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Verseghy emléke Szolnokon

 1862: Elek György javasolja a szolnoki kaszinónak 

Verseghy emléke megörökítését; megrendelik arcképe 

megfestetését is

 1889: Négyesy László főgimn. tanár értekezése az iskola 

évkönyvében – Verseghy Ferenc, a versújító

 1894: a Vár utcát Verseghyről nevezik el

 1895: újjáalakul a főgimnázium önképzőköre – Verseghy 

nevét veszi fel

 1902: vármegyei kezdeményezés Verseghy-szobor 

állítására Szolnokon

 1922: halálának 100. évfordulóján – M. Kir. Állami 

Verseghy Ferenc Gimnázium



1926–1928: Verseghy Ferenc Irodalmi Kör (elnök: Tóth Tamás, 

alelnök: Tóth Tivadar, főtitkár: Kiss Gábor). Cél: a szolnoki 

irodalombarátok összefogása, Verseghy emlékének ápolása.

 1930. szept. 14., Szolnoki Újság: Verseghy Ferenc

hamvai szülőföldjén fognak megnyugodni

A II. ker. Ponty utcai felsőkereskedelmi iskola 

„mintegy jogot formál” Verseghy hamvaira:

• a költő sírját 40 éve gondozza; 

• síremléket készíttetett;

• hajlandó a maradványokat saját költségén más temetőbe 

átvitetni.

Kéri az iskola igazgatósága a Verseghy Kört, tegye 

megfontolás tárgyává, hogy a hamvak Szolnokra szállításához 

ragaszkodik-e…



A főváros feltételei:

Szolnok városa

 biztosítson örök díszsírhelyet;

 vállalja az exhumáltatás és a 

maradványok szállítási költségeit 

(a síremlékkel együtt);

 biztosítsa a sírhely méltó 

fenntartását.



Szolnoki Újság, 1931. szept. 27.:

Nem engedhető meg, hogy a város híres 

szülöttének hamvai közös sírba kerüljenek!

„A Verseghy Kör álláspontja az, hogy a hamvak 

hazaszállítását Szolnok városa és a kör részéről 

becsületbeli kötelességnek tekinti, az ez iránti 

szándéktól elállani semmiképpen nem akar, 

azonban módját fogja találni annak, hogy méltó 

elismerését fejezze ki azért a kegyeletért, mellyel a 

fővárosi felsőkereskedelmi iskola a költő sírját az 

elmúlt években ápolta és gondozta.”



Verseghy újratemetése 
Szolnokon

„Verseghy hazajött! Bevonuló útja hozsánnás 

diadalmenet, s halottan is megdicsőült porát 

tisztelegve fogadja Szolnok, a felpezsdült életű 

alföldi város…” (Kiss Gábor)



Halottak napi megemlékezés a 

vízivárosi temetőben, 1931.



A felbontott sír a vízivárosi 

temetőben



A koporsó beszentelése



A kőbányai pályaudvaron



Fogadtatás Vecsésen



A gyászkocsi a Baross utcán



A gyászmenet elhagyja

a Tisza István teret



A zenekar a gyászmenet élén



A temetési menet a Szapáry utcán



Cserkészek haladnak a 

gyászkocsi előtt



Gyászünnepély a templom előtt



Gyászszertartás a temetőben



Verseghy sírja
(a fotó forrása: Tolnai Világlapja)



Verseghy sírja a szolnoki 

temetőben



Szolnoki séta, 1930





















































Szolnok szellemi-kulturális 

arculata a 30-as évek elején 

Meghatározó tényezők: 

 Trianoni békeszerződés

 az ún. Alföld-gondolat

 „Nagy-Szolnok program” (Tóth 

Tamás.)

 megyeszékhelyhez méltó gazdasági 

fellendülés, látványos kulturális 

megerősödés



Kenéz Béla országgyűlési képviselő 

programbeszéde, 1931. június: 

 az Alföld erdősítése;

 Duna–Tisza-csatorna – szolnoki 

torkolattal;

 leánylíceum és a felsőkereskedelmi 

iskola megfelelő elhelyezése;

 gyümölcs- és kertészeti szakiskola;

 központi gabonatárház építése;

 Tószeg, Rékas és Újszász Pest megyei 

községek törvénykezési szempontból 

Szolnokhoz csatolása.



