
Memoár hargitanépe2011. november 10., csütörtök  | 7. oldal 

Aházat, amelyben felnőt-
tünk a Bolyai utcában, 
édesapám az édesanyjá-

val és Gyönös Gyulával építet-
te. Lényegében, amíg gyerekek 
voltunk, majdnem szomszédok 
nélkül éltük: a „mezőn” volt a 
házunk. Az udvar felőli részen 
tíz fenyőfa állt. Édesapám ültet-
te. Fodor Sándor egyik írásában 
olvastam, hogy azoknál a székely 
házaknál, ahol fenyőfát ültetnek a 
ház körül, az utódok nem marad-
nak a családi háznál. Amikor ezt 
olvastam, babonának hittem, de 
a mi családunknál is tökéletesen 
beigazolódott.

Édesapám 45 évesen nősült, s 
élete párja a „kicsi magyar világ-
gal”, Magyarországról érkezett, de 
tulajdonképpen erdélyi volt.

Mária
Édesanyám, Deák Mária Ko-

lozsváron született 1920. november 
7-én, a család ötödik gyerekeként. 
Nagyapám a MÁV-nál dolgozott 
mint vonatkísérő. A trianoni bé-
keszerződés után a románok köte-
lezték az állami alkalmazottakat a 
nyelvvizsga és hűségeskü letételére. 
Erre nagyapám nem volt hajlandó. 
Ezekben a hónapokban a Kolozsvá-
ron működő egyetemek – az orvosi 
egyetem és a jogi kar is – felpakoltak 
és áttelepültek Szegedre. Nagyapám-
nak az orvosi egyetemen volt ismerő-
se, így az orvosi egyetemmel együtt 
menekült a család is az öt gyerekkel. 
Az egyetem nagyapámat alkalmazta 
az ideg- és elmeosztályon ápolóként, 
és onnan is ment nyugdíjba. Nagy-
apám munkájának köszönhetően 
édesanyám többször is találkozott 
az intézet kertjében Juhász Gyulá-
val, akit elég hosszú ideig ápoltak 
Szegeden. Ezért is lett nagy hódolója 
Juhász Gyula költészetének, s ezt át-
plántálta belénk is.

Édesanyám a zöldkeresztes nő-
véreknél ápolónői és védőnői képe-
sítést szerzett, s az 1940-es visszacsa-
toláskor úgy érezte, hogy vissza kell 
jönnie a gyökerekhez. Csíkszeredá-
ban a Szentlélek utcában, a László 
kertészetnél talált lakást magának. 
Itt ismerkedett meg édesapámmal és 
költözött a Bolyai utcába, a már em-
lített házba.

Esték, borok, beszélgetések
A fenyők között egy almafa és 

egy hatalmas hársfa alatt egy hat-

szögű kis ház állt, mi „bungálónak” 
neveztük. Előtte egy régi kerek 
kővályú, amiből valamikor disz-
nókat itattak. Nálunk tűzhelyként 
szolgált szalonnasütésekhez. A 
„bungálóban” évekig csak petró-
leumlámpa világított, később a 
technika belopózott az udvarra 
és kigyúlt a villany a fenyők kö-
zött is. Itt zajlottak a parázs viták 
irodalomról, művészetekről, po-
litikáról. Szüleim kétszemélyes 
üzeme hihetetlen varázsával maga 
köré szippantotta a város szelle-
mi elitjét. Itt, a kerek asztal körül 
ülhettek a vitázó vendégek iszo-
gatva a kert nagyszerű termékeit: 
a ribizliborokat, amelyeket pi-
ros és fehér ribizliből készítettek 
szüleim. A fehérribizkebor volt a 
legfinomabb és kevesebb is volt 
belőle, ezért ebből csak kivételes 
vendégeknek jutott, minimális 
mennyiség. Ezekhez a beszélge-
tésekhez mindig készen állt egy 
szelet kenyér és egy darab szalon-
na is. Gyakori vendégeink voltak 
Bajkó Barabásék2, Bónis Ferencék, 
Vécsey Gyuláék és nem utolsósor-
ban Lám Béla3.

Versek, varrottasok
Édesanyám huszonöt évig, 1970-

ig naponta gyalog járt ki a somlyói tü-
dőgondozóhoz, amikor egyszerűen 
elfogytak a tbc-s betegek. Legalábbis 
úgy tudom, hogy azért kellett akkor 
bezárni a kórházat, mert nem volt 
beteg! Ekkor indult a régi kórházban 
az onkológia-sugárkezelő részleg, és 
ott dolgozott nyugdíjazásáig.

