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AZ ESZTERGOMI BELGYÓGYÁSZAT 
TÖRTÉNETE – 

DR. RAJNER JÁNOS

Bár Esztergom egészségügyét Szent Istvánig lehet visszavezetni, az önálló bel-
gyógyászat története dr. Rajner Jánoshoz köthető.

Közvetlen elődje dr. Vándor Ödön, Esztergomban született és 
Gönczy Béla évfolyamtársa, leghívebb munkatársa volt. Ahhoz, 
hogy Gönczy Béla, a Kolos Kórház első igazgatója, a XX. szá-
zad egyik legjelentősebb helyi orvosa lett, Vándor Ödön jelen-
tősen hozzájárult. Főnöke határozott, lényegre törő, céltudatos 
egyéniség volt, Vándor Ödönt a szorgalom, az aprólékos tudás 
és a szeretet jellemezte. Amikor a Város vezetésének 1932 végén 
bejelentette végleges nyugdíjba vonulásának szándékát a város-
atyák szükségesnek érezték, hogy 1933. január 30-i ülésükön 
jegyzőkönyvben örökítsék meg érdemeit és köszönetüket fejez-
zék ki:

„Végül igaz elismeréssel emlékezik meg a város szolgálatában 
kifejtett hosszú és odaadó szolgálatáról, melyet mindenkor a szív, a gondosság és 
az embertársak szeretete vezetett, és amelyet a városi közkórháznak, valamint a 
közegészségügy érdekeinek szentelt. Ezért elhatározza, hogy érdemes tevékenységét 
elismerésül jegyzőkönyvbe megörökíti, és Isten áldását kéri további tevékenységeire.”

Rajner János, aki 1928-ban kezdte meg gyógyító munkáját Esztergomban, még 
dolgozhatott vele. A betegeskedő Vándort elismerést kiváltóan helyettesítette, 
és 1932-ben már tb. kórházi főorvossá nevezték ki. Vándor Ödön 1933. február 
11-én elhunyt. A belvárosi temetőben a sírnál Rajner János mondott megható 
búcsúbeszédet. 

Míg Vándor Ödön nevét az esztergomiak lassan, fokozatosan elfelejtették, utó-
da a legendás „Muki bácsi” ma is elevenen él az esztergomiak emlékezetében.

Azt viszont kevesen tudják, honnan a szeretetet bizonyító kedves becenév. Já-
nosként védőszentjének Nepomuki Szent Jánost tartotta. (Nepomuki Szent Já-
nos  a gyónási titok mártírja, a hajósok, a halászok, vízimolnárok fohászkodtak 
hozzá egykoron, Csehország védőszentje) Ma már kideríthetetlen ki ragasztotta 
rá a „Muki” nevet, de gyakorlatilag az egész város így ismerte.

Vándor Ödön
(1867-1933) 
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Családja eredete a törökkori Magyaror-
szágra nyúlik vissza. A Hont vmegyei Lontó 
adta nemesi előnevüket. Lontó Lévától 27 
kilométerre, délkeletre az Ipoly partján fek-
szik.

Rajner József Hont vármegye tiszteletbeli 
mérnökének Kabzay Ágnessel kötött házas-
ságából 4 fi úgyermek született, akik az élet 
különböző területein álltak tisztességesen 
helyt.

Rajner Pál, jelentős politikai karriert futott 
be. Az 1848-49-es szabadságharcban Gu-
yon Richard hadsegéde volt.  1861-től Hont 
vmegye alispánja, majd Bars vmegye főis-
pánja. 1869-1871-ig Andrássy Gyula kormá-
nyának belügyi tárcáját vezette. Sírja ma is a 
lontói temetőben látogatható.

Nem kisebb személyiség volt a másik test-
vér: Lajos sem. Ő 1842-ben Visken szüle-
tett, 1866-ban szentelték pappá.  1880-tól 
már prímási titkár, 1886-tól esztergomi 
kanonok. Egyházi pályafutásának csúcsát 
az 1905-ben történt esztergomi érseki hely-
nökké való kinevezése jelentette. 1920-ban 
hunyt el, vagyonát, érem, pénz és könyvgyűj-
teményét a főszékesegyházra hagyta. Sírja 
ma az esztergomi Bazilika altemplomában 
tekinthető meg. 

