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DR. JÓZSA LÁSZLÓ

Józsa László 1935. április 23-án született Fehérgyarmaton. 
A Debreceni Orvostudományi Egyetemen 1959-ben „summa 
cum laude” minősítéssel kapott diplomát. Első munkahelye 
1959-1968 között a kecskeméti Megyei Kórház Pathologiai 
Osztálya. Őskórtani vizsgálatai ott kezdődtek, első 
publikációja 1966-ban jelent meg. Pathologiából 1962 őszén 
szerzett szakképesítést. 1968 március 16-án nevezték ki az 
Országos Traumatológiai Intézet Pathologiai Osztályának 
vezetőjévé, ahonnan 31 év múltán (1999-ben) nyugdíjba 
vonult.

Kutatásai fő iránya az ínak és izmok pathologiája lett. 
1970-ben a berlini Virchow Intézetben csaknem egyéves, a 
leningrádi Tengerbiológiai Intézetben kéthetes 

tanulmányúton vett részt. Kandidátusi fokozatot 1972-ben, az MTA doktori fokozatot („A 
kéz és karizmok elváltozásai ín- és mozgatóideg sérülése után” c. értekezésével) 1980- 
ban szerezte meg. 1978-1986 között az Országos Traumatológiai Intézet tudományos és 
kutatási igazgatója volt. 1978-ban a Turkui Egyetemen (Finnország) 4 hónapos 
tanulmányutat tett. 1985-ben Hanoiban és Saigonban (Vietnám) járt tanácsadóként. 1986- 
ban kinevezték a Tamperéi Egyetemen (Finnország) a mozgásszervi pathologia kutató 
professzorává, ekkor (budapesti) igazgatói állásáról lemondott. Az év egy részében 
Budapesten, másikban Tamperében és Turkuban dolgozott. Finnországi tevékenységét 
2000-ben fejezte be. 1987-ben Havannában és Santiago de Cuba városában tanácsadóként 
működött. 1991-ben rövid ideig a kevoi Sarkköri Kutatóállomáson tevékenykedett. 1997- 
ben vendégprofesszor volt a Honkongi „Prince of Wales” Egyetemen.

Negyven évi munka után nyugalomba vonult, kicsiny, csendes hegyi faluba költözött. 
Azóta bizantinológiai, orvostörténelmi és őskórtani kutatásokat végez, valamint a Magyar 
Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet c. folyóirat szerkesztője, az Anthropologiai 
Közlemények szerkesztőbizottsági és a MTA Anthropologiai Bizottságának tagja. Az 
évek során 568 tudományos közleménye jelent meg. Nagy részük recens pathologiai 
tárgyú, de orvostörténeti (39), paleopathologiai (86) és bizantinológiai (24) tárgykörben is 
publikált. Humán pathologiai kutatások mellett növénytani (a növényi polysaccharidák) és 
állatorvosi (a szarvasmarhák epekövei) kutatásokban is részt vett. Negyvenkét 
könyvfejezetet írt, nagyrészt az USA-ban napvilágot látott munkákban. Nyolc könyve 
jelent meg. Könyvei közül négy orvosi, másik négy orvostörténeti, paleopathologiai 
munka. Az emberi inakról szóló monográfiáját az USA-ban (1997) és Olaszországban 
(2000 és 2010), egy másik művét Finnországban adták ki (1998). Paleopathologiai 
munkásságát „A honfoglaló és Árpád-kori magyarság egészsége és betegségei” c. (1996),
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valamint egy összefoglaló és metodikai jellegű, „Paleopathologia. Őseink betegségei” c. 
monográfiában (2006) tette közzé.

Korábban több külföldi és hazai orvosi tudományos társaság tagja, az Európai 
Hisztokémiai Társaság Társelnöke, az Európai Állatkerti Állatorvosok Társaságának 
tiszteletbeli tagja volt, nyugdíjazása után csak a M. Pathologusok Társasága és M. 
Orvostörténeti Társaság tagságát tartotta meg.
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