
 

OLVASNI JÓ 
 
Könyvbemutatók a Sajó Sándor Emlékévben 
 
Költőnk születésének 150. évfordulója alkalmat szült, sőt kötelezővé tette számunkra, hogy 

költeményeit eljuttassuk az olvasókhoz, hogy életét és költészetét mind szélesebb körben megismertessük. 
Halála óta, főleg 1945 után persona non grata lett szeretett magyar hazájában, pontosabban abban, ami 
abból megmaradt és amit abból kiszakítottak Trianonban és Párizsban. Csak 1989 után nagyjából egy 
évtizeddel kezdődött élesztgetése, visszaszerettetésének kísérlete. Nagyobb lökést erre a Palóc Társaság és 
az ITÁSZ közös emléktábla-avatása adott ipolysági szülőháza falán 2000-ben. Akkortól kezdődően 
ugyancsak a Palóc Társaság által évente megrendezett  a Magyarnak lenni: nagy s szent akarat című  
magyar vers ünnepe, a magyarságversek szemléje igyekezett ébren tartani élesztgetését s ez 2008-ban 
mellszobrának felavatásával sikerült. A versmondó versenyek hozadéka lett az, hogy nyilvánvalóvá vált, 
kevés Sajó-költeményhez lehet hozzáférni, hiszen 45 után csak két válogatott kötet látott napvilágot (Nem 
akarok gyáva csendet, Ménrót Kiadó,  és Magyarnak lenni, Lilium Aurum, 2006), tehát szükség van 
összes költeményeinek kiadására.  

2012-ben a Palóc Társasági Könyvek (PTK) sorozat 5. köteteként jelent meg a Szép szülőföldem 
Felvidék (Siker x Bt.) háromszáz példányban, amely nagyobbrészt vetélkedők, versmondó versenyek 
díjaként került az olvasókhoz. 2018-ban ennek javított változata jelent meg újból (Biro Family Kiadó és 
Nyomda) és egy vékony kötet is Magyarnak születtem címmel, melyből Sajó Sándor életét és  
munkásságát ismerhetjük meg. A Szép szülőföldem, Felvidék mindazokat a verseket tartalmazza, amely 
versek a költő életében kötetekben megjelentek (Fiatal szívvel, 1898, Útközben, 1904,  Gordonka, 1910, 
Tegnaptól holnapig , 1920, Magyar versek, 1922, Muzsikaszó, 1925, Gyertyaláng, 1930, Válogatott 
költeményei, 1937). Tehát hiányoznak belőle azok a Sajó-költemények, amelyek itt-ott lapokban jelentek 
meg. Ezek összegyűjtése és megjelentetése a jövő egyik feladata lesz…  

A másik kötet, a Magyarnak születtem tartalmazza Pintér Jenő  (Előszó) és dr. Bartha József írását 
(Sajó Sándor, a költő), amely a Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetségének kiadásában jelent 
meg Budapesten 1937-ben,  továbbá Tóth József tanulmányát (Sajó Sándor), amely Krautvig István 
könyvnyomdájában jelent meg ugyancsak Budapesten 1934-ben, valamint Szarka Emese tanulmányát (Egy 
elfeledett pedagógus, Sajó Sándor), amely a PTK sorozat első kötetében (Sajó Sándor, a honszerető költő 
és pedagógus) látott napvilágot  a Sikerx Bt. gondozásában. 

A kötetek megjelenését támogatók voltak : „IPOLY” Mezőgazdasági Szövetkezet – Ipolybalog, 
Ipolynyék, Ipolyhídvég, Szécsénykovácsi Önkormányzata, Balassagyarmat és Veresegyház Polgármesteri 
Hivatala, Rákóczi Szövetség, Magyar-Osztrák-Bajor Társaság, Hegyvidéki Trianon Harangja Társaság, 
Opifex Kft., Kuzma Zoltán lukanényei polgármester, Tandel László agrármérnök – Nagycsalomja, ifj. 
Tandel László – Singapure, Varga Gábor vállalkozó – Ipolybalog. Köszönjük a nagylelkű segítséget, 
amellyel támogatják a Palóc Társaság magyar nemzeti műveltséget ápoló és fejlesztő tevékenységét. 

