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Dr. Tamás László 1923. május 6-án született Kőszegen. Középiskoláit a 

Budapesti Kegyestanítórendi (Piarista) gimnáziumban végezte, ahol 1941-ben 

jeles érettségi bizonyítványt szerzett. Egyetemi tanulmányait ugyanabban az 

évben a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Mezőgazdasági és Állatorvosi Karának állatorvosi osztályán kezdte meg. 

Diplomáját az akkor már átszervezett Gödöllői Agrártudományi Egyetem 

Állatorvosi Karán kapta meg 1946-ban. Közvetlenül ezután, 1946. május 

elsejével az Egyetem Sebészeti és Szemészeti Klinikájára tanársegédnek 

nevezték ki. Később adjunktus, 1965-ben docens lett, majd 1981-ben egyetemi 

tanárnak nevezték ki és megbízták a Sebészeti és Szemészeti Klinika és Tanszék 

vezetésével, amely feladatot 1989-ig, nyugállományba vonulásáig látta el. 

A klinikán kezdetben a sebészeti diagnosztika és a műtéttan gyakorlati 

oktatásában vett részt, majd fokozatosan a sebészet minden ágából elméleti 

előadásokat is tartott. A gyógyító munka területén elsősorban a nagyállatok, 

főleg a lovak műtéti kezelésében tett szert kiemelkedő színvonalú gyakorlatra, 

tapasztalatait számos továbbképzés keretében adta át a gyakorló állatorvosoknak 

is. Munkássága során kifejezett affinitása volt az új eljárások bevezetésére, a 

frissen szerzett ismeretek adaptálására, s azoknak a hallgatókkal való 

megismertetésére, mindenkor szem előtt tartva a gyakorló állatorvosok igényeit 

és lehetőségeit. A ma gyakorlatban dolgozó állatorvosok többsége tőle tanulta 

meg a sebészeti műtéti technikát. Élvezetes előadásaiért a hallgatóság több 

alkalommal választotta az évfolyam legjobb előadójának. 

Az oktató és a gyógyító munka mellett intenzíven foglalkozott kutatással 

is. Megjelent dolgozatainak jelentős része sebészeti, műtéttani problémákra 

 



2 

 

vonatkozott. Egyik fő kutatási területét a vér- és a plazmatranszfúzió kérdései 

jelentették, és ez utóbbi témából készült A plasmatransfusio háziállatokon című 

disszertációja alapján 1955-ben megszerezte a kandidátusi fokozatot. Oktatási 

tevékenységéhez kapcsolódóan húsz egyetemi jegyzetet, tankönyvet és 

szakkönyvet írt, illetve megírásában vett részt. Ezek közül kiemelkedik a 

háromkötetes Állatorvosi sebészet című tankönyv. Kutatási téren végzett 

munkásságát 65 magyar és idegen-nyelvű közlemény, több témadokumentáció 

és számos hazai és külföldi konferencián elhangzott előadás jelzi. 

Dr. Tamás László 1988-ban vonult nyugállományba, de a sebészeti 

tanszékkel való kapcsolata ezután sem szűnt meg. Még tizenöt éven keresztül 

tartott a hallgatóknak előadásokat az általános sebészet és a lovak ortopédiai 

betegségeinek a köréből. Ezen túlmenően, tanszéki utódjának Dr. Tóth 

Józsefnek külföldre távozása miatt 1997-től 1999-ig ismét megbízták a tanszék 

vezetésével. 

1966-ban kapott aranydiplomát. Az Állatorvosok Társasága klinikus 

szakosztályának hosszú időn át volt a titkára, s e minőségben jelentős szerepe 

volt az állatorvosok klinikai szakmai továbbképzésében. 1988-ban a Magyar 

Agrártudományi Egyesület a kiváló tudományos társadalmi munkáért a Dr. 

Hutÿra Ferenc emlékéremmel tüntette ki. 2002-ben az Egyetem szenátusa a 

Professor Emeritus címet adományozta számára. 2002-ben a Marek József 

Emlékéremmel tüntették ki. 

Tamás professzor oktatói munkássága során generációk dolgoztak és 

nőttek fel a keze alatt a sebészeti tanszéken, akik egész életútjuk során magukon 

viselik iskolateremtő szakmai munkájának eredményeit. Dr. Tamás László 

közmegbecsülésnek örvendő, mind oktatótársai, mind a hallgatók által tisztelt 

oktató volt, aki példás emberi becsülettel, tisztességgel, valamint szakmai 

alázattal és szeretettel több, mint fél évszázadon keresztül követendő mintát 

szolgáltatott a felnövekvő állatorvos generációk tagjai számára. 
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