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Kedves Gyászoló Család! Tisztelt Jelenlévők! 
 
Hirsch Tanár úr munkássága ugyan döntően a Heim Pál és a Bethesda kórházakhoz köthető, 
azonban kevesek számára ismert, hogy szakmai pályafutása három ponton is találkozott a Peter 
Cerny Alapítvány tevékenységével.  
 
Az első kapcsolat úttörő tudományos tevékenységéből adódott. Ő volt ugyanis az első és 
egyedüli Magyarországon, aki a csecsemők légzésfunkciós mérését műtői körülmények között 
már 1963-ban bevezette, majd a témából tudományos fokozatot is szerzett. Példája, eredményei 
nagy mértékben járultak hozzá az I.sz. Nőiklinikán 1987-ben megkezdett, majd a II.sz. 
Gyermekklinikán közel egy évtizeden keresztül folytatott rutinszerű ágymelletti légzésfunkciós 
vizsgálatok sikereihez. Ennek megfelelően a másirányú kapcsolatokkal párhuzamosan a ’90-es 
években ilyen irányú tanácsokkal is támogatni tudta a cernys orvosok klinikai ágymelletti 
tudományos munkáját. Élete alkonyán pedig igen nagy örömmel nyugtázta az elmúlt években 
megújult és fellendült ilyen irányú kutatási eredményeket, a légzésfunkciós vizsgálatok modern 
alapokra kerülő reneszánszát, a fiatal „harmadik generációs” kollégák lelkes erőfeszítéseit.  
  
A második találkozásra, illetve együttműködésre 1994-1998 között került sor, amikor a Peter 
Cerny Alapítványi Mentőszolgálat telephelye az I.sz. Női Klinikáról a Tiszti Kórházba 
költözött. A szakmai háttér erősítése és a gyermekgyógyászati intenzíves profil kiszélesítése 
miatt kérte fel az alapítvány vezetése őt, mint igen nagy tapasztalattal rendelkező és komoly 
szakmai súllyal bíró meghatározó személyiséget. Nagy megtiszteltetésnek éltük meg, hogy 
elfogadta a részállásos orvosigazgatói-szaktanácsadói feladatokat. Az együttműködés során 
megtapasztalhattuk, hogy nemcsak kiváló szakmai tanácsokat kaphattunk, hanem békét sugárzó 
személyiségéből adódóan milyen közösség-stabilizáló szerepet töltött be az Alapítványi 
Mentőszolgálatunk életében. Személyiségét testközelből is megismerhettük, hiszen a cerny-
dolgozók számára, a Nemzetközi Rotary Klub által szervezett hollandiai munkalátogatás 
harmadik turnusát Hirsch professzor úr vezette 1994-ben. Akik vele voltak, életre szóló kedves 
emlékeket őriznek róla. 
 
A harmadik kapcsolódási pont a váci gyermekosztályhoz köthető. A Semmelweis Egyetem 
akkreditált gyermekgyógyászati továbbképzési bázisaként működő osztály, egyben az akkori 
cernys „új generációs” orvosi gárda gyakorlati képzési terepe is volt, 1998-2001 között. 
Jómagam is ott szerezhettem meg a gyermekosztályos gyakorlatot és találkozhattam kéthetente 
Hirsch tanár úr szeretetteli, támogató jelenlétével, a hétvégi ügyeletek során felmerülő szakmai 
problémák megoldására szolgáló tanácsaival. Ő ugyanis akkoriban a váci osztályon 
meghonosított egynapos sebészeti ellátás keretében végezte az aneszteziológiai feladatok 
ellátását, nem mellékesen hatalmas szakmai biztonságot sugározva nekünk az együtt töltött 
időben. Hálás köszönet érte neki! 
 
Végezetül engedjenek meg két rövid személyes emléket Professzor Úrral kapcsolatosan. Fiatal 
cernysként, talán még egyetemistaként, az első találkozások egyikén kiderült, hogy 
édesanyámmal együtt dolgoztak a Heim Pál Kórházban, amikor ő már tapasztalt szakorvos, 
édesanyám pedig pályakezdő fiatal volt. Ezt követően soha, egyetlen alkalommal sem 
mulasztotta el, hogy üdvözletét küldje neki, még ma is fülemben csengnek a szavai: „kérlek 
add át kézcsókjaimat édesanyádnak!”. Évekkel később, már szakorvosként, ifjú apaként a 
kistarcsai kórházban az alig egy éves lányom kisebb sebészeti beavatkozását végezte az az 
egynapos sebészeti csapat, amelynek ő is tagja volt. A rutin műtét ellenére nagy izgalommal 
várakoztunk és csak akkor nyugodtam meg én is és a második gyermekünket váró feleségem 
is, amikor megpillantottuk Tanár Úr feledhetetlen mosolyát és meghallgattuk a műtét előtti 
tájékoztatóját. Onnantól kezdve biztosak voltunk benne, hogy nem történhet semmi baj, ha Rá 
bízzuk a gyermekünket. 
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Hirsch tanár úr halálával kapcsolatban ezúton is szeretném kifejezni mély együttérzésünket 
mind a magam és mind a Peter Cerny Alapítvány valamennyi dolgozója nevében. Személyében 
a munkatársi közösségünkből egy ikonikus, közösségformáló hajdani munkatársunk, sőt bátran 
mondhatom „atyai barátunk” távozott.  Igen nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy a 90-es évek 
második felében együtt dolgozhattunk vele.  
 
Meghatott lélekkel búcsúzunk Dr. Hirsch Tibor Tanár Úrtól, akinek emlékét, példamutató 
munkásságát és szeretetét egész életünkben őrizni fogjuk. 
Az örök világosság fényeskedjék Neki! 


