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De~s(í

és d1: d1: /J. e. Zului Károli·
Pozsony .,hárotnfC!c polgárai'' a becsi forradal!ni híreket
és 1-:.ossuth ezeket kövctö fcllCpCsCt.
Részletek a Pozsonyból JS~ts. 1núrcius 14-Cn szüleihez irott levé!bül:

es

!. úhra. S0111ogyi Re;.síi (18:!S-/IJ07) lii.\"1•úrdai griígyJ·:crt.'s;:.

-18-as hmfféd fiih11d1111gy, 111i111/i:11 /.:ii;,111ürdti"dt!si iigr
1u1gy111ü1•t•fts1..'gü, li!lke.1· harco.wt

Soinogyi Rczsö 1828. nove1nber 22-t.'n született K.isvúrdún. ahová t.!clesapja S'un10~'!,)'i János a 1nl!lt szúzad elején a Felvidékrül (Szcpcsségböl) tclcpcdctt út. ;\z általa
alapított clsö kisv<'irdai patik.01. az ..r\rany Oroszl:ui"'
gyógyszcrtúr 1907-ig a család vczct0sc alatt 1nüküdütt.
.)~011u1,t:.i'i Re::s6 (akkor inég Soinogyi Rudolf néven)
középiskoláit J(assún végezte. 1848-ban Pozsonyban a
Jogakaclé1nián tanult. 1najd a szabadsógharc utún a bécsi
egyctcn1cn szerzett gyógyszerészi cliplon1~it.
1848. 111úrciusúban ülésezett Pozsonyban az utolsó
rendi orszúggyü\Cs. 'f'ürt0ncl!ni Crtékü az a hazafias Crzülettöl áthatott lcv01. n1cl_ybcn So1nogyi Rezső-·· akkor P(.1zs.onyban tanuló „jurátus'' - tanúként rCsz!l!tcscn bcszúntolt arról, .hogy l 848. n1árcius ídusún hogyan fogadták

.. l-/0111111k lcgi:rdckcschh \"Úrosábu !aku111 jclc11/cg,
kl's::. u::. olka/11111 u::. urs::.úgos 11c1"l.::::e1es ese111d11yck 111dásúro 111i1ll(fúr1 1J1elcgébe . ... Béf.'d1e u /ú:::odús kifúrt.. Afost
cs/e érkc:ctt ~r'i::.ás Dl;tsb(i'/. nzel_rji:hJr luho,1!,Ú1·u!JU!dis:esf1\·c. úgyú dúrg1..;_„·ek k/i:::f !iu::.fu 111eg o po::.so11yiuknuk u
h1..;rsickrc 11C:::1·c kcd1·e:::ú hírt ..
1:-:::en csellli..;ll)"Ck 110,i,z1· hatással 1·0/rak ho::.á11kra is. ;\/áru e,~\" kcriilcti iilés \·olt kitlí:::rc„. de l\·ossuth 111egtud1·ú11 a
1clegrl!(/"11yo111éÍ11 a /11..;tsi cse111é11yckc1, 11yo111bu11./(:lkélt i11dír1·ú11_1·á\·al. .·! grlilése11jele11 1·0/!01J1; s::.ln·oif (f!.,1· ke::.dl;: .-/
1111í/1,:ifcl IJ1..;1she11pulgúri1·érfiJ/y1 .. ,\feucnlieh 11zi11is::.tériu1110 111egh11kou -·ekkor rogy c,~1· negred 1írúig a /cgnug\'obb úr(J111. lNfcn:::,;.1. r1·irté11r. 111agok a nr)'f.: kcnd/iiker l()///ho::.1·ú11 éUcne:::u.::k. A.'ossurh e:en bes::.éc(iéhen a:::t
i11dirrú1~\'(CÚ. hog1· /'()gtr'i11111e1'.fc11ck a rendek u 1\"údurho::.,
k1.;rré11 /if. hog.y rar1su11 ujú n„'ndcknél urs::.úgos iih;sf ..
