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Emlékeim a száz éve született 
Szombathy Viktorról 

Tízéves forma gyerek voltam, amikor először találkoztam Szombathy Viktor íróval, kit 
csak Viktor bácsiként emlegettünk. Gyakran jött haza a szülőföldjére, Batyiba, a szülővárosá-
ba. Apámékhoz, kinek jó barátja volt mindig eljött, sohasem hagyta ki a találkozást szüleim-
mel. Feleségével, Györgyi asszonnyal érkezett legtöbbször. Csodáltam Viktor bácsi fiatalos 
lendületét, vidám természetét (már hetven felett volt ekkor), öltözködését: ha túrázni indult 
rövid turista kabátot, p lump nadrágot, túracipőt viselt, s a fényképezőgép és kis oldaltáska is 
elmaradhatatlan tartozékai voltak külsejének. Kirándulni indultak ilyenkor; Gömör valame-
lyik zugát, festői hegyeit, falvait néztük meg. Szüleimmel velük tartottunk, anyám volt a so-
főr, a kis Trabantba zsúfolódtunk be öten. Vály-völgye, Medves-alja, Balog-völgye, Szinyec-
hegy, Túróc-völgyi falvak voltak kirándulásaink, portyáink végcéljai. Sohasem felejtem el 
azokat a remek hangulatú napokat, vidám órákat, perceket. Barangolásaink folyamán megis-
mertem Gömör minden zegét-zugát, dombját, fáját, templomát, érdekes emberét, vidékét. Ki-
váló útitárs volt, jó humorú partner. Mindig tanultam tőle valamit, szinte ittam minden sza-
vát. Minden faluhoz fűzött valamilyen érdekes történetét, adomát, anekdotát. Sok ismerőse 
volt szerte a járásban, nagy szeretettel fogadták őt fiatalok és idősek Nagybalogtól Hubóig, 
Várgedétől Abafalváig. Buzgón fényképezett gyermek és ifjúkora kirándulásainak, hajdani 
cserkészútjainak színhelyein. 

Engem kisfelnőttként kezelt, azt hiszem lelke mélyén szinte unokájaként szeretett; Bende-
gúznak nevezett el. Egész évben vártam leveleit, újságkivágásait, újságjait, könyveit, melye-
ket szerencsére gyakran küldött. Külön leveleket írt nekem, a könyvekben a tanulságos, el-
més, rímbe szedett beírásai élményszámba mentek. A gyönyörű bélyegek nagy örömöt jelen-
tettek számomra, amelyeket előszeretettel áztattam le a borítékról, nagy gyűjtő lévén akkori-
ban. A Turista Magazinban mindig jelent meg írása, rengeteg évfolyama megvan a mai napig 
otthon. A tavaszi leveleknek külön örültem, mert azokban már benne volt, hogy mikor jön 
Viktor bá', s tudtam, az már kirándulást, túrát jelent. Régi cserkészhelyeket ismertem meg a 
barangolásaink alatt. 

A rimaszombati első cserkészcsapatnak tagja volt már Horváth Zoltán tanár úr idejében, 
akárcsak Győry (akkor még Wallentínyi) Dezső is. Őt Volkó Viktornak hívták még ifjú korá-
ban, a Szombathy nevet szülővárosáról választotta. Jeleskedett már ifjúkorában is, elismerően 
írnak a régi gimnáziumi évkönyvek Viktor bácsi cserkésztevékenységéről. Természet és szü-
lőföldszeretete tehát már zsenge fiatalkorában is megmutatkozott. Bárhová is került élete fo-
lyamán, Komáromba vagy Budapestre, megmaradt igazi palóc „Batyi-gyereknek", ahogy ő 
maga mondogatta. Sokat mesélt a régi Rimaszombatról, melynek javarészét, sajnos, az előző 
rendszerben lebontották, s fiataljaink már csak sárga fényképekről láthatják, elbeszélésekből, 
Viktor bácsi könyveiből ismerhetik meg. A rimaszombati töröksípról írott regénye itt játszó-
dik, legalábbis egy része, Bátyi környékén, a szabadkai várban, Papharasztban s magában a 
városban. 

Hosszú éveken át zajlottak így a nyarak, de néha ősszel is jött, volt amikor egyedül érke-
zett. Hosszas beszélgetések előzték meg a túrákat, pirospozsgás arcát, ahogyan belehevült a 
beszélgetésbe, nevetését, okos szavait sohasem felejtem. Dedikált könyvei már fiaim polcán 
sorakoznak. Azután sajnos ritkultak a találkozások, elszállt az idő, betegeskedett, ritkábban 
jött Viktor bácsi. Fél lábát elveszítette. Hosszasan gyengélkedett. De még így is, féllábbal el-
jött, hazajött az ő szeretett városába, Rimaszombatba. Nyustyát is megnézte, ahol egy ideig 
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laktak, régen. Hűséges volt városához, barátaihoz, élete végéig. Gyakran tartott előadásokat a 
városban, a Tompa Mihály Klubban. 

Azután már nem jött. Csak a hír jött, hogy Viktor bácsi nincs többé. Megsirattuk, nehezen 
barátkoztunk meg a tudattal, hogy többé nem találkozhatunk személyesen. De a szívünkben 
örökre őrizzük őt, mesélünk róla, felidézzük kedves személyét. Néhány éve emlékestet ren-
deztünk tiszteletére a városban. így adóztunk a felejthetetlen Viktor bácsi emlékének, aki 
mindig megmaradt igaz magyarnak, hű gömörinek, rimaszombatinak, bárhol is élt élete so-
rán. Utolsó szavai is ezek voltak: „Rimaszombat szeretett városom.. ." 
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