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NAGY MAGYAR HIGIÉNIKUSOK XVIII. 

GREAT HUNGARIAN HYGIENISTS XVIII 

Emlékezés Várterész Vilmosra 

Rememblance of Vilmos Várterész 

PROF. KÖTELES GYÖRGY 

Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest 

„Frédéric Joliot-Curie” National Research Institute for Radiobiology and Radiohygiene. 

Összefoglalás: 40 éve hunyt el Dr. Várterész Vilmos a szervezett, intézményes sugárbiológiai és 
sugáregészségügyi kutatások meghonosítója. 
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Abstract: Dr. Vilmos Várterész died 40 years ago. He was the founder of institutional research of radiobiology 
and radiohygiene in Hungary. 
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1. ábra: Dr. Várterész Vilmos (1917–1972)  

Fig. 1: Dr. Vilmos Várterész (1917–1972) 

  

                                                           

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY  57/1 17-21 (2013) KÖTELES GYÖRGY 

HEALTH SCIENCE  57/1 17-21 (2013) 
Közlésre érkezett:   2012. február 1  1075 Budapest, Pf. 101 
Submitted:    February 1 2012  tel: 20 3582720 
Elfogadva:   2012. február 6  e-mail: koteles@osski.hu 
Accepted   February 6 2012 



EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 1. SZÁM   2013/1 
 

 

A mesterséges és természetes ionizáló sugárzások felfedezése óta az ezek biológiai hatásaival 

foglalkozó tudományágak –a sugárbiológia és sugáregészségtan– a közegészségtan részei 

lettek. Az alkalmazások széles köre –a gyógyítótól a gyilkos háborús hatásokig– 

megkövetelte, hogy a sugárbiológiai kutatások egy sajátos pályán, a párhuzamosan fejlődő 

biológiai szakágakkal összefüggésben haladjanak. Az évek – évtizedek során kiderült, hogy 

kölcsönhatások is vannak egymás javára. Hazánkban 2012-ben két jelentős évfordulóra 

emlékezhetünk, melyek összefüggenek és a hazai sugárbiológiai  kutatások  rendszerét  

megalapozták.  Nevezetesen  40  éve  hunyt  el  

Dr. Várterész Vilmos és 55 éves az általa megálmodott és megalapított kutató Intézet, 

mai nevén az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 

Intézet. 

Várterész Vilmos 1917. augusztus 24-én született Hunyaddobrán és 1972. május 24-én 

halt meg Budapesten. A gyergyószentmiklósi születési és halotti anyakönyvek alapján a 

Várterész nevet a leggyakoribb örmény családnevek között sorolják fel. Orvosi oklevelet a 

Debreceni Egyetemen szerzett 1942-ben. Már hallgatóként Went István professzor irányítása 

mellett az Egyetemi Élettani Intézetben dolgozott. 

1942-től 1955-ig a budapesti Eötvös Lóránd Rádium és Röntgen Intézetben, illetve az 

abból alakult Országos Onkológiai Intézetben segédorvos, majd 1953-tól osztályvezető. 1957-

től 1972-ig az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és sugáregészségügyi Intézet 

igazgatója volt. Az orvostudományok kandidátusa fokozatot 1959-ben szerezte. 

Legkorábbi kutatómunkájában, az abban az időben a legnagyobb érdeklődést kiváltó 

témákat, a vérképzés, a plazma térfogat, a folyadéktér, az enzimek változásait tanulmányozta 

ionizáló sugárzás hatására. Első közleményeit 1951-ben publikálta (1). 

Néhány példa kiemelkedő közleményeiből, amelyekkel a széleskörű diszciplína 

jelentőségére is rámutatott, amelyek a ’60-as évektől kezdődően jelentek meg. Ő 

szerkesztette és társszerzőkkel együtt írta az első magyar nyelvű „Sugárbiológia” könyvet, 

amely a Medicina Könyvkiadó gondozásában jelent meg 1963-ban (2). A könyv német nyelvű 

fordításban 1966-ban került forgalomba az Akadémiai Kiadó közreműködésével (3). 1967-

ben adta ki az OSSKI 10 éve című kötetet (5). A ’70-es évek elején számos közleményében a 

sugárbiológia, a radioizotópos diagnosztika és terápia alapjait tárgyalta, valamint 

javaslatokat dolgozott ki a népesség sugárterhelésének csökkentésére (4, 5, 6, 7, 8), csak 

hogy néhány példát említsek. 

A kultúrtörténelemben vannak, akik újat alkotnak és vannak, akik ehhez a 

körülményeket teremtik meg akár elméletileg, akár gyakorlatilag, módszerekkel, 

technikákkal, szervezéssel. Nehéz eldönteni, hogy mi a fontosabb, hiszen a kutatók egymás 

vállán állnak. Ő is így volt. 
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Fő művének a hazai sugárbiológiai kutatásoknak összefogott otthont adó intézet 

megalapítását tekintjük. Az Intézet szerkezetét a tudományág multidiszciplinaritásának 

megfelelően szabta meg. Fizikai, morfológiai, biokémiai, immunológiai, kórélettani 

osztályokat szervezett, megteremtve az alapot a későbbi főosztályos szerkezetnek, amely a 

sugárbiológiára, sugáregészségügyre, az orvosi izotópalkalmazásra, valamint a nem-ionizáló 

sugárzások sugárbiológiájával foglalkozó főosztályokra tagolódott. 

