
KÖSZÖNTÉS 

Prof. Dr. László János 75 éves 

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ 

Dr. László János professzor 1922. május 11-én született 

Budape sten. Tanulmánya it szinté n Bud apesten végezte, majd a 

Budap esti Orvostudomány i Egyetem 1. Kórbonc tani és Kísérleti 

Rákkutató Intézetében a Kossuth-díjas Baló József professzor 

mellett taná rsegédként dolgozott . Az itt végze tt tudományos 

munkái egész későbbi pályafutására nagy hatást gyakoroltak. 

Munkássága sz ínvonalát tükrözi a később több kiadásban (ango lul 

és magyarul) megjelent „ őgyógyászati Pathológia" c. könyve, 

ame lyet feleségével. dr. Gaál Magdolnával együ tt írt. 

Kísérletes munkái mellen érdeklődése a klinikum felé is irányu lt. 

1 955-től a Szabo lcs utcai ÁI lami Kórház Nőgyógyászat i 

Osztályán folytatta tevékenységét. Itt továbbra is nagy sú lyt 

helyezell a kutatásra, annál is inkább, mivel módjában áll t a 

tudományos ere dményeket a klinik umm a l össze kötni, illetve ott 

hasznosítani. 

A ma gyar humángenetika létrehoz ásában a lapvető szere pet tö ltött 

be. Egyik alapítója és szervezője a Magyar Humáng eneti kai 

Társaságnak, ahol több évig a főtitkári teendőket is ellátta. 

1960-ban indít otta be az Orvostovábbképző Intéze tben a c ito

genet ikai laboratór iumot. Érdeklődése elsősorban a meddőség, 
interszexua litá s és a prenatáli s dia gnosztika felé irányu lt. 

Ennek kereté ben 1962-tő l a mei óz is rendell enessége it tan ulmá

nyozta , 1966- tó l a gonád hypopla s ia keletkezésének komplex 

kivizsgálását kezdte meg. 1970-ben W HO támo ga tássa l Kopp en

hág ába n Mohr professzor (aki akkor az Európai Humángenetikai 

Tár saság e lnö ke vo lt) intézet ébe n dolgozott, va lam int hosszab b 

időt tö ltött Leujene pro fesszo rnál (Párizs) is, aki sz intén a humán 

ge netika „klasszikusai" köz é tartozik. Tanulmányútja i so rán 
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elsaját ította az amn iocentézis módszerét és a kromoszómák fluo

reszcens festését, amelye k akkor nemzet közi sz inten is új e ljárá

soknak szám ítollak. A lkalma zásuk ka l Magyarországo n először 

vo lt képes a magzat nemének megállapítására. Meghatározó 

sze repet játs zo ll az anyai szérum AF P szűrés országos szintű 

beveze tésében. A csak néhány országban a lkalmazott szűrőprog

ram eredményeként a VZR újszűlöllkori előfordulása a töredékére 

csökken t. A vezetése a latt á lló prenatál is genetika i központban 

hosszú ideig hazai viszony latba n k iemelkedően a legnagyobb 

számú magzati kromoszómavizsgálat történt. Ennek ered

ménye ként számos Down szindró más és más kromoszómarendel

lenessége t hordozó ma gzatot diagnoszti záltak. Laboratór iumában 

ugyancsak elsők közö tt alka lma zták a chorionm intavételt, magza

ti vérvéte lt és a magz ati bőrbiopsziát. E móds ze rek jelentősen 

bővíterték a magzati korban felismerhető betegsége k és ártalmak 

(toxop lasma, rubeo la, haemophilia) körét. 

A 70-es évektől az inters zex ualitás genetika i okainak tisztázása is 

fog lalkoz tatta. Mintegy 200 közlemény és több könyvfejezet 

(Csaha: A biológia aktuális problémá i 1974; Sclwler: Humán 

kromoszóma abe rrác iók jelentősége a k liniku mban . 1977; 

Sas Ková cs: Gyer mek és fiatalkori nőgyógyászat, 1980; 

Magyar- Petrányi: A be lgyógyászat alapvonalai, Bp. Med icina, 

1986;) tükrözi munkásságát. 

K iemelkedő pá lya futása példaként szo lgált m indazoknak, akik az 

orvos tudományt, a klinikum ot és a tudo mányt szo lgálj ák. További 

egés zsége t és sike res munkát kívánunk 75- d ik szü letésna pja alka l

mából. 

Tótlt András 

A MAGYAR NŐORVOSOK LAPJA FŐSZERKESZTŐ
HELYETTESÉNEK KÖSZÖNTÉSE 

Megtiszte ltetésnek érze m a felkéré st, hogy - 75 éves kora alkal

mábó l - méltathatom László Pro fesszor Urat , min t a Magyar 

őorvosok Lapja föszerkesztőhelyenesét. Én, aki e lőször mint 

"k isina s", majd munkatár s, vég ül mint valód i szerkesztő csaknem 

más fél évtizedig dolgo zhattam irányí tása a latt, élet- és mun

kaközelből tapa sz ta lhattam me g kivéte les tulajd onságait ebben a 

tev ékenységbe n. László professzor , aki a főszerkesztőtől gyako r

lati lag szabad kezet kapo tt, o lyan szerkesztőséget alakí tott ki, 

ame lynek határozott koncepciója a Lap konzervat ív, tudomán yos 

profi ljának megtartása volt, amin be lül a szakmai érték és a 
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Kiiszöntés 

nemzetközi sz ínvona l volt a mérce. A szerkesztőségi munkát - az 

isme1i nye lvi, földrajzi stb. tényezők okán is - jelentős kompro

misszu mok jellemezték, de kitart ott a sza kma i és etika i alapelvek 

mellett. Jelentős lépése ket vállalt a lap formátumának , arcu latán ak 

folyamatos korszerűsítésében. Am ikor kellett és lehetett, 

vezetéséve l vá llalta fel a szerkesztőség évekre a k iadói 

tev ékeny séget is. Tár gya lt nyo md ákka l, ag itá lt termék 

ismertetésekért, szerződött és "gazdá lkodott" , vesze kedett ter

jesztőkkel, nyug tatta az előfizetőket. Renge teg közleményt olva

sott vég ig. A munka természetéből fakadóan minden egyest több 

szö r is: kézira tként, lek tori vé lemény után , szerzői javít ásokkal , 

majd tördelt vá ltozat ban és a végső megje lent formájában. 

