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Hogya György
(Királyhelmec, 1923. július 23. – Farkasgyepű, 2021. április 03.)
Ne tekintse az olvasó közhelynek, ha a
közelmúltban elhunyt Hogya György kapcsán a „LEG”-ekről beszélünk. Mert Gyuri bácsi – sokan így szólították – talán egy
tucat LEG-gel is büszkélkedhetett. Azt már
tudjuk, hogy a város, de minden bizonnyal
Veszprém megye legidősebb helytörténésze
volt. De ő volt a megyei könyvtár legidősebb
olvasója is. És ő kezdte el Veszprémben a
’48-as honvédek utáni tervszerű kutatást is,
majd a fellelt sírok rendbetételét.
Az ő rendhagyó életútja az Osztrák–Magyar Monarchia romjain létrejött Csehszlovákiában, a Bodrogköz Királyhelmec nevű
kisvárosában kezdődött, 1923. július 23-án.
Elemi népiskolai és polgári iskolai tanulmányait (ez utóbbit 1934–1938 között)
Királyhelmecen végezte. 1940-től 1983-ig,
nyugdíjazásáig az egészségügyben dolgozott. E munkaköre alapozta meg az egészségügy története iránti érdeklődését. 1940–
1942 között betegfelvételező volt Ungváron a Magyar Királyi Állami Kórházban,
1943–1944-ben díjnok a veszprémi, majd (rövid ideig) 1944-ben a pécsi gyermekmenhelyen. 1944-től katonai szolgálatot teljesített, 1945–1946-ban amerikai hadifogságban volt. Halála után Rainer Pál találóan említette róla, hogy talán az egyike volt
azon honvédeknek – ismét egy LEG –, akik még a II. világháborúban teljesítettek
katonai szolgálatot.
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1947–1948-ban Budapesten, az Üllői úti gyermekmenhelyen irodatiszti munkakörben dolgozott. 1948-ban lett Veszprém polgára. 1950-ig a gyermekmenhelyen
kapott munkát, s ez idő alatt az Egészségügyi Alkalmazottak Szabad Szakszervezetének titkára volt. 1950-től a megyei gyermekkórházban lett gazdaságivezető-helyettes.
1977–1983 között a megyei kórház tűzvédelmi főelőadója volt.
Helytörténeti érdeklődése kibontakozásában jelentős szerepe volt az ő polgári iskolai tanulmányai idején Királyhelmecen plébánosként szolgáló Mécs László költőnek. A város történelmi múltjának számos eseménye egész életében motiváló erőt
jelentett számára, olyannyira, hogy vissza-visszalátogatott a kisváros őt megihlető
évszázados emlékeihez, ott élő rokonaihoz.
Első tanulmánya is e helyhez és a környékéhez kötődött. 1969-ben, Királyhelmec
fennállásának 700. évfordulójára rendezett ünnepséghez a Parasztmozgalmak a Bodrogközben című írásával járult hozzá. Úgy tűnik, hogy Királyhelmec a „jó tollú szerzőknek” is szülőhelye, hiszen a „másik” Hogya György, a novellaíró is Királyhelmecen
ír és alkot. Így már jobban megérthetjük az „öreg Hogya” találó önmegnevezését.
Az említett tanulmány után előbb lapok, folyóiratok adtak helyet írásainak, majd
önálló kötetekben is megjelentek – már az első alkalmakkal is – díjnyertes munkái.
Miután munkahelye a megyei kórház volt, adta az okot, hogy az ott dolgozókról írjon,
majd legyen e szakterület elkötelezett és elhivatott kutatója. Ezzel a Veszprém megyei
egészségügy-történeti kutatások megalapozójává vált. Megteremtette azt a történelmi-irodalmi hátteret, amellyel a múlt a mai intézmények életének részévé válhatott.
