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Segélykiáltás 
az Utunk olvasóihoz1

A nagy átértékelések idejét éljük. 
Minden vonalon. Így a művészete-
kén is. Irodalom, festészet, szobrá-
szat, költészet – bámulatos meglepe-
téseket vajúdik.

A művészvilág gyötrelmes kínló-
dása között sok újítással kell megba-
rátkozni a fogyasztónak. Nekünk, s a 
sírba készülőknek különösen érdekes 
a teremtő munkának ez a szokatlan 
hullámverése...

Természetesen sok gondot 
okoz a nekünk készülő gyönyör-

ködtetés megértése. Csodálko-
zunk, mérgelődünk, dühöngünk. 
A vérmérséklet, az igényesség 
szerint. Ki-ki a maga módján. De 
mindig csak óvatosan, körülte-
kintéssel. Mert a levegőben lógó 
problémák feszítő ereje robbanás 
előtti. A jelentkező tehetségek 
száma növőben, a genius záporo-
zó áldása elsöprő jellegű, a meg-
szállottak rohamozó elkeseredése 
lélegzetelállító. És mit lehet tudni, 
hogy ebben a tehetségdömping-
ben hány Adyt és más nagyságot 
nyom el az új termés.

De addig is, amíg az óriásoknak 
ez a bábkibomlása tart, szeretnénk 
az ihlet új formákba öntött művészi 
megjelenítésének megértői–élvezői 
lenni. És itt szükséges az olvasói szo-
lidaritás fegyveréhez nyúlni. 

Elsősorban megköszönjük Jan-
csó Elemér, Dávid Gyula kiállását 
Ady védelmében2. Tanulmánynak 
beillő, nagyobb lélegzetvételű ko-
moly hozzászólásaikra szükség volt. 
Nem is annyira Adynak, mint an-
nak az olvasótábornak, amelyiket 
felháborított a feltűnési viszketegség 
nyugtalankodása.

Végül pedig arra gondolok, hogy 
szóljunk egy pár szót az Utunk szer-
kesztőségéhez. A magyar szellemi 
élet irányítóinak figyelmét hívjuk fel 
arra az el nem hanyagolható körül-
ményre, hogy az olvasó igényeivel is 
törődni kell.

Merem állítani, hogy az Utunk 
tartalmi része sok tekintetben nem 
állja a komoly kritikát. Különösen 
azok részéről, akik mind a prózai, 
mind a költészeti vonalán igen gyak-
ran értelmetlenségek zagyvaságával 
találkoznak. Lehet azonban, hogy 
ezek nem is olyan ostobaságok, mint 
amilyennek kinéznek. De akkor 
nevelni kell minket, a fogyasztó kö-
zönséget azok megértésére. Röviden 
szólva: használati utasítást kérünk.

Mert itt van például az Utunk 
egyik legutóbbi számában Márki 
Zoltán: átlátszó átlátszó idő átlátszó 
átlátszó címen megírt költeménye.3 
Illetve, nem tudom, milyen műfaj-
hoz tartozónak nevezhető 80-90 
sort számláló írásműve. Olvasom 
elölről, kezdem hátulról. Nem ér-
tem. Segítségül hívok az irodalom 
körül jártasabb korosztályt. Kín-
lódik, rejtvényszerű fogásokkal 
próbálkozik. Nem megy. A terje-
delmet illetően hőskölteménynek 
is számítható, amelyben visszatérő 
változatai „a térden alul térden felül 
körülbelül derékig” bolondítják az 
olvasót, de magát a költőt is, amikor 
azt mondja „bolond leszek egészen 
térden felül...” 

Hát én ezt nem csodálom, hogy 
az írója önvallomása szerint is bo-
lond lett „egészen térden felül”, amíg 
a végére ért a versének, mert én a 
puszta olvasásától is „térden alul, 
térden felül, körülbelül derékig”, sőt 
a guttaütésig szenvedtem. (...)

Nagy István 
és a csíki plein-air festészet4

Ezek a sorok a Nagy István-em-
lékév tiszteletét akarják szolgálni. 
Divatos áramlat ez. Akit a sorsa 50 
éven felül szerencsésen itt fogott a 
földön, az isten sem menti meg attól, 
hogy ötéves fordulóban meg ne ün-
nepeljék.

Nagy Istvánnak, a világmárkává 
lett csíki festőnek elég későre jutott 
ki ez a tisztesség. Ma egyre több ro-
kon kerül, akik hozsannával ünnep-
lik. A maga idejében, amikor erre 
neki nagy szüksége lett volna, Nagy 
Istvánt, a népének nemes egysze-
rűségével és szótlanságával mun-
kálkodó néptanítót, alig méltatta 
figyelemre a csíki képzőművészet 
históriájában gyenge lábon mozgó 
csíki közéletünk.

