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Hogy hívják azt a féllábút....
Az olvasót nem akarom sokáig 

kínozni. Mindjárt az elején meg
mondom. Az a bizonyos féllábú: én 
vagyok. Mindegy, hogy ki. Valaki, 
aki egykor virágos vonatokon indult. 
Nagy és szép kilátásokkal. Divatos, 
embervadító szólamok képezték 
hozzá a kísérőzenét. És Galíciában, a 
karsztokon, az olasz poklokban vagy 
Verdunig is eljutva – zátonyra futott. 
Ki így, ki úgy. Volt aki az egysze
rűbb megoldás kedvéért, mindjárt 
a legokosabb lehetőséget választot
ta. Belefeküdt a hősi halottak kato
nazenés, jól megvetett, nagyszerű 
nyugdíjjal, teljes ellátással, összkom
forttal kirobbantott hősi sírjába. 
Kinézett magának egy gyönyörű 
kilátású hősi temetőt odalent, Pet
rarca Szicíliájának mindig mosolygó 
ege alatt és bebiztosította magának 
a legpompásabb öröklétet. Igen ám, 

de mindenkinek nem sikerülhetett 
ilyen ragyogóan a nagy kirándulás. 
A ravaszabbja, a hitetlenebbje, a 
földöntúli ígéretekben nem bízó 
pogányabbja itt maradt, hogy vé
gigélvezze a hálás utókornak földi 
ígéreteit. Nem engedte magát olyan 
könnyen lerázni a kalmárkodó 
költségvetések nyakáról. Hogyne! 
Csak azért is hazajött, láb nélkül, 
kar nélkül, szem nélkül. Ki ahogy. 
Szép számmal ahhoz, hogy min
den idők nemzedékének ízelítőt 
demonstráljon a vitézi élet háborús 
gyönyörűségéből. 

Egyszóval a hősök temetőinek, 
az ismeretlen hősök tiszteletére emelt 
művészi alkotásoknak körítéseként 
hazajött a „hadirokkant”. Kezdet
ben nagyon jól mutatott. Szerették, 
megbecsülték, miután mindez nem 
került pénzbe. De ahogy a pénz nem 
nőtt bennük, ahogy a háború bor

zalmai évtizedenként távolodtak a 
felnövő nemzedékek szemei elől, 
aszerint megkopott a varázs is. –

Az államhatalom olcsó fogásai
val tiszteletet parancsoló beavat
kozás is elmaradva, a hálás utókor 
szemében már az áldozat lesüllyedt 
a „vak Péter”, a „nyomorék Pista”, 
a „falábú János”, a „bonka Jóska” 
szintjére. De nem csak a falu kegyet
len erkölcse végzett ilyen módon a 
hadicsonkaság madárijesztőivel. Az 
úgynevezett tanult réteg, a zagyva 
középosztályunk összetákolt gerin
cű társadalma is megformálta a maga 
ítéletét. Szinte saját képére és hason
latosságára.

Ma már nem ritkaság az olyan 
tömegrendelésre beállított egészség
ügyi javítóműhely sem, ahol az olim
poszi magasságokban dikicselő or
vos így szól ki az ajtón: „hogy hívják 
azt a féllábút?”. Pedig az orvos ugye, 
művelt ember. Sokat tanult. Faus
ti éjszakákat töltött könyvei fölött 
töprengve és vergődve a lét és nemlét 
szörnyű kérdései között. S mégis, ki 
hinné, hogy egy ilyen egészen egy
szerű kérdését a hétköznapi létnek 
ekkora durvasággal tudja megfogal
mazni az újsütetű Faust doktorok 
egyikemásika. – 

Folytassuke tovább? Keserű 
szájízzel lehetne még sokáig szem
betartani a tükröt az ehhez hasonló 
elvadulásokkal. El nem képzeli a 
jóérzésű ember, hogy milyen ötle
tes ezen a vonalon a parasztság, a 
dölyfös rángatózás. De nem célunk 
társalkodási kiskátét adni senki ke
zébe. Ezért hát megmaradunk csak 
azon az állásponton, hogy a nyom
tatott betű megszégyenítő erejével 
megkérdezzük, hogy mit szólna 
hozzá X Úr, mint orvosnagyság, ha 
viszont a féllábúak visszakérdeznék: 
ugyan, hol állítottak ki önnek orvosi 
diplomát?!

