
Állatorvosdoktor, egyetemi adjunktus, a sebészet és a szemészet oktatója és
kutatója, 1962-tôl 1986-ig a szemészet elôadója.

Zájer József 1927-ben Miklósfán (Zala vármegye) született. Általános iskoláit
Miklósfán, a gimnáziumot Nagykanizsán végezte. 1948-ban iratkozott be a Ma-
gyar Agrártudományi Egyetem Állatorvostudományi Karára, ahol 1952-ben állat-
orvos-doktori oklevelet szerzett. Ugyanebben az évben tanársegédi kinevezést
nyert az anatómiai és szövettani tanszékre. Ott szerzett ismereteit, elméleti és
kutatási igényét kamatoztatta késôbb sebészi és szemészi pályafutása során.

1954-ben Kómár Gyula professzor hívta meg a sebészeti és szemészeti tan-
székre és klinikára, ahol l956-ban adjunktussá nevezték ki. Elmélyült kutatói
érdeklôdéssel foglalkozott az állatorvos-sebészi munka majd minden területé-
vel; a sebészet elismert szakemberévé vált. Az állatorvosi szemészetnek a klini-
kán kiváló szakemberei voltak (Berrár Mihály, Szutter László, Kómár Gyula).
Munkájukat Zájer továbbfejlesztette. A témakörbôl több közleménye jelent meg,
és új mûtéti eljárásokat dolgozott ki. Éveken át az ô jegyzetébôl tanultak a
hallgatók.

A szakirodalom elemzô értékelésén alapuló elôadásai színvonalasak voltak.
Az általa már elkészített tankönyv korszerûsített, új kiadását nem érhette meg.377
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Kedvelt és szívesen mûvelt témaköre az állatorvosi aneszteziológia volt.
Kidolgozta annak elméleti alapjait és továbbfejlesztésének lehetôségeit hazánk-
ban, és egyes részterületein jelentôs eredményeket ért el. Az Állatorvosi sebé-
szet. 1. Sebészeti diagnosztika és általános sebészet címû tankönyvben ô írta
„A schock” fejezetet, a harmadik kötetben pedig ô állította össze az anesztezio-
lógia kérdéseivel foglalkozó fejezetrészeket. Munkájában és az amputáció kér-
déseivel foglalkozó kandidátusi disszertációjának befejezésében hosszan tartó
betegsége is akadályozta.

Zájer József szerény, csendes, széles körû irodalmi tájékozottságú, alapos el-
méleti tudással bíró kutató szakember, az egyetem megbecsült tagja volt. Mun-
kája elismeréseként 1961-ben a Mezôgazdaság Kiváló Dolgozója kitüntetést,
1980-ban a SZOT Kiváló Munkáért érdemérmét, 1983-ban pedig a Szakszerve-
zeti Munkáért kitüntetô jelvény ezüst fokozatát kapta.

1986. július 16-án hunyt el; július 31-én a Farkasréti temetôben búcsúztatták.

Irodalom
Somogyvári Kálmán: Zájer József 1927–1986. Magyar Állatorvosok Lapja, 1987.

42. 1. 62–63.
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