
Állatorvosdoktor, a belgyógyászati diagnosztika tanára 1919-tôl 1934-ig. Az am-
bulancia és a poliklinika szervezôje és elsô vezetô tanára 1909-tôl 1934-ig. A kino-
lógia terén elismert tudós és szakíró. Ô indította meg 1930-ban a Kutyatenyész-
tés, 1933-ban pedig a Magyar kutyatenyésztô címû folyóiratot; szerkesztette a
Magyar Kutyafajták Törzskönyvét.

Raitsits Emil 1882-ben, Budapesten született. Korán elhunyt édesapja orvos
volt. Középiskolai és állatorvosi tanulmányait Budapesten végezte. 1904-ben
állatorvosi oklevelet szerzett. 1905-tôl kezdôdôen a belorvostani tanszék gya-
kornoka, késôbb tanársegédje volt. 1909-ben mint tanársegéd átvette az am-
bulatórium és poliklinika vezetését. 1910-tôl kezdôdôen ellátta az állatkert
állat-egészségügyi teendôit szaktanácsadóként. Az elsô világháború idején mint
polgári állatorvos egy lókórházban dolgozott. 1923-ban állatorvos-doktori okle-
velet szerzett. 1924-ben segédi, 1925-ben címzetes nyilvános rendkívüli tanári
kinevezést kapott. 1919-ben megbízták a belorvostani propedeutika elôadásai-
val. 1929-tôl a budapesti Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának
meghívott elôadójaként az állatkórtant és állatjárványtant adta elô. Közel 25 esz-
tendeig állt a poliklinika élén. 
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megjelenô, A természet címû folyóiratot. Nevéhez fûzôdik a magyarországi
telivér kutyafajtákat tenyésztô egyesület, a Magyar Kutyafajták Törzskönyve
felvirágoztatása is; az egyesületnek 1924-tôl az elnöke volt. A Kutyatenyésztés
és a Magyar kutyatenyésztô címû kinológiai folyóiratok szerkesztôjeként is mun-
kálkodott.

Mûködésének gyümölcsét, az erkölcsi elismerést nem élvezhette zavartala-
nul. Sokirányú munkássága, valamint a pályáján való lemaradás, a mellôzés ke-
serû érzete felôrölte idegzetét.

Irodalmi munkássága során számtalan ismeretterjesztô, részben önálló meg-
figyelésen alapuló cikket írt. Témáinak többségét a kutyatenyésztés körébôl
merítette. Cikkeiben különféle biológiai jelenségekrôl, a kutyák fertôzô betegsé-
geirôl és az ellenük való védekezésrôl tájékoztatott. Különös figyelmet szentelt
a magyar kutyafajtáknak. A komondor és a puli népszerûsítése az ô nevéhez
fûzôdik. A magyar kutyák. A magyar pásztor- és juhászkutyák származása, tör-
ténete, leírása és tenyésztése. Az ebek táplálása, ápolása és a gyakoribb belsô
betegségek elleni védekezés címû könyve és Brehm: Az állatok világa V. köteté-
nek „A házi kutya” címû, általa írt fejezete érdemelnek említést. Behatóan fog-
lalkozott a kiveszôben levô európai bölénnyel és a kanárimadár betegségeivel.

Raitsits Emil kitartó munkával és nagy hozzáértéssel a poliklinikát nemcsak
jelentôsen bôvítette, hanem annak önállóságát is kivívta. Az ô idejében az ambu-
lancia nem csupán a bejáró betegek vizsgálóállomása volt, hanem tanteremmel
is rendelkezô intézetté fejlôdött. Jó gyakorlati érzéke, kiváló meglátásai révén
tantárgyát sikerült tanítványaival megkedveltetnie. Elônyös, megnyerô külseje,
kitûnô modora, udvarias fellépése mögött szívós akarat és nagy munkabírás
rejlett. Egyénisége bizalmat és megbecsülést váltott ki tanítványaiból.

1934. március 24-én halt meg, 52 éves volt.
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