A 3. testvér: Géza egyfajta mintát adhatott 
az esztergomi belgyógyászat megteremtőjé-

nek, hisz az orvosi pályát választotta. 1846-
ban született Ipolyságon. A pesti orvosi karon végzett és visszatért szülőhelyére. 
Életét hivatásának szentelte. Az egész megye igazságügyi orvosi teendőit is ő 
látta el, Közmegbecsülésnek örvendett, haláláig – 1912-ig – az Ipolysági Taka-
rékpénztár igazgatóságának a tagja is volt.

A 4. testvér: János, Rajner János édesapja káptalani főintéző lett. Nem sokáig 

Rajner Pál (1823-1879)

Rajner Pál  sírja
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nevelhette fi át, hisz annak 4. életévében elhunyt. Ettől 
az időtől kezdve Rajner Lajos lett a család fő támasza.

Id. Rajner Jánosnak Kun Etellel kötött házasságából 6 
gyermek született: Rajner Lajos: 18 évesen az I. világ-
háborúban hősi halált halt, Józsika 7 hónapot élt, Ernő 
a bankszakmában találta meg számítását, Katalin apáca 
lett, Margit háztartásbeliként gyermektelenül élte le 
életét.

Az 5. gyermek Rajner János 1904. február 26-án szü-
letett az Abaúj-Torna vmegyei  Abaszéplakon.  (Az 
egykori település ma Kassa része)  Nagybátyja támo-
gatásával iratkozott be a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem orvosi karára 1922-ben. 1928-ban vehette át 
diplomáját és a Rókus Kórházban indult orvosi pálya-
futása.

Érzékelte, hogy a kor egyik legpusztítóbb betegsége 
a tbc, és 1930-ban közel 3 hónapon keresztül bentla-
kóként az Erzsébet királyné Szanatóriumban szerezte 
meg azokat az alapismereteket, melyek a tbc ellátásá-
hoz szükségeltettek.

Esztergomba való érkezése után rövid idővel népsze-
rűvé vált. Számos nyilvános előadást tartott, magánren-
delést nyitott. 

Elvállalta 2 éven keresztül – 1931-33-ig – a város ösz-
szes elemi iskoláinak, óvodáinak iskolaorvosi teendő-

it is. A kórházban és a városban 
belgyógyászként vívott ki elis-
merést, ugyanakkor tüdőgyógy-
ászati szaktudását is hasznosí-
totta. Egy ránk maradt hivatalos 
igazolás szerint 1929-36 között 
1484 gümőkoros beteget kezelt 
és 2607 légmellkezelést végzett 
el. 1938 és 1943 között ő vezette 
a Tüdőosztályt is.

1945 szeptemberében Eg-

Rajner Lajos (1842-1920)

Rajner ház Esztergomban
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genhofer Béla kórházigaz-
gató a következő „Működési 
bizonyítvány”-t adta ki:

„Hivatalosan igazolom, 
hogy dr. Rajner János 1933. 
október hó óta kórházunk-
nál, mint belgyógyász fő-
orvos működik. 1938-tól 
1943. január 1-ig mint 
tüdőszakorvos a tüdőosz-
tályt is vezette. Működési 
ideje alatt a munkájáról a 
legnagyobb elismeréssel nyi-
latkozhatom. A jelenleg elér-
hető tudás magaslatán áll, a 
betegekkel való bánásmódja 
példaképül állítható.”

Nem véletlen, hogy 
1941-ben az „Országos 
Tuberculosis Hét” kereté-
ben megtartott fi gyelemfel-
hívó kultúresten is ő tartot-
ta a vezető előadást.

