
Szurmay Ernő:

Húsz esztendő az irodalmi
műveltség szolgálatában
A szolnoki Verseghy Ferenc Irodalmi Kör története
1. Az indulás

A két világháború között Szolnokon működött számos egyesület, tár-
saság, kör, klub között sajátos helyet foglalt el a Verseghy Ferenc Iro-
dalmi Kör. 1926. június 9-én történt megalapításától a fordulat évében
bekövetkezett megszűnéséig ez a kör szolgálta Szolnokon a magyar iro-
dalom felkarolását, művelését és népszerűsítését, a helyi írók és iroda-
lombarátok tömörítését, az elhunyt írók, költők - köztül elsődlegesen a
város szülötte, Verseghy Ferenc - emlékének kegyeletes és tevőleges
ápolását.

E célokat irodalmi estek, matinék, hangversenyek, előadások szerve-
zésével, pályadíjak kitűzésével, évkönyv kiadásával, irodalmi művek ki-
adásával, ül. terjesztésével kívánta közelíteni.

Az alapszabály szerint a kör tagja lehetett minden irodalommal fog-
lalkozó vagy az irodalmat, a tudományt és a művészetet pártoló feddhe-
tetlen életű magyar állampolgár, ül. testület vagy jogi személy, akiket
a választmány szótöbbséggel a tagok sorába felvett. A körnek tiszteleti,
alapító, működő, kül- és pártoló tagjai lehettek. A tiszteleti tagsághoz
legalább tíz működő tag ajánlása és a közgyűlés egyetértése kellett, míg
az alapító tagnak a kör alaptőkéjéhez legalább 100 pengővel kellett hoz-
zájárulnia.

Alkör 80 működő tag számára biztosított helyet, akiknek a megvá-
lasztásukat követő két éven belül székfoglalót kellett tartaniok. A kül-
tagsághoz két működő tag ajánlása, évi 2 pengő tagdíj fizetése szüksé-
geltetett. Székfoglaló tartására nem voltak kötelezettek. Esetleges alko-
tásaikat a működő tagok valamelyike mutatta be, ül. az elnökség hoz-
zájárulhatott a választmány ajánlására esetenként a személyes bemu-
tatáshoz is. A működő tagok pótlása a kültagok sorából történt. A pár-
toló tag évi 5 pengő tagdíjat fizetett öt éven át, ha felvételéhez a választ-
mány hozzájárult.

A kör ügyeit az évente egy alkalommal összehívott közgyűlés, 24 ren-
des és 6 póttagból álló és 3 évenként újjáválasztott választmány, az el-
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nőkből, ügyvezető elnökből, három alelnökből, főtitkárból, két titkárból,
két jegyzőből, ügyészből, pénztárosból, ellenőrből és három tagú szám-
vizsgáló bizottságból összetevődő tisztikar irányította. (E tisztségekre
csak működő tagok voltak választhatók.)

A legfőbb szervet jelentő közgyűlésen minden tag részt vehetett, de
szavazati joga csak a működő és alapító tagoknak volt. A közgyűlés ha-
táskörébe tartozott a választmány s annak előterjesztése alapján a tisz-
teleti tagok megválasztása, a vagyoni ügyek intézése, az alapszabály
módosítása.

A választmány az alapszabály szerint évente hatszor ülésezett, s va-
lamennyi operatív feladat megoldása ennek a szervnek a feladata volt.

A tisztségviselők közül az elnök hívta össze a közgyűlést, a választ-
mányi ülést és irányította természetesen a kör protokolláris, adminiszt-
ratív és pénzügyeit. Az őt esetenként helyettesítő ügyvezető elnökön ül.
alelnökön kívül legjelentősebb szerepköre a főtitkárnak volt, aki a vá-
lasztmány ülései közötti időszakban az elnökkel való egyeztetés után
gyakorlatilag önállóan intézte a kör napirenden lévő ügyeit.