,\/u-! rírukur /iss::.cscreglcff u s1}Iúnyu11s:á:::ukra111c1u)
{(j ÚstÍg i.!s L':::/'Cf 11/C_!!./iofadÚ pulgársÚg . .·/ j urÚf !IS Ok a Sl;fafl;r ii/1í'kG;ir1.· ú/!i·ún 11t.Yuí11yun hes:::édcr to/'foffok a kc1·crt
sere,!!,lerhc::.. Eg\' 11é111e1 11yc/1·c11 is hcs:::élr u 111.:.'11/ic::. ..
(l:..'src /{) 1írukorJ. Jlusr túr1ii11k luca . .·l jhil,!!,ál'slÍ.t; 1..'gl"rú/ cg1·igfi..;11_1·hc ,·i/t/i::.1·c (1j11rdtusukkol c,g_1·esiilte11.f;ik/_1·ús::.c11l~t udtuk f:uss11!1111uk u s:::uhcllÚÓg s:::cnt ér::.urirúl hc\·ít\"L'. Rcn1ck c;.1. /.:cbc·li11ditrí lúr1·á1~1· rolt u::. cg,;s::.. f-lúrun!/"1..'/l·
/)(;/gúrui l'11:.wu1_i·11(1k. sok 111ugú11_1·c111herck. diák,ik. Jurárusok /iss::.csc11 j('/iil I 000-ih'I. tllind júk(rárul. u sérutir
hoss:ú/1011 jlík~1·(íkko/ 11é,'Z._1·s:<·ig,cr ki!pe:tc/1. a /1/i:c1icf o
polgtíri cg1'L'llr11/1ús :L'ileko1; f(ihh 111ug,á11yos ::.enéss:::c/ 1..;s
c::.igci11yokko/ cgrcsii/tc11. o::.urún ../ 111.:111::.cri llitf:!,_I" loho,!!..<Í
/.jiriih·t;i·c /.:i\·(;/1! kordos Jiul<il(1k/.:ol. j(Jg/olt11 ..

:\ forradal111i L'SL'rnényL'k gyorsan !l:jlüdtL'k. i\ szabadságharc kitörésekor So111ogyi Rczsö tanu!1núnyait incgszakítva hazautazott. :\ szabacls<ígeszn1ék erüsi.klCsCnck
0:-; !(ossuth nL'111zctct !~!rúzó bcszCdcinck hatúsúra a forradalo111 olclalúra úllt . .:\z öt fr:hö szüleinek ;:1karata cllcnl·rc
a kisv<irdai \·círbc'l! (;:1111clyct annak idején szülei a ki..izbirtokoss<Ígtól bérelti.:'li:) clszöki.itt hazulról Cs csatlakozott a
honvéd scrcgckhl'z. l(atonai f'elszcrclésCnck nagy részét
(liszti atilla. csizn1a stb.) sajút pénzén v~ísúrolta 1ncg.
:\ szabadsúgharcot n1i11t föhaclnagy végig küzdi.ittl'.
Szún1us cscHcibcin vett részt. tübbek között a véres kúpolnai UtközctbL'n is. :.\ rnagyar seregek úllap{Jtát. a vezetök
(tisztikar) és a vl!zctcttck (honvédek. közlcuénvck) hangulatát. hazúj<ü fCltö aggodalon11nal ligye!;c ..rögzítette
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1111.:gfigyeléseit. !\ hadjúrat egyik pihenöje közben 1s~J9.
111árcius 6-ún ·rörökszcntrniklósról szüleinek in levelet.
Ebb..:n - 111iutún lch:ja a K.assa aló! indult. Egcren. \ 1erpc1Ctcn. l'vlczökövesdcn, ·riszallireden, Poroszlón. Fegyverneken út vonuló honvéd sereg vúltozó erednu.~nnycl vivott csatúiL egészen a szolnoki gyözclcinig - Jrán1ai 0rzele111hu!lún1okat keltve így kesereg:
„S'okaí á//ouunk ki, de c::c11 s::c1n·edés és::revchcrct/cn, 111crt s::orult á/la1)(1/11nkha11 11c1n gondoltunk aJáradságra, gyii::elc111kor pedig 111i11dcntj"e/ed1e1 u lelkesedés. ~
i\/inde:ek n1e/lett a: ./CU. hO,\ZI' Júrocl.vúgz111k úg_\' julalnuctat ik. hogy /Jehrec::cnhen ajá rokonok. bá1yák, sógorok,
1..'s 11Ii1ulcnnen1fi ko11uík igen he::á1júk cgv érdc111eschhjia1ul e1nhcrnek cliirchaladási C!itcy.át, hoh11i protectionális
(iJ«,.;cisukka/ ..
