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GyógyszcrCszct 2G. l·U-H.:l. 1!182. 

Kisvárda utolsó 48-as honvécie Somogyi Rezső gyógyszerész (1828-1907) 
TU~NAUY l\IIHALYNI~ 

.11 8Zcr;~Ő csnládi, helytörténeti és lcr(~ltrlri rulatol..: 
alapján u1cyii:nncrlct 19on1ogyi lfezső életével és 1nun
kússréyácnl .. Jlélta!Ja /:101nog,11i .Rczsfi rryógy.szcrészi. 
közéleti é:,· rér1és:~cti lel'élc·cnysé(!ét. 

JBuv kevlis~r; i:--111er!. 111auvar !!Yl'iuv:-;zerész. 
/)on1:o[n;i J[ezsc'í J 828. 11overnb~:r 22-2·n ~zülctetJ. 
l(isvárclún [l]. Edesapja, EJ01nogyi .Iún.os gyógy
szerész, a 1núlt Század elején a Fcl\cidékről köl
tözött l(isvúrdúra, az 1 Sl.8-ban alapított ltrany 
()roszl{u1 f:!.vógy:-;zertúr tnlajdnnosa volt 1818-1852 
között. [2]. AnyjtL, Zbomy llfárin [1]. Somogyi 
llczső szüleinek legidöscbb gyern1eke volt a hat 
közül. I(üzépisknláit l(assún végezte [i3]. 

1\.z 1848-~tn. <~vi :-:zabaclságharcnt l1011v(~cl féi~ 
hadnagyk<~nt küzdiitLe \'t\Lr,ig. 1\. sza.hadHúgharc ki~ 
törésekor - ;.;ziilei aknrnta cllonl·re - els:r.öküt!; 
hazulról <~s c:;atlakoznfJ. a ho11v(dseregekhez. 
Szá1nos csatában vett rús:-;f:.. '.L'iirökszent1niklósról 
szüleihez írt lcve!t~hcn fi!:!vele1nrc· rnélt:ó a nuq:rvar 
csapatok akkori 1nagaf:t\_,:f"<.í.súról alkotott vél~J;1é-
11yc, és az ogési levelet úthatc'i, 1Son1ogyi Rc;;sfirc 
oly jel1en1z{j ha;;;afias c!rzé:-- nc1nes hevülete: HSze~ 
gény hazá111 védchnc nlilly silány kezekre van 
bízva, nö111clly csapatnknúl. fi'tj rú .~onclolnnni. 
Se karakter, se f"-1ulnrn{u1y. l'.Sa.k 11ara11csnlú s:.::eilc111 
1}s has:r.onlest~:.;i vÚ.!:!\". NP1n J11aua111 {'.rclekóh{ll 
n1011clnr11 .... ha1H.'ll,; jr'izan {ttlúl-úst";111húl, t'·s n ke
öcrli clöérzctbiil" [-J], 

1\ t1ragikus bukús ut:(111 hosszabb ideig hújdo
;-;ntt. :EblJ()! az iclfj!J(i! való az a lev·é!részlut. 1nclv
hon púlyavú-lasztúsára cleriil fény. „_:.\ nógy ,Bi:at1~s. 
inellvnek. e.u;vikére Ú!!V Inint rnú:::ikúra tollves 1é
lckk:Cl s önri1egadáss1i'l küsz ,-agyok, ez: l~atona, 
orvos, -~yógysz(:rösz, haszonbérl{í ... Jli a. gyóg>~
szerészséget. illeti: h:gfeljebh csak egy· évi praxis 
kell neke1n, s bátran n1ehctek cursusra. és Í!!V hú-
ro1n (;v alatt czélt érek." [ö]. _., 

_Beiratkozott a. bécsi egvete1nrc és itt ;.;zerozt:c 
1ncg r.ry6gyszcrészi oklcvOiét 18;32-ben [G]. Ekkor 
tért haza, és átvette apja. gyógys:-:crtárút, inelynck 
1 DOl-ig tnlü.j<lono:-;a volt [2]. 

