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Az újságírás csatarendjében
78 éves koromban, betegen, ki-

aszottan, ismét írni kezdek. Pedig 
azt hittem, soha többé nem nyúlok 
a nyomtatott betűhöz, ami minden 
jó szándék mellett annyi bajt és ül-
döztetést zúdított nyakamba. Azt 
gondoltam, kiégett belőlem minden 
életkedv és szétroncsolta lelkemben 
az utolsó szikráját is annak a lelkese-
désnek, ami annak idején lángra lob-
bantotta bennem az emberiség békés 
törekvései-szolgálatát.

Öt esztendeje igen komoly szív-
beteg vagyok. Életemet a gyógy-
szer és a jógatorna belső hitének 
testi és szellemi gyakorlata tartja 
egyenesben.

Ezerszer megsebzetten esett ki 
kezemből az újságíró tolla. És utána 
nem nyúlok ma sem, ha arra kénysze-
rítő körülmények nem indítanak.

Mert végzetem az újságírás lett. 
Az íráshoz nem éreztem különösebb 
tehetséget és hajlamot. De a gyakor-
lat végül is csatarendbe állított, és 
ennek a különben igen nemes hiva-
tásnak évtizedeken keresztül a szol-
gálatába állottam.

Miképpen történt ez, azt kell el-
mondanom és hátrahagynom örök-
ségképpen gyermekeim számára, 
akik egyre sürgetőbben követelik, 
hogy írjak. Úgy mondják, és gyer-
meki elfogultsággal azt látják, hogy 
„édesapámnak kitűnő készsége van 
erre”. Nem bánom, hát legyen! El-
kezdem végigjáratni az olvasóval azt 
az utat, amelynek végső állomása egy 
minden emberi szenvedésen segíte-
ni akaró, az egymás megbecsülésén 
és szeretetén nyugvó társadalom 
megépítésének vállalkozása akar 
lenni. Esküszöm, soha egy sort le 
nem írtam, ami gyűlöletet hirdetett. 
Megszállottja voltam a békés kibon-
takozások keresésének. Két világégés 
és vérzivatarok átélésének aktív szen-
vedéseiben edződtem a béke meg-
rendíthetetlen harcosává...

Tanúim erre az életemnek írás-
ban, újságbetűben vagy gyűléses kö-
zösségekben való megnyilatkozásai.

Lássunk hát munkához, elevenít-
sük szemünk elé azt a csíki múltat! 

(Részegh Viktor, 1975)

Származás, gyerekkor
„Dédnagyapám egy dánfalvi 

szekeres volt, aki cserepeket szállított 

a brassói kereskedőknek, s Brassó-
ba nősült – foglalta össze Részegh 
Viktor fia, Részegh Domokos.  
– Ott született az én nagyapám, Gál 
András, aki mészárosként telepedett 
le Csíkszeredában, vágóhidat és mé-
szárszéket létesített az akkori Apafi 
Mihály, mostani Petőfi utcában 
(később önkiszolgáló élelmiszer-
bolt működött a helyén). 

Gál András Csíkszeredában 
megnősült, házasságából három 
fiú született, de a harmadik gyerek 
szoptatása közben az anya teljesen 
elvesztette eszét, a kicsit télvíz idején 
a Somlyó patakában fürdette, ami 
a kertjük végén folyt át. A gyerek 
meghalt, az anya elborult elmével 
kórházba került. A mészáros ottma-
radt a két kisfiával, és összekerült egy 
tizenkilenc éves, csíkszentmártoni 
fiatal lánnyal, Részegh Anikóval. 
Ebből a kapcsolatból született édes-
apám, de mivel a Gál András felesége 
élt, elválni nem tudott, a kapcsolatot 
hivatalosan rendezni nem lehetett és 
édesapám a Részegh nevet kapta. 

Alig néhány éves volt, amikor 
teljesen váratlanul Gál nagyapám 
agyvérzésben meghalt, így Részegh 
Anikó nagyanyámra maradt a há-
rom fiú. Ezután vette el nagyanyá-
mat a három gyerekkel Gyönös 
Gyula nyomdász, aki a Kovászna 
melletti Szenttamáson született 
és Szebenből került Szeredába, a 
Vákár nyomdába. 