A kör adott időpontban történt megszületését országos és helyi körül-
mények egyarát indokolták. A világháború, a két forradalom, az ellen-
forradalom, a trianoni békeszerződés, az infláció által többszörösen sok-
kolt ország a bethleni konszolidáció eltelt négy esztendeje alatt kezdett
kilábalni a társadalom minden osztályát, rétegét így vagy úgy érintő
vagy éppen sújtó erkölcsi-gazdasági válságból. Nagyon leegyszerűsítve
az államvezetés számára az előbbiből a nemzeti öntudat minden oldal-
ról történő erősítése, a nemzeti érzés nacionalista felfokozása, az utób-
biból a külföldi kölcsönökre támaszkodó viszonylagos gazdasági stabili-
tás megteremtése - beleértve az értékálló új pénz, a pengő bevezetését
is - jelentette a kiutat.

Ebbe a kiútkeresésbe illeszkedett Szolnok város értelmiségének, pol-
gárságának az a törekvése, hogy ezt a nagyon heterogén összetételű, alig
50 éve megyeszékhellyé lett, szerencsétlenül szerencsés földrajzi fekvé-
séből eredően történelmi levegőt árasztani nem tudó várost bekapcsol-
ják a nagyobb irodalmi hagyományokkal bíró, legalább az alföldi nagy
városok kultúrkörébe. Erre legjárhatóbb útnak az évszázados vagy több
évtizedes múlttal rendelkező Kisfaludy, Petőfi, Dugonics Társaság mel-
lett a rendszerint egy-egy magyar író, költő emlékének ápolását zászla-
jukra író, tartalmi munkájukban jobbára a húszas évek említett "nem-
zeti" programját művelő irodalmi társaságokkal és az ezeket istápoló vá-
rosokkal való kapcsolatfelvétel tűnt. Ehhez is kitűnő eszközül szolgált
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a Szolnok egyetlen jelentős költő-polihisztorának, Verseghy Ferencnek
emlékét ápolni szándékozó irodalmi kör életrehívása.

Más oldalról erősítette a kör létesítésére irányuló törekvést az a tény,
hogy a városban már egy ill. két évtizede működött a város kulturális
életében jelentős helyet kivívott Művészetpártoló Egyesület, amely a
Szolnoki Művésztelepre alapozva a képzőművészet barátait tömörítet-
te ill. városi színházat megteremtő, a színészet pártolóit összefogó Szí-
niegylet. Ugyanakkor jókora lépéshátrányban volt a városban már a me-
gyeszékhellyé válás óta a tudomány, a könyvtár- és a múzeumügy s nem
utolsó sorban az irodalom művelésének, terjesztésének ügye. E hátrány
behozását is volt hivatva szolgálni a Verseghy Ferenc Irodalmi Kör.

Ezt a törekvést fejezték ki dr. Tóth Tamás polgármesternek, mint az
alakuló közgyűlést levezető elnöknek jegyzőkönyvben megörökített
alábbbi szavai: "Sokunknak lelkében élt már a vágy egy oly irodalmi
egyesület életre hívása iránt, ahol az irodalmat kedvelő közönség saját
magának és másoknak gyönyörködtetésére irányuló igényeit intenzí-
vebben elégítheti ki, s ahol bőségesen kínálkozik alkalom arra, hogy az
irodalom művelésével kapcsolatos értékeket minél szélesebb körök ré-
szére elérhetővé tegyük."

Végül még egy helyi, de az ügy szempontjából nem mellékes körül-
mény megemlítése is ide kívánkozik. A polgármesteri székben, az a Tóth
Tamás ült, akinek egyik fivére az országos hírű egyházi író, Tóth Tiha-
mér, a másik fivére Tóth Tivadar gimnáziumi tanár, a legjobban szer-
kesztett helyi lap, a Szolnoki Újság főszerkesztője volt. A kör megalakí-
tásának fo szorgalmazója, később motorja pedig a Felvidékről Szolnok-
ra került, költői ambíciókkal megáldott, kitűnő szervezőkészségű Kiss
Gábor árvaszéki ülnök lett. Ide tartozik, hogy a kör megalakulása ide-
jén a megye és a megyei intézmények élén is kultúraérzékeny vezetők
álltak, a helyi középiskolákban sok jeles, kutató-ismeretterjesztő mun-
kával is foglalkozó tanáregyéniség működött, s a város irodalmi-zenei
életében számos önálló alkotással is sikeresen próbálkozó személyiség
volt már ekkor található.