l~nra\Jeli gyógyszertár\cizsgúlati jcgyz{)köny,
szerint na !!V('ig-vs;-:;ertúr létezik Szabolcs n1t.'f!VÖhe11 
1\:.is \rárdn~··in~·;,{ivúrnsában a vúrns küzÓil. t'1Uyú11 
a tulajdonos :-:aját. h{1;;;úhan. Czín1je az (lroszlií.11. 
'l_'ulajdonn;..; sro1nor1yi. lludolf ok\e\·t;les gy<'1gyszc~n:;-;z 
111c8tcr. :Bírja apja. /3on1ogyi .fános utún öri.iki1sii~ 
d{•sh(íl, ki lf\17-ik övlH.•n úllíi:ottn f't•I a L!;YÚ.f..'.\"SZPl'

túrat. 1nelly a Na!.!y\ctÍradi C\ . .1\. l.Lc~l\:Larl-l);:;Í_~i 
()sztály SB54/l85H._]íi'!ius :2fi-tÍ.11 kelt kilJocsújtvú
nya &zerint reál jogúnak cs1nerl:etet:t el." [7]. 

Ugyanebben a. jcgyzőköny·vben olvasható Gara.111. 
,Jakab júrási fl"íorvos összefoglalása az 1865. évi 
gyógysiertárvizsgálatröl: „~~ n1egvizsgált gyógy
szertár a. vizsgálat 1ninden pontjának k:ellően 
inegfcieI6. i\ gyög~vszcrész tulajdonos szalt ava
t ot--tsúga, szelíd hánása és becsületessége által 
a küz bizodalrnaJ g:rógyszert:úrával együtt ki
frclemelte" [7]. 

Fritz .J ózscf 111ogyci f{íorvos jelentése s2intén 
kedvez{) képet fcstJ a. kisvárdai patikáról. „ ... nen1 
csak 1ninden !!Vf'iuvszcrtári szerekkel bőven van 
ellátYa, hancn~--·g:;S·gyszerJajstroruba n1ég fel nen1 
\'ett, de 1nár szokásba. jött különféle nern gyógy 
szertári szerek tartatnak" [7]. 

Egy 18G:i~ból keltezett vizsgálati jegyz6künyv 
rószlct Hzintt~n /':Jnn1ogy1'. Jtczs6 gyógyszertárár::1 és 
gyógy~zcröszi _tevél~en;,rségé1~0 ad , felvilág~sítást: 
„a gyogyszertar rnertekrc, arszahasra, gyogyszc
rck jóságára. és pontos kiszolgá]úsára nézve, úgy 
nen1 különben annak birtokosa tudomán:vos-, 
szak-, és tá.rsalg-ási-n1üveltségre, s tudományok
heni e16haladú;;;ra és nyájas búnás 1nódjára nézve 
n közel és távola,bh esti közönségnél jó hírben áll 11 

[8[. 

A Szabnlc;;-8zat 1nür tll<'g'Yl'i Lnvóltúrban t.alri.lhat.ó 
-. izsgülnt-i ii·11tok szorint: n:z -Üllen6rző főorvosok 1nindig 
i·li:-:riH't'c'.~:-:el nyilnt k1JZl.!lk 8on1ouyi Re::.só gyógyszer
t.ü1·tí.níl. ..• Tói e::;ik kinyilnt.koztut..11i ezen gyógy::izertúr 
felől, 1niszerint az itt szetnh~lhet.ó gazdag, 1nondhatnárn 
hüszkc fülszcrelt.ség C!:_!:ycsülve uztfin 11 kezelő és kiszol
gáló sze1nöly:r.et i1dor11os és pontos eljárásával rnéltán 
tartja fenn PntH:k nls6 rangját. n küzvélo111ónyben" [9]. 
,.i\Iért.ék, iirszahús és kiszolgúltutrís tekintetében nagy 
\'idékcn a leghízelgőbb kiizv€~lornény nrnlkodik fcl6le" 
[l O]. 

