Egy 1948 körül kelt életrajz
1906-ban Győrött születtem, apám kereskedő volt, aki 1914-ben bevonult katonának, orosz
fogságba esett, ahonnan 1918-ban jött vissza. A fogságban Szamuelly Tiborral volt együtt, igen
súlyos betegséggel került haza, 1924-ben halt meg.
14 éves korom óta magam tartom el magam és már ezen időtől kezdve részben rám hárult
anyám eltartása is. A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetem orvoskarán szereztem diplomát
1930-ban. 1934-ben lettem szülész-nőgyógyász szakorvos. 1941-ben nősültem, három
gyermekem van.
1930-tól 37-ig a Zsidókórház Nőgyógyászati osztályán voltam segéd, majd alorvos.
Kinevezésem lejártával tudományos munkatársként maradtam a kórház kötelékében. A
felszabadulás után a Rókus kórházban szerveztem szülészet-nőgyógyászati osztályt, amelyet
májusig – az osztály főorvosának felépüléséig – vezettem. 1946 június 15-e óta az OTI
központi kórházának szülészet-nőgyógyászati osztályának vagyok osztályvezető főorvosa.
Tudományos működésem: (itt egy hosszú felsorolás következik előadásokról, tanulmányokról)
Politikai működésem: 1919-ben szervező a VIII.ker. Ifjumunkások Liebknecht Körében. 1932
óta a Vörös Segély keretében végeztem kiterjedt szakorvosi munkát és támogattam anyagilag
a VS-t. A felszabadulás után az V. Ker. Pártszervezetben értelmiségi, szakmai szervezést
végeztem, 1945-ben a V.B. tagjává választottak. 1946-ban kerültem a központi kórházba, ahol
az üzemi pártszervezetet szerveztem és irányítottam. 1945-46-ban az V. Ker-ben területi
szemináriumokat (alap, közép és felsőfokú) vezettem és ezekből jó kádereket neveltem. 1947ben az MKP nagybudapesti listáján képviselőnek jelöltek. Gyakran voltam pártnapi előadó. Ez
év elején az Uzsoki kórházban vezetőképző szemináriumot vezettem, jelenleg kezdő
szemináriumot. Résztveszek a két éves egyéni tanulásban. Politikai aktivitásomat a
választások után csökkentettem, mert pártunk értelmiségi vezetői a tudományos munkásság
fontosságára irányították figyelmemet.
Szakszervezeti működésem: A felszabadulás után a nőgyógyász szakcsoport titkáraként a
szakcsoport szervezését végeztem és tagja voltam az Egészségügyi Tanács által a nemibeteggondozók újjászervezésére létesített munkabizottságnak. 1946-ban a szakcsoport főtitkára,
amely tisztség alól 1947-ben felmentésemet kértem, mert a Centennaris Nagyhét
megrendezését nagy fokú egyéb igénybevételem mellett nem vállalhattam. 1948-ban a
szakcsoport ismét főtitkárrá választott. Felelőse vagyok szakcsoportunk három éves terv
bizottságának.
Orvosi működésem: Az általam vezetett osztály szülészeti és műtéti eredményei nemcsak
hazai, hanem külföldi összehasonlítás esetében is igen figyelemreméltóak. A nőgyógyászat
újabb eredményei közül számos, osztályunkon nyert először alkalmazást és került használatba
másutt is a mi eredményeink ismertetése kapcsán.
Igen kiterjedt magánrendelésem 80-85%-át díjmentesen látom el, mert kb. ennyi az,
amit pártmunkának tekinthetek és ennek megfelelően látom el.
Politikai és szakmai képzettségem alapján, valamint gyógyító és tanítói készségem
révén egyetemi oktatásban tudnám képességeimet jobban kifejteni. Ehhez jelenleg a
tudományos presztizsem növelése szükséges. Előkészítés alatt van két oly tudományos
munkám, amelyekkel épp a dialektikus felfogás révén remélek eddig ismeretlen és ellentmondó
adatokkal zavaros területekre világosságot deríteni.

