
AZ ESZTERGOMI
 I. BELGYÓGYÁSZAT

 TÖRTÉNETE.

Dr. Dinnyés József osztályvezető főorvos 2017. 

május 30-ától elbúcsúzik a  Vaszary Kolos Kórház I. 

Belgyógyászai Osztályától. Ezzel egy korszak záró-

dik le az esztergomi I. Belgyógyászat történetében.

Hogy mit hoz a jövőn az osztály számára azt ma 

még senki sem tudhatja, de a főorvos úr távozását ki-

használva kísérletet teszünk arra, hogy az Esztergomi 

Kórház  I. Belgyógyászatának történetét összefoglal-

juk és megörökítsük az intézmény és a város számára 

is. Sokan próbálták már megfogalmazni múltunk 

ismeretének fontosságát. Talán érthető, hogy Eszter-

gomban Babits Mihályt idézzük:

„Múlt nélkül nincs jövő, s minél gazdagabb a 
múltad, annál több formában kapaszkodhatsz a 
jövőbe.”
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A Kárpát-medencei magyarság története, és így a magyar egészségügy kezdete 
is számos formában kapcsolódik Szent István városához. Itt jöttek létre először 
azok a xenodociumok „melyek mindig gyógyító hely és klastrom együttesét je-
lentették.” Az Árpádok uralkodása alatt legalább öt ispotály létezett. Nem lehet 
célja füzetünknek, hogy elvesszünk a régmúlt tárgyalásában, már csak azért sem, 
mert azt már feltárta Szállási tanár úr a „Szegényháztól a kórházig” című 
Esztergom egészségügyének történetét tárgyaló könyvében. A legújabb tudo-
mányos eredmények ismertetése pedig avatott szakemberekre vár. Ezen rövid 
bevezető után a címben megadott témára koncentrálunk. Annyi magyarázatot 
fűznénk a induláshoz, hogy dr. Rajner János főorvos úr személye megkerülhe-
tetlen, amikor az esztergomi belgyógyászat történetét ismertetjük. Annak oka, 
hogy az ő munkásságának nem szentelünk annyi teret, amennyi megilletné, az 
hogy 100. születésnapja alkalmából külön „Kolos füzet”-ben örökítettük meg 
emlékét.

Az esztergomi Kossuth La-
jos utca 62. sz. ház falán meg-
kopott emléktábla hirdeti:
„Ezen épület volt az aggok 
kórházának temploma Esz-
tergom város falainak Bu-
dai kapuja mellett”

1740-42 között építették a ká-
polnát a kórház mellé. Az 1831-es 
kolerajárvány idején az aggok háza 
már kicsinek bizonyult az igények-
hez képest. A város tanácsa ezért 

vette meg a Csillag és a Hosszú sor sarkán álló telket. Az 1838-as árvíz végleg 
használhatatlanná tette, és így az intézmény átkerült a Csillag utcába. Az épület 
terveit Packh János ingyenesen készítette el. Az intézmény rövidesen kis temp-
lomot is kapott. Fogadalmi vagy szegényházi kápolna néven tartja számon ma a 
város közössége. 

Az elkészült épületben Palkovics Károly  javaslatára : „A kápolna jobb szárnyán 
két tágas és illően bebútorozott szobálbul álló szegények háza…bal szárnyán pedig 
két igen nagy szobával ellátott kórház…amelynek egyike megkülönböztetett sze-
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mélyek részére, másik pedig közönséges betegek számára bútorozva  egymástul egy 
konyhával elválasztva vannak.”  

A kór és szegények házának 
állaga az évek múlásával fo-
kozatosan romlott és a század 
utolsó évtizedében már egyre 
nehezebben tudott megfelelni 
a növekvő igényeknek is foko-
zatosan . A XIX. század máso-
dik felében az intézményt olyan 
igazgatók irányították, mint 
Lőrinczy Rezső, Feichtinger 
Sándor, Mátray Ferenc és 1895-
től Gönczy Béla. Mindannyian 
egy új, modern kórház építésének szükségében látták az esztergomi betegel-
látás jövőjét. Hosszú előkészítés után közülük Gönczy Béla lett az új kórház 
„életrehívója”.

A kórházat az építésre a legnagyobb adományozó Vaszary Kolosról nevezték el 
„Kolos Kórház”-nak.

Gönczy Béla sebész volt. A XIX. század a sebészek évszázada volt. Nem vélet-
len, hogy a század második felében épült magyarországi kórházaknak a vezetői 
szinte kivétel nélkül közülük kerültek ki.

Gönczy Béla jól választotta ki munkatársát Vándor Ödön személyében, aki 
évfolyamtársa volt az egyetemen.  Őt tekinthetjük az esztergomi belgyógyá-
szat megalapítójának. Harmonikus, zökkenőmentes volt a két doktor viszonya. 
Több mint 30 éven keresztül ők látták el Esztergom és környékének fekvőbe-
tegeit. Sebészeti műtéteknél természetesen Vándor Ödön asszisztált igazgató-
jának, ő maga manualitását a szemészet területén fejtette ki, folytatva ezzel a 
Feichtinger Sándor által megkezdett szemészeti szakellátást.

Amikor a Város vezetésének 1932 végén bejelentette végleges nyugdíjba vo-
nulásának szándékát a városatyák szükségesnek érezték, hogy 1933. január 30-i 
ülésükön jegyzőkönyvben örökítsék meg érdemeit és köszönetüket fejezzék ki 
ekképpen:
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„Végül igaz elismeréssel emlékezik meg a város szolgálatában kifejtett hosszú és 
odaadó szolgálatáról, melyet mindenkor a szív, a gondosság és az embertársak sze-
retete vezetett, és amelyet a városi közkórháznak, valamint a közegészségügy érde-
keinek szentelt. Ezért elhatározza, hogy érdemes tevékenységét elismerésül jegyző-
könyvbe megörökíti, és Isten áldását kéri további tevékenységeire.”

Nem élvezhette azonban sokáig a pihenést, mert 1933. február 11.-én, életé-
nek 66. évében meghalt. Az Esztergom és Vidékében megjelent nekrológjában 

így írtak róla: „ A kórház és a családja volt, ahol leélte 
nemes életét, de mindkét helyen a szeretet és lelkiismeret 
szava irányította cselekedeteit. Az orvosok és családfők 
mintaképe volt. Sokakat meggyógyított és sokaknak 
megmentette szemevilágát” A Belvárosi temetőben 
óriási részvét mellett temették el. Ma már alig ismerik 
nevét szülővárosában.  Ki is volt Vándor Ödön?   

