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1906...ban, Gy6rött születtem. Édesapám kereskedő volt,1924-ben
meghalt, hadifogságban szerzett betegségében. 82 éves é4esanyáa
velem együtt lakik. Két. f'1vérem vam az ecyik 1932 óta Londonban
él, angol állampolgár; II másik tlvérem 1947 6ta kü.lf'öldön él,
ugyancsak angol állampolgár.
1941..,.;ben nósQlteJll, feleségem Sugár Éva az Á.K.V. üzlet'Yezetője
:volt, 1957 januárjában raclonallzá'tták. azóta háztartásunkat
'~ézeti~ aroa fiam van. A legid6sebb,1959.a.ug.6ta engedély nélkül,
LondónDan van.
193O-ban a budapesti Orvostudományi Egyetemen kaptam meg orvosi
diplomámat, szülészorvos! szakképzettségernet 1934-ben szereztem
meg. A Szaboles-utcai K6rházban l évig abelosztályon dolgoztam.
azontul a szülész-n6gy6gyászati osztálynak voltam segéd-,majd
a1orvosa~ ennek lejá.rtáVal tudományos extern1staként dolgoz'tam
1944-ig. A felszabadulás után él Rókus Kórház szülészet! osztá
werveztem meg és vezettem li főorvos felgy6gyulásálg.
....,-_
1947-1;51 195O-ig az Uz~oki-utcai K6rr-"'z osztályvezető fóorvoea ~-,
voltam, inne.n helyeztek át a Kutvölgyi-uti Kórházba. amelynek
o~ztályvezetö fóOrvOS8 vagyok.- 1954.márciu€ 15-t51 1955.március
IS-ig él Koreában dolgoz6 6.magyar eü.esop~~ vezeta~e voltam.
A felszabadulá.s után KOréában való tÁvozásom1g a N~&y6g;yász Szak
csoport főtitkára voltam. Számos előadásom. tudom~nyoB dolgoza 
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tom és népszerü orvosi cikkem jelent meg.
Párttagságomat 1932 6ta ismerték el, ezen 1d5t15l kezdve vettem
részt él aunkásmozgalomban. els5sorban mint él Vörörssegély orvo~a.
Több ízben
voltam pártvezet5s:~gi tag. a legutolsó 1dok1g,mint
propagandista végeztem pártmunkát. Mindvégig résztvettem párt 
ok'tt.rtásban. legutoljára filozó:t1a! tanfolyam propagand1stája vol- .
'tam.

1957-ben a Koreai Érdemrend II.fokozatával tüntettek ki.
1950-ben t'Klvál6 munlás tt t 1935-ben "Kiváló orvos", 1955-ben
"Munkaérdemrend" kitüntetést kaptam. Tagja vagyok a partizán
tagozatnak és birtokosa El Part! zán Emlékérem-nek.
Katonai szolgála~ot els5 izben 1937~ben teljesitetteml 3 hónapos
karpaszományos iskola, mely után cimzetes éSrveze't<5 lettem.1939-bel
és 1941-ben egy-egy h6napos hadgyakorlaton orvosi szolgálatot tel
jesitettem. 1944-ben budapesti "légó" munkasz.olgálatban vettem

részt.

Az ellen1'orradalom alatt munkahelyemen és lakásomon tartózkodtam.
1956.november 3-án a ttForradalmiB1zottság" felfüggesztett.
Bpest,1960 t má rci us
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