
Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, egyetemi docens,
a sejt- és a szövettan elôadója (1957–1978), a funkcionális morfológia kutatója.

Guzsal Ernô 1925. április 11-én született Sásdon, parasztcsaládban. Édesap-
ját 18 éves korában vesztette el, és ahhoz, hogy tanulhasson, neki is sokat kel-
lett dolgoznia. 1944-ben érettségizett Dombóváron. Még ez év ôszén állat-
orvostan-hallgató lett, de a háborús események, majd betegsége hátráltatták
elôrehaladásában, ezért állatorvosi oklevelét csak 1951 februárjában szerezte
meg. 1950 májusától tudományos gyakornok volt az anatómiai és szövettani
tanszéken, majd tanársegéd, és adjunktusként az anatómia-fejlôdéstan oktatója.
1957-ben megbízást kapott a sejt- és a szövettan oktatására. 1965-ben Funkcio-
nális morfológiai vizsgálatok a tyúk petevezetôjén címû értekezésével kandi-
dátusi fokozatot szerzett. 1970-ben egyetemi docensi kinevezést nyert.

Guzsal Ernô gyakorlati igényû és érzékû, szorgalmas, segítôkész szakember
volt. A funkcionális morfológia kutatójaként témakörében 27 tudományos és
ismeretterjesztô cikke jelent meg. Jelentôs eredményeket ért el a tüdô szeg-
mentumainak, a vese összehasonlító anatómiájának és a tyúk petevezetôjének
vizsgálatában. Háziállatok szövettana címû könyvét három kiadásban (1963,
1967, 1981) tették közzé, Az állatok sejtjei és szövetei 1974-ben látott napvilágot. 114
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E modern, szépen demonstrált munka igen keresett volt, és az állatorvostan-
hallgatókon kívül az orvostanhallgatók és a biológusok körében is nagy sikert
aratott. Kovács Gyula Háziállatok anatómiája címû tankönyvében a Házima-
darak anatómiája fejezetet ô írta.

Oktatómunkáját a világos elôadásmód, a biztos szakmai tudás és a jó peda-
gógiai érzék jellemezte. Kitûnô rajzkészségét több tanulótábla ôrzi. A hivatás-
tudat, a szakmaszeretet kialakításának és megszilárdításának pedagógusa volt.
A hallgatók megkülönböztetô tisztelete és szeretete övezte.

Tagja volt a Magyar Anatómusok, Hisztológusok és Embriológusok Társa-
ságának. Megkapta a Mezôgazdaság Kiváló Dolgozója kitüntetést (1962) és a
Szakszervezeti Munkáért kitüntetô jelvény arany fokozatát (1964). A MEDOSZ
egyetemi szervezetének több éven át titkára, majd elnöke is volt.

1978-ban váratlanul hunyt el, 53 éves volt.

Irodalom
Guzsal Ernô dr. 1925–1978. Magyar Állatorvosok Lapja, 1978. 33. 8–9. 634.
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