A kör tagjainak társadalmi hovatartozását is tükrözi a megválasztott
tisztikar és választmány összetétele. Díszelnökök: Alexander Imre alis-
pán, Almásy Sándor főispán, dr. Kenéz Béla udv. tanácsos, egy.tanár, dr.
Tóth Tihamér pápai kamarás, egy.tanár. Tisztikar; elnök: dr. Tóth Ta-
más polgármester; ügyvezető elnök: dr. Halmos Andor kir.tanfelügyelő;
alelnökök: dr. Mandel Sándor ügyvéd, dr. Radvánszky József lelkész, dr.
Tóth Tivadar fogimnáziumi tanár; főtitkár: Kiss Gábor árvaszéki ülnök;
titkárok: dr. Hegedűs József bírósági jegyző, dr. Szabó Ferenc várme-
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gyei jegyző; jegyzők: Goór László jav.hív.ellenőr, Petrencsik Miklós pol-
gári iskolai tanár; pénztáros: Winterhofen Ottó keresk.iskolai tanár; el-
lenőr: Kemény László. A számvizsgáló bizottság tagjai: Farkas István
máv.fomérnök, Csépé Jenő polg.isk.tanár, Göndö József polg.isk.tanár.
Választmányi tagok: dr. Balogh Béla fögimn. tanár, Betkovszk Jenő fő-
gimn.tanár, Bihary István kir.tanfelügyelő, dr. Csuka Iván várm.II. fő-
jegyző, dr. Elek István v.t.orvos, Ellmann Elvira polg.isk.tanár, Goóts
Mihály felső ker.isk.ig., dr. Halász Sándorné (orvos neje), dr. Kerekes
Sándor v.föjegyző, Komor Arnold miniszt.tanácsos, dr. Köváry Miklós
ügyészs.aleln., Krünerné Boár Lívia tanítónő, Lengyel Sándor
várm.árv.ülnök, Magyary Albert iskigazgató, P.Majsay Mór ferences-
rendi szerz., dr. Sándor Ákos kir.j.bírós.elnök, Tóth István polg.fiú isk.
igazgató, Valent István fogimn. tanár, Vezéry Ödön lapszerkesztő, dr.
Vöröss István főgimn.tanár, Wollek Géza fögimn. igazgató, Magyary
Gyula isk.igazgató.

A kör alakuló közgyűlésétől a belügyminiszteri engedély aláírásáig,
1928. február 18-ig, meglehetősen hosszú idő, mintegy másfél év telt el.

Nem tudni, mi okozta ezt a hosszú várakozási időt, amelyet még az
irodalmi társaság hiányán sajnálkozó egykori újságíró is sokallott. A "de
facto" megalakult kör tagjai azonban az alapszabály belügyminiszteri
láttamozása nélkül is tevékenykedtek. 1927. június 28-án, a Petőfi Tár-
saság megalakulásának 50. évfordulóján már a vármegyeháza díszter-
mét zsúfolásig megtöltő közönség hallgathatta a kör díszelnökeinek a
jubiláló Társaságot köszöntő szavait, ill. Pékár Gyulának, a Petőfi Tár-
saság elnökének válaszbeszédét, Gáspár Jenő elbeszélését, Jakab Ödön,
Szathmáry István verseit és Medgyaszay Vilma tolmácsolásában Pető-
fi megzenésített verseit.

Az alapszabály jóváhagyását követően 1928. május 13-án közli a Szol-
noki Újság, hogy az alakuló közgyűlésre megtörtént dr. Kenéz Béla egye-
temi tanár, dr. Tóth Tihamér pápai kamarás és gr. Klebelsbert Kúnó
kultuszminiszter meghívása. A júliusi választmányi ülés 9 új működő
tagot választott dr. Bene Lajos tanfelügyelő, dr. Darkó Dezső városi ta-
nácsosok, dr. Móra Lajos ügyvéd, Pilzer Sándor magántisztviselő, dr.
Sebestyén Mihály ügyvéd, Soós Lajos ref.lelkész, dr. Tóth József vm-i
jegyző, Varsányi Pál városi fogalmazó és Vidor Győző felsőker.isk.tanár
személyében.

