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VESZPRÉMI KUTATÓK ÉS MŰHELYEK VI.

Hogya György 95 évesen is dolgozik

TÖLGYESI JÓZSEF

NEM CSAK VESZPRÉMBEN, HANEM MEGYÉNKBEN IS A LEG-
IDŐSEBB olyan helytörténeti kutató és író, aki napjainkban is aktív, dolgozik az
újabb kötete kéziratán. A mindig újabb megírandó témák iránti érdeklődésének ered-
ményei tanulmányok, könyvek sokasága. Ezekkel olyan életművet alkotott, amellyel
ott van azoknak a helytörténészek a sorában, akik szakmai hitelességgel írták meg
városunk története több időszaka eseményeit, jelentős személyiségei munkásságát.

Rendhagyó az ő életútja éppúgy, mint sok
más kortársáé, akik a 20. században nem csak a
foglalkozásukra, a hivatásukra készültek fel,
hanem arra a szellemi munkára is, amellyel a
saját érdeklődésük kiteljesedése lehetőségét
találták meg a várostörténet-kutatásban. A min-
denki „Gyuri bácsi”-ja (önmaga szerinti megne-
vezéssel „az öreg Hogya”) e hosszú élete első
felében munkájának, hivatásának élt, s csak a
’60-as évek végétől kezdett foglalkozni szülőhe-
lyéhez, majd a munkahelyéhez, a veszprémi
kórházhoz szorosabban-tágabban kapcsolódó
egészségügy-történeti és más témák kutatásával
és ezek eredményei megírásával. 

Az ő rendhagyó életútja az Osztrák–Magyar
Monarchia romjain létrejött Csehszlovákiában a

Bodrogköz Királyhelmec1 nevű kisvárosában kezdődött 1923. július 23-án.2

Elemi népiskolai és polgári iskolai tanulmányait (ez utóbbit 1934–1938 között)
Királyhelmecen végezte el. 1940-től 1983-ban történt nyugdíjazásáig az egészség-
ügyben dolgozott. E munkaköre alapozta meg az egészségügy-története iránti érdek-
lődését. 1940–1942 között beteg-felvételező volt Ungváron a Magyar Királyi Állami
Kórházban, 1943–1944-ben díjnok a veszprémi, (majd rövid ideig) 1944-ben a pécsi
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gyermekmenhelyen. 1944-től katonai szolgálatot teljesített, 1945–1946-ban ameri-
kai hadifogságban volt, 1947–1948-ban  Budapesten az Üllői úti gyermekmenhelyen
irodatiszti munkakörben dolgozott. 

1948-ban lett városunk polgára. 1950-ig a gyermekmenhelyen kapott munkát, s
ez idő alatt az Egészségügyi Alkalmazottak Szabad Szakszervezete titkára volt.
1950-től a megyei gyermekkórházban lett gazdaságivezető-helyettes.3 1977–1983
között a megyei kórház tűzvédelmi főelőadója volt. A két kórházban végzett munká-
ját 1980-ban a Veszprém Megyéért arany, 1981-ben a Tűzbiztonsági Érem arany
fokozata, 1983-ban a Kiváló Munkáért kitüntetésekkel jutalmazták. 

Helytörténeti érdeklődése megalapozásában jelentős szerepe volt a polgári isko-
lai tanulmányai idején plébánosként működő Mécs László4 költőnek. Királyhelmec
történelmi múltjának számos eseménye egész életében motiválót jelentett számára
olyannyira, hogy vissza-visszalátogatott nem csak a kisváros őt megihlető történel-
mi emlékei, hanem az ott élő rokonai meglátogatása miatt is. Első tanulmánya is e
helyhez és a környékéhez kötődött. 1969-ben, a település (első írott emléke alapján)
fennállása 700. évfordulójára a Parasztmozgalmak a Bodrogközben című írásával
járult hozzá az emlékünnepséghez.

Helytörténet-kutatási alapismereteit az 1972-től szerveződött veszprémi Üzem-
történeti Klub5 működése, ennek programjai, előadásai, szakmai megbeszélései és
önképzése alapján sajátította el olyan széles körű módszertani kultúrával, amely
alapján munkái a lektorai szerint kiemelkedő színvonalúak lettek.