A kor követelményeinek megfelelően –a politikai hidegháború éveiben– szoros 

kapcsolatot létesített a polgári és katonai kutatók között, s az Intézetben alakította ki a 

kezdetben a sugárvédő vegyületek kutatásában jelentős eredményeket elért Farmakológiai 

Osztályt, mely az Intézet „katonai” osztálya volt. 

Az Intézetet a kormány 1954. évi határozata értelmében az Egészségügyi Minisztérium 

alapította 1957. január 1-én Központi Sugárbiológiai Kutató Intézet néven. Alapvető 

feladatául jelölte meg, hogy „tanulmányozza azokat a sugárbetegségeket (atombetegségeket) 

és gyógyításukat, amelyek az atomenergia békés és hadi célokra való felhasználása, valamint 

a radioaktív izotópok egyre kiterjedtebb alkalmazása folytán egyes személyeken vagy 

embercsoportokon előállhatnak”. A kormány határozata alapján az egészségügyi miniszter 

1959. január 1-ével az Intézet nevét „Frédéric Joliot-Curie” Központi Sugárbiológiai Kutató 

Intézetre változtatta. 

A nemzetközi és hazai körülmények változása, s főleg a hazai atomenergetikai program 

elindulása következtében az Intézet feladatköre egyre bővült, előbb a sugáregészségügyi 

kutatási és gyakorlati tevékenység országos irányításával és végrehajtásával, beleértve a 

munkahelyi és környezeti sugáregészségügyi feladatokat, majd radioaktív gyógyászati 

készítmények kutatásával és fejlesztésével. Az újabb feladatok elvégzése és a közegészségügyi 

intézetek profiltisztítása érdekében az Intézethez csatolták az Országos Munkaegészségügyi 

Intézet Sugáregészségügyi Osztályát, az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet 

Sugárfizikai Osztályát, az Országos Közegészségügyi Intézet Higiénés Radiológiai 

Laboratóriumát. Az így létrejött Intézet nevét az egészségügyi miniszter 1963-tól Országos 

„Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetre (OSSKI) 

módosította, amely azóta változatlan. Így az Intézet 1970-től kezdve az ország 

sugáregészségügyi szakmai központjává vált. Később 1984-ben az Intézet bázisán alakult 

meg az Orvostovábbképző Egyetem, későbbi nevén Hajnal Imre Egészségtudományi 

Egyetem Sugárbiológiai és Sugáregészségtani Tanszéke. 

Az első igazgatónak, Várterész Vilmosnak 1954-től kezdve igen nagy erőfeszítéseket 

kellett tennie ahhoz, hogy a romos állapotú Törley-kastélyt laboratóriumokkal, 

műszerszobákkal, irodákkal ellátott intézeti épületté szervezze. 
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2.ábra: A Törley-kastély még in floribus  

Fig. 2: The Törley-palace 

Az Intézet munkájának, hazai és nemzetközi tekintélyének, eredményeinek viszonylag gyors 

kialakításához jelentősen hozzájárult Várterész Vilmos egyénisége, szervezői képessége. A 

nyugodt, indulatait inkább magába fojtó vezetőtípushoz tartozott. Szerény, mosolygós 

modorában hatásosan rendezte az esetleges konfliktusokat. Gyakran látogatott a 

laboratóriumokba, meg-megállt, érdeklődött a folyó munkák eredményei iránt. „Hagyott 

dolgozni”. 

Szervező tevékenysége széleskörű szakmai és hivatali kapcsolatain keresztül vált 

eredményessé. Funkciói voltak az Egészségügyi Minisztériumban, az Országos Atomenergia 

Bizottságnál, s szoros kapcsolatot tartott a Honvédelmi Minisztériummal és intézményeivel. 

Mindezek révén sikeresen építette fel az Intézet munkatársi gárdáját, küldte őket külföldi 

tanulmányutakra ösztöndíjasokként. Olyan nemzetközi kapcsolatokat épített, melyek révén 

az Intézet rendszeresen részt vett nemzetközi és hazai kongresszusokon, s hazánkba is 

szívesen látogattak külföldi kutatók, tudósok. 

Kapcsolatrendszere az Intézet átlagon felülien jó anyagi ellátottságához, korszerű 

felszerelés, műszerek beszerzéséhez is hozzájárult. 

Korai –55 évesen– halála a szakterület igazi vesztesége volt. 
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3. ábra: Az OSSKI fennállásának 50. évfordulóján kiadott emlékplakett (Kubászova Tamara 

alkotása) 

Fig. 3: Commemorative plaque issued at the 50th anniversary of the National Institute for 

Radiobiology and Radiohygiene. (Art-work of Tamara Kubasova) 
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