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          Családi kép: ifj. Forgó Pál, Pintér Erzsébet, id. Forgó Pál 

                          és Forgó József 

 

Elemi iskolai tanulmányait szülőhelyén kezdte.  

Az 1937/38-as tanévet a csongrádi Magyar Állami Szent Imre Gimnáziumban végezte.  

1938–1942 között a kecskeméti Kegyestanítórendi Gimnáziumba járt.  

A gimnázium utolsó évében ismét a csongrádi Magyar Állami Szent Imre Gimnáziumban ta-

nult, és itt érettségizett 1945-ben.  

Tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetemen folytatta, ahol 1951. június 26-án orvos-

doktorrá avatták.  

Felesége: Barta Ilona tanítónő  

Munkássága: 

Orvosi tevékenységét Szentesen, majd Jászberényben kezdte a belgyógyászaton, ahol 

dr. Figus Albert belgyógyásszal jó munkakapcsolatba került. Később útjaik elváltak  

 

 
 

Mindkét felvételen dr. Figus Albert és dr. Forgó Pál látható a berényi kórházban. 



 
A jászberényi kórház dolgozóival  –  középen az igazgató, dr. Kardos Pál, balszélen dr. Sár-

közy Ferenc. A padon ülnek: ? és dr. Forgó Pál 

 

 
A berényi kórházban a kollégákkal: dr. Figus Albert, dr. Forgó Pál és …? 

 

Dr. Forgó Pált 1953. szeptember 1-jével Jánoshidára helyezték körzeti orvosnak.   

Jánoshidán megismerkedett a már ott dolgozó Barta Ilona tanítónővel, és 1954. május 22-én 

megesküdtek a jászberényi szentkúti katolikus templomban.  

 

 
 

Dr. Forgó Pál és Barta Ilona esküvői képe Farkas István plébánossal és a fiatal pár 



 

 
 

A 25. házassági évforduló alkalmából készült felvétel  

 

A körzeti orvosnak abban az időben igen szerteágazó tevékenyége volt. El kellett látnia 

a vágott sérüléseket, szüléseket kellett levezetnie, ki kellett menni a családokhoz, ahol súlyos, 

járóképtelen betegek voltak. Ha valamelyik orvos szabadságra ment más településről, akkor 

már két községet is el kellett látnia. Barta Attila így emlékezik: „Gyerekként sokszor láttam, 

amikor megjött a lovaskocsi, vagy a lóval húzott szánkó hogy a körzeti orvost kivigye a bete-

gekhez.” A körzeti orvos élete 24 órás szolgálatot jelentett.  

Az 1956-os események alatt dr. Forgó Pált egy jánoshidai lakos feljelentette. A vád: az 

általa kiállított halotti bizonyítványban a halál okát robbanás miatti fejsérülés, a feljelentő sze-

rint lőtt seb okozta. Ezután az orvost letartóztatták, és a jászberényi rendőrségre vitték, ahol 

több napig vizsgálati fogságban tartották. A halott exumálása után bebizonyosodott, hogy a 

halotti bizonyítványban leírtak igazak. Ezek után az orvost hazaengedték és folytathatta a kör-

zeti orvosi tevékenységét.  

1960 áprilisától magánorvosi gyakorlat engedélyét kérte, és meg is kapta. Jánoshidán 

naponta 10–11 óra között fogorvosi tevékenységet is végzett.  

1963-ban kinevezték Jászberény város tisztifőorvosának. Ezzel a beosztással nem járt orvosi 

bélyegző, azaz nem tudott receptet írni még családon belül sem.  

A kinevezéssel együtt járt, hogy Jászberénybe kellett költöznie. 1963. október 1-jén köl-

töztek be a város által biztosított Nádor utcai bérház harmadik emeleti lakásába. Később a Risz-

ner sétányon saját házat építettek, amelybe 1966 decemberében költöztek be.  

A későbbiekben járási felülvizsgáló főorvos lett. A táppénzen lévő betegek felülvizsgálatát vé-

gezte.  

1985-ben ment nyugdíjba, mivel egészségi állapota meggyengült. Nyugdíjba vonulása 

után is tovább tevékenykedett. Felülvizsgáló főorvos volt, majd a reumatológián dolgozott 

1989-ig.  

Társadalmi tevékenysége:  

1955-től tagja volt a Megyei Vöröskeresztnek és az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszer-

vezetének.  



1958-ban és 1963-ban községi tanácstag volt Jánoshidán.  

Kitüntetései: 

Honvédelemért emlékérem és Kiváló Dolgozó.  

 

Elhunyt Jászberényben 1990. szeptember 14-én. A jászberényi Újtemetőben helyezték 

örök nyugalomra. 

 

Dr. Forgó Pál személyében egy jókedélyű, családját és betegeit szerető orvost veszített 

el a család és a város lakossága. 

 

Forrás: sógora, Barta László Attila és Barta Béla írásbeli visszaemlékezése. 

 

Jászberény, 2019. 08. 18. 

 

       Szerkesztette: Dr. Suba Györgyné 

 