Néhány ecsetvonás
és egy téli éjszaka
Részegh Viktor tevékeny, köz

életi ember volt: a csíksomlyói kegy
templom orgonájának szentelésén 
ugyanúgy jelen volt, mint a városi 
képviselőtestületben az 1940es év
ek elején. A kommunizmus idején 
– még ha a béke és a testvériség esz
méjét, mint háborúviselt katona, 
magáénak is vallotta – a háttérben 
maradt. „Nekem egyszer azt mond
ta – idézte fel Részegh Domokos 
–, hogy a szocializmus csak addig 
fog állni, amíg annak építése arra a 
generációra marad, amelyiket a szo
cializmus nevelt fel magának! Nem 
hiszem, hogy ennél pontosabb diag
nózist állított fel ember! Mert ha jól 
megnézzük, majdnem napra ponto
san ez következett be. Párttag soha 
nem volt. Amennyire tudom, nem is 
kérték fel soha ilyen szerepre. Biztos 
vagyok benne, hogy nem állt volna 
kötélnek, ha esetleg ilyen felkérést 
kapott volna” – véli a fia.

„1976ban költöztünk be Szé
kely udvarhelyen egy nagyon szép, 
négy szobás negyedik emeleti tömb
házlakásba – emlékszik vissza Ré
szegh Domokos. – Édesanyám el
utazott Kolozsvárra a bátyámékhoz, 
édesapám nálunk maradt azokra 
a napokra. Ezen a bizonyos napon 
én délutános voltam. Délelőtt, ra
gyogó téli időben Édesapámmal 
bebarangoltuk az imádott Udvar
hely minden szegletét, azokat a he
lyeket, ahol mint diák megfordult, 
és azt a házat is megkerestük, ahol 

diákkorában lakott. Estére hatalmas 
hóvihar kerekedett, s mi a kényelmes 
fotelekben és meleg szobában ko
nyakot kortyolgatva beszélgettünk. 
Szájtátva hallgattam édesapám éle
tének történetét... 27 éves voltam és 
szégyenkezve feküdtem le azon az 
éjjel, arra gondolva, hogy ennyi idő 
kellett ahhoz, hogy édesapámra és 
a családi krónikára odafigyeljek. De 
nekem szerencsém volt ezzel az esté
vel, mert minden szava és története 
az agyamba vésődött.

Azon a nyáron, augusztus 10én 
elvesztettük. Az utolsó előtti pilla
natban tárta fel előttem életét. Akkor 
mesélte, hogy a trafikból néhányszor 
az esti zárás előtt elvitték (tulajdon
képpen bekérették) a rendőrségre, 
ahol hosszabbrövidebb ideig ki
hallgatták. Ezen az estén elmesélte, 
hogy addig piszkálták és ijesztgették 
az újságírómúltja miatt, hogy egy 
pillanatban úgy érezte, tovább nem 
bírja. Eldöntötte, hogy végez magá
val! Felnézni sem mertem. A szavak 
kegyetlenül kopogtak körülöttünk. 
Eldöntötte, hogy a vonat elé ugrik. A 
vasút nem volt messze tőlünk, a Bo
lyai utcai lakástól. Felcsatolta a mű
lábát és elindult a végzetesnek tűnő 
útra. Lement az átjáróhoz, és várta 
az érkező vonatot. De itt vezetett el 
egy út a Szeredaifürdőhöz. Ekkor 
is tél volt, nagy hóval. És ezen az 
úton megjelentek síléceiken csúszva 
Bajkóék: Barabás bácsi és Baba néni, 
a tőszomszédaink. Barabás bácsiék
kal édesapám is hazasétált... Többet 
az eszében sem fordult meg, hogy 
ilyesmit tegyen.

Menet közben – végszóként
„Bontják a vasüzletet s a mellette 

levő öreg házakat Csíkszeredában. 
Bontják, hogy építhessünk. Meré
szebben az elődöknél, véglegesüljön 
végre a megyeszékhely, immáron 
helyenként nagyvárosi hangulatot 
árasztó új arculata. Kacatok, limlo
mok között régi újságot sodor a szél, 

a Csíki Lapok egyik számát 1927 
novemberéből. [...] Nem veszem fel, 
még a címeket sem olvashatom el a 
futballmeccsre igyekvők sűrű for
galmában, csupán a szerkesztő ne
vét látom a fejléc melletti keretben: 
Részegh Viktor. [...] 