Ne szégyelljük megvallani a 
múlt hibáit. A századfordulónak 
flekkenes csíki világa mit hallott 
Barbisonról. Mit tudott a Páris kö-
zelében lévő fontainableau-i erdő 
melletti Barbison kisközségről, 
ahol megszületett a szabad ég alatti 

festészet iskolája? Kit érdekelt itt az 
ennek a nyomában szaporodó fes-
tőtelepek ügye? Vagy Nagybánya, 
ahol elsőként teremtették meg a 
szép mívelésének ezt a nagyszerű 
templomát?

Pedig Nagy István bizonyítot-
ta, hogy a csíki természet szépségei 
a legpompásabb alpesi szépségek-
kel vetekednek. Nyomában Nagy 
Imre vásznai a szabad ég alatt 
hirdették, hogy minden szépnek 
és igaznak legegyszerűbb forrása 
a természet. Nálunk ez úgy volt, 
hogy amikor ezek a megszállott 
művészeink vásznaikat kifeszítet-
ték a szabad ég alatt, nem sokat 
néztek ki belőlük. Nagy Imrét pe-
dig, amikor háromlábú székén a 
nagyvásárokon alkalmas alakokat 
rajzolgatott, bizony egy kicsit bo-
londnak is nézték...

Így volt. Két és fél milliárd 
aranyértéket jelentő magánjavaink, 
gazdag egyházaink nem értek rá 
képzőművészetünk támogatására. 
Tanulmányi alapjaink ügyvédet 
neveltek. Nagy Istvánjaink, Nagy 
Imréink a maguk emberfeletti mun-
kájukkal lettek azzá, amik lettek. 
Közületeinknek soha nem volt pén-
ze ahhoz, hogy juttasson számukra. 
Ennél fogva templomainkban sehol 
kezenyomukat nem látjuk. Mit szól-
na Róma, ha a reneszánsznak nem 
lettek volna nagy pápái? Szégyellni 
kell magunkat, ha arra gondolunk, 
hogy ennyi nagy, mára világmárká-
vá nőtt művészünk mellett templo-
mainkban értéktelen kongregációs 
zászlókon kívül egyebünk nincsen.

Ha Nagy Istvánnak, Nagy Im-
rének elszánt, mindenkor célratörő 
kitartásában megszületik rövidesen 
Zsögöd, a csíki Barbison, ez a szép 
reményekre jogosító művésztele-
pünk, akkor saját maguk állítottak 
ünneplésükre olyan alkalmat, amire 
büszkék lehetünk.

A Nagy István-emlékév alkalmá-
ból rövidesen megnyílik Marosvásár-
helyen Nagy István gyűjteményes ki-
állítása. Egy tömegben kapjuk majd 
a csíki tájaknak azokat a csodálatos 
szépségeit, a székely havasoknak acé-
los levegőjét, csobogó patakok mu-
zsikáját, amelyeket vászonra vetített 
ennek a magára hagyott, morózus 
székelynek művészlelke.

Engem arra kértek, a művésszel 
való múltbeli kapcsolataimról emlé-
kezzem. Nem sokat tudok monda-
ni. Gyermek voltam, amikor Mátrai 
F. Béla csíkmegyei s. tanfelügyelő-
költő és Nagy István magukkal vit-
tek 1912-ben a Békás-szorosba. A 
két jóbarát állandó nézeteltérésben 
egyeztette napi programját. Egy 
hétig voltam velük. Szemtanúja le-
hettem a Gyilkos-tó és Békás-szo-

ros égbenyúló sziklái között töltött 
idő gazdag termésének. Ennek az 
anyagnak nagy része Mátrai F. Bélá-
nál maradt. Az 1916-os menekülés 
idején elveszett. – 

Idehaza Gál Ferenc kereskedő-
sörgyárossal tartott meleg baráti 
kapcsolatot, aki sok megértéssel és 
jószándékkal segítette a hírnév felé. 
Az első világháború idején a 24. ez-
red testvérszeretet mentette át, hogy 
áldozatul ne essen az elvadult idők 
vérontásának.

Nagy István művészetét az utó-
kor kiértékelte. Életműve a legna-
gyobbak közé emeli. (...)

Folytatás 
december 8-i számunkban

Részegh Viktor, aki hadirokkant mérnökként két évtizeden keresz-
tül volt a Csíki Lapok felelős szerkesztője, a tollat soha nem tudta 
letenni. Trafikja lett az a Figyelőállás, ahonnan a világot szemlél-
te, s ahová a világ tért be hozzá, az egyszerű emberektől az olyan 
kimagasló személyiségekig, mint Domokos Pál Péter vagy Nagy 
Imre. Ezúttal két írásával idézzük fel alakját. Az egyikben egy, az 
Utunk hasábjain zajlott vitához szólt hozzá, a másikban Nagy Ist-
ván festőművész születésének századik évfordulóján vetette pa-
pírra gondolatait. (Rovatszerkesztő: Daczó Katalin)

Figyelőállásból

Dokumentumok
Részegh Viktor portréjához

Részegh Viktor archív

1Részegh Viktor írása valószínűleg 
1969-ben született. Nincs arra vonat-
kozóan adat, hogy az írást elküldte-e az 
Utunknak, és ha igen, megjelent-e.

