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„Részegh Viktor okle-
veles gazda, végezte a 
kolozsvári gazdasági 

akadémiát 1920-ban. 1922 óta a 
csíkszeredai ipartestület titkára. Eb-
ben a minőségben 1930-ban a ma-
rosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-
mara előterjesztésére a Kereskedelmi 
és Ipari érdemrend I. osztályával 
tüntette ki Őfelsége. – Részt vett a 
világháboruban, több vitézségi érem 
tulajdonosa, hadirokkant.” (Az 50 
éves Ipartestület: 1884–1934)

A tornász
Édesapámnak az újságírás 

csak az egyik foglalkozása volt – 
idézi fel Részegh Viktor kisebbik 
fia, Részegh Domokos. – Ő volt 
a Csíkszereda és Vidéke Ipartes-
tület titkára, a dalárda oszlopos 
tagja, a fiatalok társaságának 
egyik sziporkázó alanya is. Ak-
koriban még nem volt műlába és 
a bicikli sem került a látókörébe: 
mankóval járt kirándulni! Még a 
Madarasi-Hargitára is felment a 
társaság kedvéért. Szinte hihetet-
len produkciónak érzem.

Nagyszerűen szertornázott. 
A  gimnázium tornatermébe járt 
a nyújtón és a gyűrűn edzeni. 
Mindez odáig fajult, hogy valaki 
el akarta vinni cirkuszba tornász-
ni. Hajlott volna is rá édesapám, 
de az édesanyja teljesen elzárkó-
zott a gondolattól is. Így aztán 
maradt otthon. Hogy ne kelljen 
a gimnáziumig feljárnia, a Bolyai 
utcában épülő házuk előtti zsák-
utcába készíttetett egy gyűrűt és 
egy nyújtót. Ezekre még én is em-
lékszem. A nyújtón az óriás kört 
még az én szemem előtt is megcsi-
nálta, túl a hatvanadik évén!!!

„Kétségtelenül nagyot válto-
zott az utolsó két évtized gon-
dolatvilága. Az új generációk, a 
világháborús idők szennyében 
fogant válságok embere a legkü-
lönfélébb társadalom-tudomá-
nyi formák malomkövei között 
őrlődik. Keres, őgyeleg, halódik, 
istennel, Hazával szembekerülve 
a tőke és bérharc küzdelmében 
felmorzsolódva, ezerfelé szakad-
va kutat a cél felé. És nem talál-
ja boldogulását, megdöbbenve 
elveszítette az életfonalát nem 
csak az iparosnemzedék, hanem 
halálos sebtől vérzik a társadalom 
egész berendezkedése.” (Részegh 
Viktor – Az 50 éves Ipartestület: 
1884–1934)

A vitéz
„Édesapámat Erdély visszacsa-

tolása után 1942-ben Budapesten 
személyesen Horthy Miklós avatta 
vitézzé. Ezzel a címmel nem csak 
a rendjel viselése járt, hanem egy 
darab föld is. Ezt valahol a Du-
nántúlon mérték ki Neki, de soha 
nem is érdeklődött utána. Ekkor-
tájt vett részt az erdélyi delegáció 
tagjaként egy Prágában tartott 
rokkantakkal foglalkozó nemzet-
közi kongresszuson. Ugyanakkor, 
mint hadirokkant, megkapta a do-
hány-nagykereskedés jogát. Ehhez 
nyitottak egy dohányárudát, amit 
1948-ban államosítottak, de to-
vábbra is édesapám működtette. 

1940-ben építették meg ne-
velőapjával, Gyönös Gyulával és 
Részegh nagyanyámmal a Bolyai 
utcai házat. Ez a ház lett a családi 
fészkünk, ahová édesanyám is ér-
kezett. Ide születtünk mi, hárman: 
1943-ban Benedek, 1944-ben Ani-
kó és 1948-ban én, Domokos.”

Csíkszereda, 1943. 
július 24-én délután 4 óra 15 p.
Drága Bencikénk,
A jó Isten küldött nekünk. 

A világ ég körülöttünk, a gyűlö-
let a szemeink láttára másodszor 
szabadult el, az emberek milliói 
pusztítják egymást. És mi boldo-
gok vagyunk, mert az Isten min-
ket Veled megajándékozott. (...)