 

        



 
 

1. JÓZSA JUDIT GALÉRIA 
 

Budapest szívében (V. kerület) rengeteg látnivaló akad. Bámészkodó és pénzüket szóró turisták 
nyüzsögnek utcáin, boltokban, vendéglőkben, Madách londoni színe napjainkban. Van egy csendesebb 
hely is, ami látványban cseppet sem alábbvaló. Sugárzásában fényesebb, szellemében tündöklőbb. Ez a 
Józsa Judit Galéria a Városház utcában. Kiállítás-helyiség és szellemi műhely is. Itt a magyar nép lelke, az 
alkotó művész lelkisége tölti meg a teret. Ki ide belép, a művészet szentélyébe lép, erőt kap és hittel 
feltöltődve távozik. Judit napján, december 10-én nyílt meg öt éve. Tulajdonosa az erdélyi Korondról 
származó Józsa Judit kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra Lovagja, mellesleg a Palóc Társaság Tiszteletbeli 
Tagja. 

A galéria kiállító-helyiség és szellemi műhely is – írtuk az imént. A kerámiaszobrász alkotásai itt 
tekinthetők meg, napjainkban éppen a Mária, a magyarok Boldogasszonya című. A galéria mint szellemi 
műhely fő célja – olvasható a honlapján –  az igényes, minőségi, színvonalas, értéket képviselő, magyar 
képző-, ipar- és népművészeti alkotók és alkotásaik bemutatása, árusítása is. Ugyanakkor a galériában az 
Európa-szerte ismert és elismert, csak Korondon, a családi portán kapható, Józsa-kerámiákat is árusítják. 
Kézjeggyel ellátott, zöld vagy kék színben, fehér alapon kék díszítéssel, illetve sárga-barna-zöld színekben 
pompázó, eredeti korondi kerámiáiból válogathatnak a galériába látogatók, hogy otthonaikat a 
hagyományos erdélyi motívumokkal díszített, színes vázák, korsók, csészék, csuprok, tálak, tányérok 
szebbé varázsolják. 

Ebben a művészet szentélyében került sor az első fővárosi könyvbemutatóra szeptember 6-án. A 
bemutató díszletét a Boldogasszony-kerámiaszobrok adták. Fennköltség és csodálat lengte be a termet. 
Szobrok és költemények bűvölete.  A könyveket Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke mutatta be.  A 
kötetek megjelentetésének és magának az emlékévnek is az az üzenete, hogy végre Sajó Sándor költészete 
és pedagógiai munkássága is áttörje a hallgatás falát, a köztudatba kerüljön, a hazafias magyar költészetben 
megkerülhetetlen legyen!  

    Az est elején a Felvidéki Himnusz (MIHI), közepén a Magyar ének 1919-ben (Kárpátia), végén a 
Magyarnak lenni (Végvár) c. Sajó-költemények hangzottak el felvételről. Sajó néhány költeményét Virág 
Apollónia versmondó mondta el. A középiskolás Apollónia az ipolysági versmondó verseny egyik 
helyezettje volt, a Sajó-versek lelkes és átélt előadója. Bár Budapest egyik középiskolájának diákja, 
erdélyinek vallja magát, akárcsak családja, így Sajóval együtt a szülőföldhöz való hűség hordozói, 
rokonlelkek. A könyvajánlás (dedikálás) és a szerény vendéglátás (almalekváros palóc bukta)  is elnyerte a 
résztvevők tetszését. 
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A galéria egy része 

 

 
Z. Urbán Aladár és Józsa Judit 
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2. ATTILA NAGYKIRÁLY HOTEL 
 

Budapest  Csillaghegynek nevezett III. kerületében van egy családi házból szállóvá varázsolt épület, 
amelyben lázas munka folyik a magyarság szellemi gyarapodása, a múlt értékeinek megőrzése és 
továbbéltetése végett. Csak egy ugrás ide a Duna kelet felé, délre a belváros, északra a Dunakanyar, 
nyugatra a budai hegyek, ki-ki kedvére rándulhat erre vagy arra. Jól teszi az is, aki helyben marad: időről 
időre, rendszeresen összejövetelt tart itt a Baráti kör, kitűnő előadók figyelemfelkeltő előadásai, 
eszmecserék sorsdöntő kérdésekről, filmvetítések stb. színesítik a kínálatot. És van még egy nevezetessége 
a szállónak: udvarán Horthy Miklós kormányzó úr szobra, ünnepségek helyszíne. A főváros budai oldalán 
talán az egyetlen hely és szobor, ahol tisztelik és ápolják emlékét. 