Vándor Józsefnek – Esztergom egykori rendőrkapi-
tányának - Eff ner Magdolnával kötött házasságából 
egyetlen gyermekként született 1867. június 21-én. 
Középiskoláit szülővárosában végezte. A családi ha-
gyomány szerint későbbi feleségével, Nagy Margittal 
az 1878-as dunai árvíz során találkozott először.

Nagy Pálék a Dunasoron laktak és a mentés során 
édesapja mellett volt, és segédkezett a 11 éves Ödön. Egyik feladata volt, hogy 
vigyázzon az akkor még csecsemő Margitkára, míg a felnőttek az értékeket men-
tik. Édesapja korán meghalt és nagy anyagi nehézségek árán végezte az egye-
temet. Előfordult, hogy gyalogosan vágott neki a Budapest-Esztergomi útnak, 
mert vonatra nem volt pénze. Egyetemi éveiről nem sokat tudunk.

Szerette a zenét, jól hegedült. Zenei tehetségét gyermekei is örökölték. Jó kap-
csolatot tartott egyik medikus társával, Grósz Emillel (1865-1941), aki később 
egyetemi tanár és európai ismeretségű szemész lett Valószínűsíthető, hogy közös 
szakmai érdeklődésük volt az alapja későbbi barátságuknak is. Szemészeti gya-
korlatát a híres Schulek Klinikán szerezte meg. Később Esztergomban minden 
csütörtökön trachoma rendelést is tartott lakásán.

1892 márciusában avatták doktorrá. 1 évvel később szeptemberben a Királyi 
Magyar Tudományegyetem orvosi karán az iskolaorvosi és egészségtani tanári 
tanfolyamot is elvégezte.1894-ben Bátorkeszi körorvosává nevezték ki.
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Esztergomban fi gyelemmel kísérték a városi születésű ifj ú doktor pályáját és 
bátorkeszii kinevezését az Esztergomi Közlöny így kommentálta: „Óhajtanánk, 
hogy városunk irányadó férfi ai a tehetségéről előnyösen ismert fi atal orvos részére itt 
helyben biztosítanák a megfelelő állást, nehogy saját szülötteink máshol legyenek 
kénytelenek egzistenciájukat keresni.”

A fi gyelem felhívás nem volt hiábavaló, hisz az Érseki Papnevelde orvosa és 
egészségtanára lett. A Betegsegélyező Pénztár Esztergom területén őt foglalkoz-
tatta. 1896-ban pedig Mátray Ferenc kórházigazgató lemondása után megbízott 
igazgatója lett a régi városi közkórháznak.

Az új igazgatói helyre pályázatot írtak ki, melyen részt vett Vándor Ödön is. 
Andrássy János alispán – bár a bizottság más sorrendet állapított meg – Lipthay 
János megyei főorvos ajánlására Gönczy Bélát nevezte ki igazgatónak. Gönczy 
Béla 1896. március 20-án vette át a kórház irányítását Vándor Ödöntől, aki 
1899. szeptember 9-én vezette oltár elé a nálánál 9 évvel fi atalabb Nagy Margi-
tot. A Szent Anna utca 12 alá költöztek. 1901-ben született meg első gyerme-
kük Miklós. Vándor Ödön puritánsága családszeretete legendás volt a Városban. 
Felesége többször elmondta „Ödön magának szerzetesnek kellett volna mennie!” 
Vajon mit érezhetett ez az alapvetően magába zárkózó, de kiválóan képzett or-
vos, amikor 1908 májusában kisfi a scarlátos lett és nem tudott rajta segíteni. 
Miklóska 1908. május 22-én meghalt.

Az I. világháború kitörése előtt a Vörös Kereszt Egyesület külön bizottságot 
hozott létre az egészségügy várható feladatainak előkészítésére. Ennek tagja 
volt a kórház alorvosa is. A sebesültek ellátásában ugyanúgy részt vett, mint a 
Kolos Kórház igazgatója és teljes személyzete. Tökéletesen kiegészítették egy-
mást. Gönczy határozott, lényegre törő, céltudatos egyénisége mellett, Vándor 
Ödönt a szorgalom, az aprólékos 
tudás, a szeretet jellemezte. Ahhoz, 
hogy Gönczy Béla a XX. század egyik 
legjelentősebb esztergomi orvosa lett, 
Vándor Ödön jelentősen hozzájárult. 
Megszámlálhatatlan műtétek kapcsán 
asszisztált főnökének. 1915-ben szer-
vezték át az alorvosi státuszt a kórház-
ban és ekkor lett főorvos. 1920-tól ő 
lett a Simor Kórház osztályvezető fő-
orvosa.   
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Esztergom és környékének elismert és szeretett gyógyí-
tója volt. Tisztelet vette körül. Németül és latinul olvasott, 
szerette a zenét. Ráérő idejében szívesen sétált a Vaskapu 
felé. A családi hagyomány szerint többször meglátogatta 
Előhegyi nyaralójában Babits Mihályt. Babitsék 1924-
ben vásárolták meg az előhegyi házat és nyaranta rendsze-
resen hosszabb időt töltöttek itt. Sajnos a nagytekintélyű 
esztergomi orvos és a költő fejedelem találkozásainak 
írásos nyoma nem ismert. Babits Mihály Beszélgető füze-
teiben ugyan többször megidéz esztergomi orvosokat, ez 
azonban már természetesen a 38-ban történt gégeműtétét 
követő éveket idézi.

 Amikor 1926-ban Vándor Ödön és Gönczy Béla elérték a nyugdíjkorhatárt, 
mind a kórházban, mind a városban általános volt az óhaj, hogy maradjanak 
még a helyükön. 1926. december 30-én a testületi ülésen a városatyák így 
fogalmaztak:

…”eminens érdeke, úgy a kórháznak, mint a város közösségének, hogy nevezettek 
a kórház vezetésében továbbra is részt vegyenek, s annak éléről még el ne távozza-
nak…személyük elvesztése feltétlen káros hatással lenne a kórház jó hírnevére és 
leg jobb, illetve legeredményesebb működésére.” 

