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Nekrológ

Dr. Horváth László Temesváron szü-
letett, 1925. április 28-án. Szülõvárosá-
ban végezte általános és középiskolá-
it, és a Kegyesrendiek temesvári gim-
náziumában érettségizett francia nyel-
ven 1943-ban.

Budapesten, a Pázmány Péter Tu-
dományegyetem Orvosi Karán foly-
tatta tanulmányait, és 1950-ben orvos-
doktorrá avatták. Egyetemi évei alatt
a Huzella Tivadar vezette Szövet- és
Fejlõdéstani Intézetben volt demonst-
rátor, 1950-tõl pedig tanársegéd.

A Gyógypedagógiai Tanárképzõ
Fõiskolán 1950-ben mint óraadó tanár
kezdte mûködését. 1953-ban alakult meg az Anató-
miai és Élettani Tanszék, melynek vezetõje lett. 1953-
68 tanszékvezetõ fõiskolai tanár, 1981-89 között rész-
foglalkozású fõiskolai tanárként mûködött. 1956-ban
egy ideig a fõiskola forradalmi bizottságának elnöke
volt. Nagy része van abban, hogy az akkori hallgatók
közül súlyosabb retorzió senkit nem ért.

1959-ben tanszéke megrendezte az elsõ Teratolo-
giai Symposion-t, témája a �Fejlõdési rendellenessé-
gek� volt. Anyaga �A fejlõdési rendellenességek kór-
oktana� címmel a Medicina kiadónál jelent meg
1961-ben.

Megkülönböztetett figyelemmel kísérte a Down
syndromával kapcsolatos kutatásokat. 1960-ben ren-
dezte meg a II. Teratologiai Symposion-t, melynek
tárgya a �Down betegség� volt. Rajta kívül álló okok
miatt errõl csak egy rövid összefoglaló tanulmány je-
lent meg a �Gyermekgyógyászat� c. folyóirat hasáb-
jain 1961-ben. A teljes anyag sajnos máig is csak kéz-
iratos formában van meg. 1966-ban, Langdon Down
eredeti munkája megjelenésének centenáriumán tu-
dományos ülést rendezett. Errõl az évfordulóról ak-
kor csak Budapesten és Londonban emlékeztek meg.

Az általa rendezett konferenciákat mindig is a

multidiszciplinaritás, az adott téma
sokoldalú megközelítése jellemezte.

1961-ben megszervezte a Schöpf-
Merey Ágost Kórház és Anyavédel-
mi Központ terhespatológiai ambu-
lanciáját, és 1967 októberétõl fõor-
vosként vezette azt. Ebben a mun-
kájában számos, Magyarországon
akkor még kevéssé ismert eljárást
vezetett be. Így pl. a humán kromo-
szómák vizsgálatával a tanszéken
már a hatvanas évek elején kísérle-
teztek, rutinszerû alkalmazására
azonban csak a kórházban került
sor. Ide lehet sorolni azonban az Y

kromoszóma fluoreszcencia-mikroszkóppal történõ
vizsgálatát, a spermatológiai vizsgálatokat, beleértve
annak immunológiai vonatkozásait is, vagy a sperma-
bank létrehozását. Több mint ezer mesterséges
inszeminációt végzett sikeresen. Nevét áldják azok a
családok, akik az õ munkája révén részesültek gyer-
mekáldásban.

Tudományos munkásságának eredményeit mint-
egy 100 tanulmányban, könyvben, könyvfejezetben
és dolgozatban adta közre. Számos nemzetközi kon-
ferencián tartott nagy figyelemmel kísért elõadást.

1988-ban a Magyar Gyógypedagógusok Egyesü-
lete Bárczi Gusztáv Emlékéremmel tüntette ki Hor-
váth tanár urat. 1995-ben, a 70. születésnapja alkalmá-
ból rendezett emlékülésen, a Magyar Felsõoktatásért
Emlékplakettet nyerte el.

Tanár Úr! Mi, tanítványaid õrizzük emlékedet, amíg
élünk. A celanói Tamás örök szépségû szövegére gondo-
lunk most, melyet a Verdi Requiembõl annyira szerettél.
Mégis a Libera szavaival búcsúzunk, azokkal a szavak-
kal, melyekkel Te búcsúztál szeretve tisztelt mesteredtõl,
Kiszely György professzortól: Libera te Domine de morte
aeterna�
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