
KÖSZÖNTÉS 

Prof. dr. Kovács László 70 éves 

.,Az órák megállnak, amikor sorssá sííríísödik az idő " - mond
ta Anc sel Éva . 

.. Nullum el sine nomine saxum " (A szikláknak név kell , a csú

csokat mindig névv el látjá k el) - mondta a latin bölc s Lucia
nus . 

Sorssá sűrűsödött az idő, és életútnak nevezzük a csúcsot, 

melyről most méltatást mondunk . 

Hetven évet megé rni nem érdem, de nem is baj , ha valaki úgy 
éli meg, ahogy azt Dr. Kovács Lász ló profe sszor megérte. 

Egyenes gerinccel, becs ülettel, hittel és akarássa l, mindig az 
orvostudom ány szo lgálatában. 

Leélted 70 évedet hum ánummal , mely megtanít a létet kitöl

teni szé pségge l, bo ldogságg al, szeret ettel. 
Te tudt ad, hogy a világo t nem lehet sem j óvá, sem tökéletes

sé tenni, csak jobbá a mát a tegnapnál, a ho lnapot a mánál. 

Tudtad , hogy az elmú lt évtizedekb en csak a szakn1ai hite les

séggel, a va lód i értékr end tiszteletével és emberi tiszte sséggel 

lehetett Ember maradni , és így is élted életed. 
Kovács profe sszo r a magasra emelt igényességnek a kép vise

lője ma is. 

Vess ünk egy pillantást az emb eri életútjára! 

Szombathelyről indult ál, 1934 . március 13-án. Zalaeg ersze
ge n érettségiztél, a Pécs i Orvostudomán yi Egyetemen sze rez

tél orvos i dipl omát, ,,summ a cum laude" eredménn yel. 

1962-ben tettél szülész-nőgyógyászatbó l , majd 1966-ban 
anesthes iológ iából szak vizsgá t. Klinikánkra 196 l-b en kerülté l 

- s itt lettél 1983-ban egy etem i tanár, 1990-1999-ig tanszé kve

zető. Ez a bő 40 év nagy idő egy ember életében: 

Dióhéjban villantsuk fel, e j eles alkalomm al, hogyan alakult 
kutatói, gyógy ítói, orvosi pályafu tásod' 

A gyógyí tás sze nt dolog. 

A tudomány más ágaiban lehet hóbm1oskodn i is, és mindenfé

le vad do lgot cs inálni. Ott előbb utóbb j ön valaki , aki rendb e 

tesz i a csacs kaságokat , de a gyógy ító munkában életeket tehet 
tönkre, ha valaki hibá zik. Ezért van szükség a fele lősségtudat

ra és a folyam atos tanu lásra. 

Te ezt tetted . 1974-ben az orvostudom ány kand idátusa, 1987-

ben az orvostudományok doktora lettél, miközben három nye l
vet is megta nultál, bár oroszul még soha nem hallottalak be
szé lni. 

Demokritos mondta: ,,Bö lcs ember számára mind en föld j ár

ható: mert nemes léleknek hazáj a az egész világ" . Te is számos 

tanulmányúton bőv ítetted, majd adtad tová bb tudásod legjavá t. 
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Nem maradtak el az elismerések sem : Szeged város kitünt eté

sétő l - a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjétől - a Szü lész -

Nőgyógyász Világszövetség kitünt etésé ig szám tala n elismerést 

kaptál. (Röv iden ennyit a 18 kitüntetés felsorolása helyett) . 
Egyetemi tisztsége id, megbízatásai d hossz ú sora: haza i és 

külföldi tudományos társaság ok, melyek nek tagja, titkára, el
nöke vagy ma is, bizonyítj ák, hogy kivívtad a magya r, az euró
pa i, sőt a világ elismerésé t, megbecs ülését is. 

Köze l 120 nemzetköz i kongresszus on vettél rész t. 

Mi vo lt a Te kutatási területed? 

Magad írtad: A szülészet-nőgyógyászati endokr inológ ia. A pe
rinatolog ia témaköréb en a koraszülés és ártalmai megelőzésé

nek és keze lésének lehetőségei, az Rh-sen sibilisatio diag nosz

tikai és terápiás kérdése i, az interauterin diagnosz tika, elsősor

ban a kardiotokográtia és magza tvíz diagnosz tika p roblémái, a 

korszerű újsz ülött ellátás módszerei, a terhesség alatti betami 

met ikus keze lés elméleti és klin ikai kérdése i. Fő területe a ku
tatása idnak a honn onál is foga mzásgát lás és az antipro gesz to

gének alka lmazása a ferti litás szabályozásába n. 
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Köszönrés 

Munkásságo dról természe tesen még igen sokat kellene és le
hetne elmondani , de az alkalom ezt most nem tesz i lehetővé. 

Nagy Lász ló költő is arra int : ,.Mííveld a csodát, ne magya
rázd!" - Te ezt tetted . 

Milyen volt a tanítványo khoz és a munka társakhoz való viszo
nyod? 