1934-ből kéziratban fenn-
maradt egy a magas vérnyo-
másról tartott előadásának 
anyaga: „Nálunk a kórház-
ban rendszeresen végzünk, 
mindenkinél vérnyomásmé-
rést s gyakran tapasztaljuk, 
hogy sok esetben a vérnyomás 
emelkedés a betegnek semmi 
kellemetlenséget nem okoz.” 
Az előadásban máig érvé-
nyes megállapításokat tett 
többek között a diéta, a szó-
megvonás jelentőségéről, az 
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élvezeti szerek szerepé-
ről.

Idővel a prímási pa-
lotában élők egészség-
ügyi ellátását is ő látta 
el. Serédi Jusztinián 
és Mindszenty József 
bíborosoknak is or-
vosa volt. Sajnálatos, 
hogy Feichtinger Sán-
dorral ellentétben – 
aki Kopácsy József és 
Simor János orvosa-

ként feljegyzéseket hagyott hátra – Rajner János az egyházfők kezeléséről írást, 
dokumentációt nem készített.

Prof. Dr. Szállási Árpád kutatásaiból tudjuk, hogy az Előhegyen élő költőfeje-
delmet, Babits Mihályt is kezelte. Babits a „Beszélgető füzetek”-ben megemlíti 
őt, de Rajner Jánostól visszaemlékezés erről sem maradt fenn. Neve azonban ott 
olvasható az előhegyi ház híres falán.

Babitsék 1924-ben vásárolták meg az Előhegyen levő házat. A költőfejedelem 
életének utolsó évében került szorosabb kapcsolatba az esztergomi Kolos Kór-
házzal. 1941-ben 2 alkalommal ápolták Rajner János osztályán. Először 1941. 
április 10-én, amikor Esztergomba érkezve Babits rosszul lett. 3 napos ápolás 
után „Observátio” diagnózissal engedték el, bár ekkor már ismert volt alapbeteg-

sége. A beteg kezelését Esztergom-
ban ettől kezdve Berényi doktor-
tól Rajner János vette át. A költő 
így írt erről: „De ha valamikor pár 
napra be kell menni a kórházba, 
ami előfordulhat, nyilván Rainer 
fog kezelni, s örülni fogok, hogy B-n 
(Berényi dr.) kívül más is lát”

Török Sophie szerint a beszélge-
tő füzetekben levő Babits szövege-
ket Centula nővér olvasta Rajner 
főorvos telefonjába: „Kedves Főor-
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vos úr, nagyon rosszul 
vagyok. Tegnap előtt 
este óta nem volt vi-
zeletem, irtózatosan 
feszít, mit lehetne csi-
nálni, hogy megköny-
nyebbüljek? A katé-
ter, attól félek, megint 
nem sikerülne, mint 
ahogy a kórházban 
sem sikerült. Próbál-
jak talán venni azok-
ból a belladonnás 
kúpokból, amiket 
Antalóczy doktor 
úr hozott akkor? S 
mikor és hol hívhatom föl leghamarabb a főorvos urat, hogy beszámoljak az ered-
ményről? A másik kérdésem: nagyon szomjas vagyok, ihatom? Nem teszi a feszült-
séget még nagyobbá, még kínosabbá. Attól félek, hogy a tegnap a vesekő elzárta a 
kivezető utat, lehet ezen segíteni?”

Értékes orvostörténeti dokumentum lett volna, ha ezekre a kérdésekre való fe-
leleteit és a költővel való találkozás emlékeit „Muki bácsi” papírra veti.

Kitűnő kapcsolatot alakított ki a város vezetőivel. Különösen baráti volt a vi-
szony közte és dr. Bády István polgármester között, aki így emlékezett róla az 
Esztergom és Vidékében 1986-ban:

„Dr. Rajner nem csupán háziorvosa, hanem bizalmasa is volt a bíborosnak 
(Mindszenty József ) így rajta keresztül ismertük meg mi esztergomiak Mindszenty 
nehéz hónapjait, napjait.”  Ugyanitt olvasható:

„Dr. Rajner Jánost istenfélő embernek ismertem, elveit hitét még a Rákosi érában 
sem tagadta meg. Szakmailag állandóan képezte magát, az ország legkülönbözőbb 
részeiről, sőt a Felvidékről és Erdélyből is felkeresték a betegek. Ugyanakkor elismert 
orvosként beszéltek róla a budapesti klinikákon is.”

