
„… soha ne feledd, miképen idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni 
kötelesség.”                                                                                                        (Kölcsey Ferenc) 

 
Ünnepeljük együtt anyanyelvünk kiemelkedő őrzőjét, 

művelőjét, megújítóját, Szolnok város szülöttjét, 
 

VERSEGHY FERENCET, 
aki 

 
260 évvel ezelőtt, 1757. április 3-án született, 

 
195 éve, 1822. december 15-én halt meg! 

 
 

 
 
 

„Én kül Szolnoknak sükeres térségeit áldom, 
hol remegő szemeimben az első 
napragyogás ötlött. Itt hempëlyëg enyves iszapjánn 
a’ Tiszavíz; itt omlik ölébe 
Zagyvánk.” 

(Verseghy Ferenc: Külső Szolnok) 

 



„A magyar nyelv: létem, 
jövőm és reményem.” 

(Juhász Ferenc) 
 

Kedves Tanuló! 
 

Gondolkozzunk együtt! 
 
1. Szüksége van-e a XXI. sz. emberének arra, hogy ápolja lakóhelye és környéke hagyományait? 

Miért? 
 

2. Nevezd meg a magyar felvilágosodás irodalmából azokat az írókat, akikről és műveket, 
amelyekről szívesen beszélnél egy külföldi diáknak! (Írj rövid indoklást is!) 
 

3. Verseghy Ferenc Külső Szolnok c. verséből idézünk: 
 

„Én kül Szolnoknak sükeres térségeit áldom, 
hol remegő szemeimben az első 
napragyogás ötlött. Itt hempëlyëg enyves iszapjánn 
a’ Tiszavíz; itt omlik ölébe 
Zagyvánk.” 

 
Mit mutatnál meg a mai Szolnokból, (lakóhelyedből) az ide érkező vendégeknek? Miért? 
 

4. Verseghy Ferenc a magyar nyelvtörténet úttörőinek egyik legnagyobb alakja. Ismét tőle 
idézünk: 
„Íze szerint s szabadon bánjék nyelvével akárki.” 
A költőnek ez a sora jelképezi azt a több évtizedes mozgalmat, amelyet a Verseghy Ferenc 
Könyvtár 1976-ban hirdetett meg iskolások számára. E kérdőívvel legyél te is ennek a 
mozgalomnak a folytatója! 
 

 
a.) Költők, írók az anyanyelvről (Páldi János gyűjtése): 
 

Az alábbi idézetek közül melyik került hozzád a legközelebb? Néhány mondatos indoklást is várunk. 
 

Bessenyei György: „Jegyezd meg e nagy igazságot, hogy soha a földnek golyóbisán egy nemzet 
sem tehette addig magáévá a bölcsességeket, mélységet, valameddig a 
tudományokat a maga anyanyelvébe bé nem húzta. Minden nemzet a maga 
nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.” 

Széchenyi István: „Az anyanyelv tökéletesítése tehát - mert azáltal a’ nemzeti jó nőtten nő -
kötelességeink egy legfőbbike;” 

Széchenyi István: „Anyagyilkosok vagyunk, ha minden erőnket nem nyelvünk védelmére 
fordítjuk.” 

Bajza József: „… a népeknek nincs szentebb ereklyéjök és félhetőbb kincsök, mint nyelvök, és 
híven jegyzett történetök. Szó és tett jellemzik az embert, szó és tett a népet.” 

Kölcsey Ferenc: „Meleg szeretettel függj a hon nyelvén, mert haza, nemzet és nyelv három 
egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért 
áldozatokra kész lenni nehezen fog.” 

Kodály Zoltán: „A magyart is tanulni kell, még született magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja 



folyamatosan, berozsdásodik.” 

Illyés Gyula: „Anyanyelvül kaptam e nyelvet. Elvártam volna, hogy miként apámtól a vért, 
ezt is egészséges állapotban kapjam.” 

Illyés Gyula: „Jól beszélni és írni magyarul, ez tehát igazánból: jellemkérdés.” 

Csoóri Sándor: „… a nyelvvel törődni … semmivel sem jelent kevesebbet, mint magával a 
néppel vagy az igazsággal törődni.” 

 
b.) Anyanyelv Napja: 
 

Iskolátokban megrendezik az Anyanyelv Napját. 
I. Segíts a szervezőknek, milyen témakörökben várnak a diákok előadásokat! (Néhányat 

indokolj is!) 
 

II. Az Anyanyelv Napja rendezvény egyik fontos programeleme a nyelvhelyesség. Gyűjtsd össze, 
szerinted mik napjaink nyelvhasználatának tipikus hibái! 
 

 


