
Kovács László professzor úr emlékére! 

 

Életének 67. évében elhunyt dr. Kovács László professzor, a pozsonyi Comenius Egyetem 

Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács alelnöke. 

 

Elment az orvos, a tudós a tanár. 2017. szeptember 17. sokáig emlékezetes és szomorú nap 

lesz a kollegáknak, a barátoknak, az orvostanhallgatóknak és mind megannyi beteg gyermek 

családjának. Életének 67. évében itt hagyott bennünket kedves professzorunk, Kovács László. 

Személyében egy igazi, nemzetközileg is elismert szlovákiai magyar tudós-orvost vesztettünk 

el, aki még élete utolsó hónapjában is gyógyított, fejlesztette a gyermekgyógyászat oktatását a 

pozsonyi Comenius Egyetem Gyermekgyógyászai Klinikáján.  

Kovács László professzor úr 1950. október 16. született Budapesten. Orvosi diplomáját 

dékáni dicsérettel 1975-ben szerezte meg a Sechenov Első Moszkvai Állami Orvosi 

Egyetemen. Ezt követően rezidensként két évet töltött a Heim Pál Gyermekkórházban 

Budapesten. 1979-tól a Comenius Egyetem Gyermekgyógyászai Klinikájának tanársegédje. 

A tudomány doktora címet 1987-ben kapta meg, egyedüliként Szlovákia történetében 

a kandidátusi cím megszerzése nélkül. Három szakorvosi vizsgával rendelkezett: 

gyermekgyógyászat, nephrológia ill. klinikai genetika.  

Életében több évet töltött el Chicagóban (University of Chicago, Nothwestern University) és 

Arhusban (Aarhus University) ahol víz metabolizmusával foglalkozott. Részese volt 

a diabetes insipidus genetikai hátterét kutató csoportnak. Tanulmányozta a vazopresszin 

hatását egyes betegségben szenvedő gyermekeknél, és szerepét az enuresis nocturna 

patofiziológiájában. Ebből az időszakból származnak legismertebb publikációi. 

Hyponatraemia in preterm infants - arginine vasopressin secretion, In: Archives of Disease in 

Childhood (1984), Simple diagnosis of diabetes insipidus and antidiuretic hormone excess In: 

Experimental and Clinical Endocrinology (1985), Renal response to arginine vasopressin in 

premature infants with late hyponatraemia,  In: Archives of Disease in Childhood (1986), 

Syndrome of inappropriate antidiuresis In: Endocrinology and Metabolism Clinics of North 

America.  

Professzori címét 2000-ben szerezte meg, ezt követően a pozsonyi Comenius Egyetem 

Gyermekgyógyászai Klinikájának igazgatója. 2000-tól három éven keresztül a Comenius 

Egyetem Orvostudományi karának dékán helyettese. Több nemzetközi társaság vezetőségi 

tagja volt: 1993-1996 Európai Gyermeknephrológus Társaság (ESPN), 1998-2004 

Nemzetközi Gyermeknephrológiai Társaság. 1994-tól 10 éven keresztül a Szlovák 

nepfrológiai társaság elnökhelyettes és a Gyermeknephrológiai Szekció – főtitkára. 2002-tól 

élete végéig a Szlovák Gyermekorvosok Társaságának vezetőségi tagja. Tiszteletbeli tagja 

volt az Orosz Gyermeknephrológus Társaságnak, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának és 

a Cseh Gyermekorvosok Társaságának. 

Publikációs tevékenysége messze meghaladta a Szlovákia tudományos életben megszokott 

mennyiséget. Több monográfia társszerzője, például: Vasopressin: Disturbed Secretion and 

Its Effects  (1989) Disorders of water balance-hyponatraemia and hypernatraemia In: 

Clinical endocrinology and metabolism. Endocrine emergencies (1992).  

Életében több mint 300 cikke jelent meg angol, magyar illetve szlovák nyelven. 1999-ben 

elindította a ma legismertebb szlovákiai gyermekgyógyászati szaklapot „Pediatria pre prax“ 

néven, amelynek haláláig a főszerkesztője volt. 2015-től a nemzetközileg is elismert szaklap 

Cseh-szlovák gyermekgyógyászat (Česko-slovenská pediatrie) szerkesztő helyettese. 

Eredményeit több kitűntetéssel is díjazták. A Szlovákiai Egészségügyi Miniszter Dérer díja 

mellé (2002) megkapta a Comenius Egyetem Arany medál (2007) és Hynek díját (2010).   

Munkásságának ékes elismerése volt, amikor 2013-ban Áder János, Magyarország 

köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki. 



Eredményei Európa-szerte ismertté tették. Nevéhez több klinikai kezelési protokoll, tankönyv 

fűződik Szlovákiában, amelyek által tudása még sokáig segíteni fogja orvoskollégái munkáját.  

2014-ben jelent meg utolsó tankönyve „Pediatria” címen mellyel elnyerte a Comenius 

Egyetem legjobb hazai publikációjáért járó díját valamint a Szlovák Gyermekorvosok 

Társaságának „Legjobb publikáció” díját.  

„Professzor Úr”, ahogy megannyi édesanya, beteg gyermek nevezte, többé nem oktatja fiatal 

kollegáit, irányítja tudományos munkájukat, és nem gyógyítja a gyakran nagyon ritka 

betegségben szenvedő gyermekeket. Emlékét örökre megőrizzük. 

 

 

 


