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In memoriam Prof. Dr. Józsa László (1935–2014)

HALOTTAINK

Ismét búcsúzunk…..
Józsa László 1935. április 26-án született. Édesapja já-

rásbíró, édesanyja tanítónő volt. 1953-ban érettségizett 
Egerben, s ugyanebben az évben vették fel a Debreceni 
Orvostudományi Egyetemre. 1959-ben summa cum laude 
minősítéssel kapott diplomát. Későbbi hivatását már me-
dikus korában gyakorolta a Megyei Kórház és az Egyetem 
prosecturáján. 

Az egyetem befejezése után első munkahelye a Kecs-
keméti Megyei Kórház Kórbonctani Osztálya volt, amelyet 
Lusztig Gábor főorvos vezetett. Itt sajátította el e szakte-
rület alapjait. Patológiai szakképesítését 1962-ben jeles 
eredménnyel szerezte meg. 1967-ben került második mun-
kahelyére, az MTA Orvosi Osztálya állományába, s ezt az 
időt Baló József professzor kórbonctani intézetében töl-
tötte, tovább gyarapította elméleti és gyakorlati ismereteit. 
Itt készítette elő tudományos értekezését a támasztószö-
veti alapállomány mucopolysaccharidáinak vizsgálatáról. 

1968. március 16-án került harmadik, egyben utolsó munkahelyére, az Országos Trauma-
tológiai Intézet Kórszövettani Osztályának vezető pozíciójába. Kandidátusi értekezését 1972 
januárjában védte meg. Címe: Aorta mucopolysaccharida változások vizsgálata hyper- és 
hypothyreosisban. Szűkebb kutatási területe a vázizmok és inak sérülése lett. Ő irányította az In-
tézet tudományos munkáját, vezette és koordinálta „A sérülések pathologiája és ellátása” című 
tárcaszintű kiemelt kutatói programot 1976-tól. Az országos intézet több speciális osztályának 
munkatársaival, azok témaköreiben, s ezek patológiai vonatkozásaiban, közlemények sokaságát 
publikálta. 1980-ban az MTA orvostudományok doktora fokozatot szerzi meg „A kéz és karizmok 
károsodása ín- és mozgatóideg sérülés után” című munkájával. E témakörben hosszabb tanul-
mányutat tett Berlinben a Wirchow Intézetben, s az azóta szétesett két államban, a Szovjetuni-
óban és Csehszlovákiában. 1982-ben az Intézet Tudományos Főigazgató helyettesévé nevezték ki. 

Később rendkívül gyümölcsöző kapcsolatot épített ki Finnországban, elsősorban a Tamperei 
Egyetem patológusaival, s a rendszeres, kölcsönös látogatások és a szövődő barátságok számos 
publikációban realizálódtak. 1986-ban kutató professzori kinevezést kapott. 1997-ben adták ki 
Pekka Kannus finn kollegájával közösen írt átfogó monográfiájukat az emberi inak anatómiájáról, 
fiziológiájáról és patológiájáról (Józsa, L. G. – Kannus, P.: Human tendons: Anatomy, physiology, 
and pathology). 

Aktív osztályvezető korában 250-nél több írása jelent meg hazai és külföldi szaklapokban, 
száznál több előadást tartott itthon és külföldön nagy jelentőségű kongresszusokon, tudományos 
üléseken. Több magyar nyelvű szak- és ismeretterjesztő könyvet publikált, legjelentősebb a több 
kiadást megért „Névvel jelölt szindrómák” című kötete. Összességében kilenc könyve és 580 ta-
nulmánya jelent meg. 

Számos hazai tudós-társaság munkájában vett részt, a Nemzetközi Histochemiai Társaság 
Izomszekciójának társelnöke. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztálya, 
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Antropológiai Osztályközi Tudományos Bizottság szavazati jogú tagja, valamint a Miskolci Területi 
Bizottság tagja. 

Értékes munkája, oktató és szakirodalmi tevékenységének elismeréseként 1982-ben „Munka 
Érdemrend” arany fokozatával tüntették ki. 

Első felesége tanárnő volt, házasságukból egy leánygyermek született. Később elvált, új há-
zasságot kötött, második felesége harmonikus életükben igen nagy részt vállalt Józsa doktor írás-
munkáinak megjelenésében. 

Józsa László csendes, megnyerő stílusával jó hangulatot teremtett Osztályán. Munkatársai sze-
rették, becsülték, az Intézet orvosai tisztelték mindig együtt érző, korrekt magatartásáért. 

1999-ben nyugdíjba vonult, a munkát azonban nem fejezte be. A Magyar Traumatológia Orto-
pédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet folyóirat olvasószerkesztője, lektoraként kitűnő, hozzáértő 
munkájával rendkívül sokat tett Lapunkért. 

Régi szenvedélyének is intenzívebben tudott hódolni: az ókori művészeti alkotásokon felismer-
hető jellegzetes betegségekre valló tüneteket írta le rendkívül vizuális módon és mellékelte hoz-
zájuk alkotások másolatait. Továbbá paleopatológiával is foglalkozott, ásatásokon vett részt és az 
ott talált csontanyagok vizsgálatát elvégezve talált nyomokat ma is ismert betegségekről. Kutatá-
sait 2006-ban megjelent monográfiájában foglalta össze „Paleopathologia: elődeink betegségei” 
címmel. 

Az utóbbi hónapokban láttuk megrendült állapotát, amelyet szeretett feleségének halála oko-
zott számára. Betegsége, 2014. november 25-i műtétje váratlan esemény volt. E szomorú s meg-
döbbentő végre gondolni sem mertünk. 

Kedves Laci, Barátunk, Munkatársunk! 

Fájdalommal búcsúzunk, nyugodjál békében! Emlékedet megőrizzük! 

Prof. Emer. Dr. Renner Antal


