((757-1822)
Verseghy Ferenc (1757. április 3. - 1822. december 15.) a híres
író, költő, nyelvész Szolnokon született Verseghy János sótiszt
és Schaibl Erzsébet Maként. Iskoláit 1763 és 1766 között
szülővárosában, 1766-tól Pesten, 1769-től Egerben végezte.
1771-től az egri papi szemináriumot látogatta. 1777-ben
megszakította tanulmányait és Budára ment, ahol jogi
stúdiumokat folytatott. 1778-ban belépett a pálos rendbe,
1781-ben szentelték pappá. Nagyszombati és budai
tanulmányai után 1784-ben a pesti pálos rendházba helyezték,
ahol hitszónoki feladatokat látott el. A pálos rend feloszlatása
után 1786-tól tábori papként részt vett II. József török elleni
hadjáratában. 1793-ban egyházellenes értekezései miatt
elmarasztalták.

Verseghy haladó szemléletű volt, és az 1780-as években Pesten
kapcsolatba került a szabadkőműves mozgalommal, egyes feltételezések
szerint maga is tagja lett. A mozgalom nem vallott egységes nézeteket, de
egy kisebb csoport úgy vélekedett, hogy kívánatos lenne, ha Magyarország
kikerülne a Habsburgok fennhatósága alól. A szervezkedés híre eljutott I.
Ferenc királyhoz Bécsbe, aki 1795-ben elrendelte a szabadkőművesség
betiltását és a francia forradalom eszméivel rokonszenvező tagjainak
letartóztatását. Az összeesküvés vezetőjét, Martinovics Ignácot és hat
társát felségárulás vádjával halálra, többeket, így Verseghyt és Kazinczy
Ferencet határozatlan idejű börtönbüntetésre ítélték. Az elítéltek évekkel
később kegyelmet kaptak, Verseghy 1803-ban szabadult. Hazatérését
égzett
nyvk
megbízásokból tartotta fenn magát. Néhány éven belül főúri körökbe is
bebocsátást nyert, nevelője gróf Szapáry Leopoldinának és báró Prónay
Lászlónak, tanítja Széchényi Ferenc lányát. József nádor nyelvmestere,
Marczibányi István pártfogoltja.
1794-ben résztvevője lett a
Martinovics-összeesküvésnek,
ö fordította először magyarra
a Marseillaise-t.

Több nyelven író és olvasó literátor, kötetei sorával számos tudományterületen megmutatkozott: színes és hatalmas élet-müvet hagyott maga
után, müveinek egy része kéziratban, töredékben maradt. Széles látókörű
és fogékony tudósként aktív alakítója kora szellemi életének.
Élete utolsó éveit az első magyar nyelvű katolikus folyóirat: az Egyházi
Értekezések és Tudósítások körül végzett munkálatokkal, a biblia új
magyar fordításának elkészítésével és a magyar tudományos szaknyelv
megteremtésére irányuló munkálatokkal töltötte. 65 évesen, Budán halt
meg.
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Verseghy költeményei közül legkorábbiak a szolnoki és az egri
diákévei idején keletkeztek, ezek többségét a költő nem
nyomtatta ki, kéziratban őrződtek meg. Versei többségét dallamra
írta, ő maga is játszott hárfán, zenét is szerzett. Fennmaradt
kézirataiban sok énekelt versének, dalának kottája is megtalálható.

Elkészítette Antoine Guyard francia bencés szerzetes vitairatának
és egy német szerző, Dusch fiktív levélregényének fordítását. E
műveit előkészítette a kiadásra, de ezek, feltehetően a pálos rend
feloszlatása, Verseghy életkörülményeinek megváltozása, vagy
egyházi felettesei és a cenzorok elítélő véleménye miatt, nem
jelentek meg.
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Az 1780-as évek második felében kibontakozó fórumok kedvező
légkörében vált Verseghy - a magyar művelődésügy szolgálatában versszerzöként, regény- és színmüfordítóként, zeneszerzőként,
történészként, közíróként, állatorvosi müvek szerzöjeként
polihisztorrá.

Fogsága alatt és azt követően idejének egy részét korabeli angol és
német regények fordításának, átdolgozásának szentelte. Az
eredetileg idegenben játszódó történetek hőseit Magyarországra
helyezte, a jellem- és társadalomábrázolást magyar vonásokkal
kiegészítve hozta közelebb olvasóihoz. E munkái, például a Gróf
Kaczaifalvi László avagy a természetes ember vagy a Kolomposi
Szarvas Gergely a 19. század első két évtizede irodalmának
jellegzetes alkotásai.