Bár Hogya György neve nem olvasható az alapítók névsorában, azonban a követ-
kező évektől már jelentős munkát végzett nem csak szakmai hozzászólásaival,
hanem a klub pályázatain elért eredményeivel is: 1979-ben 3. díjat kapott  A veszp-
rémi mentőállomás és a veszprémi vérellátó állomás rövid története, majd 1981-ben
kiemelt 1. díjat a 150 éves a veszprémi kórház című munkájáért.

Először lapok, folyóiratok közölték (amelyek később is nagy számban fogadták)
rövidebb-hosszabb írásait, majd 1976-tól máig tartóan jelennek meg önálló kötetei,
amely sorban az első a 25 év tükrében a Veszprém megyei Gyermekkórház. című volt.

Hivatali munkája során számos olyan egészségügy-történeti, gyógyászati, orvos-
lási relikviával találkozott a kórház raktáraiban és más helyiségeiben, amelyeknek
már nem volt használati értékük. Ezeket összegyűjtötte, és belőlük a kórház egyik
emeleti folyosóján kiállítást rendezett. Ennek sikere ösztönözte arra, hogy az egyko-
ri dolgozók eszközrelikviáit, dokumentumait is gyűjtse, s ekkor már céltudatosan az
írásai (pályázatai, tanulmányai, könyvei) témáihoz kapcsolódóan. Számos olyan
eszköz és dokumentum őrződött meg általa, amelyek kihullottak volna az idő rostá-
ján. Ezek mára a megyei egészségügy, az orvoslástörténet szinte pótolhatatlan
együttesévé váltak. (Egészségügyi kiállítás-rendezései évei: 1975, 1978, 1980,
1985; katonai témájú: 1988.)
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Mára jelentős, közel húszezer kötetes saját könyvtára folyamatosan gyarapodott
a számára szükséges szakmunkákkal, s gyakran kutatott a megyei könyvtárban, a
megyei levéltárban, Budapesten a szakkönyvtárakban és a szaklevéltárakban is.
Számára fontosak voltak azok a személyek, akik saját munkájuk, beosztásuk alap-
ján váltak adatközlőkké, mert (többször dokumentumokkal megerősített) elbeszélé-
seik hiteles adalékot jelentettek a munkáihoz.6

Munkahelye alapján természetesnek tartható, hogy könyvei többsége egészség-
ügy-történeti vonatkozású. Ezek egy része intézménytörténet témájú (gyermekkór-
ház, tábori kórház, művese- és vérellátó-állomás, városi és megyei kórház, városi
fertőtlenítő, tüdőbeteg-gondozó, koraszülött-osztály, patikatörténet stb.), más részük
az egészségügy területén dolgozottak/dolgozók (kórházigazgatók, főorvosok, id. és
ifj. Csolnoky Ferenc stb.) életútja bemutatása.

Az egészségügy-történeti könyvei mellett számos más témájú megírására is vál-
lalkozott, azonban mindig megtalálta azt a szakmai fogalmi apparátust, amellyel
szövegeit szakszerűvé, ugyanakkor olvasmányos stílusúvá tette. Ez utóbbiak egy
része saját érdeklődési körébe tartozik, néhány másnál viszont külső forrás (megren-
delő, ösztönző) fedezhető fel. Néhány könyvtéma ezek közül: a Georgi könyvkötő
dinasztia, a veszprémi tűzoltóság története (tűzvédelmi főelőadóként ez szinte
„szakmai munkaköri kötelezettségeként” tartható számon), a város temetői történe-
te, a város polgármesterei és tanácselnökei, a város díszpolgárai és városi kitüntetett-
jei, cigányprímások és szórakozóhelyek, örömlányok és bordélyházak városunkban,
a helyőrségi klub története). S ha mindezekhez hozzá vesszük a jelentősebb tanulmá-
nyai címjegyzékét, még színesebb, változatosabb tartalmú publikációs listával talál-
kozhatunk. (Pl. a fertőtlenítés száz éve, szerzetes tábori lelkész élete, a koraszülött
osztály múltja, a gyermekvédelem kilenc évtizede, az állatkórház története, Véniss
Sándor tűzoltóparancsnok kálváriája, a csecsemőotthon története, a sintérház stb.)