Nem tudom, mi lesz Belőled. 
Mi édesanyáddal együtt azt akar-
juk, hogy becsületes, jó magyar 
ember legyél. Minden jó szándé-
kunkat feltettük erre és minden ál-
dozatunkat hozzáadjuk, hogy ezt 
a nehéz feladatot a magad számára 
megoldjad. A mi életünk nehéz 
volt. Háború, idegen megszállás, 
ismét háború. Általában elmond-
hatjuk, hogy nemzetünknek és 
egész történelmünknek legnehe-
zebb idejében születtünk. Minden 
lépésünket megkeserítette a népek 
közötti gyűlölet tobzódása. Ezért 
azt szeretnénk, ha lelked teljes be-
állítódása minden körülmények 
között a szeretet átfogó, maga-
sabbrendűségek felé lendítő útjain 
mozogna. Azokon a munkaterüle-
teken, amelyeken dolgozni fogsz, 
ne téveszd szem elől a hivatást. 
Csak gerinccel, csak becsülettel 
előre minden gáncsok között.

(...) Ezt kívánja Neked a szü-
letésed megható pillanatában, a 
bölcsőd mellett

Édesapád és Édesanyád

„Mikor felnőtt férfiként újra 
és újra elolvastam szüleim szüle-
tésemkor írt sorait, úgy éreztem, 
egész életemet meghatározták. Ma 
már közeledve a 70 év felé, tudom, 
hogy útmutatóként szolgáltak 
nekem. Remélem, hogy elvárása-
iknak megfeleltem és szerető büsz-
keséggel figyelnek engem az örök-
lét világából” – fogalmaz Részegh 
Benedek hegedűművész.

„A legnagyobb testvérem egy-
éves, a lánytestvérem egy hónapos 
volt 1944. augusztus 23-án – írja 
Részegh Domokos. – Csíkszere-
dában kiürítési parancsot rendel-
tek el. Édesapámék úgy döntöttek, 
hogy a két apró gyerekkel és a rok-
kant apámmal nem mennek el a 
bizonytalanba, hanem kimennek 
a szentimrei Büdösbe. De mire ez 
a gondolat letisztázódott, egysze-
rűen nem akadt senki, aki segített 
volna kihurcolkodni a Büdösbe.  
Aztán a front közeledett és a visz-
szavonuló német katonaság fel-
pakolta a családot és elvitte egy 
páncélozott járművön Vásárhe-
lyig, ahol vonatra szálltak. Hogy 
Magyarország akkori területét 
elhagyták-e, azt nem tudom. 
Mesélték, hogy Székesfehérvá-
ron és Várpalotán az állomáson 
átéltek egy-egy bombázást. A 
háború után visszatértek, de a 
Csíki Lapok többé nem indult 
újra. Hogy miért, nem tudom, 
mert akkoriban erről nem sokat 
lehetett beszélni, és édesapám-
nak, éppen újságírói múltja miatt 
rengeteg baja volt a rendőrséggel. 
Ezért kerültem én is távol a csa-
ládtól, Marosvásárhelyre, mert 
a gimnáziumba nem vettek fel a 
nyolcadik osztályba.”

Tengerparti 
villanások

Eforia, 962. július 7. 
– péntek du. 6 óra

Drága Mária, Anikó, 
kicsi Pocikám,
Mit mondott szegény jó 

öreg Nagytáti: „Mennyország-
ban vagyok nálatok, de nem 

Szentmártonon...” Hát valahogy 
így vagyok én is ezzel az egész dí-
szes nyaralással... (...) Megismét-
lem, mennydörgöm, s a jövőre 
való figyelmeztetésül hangsúlyo-
zom: a hálókabátra semmi szük-
ség, a meleg óriási, nekem való. 
Érdekes, napsütéses, gyönyörű az 
idő, de istentelen szél van állan-
dóan és a tenger ma is olyan jég-
hideg volt, hogy senki nem mert 
fürdeni... csak én. 

Tudjátok-e mi az a „csemer”? 
Hát ilyen a strand. Még te 
szégyenled a súlyodat édes, szép 
formájú, Máriám? Láttál-e már 
mázsás hasakat, kétmázsás segge-
ket? És nem szégyenlik magukat. 
Ott döglenek a napon egész nap, 
a vízbe nem mernek menni... csak 
divatosra süttetik szörnyű köldö-
küket. Nem nekem való látvány. 
Persze, ez volna a legelőkelőbb 
központi hús- és zsírmészárszék. 
Ez a bizonyos Grand szanatóri-
um ott van a szomszédságban. 
Reggelenként fürdőruhában 
megyek le. Mától azonban más 
programmal kezdtem. Reggel 
5-kor megyek le, míg nincs sen-
ki. Ott maradok ½ 8-ig, a reg-
geliig, s azután elbiciklizem egy 
igen kellemes, meleg vizű tóba, 
ami onnan két km-re van. Nem 
tudom eleget áldani a bicikli fel-
találóját. Milyen jó, hogy elhoz-
tam! E nélkül igazán szerencsét-
lennek érezném magam. Látom 
a többi féllábú népeket. Egész 
nap álldogálnak, s ebben a dög 
melegben és szélben mozdulni se 
tudnak.