Vándor Ödönt tehát dolgozott tovább. 1929-ben tiszteletbeli megyei főorvossá 
nevezték ki. A műtétet nem igénylő betegeket szinte kivétel nélkül ő látta el. 
Jogosan tekinthetjük őt a kórházi belgyógyászat megteremtőjének.

  Az évek azonban nem múltak el nyomtalanul. Egyre többet betegeskedett. 
1932 májusában Balatonfüredre utazott gyógykezelés céljából. Az állapota 
azonban nem javult. Hazakerülve újabb agyérgörcs érte. Elvesztette hallását. 
Krepuska Géza / 1861-1949 / korának neves fülész egyetemi tanára is vizsgálta, 
de ő sem tudott segíteni.

1933. február 11-én hunyt el otthonában. Feleségén kívül 3 lánya – Ilona, Sa-
rolta és Magdolna – és egész Esztergom gyászolta. Nagy Margit sok évvel élte túl 
férjét. 1952. szeptember 12-én halt meg. Ma ő is ott nyugszik Vándor Ödön és 
Miklóska mellett a Belvárosi temetőben.

Különös játéka a sorsnak, hogy egy évben távoztak az élők sorából igazgató-
jával és barátjával. Gönczy Béla utóda Eggenhofer Béla, Vándor Ödöné pedig 
Rajner János lett.
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CURRICULUM VITAE

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

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

Középiskolai tanulmányaim befejezése után 1922-ben a bu-
dapesti Pázmány Péter tudományegyetem orvosi facultására 
iratkoztam be. A szigorlataimat legnagyobbrészt kitűnő, 
részben jó jelzéssel tettem le. A kötelező kórházi gya-
korlati év sikeres befejezése után, a szt. Rókus kórház 
II. sz. belgyógyászati osztályára vétettem fel, ahol, 
mint orvosgyakornok működtem 1928. július 1.-től november 
hó 1.-ig.

Az esztergomi közkórház belosztályán megüresedett alor-
vosi 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 tüdőbetegek kezelésénél használatos modern gyógymódo-
kat kórházunkba bevezessem. E végett az Erzsébet királyné 
sanatóriumba 1930.december 9-től 1930. január 10.-ig mint 
bentlakó orvos tanulmányoztam és elsajátítottam az ott 
használatos diagnosticai eljárásokat és légmellkezelést. 
Most is többször felkeresem a sanatóriumot tanulmánya-
im kiegészítése céljából. A légmellkezelés bevezetésével 
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 fek-
vőket részesítettem 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.
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1932. szeptemberben tb. kórházi főorvosnak neveztek ki.

Az osztályvezető főorvos hosszas betegsége alatt és nyu-
galomba vonulása óta az osztályt magam vezetem. Működésem 
alatt a kórházigazgató és felettes egészségügyi hatóságok 
vizsgálataik alkalmával mindig a legnagyobb megelégedé-
süket fejezték ki.

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 ké-
pezni s részt vettem a Stefánia szövetség által tartott 
továbbképző tanfolyamon.

A magyar és külföldi orvos irodalmat mindig a legnagyobb 
fi gyelemmel kisérem az újabb és jól bevált diagnosticai 
és gyógyeljárásokat mindenkor igyekszem a kórházba beve-
zetni.

Az egészségügy fejlesztése érdekében számos előadást 
tartottam.

Nagyobb irodalmi munkásságot ezideig nem fejtettem ki, 
azonban még ez évben kerül sajtó alá a légmellkezelésről 
és az elért eredményeimről 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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1933-ban tehát Rajner János átvette a belgyógyászati osztály vezetését. Vajon 
kik voltak a munkatársai?

Hamvas Ödön esztergomi születésű volt. 1907-ben itt látta meg a napvilágot. 
A fővárosban szerezte meg diplomáját és 1933 kezdet el szülővárosában, a Simor 
Kórházban dolgozni „ellenérték nélkül”. 1934-ben őt nevezte ki Frey Vilmos 
alispán a belgyógyászat alorvosává. Az új alorvos kezdettől fogva részt vett a 
helyi Stefánia Szövetség munkájában. 1937-ben is ott szerepel neve a kórházi 
dolgozók listáján, de ekkor már nőgyógyászként tevékenykedett.

Pilismaróton született 1909-ben Bády Imre. 1927-ben lett orvos. 1935-ben 
sebészeti állást pályázott a Kolos Kórházban. Nem nyert, de februárban beadta 
pályázatát a belgyógyászatra is, és ezt az állást meg is kapta. 1936-tól szülőfaluja 
Pilismarót – Dömös, Pilisszentlélek – körzeti orvosa lett.

1935-ben jelent meg Esztergom egészségügyének tör-
ténetében Takács János neve.  

Nem volt esztergomi születésű, de neve összeforrt az 
esztergomi belgyógyászat történetével.1901. január 
2-án látta meg a napvilágot Zalatárnokon. Középiskoláit 
a pozsonyi és a szombathelyi premontrei gimnáziumban 
végezte. Édesapja földműves ember volt, édesanyja nem 
érte meg azt a napot, amikor fi a a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Orvosi Karára beiratkozott. 1927. októ-
ber 1-én kapta meg diplomáját.

1927. november 4-től 1928. október 15-ig, mint köz-
kórházi orvosgyakornok, 1928. október 15-től 1931. október 15-ig, mint köz-
kórházi segédorvos, 1931. október 15-től 1934. augusztus 1-ig, mint közkórházi 
alorvos működött a székesfővárosi Szent István közkórház Hasenfeld Artúr által 
vezetett II. számú belgyógyászatán. Nem volt egyszerű a korabeli alorvosok éle-
te. Kinevezési okiratából idézek:

„Figyelmeztetem, hogy a fennálló rendelkezések szerint az alorvosnak nőtlennek 
kell lenni, a kórházon kívül sem lakása, sem rendelőhelyisége nem lehet és egyesüle-
teknél vagy más intézeteknél orvosi állást vállalnia nem szabad.” 

Foglalkozott a kivándorlás gondolatával is, és lépéseket tett, hogy Kanadába a 
torontói egyetemen folytathassa a munkáját. Tengeren túli utazása végül is nem 
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realizálódott. 1934-ben 1 évig a Fogászati Klinikán Szabó József mellett fog-
orvosi tanulmányokat folytatott. 1935. szeptember 7-től jött Esztergomba és 
nyitott rendelőt a Budapesti és a Horánszky út sarkán. 