Első versei, énekei folyóiratokon keresztül (Magyar Musa, a
Magyar Museum, a Mindenes Gyűjtemény és a Hazai és Külföldi
Tudósítások) jutottak el az olvasókhoz is. 1791-ben Bécsben Hat
Magyar Énekek című kis kötetet adott ki. Vallásos verseit, a
misékre írt, ott elhangzott imáit, könyörgéseit Keresztény
ájtatosságok címmel gyűjtötte egybe.

Élete utolsó évtizedében anyagi okok miatt elsősorban
megrendelésre dolgozott, a szépirodalom helyett főként a
tudományos irodalmat művelte. Részt vett egy új magyar
bibliafordítás előkészítési munkálataiban, vallásos verseket és
zsoltárfordításokat készített.

Több éven át dolgozott egyik legjelentősebb munkáján, az
Érzékeny gondolatok az emberi nemzetről című, hexameterben írt
filozófiai tankölteményen, melynek egyik részét fogsága alatt írta,
és egy folyóirat lapjainak szélére jegyezte le.
A 18. századi magyar irodalom egészét tekintve azt látjuk, hogy- a
korábbi évszázadokhoz hasonlóan - az írók, literátok között
sokkal több a fordító-átdolgoző, mint az eredeti alkotó. Ez jellemzi
Verseghy Ferenc munkásságát is: művei nagy része valamely
idegen nyelvű verses, prózai vagy drámaszöveg németből készült
fordítása.

Élete utolsó
éveiben részt vett
egy új magyar
bibliafordítás
előkészítési
munkálataiban.
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írt és fordított verseket és színdarabokat, például egy kortárs
szerző, August von Kotzebue darabjait, amelyeket színre is vittek.
Részt vett a Magyar Museum c. folyóirat szerkesztésében, melyben
verseket és poétikai tárgyú tudományos munkák fordításait
jelentette meg.
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Verseghy figyelmét
megragadta a finn
és magyar nyelv
kapcsolata.
Levelet írt Henrik
Gábriel Porthannak
(1739-1804),
a turkui egyetem
kö nyvt árosának,
a finn-magyar
nyelvrokonság és
a finnugor nyelvek
tudósának.

Verseghy gyakran hangoztatta a magyar nyelv
ápolásának fontosságát. Rámutatott arra, hogy a
különféle nyelvjárások helyébe egy általánosan
elfogadott nyelvtani rendszernek kell lépnie, és az
iskolákban ezt a rendszert kell tanítani. Alapvető megállapítása szerint a magyar nyelv szabályait az
anyanyelvi beszélőknek is meg kell tanulniuk, hogy így
előfeltétele mind a tudományok, : íind az irodaion:
Pályája elejétől müveit fordítói munkája mellett 1793ban kiadott egy latin nyelvű magyar grammatikát és
egy esztétikai, poétikaelméleti tanulmányt. Számos
tankönyvet és tankönyvsorozatot írt, amelyek
megszerkesztésekor elsősorban a pedagógiai szemformában tárgyalja a magyar nyelv fonetikájára,
grammatikájára, mondattanára és etimológiájára
vonatkozó ismereteket.

„Több már harmincz esztendejével, hogy a' Magyar nyelvnek a'
józan ész szerint való rendbeszédé seben fáradozok, elejéiül
fogva átlátván, hogy az Auctoritásoknak,
mellyekre a'
külömbféle Könyvszerzők külömbféleképen
támaszkodnak,
már ide, már oda vonzó hatalmaskodásai között, a' helyett hogy
világra emelkedgyen nyelvünk; elsinlik inkább, 's elvesz, mint a'
sok bába köztt a gyermek. Okaimot a' Tiszta Magyarságban már
régen előterjesztettem, pedig magyarul; de nem hiszem, hogy
azokkal csak két vagy három Magyar írót is egészen
megtérítettem volna^ sot nekem estek, ammint tudva van, és
lemocskoltak. Ebbűl tehát világosan láttam, hogy homokot
szántok, ha meg tovább a' Magyar Nyelvnek müvelésérül
valamit tanácslok: láttam, hogy íróink a' nyelvet tanulni nem
akarják, hanem csak könnyebb végérül fogván a' dolgot, úgy
élnek vele, ammint másoktúl hallyák, vagy a' másoktúl kiadott
könyvekben olvassák. Ez birt engemet arra, hogy sem magyarul,
sem a magyar nyelvrul soha semmit se írjak magamtúl, ha.
ha a' könyvárosok, vagy a könyvnyomtatók bérbe fot
hogy számokra valamit írjak, vagy fordítsak; és ezt is úgy, hogy
nevem soha ki ne legyen téve, [...}."

