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1906-ban.Gy5;rben születtem. Édesapám keresked5 volt, aki az első vil4e
hábo;ruban orosz fogságba esett, onnan 1918-ban betegen kerUlthaza és
1924-ben meghalt. 14 éves koromt6l arra kányszerültem, hogy eltartsam
magamat, háeitanitáab6l éltem.
.
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Iskolai tanulmányaim~t Budapesten a !avaszmező-utcai f6gymnaz1umban és
a Budapesti Tudományegyetemen végeztem f 1930- ban evattak orvosdoktorrá.
193C-t6l - 1937_1g a*gédorvoa, majd alorvos voltam a budapesti Zsid6kór
háe szülész-n6gyógyás.zati osztályán. Alorvosi kinevezésero l ~járta. után
mint u.n. tudományos munkatárs tovább is a kórház kötelékében dolgoztem.
A felszabadulás után a R6kus k6rház szü1ész-.ógy6gyászati osztályát reor
ganizá1tam és vezettem azt a kinevezett f6orvos f.lf~6gyulá8á1g.
1946.juliusában ae Uzs6ki-utcai kórház osztályvezet5 fóo~osa lettem és
itt müködtem 1950.februárjáig, amikor a Kutvbigyi uti kórházba helye~tek
át. - 1934. óta 8zü1ész-nd'gyógyász.szakorvos va.gyok.·
19'7_ben '-h6Ik~POS katonai kiképzésben vettem ;részt Budapeeten az Albrecht
laktanyában, oimzetes 6rvezetóként szereltek le. 19'9-ben és 41-ben l-l
hónapos :fegyvergyakorlatra. h.ivtak be. 194'-44-ben a budapesti Lég6s
munkaszolgálatnál voltam beoaztva.
1929-ben Angliában .voltam egy hónapig. a Cserkész-Jamoboree-n. 19'6...ban
és '8-ban 2-hetes szabadságomat Olaszországban töltöttem társ8sutazássa1.
1947-ben szabadságomat Párisban töltöttem. illetve , napig Londonban
vol tam. 195O-ben a SZO~-lengyelországi ~dülésben rés'lZiesitett.
Két fivérem LOndonban· él) közülük H.Iván 1932.6ta él Angliában és angol
állampolgár lett. H.JÓzsef a osepeli gyárnak volt fótisztvisel6je, majd
kereskedelmi megbizással külföldön utazott és utlevele lejártával nem
tért vissza, annak daoára,hof~ itt veBet6 állást kináltak fel-neki. Ve
lük összeköttetést nem tartok, velem együtt lakó édesanyámme~ leveleznek.
1950-ben nk1vá~6 munkás" kitUntet6st kaptam.
A munkásmozgalomba 19'2-ben dr.W8il Emil révén kapcsolódtam oe. A Vörös
s.egély orvosa lettem l em.elyn.e.k. keretében igen kiterjedt szekorovsi mun
kát végeztem és a V.ts-t
anyagile,g támogattam. Részben a baloldali gon
dolkodásu orvosokkal kerültem munkám révén kapcsolatba IJán Fereno,
.
Simonovits Bátori, Schőnstein,stt.1 részben a mozgalomban jelenleg is
szere~16 eivtársn6k javarészét gy6pJltottam. /Révai J6zsefné, Révai Gi. ~i,
Ki.sS Károlyné, Kováos Istvánné, Apró Klári. stb. stb.1 1?á;rttagság: 19'2.
Felszabadulás 6ta állandó pártmunkát végzek, legfóképen mint propagandis
ta. 1945-ben az V.ker.Pártszervezet VB. tagja voltam, 1946-ban az Uzs6ki
utcai Pártszervezet vezetőségi tagja, 195O-ben Kutvölgyi uti KÓrházban
is az elsd vezet6ségben vezet6ségi tag voltam. 1947-é8 49-es választáso
kon oxszágpgrtllési képvise15jelölt, pótképvisel6.
Anyám idős· kora miatt 177-ik évében vant nem dolgozik_
Feleségem Sugár ÉV.a. volt benkt1sztvisel5 leánya, azÁ11am1 Kli~terjes~te
Vállelat Orvosi Kanvvvesboltjának vezet5je. pártteg 1945.6ta. Uzem1 párt
szervezetében népneveló, középfoku káderképzó tanfolyamra jelb~t.
:-5 &rermekem van, ll, 8 ás 4 évesek. A legid6sebb az elmult tenévbentlki
váJ.<S tanu16 u- i kitUntetést kapott.
Magántulajdono~At képező szemé1yaut6n kivül vagyonom nincs. Ravi jövedel
mern kb. 4000.-forint, Állami fizetéaból, magángyakorlatot nem folytatok •
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t.lenleg a Kutvölgyi uti Kórhá.z Bzülész-n6gy6gyászati osztályán k.ivül
A János k6rház I. sz. ezülész,4é,t is. veze t em éa a SzUlés-Nó.1p'ógyá.sz Szak
osoport főtitkára vagyok. Ezen kivül fels5foku Bolsevik Part történetet
tanulok és középfokon vezettem konferenciát • Szoros kapcsola,tot tartok
az EV.Min1szterium N6védelmi o~ztályável' és azt szakmai vonalon támoga.
tom.. Mindezen IDl.ln)cámat sziveaen végzem ~8 ugylátsz;ik nem eredménytele
nül. Természetesen ezek 'miatt 8zakmai.önképz'som és önálló iudomáayos
munkásságom folyta,tása sokszor nehétd~8"t okoz", ~ulajdonképen ne.gyon
szeretem gy6gyit6 orvosi munkámat ~s 'szivesen végeznék komQlyabb kutat6
munkát :ls. Szivesen.konqentrálnám egész munkalcépeaségemet erre a vonal