Itt, ennek a szállónak Horthy termében zajlott az évadkezdő rendezvény, a Palóc Társasági Könyvek 
10. kötetének (Magyarnak születtem) és 11. kötetének (Szép szülőföldem, Felvidék) bemutatása október 
3-án. A megjelenteket a szálló tulajdonosa, vitéz lovag Bárdosi Ferenc ezredes üdvözölte, majd felcsendült 
a Felvidéki Himnusz (Szép hazám, Felvidék). Sajó Sándor életéről és költészetéről Cságoly Péterfia Béla, a 
Szózat c. világhálós keresztény, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat főszerkesztője 
értekezett. Sajó verseiből egy csokrot nyújtott át a hallgatóságnak Virág Apollónia középiskolás 
versmondó. A könyvsorozatot szerkesztő Z. Urbán Aladár a könyvek szerkesztéséről beszélt, kiemelve 
annak jelentőségét, hogy a feledésre ítélt költő túlélte kirekesztőit, a Palóc Társaságnak is köszönhetően 
egyre többekhez jut el neve, híre, fiatalok olvassák és tanulják meg verseit. Szükség lett egy olyan kötet 
kiadására, amelyből megismerhető a költő mint ember, pályafutása és költészetének valódi értéke. Ez a 
kötet a Magyarnak születtem. A vaskos másik kötet Sajó költeményeit tartalmazza, immár második 
kiadásban. A kötetek megjelentetésének és magának az emlékévnek is az az üzenete, hogy végre Sajó 
Sándor költészete és pedagógiai munkássága is áttörje a hallgatás falát, a köztudatba kerüljön, a hazafias 
magyar költészetben megkerülhetetlen legyen!  

Közben és a könyvbemutató végén elhangzott három megzenésített Sajó-költemény Szakács Gábor ( 
Örök bánat), a Kárpátia (Magyar ének 1919-ben) és a Végvár együttes (Magyarnak lenni) előadásában. 
Néhányan egy-egy Sajó-könyvvel vitték magukkal a könyvbemutatón hallottakat… 
 

 
 



 
Az Attila Hotel 

 

 
A kormányzó szobra 

 



 
 
 
 
 

 
Az emlékező, Virág Apollónia és Bárdosi Ferenc 

 

 
Cságoly Péterfia Béla előadás közben 

 
 



 
 

3. SASHALMI KÖNYVTÁR 
 

A 35 éves Krúdy Gyula Irodalmi Kör és a Palóc Társaság közötti együttműködés majd két évtizedes 
múltra tekinthet vissza. Ennek fő tengelye Krúdy Gyula emlékének ápolása az Ipoly mentén, nem túlzás az 
sem, ha azt írjuk, hogy a Felvidéken, hiszen a szécsénykovácsi őszi emléknapon kívül sehol máshol 
tájainkon nem emlékeznek a nagy magyar íróra. A Krúdy Kör titkára a megalakulás óta Kanizsa József 
költő, író, a Magyar Kultúra Lovagja, Kőbánya díszpolgára, a Palóc Társaság Tiszteletbeli Tagja, aki 
fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy Krúdy és a nevét viselő kör irodalmárainak művei minél többekhez 
jussanak el valamint azon, hogy az Ipoly határfolyó ne elválassza, hanem összekösse a két partján élő 
művészeket és általában a magyar embereket.  

Kanizsa Józsefnek köszönhető az is, hogy immár másodszor szervezett bemutatkozási lehetőséget a 
Budapest XVI. kerületében, Rákospalotán, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár égisze alatt működő sashalmi 
könyvtárban október 4-én. Az est házigazdája M. Jankó János helyi költő volt. Az est első részében 
Kanizsa József bemutatta Sárkány Gyula festőművészt, akinek képei díszítették a könyvtár termeit.  A 
második rész volt a Sajó-est. Ezen a beszélgetést vezető Kanizsa József Z. Urbán Aladár sokoldalúságát 
ecsetelte, kiemelve belőle a Sajó Sándor élesztését szolgáló tetteket. A két kötet szerkesztője ismertette a 
könyvek megjelentetésének indokait, tartalmát és azt az olvasói igényt, amely az utóbbi években 
megemelkedett, következményeként a Palóc Társaság Sajó Sándor emlékét népszerűsítő tevékenységének 
is. Zenei aláfestésként Németh Nyiba Sándor saját dalköltését adta elő, Virág Apollónia, M. Jankó János és 
Újvári Ferenc pedig Sajó Sándor költeményeiből mondott el néhányat. 