Nen1csak a, törvé1rv-, és az orvosok követelései
nC'k felelt 111e2 tükél~~tescn az „.i\ranv Oroszlán" 
gyógyBzertúr 'és tulajdonosa, hanc1n ·a közönség
nek is. Ezt bizon~yítja, hogy ru11ikor fehnerült l{is
Yúrdán euv 1násnclik t::vóuyszertár létesítése, al\:kor 
dr. SzabÓ~·Dávirl 111eg');ei 'Yr5orvoshoz egy beadvány 
érkezett. húsz aláírással: ,,~i\ l(isvárdán 1ev6 gyógy
;.;zcrt-úr az eués;,, nte!!vében elisn1ert oly egvének 
kezei között;- van, kil~ tudo1nányok, nlíveii::~égük 
és ::;zorga1n1uk úJtal <L legnagyobb n1éltatásban 
részcsillnck, kik soha eddig elé a gyógyszerek ki
i'zolgúltatása küriil :-;enuni iránvban kívánnivalót 
ne1n haµ:ytak, si)t 1ni11dig a Ieg;)agyobb e1isn1erés
lien n~:-:zesiiltL'k fels6bb heivrGl is. ne111 lehet okunk 
V('J'SPnyt állítani ott. ahol it'l. e1nl1eriségre a gyógy
.~zl'r pangásc1 1niatí <·:-:ak k{u· !1:<'tro1nolhat:nék" [11]-

(~vúgvszcn':szi 11n1t1kússúuúf. kutatva, 1néu egv 
adat~ érClen1el einlítést. 1\. ,Il-Iagyarországi Gyóg};-
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szerész Egyesület Szat1náron rnegalakult III. ke
rülete 3. járásának volt alelnöke [12]. 

Ezenkívül az is1nétlődő kolcrajárvánJ„Ok adat
gyűjtésével és azok felterjesztésével is foglalko
zott [13]. 

An1ikor létrehozták a kisvárda.i közkórházat, 
nuí.r Son1ogyi Rezsó gyógyszertárá.n k_ívül az 
1883-ban ahtpított• c~siIJaµ gyóf,ryszertár is miikö
dött. Ekkor jelentik be Somogyi Rezső és Fried 
József, hogy , ,a 1dsvárdai h:órház részére szükség
Iendő gyógyszerek á.rából 109{1-ot engeclni hajlan
dók és n1egállapocltak abban, hogy a kórházat 
évenk:ént felváltva el fogjá1z Iátni gyógyszerekkel" 
[14]. Ezt tehette azért is - kor'1beli dokumentu
moh:. bizonyítjáh: -, n1crt a. viri1iseh: névjegyzéll::é
ben neve a -1-!l. helyen ;;zorepolt [23]. 

So1noayi Rc;: .. só <~lctc, 1nlík:öclésének. java- arra 
az idllre esett, arnikor IGsv{1rda. Iassl1 életütemű 
mez6v1íroshóI tnai értelen1ben vett váross{i kez
dett fcjliírlni. Ebben az átoJaknlásban jelentős sze
repet ,-~llalt. Különösen n nevelésügy foglalkoz
tatta. 0 vetette fel annal~ a gondolatát, hogy 
I\.isvárdán közsé.!!i {d]an1i iskolát kell létrehozni. 
Az iskola irattárában 1ncglevő dokumentu1nok 
igazolják a több éves szervezési n1unkáját. 
J87ö-hen állították fel az állami elemi iskolát, 
n1elyneh:. So1nogyi- Rezsó adta az ingyentelkét. 
Ő volt az iskola. első gonclnoksá!!i elnöke. ~.\. háltl.:; 
utókor az iskola 50 é

0

Vf'S fennáiiúsának juhileu1na, 
alkalmából 1025-hcn emléktáblát helyezett el 
az iskola e]()csarnokálHtn, n1Plven a köv0tkcző fel
irat olvasható: „Ezen állami' elemi iskola folálli
tása körül szerzett órde111ek elis111eréséül a nép
nevelés lelkes ln1rfttjá.nak FJon1ogyi Rezsőnek e111lé-
1~ére az 50. éves évforduló alka1n1úból elhelvezte 
hálája jPléiil J(isvArda község közönsége - iD25" 
[15]. 