Így került sor arra is, hogy a Két veszprémi orvos című kötetében bemutassa idős
és ifjú Csolnoky Ferencet, akik az egykori városi kórház nemcsak nagy szakmai tudású egyéniségei, hanem kitűnő egészségügy-szervezői is voltak. E kutatásai hatására
döntött úgy a megyei kórház vezetése, hogy az intézmény névadójának választják ifj.
Csolnoky Ferencet, és egy róla elnevezett díjat alapítanak. Mindez 1990-ben történt,
amikor – a tudósító beszámolóját citálva – Veszprémben, a megyei kórház D épületének bejáratánál, a névfelvétel alkalmából M. Tóth Antal főigazgató köszöntötte az
ünnepség résztvevőit, köztük a névadó unokáját, Benedek Pálnét is. Az emléktábla
leleplezését követően a VEAB székházában emlékülést tartottak, amelyen a névadó
életének és munkásságának ismertetése után szakmai előadások hangzottak el.
A hetvenes évektől kezdődően alig volt olyan Veszprém megyei honismereti, helytörténeti pályázat, amelynek eredményhirdetésén ne hangzott volna el Gyuri bácsi
neve. Helytörténet-kutatási alapismereteit az 1972-től működő veszprémi Üzemtörténeti Klubban sajátította el, melynek programjai, előadásai, szakmai megbeszélései
és saját önképzése során olyan széles körű módszertani kultúrát sajátított el, amelyre
alapozva munkái – a lektorai szerint – kiemelkedő színvonalúak lettek.
A megyei néprajzi és nyelvjárási pályázaton 1971-ben a Heim Pál megyei gyermekkórház történetének megírásáért pénzjutalmat, 1975-ben ugyane témával az
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SZMT üzemtörténeti pályázatán nyert díjat. 1979-ben az üzemtörténeti kategóriában
indult és ért el harmadik helyezést. A veszprémi mentőállomás és a veszprémi vérellátó állomás rövid története témával. (Egyébként az első díjat Lakó István, a másodikat
Wöller István és Varga László kapta.) 1981-ben ismét indult az üzemtörténeti pályázaton, amikor már elvitte az első helyezettnek járó pénzjutalmat a 150 éves a veszprémi kórház című tanulmányával. 1983-ban ismét első helyezést kapott A veszprémi
tüdőbeteg-gondozó története című munkája. 1984-ben egy egészségügyi tudományos
pályázaton nyert első díjat a szakdolgozói kategóriában, immár nyugdíjasként, majd
1986-ban ismét üzemtörténeti pályázat nyertese lett egy, az egészségügytől teljesen
eltérő témában: Öt nemzedék a könyvkötészet szolgálatában (A Georgi könyvkötők).
1976-tól máig tartóan jelentek 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, orvoslási 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 egykori
dolgozók relikviáit, dokumentumait is gyűjtse, ekkor már céltudatosan – írásai (pályázatai, tanulmányai, könyvei) témáihoz kapcsolódóan. Számos olyan eszköz és dokumentum őrződött meg általa, amelyek kihullottak volna az idő rostáján. Ezek mára
a megyei egészségügy, az orvoslástörténet szinte pótolhatatlan együttesévé váltak.
Például 1975-ben a Megyei Gyermekkórház 25 éves jubileuma alkalmából, 1978-ban
a régi egészségügyi emlékekből, 1985-ben a Csolnoky Ferenc Megyei Kórházban állandó kiállítást és 1988-ban a Helyőrségi Klubban Dokumentumok, relikviák a Veszprém megyei katonák életéből címen rendezett kiállítást.
Munkahelye alapján természetesnek tartható, hogy könyveinek többsége egészségügy-történeti vonatkozású. Ezek egy része intézménytörténeti témájú (gyermekkórház, tábori kórház, művese- és vérellátó-állomás, városi és megyei kórház, városi
fertőtlenítő, tüdőbeteg-gondozó, koraszülöttosztály, patikatörténet stb.), más részük
az egészségügy területén dolgozottak/dolgozók (kórházigazgatók, főorvosok, id. és
ifj. Csolnoky Ferenc stb.) életútjának bemutatása.
