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A bib liai karakteroló gia kétfé le embert különböztet meg: az 
egy ik az, aki csak mondja , hogy „Ura m, Uram"; a másik, aki 
cse lekszi a megszólított akaratát. 

Lust Iván cselekvő ember volt. Orvos : nőket gyógy ító orvos . 
De több is a1mál: ,,mozga lmi" ember, ,,ügy" -ben gondolkodó 
orvos. Ügye - szívügye - a nőket sújt ó rák el leni küzde lem : a 
még rejtett betegség felkutatása, a végzetessé vá lható betegség 
megelőzése, a rákszü rés volt. Azok közé tartozott , akik első

ként ismerték fe l az „ügy" fontosságát és azt mindv ég ig szo l
gá lták. Cselekvő életútja évtizedeket íve lt át. Cselekvő részese 
volt a haza i nőgyógyászati rákszürő-mozgalom alapve tésének 
már az 1950-es évekbe n is. Azóta is, mindvég ig, az első vona l

ban küzdött. 

Harcos ember volt. Nemcsak a betegség ellen küzdött, hanem 
a már kialakult betegség gyógyítására hango lt hagyo mányos 
orvo si gondolkodásmódda l szemben a betegség kibon
takozását megelőzni törekvő szem léletmód meghonosodásáért 
is, ame ly korábban még annyira sem volt általános , mint 
manapság . Az e lsők között alkalmazta Magyaro rszágon a kol 
poszkópiát , a rákszürés akkor még kizáró lagos eszközét , és a 
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módszer elte rjedését nemc sak gyako rlati munkájával , hanem 
irodalmi munkásságáva l is elősegítette. Irodalmi munkás
ságáról nagyszámú közleménye n túl könyvek, könyvfejezetek 

és köny vfordítások tanú skodnak . 

Ny itott gondolkodású vo lt, és fogékony az új iránt: követte 
szakterül etének szemléleti és módszertani fej lődését, amely 
éppen szükebb szakterül etét az évtizedek során jelentősen 

átformá lta. Kész volt eltérni a megszo kottó l, és új elemekkel 
bővíteni mindennapos szakmai gya korlat át. Ezért volt mindin g 
naprak ész , mind ig korszerü és maradt mindi g fiatal. 

Nem csak maga lépett mindig egy-egy lépéssel tovább, hanem 
másokat is továbblépni ösztönzött. Anélkü l, hogy az egyes 
beteg tiszteletén cso rba esett volna, tevékeny ségét a teljes 
népességre igyekezett kiterjesz teni és kollégá it is erre töreke
dett rábírn i. Nem állhatta a rutinn á szürkül t szakmagyakor lás!, 
a közömbösséget , a tunyaság ot. Mindig fel aka11a kavarni az 
állóvizet. Szervező is volt. És esetében a „szervezés " nem 
íróasztali munk át, hivata lnoki tevéke nykedést j elentett, hanem 
személyes mozgós ítást, ,,ügyben gondolkod ásra" késztetést és 
tettre serke ntést szóva l, sze mélyes ráhat ássa l, Ebben is fárad
hatatlan volt. Hosszú, tevé keny élete szinte utolsó napjáig 
munkatársa volt a nőgyógyászati rákszü rést korszerüsíteni 

igyekvő törekvése knek. 

Nem torpant meg a nehézsége k láttán, az akadá lyok előtt. 

Sokakka l ellentétben nem azt vette ujjhegyre , hogy mit miért 
nem lehet mego ldani, hanem megkereste - és többnyire meg
találta - a megoldás módját. Sok egyéb mellett ezze l is példát 
adott. 

Kimondva talán közhelyként hat, pedig igaz: hiányzik. 
Hiányz ik a cselekvő ember , de hiányz ik a mindi g derüs, barát
ságos , mindi g energikus és mindig bizakodó Lust Iván. 

Döbrőssy Lajos 
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