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Gyászol a magyar radiológusok közössége: 
2016. augusztus 24-én elhunyt Vittay Pál 
radiológus, egyetemi tanár. Napjainkban talán 

már többen vannak közöttünk azok, akik személye-
sen nem találkoztak Vele, nem hallgathatták brili-
áns előadásait és alig ismerik nemzetközi hírű 
tudományos munkásságát. Emlékeztetőül ezért 
idézzük fel életútjának néhány fontosabb állomását: 
Dr. Vittay Pál a Budapesti Orvostudományi Egyetem 
Orvoskarán 1953-ban szerzett diplomát summa 
cum laude minősítéssel. Egyidejűleg – ugyancsak 
summa cum laude eredménnyel – elektromérnöki 
diplomát kapott a Budapesti Műszaki Egyetemen. E 
két oklevél jelzi Vittay professzor kettős érdeklődé-
sét és a két egyetemen megszerzett magas szintű 
tudását ötvözve járult hozzá a hazai radiológia 
 fejlődéséhez. Az Orvostovábbképző Egyetem 
Röntgeno lógiai Intézetének Sugárterápiás Osztályát 
17 éven át vezette, egészen annak megszűnéséig. 
Ugyanezen intézmény az Ő munkásságának köszön-
heti a Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 
megszervezését. Kandidátusi értekezését 1977-ben 
védte meg. Tudományos tevékenységének jelentős 
részét tette ki az orvostechnikai, radiobiológiai és 
sugárvédelmi kutatás.

Több évtizedes intenzív oktatói tevékenységére 
jellemző, hogy évente átlag 80–120 óra előadást 
tartott az Orvostovábbképző Egyetem továbbképző 
tanfolyamain. Az orvostovábbképzés mellett a 
szakorvosi, röntgen- és izotópasszisztensi és 
röntgentechnikusi oktatásban is tevékenyen részt 
vett. Felismerte, hogy szakorvosjelöltjeink nem 
kapnak átfogó képet a klinikumot alapozó fizikai, 
biológiai, dozimetriai, sugárvédelmi technikai tudo-
mányokról, ezért szervezett egy hiánypótló 70 órás 
„Paraklinikai radiológiai” tanfolyamot, melynek 
egyik fő előadója volt éveken át. Sajnálatos, hogy 
törekvései ellenére nem tudta megvalósítani az 
orvostechnika egyetemi oktatását.

1991 és 2002 között az országos Röntgen- és 
Sugárfizikai Intézet (ORSI) igazgatói teendőit is 
ellátta. Ezt az intézményt 1956-ben hozták létre 
azzal a határozott céllal, hogy működése – támasz-
kodva a magyar radiológusok legkiválóbbjaiból 

álló Szakmai Kollégiumra – 
segítse a hazai radiológiában a 
műszaki színvonal folyamatos 
fejlődését, javítsa a szervezettsé-
get és a gazdaságosságot. Ezen 
intézmény kiadásában jelent meg 

évtizedeken át a kedvelt és színvonalas Radiológiai 
Közlemények című szakfolyóirat, amelynek igaz-
gatóként főszerkesztője volt. Vittay Pál igazgatói és 
szerkesztői ténykedése elődeihez hasonlóan magas 
színvonalon szolgálta a 2005-ben megszüntetett 
ORSI célkitűzéseit.

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy Vittay 
professzor munkatársaként közelről ismerhettem 
meg egy jó értelemben vett polihisztor széleskörű, a 
radiológia gyakorlatilag valamennyi területére kiter-
jedő tudása mellett irigylésre méltó irodalmi, zenei 
és képzőművészeti tájékozottságát. Élveztem okta-
tói és tudományos előadásait, melyekben minden 
fellengzősség nélkül, közérthetően, világosan adta 
elő mondandóját. Együtt dolgozva akár a Szakmai 
Kollégiumban, akár a Magyar Radiológusok 
Társaságának Vezetőségében mindig nagy hatást 
gyakoroltak rám az általános figyelmet kiváltó, 
lényegre törő, a vitákat sokszor új, helyes irányba 
terelő vagy azokat éppen lezáró hozzászólásai.

Ismeretségünk hosszú esztendeiből leginkább 
mégis arra a néhány tanuló évre emlékszem legin-
kább, amikor részben a sugárterápia, részben az 
izotópdiagnosztika területén, tehát a közvetlen 
betegellátásban lehettem tanítványa és munkatársa. 
Számomra – a Neki köszönhető szorosan vett szak-
mai fejlődésen túl – nagy ajándék az élettől, hogy 
az empatikus, a beteg emberrel mindenkor türelem-
mel, orvoshoz méltó komolysággal, de semmi eset-
re sem felsőbbséggel, hanem szeretettel beszélő, jó 
emberként foglalkozó Vittay professzortól tanulva 
alakíthattam ki a magam, az általam helyesnek tar-
tott és gyakorolt orvos-beteg viszonyt.

Búcsúztatásán – egyebek mellett – az a megjegy-
zése jutott eszembe, amit közös főnökünk, Erdélyi 
Mihály professzor emlékére létrehozott díj alapítá-
sakor mondott: „kötelességünk az általa reánk 
hagyott örökséget megőriznünk, óvnunk és gyara-
pítanunk”. Vittay professzor is annak örülne legjob-
ban, ha tanítványai, munkatársai emlékének megőr-
zése mellett munkásságának legfontosabb eredmé-
nyeit a fiatalabb nemzedékekkel is megismertetve 
megőriznék, sőt gyarapítanák.

Kedves Professzor Úr! Nyugodj békében!
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