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Üj élet kezdődött. Elbeszélések, ver-
sek, levelek. [Szolnok, 1956.] Kiad.
MSZT Szolnok megyei titkársága és a
Magyar írók Szövetsége Szolnok megyei
csoportja. 57 p. 18 cm.

Mivel a kötetbe foglalt írásművek túl-
súlya a felszabadulás élménye s a szovjet
hadsereg iránti hála jegyében fogant, az
antológia mondanivalója zárt egységet
képez. Az írásművek hatására mindnyá-
junk Ivánja felelevenedik, s szívünk há-
latelt érzései új értelmet, talán még me-
legebb színeket kapnak 11 alkotó év
után. Ez volt az út, ez volt a forrás,
amelyből népünk elindulhatott sok-sok
évszázad után, s a több. mint egy évtized
győzelmei, eredményes harcai nyomán
kibontakozhatott erkölcsi és politikai,
gazdasági és kulturális megújhodásunk.

Az antológia, melyet főleg szolnoki írók
írásaiból szerkesztettek, ilymódon válik
hasznos dokumentum-anyaggá egyben.
Hiszen az elbeszélések nagy része s a
versek is, felszabadulásunk történelmi
tényét dokumentálják írói eszközökkel,
más-más műfaj keretébe zárva. Szeren-
csére, szinte valamennyi írás irodalmi
szinten mozog. Legfeljebb a szerkesztés
szempontjai vitathatók: gondolunk itt az
írók nevének betűrendbe szedésére. Mert
azon valóban lehet vitatkozni, hogy az
írásművek tartalmi mondanivalója, téma-
köre legyen-e a szerkesztési elv, vagy a
színtelenebb betűrend határozza-e msg a
tartalom összefoglalását. Az előbbi a mi
véleményünk szerint szerencsésebb lett
volna. Annál inkább indokolt ez. mert
így a különösebb igénnyel nem bíró, ki-
zárólag rövid visszaemlékezések vagy
egyoldalúan bizonyító-erejű írások nem
keresztezték volna a magasabb művészi
szintű, irodalmi igényű alkotásokat. Fö-
lösleges volt továbbá az alcímben „leve-
leket" tüntetni fel, hiszen kimondottan
ilyen természetű írás voltaképpen nincs
is a kötetben.

A kötetben lévő írásművek közül min-
denekelőtt Egri Lajos, Gyomai Gyöigy,
Herczeg László és Tóth István rövid el-
beszélései keltik föl figyelmünket. írá-
saik e szűkreszabott műfaj keretei között
is az írói jártasság, az alkotó otthonosság
biztonságáról tanúskodnak. Akár az emlé-

kezéshez vagy rögtönzéshez, akár pedig
új életünk jellemző problémáihoz nyúl-
nak, egyként kitetszik az ábrázolás tiszta-
sága, az események logikus pergetése, a
mesélő művészet s a nyelv zörej telén tisz-
tasága. Dömötör Ferenc, a vasöntő; Mi-
hály, a vakságából s rozzant életéből ki-
gyógyuló tsz-tag; Dudás Józsi, a furfang-
jával ..luteránusmenlő" és Fügedi elvtárs,
a családi boldogság világába visszataláló
funkcionárius alakjai az élet. a valóság
ezerszínű világából rajzolódnak elénk
meggyőző erővel, lakkozás. erőltetett?ég
nélkül.

A dokumentum-műfaj sikeres alkoiá-
sai közül mindenekelőtt Aszódi Imre és
Gerencsér Miklós írásait kell kiemelnünk.
„A kézfogás"-ban a hatáso? sűrítés, a
nyilas uralom végnapjainak drámai meg-
jelenítése, míg az ,,őrhalom"-ban a szov-
jet ember lelki nagysága ,&z elesett, hős
fiára rátaláló asszony finom rajza vált
szerzőjük legfőbb erényévé. De Biró
László. Kunráth Sándor, Tóth Kornél.
Szekulity Péter és Gál Gyula apróbb lé-
legzetű vagy csupán visszaemlékezést
tükröző írásai is szerencsésen egészítik ki
a gyűjtemény nemes tendenciáját.

Péteri István három verse közül az
..Üjra itt van" címűt tartjuk a legköltő-
íbbnek. Finoman árnyaló, plaszticizáló te-
hetsége ebben érvényesült a legjobban.
Sáry István „Soproni emlék"-e inkább
dokumentum-erejével hat a lírai össz-
hangban, míg Tóth Lenke verse érett haj-
lamot árul el a gyermekversek hangula-
tának érzékeltetésében. Műfordítása
Trutnyevától csak aláhúzza az előbb mon-
dottakat, a forma iránti készségéről ta-
núskodva.

Mindent összegezve nyugodtan elmond-
hatjuk, hogy az ,.Üj élet kezdődött" c.
irodalmi antológia túl azon, hogy hasznos
segítőjévé vált a magyasz-szovjet barát-
ság ápolásának — s nemcsak megyei vi-
szonylatban! — érdekes, jó olvasmánynak
is bizonyult egyben. Célját tehát minden-
képpen elérte.

