
Calderon: Az élet csak álom című művében Vépó szerepét Shakespeare Hamletjében pedig 
Ophéliát játszotta. Kántornéval több színpadi műben közösen voltak címszereplők. így 
Goldsmith: A jószívű mezei gnzcia és Schiller két tragédiájában is, a Fieskoban és a Stuart 
Máriában. A vígjátékok közül az említett Goldsmith adaptáción kívül Wiedemann: Az égi 
háború, vagy az oskolamester quasi doktor, és Kotzebue: a Helytelen szemérmetesség című műveinél 
tapsolhattak neki a pécsi polgárok. Legkedveltebb műfajában, a daljátékokban is színre lépett, 
de itt csak két főszerepet kapott. Schink: Az aranyidő' című zenés darabját 1822. január 31-én 
mutatták be a Casinoban. A másik daljátékot február 18-án a társulat búcsúestjén játszották el. 
S ez volt egyben Déryné jutalomjátéka is, Balog István direktor és a hálás pécsi közönség 
ajándékaként.16 Ekkor Schikaneder: A csörgő sapkájában játszotta és énekelte el Zinaida 
címszerepét, a későbbi nagy sikerek előjátékaként. Mert bármelyik vándortársulathoz is 
kötötte szerződése, ezt a művet a direktornak mindig műsorra kellett tűznie. 

Alig három hónap elteltével 1822 februárjának közepén végleg elbúcsúzott Balog István 
társulata városunktól. Megadatott neki az az elégtétel, hogy második pécsi itt tartózkodása 
alatt sikereket is elérhetett jó nevekből álló társulatával. A magyar színjátszás népszerűsítését 
is kiválóan szolgáló kultúrmisszió vitathatatlanul két legsikeresebb vendégszereplője 
Kántorné Engelhardt Anna és Déryné Széppataki Róza voltak. Déryné a Nemzeti Színházhoz 
történt leszerződéséig még két évtizedig járta az ország színiállomásait, de Pécsre többet már 
nem tért vissza. Mégis fontosnak tartottuk ezt a komika életében nyílván epizódnyi 
vendégjátékot újból felidézni, mert a város magyar nyelvű színjátszásának történetében 
úttörő jelentőségűnek bizonyult. A magyar teátristák megjelenése ui. új korszak kezdetét 
jelentette a városi színészet fejlődésében. S ehhez több jeles vándorszínész és színigazgató 
áldozatvállalása mellett Déryné Széppataki Róza is hozzájárult. 

Márfi Attila 

Hőgyes Endre 
és Hajdúszoboszló 

Hőgyes Endre mind a hazai, mind a nemzetközi 
orvostudomány egyik kiemelkedő alakja, a város 
büszkesége, a gimnázium névadója. A helyi refor-
mátus egyház anyakönyvi bejegyzése szerint 1847. 
november 30-án született Hajdúszoboszlón. Apja 
Hőgyes András asztalosmester, anyja Futó Lídia. 
Iskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, 
1862-től Debrecenben a Református Kollégiumban 
folytatta, és 1870-ben fejezte be a pesti egyetem 
orvosi karán. Ragyogó képes- ségeivel, tudományos 
eredményeivel magyarázható, hogy 1875-től egye-
temi tanár Kolozsvárott, majd Budapesten. 1882-
ben az MTA levelező, hét évvel később rendes tagja 
lett. 1890-ben létrehozta az önálló Pasteur-intézetet 
és kórházat. 1906 szeptemberében halt meg Buda-
pesten. 

Szerteágazó munkásságából kiemelkednek a 
veseműködéssel kapcsolatos felfedezései: a vese-
kéreg és a velő külön vérkeringése, a kanyarulatos 
csatornák szerepe a vizeletképzésben. Rendkívül 
jelentős a belső fül félkörös ívjáratainak, valamint a 
szemmozgató idegpályák összefüggésének fel-

16 Lásd a 13. sz. jegyzetet. 
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ismerése. A veszettség elleni oltás terén továbbfejlesztette Pasteur felfedezését, egyszerűsítve 
és tökéletesítve az oltóanyag előállítását, ezért joggal tiszteljük benne a „magyar Pasteur"-t.1 