,)'::cgény hu::.ú111 \.l;dc/111c nlilú· silúny kc::ckrc \'Oli hí::ra 11é111e/(1· CSO/Jlilulu1ál. Jiii rú go11do/1101n. Se charuk1e1:
se 111do11l(Íll_l', csuk parancsoh) s::.elle111 és Ílus:o11/es1...;.\.i
1·úg1-. .\l'.ÍIIOS. dc u:: t!g1...;s:: 111ag)·ar ílÍhor den1orali:úlvu
run llll(id11e111 a 111datlan lis::tck ú/10/, kik 11u1rukudnak és
u,l!,_nu·kodnok c,'.!._\'llUÍsra s::cnlleleniil a sercgheli k/i::hu111·édek hit1ára. J:g,_1· s::á::udos11ak 111úr kc1·és a: állása és rí'rllU,':!..Y ukurna lc1111i, s ígr 1u1·úhh. Ila ru.!Zl" a F'/í1·e::érek
eré(resj(i//Cpésc nc111 akudú(l'u::::a a butrúnyt és 11e111 l"Cllde::i a tis::tekkc/ u:: egés:el, ra,l.(r ha ajr)istcn nel!1 segít a
111a,'Z1·uron, akkor t!l/iJ.!!,jllk siraÍ111asu11111011duni. hug,y 1·01!
111u,'.!._1·u1: 1Vcn1 111aga111 érdckéb/il n1ondo111, ho,r..,1· hcítra 1·0g\"ok ha,l.(F\'U, ha11e111já::u11 á1/ú1ú.wu11b(J/, Js kcscrii c/6ér::cth(íf
!.1·1e11 úll(ia n1eg s:iil1í'in1e1. leg1110/.wí csepp 1·1...;re111 1...ís
11Ii11de11 s::crt!tute111 111os1 a s::egi.!11_1: ep,_1'iip,yii lak.ákkal te/1
111<1,\!...'f(/f" fiLl::lÍllll;.

.')011111,!!._l'i Re::s/i. '

So1nogyi Rezsö a szabadsúgharc tragikus bukúsa utÚIL
a 111egtorlúsokat clkerülendö, hosszabb ideig inús
orszúgtújakon (a fe!sö Tisza Yid0k0n. 111aj<l [)erecskén)
bujdosott. inig néhún,y jóindulatú 1negyei runkcionúrius
segítségéve! végre hazatérhe!ett. i\ politikai kürühnények
111iatt korúbbi p;:i!yavúlaszt<'isi elképzelései (katona. orvos.
gazd. hérlö. n1egyei vagy orszúgtis k(izhivatal tisztség-viselöje) leszükültck és a csalúdi hagy'on1{1nyokat követve a
gy(·1gyszen:szi pólya 1nellett dOnti.\H. Beiratkozott a bécsi
egyeteinre és ott szerezte 1111.:g gy~·1gyszi.:részi okh:ve!ét.
! 852-ben {itvette apja gyt'igyszertúrúnak vezetését. ;\ kö\Ttkczü 0\"lizedekben a 111egyci föorvosok Cs egyéb relügyelcti szervek is 1nindig nagy elis111créssel nyilatkoztak
Son1ngyi Rezsö 1nagas szakn1ai színvonalú és hu111únus
gyt'igyszerészi rnüküdéséröl.
i\ Bach korszakban a helyi ad111inisztrúciót /"Ckczö c!lcnú!l<.'1s egy·ik szervi.:zöjc volt. Politikai állúsfoglalúsúnak
egyik kifejezéseként a né1nctcs hangzúsú Rudolr keresztnevét ekkor v<iltoztatta Rczsörc.