Sárközy György városi tanácsnok 

Szolnok kulturális előrehaladásának 

problémáiról:.

 a színtársulat ügyeinek rendezése (a 

téli szezonban nincsenek előadások, 

Színház Mozgó);

 városilag támogatott zenede kérdése;

 középiskolai fiúinternátus létesítése a 

vidéki tanulók olcsó elhelyezésére.



iskolahálózat kiépült (elemi, polgári 

iskolák, tanonciskola, fa- és fémipari 

szakiskola, felsőkereskedelmi iskola, 

főgimnázium – napirenden az új 

leánylíceum megalapítása és 

elhelyezése)

 a színházépület felújítva, ám csak az 

évad elején és végén jön társulat;

 művésztelep – nyáron;

 gyarapodik a könyvtár állománya

 városi múzeum alapítása, elhelyezése



Mi foglalkoztatja a még sajtót, a 

közvéleményt?

 Szolnok nyerjen törvényhatósági 

város rangot 

 csecsemő- és gyermekkórház 

 Tisza gyógyfürdő – idegenforgalom

 Zagyva védgát építése

 Tisza-part rendezése, kikövezése

 munkanélküliség, ínségmunka 

(gazdasági válság!) 



a Tabán és a Móricz-liget rendezése 

munkásházak építése (állami támogatással)

sikertelen vásárok helyett: Szolnoki Hét 

rendezése

a szegényeket támogató egri norma 

megismerése, bevezetése 

amatőr fotósok kiállítása a Nemzeti 

éttermében

mi legyen a megürülő postapalotával? 

a tiszazugi arzénes ügyek nyomozása, perei



Verseghy Kör
a tagság összetételét, létszámát egyelőre nem ismerjük: 

Szolnok művészetbarát, irodalombarát, „írogató” 

értelmiségét tömörítette;

1931. május 3.: A kör első tagfelvevő választmányi 

ülése. 15 új tagot vettek fel, többek között Gyomai 

György tanítót, Heves Kornél főrabbit, Hubay Miklós 

egészségügyi tanácsost, K. Tóth Lenkét, Pataky Joachim 

útépítési vállalkozót, Kertész Mihály ügyvédet, Másik 

Andor MÁV titkárt, Molnár János és Sárközi György 

városi tanácsnokokat, és két ferences szerzetest: Unyi

Bernardint és Athanázt

irodalmi délutánjai iránt nagy érdeklődés mutatkozott –

a városi tanács közgyűlési terme mindig zsúfolásig 

megtelt az érdeklődő „előkelő” közönséggel! 



Kiss Gábor: „Mi lett az Alföld 

tradíciójával, mi lett a szolnoki 

tradíciókkal? … Az Alföld sorsa 

mindig a szenvedés, az áldozat, a 

másért-hullás volt, s ebből a 

mártíromságból Szolnok városnak 

mindig szomorú vezető szerep jutott. 

Ezért kell nekünk fokozott szeretettel 

fordulnunk minden szándék felé, mely 

Szolnok város múltjával, lelkével és 

tradíciójával foglalkozik.”



Példamutató összefogás és szervezés 

Verseghy hamvainak hazahozatala és 

újratemetése kapcsán! (Verseghy Kör, város, 

MÁV, egyház, sajtó)

„Ami Debrecennek Csokonai, Győrnek 

Kisfaludy, Kecskemétnek Katona, 

Nagykőrösnek Arany – az Verseghy 

Szolnoknak. Verseghy jelenti Szolnok 

számára az irodalomtörténettel való 

eljegyzettséget.” (Kemény László: A 

szolnoki hárfás)

 Szolnok az országos (a külföldi!) sajtóban



Verseghy kultusza Szolnokon

Szolnoki Hárfa címmel szépirodalmi lap 

kiadását tervezi a Verseghy Kör, mely a 

helyi zenei, színházi és művészeti élet 

(Művésztelep) kérdéseivel is foglakozik.  

„…alkalmas arra, hogy a kör kulturális 

hatóerejét, az irodalombarátok körében 

való népszerűségét fokozza…”

Szobrot Verseghy Ferencnek!



„Szolnoki fejek”









Köszönöm a figyelmet!