Nem mindennapi kapcsolat volt 
a szüleimé. Ha csak arra gondolunk, 
hogy egy szép, fiatal nő hozzáment 
egy úgymond csonka emberhez, 

azt jelenti, hogy kellett legyen va-
lami különleges a kapcsolatukban. 
Volt is. Édesanyám egy fantasztiku-
san értelmes, okos, olvasott, a maga 
idejében különlegesen érdeklődő 
nő volt. Főleg az írott betűnek és 
a verseknek volt nagy hódolója. 
Az 1970-es években egy magnót 
kapott édesapámtól az ötvenedik 
születésnapjára és erre felmondta az 
általa legszebbnek tartott magyar 
verseket. Ezeket a hangszalagokat 
most is őrzöm. CD-re átjátszva 
hallgatom, és a régi családi házunk 
hangulatát még most is magamba 
szíva erősítem a lelkemet.

A házunk... A hatalmas szobák 
és édesanyám csodás érzéke a szőt-
tesekhez, a csángó varrottasokhoz... 
Amire eszmélni kezdtem, házunk 
megtelt a kézimunkák tömkelegé-
vel. Nem egy keresztszemes mun-
kát együtt ötlöttek ki Nagy Imre 
bácsival. Emlékszem, amikor egy 
táncoló pár mozdulat-dinamiká-
ját napokig próbálgatták együtt, 
addig amíg a táncosok mozgását 
pontosan vissza tudta adni a var-
rópamut!! Ez a két csodás közös 
munkájuk a  tulajdonomban van, 
és őrzöm még a papírra felvázolt 
tervet is.

Levélváltás Illyés Gyulával
Egyszer Vécsey Gyula bácsi Ma-

gyarországra utazott, és édesanyám 
tőle küldött ki két varrottaspárnát 
Illyés Gyulának. Ezt köszönte meg 
egy levélben Illyés Gyula. Gondo-
lom, édesanyám válaszolt erre, és 
ezután még két levelet váltottak, 
amelyeket máig féltve őrzünk.

„Budapest II.
Józsefhegyi u. 9. 1971. I. 4.

Kedves Asszonyom!
Köszönöm jó és szép sorait. Mi 

más értelme lehet az író-féle munká-
nak, mint könnyebbé tenni a meg-
próbáltatást, ami mindannyiunkat 
sújt, amíg élünk?

Boldog s büszke vagyok, hogy 
gyermekeinek is juttat a bizako-
dásból.

Megjelent Poharaim4 címmel 
verseimnek elég nagy gyűjtemé-
nye, itt Pesten. De nem kapható. 
Ha mégis szerzünk példányt, s lesz 

mód az elküldésére, készségesen 
megteszem.
Feleségemmel együtt mindnyájukat 

őszinte rokonérzéssel köszöntjük
Illyés Gyula”

„Kedves Asszonyom!
Most jöttünk meg hosszabb tá-

vollét után; innen a késedelem szí-
vességét megköszönni.

Kérem, adja át kedves nővéré-
nek megihletődött üdvözletünket. 
Legszebb emlékeink közé tesszük el 
a szép varrottast. Vigasz és bátorí-
tás lesz, hogy érdemes fáradozni jó 
ügyért is.

Szeretettel üdvözli, kézcsókját 
küldi 

Illyés Gyula
1971. X. 15.”

A gyerekek
Édesapám jól hegedült. A na-

gyobb ünnepségeken, ahol a baráti 
társaság összegyűlt, édesapám szol-
gáltatta a zenét, a hangulathoz és a 
tánchoz is. A legnagyobb testvére-
met, Benedeket édesapám tanította 
hegedülni, de hetedikes korára már 
nem tudott édesapám újat nyújta-
ni, ezért Nagy Imre segítségével a 
kolozsvári zeneiskolában folytatta 
tanulmányait. Ott érettségizett, el-
végezte a Gheorghe Dima Zeneaka-
démiát, majd a kolozsvári filharmó-
niánál dolgozott mint első hegedűs. 
Magyarországra való kitelepedése 
után az érdi zeneiskola tanára lett. 