A budai temetőben
1892-ben a helyi Fiú
Felsőkereskedelmi
Iskola állított
márványkeresztet
Verseghy sírja fölé
Az ünnepséget követően óriási tömeg kísérte Verseghy hamvait
a Templom térről nyughelyére, a város által felajánlott díszsírhelyre, a szolnoki római katolikus temetőbe, ahol a már
elkészített sírboltban temették el a nagy költő és nyelvtudós
földi maradványait.

Az 1822. december 15-én elhunyt Verseghy Ferenc sírja Budán a
vízivárosi temetőben volt. 1930-ban a temető felszámolásra
került. A főváros átengedte a hamvakat a költő szülővárosának.
A kapucinusok templomában 1931. november 7-én gyászistentiszteletet tartottak. A misét követően kivonultak a
vízivárosi temetőbe és a felbontott sír beszentelése után a
hamvakat vonattal szállították Szolnokra. A Szolnokra érkező
hamvakat a pályaudvar különtermében ravataloztak fel*
Mellette egész éjjel cserkészek álltak örséget.

A köböl készült síremlék elkészültéig ekkor egy egyszerű
keményfa keresztet állítottak fel. Ez a fejfa jelezte a "hazatért"
költő sírját. A síremlék felavatására a hamvak nyugalomra
helyezése után egy évvel, 1932 novemberében került sor.
A Verseghy Gimnázium nevelőtestülete, a szülői munkaközösség, a Volt Diákok Baráti Köre a Kommunista Ifjúsági
Szövetség helyi szervezetével közösen készíttetett új síremléket
Verseghy Ferencnek. A sírköavatásra az I. Verseghy Diáknapok
rendezvénysorozatának keretén belül került sor 1966. április 4én, ahol Valkő Mihály mondott ünnepi beszédet.

November 8-án folytatódott az ünnepség. A MÁV-zene kar
gyászindulója és ünnepi harangzúgás közepette vonult be a
városba a Verseghy koporsóját szállító gyászkocsi.
Fellobogózott utakon keresztül a Templom téren felállított
ravatalhoz érkezett meg a koporsós díszhintó.

„Hamva itthon már, hazajött Budárul,
Híre fennen száll, az időt lebírva,
S büszke szívnek szent tanúságot árul
t Verseghy sírja.
Domborult hantját • honi városának
Ifja-ápold, sírja elé kijárva,
S drága emlékét te fogadd Múzsának,
Szolnoki hárfa."
Kiss Gábor: Szolnoki hárfa (1931)

Budapesttől Szolnokig minden
állomáson kegyeletteljes szavak
kíséretében helyezték el virágaikat
és koszorúikat a különböző
küldöttségek. Kőbányán,
Pestlörincen, Vecsésen, Üllőn,
Monoton, Cegléden és Abonyban
népes gyülekezet fogadta a vonatot.

1966-ban készült
el a ma látható
műkő síremlék,
melyen Verseghy
Ferenc sorai
olvashatók:
A sors elfojtván
zöld rügyét,
Hamvában
kezdi életét."
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alkotása (2007).
A dombormü másolata
Verseghy Ferenc
Könyvtár épületében
kapott helyet.

A főgimnázium Verseghy Önképző Köre az 1898/1899. tanévben
gyűjtést szervezett, hogy a névadó tudós-költőnek emléket állítsanak.
Adományokból kívánták a szobor költségeit előteremteni. 1901-ben az
iskola egyik volt növendéke, Vértes József 30 oldalas tanulmányt
adott ki a mozgalom támogatására Verseghy Ferenc emlékezete
címmel. A könyv címlapján is olvasható, hogy "e könyv árából befolyó
tiszta jövedelem a Szolnokon felállítandó Verseghy emléké lesz."