Mire az alapszabály jóváhagyása megtörtént, s a kör tényleges mű-
ködése megindult, bizony az amúgy sem rózsás gazdasági viszonyok ala-
posan megromlottak. A városban is rendkívüli méreteket öltött a mun-
kanélküliség, a pénzszűke, a szanálástól való rettegés rányomta bélye-
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gét a bérből és fizetésből élők közhangulatára. Az újság vezércikkéből
való adat szerint 30 vasúti állásra 800-an, két díjnoki állásra 150-en pá-
lyáztak, s egyetlen szolnoki házvezetőnői munkakörnek 36 várományo-
sa volt.

Ilyen körülmények között elismerésre méltó a körnek az a szervező
tevékenysége, amelynek révén a Kisfaludy Társaság 1929. december 8-
i vendégmatinéján közel ezren vettek részt a Városi Színházban. A ma-
tinét, amely a Társaság ötödik vidéki vándorgyűlése volt, Szabolcska
Mihály, a Társaság elnökségi tagja nyitotta meg. A Verseghy kör nevé-
ben Kiss Gábor patetikus köszöntője ill. Tóth Tamás üdvözlete hangzott
el.

A matinén verssel, elbeszéléssel szereplő Radó Antalon, Komáromy
Jánoson, Sajó Sándoron ill. a költészet alföldi elemeiről értekező Kéky
Lajoson kívül Zilahy Lajosnak volt átütő sikere. A szolnoki siker híre a
rádióhoz is eljutott. 1930. január 23-án közvetítést is adott az itt elhang-
zottakból.

A város közönsége egyre jobban befogadta, a mindennapi művelődés
részének tekintette a kör munkáját, az irodalmi és művészeti világ is-
mert alakjainak Szolnokon való vendégszereplését. így lelkes fogadta-
tásban részesítette az 500 éves magyar dal ünnepére Szolnokra látoga-
tó Fedák Sárit, aki szerelmi dalokat, virágéneket, kuruckori dalokat
énekelt korhű öltözékben, a színházat a borsos belépődíjak ellenére zsú-
folásig megtöltő közönség előtt.

A szolnoki sikernek, a kör iránti elismerésnek is köszönhetően a bu-
dapesti Zeneakadémián elhangzott második dalcsokorba Verseghy két
dalát is felvette a népszerű énekesnő.

Nem sokkal később március 2-án a Petőfi Társaság szolnoki vándor-
gyűlése is jelezte a kör erősödő aktivitását. A Társulat Pékár Gyula ve-
zette küldöttségét a polgármester fogadta az állomáson és a főispán
adott tiszteletükre tízórait.

A Városi Színházban rendezett matinén a két irodalmi társulás elnö-
kén kívül Lamperth Géza, a Petőfi Társaság főtitkára olvasott fel ver-
seiből. Császár Elemér, Verseghy emlékezetéről, Feleky Sándor Lenau
magyar tárgyú költeményeiről értekezett. Maday Gyula Mikszáthra em-
lékezett, Gyökössy Endre négy versét adta elő, Falu Tamás pedig egy
humoros novellával mutatkozott be a hálás szolnoki közönségnek,
amelynek a véleményét az újságíró így fogalmazta meg: "Ez a vasárnap
gyönyörű ünnepe volt a városi irodalombarát közönségének és a Ver-
seghy Körnek."
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A két országos irodalmi társaság hathatós segítsége, szolnoki vendég-
szereplése révén, a vándorülésekkel kapcsolatos szervezőmunka tapasz-
talatainak birtokában a Verseghy Ferenc Irodalmi Kör - nem mondva
le természetesen e gyümölcsöző kapcsolatok ápolásáról - hozzálátott el-
őbb részben, majd egészében önálló irodalmi rendezvényeinek megren-
dezéséhez.

1930. május közepén dr. Molnár Imre zeneakadémiai tanár és felesé-
ge Hír Sári zongoraművésznő, valamint dr. Urbán Gusztáv egri jogaka-
démiai tanár közreműködésével szerveztek ankétot ismét zsúfolt ház el-
őtt. Ezen az ankéton már helyi szerzők is felléptek. Dr. Bodnár Andor-
né egyik helyi vonatkozásokban gazdag novelláját olvasta fel, Goór Lász-
ló pedig a magyar könyvnapról emlékezett meg.