1975-ben bekövetkezett haláláig, 40 éven keresztül gyógyította Esztergom be-
tegeit. Praxisát dr. Szállási Árpád vette át, aki így emlékezett róla:

„Az áldott emlékű Takács János bácsi körzetét kaptam meg. Őt korábbról is is-
mertem, mint „szíves Takácsot”. Valóban értett a kardiológiához. Különben igazi 
medicus universalis volt, Hippokratész papja, az utolsók közül való. Agglegényként 
nem lévén családja, a körzetét tekintette annak. Kezdetben többször találkoztunk 
közös betegeinknél. Mindig szabadkozott, holott én csak hálás lehettem neki. Sokat 
tanultam tőle. Ha körzeti orvosról írnék regényt, biztosan róla mintáznám meg”.

1937-ben új alorvosi pályázatot írtak ki, melynek győztese Paál Gábor lett. 
Ő 1898-ban Szőkefalván született, középiskoláit Székelyudvarhelyen, az egye-
temet pedig Budapesten végezte el. 1930 óta dolgozott a kórházban, mint 
orvosgyakornok, illetve helyettes alorvos.

A 30-as években Horeczky Géza, az 1928-ban megnyílt Tüdőgondozó 
vezetője szervezte a város tudományos életét, legalábbis az orvostudományú 
vonatkozásait. A Magyar Király Szállóban rendszeresen hangzottak el előadások 
a tudományos élet különböző területeiről. Ebben az esztergomi belgyógyászok 
is aktív szerepet vállaltak: 

1935-ben Rajner János a magasvérnyomásról értekezett. A következő évben 
Takács János az EKG szerepének fontosságát hangsúlyozta és kifejezte remé-
nyét, hogy az esztergomi belgyógyászat hamarosan rendelkezni fog ezzel a fon-
tos diagnosztikus eszközzel. (Akkor  már volt Takács Jánosnak EKG készüléke.)

A 30-as évek végére alig maradt segítője Rajner Jánosnak. 1939-ben Kocsis 
Zoltánt, bajnai körzetiorvost 3 évre alorvossá nevezték ki, és a budapesti Tolnai 
Kálmánt havi 80 pengőért 1 évre kisegítő orvosnak alkalmazták. 1 év múlva 
Mattyasovszky László és Balogh Zoltán lettek megbízott alorvosok.

1937-ben hosszas előkészületek után – Eggenhofer igazgató úr elképzelései 
nyomán – nagyarányú rekonstrukciós munkák indultak meg a kórházban, me-
lyek a belgyógyászatot is érintették. Az egykori igazgatói lakás helyén kialakí-
tott szülészet után megkezdődött a sebészet épületének átalakítása. 1939. április 
24-én a város Képviselő-testülete áttekintette a rekonstrukció helyzetét és meg-



11

állapították, hogy az I. 
pavilon, a Fertőző Osz-
tály, az elme megfi gyelő 
és a hullaház elkészült, 
de siralmas állapotban 
van a II. pavilon és a 
mosoda épülete.

Áldatlan körülmé-
nyek között végezték 
a munkájukat a 
belgyógyászok. Fenn-
maradt egy dokumen-
tum mely a teljesítményükről ad némi információt:

1941-ben került az esztergomi kórház belgyógyásza-
tára Bense Imre, aki 1947-ig dolgozott itt. A későb-
biekben haláláig (1997) meghatározó alakja volt Esz-
tergom alapellátásának. (Életéről 100. születésnapján 
a Kolos Füzetek külön megemlékezett!). Álljon itt 
néhány rövid életrajzi adat: 1913. szeptember 26-
án született Kecskeméten. Szegeden avatták orvossá 
1941-ben. 

„Több mint öt évtizedig gyógyította a város minden 
rendű és rangú betegét, hivatását naponta személyes 
példával hitelesítve. Szó szerint: az utolsó leheletéig! 
Nemcsak termetével emelkedett ki. Az imponálóan 
okos kolléga és példás családapa élete nyitott könyv volt az esztergomiak szemében. 
Röviden összegezhető: semmi szenzáció, csupán dolgos hétköznapok, valamint ri-
asztásos virrasztások végeláthatatlan sora”…írta róla Szállási Árpád. „Esztergom 
családorvosa” volt.   

Dinnyés József így emlékezett rá:

„Nekem Imre bácsi - biztos nem sértődne meg a megszólításért - mert életében is 
így szólíthattam.

Édesapámmal baráti viszonyban volt, így, ha a családban bármilyen egészségügyi 
probléma adódott Imre Bácsi segítségét kértük. Nappal és éjjel is bármikor meg le-
hetett keresni. 
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Az 50-es, 60-as években Ő volt az egyetlen Orvos, aki mindenkinek feltétel  nélkül 
segítségére volt.

Igazi családorvos volt, ami akkor még ismeretlen fogalom volt, bár hatékonyan 
működött a csecsemőkortól a halálig. Belgyógyászatból és gyermekgyógyászatból is 
képezte magát, mely megalapozta az átfogó betegellátást.

Szakmai működése az esztergomi Városi Kórház Belgyógyászati Osztályán in-
dult, majd körzeti orvosként dolgozott. 1957-től a területen felülvizsgáló főorvosi 
funkciót töltött be, mely szakmai megtiszteltetést jelentett”. …

Az orvosok munkáját segítő nővérekről is kötelességünk megemlékezni. A 
kórház átadása óta a Szatmári Irgalmas nővérek látták el az ápolási feladatokat. 
A nővérek egyéb teendőit is a rendkívül szigorú „Szolgálati rend az esztergomi 
Kolos közkórházban” című megállapodásban foglalták össze, melyet 1911. ok-
tóber 2-án, - amikor megújították a korábbi szerződést a Renddel -Woelfl e M. 
Afra tartományi főnöknő, Gönczy Béla, valamint Haller M. Leonida kórházi 
főnöknő irt alá. 