ra., mégis ugy.érzem,;hógy

8zakosoport1s~ervező munkámat

és pártpropa

gandist"a. tev'ke,!lJTség~met"ma m~g· nemszUntethetemmeg., Minthogy minden
vállal t feladatOmat igy
..•. eksz~m kifogástalanul elvégezni" mindezek megol
dása. caak U~ történlut't:1k 'megI hogy soka'Z'O"r negron fárádtnak érzem magam· ~s gyft'mekeimmelkeveset· :rogla~kozom. , . '

.
A felszabadulás e16ttj61 lterea6 magá~o:rv08 voltaJP és semmi lehet5ségem
nem ny. ilt arra" hogy &Zak.mai képzettségeme:tmegfele.lő,n kifejlesztve,
fontos szakmai pÓBzton dolgozzak. Bár-Qolgozt,em . tudományos intézetben
és vol t érdekl6déís bennem a tudomé.n(}u..s munka iránt, a felszabadulás e
lGtt ennek se,,:mi oélját nem teláJ. tam. .
'
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Felszabadulás utáni'1d6k'szereztél;< m.g·számom;ra. ~e..k·lehet6f!!égét, hogy

szakmai, elméleti és gyakorleuti ti:ldoJftsomat fokozva., vezető állás'be. kerUl
jek. Igyekeztem ,8Gke_t tanuln1,hogy,Beak:esopqrt f;~titkári ~unkó16mat
megfelelGe~ teljeeitsemt A magyar szülészet-n6gy6gyászat terJlet~n igen
na.gy fej15dt1Bészlelhetc$ minden von?,tkozi;Ísban. Ugy, t1rzem nem jogosu.lat
lan annak megállapitásaJ,~agy ebben afej16désben szerVez6, kezdeményez5
irányit6 mun:tms8ágomn~k is ,~~$fe .....~" Igy <ísz1ntén tehetem ezt a. nyilat
kQzatot, .hogy életemnek és munkámnak :i:gaz' te.rtalmát csak e.. felszabadu16,

sunk szereEte meg.
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