2„Ady költészetéről, örökségének má-
hoz szóló értékeiről a költő halálának 50. 
évfordulóján alakult ki ismét polémia – 
olvasható a Romániai Magyar Irodalmi 
Lexikonban. – Székely János az Utunk, 
Szilágyi Domokos az Előre 1969-es év-
folyamában fejti ki azt a felfogását, hogy 
Ady immár csak irodalomtörténeti nagy-
ság, nem tartozik a modern irodalom ele-
ven hagyományaihoz, s életművének esz-
tétikai értékeit is részben kikezdte az idő. 
Válaszul Jancsó Elemér Ifjú szívekben és 
mindig tovább c. alatt cáfolta „az elavu-
lás tételét” (Utunk 1969/8. Újraközöl-
ve Irodalomtörténet és időszerűség, 1972. 
552-561.).”

3A vers utolsó sorai: 
a nyártól a turbinákig
oda vissza egy élet
deréktól felfele ótata jött orczydorf
határából egy óriás esernyővel loholt
herczog francival végig
egy osztályban járt
míg végre rám talált
az osztálytalan sodrásban
nem engedem el a szívét
hogy éljen tovább a lehetetlen
az évek föntjén esőkben és szelekben
sarjad a fény a mély legalján
jótáll önmagáért
az oszthatatlan létben
a fák a szók túlnövik a sorsot
s körülbelül derékig
s fejmagasságban a lányok is
itt maradtak
a pillanatba beleakadtak kinyílt
a mellük szeme a csodálkozástól
ne keressétek őket máshol

4Részegh Viktor írása valószínűleg 
1973-ban, Nagy István festőművész szü-
letésének századik évfordulóján született. 
Részegh Domokos úgy emlékszik, hogy a 
marosvásárhelyi tárlat katalógusába kér-
ték az emlékezést az édesapjától.

A trafikos
„A trafik közel volt a Tör-

vényszék épületéhez – idézi fel 
Részegh Viktor kisebbik fia, 
Részegh  Domokos. A hivata-
los problémáikat rendező falu-
si emberek gyakran fordultak 
édesapámhoz a kéréseik meg-
írásával és az adózással össze-
függő kéréseikkel. Ilyenkor én 
árultam, amíg édesapám ezeket 
a kéréseket, beadványokat szer-
kesztette. A trafikban Előrét, 
Scînteiat és Nauer Weg-et is 
árusítottak. Ez utóbbit  csak 
édesapám olvasta, többek kö-
zött azért, hogy némettudását 
ne felejtse el. Minden héten 
megvették az Utunkat és A Hét 
című lapot, amit mi diákok is 
nagyon szerettünk, mert újsze-
rűnek tűnő hangokat penge-
tett.

Az újságról és az újságírásról 
van egy történetem: készültek 
felvenni engem KISZ-tagnak. 
Mert már tizedikes voltam és én 
voltam az egyetlen az osztály-
ban, aki még nem voltam tagja 
a szervezetnek. A felvételt egy 

meghallgatás előzte meg, ahol 
be kellett számolni arról is, hogy 
mi volt az apám 1944 előtt. Ösz-
szeült otthon a család, hogy erre 
a kérdésre mit válaszoljak?  Vé-
gül édesapám úgy döntött: fiam, 
megmondod az igazat! Újságíró, 
vagyis ziarist! Ha felvesznek ak-
kor jó, ha nem, akkor nem leszel 
KISZ-tag, és kész.

A Gimnáziumban a bizottság 
előtt fel is teszik a kérdést :

– Ce a fost tatăl tău înainte de 
23. august 1944? (Mi volt apád 
1944. augusztus 23-a előtt?)

– Ziarist  (újságíró) – felelem.
Egy elvtárs a prezídiumból 

hozzám fordul: – Mióta jár maga 
román osztályba? – kérdi.

– Ötödik osztálytól!
– Akkor illene tudnia eny-

nyit románul, hogy a ziarist  – az 
az ember, aki írja az újságot. A Te 
apád csak árulja!

Nem boncolgattam tovább a 
témát. Otthon nagy izgalommal 
várták az eredményt: igen, felvet-
tek, és hónapokig nagyszerű téma 
volt a családban a felvételim prob-
lémája.”