~'\_Bach-korszakban cµ-yik szervezője volt a. kis~ 
várdai c1lená11ásnn-k. Ő és tárRai 1negszerveztéh: és 
heteken át rejtegették a csúszári főszolgabíróság 
adóköny-veit, ezzel n1cgbénítottá-k az osztr~íJ;: ható
ságoli: munkáját. Csali: a kilátásba helyezett vé
rengzések kén:vRzcre alatt szolgáltatták vissza [16]. 
Politikai ft1I<lsfoe;Ialását. a:T.zaJ is bizonyítani al:;:arta, 
hog:,r a nén1et~s han_!!zást'1 R„ucloJf. kcrcszt-ncvót 
ekkor változtattn.. R.ezsőre. 

i\. 1ni1lcnniun1ra elkészítette I(isvá.rcla n1onog
ráfiáját. Az ií tollából küzülte " „Kisvárdai 
LapoJ:;:" cín1íi társaclaln1i és közgazdasági hetilap 
a Casino Ea~-lct 50 éves történetét [17]. 

Életn1{ivéhen ip:en jclent()s régészeti tcvél:;:eny
sérre is. Töhb éven ftt- szakértelcmn1e1 és szor!!aI-
1nasan _uyüjtöti:e nen1csak szíikchh pátriája a Rét
köz, hanrn1 a n1e.uye e.f!rsz teriiJeténrk régészeti 
leleteit is. Értéke~ µy·iíjte111c~nyét a nyíregyházi 
rnúzc-u1nna.k aj{1nd.ék0zta.. 1\z A.rchcoiógiai Értcsí
t6hen ]gil-hPn lní..r/l Vérse.11 .Tóz.sr:j, a. Szabolcs 
n1cg~vci R(';gf!szeti E!!::lct elnöke [1 S] így írt,: 
„.~\ Rzalinl<:s 111eg,vei Rc';~(':szeti Egylet örö111napot 
ünnepel. n 1ncnn:~ibc•n _u.;,·fíjh?n16r\\~ünk kis v{u·dai 
gyúgyszcr6~-z finn1ng.11i- Rr:::.sli cg:vlcti tag szíve~ 
adnn1ánya úlf':d nl:v nevezch_·.:-; f!yarapodftshan I\';
;:.::zesü]t., hoe:y in11nftr kezdctlegcssép::i állapotot 
1ncghala.dott11ak inondhatjuk, és az egybehasonlí-

,tást bárn1ely vidéki g;:íijte1nén1\vel kiállhatni vél
·jük. . .. ezen egy férfi szor,rialn1a 1negszégycníti 
né1nileg egyesület nr(íkörlésünkct, a n1enn)dben 
ily szép és V<ilasztékos tárgyakat 111i edclig nem 
bírtunk ös~zcszcdni; annál nagyobb örö1nünk, 
hogy több éves szorµaln1ánaJ erechnényét egyleti 
inúzeu1nunknak fclajúnlani szíves volt" [19]. 
Gylíjte1nén:vének értékes részét a. 111intcgy 100 da
rab bronzkori Jelet adta. Ezekről n1aga Son1ogy·i 
Rezső is jrt „a. kisvárdai bronzkincs" cín11ncI 
az .A„rcheológiai I„cvelekhen. Ugyanebben a. levél
ben fogalmazta ineg régészeti tevékenységének 
célját: „Igen fogok azon örvendezni, ha a hcol
vasztástóI 1negn1entett ezen szerze1nénvc1n által 
hazai régészettfnknek szo1gú1atot tehetek~ ... " [20]. 
.. lJornogyi Rezsó rendkívül n1íívelt c1nhcr volt. 
f)t ny-elven beszélt és írt. SoksztÍ.z kötetes könyv
tárában a koral1cli orYosi és uvó!!vszerészi tnclo
rnány 1cgkivft1óhh n1Ü\"Cl<ii n1'é·11ei:t a n1agyar és 
világirodalorn fiokny(•]\cíí rcn1ekci is rncgta1álhat6k 
voltak. Évcnk(~nt 150 kr-t. fordított könyvtára 
gyarapítására [21]. 

