
Állatorvosdoktor, a járványtani tanszék bakteriológusa (1938–1945), az Orszá-
gos Állategészségügyi Intézet hal- és méhegészségügyi osztályának elsô vezetô
fôállatorvosa (1966–1980), a hal- és méhbetegségek diagnosztizálásának és ren-
dészetének kidolgozója. A méhek betegségei címû tantárgy elôadója (1966–1980)
az Állatorvostudományi Egyetemen.

Buza László Kolozsvárott született 1914-ben. A M. kir. Állatorvosi Fôiskolán
1934-ben állatorvosi, majd 1939-ben a lépfene bacilusáról írt értekezésével ál-
latorvos-doktori oklevelet szerzett. Az 1934-ben létesített M. kir. József Nádor
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezôgazdasági és Állatorvosi Kará-
nak állatorvosi osztályán a járványtani és bakteriológiai intézet gyakornoka,
majd tanársegéde volt 1938-tól 1945-ig. 1945-tôl a békéscsabai sertéstenyésztô
vállalat állatorvosaként dolgozott, majd 1951-ben kinevezték a Debreceni Állat-
egészségügyi Intézet laboratóriumi vezetô állatorvosának, ahol fôleg a baromfi
betegségeivel foglalkozott.

1957-tôl áthelyezték az Országos Állategészségügyi Intézetbe, ahol a hal- és
méhbetegségek osztályát szervezte meg, és vezetôjeként (1966) kidolgozta a hal-
és méhbetegségek gyakorlati diagnosztizálását és kialakította rendészetét. Közel
30 évi intézeti munkássága után 1980. augusztus 1-jén nyugdíjba vonult. 58
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Buza László a bakteriológiai kutatómunkát Manninger Rezsô professzor mel-
lett sajátította el. Széles körû szakirodalmi munka és gyakorlati tapasztalatszer-
zés elôzte meg a hal- és méhbetegségek területén végzett kutató, diagnosztikai
és rendészetszervezô tevékenységét. Munkája révén alakult ki elôször az or-
szágos, majd a többi állat-egészségügyi intézetben az a diagnosztikai munka,
amely a jelenlegi hal- és méhegészségügyi tevékenység alapját képezi. Orszá-
gosan és nemzetközileg is elismert szakemberré vált. 

Kutató- és diagnosztikai munkájának eredményeit hazai és külföldi folyó-
iratokban megjelent 168 tudományos, illetve ismeretterjesztô közleményében
foglalta össze. 

Széles körû szaktevékenységét számos hazai és külföldi elôadás, az Apimon-
dia (a Méhészegyesületek Nemzetközi Szövetsége) méhkórtani bizottságában,
az Országos Méhészeti Tanácsban, a FAO Nemzeti Bizottsága halászati szak-
bizottságában, a Halászat címû folyóirat szerkesztôbizottságában végzett mun-
kája jelzi. A Magyar Agrártudományi Egyesület hal- és méhbetegségek szakosz-
tályának titkára, majd elnöke (1962), a halászati szakosztály vezetôségi tagja
volt. Munkáját a Mezôgazdaság Kiváló Dolgozója, a Kiváló Méhész arany foko-
zata, a Sôtér Kálmán-jelvény arany fokozata kitüntetésekkel jutalmazták.

1987. április 23-án még aranydiplomájának átvételére készült, terveirôl beszélt
az intézetében. Május 5-én hirtelen halt meg; 28-án búcsúztatták a Farkasréti
temetôben.

Irodalom
Szakolczai József: Dr Buza László, 1914–1987. Állatorvosi Közlemények, 1987.
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