A Verseghy Diáknapok elnevezésű programsorozat,
a megye középiskolás fíatalságát átfogó kulturális
szemle kétévente került megrendezésre Szolnokon
(1966-1980).
14 éven keresztül kaptak itt pódiumot az ifjúsági
zenekarok, hangszeres szólisták, énekesek,
néptáncosok, versmondók és színjátszók.

1902-ben a vármegye a közművelődési alapból elkülönített egy
összeget a szobor állításra, és egyúttal adományozásra szólította fel a
vármegye községeit is..
Volkov Hja olajfestménye
a Verseghy Gimnáziumban

Pogány Gábor Benő alkotása
a Verseghy Gimnázium
épületének falán (2004).

A Verseghy Irodalmi
Kör megrendelésére
1937-ben készült
félalakos portré
Remete Márton
alkotása. Napjainkban
a Verseghy Könyvtár
dísztermében látható.
Damjanich János Mi

1914-re jelentős összeg gyűlt össze az iskola szobor alapjába. Azonban az 1.
világháború kitörése, a hadikölcsön, majd a háborút követő súlyos infláció
ennek a kezdeményezésnek a megvalósulását a bizonytalan jövőbe tolta el.
1931 végén, Verseghy Ferenc hamvainak hazaszállítása újabb lendületet
adott a szoborállítás ügyének. 1934-ben avatták fel az első bronzból készült
emlékjelet Szolnok híres szülöttének, amelyet a rákövetkező évtizedekben
még számos raementó követett.
A város képviselő-testülete már 1894-ben utcát nevezett el Verseghy
Ferencről. A két világháború között a Tisza partján felépített szálloda mellett
kialakított versailles-i stílusú park pedig 1990-ben - a korábbi pártállam
hatalmát jelképező elnevezések megváltoztatásakor és a régi utcanevek
részleges visszaállításával — a Verseghy-park nevet kapta.
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A szolnoki főgimnázium egyik tanárának 1889-ben megjelent
értekezése Verseghy Ferencről már azt mutatja, hogy a város
értelmisége magához közel állónak érezte a város szülöttének
szellemi hagyatékát. Ettől kezdve az iskola lett a költő emlékének
legszorgalmasabb ápolója.
Az iskola önképzőköre 1895-ben felvette Verseghy Ferenc nevét.
Az 1922/23-as tanévtől kezdődően már az egész iskola a Verseghy
Ferenc főgimnázium nevet viseli. Ide nyúlik tehát vissza az a
kegy elete s szokás, hogy az iskola növendékei azóta is valamilyen
formában megemlékeznek névadójukról.

A Szolnoki Könyvtár és Múzeum Egyesület
Verseghy-gyüjteménye képezte a megyei
könyvtár helyismereti különgyüj te menyének
törzsanyagát. A megyei könyvtár tovább
gyarapította a kollekciót a tudós-költő műveinek beszerzésével.
A könyvtár égisze alatt, Szurmay Ernő igazgató vezetésével
megalakult egy latin fordítói munkacsoport, amely feladatául tűzte ki
Verseghy müveinek magyar nyelvre való átültetését, hogy minél
szélesebb körben megismerjék az életmű addifl 7 csak a '-^j- nyelv
burkában rejtőző" alkotásait.

1926. június 9-<
nagytermében ö'
elfogadta a Ver
alapszabályát é

jló kegyeletei
égek j e l e n t e t t é k a költ*
I n Irn7éni 5 kolá« fintaisái

Az 1952-ben megalakult megyei könyvtár
vezetését a szolnoki irodalmi hagyományok
tisztelete arra az elhatározásra indította, hogy
1954 áprilisában a tudós-költőt választották
az intézmény névadójának. A névválasztáskor
a könyvtár elköteleződött amellett, hogy
Verseghy Ferencet megismertesse és népszerűsítse, szellemi műhelyként céljául
választotta az életmű kutatását.

A harmadik évezred igényeihez igazodva 1999-ben az intézmény! altal^
létrehozott megyei Elektronikus Könyvtár is Verseghy nevét visel
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A Verseghy Kör alapító tagjai
szabályának lefektetésekor, 1993-ban építettek
elődök hagyományaira.
Az egyesület vállalta a Verseghy-kultusz ápolását,
tevékenységek segítését és gondozását.
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