November 11-én került sor a Városháza dísztermében az első önálló
ülésre a dísztermet ebből az alkalomból teljesen megtöltő közönség el-
őtt. Kiss Gábor főtitkár az elhunyt Szabolcska Mihályra emlékezett, míg
a kör tagjai közül dr. Balogh Béla, Goór László és Zsiga Lajos tartottak
székfoglalót. Itt hangzott el Balogh Béla "Kultúra és múzeum" c. szék-
foglalójában az emlékezetes érvényű mondat: "Szolnoknak történelmet
és tradíciót kell teremtenie!"

A kör saját lábára állt.

Középpontban a névadó kultusza
Egy, a kör tagságától független esemény, a budai vízi-városi temető

felszámolása a kör figyelmét fokozottabban Verseghy Ferencre irányí-
totta. 1930 nyarának végén a város polgármestere, a kör elnöke levelet
kapott Némethy Béla székesfővárosi tanácsnoktól.

E levél arra hívta fel a figyelmet,hogy a Verseghy Ferenc sírját 1886-
ban márványkereszttel megjelölő s azt azóta is ápoló II. kerületi Ponty
utcai felsőkereskedelmi iskola jogot formál Verseghy hamvainak más te-
metőben történő méltó elhelyezésére. Ha azonban a szülőváros díszsír-
helyet ad költő szülöttének, nem tesz észrevételt a hamvak Szolnokra
szállítása ellen.

A polgármester-elnök kezdeményezésére a kör választmánya, a vá-
ros vezetősége igyekezett megtenni a szükséges lépéseket Verseghy
hamvainak méltó fogadására. Az 1931. május 2-i választmányi ülés mű-
ködő tagjai sorába fogadta a budapesti Másik Andor MÁV titkár írót.

Amint a későbbiekben kiderült, ennek a látszólag hétköznapi dön-
tésnek nagy szerepe volt a hamvak ingyenes hazaszállításának megszer-
vezésében is.
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A szükséges intézkedések megtételét sürgette AuíTenberg János, a
Ponty utcai iskola igazgatójának levele is, amelyben állást foglalt Ver-
seghy hamvainak az iskola költségén a Kerepesi úti vagy a Farkasréti
temetőben történő elhantolása mellett, mondván, hogy Verseghy ham-
vainak elszállítása bizonyos fokig a székesfőváros nemzeti művelő-
désének elgyökértelenítését j elentené.

Az 1931. október 17-i választmányi ülés döntött a november 7-i ha-
zaszállítás ill. a november 8-i temetés időpontját illetően.

A sírt 40 éven át gondozó Hunfalvi János felsőkereskedelmi iskola
Verseghyvel kapcsolatos utolsó kegyeletes cselekedete a kapucinusok
templomában tartott gyászistentisztelet volt. Ezt követően a diákság ki-
vonult a vízivárosi sírhoz, ahol Krusché Emil önképzőkörvezető tanár
mondott búcsúbeszédet. A Verseghy Irodalmi Kör nevében Másik An-
dor helyezett el koszorút a felbontásra váró sírra.

Mivel a kör javaslatára Szolnok képviselőtestülete hivatalosan is el-
fogadta a fővárosnak a díszsírhely adományozására, a méltó síremlék
felállítására és a sír folyamatos gondozására vonatkozó feltételeit, min-
den akadály elhárult a hamvak hazaszállítása elől.

A hamvakat szállító vonat november 7-én du. 1/2 3-kor indult a Nyu-
gati pályaudvarról. A szülőváros és a Verseghy Ferenc Irodalmi Kör ne-
vében dr. Tóth Tivadar, a kör alelnöke, Kiss Gábor főtitkár és Másik An-
dor választmányi tag volt a kísérő. Rajtuk kívül a szolnoki MÁV Fűtő-
ház, a MAV Járműjavító és a Millennium Dal- és Zeneegylet irodalmi
szakosztályának képviselői voltak jelen. A Ponty utcai felsőkereskedel-
mi iskola tanárainak, cserkészeinek küldöttségét pedig dr. Krusché
Emil tanár vezette.