A Kolos Kórház igazgatóját Eggenhofer Bélát is barátjának mondhatta. Ez a 
napi munkakapcsolaton túl a magánéletben is megnyilvánult. Együtt voltak 
például tagjai az Öreg Cserkészek csapatának. 1945-ben, amikor nyilas-német 
utasításra a kórház kiürítése és nyugatra való költöztetése komolyan felmerült 
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tevékenyen és sikeresen támogatta Eggenhofer Bé-
lát abban, hogy ez ne valósulhasson meg. 

1956-ban beválasztották az Esztergomi Nemzeti 
Tanácsba. Bár érdemi politikai tevékenységet nem 
fejtett ki, de tekintélyével és egyéniségével szemé-
lyesen is hozzájárult a város békéjének, nyugalmá-
nak megőrzéséhez. Egyetértett és támogatta, hogy 
a kórházi kápolna eredeti funkcióját visszakapja.

Amikor kollegáját, dr. Darabos Lászlót 1957. 
március elején be akarták gyűjteni, őt az osztályá-
ra szívbetegségre hivatkozva felvette, befektette és 
erélyes tiltakozása hatására a rendőrség nem tudta 
elvinni onnan.

Az esztergomi kórház belgyógyászatának a 60-as 
években Rajner János révén Mosonyi László volt a 
klinikáról a konzilliáriusa. Mosonyi László a Korá-
nyi iskola folytatójának, a kiemelkedő magyar bel-
gyógyásznak, Haynal Imrének a tanítványaként, 
korának egyik legelismertebb orvosa volt, mind 
itthon mind a világban. Számos szakmai elisme-
rése mellett megkapta a francia Becsületrendet is. 
Ez a kapcsolat valamint Rajner János hihetetlen 
tapasztalata és tudása a betegek magasszintű szak-
mai ellátásának záloga volt Esztergomban.

A folyamatos és megfeszített tempójú munka 
mellett egészsége felőrlődött. 61 év adatott meg 
neki, és a tipikus orvoshalál. Otthonában, barátja 
és évfolyamtársa prof. dr. Mosonyi László karjai-
ban végzett vele az infarktus, 1965. április 11-én.

Munkáját 1965-től 1979-ig dr. Lélek István foly-
tatta. 1980-tól dr. Szontagh Csaba volt a Vaszary 
Kolos Kórház Belgyógyászati Osztályának veze-
tője. 2002 júliusától pedig napjainkig dr. Dinnyés 
József,  Rajner János „örököse”.

Osvai László dr.
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ÉDESAPÁM EMLÉKÉRE 

Prof. Dr. Szállási Árpád máig 
egyetlen folytatójaként a kétségte-
lenül missziót teljesítő Dr. Osvai 
László főorvos úr kérésére vetettem 
papírra az alábbiakat édesapám-
ról, Dr. Rajner Jánosról, mindenki 
„Muki bácsijáról”, aki harminchat 
esztendeig volt Esztergom első is-
potályának és az abból majd’ ezer 
év múltán született kórház belgyó-
gyászatának főorvosa. Legendáját, ismert-
ségét és elismertségét talán jól jelzi, hogy a 
sírját évente (közel egy emberöltő távlatából 
is), halottak napján, számtalan virág, koszo-
rú díszíti, tengernyi gyertya fénye világlik. 
Fejtáblájára édesanyám vésette az általa írt 
epigrammát: „Uram add, hogy zúgolódás 
nélkül mindent elfogadjunk, hogy ő(k) nyu-
godjanak, és mi megnyugodjunk.” Talán az 
elkövetkezendők - édesapám „Cimpikéje lé-
vén’’ kissé szubjektivek lesznek, bocsássa meg 
a Kedves Olvasó!

Rajner János 1904-ben született Tolna vár-
megyében, Széplakapátiban. Édesanyja Kun 
Etel, édesapja Rajner János káptalani főinté-
ző. A család a tizenhetedik században, a török 
hódoltság idején került Magyarországra. Ha-
marosan nemességet kapván a Lontói Rajner 
név használatára voltak jogosultak, de ezt 
édesapa soha nem használta. Korán árvaság-
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ra jutott. Négy évesen veszí-
tette el édesapját, tizennyolc 
évesen pedig édesanyját. 