Szóval háromszoros hurrá a 
biciklinek! Szobatársaim három 
drb. féllábú és egy Bukarest-kö-
rül való gépész ember. No, ettől 
szégyenlem egyedül, hogy nem 
hoztam hálókabátot, mert ez 
egész nap nem veszi le a kalapját, 
s éjjelre szinte le se vetkezik. Úgy 
nézem, három ing is van rajta, 
amelyikből egy térden alul ér. A 
másik kettő persze ing nélkül al-
szik. (...) 

962. VII. 15. – vasárnap
este 8 óra 
Drága szép családom,
Ott hagytam el a beszéd fo-

nalát, hogy szombaton elmegyek 

Mangaliába. Reggel elindultam: 
közelharc az autóbuszon. Oda-
értem. Balkán, török színekkel. 
Láttam egy mecsetet, minaret-
tel, ill-a-Allah-val, körülötte 
török temetőt, turbános fejfák-
kal. Azután egy órát leültem a 
szokványos tengerparti sétá-
nyon és néztem délnek. Néz-
tem a végtelen vizet, kékbeve-
sző nagy távlatot. Tudja a fene, 
amikor ezt a képet forgatom lel-
kemben, mindig szegény Mikes 
Kelemenék jelennek meg. Szin-
te sírhatnékom van, amikor itt 
megérint a szele azoknak a régi, 
hiábavaló szenvedéseknek…S a 
török temető évszázados, turbá-
nos fejfája alatt ki tudja melyik 
porladó janicsár-ivadék szoron-
gatta fajtánkat... De amint így 
idézem egy padon a múltat, egy 
gyönyörű autó stoppol mel-
lettem. Vagy négyen lépnek ki 
belőle. Azt mondja a szomszé-
dom: ni, te, Maurer! Képzeld, 
éppen olyan, mint egy más 
ember. Nohát... Hanem vissza-
felé újabb szörnyű dulakodás. 
Végre hazajöttem. Közben az 
idő is kiderült, még jót füröd-
tem... Hanem ma egy kellemes 
vasárnap, ami azzal kezdődött, 
hogy elindultam haza – hozzá-
tok. 7 órakor már ott szorong-
tam „tiketért” a menetjegynél. 
Ezer ember. Mind ordít, pom-
pás, regáti nyelvezettel. Végül 
szárnyra kap a tömeg, belendít 
egy pult elé, ahol már én is or-
dítok torkomszakadtából, hogy 
„invalid, invalid”! A hatás nem 
marad el és már kezemben van a 
július 24-i, innen 0 óra 47 perc-
kor induló gyorsra a jegy, amit 
itt 12 nappal az indulás előtt 
kell megvenni. És így július 24-
én, kedden a déli órákban szép 
kicsi tátá, feketén és „megfüröd-
ve” ott fog állni köztetek drága 
Kicsimámám és gonosz Anikó, 
nemkülönben é-é Pockoskám 
– akiket három kerek hétig kel-
lett nélkülözzek... (...) 

Lelkem egész melegével 
megcsókollak:

A szép Kicsitátá

(folytatás  
november 10-i lapszámunkban)

Életvidám, társaság- és zenekedvelő, művelt, tevékeny, mégis későn 
nősül. Az igazi szerelem a „kicsi magyar világgal”, Magyarország-
ról érkezik Deák Mária zöldkeresztes nővér személyében. 1942. no-
vember 21-én tartják esküvőjüket a csíksomlyói kegytemplomban. 
Részegh Viktorból családcentrikus apa, városi képviselő-testületi tag 
lesz, a háború, a menekülés viszont derékba töri újságírói karrierjét, 
így válik a Csíki Lapok felelős szerkesztőjéből a környék legismertebb 
trafikosa. 1962-ben, rokkantsága miatt, kedvezményesen üdülhet a 
tengerparton. Eforie-ről küldött levelei sziporkázó humorról, színes, 
vidám egyéniségről tanúskodnak. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin
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Részegh Viktor portréjához 
II. rész

A Részegh család