 

 
Német Nyiba Sándor 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
Az est közönsége 

 
 

 
A közreműködők 

 



 
4. MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR 

 
A balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár kedvelt helye a város polgárainak, mert a gazdag 

könyvtárkészletből kedvükre válogathatnak, kellemes termekben lapozhatják fel a sajtótermékeket, 
érdeklődésükre számot tartó előadásokat hallgathatnak, bepillantást nyerhetnek az írók, költők, művészek 
világába…  Gyakran tartanak benne író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, irodalmi esteket. 
Egyszóval pezsgő élet folyik a Madáchban. 

Igazgatója, Hoffmann Erzsébet a Sajó Sándor Emlékév kapcsán és értesülve a Sajó-kötetek 
megjelenéséről könyvbemutatót szervezett október 11-én. A rendezvényre szép számmal érkeztek a 
balassagyarmatiak.  

Bevezetőül Hlavács Réka ipolybalogi nyolcadikos tanuló éneke – Magyarország az én kedves szép 
hazám – köszöntötte a megjelenteket. Az elért hangulat tovább fokozódott a műsor szerkesztőjének hála, 
aki a Madách-díjas Csábi István előadóművész volt. Egymás után hangzottak el Sajó költeményei Csallóné 
Majoros Erzsébet ugyancsak előadóművész és Fábri István előadásában. A verseket Csábi István 
gitárkísérettel előadott szép éneke egészítette ki. Sajóról és a két új kötetről a Palóc Társaság elnöke adott 
áttekintést. Ismertette a költő és tanár életútját, amely felölelte  szinte az egész Kárpát-medencét, hiszen 
Nyitrán (Felvidék) kezdte, Újverbászon (Délvidék) folytatta, és jászberényi kitérővel Budapesten ért véget. 
Költői fejlődésére nagy hatással volt korának történelmi sorsfordulója, amely a szeretett hazát 
szétszabdalta, nemzettestvérei millióit rendelte alá az idegen érdekeknek. Megdöbbentő, hogy ennek a 
költőnek, akinek a verseiben a nemzetszerelem az első, 1945 után kirekesztés lett a sorsa, szerették volna őt 
kiradírozni a magyar irodalomból, az emlékezetből is. Ebből az állapotból igyekszik őt kiemelni a Palóc 
Társaság immár majd két évtizede, ezt a célt szolgálja az idei emlékév sok rendezvénye, többek között a 
két kötet is. Lassan, de haladunk e cél felé – fejezte be mondandóját Z. Urbán Aladár. 

A Sajó-est közönsége szép élménnyel és néhány Sajó-kötettel lett gazdagabb. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
A könyvtár kupolaterme 

 

 
Hlavács Réka 

 
 
 
 



 
5. HEGYVIDÉKI KULTURÁLIS SZALON 
 

Budapest XII. kerülete a főváros zöld övezeteinek egyike. Hegyvidék. Október közepén még zöld, 
többnyire azonban sárga és vörös falevelek díszítik az utcák szegélyék, hangsúlyt adva így egy-egy szép 
épületnek is. Ezek közül kirí a szeptember közepén átadott Hegyvidéki  Kulturális Szalon barna, kocka 
épülete, de a benne folyó kulturális rendezvények sora elfogadhatóvá teszi „létét”.  