Egyetlen vagyonuk, a 
nagybátyja által az özvegy-
nek vásárolt Deák Ferenc 
utcai ház volt (melyben 
később bátyám, Miklós la-
kott). Árvaságra jutva tanul-
mányait, albérleti kiadásait 
említett nagybátyja Rajner 
Lajos esztergomi püspök 
fi nanszírozta, akinek a sírja 
ma is a Bazilika kriptájá-
ban tekinthető meg. Másik 
nagybátyja, Dr. Rajner Géza 
Ipoly vármegye tiszti főor-
vosaként teljesítette hivatá-
sát, már korábban elhunyt. 
Utólag visszagondolva, ta-
lán Tőle nyerte a betegek, a 
rászorultak iránt érzett el-
kötelezettségét, küldetését. 
Középiskolai tanulmányait 
Esztergomban a bencések-
nél végezte, majd kitűnő 
érettségi bizonyítvánnyal 
beiratkozott Budapestre az 
Orvostudományi Egyetem-
re. Az egyetem elvégzését 
követően visszajött Eszter-
gomba. Kezdetben alorvos-
ként, majd a belgyógyász és 
tüdőgyógyász szakvizsgája 
letétele után hamarosan bel-
gyógyász főorvossá nevezték 
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ki. Dr. Szigeti László előtt ő vezette a városban 
működő tüdőosztályt is Gönczy Béla igazgató-
sága idején. A legjobb barátja a korán elhunyt 
Eggenhofer Béla igazgató, sebész főorvos volt, 
bár társaságban, az asztalnál mindig igyekeztek 
őket egymástól távol ültetni - sikertelenül. A be-
szélgetés vége folyton folyvást szakmai vita lett. 
Emlékszem, édesapám az ilyen és hasonló viták 
végén a sebészeket „henteseknek”, míg Béla bácsi 
a belgyógyászokat „kuruzslóknak” titulálta. 

1933-ban jegyezte el édesanyámat, Fetter Beat-
rix-et, aki budapesti pedagógus családból szár-
mazott. Házasságukból két gyermeke született, 
Miklós bátyám és jómagam. Pályája egyre föl-
jebb ívelt. Kisgyerekként csak arra emlékszem, 
hogy az elsők a betegek voltak, azután a betegek 
és ismét a betegek. Háziorvosa volt Radocsai 
igazságügyminiszternek, Serédy Jusztinián hercegprímásnak, Mindszenty Jó-
zsef hercegprímásnak továbbá mindvégig a püspöki palota és a szeminárium 
lakóinak, és természetesen a bencéseknek, valamint Babits Mihálynak. Aláírása 
máig olvasható a híres Babits-falon. Ha a közismert és elismert Haynal József 
professzorhoz beteget küldött, a professzor úrnak csak -látván a beutalót Eszter-
gomból- egy kérdése volt: „Rajner főorvos küldte? Akkor biztos a diagnózis!”

Az első bécsi döntést követően birtokot vásárolt a Felvidéken. Kismacskás, 
szlovák nyelven „Gyiva” telekkönyvileg máig is a nevén van, kárpótlást mindmá-
ig nem kaptam érte.