Sz igo rú volt, ha kellett, de tudott nagyvo nalú lenni , ha a cél ez t 

indokolta. Jó hum ora vol t: mi munk atársai ezt nagyon érté ke ltük. 

László professzor úr vezetői nagyságát je llemzi, hogy az adott 

keretek köz ütt nekem is sok tekintetben önállóságot adott. 

Érvényesí thette m sz emélyes elké pze lései met, han got adhattam 

különvé lemé nyem nek, és a köztünk l évő kor és rang különbség 

sem akadályozta ab ban , hogy sokszo r e lfogadj a kriti kai 

észrevétele imet. Jó vo lt vele dolgozni. Hálás vagyok a so rsna k 

azért a különleges intell ektuá lis é lményért , am elyet a mell ette 

e ltölt ött 14 év i együttes munka j e lent et t számo mra. 

Beszé lgetései nk és vitáink rendszeres feladatok és hajrá -mu nkák 

végzése során megnyi lvánult végze ttsége, nye lvismerete, szé les 

látóköre , európai látás módja. 

László János professzor ma is a lap főszerkesztő helyettese. 

Munkabírása, tudása, ambíciója, elhivato ttsága felülkerekedik az 

évek súlyán. Kívánok neki további j ó egészséget és sikeres 

munkál kodást a lap érdekében a szerkesztőség egykor i és je len

legi összes munkatársa nevében is. 

Gerő György 

Lász ló János professzor úrral 17 éve t do lgoztam egy ütt. Az 

Orvostovábbképző Egyete mre kerülésemkor, 1970-ben , azonnal a 

munkacsoportjába kerültem , bekapcsolódtam a ge net ikai labo

ratórium tevékenységé be. Lász ló János professzo r úr már ekko rra 

létrehozott egy o lya n ge neti kai központot, ame ly nem csak 

hazánkban, de határai nkon túl is a citogene tika és a prenatá lis 

208 

ge netika egy ik fe llegvára lett . Haza i és a legrangosabb 

nemzetköz i folyó iratokban megje lent tudomán yos köz lemények 

százai, kand idatúrák és nagydokt ori címek bizonyítják ezt. A 

gyakor lat és a tudomá ny itt is egy ütt j á11, aminek következ tébe n 

átö rökíte tt genetikai hibák száza i menekültek meg attól, hogy 

megszülessenek. A citogenetika akkor kezdett a gyako rlat i orvos i 

tevé kenységben teret hódítani , úgy, mint ma a mo leku lár is ge neti

ka. Elsősorban a nőgyógyászati endokrin o lógia területén hozott 

forrada lmi változásoka t pontosan ugya núgy, ahogy ma a nagyság

rendekkel kisebb szintű gene tikai eltérések vizsgá lata alapja iban 

vá ltoztatja meg a betegségek, elsősorban a daganatos be tegségek 

megértésé t és keze lésé t. Hallat lan élmény vo lt, hogy a c itoge neti

ka fej lődését, kibontakozásá t tetten érhett em, és ezt Lász ló János 

profe sszo r úrnak köszönhetem. Az ő előrelátása, hihetetlen cél

tudato ssága és a görö ngyös út fáradhatat lan lek üzdése 

meghatározó volt a haza i humán genetika meg terem tésében. Ezér t 

mindn yájan lekö tele zettjei vagyun k. 

Szegé nyes orvosi iroda lmunkban mérföldkövet j e lente tt a 

" őgyógyászati Pathol ógia" című, fe leségével , Dr. Gaál 

Magdo lnával írt könyvének kiadása. Abba n az időben ez a 

nagyszerű, ango l kifej ezés sze rint "co mprehens ive"-ne k mond

ható munk a volt az egye tlen hozzáférhető ismereta nyag, ame ly 

pontosan hiánypótló szere pe miatt nem csak szövettani, hanem 

k linikai vonatkozásokat is tárgyalt. A könyvben külön hangsúlyt 

kapoll a magyarok munk ássága, és nyugodtan á llíthatom, hogy a 

haza iak tevékenysége után érdeklődők számára ma is az egyik 

legfontosabb forrás. Köszö net érte. 

Lász ló Já nos pro fesszo r úr korbon cnokbó l lett kl inik us, és ez a 

sze mlélet mind vég ig meghatározta és meghatározza gyako rló 

orvosi tevé kenységét. Mikroszkó ppal felnagyítva ítélt és íté l meg 

dolgoka t, ame ly kül önleges jell eget kölcsönöz klin ikus i 

tevékenységének . Sok beteg vonzódott és vonzód ik ehhez, és 

keresi ma is meg a 75 éves professzor urat, azé rt, hogy segítsen 

rajta. Hiszem, hogy ők is csa tlakoznak hozzám, amikor azt 

kívánom , hogy Isten éltesse soká ig, adjon neki jó erőt, hogy 

tová bbra is körünkben munká lkodhasson. 

Bősze Péter 
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