Béres Gyula

Somogyi Ignác
(1840 – 1860)
Papnövendék, költı. A borsod vármegyei Nyomáron született 1840-ben.
Az alap és középfokú tanulmányai után
1857-ben jelentkezett az Egri Érseki
Líceumba. Két év filozófiai tanulmányok után kezdhették el a papnövendékek a négyéves teológiai képzést. 1858ban fejezte be filozófiai tanulmányait.
1859-ben kezdte meg I. éves teológiai
tanulmányait. Vélhetıleg fiatalkori betegségének következtében az 1860.
tanévben már nem szerepel a hallgatók
névsorában. 1860. június 21-én hunyt
el Kupán. Költeményei megjelentek a
Kalauzban (1858), Családi Lapokban
(1858) a Hölgyfutárban (1858–1860),
Népújságban (1860) valamint a Magyar
Ifjúság Évkönyvében (Pest 1860) és
a Vasárnapi Ujságban (1859–1860).
Bezegh Endre, egri kanonoknak névnapi köszöntésül írt, Télizöld címő
költeménye 1858-ban, Egerben nyomtatásban is megjelent.
A Vasárnapi Ujság szerkesztısége, halálhírét követıen így emlékezett
meg róla 1860-ban: „Somogyi Ignácz szép tehetségü fiatal költı, jun. 21-én,
Abaujmegyében Kupán élte 20-ik évében elhunyt. Sirja fölé ezt rendelte
iratni magának: „Halál az egyedül biztos út, mely a halhatatlansághoz vezet.” A V. U. olvasói is emlékezni fognak a tehetséges fiatal költı néhány
meleg keblet s hivatást tanusitó ömlengéseire, miket idıszakonkint közlénk.
Részvéttel állunk az elhunyt sirja felett s mondunk áldást poraira!”

Munkája
Télizöld melyet fıtisztelető, s tudós Bezegh Endre egri – megyei kanonok s bóli apát urnak névnapi emlékül nyújt hálás tisztelıi nevében Somogyi Ignác. Egerben, Az Érseki Lyceumi Könyvnyomdában. 1858. 5.p.
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(Somogyi Ignácz,költı, nyomári (Borsodm.) származású. Meghalt
1860. jún. 21. Kupán (Abaujm.) 20 éves korában. Sok költeménye jelent
meg a Hölgyfutárban (1858-60), a Kalauzban (1858), a Családi Lapokban
(1858), a Népujságban (1860), a Vasárnapi Ujságban (1859-60) és a M. Ifjúság Évkönyvében (Pest, 1860). Munkája: Télizöld, melyet Ft. Bezegh
Endre úrnak névnapi emlékül nyújt hálás tisztelıi nevében. Eger, 1858.
(Költemény). Hölgyfutár 1860. 62. sz. Népujsága 1860. 6. sz. (Beniczky
Emil.) Petrik Bibliogr. )
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Zabka Márton római katolikus lelkész
(1785 – 1864)
Rozsnyón született 1785. november 11-én. Az elemi iskolát és a gimnáziumot itt végezte. Filozófiát és teológiát Nagyszombatban tanult. 1808-ban
pappá szentelték és 1809-ig Polomkán, 1809–1810 között Rimaszombatban
volt segédlelkész majd Szentendrén és Bódvaszilason lett plébános.
Bódvaszilasi plébánosként (1820–1823, ?) késıbb a tornai kerület alesperese volt az 1820-as évek második felében. Majd újra Rimaszombatban lett
plébános és kerületi alesperes, majd nógrádi fıesperes 1851-ig. 1838–1842
között tiszteletbeli kanonok, 1841–1845 között a rozsnyói szeminárium
nyolcadik igazgatója lett. 1842. május 30-án lett tagja a rozsnyói káptalannak mint idısebb kanonok.1 1842. november 11-én, névnapján a rozsnyói
1

Schematismus venerabilis cleri Diocesis Rosnaviensis. (SR.) Rozsnyó, 1850., 14.o.
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