Édesapám Székelyudvarhelyen 
tanult, az akkori Főreáel gimnázi-
umban. Itt tanára volt Szabó De-
zső, és ennek megfelelően később 
mi is Szabó Dezső bűvöletében 
nőttünk fel.”

Székelyudvarhely, 1908. december 8.
Kedves jó szüleim!

Én hála a jó Istennek egész-
séges vagyok, amelyet kedves jó 
szüleimnek is kívánok. Kedves 
Tata és Mama talán betegek, hogy 
nem írnak, amitől az Isten őriz-
zen meg, olyan nyugtalan vagyok, 
hogy kimondhatatlan és a tandí-
jat küldjék el, mert már egy nap 
hazakergetett óráról és .... mara-
dok (szerető)

Kezeiket csókolom, Tatát és Ma-
mát és csicsis mámit, Józskát és Pistát 
a távolból.

Részegh Győző II. oszt. tan.

Frontvonalban
„Édesapám Udvarhelyen tette 

le az érettségit és rögtön beiratko-
zott Mosonmagyaróvárra, a mező-
gazdasági egyetemre – írta Részegh 
Domokos. – De, ahogy azokban 
az időkben a háborúba menni nem 
csak kötelesség volt, hanem a kor 
szelleme is így kívánta, édesapám is 
berukkolt Marosvásárhelyre, ahon-
nan először a lengyel hadszíntérre, 
majd onnan az olasz frontra került. 
Itt 1918. június 15-én az olasz Asiago 
város közelében megsebesült.”

„Az ellenség előtt tanúsított vitéz 
és eredményteljes magatartásának el-
ismeréséül: mint szakaszparancsnok 
az 1917. évi augusztus–december 
havi kelet-galíciai paniowce-i, majd 
1918. április–június havi Asiago 
körüli igen súlyos állásharcokban 
hősiesség, vitézség és bátorság min-
taképét adó kiváló katona volt.

Mint vadászkülönítmény-pa-
rancsnok minden éjjel a saját állása-
ink előtt végzett eredményes felderí-
téseket, számos ízben az ellenséggel 
sikeresen összeütközve. Nap-nap 
után tábori őrseinket megtámadó 
angol osztagok sikeres visszaveré-
sében kiváló szerepet játszott, ahol 
személyes bátorságának, leleményes-
ségének, a helyzet gyors felismerése 
által azonnali határozott, előnyös in-
tézkedéseivel számos tanújelét adta. 
Az 1918. június hó 15-én Asiagótól 
délre vívott nagy támadó ütközetben 
mint századának az első rohamhul-
lám parancsnoka, példamutatóan 
vitéz magatartásával, legénységével 

lelkesítő hatásával tört előre. Az el-
lenséges első vonal ép drótakadályai-
nál órák hosszán át élet-halál harcot 
vívva próbált az ellenséges állásba 
betörni, az ellenség mindennemű 
fegyvernemének megsemmisítő tűz-
pokla dacára. 

Hősies küzdelem közben több 
ellenséges golyótól találva súlyosan 
megsebesült. Jobb lába amputálva 
lett súlyos sebesülése folytán.”1

18. július 1918.2

Kedves Apa!
Nem tudom, mit csináljak, 

hogy leveleim hamarabb érkezze-
nek haza. Ma azt gondoltam, meg-
próbálok németül írni. Július 15-én 
megsebesültem a jobb felsőlábszá-
ramon egy gránitszilánktól. Két 
napon át semmilyen segítséget nem 
kaptam.3 Július 17-én reggel meg-
operáltak és le kellett amputálják a 
jobb lábfejemet.4

Sokszor csókol a ti Viktorotok

Részegh Domokos úgy tudja, 
hogy Asiagónál, az édesapjával együtt 
volt katona vitéz Somogyvári Gyu-
la is, „aki az átélt borzalmakat Az 
asiagói Madonna című versében 
örökítette meg. Ezt a verset közölte a 
Csíki Lapok a harmincas években az 
író engedélyével. A versben majdnem 
az én édesapám története játszódik 
le a szemünk előtt!!! Hátborzon-
gató élmény nekem minden sora.” 

Az asiagói Madonna  
(részlet)

Egy perc az egész ---- - 
és eltűnt ott hátul …..
Csak egy maradt el lábnyomábul
A vérző testű éji hadnak,
Mely az élet felé baktat
A halálmalom garatábul.
Csak egy maradt itt … botlik, kábul…
Ifjú honvéd - - - Roncs a térde,
Megroskad a szenvedésbe,
Nem bírja a földi sorsot már
S összerogy a kőszobornál…….
  
