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(…) Orvosdoktori oklevelét 1945-ben Szegeden szerezte, majd kórbonctanból és kórszövettanból 
szerzett szakorvosi képesítést. Rendszerető, pontos természete már pályakezdő orvosként a 
hadsereghez vonzotta, így hamarosan hivatásos honvédorvos lett, a II. világháború évei alatt 
mindvégig frontszolgálatot teljesített. Felelősséget érzett a rábízott katonák egészségéért, életük 
megmentéséért és hivatásos tiszteket „meghazudtoló” módon lett tisztje, emberséges parancsnoka 
beosztottjainak. A II. világháború egyik legszebben kitüntetett fiatal orvostisztje volt, aki 1945 
után részt vállalt a hadsereg újjászervezésében. Hitte és vallotta, hogy a hivatásos 
honvédorvosoknak mindig hivatásuk magaslatán kell állnia, bármelyik pillanatban a legjobb 
tudásuk szerint kell cselekedni. Szigorú orvosparancsnok volt, aki szabadidejében a humán 
tudományok felé vonzódott. Az 1950-es évektől egyre több tanulmánya jelent meg e tárgykörből, 
elsősorban a magyar katonaorvoslás történetét dolgozta fel fejezetenként,2 majd ezen kutatásainak 
csúcsát, a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc katonaorvosi vonatkozásainak feltárása 
jelentette.3 E tárgykörből szerezte meg kandidátusi fokozatát.4 

Nyugalomba vonulása után lett Társaságunk alelnöke, alapító, majd tiszteletbeli elnöke a 
Katonaorvoslás-történeti Szakosztályunknak. Élete végén elsősorban a hadsereg katona-
egészségügyi szervezésének és szervezetének történetével foglalkozott, haláláig szerkesztette a 
Honvédelmi Közlemények katonaorvoslás-történeti rovatát. (…) 

1987. december 9-én hunyt el Budapesten Takáts László nyugállományú orvosezredes, a 
Magyar Orvostörténelmi Társaság tiszteletbeli alelnöke, az Orvostörténeti Közlemények 
szerkesztőbizottsági tagja, a Weszprémi István Emlékéremmel kitüntetett jeles orvostörténész. 
 
 
                                                 
1 Forrás: K. K. [Kapronczay Károly]: Takáts László (1910–1987). = Orvostörténeti Közlemények 117–120 
(1987) p. 361.  
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