Nézegetem a régi ház véletlen 
ajándékát s a szakmabeli tiszteletével 
gondolok a régi csíki tollforgatókra. 
Részegh Viktorra történetesen, aki 
épp 1927ben vette át a lap szerkesz
tését, s ki is tartott mellette mindvé
gig. Őt még ismerhettük, köszön
tünk egymásnak, nagy mulasztás, 
hogy elmaradtak a meghitt beszél
getések. A csíki sajtótörténet meg
íratlan fejezete kerekedett volna ki a 
beszélgetésekből...” (Borbély László: 
Hargita, 1985. október 23.)

[...] Kezembe került néhány 
példány a Csíki Lapokból. Ezekben 
a lappéldányokban a főszerkesztő – 
Részegh Viktor – néhány írását is 
olvashattam. Döbbenten kaptam a 
fejemhez: miért hallgatott el? Hol 
van ez a – bátran állíthatom – euró
pai rangú publicista? Hiszen ismer
tem én a hadirokkant lapszerkesztőt, 
de nem tudtam, hogy olyan újságíró, 
amelyiknek bármely fővárosi lapnál 
helye volna!

Felkerestem. Megtört öregem
berrel találkoztam, akit nyomban a 
háború után durván félreállítottak, 
majd házkutatásokkal zaklattak, és 
akit az 1968as fellélegzés idején sem 
sikerült íróasztal mellé ültetni. Kér
tem, írja meg az emlékiratait. Már 
már hajlott volna rá – amikor elvitte 
a Kaszás.

Részegh Viktor elmaradt em
lékiratai – úgy éreztem és úgy érzem 
ma is – az én lelkiismeretemet is 
terhelik. Miféle szülőföldszeretet az 
olyan, amelyik eltűrte egy ilyen érték 
elkallódását, semmibe hullását, ami
lyen ez a nagyszerű íróember volt?! 
[...] (Fodor Sándor: Csíki Lapok, 
1990. október 9.)Kéziratrészlet

Nyolc darab félív nagyságú papírlap, tollal, tintaceruzával, majd megint 
tollal sűrűn teleírva, áthúzva, javítgatva, aláírás nélkül. Az írást, ame-
lyet teljes terjedelmében olvashatnak, egy kedves zsögödi olvasó jut-
tatta el hozzám. „Hogy hívják azt a féllábút....” olvastam a címet, és 
azonnal tudtam, hogy csakis Részegh Viktor „üzenhetett” ily módon 
– bár én a jeles trafikossal soha nem találkoztam. Amint kiderült, a 
Részegh család számára is ismeretlen írást tartalmazó papírlapokat 
a Kedves család őrizte mostanig. „Részegh Viktor trafikja Csíkszere-
dában a Törvényszékkel szemben, a későbbi Bulevard helyén állt, a 
mi lakásunk szomszédságában – mesélte Kedves Mária. – A hetve-
nes évek elején, amikor Viktor bácsi nyugalomba vonult, édesanyám, 
Kedves Jozéfa vette át a dohányáruda működtetését, de az épületet 
rövidesen lebontották, a trafik pedig a Virág utcába költözött, de csak 
rövid időre, mert azt az épületet is lebontották. A költöztetések során, 
egy poros dobozból került kezünkbe ez az önéletrajzi feljegyzés, s mivel 
mi ismertük és szerettük Részegh Viktort, nem dobtuk el, hanem meg-
őriztük.” A feljegyzés valamikor 1955 után, de még rajoni időben író-
dott – ahogyan következtetni lehet az újrahasznosított lapok hátoldalán 
található, többek között az Állami Jegyzőséghez címzett kérvényekből, 
amelyek megírásában minden bizonnyal az írástudó trafikos segítette a 
hozzá fordulókat. Így figyeltem fel elfeledett újságíróelődöm eddig nem 
közölt írásaira, és vettem fel a kapcsolatot utódaival. Végül, együttmű-
ködésük jóvoltából megszülethetett e néhány részes visszaemlékezés. 
Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

„Az a bizonyos féllábú – 
én vagyok”

Dokumentumok 
Részegh Viktor portréjához A trafik előtt