A vonatot Kőbányán, Pestszentlörincen, Vecsésen, Üllőn, Monoron,
Cegléden és Abonyban mindenütt népes küldöttség fogadta, s virágok-
kal, koszorúkkal borították a hazatérő hamvakat. Szolnokon a város és
a kör vezetői rótták le tiszteletüket, majd a hamvakat a pályaudvar kü-
löntermében ravatalozták fel. Mellette egész éjjel cserkészek álltak őr-
séget.

Másnap többezres díszmenet kísérte a hamvakat szállító díszes
gyászkocsit a római katolikus plébánia előtti térre, ahol Almásy Sándor
főispán, a kör díszelnöke, Folba János tábori esperes, dr. Haán István
tábori püspök mondott rövid beszédet. A MÁV Fűtőház Összetartás da-
lárdája Verseghy énekszámot adott elő, majd Valent István gimn.tanár,
a kör tagja mondott emlékbeszédet. Palasovszky Béla: Verseghy Ferenc
koporsójánál c. alkalmi versét Frank Károly MÁV mérnök mondta el.
Ezután dr. Krusché Emil adta át a hosszú évtizedek óta általuk gondo-
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zott hamvakat dr. Kerekes Sándor h.polgármesternek. Befejezésül a ko-
szorúk elhelyezése következett. Négyesy László a Magyar Tudományos
Akadémia és a Kisfaludy Társaság, dr. Preszly Lóránt, a szegedi Dugo-
nics Társaság nevében koszorúzott.

A hamvakat elborították ezután az esztergomi Balassa Bálint Társa-
ság, az országos Gárdonyi Géza Társaság, a Verseghy Ferenc Irodalmi
Kör és a helyi intézmények, iskolák, egyesületek koszorúi. Üdvözlő táv-
iratot küldött dr. Ernszt Sándor kultuszminiszter, a Petőfi, a Csokonai,
az Ady Társaság, a bajai Liszt Ferenc Kör.

Az ünnepség befejezését követően óriási tömeg kísérte Verseghy
hamvait végső nyughelyére, a város által felajánlott díszsírhelyre.

A Verseghy Ferenc Irodalmi Kör pedig írásban mondott köszönetet
mindazoknak, akik a hazaszállítás ügyében közreműködtek.

Még el sem hamvadtak a virágok a frissen hantolt sír felett, amikor
a kör meghirdette a "Szobrot Verseghy Ferencnek" jelszót. Az első ado-
mány Másik Andor nevéhez fűződik, akinek - mint láttuk - a hamvak
hazaszállítása körül is múlhatatlan érdemei voltak. Rögtön utána meg-
mozdult Szolnok diáksága is. A második pénzadomány már a szolnoki
községi felsőkereskedelmi iskola Kemény László vezette önképzőköré-
től érkezett.

A megajánlástól a megvalósulásig közel két esztendő telt el. A gon-
dolatot felkarolta a város képviselőtestülete és egész polgársága is. így
kerülhetett sor 1934. szeptemberében az alábbi szövegű polgármesteri
meghívó kiküldésére: "Szolnok város képviselőtestülete és a szolnoki
Verseghy Ferenc Irodalmi kör együttes kezdeményezéssel, a helyi tár-
sadalom nemesszívü áldozatkészségének megnyerésével Szolnok város
nagy költőszülöttének, Verseghy Ferencnek a szülővárosában szobrot
emelt, s Borbereki Kováts Zoltán szobrászművész ércalkotásának szo-
borleleplezési ünnepélyét f.évi szept. 30-án, vasárnap tartjuk meg..."

Az ünnepség ragyogó napsütésben, hatalmas tömeg részvételével zaj-
lott le. A Himnusz elhangzása és Kiss Gábor megnyitó szavai után Kiss-
né Tóth Lenke szavalta el "Emlékezés a Magyar Hárfásra" c. saját szer-
zeményű költeményét. Ezt követően Császár Elemér egy.tanár, a Pető-
fi Társaság alelnöke mondott ünnepi beszédet. A szobrot dr. Tóth Tiva-
dar, a kör alelnöke adta át. Szolnok város nevében dr. Kerekes Sándor
városi főjegyző vette át. A Szózat hangjai után a vendég irodalmi társa-
ságok, a helybeli hatóságok, egyletek, intézmények, iskolák helyezték el
koszorúikat a kő posztamensen nyugvó bronz mellszoborra, amely a Ti-
sza Szálló mögött, a város parkjának egyik legszebb részén, az egykori
szülőház feltételezett helyének közelében kapott helyet.