„A nővérek rendes szolgálata az osztályokon reggel 7-től ¾ l-ig, és du. l/2 3-tól ¾ 
7-ig, az éjjeli szolgálat este ½ 9-től reggel 5-ig tart. Közös ebédre ½ l-től ½ 3-ig és 
este ½ 7-től ½ 9-ig terjedő idők szolgálnak. A nővérek szolgálatváltására l5 percnyi 
idő biztosíttatik … A sebészeten a műtőre és az osztályokra, továbbá a belgyógyá-
szati férfi  osztályra 2-2 nővér van beosztva, a belgyógyászat női osztályán azonban 
csak l nővér van alkalmazva, ki a szolgálatot az oda beosztott ápolónővel /cseléd/ 
lehetőleg megosztja. 

Sújt fektettek a szakszerűségre is, ezért „oly apácák vagy cselédek, akik betegnél 
még nem voltak alkalmazva, és ily alkalmazás hiányában még megbizgatatlanok, 
éjjeli szolgálatra egyáltalán nem alkalmazhatók, illetve a beosztásnál abból kiha-
gyandók, vagy pedig csakis a gyakorlott nővérrel együtt osztandók be, míg a kellő 
jártasságot meg nem szerezték.”

Minden nővérnek megvolt a maga feladata, pl. ruhavarrásra egy külön nővér 
nyert megbízatást és ő végezte a betegek ruhájának és ágyneműinek a javítását is. 

 „Az elkülönítőn levő osztályos nővérek tekintettel, arra hogy ez az osztály néha 
hosszabb időtartamra oly veszélyesen fertőző betegek által van elfoglalva, hogy 
nemcsak a külvilággal, de a kórházon belüli személyzettel sem érintkezhetnek, részt 
vehetnek ugyan a misén, de csakis a kórházi kápolnának e célra fenntartott és külön 
bejárással ellátott, jól elkülöníthető fülkéjében.”  
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1945-ig kevés nővér nevét ismerjük, akik a Kolos Kórházban ápolták a betege-
ket.  Ekkor 14 orvos és 1 orvostanhallgató dolgozott az intézményben és meg-
maradt a szakdolgozók névsora is egy kórházigazgatói jelentésben:

Szabó Olga M. Erna /1912. a.n. Alt Ilona / rendi fõnöknő
Iványi Erzsébet M. Filoména / 1903. a.n. Baráth Rozália / műtősnővér
Papp Marcella M. Norberta / 1906. a.n. Bordás Marcella / műtősnővér
Károly Erzsébet M. Viola / 1921. a.n. Petró Mária / műtősnővér
Gerl Lujza M. Gonsága / 1916. a.n. Káberle Irma / ápolónő
Tyukodi Ilona M.Consessa / 1922. a.n. Reich 

Mária / ápolónő
Kucsera Mária M. Medarda / 1911. Bodacz 

Mária / ápolónő
Medve Etel M. Semprónia / 1923. a.n. 

Rajcsánszk Etelka / ápolónő
Bakos Veronika M. Adelárdia / 1918. a.n.Laczkó 

Rozália / ápolónõ
Dömök Teréz M. Vincentina / 1919. a.n. Bene 

Ágnes / ápolónő
Kiss Margit M. Veronika /1908. a.n. Bakó 

Apollónia / ápolónő
Dömök Erzsébet /1925. a.n. Bene Ágnes / ápolónő
Kovács Erzsébet M. Izidóra / 1910. a.n. Tarabó Anna / ápolónő
Palatin Lucia M. Metódia / 1882. a.n. Lagler Róza / ápolónő
Sárkány Ilona M. Th eobalda / 1888. a.n. Sárkány Etelka / ápolónő
Gulyás Julianna M. Konráda / 1907. a.n. Major Teréz / ápolónő
Bukszár Róza M. Th arsillia / 1891. a.n. Krobóth Anna / ápolónő
Kornél Klára M. Makária / 1920. a.n. Vagány Terézia / konyhalány
Dömök Mária M. Elizia / 1923. a.n. Bene Ágnes / konyhalány
Feierstein Erzsébet M. Dóra / 1920. a.n. Pfeiff er Anna / vasalónő
Tóth Teréz M. Orentia / 1916. a.n. Szánkovics Teréz / vasalónő

A nővéreken kívül számos, renden kívüli is segített a betegellátásban:
Mudri Etelka / 1909. a.n. Novák Mária / szülésznő
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Lengyel Etelka /1911. a.n. Szabó Margit / szülésznő
Dr. Mallász Tiborné / 1913. Legény Irén / laboránsnő
Bakonyi Éva / 1925. a.n. Báthory Ibolya / gyógyszeradagoló
Tingyela Mihály 1913. a.n. Farkas Lujza / műtős ápoló
Kohut Bertalan / 1905. a.n. Gilányi Zsófi a / rtg. ápoló
Petruska Sándor /1926. a.n. Elzer Rozália / bel. Ápoló
Valkó Gyula /1896. a.n. Pekárik Mária / bel. Ápoló
Kovács Anna /1923. a.n. Stefancsik Anna / ápolónő

Térjünk most még vissza a 30-as évekre:

1941 júniusa az ország számára tragikus, jövőnket meghatározó lépést hozott. 
Bárdossy László miniszterelnök parlamenti jóváhagyás nélkül bejelentette júni-
us 27-én az ország hadba lépését Németország oldalán.

A kórház életében és a belgyógyászat történetében ugyanekkor pozitív változá-
sok történtek. Június 20-tól a közeli leányiskolában helyezték el a belgyógyászati 

betegeket és megkezdődött a II. pavilon új-
jáépítése, mely emeletráépítéssel is járt. Az 
építőanyagok beszerzése nagy nehézségbe 
ütközött. „Az építkezés 657443/11-1941 
NM sz. alatt a Honvédelmi Minisztérium 
által katonai építkezésnek minősíttetett”. 
Ennek ellenére a rekonstrukció nehezen 
haladt. Az építőanyagokból egyre több he-
lyen óvóhelyeket kellett létrehozni. Végül is 
az átadást 1943 szeptemberére valósították 
meg.

A gyógyító munka az egyre nehezebbé 
váló körülmények ellenére a belgyógyá-
szaton sem állt le. 1942-ben az osztály már 
rendelkezett EKG készülékkel is.  Városi 
szinten foglalkoztak az új gép működte-
tésével. A május 29-i ülésen a következő 
határozatot hozták: „Esztergom város kép-
viselőtestülete…hozzájárul ahhoz, hogy az 
elektrokardiográf  (szívműködést vizsgáló 



15

készülék) használatakor az ambuláns betegek vizsgálatonként 10 pengőt, a kór-
házi különszobás fi zető betegek pedig 8 pengőt tartoznak fi zetni…A beszedett díjak 
50%-a a kezelést eszközlő belgyógyász főorvost illeti”.