Mindszenty József hercegprímás letartóztatását követően az AVH kiszolgálói 
rendszeresen zaklatták, számtalanszor kórházi vizit közben vitték el. A munka-
helyi szobájában lévő feszületet le akarták vetetni vele, amire mindössze annyi 
volt a válasza, hogy ő anélkül nem tud gyógyítani. A kereszt végül a helyén ma-
radt. Rákosi bérencei három alkalommal tették elé a „belépési nyilatkozatot”, 
hogy írja alá és lépjen be a kommunista pártba. Soha nem tette meg, az elveivel 
ellenkezőnek nyilvánította, ezzel szemben az autója minden vasárnap ott állt a 
Bazilika előtt fél tizenegykor. Oda járt – minden rendszerrel és annak képvise-
lőivel szembenállva – a vasárnapi szentmisére. A forradalom idején, a Sötétka-
puban történt vérengzés sebesültjeit otthon, a magánrendelőjében részesítette 
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elsősegélyben. Hívására azután folyamatosan jöttek a mentők és szállították a 
kórházba a súlyosan sérülteket. Mindeközben volt ideje rá, hogy Csenohorszky 
Vilmossal megnyittassa a kórház addig zárva tartott kápolnáját. A fentiekben el-
mondottak következményeként az állása elvesztésével fenyegették, majd 1956-
ban Koreába szánták internálni, hogy ott alapítson belgyógyászati osztályt. 
Szeretett Esztergoméban maradása annak volt köszönhető, hogy a koreai állásra 
akadt más, „megbízhatóbb” pályázó, továbbá Haynal Imre professzor kiállított 
egy bizonyítványt, miszerint édesapám súlyos májgyulladáson esett át, így nem 
alkalmas a feladatra. Származása okán és kiállásának köszönhetően bátyámat 
csak egyházi középiskolába vették föl, engem nagy ráhatással az egykori Dobó-
ba. Továbbtanulásról szó sem lehetett.

Élete ettől kezdve haláláig a megszokott ütemben folyt. Reggel nyolc órára kór-
ház – minden nap mindegyik beteget megnézte, naponta vizitelt –, majd otthon 
a magánrendelés, utána beült az autóba és végigjárta az időközben telefonon 
segítséget kérő betegeket, lehettek Esztergomban vagy Pilismaróton, de volt rá 
példa, hogy Párkányba „rocsóval” vitték át. Mindezen túl számtalan betege volt 
egyéb, távolabb eső, trianoni határokon túlról is, mint pl. Aradról. Azt tudom, 
hogy a napjait Bády István barátjánál, a város egykor szabadon választott utolsó 
polgármesterénél fejezte be. Szerette Pista bácsi vörösborát.

Orvosai, alorvosai rajongtak érte, bár kemény fegyelmet tartott az osztályán. 
Vizitelni még hétvégenként is bejárt, az akkor négy-ötéves Péter fi am máig em-
legeti, hogy „Nagyapuval együtt mentünk a betegekhez”!

Önmagáról, saját betegségéről soha nem beszélt. Tudtuk, hogy egytől tart, 
az infarktustól. Lám, milyen az élet! 1965 februárjában kapta az első rohamot. 
Rosszul érezte magát, de mint rendesen, bement a kórházba. Tudta, hogy baj 
van, csináltatott egy EKG-t. Az akkori technikának megfelelően nem volt azon-
nal látható az eredmény monitoron. A diagnózist Tábori Lajos dr. és Kopasz 
László dr. állapították meg. Kisorsolták, hogy melyikük meri bevinni a „főorvos 
úrnak”. Táborira esett a választás. Nem szólt semmit, csak letette az asztalára. 
„Nocsak, milyen csúnya angina” mondta édesapám, aki nyilván tudta, hogy mi 
a baj, rövidesen eljött haza. Otthon érte a második rosszullét, a harmadikat, a 
végsőt pedig épp a születésnapomon, 1965. április 11-én kapta. Nyugodjék bé-
kében!

Rajner Orsolya



13

CURRICULUM VITAE

Nevem Dr. Rajner János. Születtem 1904. február 26. Abaszéplakon (Abauj-
Torna vm.) Atyám + Rajner János gazdatiszt. Anyám + szül. Kun Etel.

Elemi és középiskolai tanulmányaimat Esztergomban végeztem. A forradalom 
alatt semmiféle vallás és nemzetellenes mozgalomban nem vettem részt.

Középiskolai tanulmányaim befejezése után 1922-ben a budapesti Pázmány 
Péter tudományegyetem orvosi facultására iratkoztam be. A szigorlataimat leg-
nagyobbrészt kitűnő, részben jó jelzéssel tettem le. A kötelező kórházi gyakorla-
ti év sikeres befejezése után, a szt. Rókus kórház II. sz. belgyógyászati osztályára 
vétettem fel, ahol, mint orvosgyakornok működtem 1928. július 1.-től novem-
ber hó 1.-ig.

