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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
dr. Tóth József orvos, az MTA doktora, egyetemi tanár, az Országos Onkológiai Intézet
Daganatcentrum nyugdíjas igazgatója, a Széchenyi Társaság egyik alapítója és 30 évig elnöke,
jelenleg Örökös Tiszteletbeli Elnöke.
Az 1980-as évek közepén Eleonóra Roosevelt ösztöndíjasként az Amerikai Egyesült Államokban
Chicago-ban dolgozott, rák-kutatással foglalkozott. Ebben az időben járt a városban Kunszabó
Ferenc író az ottani magyar szervezet meghívására és tartott előadást. Tóth dr ekkor ismerkedett
meg az „…és ég az oltár” című Széchenyi életrajzi regény írójával. Kunszabó elmondta, hogy
Budapesten rendszeresen összejön néhány értelmiségi, akik Széchenyi szellemi hagyatékát követve
tervezik az akkori szocialista Magyarország társadalmi, gazdasági átalakulását. Látták, hogy az
Ország mind morálisan, mind gazdaságilag csődhelyzetbe került és tervezgetik a kiutat.
Tóth dr. hazatérve azonnal csatlakozott ehhez a társasághoz és engem is meghívott. Rendszeresen
találkoztunk különböző helyeken, így a Pepita Oroszlán vendéglőben, a Penta Szállodában, majd
rendszeresen a Gellért Szállodában. Kialakult bennünk az a meggyőződés, hogy a szocialista
Magyarországot nem lehet életképesen reformálni. Itt rendszerváltozásra van szükség. Tóth dr
oroszlánrészt vállalt ebből a munkából és igen tekintélyes szakemberekből álló orvos csoportot
hozott létre, akikkel rendszeres konzultációkon vitatták meg a helyzetet és keresték a kiutat, mind
szakmai, mind társadalmi tekintetben. Kezdeményezője volt annak az abortusz elleni
nyilatkozatnak, melyben elítéltük a magyar Országgyűlés által megszavazott abortusz törvényt.
Közben látványos sikereket ért el szakmájában, a női mellrák elleni küzdelemben. Tudományos
cikkei rendre jelentek meg a magyar és nemzetközi tudományos magazinokban. A Magyar
Onkológusok Társasága elnökké választotta.
A Széchenyi Társaság közgyűlése 1989-ben választotta meg elnökké, melyet 30 éven át 2019
áprilisig töltött be. Elnöksége alatt a Társaság a magyarság egyik ismert és elismert civil szervezete
lett. Munkája a teljes Kárpát-medencére kiterjed. Konferenciák, előadások, iskolai és egyetemi
rendezvények, könyvkiadás, szobrok és emléktáblák állítása fémjelzi ezt a 30 évet.
A Széchenyi Társaság ünnepélyesen megköszöni munkádat, elismerése és megbecsülése jeléül
Oklevelet és Széchenyi plakettet adományoz. Kívánjuk, hogy további munkásságod még sokáig
erőben és egészségben teljék.
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