Ertsey Péter
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VÉRSÉGI Ferenc
Válogatott versek, (Szerk. és jegyz. [e)l.]

Vargha Balázs.) Bp. 1956, Magvető. 303 US
p. 4 t. 17 cm.

(Magyar Könyvtár)

Régi adósságot rótt le a Magvető Ki-
adó, amikor a Magyar Könyvtár c. soro-
zatában Vargha Balázs összeállításában
közrebocsátotta Verseghy Ferenc váloga-
tott verseit. (A gyűjtemény mintegy há-
rom ívnyi szemelvényt ad Verseghy pró-
zai műveiből is.)

Legfőbb ideje, hogy kikerüljön végre a
homályból, a méltatlan mellőzöttségből a
magyar felvilágosodás egyik kiváló alak-
ja, Verseghy Ferenc, és elfoglalja azt a
helyet, amelj'et sokoldalú és hatásában is
jelentős tudományos és költői munkássá-
gával ,a felvilágosodás ügyének szenve-
délyes szolgálatával, a Martinovics-moz-
galomban való részvételéért e! viselt ki-
lenc évi keserves rabságával, egész em-
beri magatartásával kiérdemelt.

Jól mondja Vargha Balázs a kötet utó-
szavában, hogy Verseghy valahogy „ki-
szorult az irodalmi élet perifériájára". És
valóban. A 19. sz. elejének hivatalos iro-
dalmi világa, illetve ennek vezérei, Révai
Miklós és Kazinczy Ferenc, mint a nyei-
helyesség és nyelvújítás ügyében velük
vívott harc legyőzöttjét, már életében
igyekeztek kemény ellenfelüket, Verseg-
hyt háttérbe szorítani, elszigetelni. Ta-
lán ezzel magyarázható, hogy a későbbi
irodalmi kézikönyvek is mostohán bántak
vele, s az egyes kiadások sem igen jutot-
tak a nagyközönség kezébe. Két szolnoki
középiskola — a fiúgimnázium és a felső
kereskedelmi iskola (most közgazdasági
technikum) — ifjúsági önképzőköre még
a 30-as években sajtó alá rendezte a
Magyar Irodalmi Ritkaságok c. sorozat-
ban Rikóti Mátyás c. szatiriko-komikus
eposzát; ennek jelentősége viszont inkább
kuriozitásában van.

Vargha Balázs — mellőzve Verseghy-
nek az 1770-es évek végén és a 80-as
években írt költeményeit — az 1790—
1822-es évek terméséből ad mintegy 80

verset, körülbelül egyharmadát az ismert
Verseghy költeményeknek. Megismerjük
egyéni, érzelmi világát (Búcsúzás, Az Inn
vizéhez), írótársaihoz, a kor irodalmi moz-
galmaihoz való viszonyát (Batsányihoz,
Szentjóbi Szabó László halálára, A szőr-
szálhasogató), a haladás, a felvilágosodás,
a függetlenség, a szabadság iránti szete-
tetét, a zsarnokság elleni gyűlöletét (A
zsembes öreghez, Marsziliai ének). A
klasszikus (Horatius) és német költészet
(Lessing, Kleist, Bürger) erős hatással
volt rá, de Verseghy átdolgozásain alig
lehet felismerni az eredetit. Annyira át-
meg átszövi ezeket a verseket modern
gondolatokkal, annyira megízesíti ma-
gyar, sőt népi zamattal, hogy hangban,
szellemben egészen eredetinek, magyar-
nak érezzük azokat (Külső Szolnok, Az
irigységhez, A baktai paraszt). Mennyi
egészséges, nem ritkán vaskos humor van
ebben a testben-lélekben egyaránt sokat
szenvedett poétában (Rikóti Mátyás, Lek-
vári örzse), s milyen döbbenetesen rea-
lisztikus képet tud festeni a dolgozó nép
nyomoráról, leleplezve egyszersmind az
uralkodó osztály lélektipró eszközeit
(Koppi Károlynak)! Képzett zenész volt,
s verseihez sok esetben dallamot is szer-
zett. Ezért hívták „magyar hárfás"-nak.

Tiszteletadás ez a könyv az érdemes
költő emléke előtt, akinek a jövő évben
üljük születése 200. évfordulóját. Vajha
minél több kéz lapozná, vajha minél több
érdeklődőt hozzásegítene Verseghy ala-
posabb, közvetlenebb megismeréséhez,
és igazabb értékeléséhez!

És végül: szándékosan írtunk Verseg-
hyt. Vargha Balázs érve alapján nem
tartjuk eléggé indokoltnak az -i -t. A
születési anyakönyvben hy szerepel, maga
a költő legtöbbször így írta nevét, kortár-
sai így írták, s így idegződött be a köz-
tudatban is. Szükség van-e hát a változ-
tatásra?

Kemény László
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