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Tisztelt Képviselő-testület! 

Kerületünkben régen és napjainkban is igen sok Budapest-, vagy országszerte ismert, 
figyelemre méltó személyiség élt és él. Fontosnak tartom, hogy róluk hírt adjuk, őket 
díjazzuk, vagy róluk megemlékezzünk. A kitüntetési rendeletünk lehetőséget biztosít arra, 
hogy a figyelmet felhívjuk a most és itt alkotókra. Azonban a régmúlt időket sem szabad 
feledni. A nagy gondolkodók, a Kőbányán élt és maradandót alkotó, a közösségnek példát 
mutató elismert kiválóságok részére emléktáblával róhatjuk le köszönetünket, tiszteletünket. 
Erre volt példa ebben az évben már Litkei József festőművész és Bánki Donát kora 
legnagyobb gépészmérnöke részére emléktábla elhelyezése. 
Hock János 1859. december 31-én született Devecserben, író, politikus, katolikus lelkész. 
Kerületünkben 1889-1912 között plébánosként szolgált. Itt élt a parókián, mely abban az 
időben a polgármesteri hivatal mostani épületében volt található. Hock Jánosról a korabeli 
kőbányai sajtó eképpen nyilatkozott: 
„Nagy szónok, országos politikus, kiváló egyházférfi és kultúrember." 
Méltán elismert személyiség volt kerületünkben a fővárosban, sőt országgyűlési 
képviselőként az országban is. Életét, munkásságát a mellékelt tájékoztatóból ismerhetjük 
meg. 
Javaslom, hogy Hock János részére, születése 150. évfordulójára készíttessünk emléktáblát, és 
azt a Polgármesteri Hivatal oldalbejáratánál avassuk fel. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
emléktábla elkészíttetéséhez, felszereltetéséhez, valamint avatásához. A költségek a 
polgármesteri tartalékkeretből kerülnek kiegyenlítésre. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
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Hock J á n o s (Devecser, 1859. dec. 31. - Bp., 1936. okt. 10.): politikus és író. Kat. pap volt, 1887-
től szabadelvű, majd nemzeti párti programmal ogy.-i képviselő. Később ismét belépett a Szabadelvű 

Pártba, majd Bánffy Dezsőhöz csatlakozott. 1910-től a Justh-párt tagja, majd Károlyi Mihály híve 
volt. Mint ismert szónoknak jelentős szerepe volt az általános választójogért és Tisza István politikája 
ellen vívott harcokban. 1918-ban a Nemzeti Tanács elnöke lett. A Tanácsköztársaság kikiáltása után 
Csehszlovákiába, onnan Bécsbe emigrált, majd az USA-ba költözött. Később Párizsban, majd ismét 
Bécsben élt. 

Külföldön számos cikkben leleplezte a Horthy-rendszert. 1933-ban hazatért, a távollétében cikkei 
miatt ellene emelt vád alapján bíróság elé állították és egyévi börtönre ítélték, 1934. nov.-ben 
megkezdte büntetésének letöltését; 1935. jún.-ban kegyelmet kapott. Több teológiai, vallástörténeti és 
szépirodalmi mű szerzője. - F. m. Vigasztalások könyve (Bp., 1896); Művészeti reform (Bp., 1898); 
Rákóczi Ferencné (történeti elb., Bp., 1905); Börtönvirágok (napló, Bp., 1935); Modern miszticizmus 
(Bp., 1938). - írod. Fodor József: H. J. (Világ, 1946. 413. sz.) 