Élénken ré::-.:zt vett id6s korúhan is a V<Íros köz
(~Jetében. Ott találjuk nevét „a I\.iR;,-úrdai Tan
kerület Önse~éI:vezéí Errycsülcto" alapító tagjai 
között i::: [22], ;\_ szúzadforc1ul6n 1ncgnyílt Polu:ári 
Fiú-IskoJ;{ s~crvezé;.:;é~ben is tevékcr~-Yl~cdet.t. IC0-
1nolv anvac:i {tlclozatokat vfdlalva rés'zt vett a kis
-;,-árc)ai ,;á1:-elsí) ;í.llaf_!n1eµ/1vúsi rnnnkáilHtn. 

i'Jornnyyi llr:::ső volt IGsvúrdán az utolsó ~!S-as 
honvód . ..:\ kisvárdai fr;;koiák diákjai 1núrciu;.; 15-e 
aJkaln11l val éYPnként- felkeresték Ps ki)szönti)t-ték. 
TJtnls6 kívúnsúga azt volt, hnu:v szahaclsáuharcos 
atillájút koporséijúban hclyczz61~ cl. Így is t:'örtént. 
.:\ halál 1 Díl7. okt{1her n-rln - {•ppen a szabadság
harc Ie\-erésének e szn1nnrú c1nlESkezctü évfordu
l(1jún"" - sz6Iítot:ta e>I nz <!16k sorúhól. _~\ kisvárdai 
te1nctűhcu ten1ef:ték el. Rírc1nléli:é11ck felirata tö
n1iiren fngaltnaz: t 

„Ttf', nyugszik 
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Son1ogyi 1-lcz:sö 
okJ. gyógyszerész 
nyug. 48-as honv<~clf{)hadnag~· 
szül. 1827. noY. 17. 
meghalt lü07. <1lü. ö. 
l\líg élt e hant n.latt nyugodó :-;z;Í\· 

Iíőn dohogott a. haztí.tSrt, 
J(ultúráért, 
Lelkéhez iiőtt vóreiért, 
I(i áldva. áldják soha. cl ne111 1nosúdó enilékét." 
/)oniogyi. l?e::ső szak1nájáha.n ig~vekezctt a kor 

kövctcltnényeinek teljes 1nértékhen 1nugfclclni. 
Élete példaként szolgál arra, hngxan lehet össze
hangolni a 1nagas fokon vé.~zett. sZakn1ai rnunkát 
a társadalorn ja.vára végzett közölei:i tcv(~ken:{ség
gcl. Son1ogyi Rczs(J kövi_•tcndli ruintakép, n1cg
érclcn1li, hogy 1neul,ecsüh:sst~l cn1lékczzü11k ineL; 
róla. -· · . 

IlWDALOM 
l. l<\.i:;várdu kih:ség H.ó11Hli 1\.:11t.nlik11s anynkönyvo, 
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l'n lS·P-i in l[1111gar,\". a:-1 in St•\'(~1·n! otlH'!' pn!'i>' in 
Fttropi:, thP pt•ople t.uok up ann~ 1.0 i!(·!iiu\·c· thc 1111tion's 
liberty a11d indl'pet1dt111e\'. Tonk up an1b nl~o l!l'ZSÓ 
801no1;yi, ,\'110:-w life 1111( l n·oi·k ti:' tl pha1·1n1H.:ist., a:> n nuu1 
of pnblie lift;, n:-: an n1·c!u_~ologi:-;L i;-; n:vie\\'ed on tit\' ground 
o!' ffuni\y, ]i1(•nl-hi:,t(lrieal. and nn~hival dnia„ 
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( 1S:!S·~lU07 j 
[ni .Tahre J!J,[S ]Jrat'.h -- \\·ie vi(~lurnrt~ in !Gttropn -