A városból elszármazott tudósok, művészek közül azok közé tartozott, akiket sokrétű és 
tartós érzelmi szálak fűztek a településhez. 1866-ban szüleihez írott egyik levele bizonyíték 
arra, hogy diákként is mennyire ismerte, szerette e várost. Levelében Budapestet Szoboszlóval 
hasonlította össze, egymás mellé állítva a hömpölygő Dunát a Kösely folyóval, a Várhegyet a 
Török dombbal, a királyi palotát a Harangi uram boltjával, a Tudományos Akadémiát az itteni 
iskolával. 1870-ben, diplomája megszerzése után három hétig szülővárosában működött , ahol 
számos betegségről készített orvosi feljegyzést. Ezt követően a fővárosban és Kolozsvárott, 
majd ismét Budapesten élt és alkotott. Elete folyamán továbbra is Szoboszlóhoz kapcsolta őt a 
szülői ház, a népes család testvéri hűsége, később pedig a temetői sírhantok. (Szüleinek 
gyönyörű síremléke ma is áll a Vénkerti temetőben.) Éveken át barátja volt Závory Sándor 
helyi orvos, akiről Mikszáth Kálmán mintázta az „Aeskulap az Alföldön" című novella 
főszereplőjét. 1897-ben Hőgyes is közbenjárt azért, hogy Wlassics Gyula kultuszminiszter 
elfogadja a helyi községi polgári iskola állami kezelésbevételét. (A küldöttség élén gr. 
Degenfeld József megyei főispán állott, s tagja volt Eötvös Károly tanfelügyelő, Szoboszlóról 
pedig Kovács Gyula polgármester, Zsigmond Sándor esperes, Padrah Sándor közjegyző és 
Szécsi Miklós polg. isk. igazgató, illetve a küldöttséghez Budapesten csatlakozó elismert 
tudós.) 

Hőgyes Endre 1900-ban ünnepelte tanári működésének negyedszázados évfordulóját. A 
szerény ünnepség alkalmából Kovács Gyula, a város egyik kiemelkedő polgármestere, később 
megyei alispán üdvözlő táviratot küldött címére, a maga és a képviselő-testület nevében. A 
jókívánságokra az ünnepelt hosszú levélben válaszolt, s ezt a Szoboszló és Vidéke című 
hetilap 1900. március 18-án le is közölte. Érdekes azonban, hogy a tudós pályafutásával 
foglalkozó szakirodalom e levélről nem tesz említést, nem szól róla még az igen széleskörű 
kutatáson alapuló Alföldi-Sós-féle monográfia sem. Meggyőződésem szerint e lassan 100 
éves levél meghaladja egy magánjellegű érzelmi megnyilatkozás kereteit, hiszen sok 
vonatkozásban közérdekű, sőt ma is aktuális gondolatokat fejteget. Eredeti példánya jelenleg 
a helyi múzeum új helytörténeti kiállításán látható.3 íme az értékes emlék szövege, betű 
szerinti hűséggel: 

Igen tisztelt polgármester ur! 
Azon számos üdvözletek közül, melyekkel egyetemi tanárságom huszonötödik évfordulója alkalmából 

vólt és jelen tanítványaim közelebbi és távolabbi ismerőim és barátaim, felentes hatóságom elhalmoztak, 
egysem hatott rám annyira, mint az a kis távírat, melyet igen tisztelt polgármester ur az én kedves szülő 
városom képviselő testületének iidvözlette gyanánt hozzám intézni kegyeskedett. 

Amazokat természetesnek és közel fekvőnek találtam, hiszen azon huszonöt év alatt a melynek 
elmúlását szerény körben tanítványaim megünnepelték, közöttük velők egyiitt éltem át és ha az azon idő 
alatt kifejtett munkásságomnak valamelyes haszna vólt annak hatásait közvetlenül ők és általok a hazai 
orvostudomány és humanizmus érezték: édes szülő városomtól azonban életem folyása már régen 
elragadott és ha évek hosszú során át a szülei ház a régi ismerősök barátsága hivatásom folytonos 
munkássága köréből néha néha ha csak rövid időre is haza haza hívogatott otthon polgártársaim között 
alig élhettem velők alig találkozhattam érettök érdekűkben nem működhettem; néhány éve pedig már alig 
maradt meg az addigi kötelékekből is más mint a temető, mely az elhunyt családtagokat és az elköltözött 
régi ismerősöket vólt kortársakat és barátokat takarja. 

Az összefűző kapocs ilyetén lassú és folytonos meglazulása folytán valóban nem vártam hogy szülő 
városom idegenbe szakadt fiának egy szerény ünnepén üdvözletével megjelenjen. 

És hogy mégis megjelent, az engem mély hálára és igazi örömre késztet. Mély hálára azért, mert e 
kegyes cselekedete nem hagyja elszakadni közöttem és szülő városom között a sors folyása alatt 
hovatovább lazábbá váló kapcsot. Igaz örömömre pedig azért, mert ez üdvözletből azt látom, hogy Hajdú 

1 Tanvl Ferenc: Hőgyes Endre. MTA Emlékbeszédek. 1909. 14. k. 9. sz. 11-12. old. - Környei István: 
Hogyes Endre emlékezete. MTA V. oszt. Közleményei, 1955. 6. 1. old. - Gegesi Kiss Pál: Halhatat-
lanság. Hőgyes-emlékülés. Orvosi Hetilap, 1957. 98. 174. old. 