Az ünnepséget a rádió is közvetítette és a Magyar Filmhíradó is ké-
szített róla filmfelvételt. így a Verseghy szobor leleplezéséről az egész
ország értesülhetett. Az ünnepségen részt venni nem tudó szolnokiak
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pedig a Szolnok és Vidéke c. lap hasábjain valamennyi szónok szósze-
rinti beszédét és K.Tóth Lenke versét teljes terjedelmében elolvashat-
ták.

A Verseghy kultusz ápolásának fogalomkörébe tartozik az az éven-
ként visszatérő hagyománnyá vált kezdeményezés, amely most már a
szülőföldben nyugvó költő sírjánál november 1-én rendszeresen megren-
dezett emlékünnepség és koszorúzás formájában öltött testet. Az emlé-
kezés a Verseghy Ferenc Irodalmi Kör létezésének végéig a MAV Mil-
lennium Dal- és Zeneegylet, a felsőkereskedelmi iskola és a fiúgimnázi-
um növendékeinek, tanárainak s természetesen a kör tagjainak részvé-
telével zajlott le. Az emlékbeszédeket általában a kör jeles tanár tagjai
tartották. Közülük Tóth Istvánnak, a polgári fiúiskola igazgatójának,
Kemény László, Vidor Győző, Béky Ernő, Kisfaludi Sándor, Neszmélyi
László felsőkereskedelmi iskolai ül. dr. Tóth Tivadar, Pápay Antal gim-
náziumi tanárok nevét őrizte meg az emlékezet.

A két középiskola végzős diákjainak közreműködésével s a kör két te-
vékeny tanártagjának, Kemény László felsőkereskedelmi és dr. Pauka
Tibor gimnáziumi tanárnak a szerkesztésében 1935-ben napvilágot lá-
tott az első Szolnokon sajtó alá rendezett Verseghy-mű, a Rikóti Mátyás.
A Vajthó-féle Irodalmi Ritkaságok sorozatban megjelent könyv elé a kör
régi patrónusa a Verseghy-monográfia szerzője, Császár Elemér írt el-
őszót.

A kör kezdeményezésére és megbízására festette meg Remete Már-
ton festőművész 1937-ben Verseghy Ferenc fél-alakos képét. Remete
Márton gondos előtanulmányokat végzett. Felhasználta az Avemárius
festménye nyomán készült Hőfel Balász-féle rézmetszetet és a Gróf Kac-
zaifalvi László 191 l-es budapesti kiadásában a szerző aláírásával meg-
jelent arcképet. A valóban sikerült kép a kor embere által elképzelt töp-
rengő, szenvedélyes, mélyen gondolkodó, külső megjelenésében is rokon-
szenvet ébresztő, élete delén álló Verseghyt ragadta meg. Az egykorú
vélemény szerint "Remete Márton képe méltó a patrónushoz és méltó a
múzeumhoz, amely közeledik a megvalósulás felé."

Arról volt szó ugyanis, hogy a kör 1937. őszén egy olyan Verseghy- re-
likviákat is tartalmazó könyvtár múzeumot szándékolt megvalósítani,
amely magába foglalta volna Verseghy összes műveit, a róla szóló iro-
dalmat, valamint a kör tagjainak írásait és a Szolnokra vonatkozó hely-
történeti kézirat- és könyvanyagot. A megvalósulásig Remete Márton
festményét az ugyancsak köri kezdeményezésre megvalósult városi
könyvtár- és múzeumban helyezték el. A kör felhívására a Könyvtár- és
Múzeum Egyesület, annak vezetője dr. Balogh Béla c.egyetemi tanár és
dr. Szabó Ferenc, az új polgármester vállalta is ezt a feladatot. A kör pe-
dig felhívással fordult Szolnok lakosságához a gyűjtemény gyarapítása
érdekében. (Folytatjuk)
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