Vonít a gránát és zúgva ledobban
És robban és robban 
és még újra robban,
zizegve száll szét gyilkos darabja,
zuhogva omlik  kőzuhatagja ,
azután csönd.- - -  
Ó, a gyötrelem csöndje!

Jajdul a honvéd s elfúl a könnybe:
„Mennybéli Asszony ….. 
nézzed a vérem
már elfolyt ….. s én meg nem érem
többé a hajnal pirkadását.
Én meghalok. 
S nem kérek semmi mást,
Csak azt …, hogy szánja a magyart,
ki soha harcot nem akart,
ki soha másét nem kívánta
s kit úgy vittek a  Golgotára,
akár Megváltó-fiadat!!”

„Édesapám lábából csak mi-
nimális csonkot tudtak megmen-
teni, de olyan szerencsésen, hogy 
később erre a csonkra egy műlábat 
tudtak illeszteni. Igaz, ezt a műlá-
bat nem nagyon használta, csak 
otthon, ha a kertben tevékenyke-
dett. Lényegében biciklivel köz-
lekedett az emberek legnagyobb 
ámulatára. A háború után Ko-
lozsváron folytatta az egyetemet, 
de végül fél lábbal nem gyako-
rolhatta a szakmát. Úgy tudom, 
hogy 1928-ban lett a Csíki Lapok 
főszerkesztője ”– idézte fel kéré-
sünkre Részegh Domokos. 

Folytatás október 27-i lapszámunkban

„78 éves koromban, betegen, kiaszottan, ismét írni kezdek. Pedig 
azt hittem, soha többé nem nyúlok a nyomtatott betűhöz, ami min-
den jó szándék mellett annyi bajt és üldöztetést zúdított nyakam-
ba” – így kezdte visszaemlékezéseinek megírását Részegh Viktor, 
de a feljegyzésből mindössze egyetlen oldal maradt ránk egyik 
fiának, Részegh Domokosnak birtokában. A Memoár sorozat kö-
vetkező részeiben ezért nem egy összefüggő visszaemlékezés, 
hanem néhány hátrahagyott levél és feljegyzés segítségével idéz-
zük fel Részegh Viktornak, a két világháború közötti csíki újság-
írás egyik legjelentősebb képviselőjének alakját. Részegh Viktor 
1897. november 25-én született és 1976. augusztus 10-én hunyt 
el Csíkszeredában. A hadirokkant mérnök két évtizeden keresztül 
volt a Csíki Lapok felelős szerkesztője az újság 1944. szeptember 
2-i megszüntéig. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Végzete az újságírás lett...
Dokumentumok 

Részegh Viktor portréjához

A fiatal Részegh Viktor katonaként,
édesanyjával

Részegh Viktor tiszti szolgájával két hónappal sebesülése után

1Összefoglaló a Magyar Honvédelmi 
Minisztérium nyilvántartásaiból, amelyet 
Részegh Domokos kérésére küldtek el a csa-
ládnak.

2Német nyelven írt tábori lap, Részegh 
Domokos szerint azért, hogy az édesanya, 
Részegh Anikó ne érthesse. Az eredeti szö-
vegben mindenütt július hónap szerepel, 
mégis valószínűbb, hogy a lapot júniusban 
írta, ugyanis a korabeli harctéri beszá-
molók szerint az 1918-as asiagói ütközet 
június 15-én zajlott, így a sebesülés is júni-
usban történhetett.

3Részegh Domokos úgy tudja, hogy 
végül egy földije, a szépvízi Dajbukát Jaksi 
bácsi talált rá eszméletlen állapotban egy 
oltár mögött, ugyanis a nagy számú sebe-
sültet egy templomba vitték be, mindenféle 
ellátás nélkül a szabad ég alól. Dajbukát 
bácsi intézkedésének köszönhetően része-
sült végül is szakszerű ellátásban a későbbi 
újságíró.

4Mivel a Részegh Viktor lábát szinte 
tőből le kellett vágni, elképzelhető, hogy a 
nevelőapával sem akarta tudatni a sebesü-
lés mértékét, de még valószínűbb, hogy két 
műtétre került sor, és a lábát egy későbbi 
műtét során vágták le.