Az egészségügy-történeti könyvei mellett számos más témájú mű megírására is
vállalkozott, mindig megtalálva 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 (megrendelő, 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 temetőinek története, Veszprém polgármesterei és tanácselnökei, a város díszpolgárai és városi kitüntetettjei, cigányprímások és szórakozóhelyek, örömlányok és bordélyházak városunkban, a helyőrségi klub
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története). S ha mindezekhez hozzávesszük jelentősebb tanulmányainak címjegyzékét, még színesebb, változatosabb tartalmú publikációs listával találkozhatunk. (Pl. a
fertőtlenítés száz éve, a szerzetes tábori lelkész élete, a koraszülött osztály múltja, a
gyermekvédelem kilenc évtizede, az állatkórház-, a csecsemőotthon története, Véniss
Sándor tűzoltóparancsnok kálváriája, a sintérház stb.) De ebbe a sorba illik emléktábla javaslata is. 2011-ben Sauer Ignác orvos emléktábláját Lugosi László szobrász készítette, a megemlékezést pedig Hogya György helytörténeti kutató kezdeményezte.
A LEG-ek között említettem a ’48-as honvédek sírhelyeinek felkutatását, majd
azok gondozását. 1986-ban a Naplóban megjelent írásában így vallott a kezdetekről:
„Amikor a 150 éves veszprémi kórház történetéhez gyűjtöttem adatokat, az alsóvárosi
temetőben is végeztem kutatásokat. Kerestem az egykori főorvosok síremlékét, például
dr. Pillitz Benőét, aki 17 évig, dr. Kerényi Károlyét, aki 13 évig gyógyította ingyen a
kórház betegeit A temető kápolnáját Haiszler György – megyénk egyik leghíresebb
orvosa – építtette. Fia, Haiszler Károly orvos sírköve ma is látható a kápolna nyugati falrészében. E kutatások alkalmával fedeztem fel az 1848-as hősök síremlékeit is,
összesen hatot
Akkor még az alsóvárosi temetőben volt a szegények orvosa, Csolnoky Ferenc
síremléke is – amit 1882-ben emeltetett Veszprém város hálás közönsége –, azonban
a kórház bővítése során azt áttelepítették a Vámosi úti temetőbe. Csolnoky Ferenc
1848-as nemzetőr orvos volt.
Az elfeledett és újból megtalált síremlékek gondozására az akkori Heim Pál gyermekkórház és a megyei kórház KISZ-fiataljait kértem fel. Az izraelita temetőben
nyugvó dr. Halasy Vilmos 1848-as honvéd főhadnagy sírjának rendbehozatalát a hadosztály-parancsnokság „Tyereskova” brigádja vállalta. Hogy ezt becsülettel teljesítették, arról a temetkezési vállalat igazgatóhelyettese írásos köszönő levelet küldött.
Azóta is rendben gondozzák a sírt. Sőt, dr. Kerényi Károly ’48-as honvéd, később
városi tisztiorvos elhanyagolt sírját is felújították a kórház műhelyrészlegének szakmunkásai. 1984-ben cementhabarcsból új keretet készítettek.
A szabadságharcosok síremlékéről készült fényképek alapján gyűjtöm az adatokat.
Az izraelita temetőben előkerült egy, eddig feltehetően még nem publikált dombormű,
amit városunk szülötte, Csikász Imre (1884-1914) szobrászművész alkotott, dr. Pillitz
Benő (1825-1910) arcképét ábrázolja.”
Ennek a kutatásnak az eredménye volt egy újabb könyv megjelentetése. Az pedig
természetes, hogy könyveiből mindegyik veszprémi iskolához eljuttatott néhány példányt.