Soinogyi Rczs(i 111ükl\désCnek nagyobb része arra az
idöre i.::-;ett. arnikor l\.isvúrda lassú Clctl.ilenlii !~1luból. il!ctóleg n1ezüvúrosbúL a kiegyezés utúni gy(irsabh Üll'Jlll't
követvl'. \"Úrossú kezdett l~j!lldni. Ebben az útalaku!úsban
jclent(is 111unkút végzett So111ugyi Rezsü . .:\z út!agosnúl
jt'1val nagynbb intel!igenci<'ija, szl'rvezö rnunk~\ia f~!rúzta a
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közönyöseket: rni11de11 haladó új !.!_lll1du!at irúnti ro~é
kon_;.'sÚga új életet vitt a vidéki v;:;1n~ka lassú vérkerin;ésébe. ivlüködése évtizedeken keresztli! hatott !(isvú;da
túrsadaln1ába11. intéz1nénycibi.:11, testlilctt.:iben.
J\.ü]önösen <.! f}(t:({/ias s::cffell/IÍ, llC\'t!/ésfi,\!...I' fog]alkoztalla criiserL !\n1ikor 1110g a szabad tanítús fogal111a istncretlcn volt. a hetvenes években. haladó pedagógusokkal
és 1nús iskol<'1zott barú1aival cgyütttni.iköllvc valósúgos
szabad liceuinot tere1n1ett. Több éven át hétröl-hétre egybcgyültek a li.:lnötti.:k a r0gi közbirtokossági iskolúban.
ahol népszerli !örténelTni. 1úrsadalo1ntudo111únyi. Jizikai
ell\adúsokat tartottak rCsziikre. Ugyanekkor agitúlt az
úllaini e!c111i iskola rel<'il!ítús 111ellett. ö volt a kisvárdai úllan1i ele1ni iskola létesítiljc és clsö gondnoksági elnöke
( 1925-ben az ú!la111i iskllla 50 éves jubileu111a alkalrnúból
L'r11h:k1úb!ú1 hclye1.tck cl a1. iskola lid<'ira Kisvúrda ki.\zünségének l'lisn1L-réseké11t. 1nege111lCkezvé11 So111ogyi RezsútH:k, 111inl a .. népne\·elés lelkes banitjúnak·· ku!turúlis
ti.:v0kenység0ról). Rt..'s1.tveu a szúzadfordulón 1negnyílt
polgúri !iú-isko!a 111egszervezésébl'n is: az iskula részére
ingyen lelket adun1únyuzon.
!\111ig kora és betegségi.: ..:ngedt..:, aktív részt vú!!alt a
v<irosi és a nu:gyl'i ktizé!etbcn. l\veken út volt a l(isvárdai
Kaszinó elnöke. an1ely ebben az idöbcn a pulgúrsúg haladó szelle1nü gyüjtlíhelye és egyben kulturú!is búzisa volt.
;\lapszabúlyúhan 1nundta ki. h~1gy nyitva úll ,.pt1lgúri
helyzetének küHinbségérL' !ll'!ll tekintve'· rninden rendü és
szánnazúsú. jó erkülcsü. rnagasabb 111üveltségrc türekvö
c111ber elölt.
Jelenttís r1,.;g1..;s::cli 1cv1...;kc11ysé,<.?,e is: ..:zt több tanuhn<inya is bizon~iitja. Tübb évl'n Úl szorgaltnasan Cs szakérte!t:rnr11el gyüj1iitt. egész Szabolcs n1egyl·re kit..:1:jL'dÖ régéSZL'ti leleteket tartalrnazó Crtékes gyüjtc111ényét a Nylr..:g:yhúzi iV!úzeu111nak adon1únyuzta. iVlinlegy sz<iz brunzkuri
lelL'tet is tartaln1azú gyü_jte111Cr1yéröl az ..:\rcheo!úgiai !~r
tesítli„ is beszún10IL
;\ s:uhrifcsi .~1·1i1111ih·s1cn11cs::1c;.\.. fajtallt:Jllt:SÍtés SZÍ!lV(lll<!l<.'111ak crnelésL' ügyében lcvelezésben. tapasztala!cser0bL'n ;'dit kura suli. Liv;'dú 11iivl·ny11en1L'sitii tudt'isúva!. így
a keszthelyi (Jazdasúgi i\kadén1ia ta11úraival. söt jeles
klilfii!di g.y0111i\!cstLT!lleszt{1 szake111bl'rd-;kel is. i\ v<'irosi
0s a nagy Tisza-pani g.yü1niilcsii;.; kertjében kü!önüsen a
szabnlcsi talaj- l·s éghajlati viszonynkn<ik 111egfi:le!ú aln1arajt<"ik 111l'ghlHJ(1sitúsúra türekL'dctl.
