
Családom II. világháborút követő közel 70 évében folyamatosan jelen volt a Kórház és 

Rendelőintézet. Az alapot természetesen a „földrajzi” közelség adta meg, hiszen lakásunk a 

Kórház közvetlen szomszédságában, a Rottenbiller u. 15-ben volt. A mindennapok során 

szükségessé váló egészségügyi ellátás (körzeti felnőtt- és gyerekrendelő) mellett életünk 

örömteli és természetes, de szomorú eseményei is kötődnek a Kórházhoz: nagyobbik lányom 

az itteni Szülészeten látta meg a napvilágot, édesanyám pedig élete utolsó napjait töltötte a 

Belgyógyászaton, magam meg „szenvedő alanya” voltam egy sérvoperációnak a Sebészeten. 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei – a Baross tér közelsége miatt – mind a 

Kórház, mind a családi otthon lakói (nagyszüleim, szüleim, magam és öcsém) életére 

közvetlen hatással volt. November 4-én reggel ágyúszóra ébredtem, s gyorsan átvonultam a 

szomszéd szobában levő „nagyágyba”, 

édesanyám és édesapám közé. Rövid 

tájékozódást követően döntés született: 

nagyszüleim a lakóház pincéjébe „vonultak”, 

míg szüleim, az öcsém és jómagam a következő 

napokban a Kórház Röntgen osztályának 

vendégszeretetét élveztük. A Rottenbiller utcai 

házban fölöttünk lakott ugyanis a Röntgen 

osztály főorvosa (Schimmert doktor), akinek 

családjával szüleim jó barátságban voltak. A 

főorvos úr felajánlotta, hogy töltsünk néhány 

napot a biztonságosabbnak látszó osztályán, a 

Kórház alagsorában. A „kvártély”-t az osztály 

egyik termében, a földre helyezett matracok 

jelentették, a „koszt” mibenlétére már nem 

emlékszem. Az ország és a város számára oly 

fontos harci események idején néhány kisebb-

nagyobb gyerek társaságában játékkal telt az 

idő, bár ezalatt mi is kivettük a részünket a 

harcból: az egyik helyiségben például az ott 

talált asztalokból és székekből összeállítottunk 

egy tankot, aminek a „Ruszki damój” nevet 

adtuk. 

 

A harci eseményekkel mindjárt 4-én szembesültem: amikor ugyanis átköltöztünk a 

lakásunkból a Kórház Röntgen osztályára, szüleimre két fontos dolog hárult: egyrészt 

nagyszüleim segítése a ház pincéjébe való lehurcolkodásban, másrészt saját maguk és két 

gyerekük áttelepítése a Kórházba. Az akkor két éves öcsém nyilván nagyobb figyelmet 

igényelt nálam, a 10 éves „nagyfiú”-nál, aki valahogy el is keveredett a házban zajló izgatott 

jövés-menésben. Amikor kiderült, hogy szüleim már elmentek, utánuk indultam, és még 

mielőtt elértem volna a Péterfy utcai sarkot, a Baross tér felől egy szovjet tank fordult be a 

Rottenbiller utcába. Időm sem volt megijedni, beszaladtam a Péterfy-be, majd egy kapun be a 

Kórházba. (Nem tudom, hogyan végződött volna egy hasonló kaland néhány nappal később, 

amikor már a tizenéves fiatalok a Molotov-koktélokkal komoly fenyegetést jelentettek a 

szovjet tankoknak…)  

 

A Kórházban töltött idő alatt édesapám kétnaponta visszament a házunkba, nagyszüleim 

meglátogatására. Az egyik alkalommal, amikor elindult a Péterfy S. utcán hazafelé, néhány 

lépést követően a Rottenbiller utca sarkán megjelent egy szovjet katona, aki azonnal tüzelni 



kezdett rá. Édesapám katonaviselt ember volt, azonnal hasra vágta magát, és visszakúszott az 

épületbe. Máig előttem van a térde, amiről cafatokban lógtak le a véres hús- és bőrdarabkák. 

(De legalább közel volt a gyors orvosi ellátás…) 
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