1943-ban több alkalommal érte légitámadás a várost. Amikor a belügyminisz-
ter a Vörös Hadsereg közeledtére elrendelte a város és a kórház részleges kiüríté-
sét, - az igazgatónak is köszönhetően ez nem valósult meg - a Kolos Kórházban 
a korábbi 300 fő körüli beteglétszám már 800 fölé emelkedett és a többségük 
szállításra alkalmatlan sebesült volt. A belgyógyászati betegek ellátása érthető 
módon ezekben a hónapokban háttérbe szorult.

Ma már nehezen elképzelhető, milyen heroikus munkát végzett a kórház sze-
mélyzete.

Esztergom 1945. március 23-án szabadult fel. A kórházban ekkor összesen 1 
124 sebesültet ápoltak.

A következő évek az újjáépítés jegyében teltek el. Az országos politikai válto-
zások természetesen érintették a Kolos Kórházat is. Eggenhofer Bélát, akinek 
múlhatatlan érdemei voltak 1933 óta az intézmény fejlesztésében és a külföldre 
telepítés megakadályozásában, koncepciós per keretében eltávolították a kórház 
éléről.

„Néhány nappal előtte éjszakás voltam. Mentem a szentmisére a Ferencesekhez. 
Ahogy megyek a kapu felé a padon ott ült Patonay főorvos. Odahívott és azt mond-
ta: „Üljön le ide mellém, magát várom”. Leültem a padra. Nagyon szomorú volt 
és elmondta, hogy 2 nap múlva minket ki fognak rakni a kórházból.  Egy esetben 
maradhatunk, ha kilépünk a rendből és levesszük a ruhánkat. Patonay főorvos arra 
kért, hogy ezt ne tegyük meg, maradjunk hűségesek a rendhez. Rajner főorvos és 
Bense doktor is ugyanezt mondták nekünk. Még útravalót is adtak” (Dömök Má-
ria visszaemlékezése)

1950. május 15-én rendőrök és civilek vették körül a Kolos Kórházat. Senkit 
sem engedtek, se ki, se be. A délelőtt folyamán Erna nővéréknek össze kellett 
csomagolni. Csak azok maradhattak munkahelyükön, akik hajlandók voltak 
kilépni a rendből. Ilyen nővér nem akadt! Délután jött értük a teherautó és a 
zárdába vitte őket.

Az országos politikai döntés alapján több mint fél évszázad után világi nővérek 
vették át a betegápolást Esztergomban.
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Az újonnan érkezők vezetője Dinnyés Istvánné 
lett, aki hivatalosan 1957. január 1-től lett a szakdol-
gozók vezetője, a sebészeten Szalai Erzsébet, a bel-
gyógyászaton Barta Margitka, a szülészeten Pfeiff er-
né Eta madám, a gyerekosztályon Löcze Márta lett a 
vezető, aki régen apáca volt, de már korábban kilépett 
a rendből. (2 év múlva Takács Kati vette át a helyét). 

Az 50-es évek elején a belgyógyászati betegellátást 
döntően Rajner főorvos úr személyesítette meg. El-
mer Nándor segített neki átmenetileg. Nem lehetett 
egyszerű a vezető feladata, hisz pl.: 1955-ben a belgyó-
gyászat 110 ágyon 106%-os ágykihasználással műkö-
dött.

Mint pályakezdő friss diplomás kezdte meg pá-
lyafutását az esztergomi Belgyógyászati Osztályon 
1953-ban Tóth József. Ő Mezőtúron született 1928 
novemberében. Budapesten vehette át diplomáját. 
1957-ben lett belgyógyász szakorvos. 1968 -1976-ig 
rendelő intézeti igazgató volt. 

1955-ben érkezett Rajner főorvos segítésére Remé-
nyi Antal, aki ebben az évben szerezte meg diplomáját 
a fővárosban, ahol született is 1931-ben. 1961-ig volt 
osztályos orvos, majd a szakvizsga megszerzése után a 
Rendelőintézet felülvizsgáló főorvosa lett. 

1956-tól 2 éven keresztül az 1932-ben a fővárosban 
született Kamarás György és az 1895-ben született 
Lipthay Béla dolgozott az osztályon. Lipthay doktor 
később Csolnok körzeti orvosa lett. 

1956-ban a „sötétkapui sortűz” kapcsán érthető mó-
don a sebészeké volt a főszerep a kórházban, de azt 

meg kell említeni, hogy Rajner Jánost 1956-ban beválasztották az Esztergomi 
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Nemzeti Tanácsba. Bár érdemi politikai tevékenységet nem fejtett ki, de tekin-
télyével és egyéniségével személyesen is hozzájárult a város békéjének, nyugal-
mának megőrzéséhez. Egyetértett és támogatta, hogy a kórházi kápolna eredeti 
funkcióját visszakapja. Amikor kollegáját, dr. Darabos Lászlót 1957. március 
elején be akarták gyűjteni, őt az osztályára szívbetegségre hivatkozva felvette, 
befektette és erélyes tiltakozása hatására a rendőrség nem tudta elvinni onnan.

Egy megsárgult dokumentum mely ránk maradt 1956-ról:„Jegyzék  Esztergom 
Városi Tanács Kórháza dolgozóiról, akik 1956.október 23.-tól – november 20.-ig 
dolgoztak” címet viseli.

Belgyógyászati Osztály: Dr. Rajner János, dr. Tóth József, dr. Reményi Antal, 
dr. Lipthay Béla, dr. Kamarás György, Kisházy Mihályné, Betukker Margit, Hu-
szár Vilma,   Mechler József, Gelencsér Lajosné, Markovits Erzsébet, Lencsés 
Anna, Szeidl Jolán, Kiss Gizella, Czuczor Berta, Cseuz Júlia, Mencz Nándorné, 
Gerbauer Gyuláné, Hornyai Béláné, Molnár Istvánné, Hegyi Éva, Egri Sándor-
né, Bederna Ferencné

Jelentős segítséget jelentett a belgyógyászat vezető-
jének az a tény, hogy 1957-ben munkába állt Tábori 
Lajos, aki Esztergomban töltötte már a szigorló évét 
is. 1930-ban született Szent István városában. A Ben-
cés gimnáziumban végzett, majd néhány évig a Vis-
cosában dolgozott. A diplomáját Szegeden szerezte 
meg, és 1957-től a belgyógyászat alorvosa volt. 1970-
ben került körzetbe, és ott dolgozott haláláig, 1992. 
december 3-ig.  