i\ kis1·úrdai 1·úr kul!Úrl{iri11ok Úpn/úsu Soinog..yi Rezslínck ni indig kt:dVL'S türekvésc vult. /\ vúr területét tovúbbi pusztulúsúnak. klivci széthordúsúnak 1negakadúlyozúsa c01j<'iból a kiizbirtukt1ss;:ig a 111últ sz{izad dcrl'kún a
Soruogyi csalúdnak adta bérhL'. l\.0111oly anyagi álduzatokat vúl!alva Sornugyi RL·zs{) is résztvett <l vúr elsi.i ú!lagn1t:g(·1vúsi 111unkúla1aiban. bl'lsö terének Cs környezetének
rendezéséb..:n. gyü1nülcsL'1k\..:al való ht:tclepítésébl'll.
Szorgaln1azta a vúr és környékL' piht:n\"1 és rnüvelöclési
hellyé fejlesztését. FlképZL'lése csak a küvetkez(í é\·sz;'1z:idba11 vú!t \·a!óra.
Su111ogy! RL'zsli rendkh·ü! nag_y111C1vL'ltségü e111bcr.
vaklSÚglls pl1llhisztl1r \·o!t. (lt nyL·lven (kl;:isszikus 0s llllldern nyeh·ckL'll) bL'szélt 0::; ín. Régi iratok is rnint .. llU/.!._\'1111/\·1..:l r.1·t;.':.!. 1·i f(il (fi 1r,':.!,i/f(/ ,':.!..1 ·1í,':.!,ys:er1...;.1·:ní'/ '. c111 lékeznek
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1ncg róla. Tudo111<inyos iroda!ini tevékenységet is kil'ejtett. Snjnos ez az anyag - nagyrészt kéziratok - a két vilúghúború viharaiban (családi költözködések. átvonuló
hadseregek pusztításai) 111cgscn1111isliltek. A Alíllcn11i11111
ulkaln1áh1)/ 111egírfa f:.."is1·úrda 111011og,1«{/h{iú1. i'vlcgirta
l(isvúrda korrajzút a XIX. század első feléről, hücnjcllernczvc az akkori korsze!lc111ct. társadal111i. gazdasági viszonyokat. l~vcntc jclcntös összeget rordított könyvtára
gyarapítúsúra. Sok szúz kötetes könyvtárából halúla után
14 ládára való könyvet a csalúd átadott a !(assai rvtúzcu1nnak.
A szabadságharc f'élévszázados (egyben születésének
70. éves) évfordulója alkalinúból K.isvúr<la közösségétöl,
tisztelöitöl Zala György budai várbeli szabadságszobrúnak rnárvúnytörnbre úllított kicsinyített bronzszobrút kapta ajúndékba (e bronzszobrot dédunokúja 111a is becses
c111!ékkCnt örzi otthonúban).
K.isvúrda közössége. tisztelete jeléül. 11/cál nc\·c:cíl cl
5iu111ogri Rc:slfrlí/. 1\ n1úsodik vilúghúborút kövctü t{1rsadaln1i katakliz111úban az utcút .. útkeresztelték". iv1a n1ár
azonban a régi patika-telek 1nel!cu elhaladó utca is1nét u
„.)'011ui_(Vi Re:s(J u/ca" nevet viseli.
;\ Kossuth Lajos turini síi:júról szúnnazó nCh{1ny babérlevelet és száraz virúgot a 48-as gyüjtcn1ényével
együtt kegyelettel öriztc. Ezeket idös kor<Íban az J\radi
rvtúzcu111nak aJon1únyozta.
Élete késöbbi éveiben 5i'u1110,':!,_Vi Rc:s/J roll Ki.\Tárdá11
a: utu/.w) ./8-as ho11vúd. Nagy szeretet és tisztelet övezte.
1\ vúros iskoláinak diúkjai tnúrcius 15-i ünncpsCgcik kcn:tében n1inJen évben t"clkerestCk otthon{1ban, !Clköszöntütték. hazafias dalokat ént::kcltck és liszte!egtek e!öttc.
