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Egy rövid visszaemlékezés a tamási hadikórházra 1944-ből 

 
A II. világháborút megélt korosztály számára bizonyára ismert, hogy 1944 
végén Tamásiban hadikórház működött. Jómagam egy pár évvel ezelőtt 
megjelent visszaemlékezésből szereztem tudomást e tényről; az alábbiakban ezt 
szeretném megosztani az olvasókkal. 
Az Udvarhelyi Híradó című székelyudvarhelyi napilap hasábjain 2003 és 2004 
folyamán 56 részben adta közre világháborús emlékeit dr. Jaklovszky Alfonz 
(1919-2003), a székelyudvarhelyi kórház nyugalmazott gyermekgyógyász 
főorvosa. A város helytörténetével is foglalkozó orvos kiváló íráskészsége nem 
meglepő, hiszen édesapja, dr. Jaklovszky Dénes, a székelyudvarhelyi Római 
Katolikus Főgimnázium (a mai Tamási Áron Gimnázium) magyartanára, egyben 
pedagógiai író és műfordító is volt, az első világháború előtti években három 
évig osztályfőnökként Tamási Áront is tanította. 
Dr. Jaklovszky Alfonz a Magyar Király 7. Honvéd Tábori Kórház hadapród 
őrmestereként a front elől kórházával a Dunántúlra vonult vissza 1944 őszén. A 
Fejér megyei Alcsúton közölték vele, hogy átvezényelték a szombathelyi 
kiállítású, ekkor Bonyhádon tartózkodó 16. Tábori Kórházhoz. Itt megtudta, 
hogy a kórház a szovjetek elől menekülve Simontornyán rendezkedett be. A szót 
ezen a ponton adom át a szerzőnek, aki emlékezése 2003. október 2-án és 9-én 
megjelent 27-28. részében így örökítette meg számunkra fontos élményeit: 
„Ott előírás szerint jelentkeztem, s mivel épp továbbindulóban voltak, hozzájuk 
csatlakoztam. Irány a biztató nevű község: Pincehely, majd Tolnatamási, ahol a 
kórház be kívánt rendezkedni. Tamásiban kipakoltunk, berendezkedtünk egy 
iskolaépületben. Rövidesen megjelentek az első, ide irányított sebesültek, 
betegek. Engem a belosztályra osztottak be, főnököm egy székelyföldi orvos 
zászlós volt, s beindult a szokásos napi munka. Reggel eligazítás, majd a 
mindennapi betegellátás. Már jó pár hete dolgoztam ott, amikor a pécsi 
Helyőrségi Kórháztól egy telefonhívást kaptam. Kiderült, hogy édesapám hívott, 
aki egy általam Tamásiból Pécsre utalt betegtől tudta meg, hol is vagyok. Én is 
akkor értesültem róla, hogy hová sodorták el ôt a háború szelei. Megbeszéltük, 
hogy kérek egy napi eltávozást, és felkeresem. 
Dombóváron keresztül elutaztam Pécsre, ahol kiderült, hogy édesapám is az 
egységével a Dunántúlra került s mivel kiújult a gyomorfekélye, beutalták 
Pécsre. Mire találkoztunk már jobban volt, s úgy, hogy rövidesen kibocsátják. 
Ô azt számította, hogy nagynénémhez Pestre fog menni, én szerencsére 
lebeszéltem erről, s inkább a losonci rokonunkat ajánlottam neki. Így aztán 
elkerülte Budapest ostromát, Losonc felett viszonylag könnyen áthaladt a front, 
és amikor valamelyest elindult a vasúti forgalom, haza is jött Udvarhelyre, mint 
a család első hazatérő frontharcosa. Én este visszaindultam a vonattal, de csak 
Dombóvárig jutottam. Közben ugyanis a dunántúli szovjet front ismét 



nekilendült, s leállították a Tamási felé menő vonatot. Megvártam, míg 
megvirradt, s elindultam gyalog, a vasúti talpfákon Tamásiba, a szemerkélő 
havas esőben. Délutánra be is értem. Ott már vártak, mert lejáróban volt az 
eltávozási papírjaim határideje. A sok kószáló rémhír helyett végre autentikus 
híreket hoztam ezzel megnőtt a népszerűségem orvos bajtársaim körében. Aztán 
megint lecsendesültek a háborús események. December első napjaiban ismét 
továbbköltözési parancsot kaptunk. Ezúttal a megadott cél Veszprém városa 
volt.” 
Eddig tart a minket érintő rész, bár a szerző további háborús élményei sem 
nélkülözték a kalandokat: megjárta a szovjet fogságot is, mire hazajutott 
Székelyudvarhelyre, ahol köztiszteletben álló polgárként hunyt el néhány évvel 
ezelőtt. (A cikksorozat az újság honlapjának archívumában olvasható: 
http://www.uh.ro/#top.) 
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