Október 16-án ennek a Szalonnak a Tamási Áron termébe szólt a meghívó, ahová dr. Galla János, a 
Magyar-Osztrák-Bajos Társaság elnöke hívta a hegyvidékieket. Az est háziasszonya Szőnyi Kinga, a 
Magyar Asszonyok Érdekvédelmi Érdekszövetségének elnöke volt. A három előadó: Prof. dr. Entz László, 
aki az érbetegségekről, Belénessy Csaba az 1956-os dicsőséges forradalomról tartott vetítettképes előadást, 
a harmadik pedig Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke volt, aki a Sajó Sándor Emlékév 
rendezvényeiről adott áttekintést. Sajóra emlékezni születésének 150. és halálának 85. évfordulója 
alkalmából különösen ildomos abban a kerületben, amelyben életének utolsó szakaszában élt. Lakása a 
Csörsz utca 1-es számú épületében volt, ahol a lakóbizottság elnöke tisztségét is betöltötte. Halála után ezt 
az épületet emléktáblával is megjelölték tisztelői, amely emléktábla azonban a világháború alatt, végén 
eltűnt. Történt már tíz évvel ezelőtt is kísérlet arra, hogy újból megjelöljük nevével az épületet, de akkor ez 
a lakók ellenállása miatt nem sikerült. Most újból próbálkozunk, de most sem lesz könnyű – mondta az 
emlékeztető -, hiszen Sajó Sándor az a magyar költő, aki holtáig szerette ugyan hazáját, ellene semmit, 
mellette sokat tett (tanári pályájára, költeményeiben  megnyilvánuló lángoló hazaszeretetére gondolva), 
mégis kirekesztése a magyar 
költészetből, elfeledtetése a köztudatból 
a mai napig tart. Az emlékév 
rendezvényein és néhány megbecsülést 
érdemlő szervezet emlékezésén kívül a 
közmédia sem vesz tudomást a kerek 
évfordulóról. Az elhallgatás, a feledtetés 
tehát még most is tart. Ebben a 
helyzetben van jelentősége a Palóc 
Társasági Könyvek sorozat két megjelent 
új kötetének, melynek 300-300 példánya 
újabb családokba, könyvtárakba jut el, 
így élesztve Sajó Sándor mielőbbi méltó 
helyére való emelését mind a 
költészetben, mind pedig a köztudatban 
– fejezte be az előadó. 

Az esten a Térszínház művésznője, 
Szamosvári Gyöngyvér olvasott fel Sajó 
Sándor verseiből. (Megjegyzésre 
kívánkozik, hogy talán a résztvevők kora 
és vagyoni helyzete az oka, hogy csupán 
két kötet lelt gazdára…). Beszélgetés 
nem követte az estet a teremben – bár 
igény volt rá ! – ezért poharazgatás és 
némi harapnivaló mellett a téren cserélt 
gazdát néhány megjegyzés, várt válaszra 
kérdés, fogalmazódott meg egy-két 
vélemény…(Hiába: rend a lelke 
mindennek! A záróra az záróra! A 
munkaidő az munkaidő! Tereferére ott az 
utca…) 

Az utcán a sötétséget a városrész 
fényei törték meg, a villamos 
csörömpölése zajgott, személygépkocsik suhantak fel-alá, siető emberek szapora léptei kopogtak a 
gyalogjárón,  a város zaja szállt a levegőben. Kiben-kiben talán az esten hallottak motoszkáltak még… Az 
is lehet, hogy sötétség csak a fejekben honol… 



 
 
 
 

    
A Kulturális Szalon épülete     Akácfa 

 

 
Szőnyi Kinga, az előadó, Szamosvári Gyöngyvér 



 
Hegyvidéki érdeklődők 

 
 

6. VÁROSI KÖNYVTÁR 
 

Így egyszerűen: Városi Könyvtár. A szülőváros könyvtára. Helyszíne a Sajó- könyvbemutatónak 
november 9-én. Megtelt érdeklődőkkel a városból és távolabbról is, lehettek vagy huszan. Majoros 
Magdolna, a könyvtár megbízott vezetője üdvözölte a megjelenteket és mutatta be az est 
vendégszereplőjét, az Aranysávos Piano együttest, amelynek tagjai fegyvernekis diákok: Csáky Máté, 
Pálffy Fanni,  Tauber Krisztián, Turczi Ákos, Villant Enikő (Vezetőjük Wollent Andrea) és Sajó Sándor 
általuk megzenésített versét énekelték el a közönségnek. 