a11eh in ·ungarn dt:!' _Fn_,ihc•itskrieg HllS • .Znr \Ynffu griff 
nueh llezsó 8fl!llll!.!')"i. \:nrf1ls:;1•r HHH'ht 1111:-: nllfq:n1nd 
fa1 niliii.rer, lokalg\~.~·(;! ticht liehPt' und an~hi \"al'Í:::(dlH.r' ·An· 
!!alinn 111it- sui1u~·1n l,uhcn bnkannL. \iurfusset' \\•ürdigt, 
<llH.:h s,_,in1.~ npot !v•kiu·is(~h(!, iiffe11t.liclu1 1111d archnologi
:;cho TilLi~kt~it. 
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'.l.'u:~núdy ..\fil1t\l,yn1". !. Sz n bú La la8f(( j!(t/r11}1/1;-

jr;n1/unfr; r/c f{i8clinl't e{ [11 j11ro JS./S, /arn1acii.-,·to ltc::.sú 
;•i'n1no!J!/i (JS.'.!S-.-1[/0{) 

Cn lct jaro t~.!S - kiel 11111ltlnk(1 c•n Eüropo - nnknú 
un 1-l:ttn!_!nrio <'k:oplodiéi liben~ebatnlo . .:\nknú };~~·.:s6 80-
111é''.l!/Í JH'('nis annilon. Ln nútorino knnit;a~ li11n vivo11 
~tlt'l1aze du faniilinj. lokhi:-;toriaj knj !ll'ki\·nj inilikoj. 
Si prit-·rakta~ lin.u f111·n1<cciistan, puhlik\·ivnn k11j nrkcolo
ginn 11gntlon. 
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I"f':{UGDiJ:\S K.OLl-lOZP .'\lLA.SZTOI..::: 
EGÉSZSÉG! ALLAPOTi\ 

I\.linícscs.:l;aja i\-Iedicina. 59. (il), i!C-U::. (l\HJ!). 

_:\ tern1clé:;be rnég bekapcsolódó, nyugdíjas korú kol
hozparasztok egészségi állapotD.nnk tanuln1únyozósa. 
egészséges életük, ill. n1unknkópcsségük: fenntartúsó1 
és meghosszabbítása egyéni és túrsadal!ni szen1pnni
ból egyaránt fontos. Szojvet kutatók 2H07 ukrún dnl
gozó (60 év körüli férfiak és ni:ik. kb. n1egegye:-'.tl 
arányban) szociális-eg(:szségügyi helyzetét vizsgúl!úk 
és az eredn1ények értékelését. sta1.i:;ztikai ieldnlgnzú
sát elektrornos szún1itó,i:;éppel végezték. i\'Iegállnpítot
ták, hogy az idős emberek n:; 11/ 0 -a. kb. :10--10 t.!vi; 
ugyanazon a helyen dolgozol t (esetleg kli!önft~le be
osztásokban) és n1ost 23°/0 li.:ifejezetten csak idény1nun-
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k;"tr;:i jön vissza a kolhozbLi. :21°/0 pedig napon!<!, dc 
t'SükkenlcU. n1unkaidDbcn dolgozik. 1\ tübbiek gya
\.:,-,rlatilag lelje:; napi n11111kaici{;ben. ch' !1('111 a tel
.ics é\·ben dolgoznak. ;\;.-: idös en1bcrek í.HJl~/0 -n vala
n1i!~·en ok nliatt többé'-kcvésbé rendszeres orvosi ke-
1.~lé.s alatt úll. ill. gyógyszerl szed. Panaszaik között 
a leggyakoribbak a keringési szervrendszerre, ill. a lég
>:ií szer\TCnclszerrc utalók. de nen1 rilkúk núluk n 
1n11zu;óssz0rvi 1.;'l\·ú!tozt"isok sen1. :\ n1unkahel,·i '.·cze
i{ikn,ek feltétlenül fig!·cle1nrnel !;;:ell lenniük· az idéis 
ernberek n1egfeszíi.ett akaraterövel iokozott, látszólag 
\'{iltozatlan n1unltaképességére és csak könn:vü, ill. kö
zeiic:; i.~én~·be\"0tclt .iclent.{i n1unkúra oszt.hatjúk be 
tik('\ C:'.:2HJ. 
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