Mottót keresve ismét Kölcsey segített. Milyen is volt Kovács 

pro fesszo rral a munka? 
„ Keresd a valót! Ez intés vizsgálatra int, s vizsgálat szelleme 

tisztele ttel járu l minden véleményhez ... " 
., ... Az ember a mástól tanult ismereteket úgy p lántálja át ma

gába, hogy azok ott gazdag életre virulnak/e l ... " 

Milyen vo lt vezetőként Kovács Professzo r Úr" 
Ha valakit maga mellé ve tt, mert képessége i és munkája alap
já n alka lmasnak találta, abban megbízott . Tudta, hogy munka
társai éjt nappa llá téve dolgoznak. Mindenki kötelességé nek 
érezte, hogy elmondja tapasz tala tait, kikérj e professzora véle
ményét . 

Barátságos ember Kovács pro fesszor - remek humorérzéké
vel, de tartotta a távolságot. 

Az első találkozás unkr a még ma is annyira emlékszem , min t
ha teg nap tö rtént volna. És az ezt követő évtizedekben meg
adatott szá momra a lehetőség, hogy vele dolgozhassak . 

Igen nagy tiszte lettel bánt a szava kkal - tudta - azok nak a va
lóságo t - sőt - az igazságo t kell közve títeniük a többi ember 

számára . 
Én meg igaza t adtam Goet hének: ,.Atyád örökségét előbb 

meg kell szerezned ahhoz, hogy birtokba vehesd. " 
Soka t tanultam Tőle. Nem igyekezet t a világmind enség ösz

szes titkát tudó bölcs ember szerepé ben tetsze legni. Sokka l je l
lemzőbb volt rá az állandó igyek ezet az új abb titkok felfede
zésé re. 

Ezeket én is magamévá tettem , de N ietzsche-nek igaza van: 
., Rosszul háláljuk meg tanítónk munkáját, ha mindig csak ta
nítványok maradunk. " 

De a j ó vezetőnek is csa k az lehet a cé lja, hogy a tanítványok 
szárnyra kapva új táv latokat hódítsanak meg. 

Ehhez azo nban jó l kell megvá lasz tani a munk atársakat. 
Ez a tu lajdonság egy vezetőnél nagyo n fontos: a tehetséges és 

szorgalmas, magát továbbképezn i tudó, megúj ulni képes fiata
lok kivá lasztása , s a haso nló tulajdonságo kkal rendelkező idő

sebbe k báto rítása , új témákba történő bevo nása, mindenki szá-
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mára a megfelelő feladat megta lálása . Így lehet jó klinika i kö

zössége t teremteni. 
Mi utódok becsüljük ezt. Bátran vá llalj uk örökség ünket, amit 

igyekszünk továbbfej lesz teni. 

Kedves Laci! 

Mit kívánhatunk most 70. születésnapod ünnepén ? Még sok 
szép alkotó évet! 

Az idős kor a bölcsesség kora. Kívánjuk, hogy legye n elég 
időd gondolato kban elmélyüln i. Kívánok Neked még so k te
vékeny, egészséges évet sajá t örömödr e és mindannyiunk 

hasznára. 
Prof d1'. Pál Attila 

Kedves Laci! Hetven év nem csak egy kerek szám, és még nem 
is csak ünneplés. Egy kicsit számadás , mert így vagy úgy, egy 
fordulópont is. Visszanézés , de csak egy pillanatra, aztá n újra 
előre. Visszanéz ni, és egy pillanatba sűríteni a 70 éve t. Egy pi l
lanat, amely egyre tágu l, mert sok neki , amit össze kell fognia; 
munk ásságo d sokrétüségéből, tartalmas életedből valami min
dig előtör. Nem tudom, miként mérlege lsz, m i áll legközelebb 
sz ívedhez. Anélkül , hogy találgatnék, engedd meg , hogy egy 
dolgot kiemelje k, és ezze l köszö ntselek a Nőgyógyászati On

kológia szerzői és olvasó i nevében: 

Minket sok évtizedes barátság köt össze, orvos i pályánk cs ikó
éveitől ismerjük egymást, do lgozu nk együtt . Együ tt a szakmá
ért, és együtt azért, amit úgy hívnak, hogy magy ar, Magya ror
szág. Kíváncs i lennék, hogy Téged mi vezetett erre az útra; a 
sors hozta, vagy belső indíttatás volt? Lényegte len. Hihetetle
nül messz ire jut ottál. A magyar szülészet-nőgyógyászatot az 
Európai Közösség vezető szerveze teiben - EBCOG stb. - a 
legmarkánsabban Te képv ise lted. Te nagyo n jó l n1dtad már év
tizedekkel ezelőtt is - mint erről számtalanszo r beszé lgettünk 
-, hogy Európa országa inak együtt kell dolgoz niuk . Az európai 

szakmai össze hangolás nem a nemzeti érdekek ellen van, ha
nem a táv latok megnyitása miatt. Pontosan tudtad azt is - jó l
lehet munk ásságod három évtizede egy elzárt , féke n tartott, 
„lehetőség alig" világban zaj lott -, hogy nekünk nem szolga i 
módon kell köve tni a meghatározott elveke t, hanem azok meg
fogalmazásá ban kell részt vennünk . Alárendel t sze repet, törpe 
létet csak így lehet elkerülni. Köszö net érte. 
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