2 Dr. Alfóldy Zoltán-dr. Sós János: Hőgyes Endre élete és munkássága. Akadémia Kiadó, Bp. 1962. 
3 Bocskai István Múzeum Adattára, Hajdúszoboszló, 1367-82/1. 
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Szoboszló városának képviselő testülete meg tudja becsülni fiainak nem csak a politikai téren hanem az 
országos mivelődés és humanizmus elővitelének más terein kifejtett munkásságát is. És ez a modern idők 
megértésének tanúbizonysága. Hajdú őseink vérökkel, fegyverükkel, politikájukkal szolgálták a hazát és 
csatatéren szerzett babéraikkal szereztek magoknak országos elismerést. Ha ezen erényekre nagy 
időközökben - mert hiszen az örök béke talán mindég csak álom fog maradni - ez után is lesz még 
szükség, mégis azt hiszem hogy nem csalódom midőn állitom hogy mai nap egy hajdú ember jobban 
fizolgálja városát és hazáját ha a meddő politizálás helyett a földmivelés, az ipar; kereskedelem vagy 
tudomány valamelyik ágában képezi ki magát és eszével szorgalmával kitartásával ezekben tud érvényre 
emelkedni. 

Az én életem szerény törekvése a tudomány terén való érvényesülés vólt. Midőn magamnak biztos 
talajt szereztem és saját szakomban erősödni kezdtem ambitiómmá lett a mennyire csekély tehetségem 
engedte, tudományos buvárlataimmal és kutatásaimmal ugy a haza mint a külföldi irodalomban 
kimutatni azt hogy a magyar ember agyveleje megbir birkózni mind azon nagy tudományos és egyéb 
eszmékkel melyek az európai nagy gazdag és mivelt nemzetek eszme világában felmerülnek és hozzá tud 
járulni azok tovább fejlesztéséhez. Ha mostan hosszú évek kitartó és odaadó munkája után e 
törekvéseimet némi eredmény koronázza, hálával emlékezem vissza hogy e törekvésre az első impulsust 
szülőföldem iskolájában kaptam még és az onnan kikerült jelesek váltak a példány képeim. 

Ápolják azért iskoláikat tisztelt hazám fiai. Adják a tanulói pályára tehetséges növendékeiket minél 
nagyobb számban de nem csak deáknak hanem kereskedőnek iparosoknak földmívesnek. Mai nap már 
minden téren erősen kell tanulni hogy az ember jól megállja a maga helyét. Hazafias kötelessége ma ez 
már minden magyar embernek és különösen a tiszta magyar ajkú alföldi nép és igy a hajdú vidékek 
ifjainak is mert bennök az ő agyukban rejlik az önálló magyar kultura jövője. Parlagot: hagyni azt az 
őserejűanyagot bűn a haza ellen. 

Engedje meg igen tisztelt polgármester ur ily hosszasan elrévedeztem azon eszméken melyeket 
bennem Hajdú Szoboszló város képviselő testületének üdvözlete önkéntelenül támasztott és legyen 
kegyes átadni hálás köszönetemet ama testületnek szives megemlékezéséért. 

Budapest, 1900 március 12-én 
Dr Hőgyes Endre cz. 

miniszteri tanácsos és egyetemi tanár 

Közli: Dr. Juhász Imre 

Örmények Erdélyben1 

Előre bocsátom: e tanulmány szerzője nem armenológus, hanem az örmény kultúra, az 
örmény kultúra, az örmény nép egyik tisztelője, még pontosabban, egyik szerelmese. 
Szülőfalumban, a fazekasságról és taplóművességről világhírű Korondon, közvetlenül a 
szomszédomban két örmény család is lakott és lakik - Szunkovits Antal, illetve János - , 
akikkel a mai napig a legőszintébb barátságot tartunk fenn. Később is volt örmény 
származású osztálytársam. Mindannyian oly lelkesen vallották magukat székely-magyarnak 
- a legkisebb, a népközösséget ért sértésért akár verekedni is képesek voltak! - , hogy egész 
életre szívembe zártam ezt a konok, a magyarsággal oly sok rokonságot mutató népet. 

ASóvidék történetének és néprajzának kutatása során a szemembe ötlött Szongott Veronika 
neve, aki a férjével, Gáspár Gyulával, az Erdély Gleichenbergjének tartott korondi bor-
vízfürdőt bérelte. Szongott Veronika testvérhúga volt annak a Szongott Kristófnak, aki 
mindmáig a legszélesebb armenológiai munkásságot fejtette ki Erdélyben, 1887 és 1907 között 
kiadta az Armenia címet viselő magyar-örmény szemlét, és megírta a Szamosújvár szabad királyi 
város című, 4 kötetes, mindmáig nélkülözhetetlen művet. Az ő nyomdokaiba próbált lépni az 

1 Elhangzott 1997. május 27-én Budapesten a Magyarok Házában, a Svédországban megjelenő Erdélyi 
Könyv Egylet 7. kötetének - Egy kisebbség kisebbségei - bemutatóján (Szerk.). 
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