Az osztály jövőjét is befolyásolta az a tény, hogy 
1958-ban Naszlady Attila, mint frissen végzett diplomás átlépte a kórház ka-
puját. Rövid esztergomi tevékenysége meghatározta a helyi belgyógyászat to-
vábbfejlődésének egyik irányát. Bevezette a többcsatornás EKG felvételek rend-
szerét, fonokardiográfi ás vizsgálatokat végzett. Esztergomból 2 év után került a 
Kardiológiai Intézetbe. 
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2014-ben Rajner főorvos úr születésének 110. évfor-
dulóján emlékülés volt a kórház kápolnájának Gönczy 
termében. Ezen Naszlady professzor úr nagysikerű 
előadást tartott.

Az európai hírű professzor így emlékezett egykori 
esztergomi főnökére:  

„Rajner Muki bácsiról igen jó emlékeim vannak. Sze-
retetre méltó embernek ismertem meg, mondhatom na-
gyon 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.”

A következő évben jelentősen változott az osztály or-
vosgárdája. Rövid kitérő után itt kezdte orvosi pályáját 
Boga Mariann, aki 3 év után került el a kórházból a 
Haynal Klinikára és jelentős karriert futott be a fővá-
rosban.

Holló János a végzés után csatlakozott az esztergomi 
belgyógyászok csapatához. Ő Budapesten született és 
szintén 3 évig építette az esztergomi belgyógyászatot, 
majd a fővárosban lett neves kardiológus, és a Margit 
Kórház igazgatója.  

1962-ben, amikor a kórházba felvételt nyert Kopasz 
László, Lehotka Mária és Szontagh Csaba,  valamint 
Molnár Ferenc, az osztály 110 ágyon működött.

Utóbbi 1935 áprilisában Budapesten született és a 
diploma megszerzése után 2 évig maradt Esztergom-
ban. 
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Kopasz László 1937-ben született egy csornai peda-
gógus dinasztiába. Bár később intenzíven részt vett a 
nővérek képzésében, oktatásában,  de mégsem elődei 
példáját követte, hanem az orvosi hivatást választot-
ta. A fővárosban szerezte meg a diplomáját és Esz-
tergomban kezdte meg pályafutását. 2 év múlva már 
rövid időre helyettesíthette főnökét. Rajner János ha-
lála után az új vezető kinevezéséig őt bízták meg az 
osztály vezetésével. 19 évig gyógyította Esztergom és 
környékének betegeit, majd Komáromba távozott és 
az ottani belgyógyászat vezetője lett, sőt a kórház irá-
nyításával is megbízták.

Lehotka Mária, Kopasz Lászlóval érkezett Buda-
pestről 1962-ben a belgyógyászatra. Naszlady Attila 
és Holló János hatására választotta kórházunkat első 
munkahelyéül. Akkor a földszinten Boga Mariann 
mellett Szontagh Csaba kezdett el dolgozni, az eme-
leten pedig Tábori Lajos mellé Kopasz László került. 
(a földszinten Kiss Józsefné, Vilma nővér, az emele-
ten Vidáné Rózsika irányította a nővérek munkáját ) 

10 évig volt az osztály dolgozója. 1972-ben 
sávfőorvosi állást  vállalt, majd hosszú ideig üzemor-
vosi feladatokat látott el.

Lehotka Máriával egy évben, a diploma megszerzé-
se után jött a belgyógyászatra Váraljai Zsuzsa, aki a 
szakvizsga megszerzése után visszament a fővárosba.

A 3 fi atal közül, akik 1962-ben lettek a belgyógyá-
szat orvosai és sok éven keresztül meghatározó sze-
mélyiségei voltak az osztálynak, Szontagh Csaba
Szegedről érkezett. 1937-ben Vecsésen született és 
az orvosi diplomáját a Tisza parti város egyetemén 
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szerezte meg. 1963 -74-ben  a dorogi belgyógyászaton is dolgozott. 1967-ben 
belgyógyászatból, majd 1980-ban (honoris causa) kardiológiából kapott szak-
képesítést. 1974-től 76-ig Ugandában - a kampalai egyetemen senior lecturer-
ként -  gyarapította kivételes elméleti és gyakorlati tudását.1978-tól lett a bel-
gyógyászat osztályvezetője, majd 1992-2000-ig a kórház főigazgatói feladatait 
is ellátta.

A Mezőberényben 1939-ben született Kovács Zsuzsa 1963-1966-ig segítette 
az osztály munkáját.

Visszatérve a belgyógyászat történetéhez, az 1965-ös esztendő alapvető válto-
zást hozott az osztály életében. Rajner János a városszerte szeretve tisztelt Muki 
bácsi második infarktusát nem élte túl. 

Kopasz László így emlékezett halálára:

„Mi Lajossal naponta jártunk hozzá. Mosonyi László – még én is hallgattam őt 
az egyetemen – nagynevű tanársegéde volt Haynal Imrének. Ő volt kijáró konzul-
tánsa az Esztergomi Kórháznak és egyben jó barátja is Rajner Jánosnak. Miután 
már 2 hetes volt Muki bácsi infarctusa pizsamában otthon elkezdett rendelni. Mo-
sonyi másnaponta látgatta. Egy alkalommal ültek egymással szemben a fotelben és 
egy pillanat alatt barátja kezei között halt meg valószínűleg rupturában.” ..

Utóda 1965. december 1-től Lélek István lett.   

Lélek tanár úr 1924. február 17-én született Süme-
gen, abban a házban, ahol Kisfaludy Sándor is meg-
látta a napvilágot. 1948. április 19-én avatták orvossá 
Pécsett. Rövid ideig Vácott dolgozott, majd az ország 
legfi atalabb főorvosaként a Soproni Állami Szanató-
riumba került. Addigra már 8 tudományos dolgoza-
ta jelent meg. Sopronban ő rendezte az első magyar 
arteriosclerosis konferenciát. 5 év múlva rövid tatabá-
nyai kitérő után lett Rajner János utóda. Már eszter-
gomi osztályvezetőként itt védte meg kandidatúráját, 

melyben az érelmeszesedéssel és a lipoid anyagcserével foglalkozott. 1966-tól 
70-ig igazgató főorvosa is volt a kórháznak, majd 1979-81-ig a budapesti Bajcsy-
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Zsilinszky Kórház I. Belgyógyászatát irányította. Ezt követően Németországba 
távozott, ahol szintén vezető orvosi állásban tevékenykedett.