Itt jegyzem meg, hogy Nagy 
Imre bácsival napirenden kapcsolat-
ban álltunk, sokat járt hozzánk, és 
minket, gyerekeket sok mindennel 
megajándékozott. Tőle kapta pél-
dául bátyám az első sílécet és bam-
busz síbotot, és tőle kaptuk mind 
a hárman az akkor még hírből sem  
ismert  „baszkett-cipőt”. És a csúcsok 
csúcsa: egy közepes méretű hegedűt! 
Erről a hegedűről hamar lenőtt Ben-
ci bátyám, és az én sajnálatomra rám 
ruházták a használatát. Igaz, nem 
sok sikerrel. Ennek a közepes mére-
tű hegedűnek volt egy különleges 
vonzereje: a belsejében volt egy ilyen 
felírás: Stradivari! Ezzel aztán sokat 
hencegtem a  barátaimnak...

A bátyámat  olyan 4-5 éves korá-
ban Imre bácsi „elkérte”, hogy legyen 
nála nyáron Zsögödben. Oda is ad-

ták, Imre bácsi gazdálkodott akkor 
nagy ügybuzgalommal. A második 
héten a szüleim mentek meglátogat-
ni a csemetéjüket. Egy szekér széna 
tetején érkezett Benci egy ostorral 
a kezében, mellette a széna tetején 
Imre bácsi. Annyira el volt foglal-
va bátyám a lovakkal és az ostorral, 
hogy nem is vette tudomásul a szüle-
inek az érkezését. Erre szüleim Ben-
cit felpakolták és hazavitték.

A második gyerek, Anikó nő-
vérem Marosvásárhelyen végezte a 
fogorvosi kart 1970-ben. Németor-
szágban él. Én, a harmadik. 1972-
ben végeztem, ugyancsak Marosvá-
sárhelyen a fogorvosit. Szeptember 
12-én államvizsgáztam. Akkor még 
nem volt telefonunk, és a szomszéd-
ból (Bajkó Barabás bácsiéktól) hív-
tak a megbeszélt időben a bentlakás 
portáján.

A záróvizsgáról táviratban ér-
tesítettem a szüleimet. „Kilencest 
kaptam” – írtam nekik. És a távirat 
papírjára édesapám néhány pillanat 
alatt versikét rögtönzött, amelyben 
köszöntötte az anyát, az élettársat és 
nem utolsósorban Máriát: 

„A nagy műnek ezzel vége.
Három gyermek elrendezve.
Érdemeid bizony nagyok!
Névnapodra tízest adok.”
1972. szeptember 12.

Részegh Viktor, a hadirokkant okleveles gazda, újságíró, fele-
lős szerkesztő és életvidám trafikos 45 évesen nősült. Felesé-
ge, Deák Mária zöldkeresztes nővér1 21 évvel volt fiatalabb. 
Csíkszeredában, a Bolyai utcában található házukban pezsgett 
az élet, a munkahelyen és a három gyerek felnevelésén kívül 
szellemi tevékenységre is jutott idő. Részeghné Deák Mária még 
Illyés Gyulával is váltott néhány levelet. Részegh Viktorék alak-
ját legkisebb fiuk, a Mosonmagyaróváron élő Részegh Domokos 
segítségével idézzük fel. 

Részegh Viktorék 
bungalója 

Dokumentumok 
Részegh Viktor portréjához 

III. rész

A Részegh család

Illyés Gyula levele

1A Zöldkeresztes Egészségvédelmi 
Szolgálat tagjai kettős – ápolónői és vé-
dőnői – képesítéssel rendelkeztek. A zöld-
keresztes védőnők feladatai öt területre 
terjedtek ki ebben az időszakban: anya- 
és csecsemővédelem, iskola-egészségügy, 
nemibetegségek és TBC elleni küzdelem, 
szegény betegek otthoni ápolásának meg-
szervezése, szociális gondozás.

2Bajkó Barabás (1916–1985) 
csíkszeredai nőgyógyász, orvosi szak-
író, közíró

3Lám Béla (Medgyes, 1892. febr. 
18. – Kolozsvár, 1973. aug. 29.): író, 
gépészmérnök, Boncza Berta (Csinsz-
ka) első vőlegénye.

4Illyés Gyula összegyűjtött versei 
762 oldalon Poharaim címmel 1967-
ben a Szépirodalmi Könyvkiadónál 
jelentek meg.