Az esztergomi közkórház belosztályán megüresedett alorvosi állás elnyerése 
után 1928. nov. 1-től és jelenleg is itt működöm. Tekintve, hogy az osztályon 
fekvő betegek tekintélyes száma tüdőbeteg volt, ez ösztönzött arra, hogy a tü-
dőbetegek kezelésénél használatos modern gyógymódokat kórházunkba beve-
zessem. E végett az Erzsébet királyné sanatóriumba 1930.december 9,-től 1930. 
január 10.-ig mint bentlakó orvos tanulmányoztam és elsajátítottam az ott hasz-
nálatos diagnosticai eljárásokat és légmellkezelést. Most is többször felkeresem 
a sanatóriumot tanulmányaim kiegészítése céljából. A légmellkezelés bevezeté-
sével nemcsak a közegészségügyet fejlesztettem, hanem a kórház forgalmát is 
növelem, mert a megye területéről az összes légmellkezelésben részesülő O.T.I. 
és szegény betegek egyrészt mint bejáró, másrészt mint a kórházban fekvőket ré-
szesítettem pneumothorax kezelésben, fokozatosan növekvő számmal és igen jó 
eredménnyel. Az 1930 és 1931 években az esztergomi tüdőgondozó rendelésein 
és annak munkájában rendszeresen részt vettem, s azóta is gyakran bejárok és a 
vezető orvost távollétében helyettesítem.

1932. szeptemberben tb.kórházi főorvosnak neveztek ki.
Az osztályvezető főorvos hosszas betegsége alatt és nyugalomba vonulása óta 

az osztályt magam vezetem. Működésem alatt a kórházigazgató és felettes egész-
ségügyi hatóságok vizsgálataik alkalmával mindig a legnagyobb megelégedésü-
ket fejezték ki.
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A vm. tiszti főorvos megbízása folytán az 1931-32  és az 1932-33 iskola évben 
a város összes elemi iskoláiban és óvodáiban iskola-orvosi teendőket végeztem. 
Miután a kórházunkban külön gyermekosztály nincs és így a beteg csecsemők 
és gyermekek a többi osztályokon nyernek elhelyezést, igyekeztem magam ez 
irányban is tovább képezni s részt vettem a Stefánia szövetség által tartott to-
vábbképző tanfolyamon.

A magyar és külföldi orvos irodalmat mindig a legnagyobb fi gyelemmel ki-
sérem az újabb és jól bevált diagnosticai és gyógyeljárásokat mindenkor igyek-
szem a kórházba bevezetni.

Az egészségügy fejlesztése 
érdekében számos előadást 
tartottam.

Nagyobb irodalmi munkás-
ságot ezideig nem fejtettem 
ki, azonban még ez évben ke-
rül sajtó alá a légmellkezelés-
ről és az elért eredményeim-
ről szóló munkám.

A fent leírtak igaz voltát a 
mellékelt okmányokkal és 
aláírásommal bizonyítom.

Esztergom, 1933.július 29.
 
                        Dr. Rajner János
                      kórházi alorvos
                         tb.főorvos
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KOLLEGÁI VISSZAEMLÉKEZÉSEIBŐL

Dr. Eggenhofer Béla:
… „Működési ideje alatt a munkájáról a legnagyobb elismeréssel nyilatkozha-

tom. A jelenleg elérhető tudás magaslatán áll, a betegekkel való bánásmódja pél-
daképül állítható.” …

Dr. Naszlady Attila:
… „Rajner Muki bácsiról igen jó emlékeim vannak. Szeretetre méltó embernek 

ismertem meg, mondhatom nagyon hamar atyai barátság alakult ki közöttünk. 
Tőle tanultam, hogy hamuval a fejemen közelítsek a beteghez és fi gyeljek rá. 
Olyan dolgokat adott át nekem, amelyek nem voltak leírva.” …