A könyveket Z. Urbán Aladár mutatta be, aki Sajó Sándorról, életéről és verseinek izzó 
hazaszeretetéről is szólt. Kiemelt néhány mozzanatot pályafutásából, a szülővárosához és általában az 
ipolysághoz fűződő vonzalmából, közéleti tevékenységéből. Amint Reményik Sándor Erdély nagy költője, 
úgy Sajó Sándor a Palócföldé. Mindketten a magyar fájdalom hangadói, amely fájdalmat minden magyar 
lelkében az igazságtalan trianoni parancs váltotta ki. A trianoni fájdalom keserve, az elcsatolt szülőföld 
visszaigénylése és visszafoglalása kap hangsúlyt nagy verseiben. E lángoló hazaszeretet miatt ítélte 
elhallgatásra, kiradírozásra a magyarság emlékezetéből a 45 utáni politikai hatalom s ez napjainkban is hat 
még a közgondolkodásra. E hallgatás megtörése, a költő és tanár Sajó Sándor népszerűsítése, verseinek és 
neveléstudományi elveinek megismerése, végre az őt megillető helyre való emelése a célja a Palóc 
Társaság Sajó Sándor Emlékévének is, amelynek része a Magyarnak születtem és a Szép szülőföldem, 
Felvidék című kötetek kiadása is – fejezte be előadását a Palóc Társaság elnöke. 

Az esten közreműködött még Belányi Gyula helyi daltulajdonos, aki két Sajó-vers saját maga által 
megzenésített változatát énekelte el gitárkísérlettel (Nagyapám, Van nekem egy könyvem), felvételről pedig 
a Magyar ének 1919-ben c. vers a Kárpátia  és a Magyarnak lenni című a Végvár együttes előadásában 
hangzott el.  

 
 



 
 
 

 
Majoros Magdolna könyvtárvezető 

 

 
A Piano együttes három tagja: Villant Enikő, Turczi Ákos, Tauber Krisztián 
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A PT elnöke 

 

 
Ketten a Pianoból: Pálffy Fanni, Csáky Máté 

 
 
 
 
 
 
 



 
7. KÖSZI KŐ-CAFÉ 
 
A főváros X. kerülete Kőbánya. Kőbányához sok szál kötötte Sajó Sándort. Óbudáról az Árpád 

Gimnáziumból a kőbányai Szent László Gimnáziumba helyezték, amelynek nyugdíjazásáig volt 
főigazgatója kisebb megszakítással (a tanácsköztársaság alatt mozdították el az igazgatói székből). Lakása 
is itt volt, és mint eddig minden munkahelyén, itt is élénk közéleti tevékenységet folytatott. Szentlászlós 
öregdiákok, volt tanítványai saját költségükön tették rendbe sírhelyét a Fiumei úti temetőben és hatottak 
oda, hogy a háború alatt eltűnt fejszobra előkerülvén a gimnázium épületének előcsarnokát díszítse. 

A könyvbemutatót Kőbánya díszpolgára, a Krúdy Kör titkára, Kanizsa József szervezte november 19-
én a KÖSZI Kő-Café nevű szórakozóhelyen. Talán húszan itt is érdeklődést mutattak a Sajó-est iránt. Sajó 
tanári és költői pályafutását Karacs Zsigmond  helytörténész vázolta fel. Z. Urbán Aladár itt is 
emlékeztetett Sajó végtelen honszeretetére és ennek ellenére mellőzöttségére. Sajó Sándort saját szeretett 
magyar hazájában, saját éltető humuszában, az általa is gazdagított nemzeti kultúrában ítélték feledésre, az 
emlékezetből is kiradírozásra az elnyomókat kiszolgáló helyi idegenszívűek uralma idején. A trianoni 
fájdalom költőjének  megnyilatkozásai (költeményei) az ország egyik legismertebb írástudójává tették, 
akinek verseit országszerte előszeretettel szavalták, aki egymás után érdemelte ki a rangos elismeréseket, 
majd éppen ennek következtében lett kegyvesztett abban a korban, amikor Trianonra, az országcsonkítás 
okozta sebre még gondolni is tilos volt. Mára annyit változott a helyzet, hogy lehet megemlékezni róla, 
lehet verseit elmondani, emléktáblát avatni, könyvet kiadni, csak éppen az irodalomban megérdemelt  
méltó helyére emelése nem történt még meg.  

A Kanizsa József által szerkesztett műsorban egymás után hangzottak el Sajó versei M. Jankó János, 
Ari Fabbró és Virág Apollónia előadásában. Először néhány gyöngyszem a szerelmi költészetéből, a 
családi versekből, a szülőföld szeretetéről, majd a hazafias versek, magyarságversek, amelyek naggyá 
avatták őt. Németh Nyiba Sándor éneke színesítette az estet, csakúgy Pánti Anna erdélyi származású 
énekes, az Opera Nagykövete, aki dalaival keretbe foglalta azt. 

 

 
Néhányan a résztvevők közül 
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Az est közreműködői 