Lélek István osztályvezetése idején számos olyan kollega kezdte meg itt a pá-
lyáját, akik később ugyancsak meghatározó személyiségei lettek az esztergomi 
belbetegek ellátásának, illetve innen elkerülve országosan is elismert orvosok 
lettek.

Danhauser Éva 1939-ben született a fővárosban, ahol a diplomáját is megkap-
ta. 1963-1968-ig volt az osztály dolgozója. Sok évvel később egy beszélgetés-
ben Lélek tanár úr így emlékezett rá. „…Danhauser Évára emlékszem még vissza 
különösen. Ő később a Tiszti Kórházba került. Az egyik 
legtehetségesebb kollegám volt”.

Polák Gyula 1942-ben született Szent István vá-
rosában, 1966-ban vehette át diplomáját, és szülővá-
rosának kórházában kezdte orvosi pályáját. 3 év után 
került az Országos Kardiológiai Intézetbe, ahol közel 
50 évig dolgozott.”Rá igaz volt az író és orvos Németh 
László mondása, hogy jó orvos, csak jó ember lehet”- 
hangsúlyozta búcsúbeszédében 2017-ben Borbola 
professzor egykori kollegánk temetésén az esztergomi 
Belvárosi temetőben.  

1967. szeptember 18-án lépte át a kórház kapuját 
Hambach József. Akkor már 1 éve itt dolgozott a Ha-
vasi házaspár – Havasi László és Kosztovics Angéla 
(ők 2 év után távoztak) és Békefi  Mária. (ö is csak rö-
vid ideig maradt Esztergomban)

Hambach József Csolnokon született 1943. július 
31-én. 1967-ben Szegeden szerezte meg diplomáját, 
majd 1972-ben belgyógyászatból a szakképesítését. 
1998-ig volt a belgyógyászat orvosa. Meghatározó 
egyénisége volt az osztálynak. Személyisége egy régi-
régi orvostípust  idézett, akire rohanó, specializálódó 
világunkban ma már szerető, tisztelő, elismerő nosz-
talgiával gondolunk. Az osztály kardiológiai profi lja mellett Ő érdeklődése a 
hematológia felé fordult.
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31 évet dolgozott kórházunkban. Amikor nyugdíjas lett az Országos 
Orvosszakértői Intézetben hasznosította tudását és tapasztalatát. 70. születés-
napján egy beszélgetésben Maya Angeleu-t idézte: „Megtanultam, hogy az em-
berek elfelejtik, amit mondasz, amit teszel. Az egyetlen dolog, amire emlékezni 
fognak az, hogy milyen érzéseket váltottál ki belőlük”. Ő a legnemesebb érzéseket 
váltotta ki mindenkiből, akivel kapcsolatba került. 2015 április 10-én azon az 
osztályon hunyt el, ahol 31 évig gyógyította a betegeket.

2 évvel Hambach után lépett munkába egy másik, 
a mai napig meghatározó orvos személyiség Felföl-
di Éva. Azonos évben is születtek. Felföldi Éva a fő-
városban diplomázott 1968-ban, 1976-ban pedig 
belgyógyász szakvizsgáját is megszerezte. Az osztály 
emeletén magas színvonalú munkát végzett. Szontagh 
Csaba hívta fel a fi gyelmét a diabetes fontosságára és 
így ő volt, aki a cukorbetegek gondozását Esztergom-
ban elindította és magas szintre emelte. Aktív éve után 
is folytatja ezirányú munkáját. Karitatív tevékenysége 
pedig a betegek és kollegáinak maximális tiszteletét 
váltja ki napjainkban is.

Aktív évei után még szintén dolgozó Bató Ferenc, 
Felföldi doktornővel együtt jött a belgyógyászat eme-
letére. 1945-ben született Öttevékenyen. A szegedi 
diplomaszerzés után 1974-től lett belszakorvos. 1977 
után volt üzemorvos, majd csoportvezető felülvizsgáló 
feladatokat is ellátott. 1994-től 2001-ig az Egészség-
ügy Alapellátó Intézet vezetője volt.  

A 2 ma is gyógyító munkát végző kollegánk munka-
társa lett rövid ideig Kiss Tihamér és Selmeczi Lász-
ló doktorok. Előbbi körzetből jött és oda is távozott. 
Utóbbi a neurológiáról érkezett a belgyógyászatra, 

majd Pannonhalmára került és a későbbiekben sportorvosi tevékenységet is ki-
fejtett.

1968-ban ideggyógyászati szakképesítéssel is rendelkező belgyógyász érkezett 
az osztályra Lőrinczy Mária személyében Ő Budapesten született 1937-ben. Az 
1961-ben megszerzett diploma után dolgozott az István és a Tétényi úti Kórház-
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ban, majd 4 év miskolci munka után érkezett Esztergomba. 1978-ban távozott 
a fővárosba.

Lélek tanár úr osztályvezetése alatt kétségtelenül felpezsdült az élet az esztergo-
mi belgyógyászati osztályon. Sok orvos érezte, hogy a szakvizsgájáig jó általános 
tudásra tehet itt szert, és innen indulva a közeli fővárosban biztos álláshoz jut-
hat. Ugyanakkor többen érezték úgy, hogy ebben a városban, ebben a kórházban 
érdemes hosszútávra gondolkodni, itt szakmai perspektívájuk lehet.

A 70-es években számos új orvos szerezhetett itt jól megalapozott tudást és ta-
pasztalatot. Fokozatosan alakult ki az osztály elfogadott profi lja. 1970-ben 200 
ezer forintért Hellige EKG készülékkel gyarapodott az osztály műszerparkja. Az 
emeleten kardiológiai őrzőt alakítottak ki.

Lélek tanár úr munkáját távozásáig (1979) az emeleten Kopasz László főorvos, 
a földszinten pedig Szontagh Csaba főorvos segítette.
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