Könyveit figyelve magányos alkotó, hiszen sohasem volt társszerzője, ennek ellenére közösségi ember, aki alapító tagja volt a Laczkó Dezső Múzeum Baráti körének, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesületnek, és tagja lett a Csolnoky Ferenc
Emlékbizottságnak. Tisztelői örömére – egy, a helytörténeti kutatókat bemutató so113
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rozatban – 2001-ben életmű-kiállítást szervezett a megyei könyvtár, amelyen számos
kutatótársa és érdeklődő ismerhette meg nemcsak az életútját, hanem az általa készített könyveket, tanulmányokat, fotódokumentációit és a róla szóló, vele kapcsolatos
írásokat is.
Munkásságáért több kitüntetést kapott. Így a Veszprém megyéért Érdemérem arany
fokozatát vehette át a kórház 150 éves jubileumi ünnepségén 1980-ban. 1981-ben a
Tűzbiztonsági Érem arany fokozata, 1983-ban az Egészségügyi Minisztérium Kiváló
Munkáért kitüntetéssel jutalmazta. Majd a többit, már nyugdíjasként: 1993-ban vette
át a Honismereti Emléklap-ot. 1991.: Csolnoky Ferenc-emlékérem, 1993.: Veszprém
városért arany fokozata, 1999.: Pro Urbe Veszprém díj, 2013.: Honismereti Munkáért
Emlékérem
Alkotókedve a sokadik X után is töretlen maradt, amit mi sem bizonyít jobban,
mint hogy amikor elérte a 90. életévét, újabb könyvet jelentetett meg – amit a Veszprémi Szemle is támogatott – Egészségügyünk építőkockái Veszprémben címmel. A
kötet Veszprém város szociális és egészségügyi ellátásának olyan fejezeteit dolgozza
fel, mint a bölcsődei ellátás története, a megyei kórház szemészeti osztályának története és Veszprém város egészségügyi osztályvezetőinek életrajza. Néhány év elteltével ismét egy hiánypótló kiadvánnyal jelentkezett, ami A veszprémi patikák története
címmel (2017) adott ki. 2019-ben még sikerült előteremtenie a Petőfi Színház egyik
előadás előtti – Gyurkovics Tibor: Nagyvizit – kamara-kiállítás anyagát – az általa
gyűjtött egészségügyi eszközökből és dokumentumokból.
A 94. születésnapján készített interjúban említette: „[…] sajnos a fejem, a memóriám, a munkabírásom már nem a régi”. De mindez nem gátolta meg abban – és
alaposan cáfolta is kijelentését –, hogy új tervek, témák megvalósításán dolgozzon.
Amikor találkoztam vele a Megyei Levéltárban, kérdésemre elmondta, hogy a Jeruzsálemhegyi járványkórház történetét szeretné megírni 1831-től, ami a nagy kolerajárványtól kezdődött és száz éven át tartott.
Gyuri bácsi a Veszprémi Szemlének nem csak hűséges olvasója, de szerzője is
volt. Nem hiányozhatott – és nem mulasztott el – egyetlen egy bemutatóról sem. Ha
nem jelent meg időben, kerestük, kérdezősködtünk: mi lehet vele? Majd érkezett –
mint azt többen is észrevételezték – mindig jól ápoltan, hullámos, őszes haja szépen
megfésülve, bajusza akkurátusan stuccolva, inge frissen vasalva, és természetesen
többnyire nyakkendőt viselve.
A család által kiadott gyászjelentésben olvasható: HOGYA GYÖRGY Veszprém
város Pro Urbe díjas helytörténeti kutatója 98 éves korában csendesen megpihent.
A napi kutatást befejezte, a tollát letette, az íróasztalát elrendezte, mert holnap
folytatni kell: hiszen még annyi terve – mesélnivalója – volt, mint ahogy 2004-ben a
dr. Szeglethy György emléktábla-avatáson mondta: „Bizony, sokat mesélhetnének a
veszprémi belvárosi utcák, épületek Önöknek! Igen! Nagy-nagy meséskönyv Veszprém
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helytörténete, csak talán még mindig kevesen olvasgatják… én ennek a mesekönyvnek
éppen a Szeglethy úrhoz fűződő fejezeteiből olvastam fel Önöknek.”
Gyuri bácsi, nyugodj békében!
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