Utolsó kívánsága volt, hogy féltve örzött rCgJ kis honvéd atilhUát koporsrUáhan helyc:::c;k 111elhfic. Így is törtCnt. 1\ ha!úl 1907. október 6-ún -- éppen a szabadságharc
leverésének szon1orú e111!ékezctü évf'ordulójún -- szó\ítotla cl az élük sorúbúl.

1\ kisvúrdai régi tc1nctöbcn van elte111etve . .\'íre111lékc;11ckJCliru1a 1rJ111ören í,gy.Jbga/n1a::
„ltl nyugszik * SOiVIOG\'I REZSÖ * okl. gyógyszerész * nyug. 48-as honvéclföhadnagy * született: 1827.
nov. 17. * 1ncgha!t: 1907. okl. 6.
iVlig élt e hant alatt nyugodó szív
Hőn dobogott a hazúért. kultúráert,
Lelkéhez nött véreiért.
1'.ik úldva ú!cljúk
Soha cl nc111 111úló l.'.1nlékét."
Sornogyi Rezsö életében a haza. az ország szeretete
l.'.g:y·beoldvadt a szíikebb pútria, a szU!övúros, a lakóhely
tettekre ösztünzö szeretetével.
l~li.:tévcl bizonyította. hogy a hazúért nc111csak 1ncghalni. hancn1 a honban tov{1bbélök javúra dolgozni is dicsös0gcs és az utóduk húlújúra 1né!tú dolog. i'v1egértcttc a
kor küvctcln1ényeit. Szükcbb gy·ógyszcr0szcti szak111ai
111unk<Uúban és széleskürü túrsadal111i tevékenységében
egyaránt példát n1utatott.
Szcn1élyiségc és egész életútja tnéltó arra. hogy a tnagyar po!gúri forradalorn és szabadságharc 150 Cves évfordulójún rnegc111\ékezzünk rúla és tiszte\i..:ttel !\:jct hajtsunk
c111léke elött.
iV!egjcgyzés:
l. Son1ogyi Rczsö élctütjának leirúsút és j.::l!c1nzésCt
hiteles doku1ncntu1nok. csalúdi levelek. vele együtt élt
kortársak 1negcn1lékczései alapjún dr. !(irilly J)czsö, Sornogyi Rezsií dédunok<"ija <illította össze.
2. J\ [cvélidézt.::tek az eredeti szüvcg szerintiek és a
rnúlt szúzadclö hclyesirósi szabúlyait követik.
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Gyógyszerészek 11yo1náhon ..
IDR. AUGUSZTIN BÉLA
( 1877-19541
!Kii. október 29-rn szillclell Boksah:ínyún. 18 1)9-hl·n ~zerzett oklevelet llutlapesll'n. Dr. llelT Eudn· J!)'Ógyszert:"1r:íba11 dolgozott,
majd Bcrnhcn ·r~chirch pnifrsszor intézetében folytatta niivénytani ismereteinek bc'ivítését. llJ04·bcn a paprika anatúmi:ij:íról ké·
szíktt éncl;czésévd doktnri !"okozatol szerzett. Hazatérése ut:íu PH3·1Jan a Kisérktiigvi lnlézmfn\'ek vegvi·széncl; nevezték ki.
l915·hen mcgszen:cztc a Gyúgyuün!ny-ldsérlcti Allom:bt. Ettül kcztlvc muuk:íss:íga szo;·osan iisszcl;apcso]ú.dott a hazai gyúgyuüvényiig)!ycl. Tagja voll :1z \". ldatl:isLÍ i\1agvar Gvógrszel"ldinvv szcrkcs„.tiíbizolts:l!.!ának, valamint sz:ímos hazai t!.~ kiilfiHdi t:\rsa·
s:ígnak. i\ I u nldiss:ig:it sok kit il n t('(l·ssd isn;crl ék.cl, i;iizt ii k H J·r:rn l'ia :illa m a „Bel's.iil ctrcu d" lovagkcresztj t!vcl. 1954. decem her 31 •
én lhalapcsten hunyt cl.
((i_rrígys:cn~.1-:;cttörtC11l'ti
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Solw1.v flhar1110 f\(t. kiadása)

