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IN MEMORIAM

Dr. Horváth László (1925-2004)  

Dr. Horváth László Temesváron született, 1925. április 28-án.
Szülõvárosában végezte általános és középiskoláit, és a
Kegyes rendiek temesvári gimnáziumában érettségizett francia
nyelven 1943-ban.
Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Ka -
rán folytatta tanulmányait és 1950-ben orvosdoktori képesítést

nyert. Egyetemi évei alatt a Huzella Tivadar vezette Szövet- és Fejlõdéstani Intézetben
volt demonstrátor. Pályafutására - professzorán kívül - nagy hatással volt Kiszely
György és Szabó Zoltán. Mint “Funkcionális anatómia” c. könyvének elõszavában írja
róluk: “Olyasmit adtak, ami miatt adósnak érzem magam. Nagyon sokkal tartozom.
Ezzel a tankönyvvel törleszteni kívánom adósságomat.”
A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán 1950-ben, mint óraadó tanár kezdte

mûködését. 1953-ban alakult meg az Anatómiai és Élettani Tanszék, melynek vezetõ -
jévé nevezték ki. Számos fiatal orvos és orvostanhallgató csatlakozott hozzá, akik
externistaként vettek részt a tanszék pezsgõ tudományos életében. A közös munkából
számos dolgozat született, közülük nem egy akadémiai aktákban és neves nyugati
folyó iratokban jelent meg. E munka eredményeként 1959-ben megrendezte az elsõ
Teratologiai Symposion-t “Fejlõdési rendellenességek” címmel. Anyaga “A fejlõdési
rendellenességek kóroktana” címmel a Medicina kiadónál jelent meg 1961-ben. 1960-
ban rendezte meg a II. Teratologiai Symposion-t, melynek tárgya a “Down betegség”
volt. Errõl egy rövid összefoglaló tanulmány jelent meg a “Gyermekgyógyászat” c.
folyóirat hasábjain 1961-ben. A teljes anyag sajnos máig is csak kéziratos formában
van meg. 1966-ban Langdon Down eredeti munkája megjelenésének centenáriumán
tudományos ülést rendezett. Errõl az évfordulóról csak Budapesten és Londonban
emlékeztek meg az egész világon.  A fõiskolán 1953-68 tanszékvezetõ fõiskolai tanár,
1981-89 között részfoglalkozású fõiskolai tanár volt, gyógypedagógus generációk ok -
tatója és nevelõje. Elõadásai élményszámba mentek, nemcsak világos okfejtésük,
hanem a szemléltetés módja, híres kétkezes rajzolása miatt is. Az idõsebb gyógy -
pedagógus generációk számára emlékezetesek zenetörténeti elõadásai.
1956-ban egy ideig a fõiskola forradalmi bizottságának elnöke volt. Nagy része van

abban, hogy az akkori hallgatók közül súlyosabb retorzió senkit nem ért.  1961-ben
megszervezte a Schöpf-Mérey Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ terhes pa to -
lógiai ambulanciáját, és 1967 októberétõl fõorvosként vezette azt. Ebben a munká -
jában számos, Magyarországon akkor még kevéssé ismert eljárást vezetett be. A hu -
mán kromoszómák vizsgálatával a tanszéken, már a hatvanas évek elején kíséreteztek,
rutinszerû alkalmazására azonban csak a kórházban került sor. Ide lehet sorolni azon -
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ban az Y kromoszóma fluoreszcencia-mikroszkóppal történõ vizsgálatát, a sper ma to -
lógiai vizsgálatokat, beleértve annak immunológiai vonatkozásait is, a spermabankot,
azaz a megtermékenyítõ sejtek alacsony hõmérsékleten történõ tárolását, vagy a mes -
ter séges megtermékenyítés javallatait és feltételeit. Több ezer sikeres inszeminációt
végzett, nevét azóta is áldják azok a családok, akik az õ munkája révén részesültek
gyermekáldásban.  
Tudományos munkásságának eredményeit mintegy 100 könyvben, könyvfejezetben

és dolgozatban adta közre. Számos nemzetközi konferencián tartott figyelemkeltõ
elõadást. A hallgatók munkáját több jegyzettel, tankönyvvel és más oktatási segéd -
anyag gal segítette. Közülük a “Funkcionális anatómia” c. két kötetes jegyzet valószí -
nûleg páratlan karriert futott be a magyar felsõoktatás történetében: 1964-tõl több mint
negyed századon át, a tankönyv megjelenéséig (1991) szolgálta, mindennemû 
változtatás nélkül a gyógypedagógus hallgatók képzését. Több oktatófilm is fûzõdik
nevéhez: így az „Agyboncolás” c. 16 mm-es film (1958), „Az agy boncolása”(1999)
vagy „A szem anatómiája” (2000) c. videofilmek.  
1988-ban a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Bárczi Gusztáv Emlékéremmel

tüntette ki Horváth tanár urat. 1995-ben, a 70. születésnapja alkalmából rendezett em -
lék ülésen, a Magyar Felsõoktatásért Emlékplakettet nyerte el.  Tanár Úr! Azt írtad a
Funkcionális anatómia könyv elõszavában, hogy adósnak, mestereid adósának érzed
magad. Mi is adósaid vagyunk, mi is nagyon sokkal tartozunk Neked. Talán azzal tud -
juk törleszteni adósságunkat, hogy az oktatás színvonalának Általad nagyon magasra
helyezett mércéjét igyekszünk megtartani. Számos tanítványod személyes hálával is
tartozik, mert irányt mutattál nekik, mert figyeltél rájuk, és nem szûntél meg egyen-
getni útjukat.  Mi, tanítványaid emlékedet õrizzük, amíg élünk. A celanói Tamás örök
szépségû szövegére gondolunk most, melyet a Verdi Requiembõl annyira sze rettél. A
Libera szavaival búcsúzunk, azokkal a szavakkal, melyekkel Te búcsúztál sze retve
tisztelt mesteredtõl, Kiszely professzortól: Libera te Domine de morte aeterna.

Buday József

Vizsgák elõtt…*

„Nyissad ki szád és megmondom ki vagy!” közmondás mintájára bátran mondhatjuk azt,
hogy hallgassunk vizsgákat és megmondjuk, hogy milyen volt a munka a félév folyamán.
Minden pedagógus elõtt egy cél lebeg, hogy hallgatói minél nagyobb számban sikerrel
vizsgázzanak, mert fáradságos munkájának gyümölcsét ebben látja megérve és learatva.
Vizsgára felkészülni nem könnyû dolog. Mint mindennek, úgy ennek is megvan a

technikája. Az elsõ feltétele ennek a technikai kivitelezésnek az, hogy az elõadások
alatt hallottak alapján tanuljuk az anyagot. Ennek azért van döntõ fontossága, mert így
nem csupán értelmi, de érzelmi kapcsolatot építünk ki magunk és a megtanulandó

* Megjelent: „REFLEX” Gyógypedagógiai Tanárképzõ Hallgatói Lapja II. évf. 9. szám, 1953.
december 22. 2-3 old.