Dr. Boga Mariann:
… „Ő rendkívül gyorsan tudott a betegekkel kapcsolatot alakítani, ez volt a leg-

fontosabb, amit meg lehetett tanulni tőle. Néhány szóval, mozdulattal, sablonos 
vagy rutinosnak tűnő kérdéssel – de mégis személyre szólónak tünve – minden-
kit meg tudott szólítani.” …

Dr. Holló János:
…„Rajner Muki bácsira nagy szeretettel emlékszem vissza. Tőle sok mindent 

tanultam. A gyakorlati munka tapasztalatait tőle szereztem.”…

Dr. Kopasz László:
…„Muki bácsi bár lehet, hogy nem volt nagy olvasottságú belgyógyász, de iszo-

nyatosan nagy tapasztalattal rendelkezett. Elővette a kis sztetoszkópját, össze-
szerelte, megvizsgálta a beteget, ráhajolt a hasára és azt mondta: mesenterialis 
thrombósis, és én csak csodálkoztam, hogy rendszerint igaza volt. Szomorúan 
emlékszem vissza halálára. Ma is élénken él bennem a történet. Egy nap bejött és 
arra kért csináljak neki EKG-t. Elkészítettem és előhívtam – akkor még elő kel-
lett hívni a fi lmet – a szalagon előttem egy nagykiterjedésű infarctus képe volt. 
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Álltam és nem mertem bemenni hozzá. Tábori Lajosal beszéltem meg végül, aki 
azt tanácsolta, ne mondj semmit, tedd elé. Kizárt dolog, hogy ő nem tudta a 
diagnózist, mégis csak azt mondta: elég ischaemiás ez a görbe. Nem feküdt be 
az osztályra, de otthon maradt. Mi Lajossal naponta jártunk hozzá. Mosonyi 
László – még én is hallgattam őt az egyetemen – nagynevű tanársegéde volt 
Haynal Imrének. Ő volt kijáró konzultánsa az Esztergomi Kórháznak és egyben 
jó barátja is Rajner Jánosnak. Miután már 2 hetes volt Muki bácsi infarctusa 
pizsamában otthon elkezdett rendelni. Mosonyi másnaponta látgatta. Egy al-
kalommal ültek egymással szemben a fotelben és egy pillanat alatt barátja kezei 
között halt meg valószínűleg rupturában.” …

Dr. Bense Imre:
…„Az esztergomi  Kolos Kórházban a belosztályon  a közkedvelt, remek diag-

noszta Rajner János volt a főorvos. Ő annak a Bársony professzornak volt a gya-
kornoka, aki arról volt nevezetes, hogy a budapesti egyetemen egyedül ő nem 
volt szabadkőműves.” …

Dr. Varga Dénes:
…„Köztiszteletben álló, ismert, közkedvelt ember volt, hatalmas munkabírás-

sal. A 100 ágyas belgyógyászaton minden nap levizitelt. Késő este érkezett csak 
haza, hisz magánrendelést is folytatott. Sokat dohányzott és piknikus alkatú 
volt. 61 évesen halt meg. Évfolyamtársa és barátja volt Mosonyi László profesz-
szor. Amikor a szívinfarctusát megkapta, nem akart bemenni a kórházba. He-
tente hoztam le a professzort hozzá, és az ő utasításai szerint kezeltük. Hirtelen 
halt meg akkor, amikor barátja éppen itt volt, de ő se tudott segíteni.”…

Prof. dr. Szállási Árpád:
…„Vándor Ödön belgyógyász helyére 1933-ban az abaszéplaki születésű Rajner 

János került, aki pályafutását a Rókus-kórházban, valamint a budakeszi Erzsébet 
szanatórium betegszobáiban kezdte, így mind általános belgyógyászati, mind 
pulmonológiai téren nagy tapasztalatokra tett szer. Esztergomba 1928-ban ke-
rült, a belgyógyászati főorvosi feladatokat az 1965-ben bekövetkezett haláláig 
megszakítás nélkül látta el. Híres betegei voltak: Serédi hercegprímás (súlyos 
cukorbeteg) és Babits Mihály. Nagy kár, hogy prominens pácienseiről egyetlen 
sort le nem írt.”…