Kórházigazgató-főorvosi kutatása eredményeként döntött úgy a megyei kórház
vezetése, hogy az intézmény névadójának választják ifj. Csolnoky Ferencet és róla
elnevezett díjat alapítanak. Ugyancsak érdemének tartható az 1848–1849-es szabad-
ságharc helyi résztvevői síremlékeinek felkutatása, életrajzi adataik elsőként történt
összegyűjtése. (Az őket bemutató könyvéből mindegyik veszprémi iskolához eljut-
tatott néhány példányt.) Ösztönzője volt több általa kutatott személyiség emléktáb-
lája állításának.

Tiszteletére (egy, a helytörténeti kutatókat bemutató sorozatban) 2001-ben élet-
mű-kiállítást szervezett a megyei könyvtár, amelyen számos kutatótársa és érdeklő-
dő ismerhette meg nem csak az életútját, hanem az általa készített könyveket, tanul-
mányokat, fotódokumentációit és a róla szóló, vele kapcsolatos írásokat is.    

Bár magányos alkotó (sohasem volt társszerzője), ennek ellenére közösségi
ember, aki alapító tagja volt a Laczkó Dezső Múzeum Baráti körének, a Veszprém
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Megyei Honismereti Egyesületnek, és tagja lett a Csolnoky Ferenc Emlékbizottság-
nak. Megszűnéséig részt vett az Üzemtörténeti Klub munkájában is.

Nyugdíjazása után is több kitüntetést kapott (Honismereti Emléklap 1993;
Csolnoky Ferenc emlékérem 1993; Veszprém városért arany 1993, Pro Urbe-díj
1999), és mint korábban, az utóbbi két évtizedben is számos írás mutatta be mun-
kásságát.7

Legutóbbi könyve, A veszprémi patikák története, 2017-ben jelent meg, és már
készül a következő, amely a jeruzsálemhegyi járványkórház 1831-től, a nagy kole-
rajárványtól kezdődött, és száz éven át tartott (többször időszakos) működését
mutatja majd be.  

*   *   *

Hogya Györgynek közelgő 95. születésnapja alkalmából a Veszprémi Szemle
szerkesztősége és a folyóirat Alapítványa, valamint a Szemle olvasói, barátai nevé-
ben is jó egészségben eltöltendő további sikeres alkotó éveket kívánunk. 

JEGYZETEK

1 Királyhelmec ma Szlovákiában a kassai kerület tőketerebesi járásában van. A térség városa közel
8000  lakosú (amelynek 3/4 része magyar ajkú). Jelentős a történelmi múltja, napjainkban pedig
az idegenforgalma.  

2 Édesapja, Hogya György szabómester volt, édesanyja, Sánta Anna a háztartást vezette.
3 Ebben az időszakban kötött házasságot Szedlmayer Ilonával, aki könyvtárosként lett nyugdíjas.

Gyermekeik: Anna (1963) és György (1965). 
4 Mécs (született: Martoncsik) László (1895–1978) premontrei szerzetes, plébános, költő.

1930–1944 között volt Királyhelmec plébánosa. Jelentős szépirodalmi vonatkozású kapcsolata
volt a Balatonalmádiban élt Váth (született: Horváth) János (1887–1962) pedagógus íróval. 

5 A veszprémi Üzemtörténeti Klub megalapításában az ösztönzést az MSZMP megyei bizottsága
agitációs és propaganda osztályának a honismereti mozgalommal kapcsolatos 1971. februári
állásfoglalása adta. Ez alapján az első nyilvános programra – a Szakszervezetek Veszprém
megyei Tanácsa és a Hazafias Népfront Veszprém  megyei Bizottsága szervezésében – 1972. de-
cember 5-én került sor egy megyei üzemtörténeti konferenciával. Ebben az évben hirdették meg
első alkalommal az üzemtörténeti témájú pályázatot. A klub munkáját az első hónapokban
Hadnagy László (1923–1995) és Pintér Tibor (1929–1999), majd 1973 áprilisától V. Fodor
Zsuzsanna, a Bakonyi Múzeum muzeológusa vezette. A klubról ld. Németh István:
Visszatekintés a 10 éves  veszprémi Üzemtörténeti Klub történetére. In: Hadnagy László szerk.:
Veszprém megyei honismereti tanulmányok IX. Veszprém, 1983. 31–45. 

6 Például a Gara Margitról, dr. Kungl Józsefről és a másokról/másokkal kapcsolatban írottaknál.
7 Legutóbb: Hogya György. In: Veszprém megyei helytörténeti lexikon 1. Kortárs életrajzok. I.

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület, 2014. 73–75.




