SAJÓ SÁNDOR MAGYARSÁGA
Emlékülés Ipolyságon a költő születésének 150. évfordulóján
November 13. Egy nap a naptárban. 2011 óta a Magyar Országgyűlés határozata szerint a magyar nyelv
napja. 1844-ben ugyanis ezen a napon fogadták el a magyart államnyelvvé tevő, a magyar nyelv és
nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvényt. E törvény többek között kimondta: „1. § Az országgyűléshez
bocsátandó minden kegyelmes királyi Leiratok, Előadások, Válaszok, és Intézvények ezentúl egyedül magyar
nyelven adassanak ki. 2. § A törvénycikkek valamint már a jelen országgyűlésen is egyedül magyar nyelven
alkottattak és erősíttettek meg: úgy ezentúl is mind alkottatni, mind királyi kegyelmes jóváhagyással
megerősíttetni egyedül magyar nyelven fognak.”
Micsoda véletlen: pont ezen a napon, 2011-hez képest jóval korábban, 1868-ban született az Ipoly
mente, a Palócföld nagy költője is: Sajó Sándor. Merő véletlen az egybeesés, bár tudatos is lehetne.
Magyarságszeretetben ugyanis költőnk a legnagyobb költőink mellett áll a csúcson. Bár erről kevesen vesznek
tudomást még napjainkban is. Nemzetinek nevezett politikusok, kormányok mélyen hallgatnak és csak tűrik,
de nem támogatják, hogy Sajó Sándor elfoglalja méltó helyét a magyar irodalomban. Itt volt a nagy alkalom, a
150. évforduló, hogy áttörés legyen ezen a téren. Még az ún. közmédia sem vett tudomást róla. Az M5, ún.
kulturális csatorna újonnan kinevezett igazgatója, bár kinevezésekor Sajó Sándor-idézetet hallat (Magyarnak
lenni büszke gyönyörűség), mégis másodpercnyi idő sem jut a költőre a műsorfolyamban…
Már a pozsonyi csata előtt (907) elhangzott a parancs: „A magyarokat ki kell irtani!” Ilyen zászló alatt,
ezzel a céllal egyesült a Nyugat hadserege, amelyet Árpád nagyfejedelem csúfosan szétvert. A cél azonban
azóta sem változott, hol pirosban, hol kékben, olykor nemzeti színben álcázva köztünk van idegen szóban,
idegen mondatfűzésben, hadarásban, idegen zene hallgattatásában, idegen szokások átvételében – a magunké
mellőzésében,
aztán
őszirózsás
forradalomban,
tanácsköztársaságban,
trianoni
parancsban,
országcsonkításban, idegen érdekek miatti népveszteségeinkben… Vége-hossza nincs a megsemmisítésünket
célzó törekvéseknek!
Van miről beszélnünk, van mire emlékeznünk, van okunk keresni a megtartó reményt, a hitet jövőnkben.
A költő emlékének szánt emlékülésünknek volt ez vezérlő elve. Előadóink ezt elemezték, járták körül,
boncolgatták és vonták le következtetéseiket.
Az emlékülés védnökségét az a Csáky Pál vállalta, aki jelenleg az Európai Unió parlamentjének
képviselője, akinek Palócföld a szülőföldje, közelebbről Ipolyság a szülővárosa. Bár személyesen uniós
elfoglaltsága miatt (ez a hivatalos indok) nem tudott jelen lenni, köszöntő gondolatait egyik segédje,
Dunajszkyné Rácz Éva tolmácsolta.
Őt követte dr. Szabó Pál Csaba, aki a szegedi egyetemen történész és a várpalotai Trianon Múzeum
egyik alapítója, a Trianon Múzeum Alapítvány elnöke. Előadása alatt, mely a Támadás a történelmi
Magyarország ellen 1868-1921 címet viselte, izzott a levegő a Szondy György Gimnázum kisszínpad
termében. A korszak történelme, történeti eseményei kerültek felszínre, amely végül az első, ún. nagy
háborúba torkollott és nagy vérveszteség árán a trianoni parancshoz vezetett. Ennek a kornak volt átélője Sajó
Sándor, költészetének ez adja a magvát, így vált a trianoni, a magyar fájdalom költőjévé. Erről pedig az elmúlt
kb. 8 évtizedben nemigen lehetett beszélni, ezért Sajót megpróbálták kirekeszteni, kiradírozni a köztudatból, a
magyar költészetből.
Erről már a Magyar Írószövetséget képviselő irodalomtörténész, dr. Medvigy Endre szólt Sajó Sándor
a revízió költője című előadásában. Az előadó volt az, aki Sajó Sándor nevét Ipolyságra hozta majd húsz éve,
bemutatván a Ménrót Kiadó gondozásában akkor frissen megjelent Sajó válogatott verseinek kötetét,
amelynek címe Nem akarok gyáva csendet. Medvigy a kor történetének ismeretében elemezte Sajó költészetét
összehasonlítva a kor többi költőjének alkotásaival, akiknek szintén fájt Trianon.
A fiatal Sajó-kutató, oktató, tréner és coach dr. Szarka Emese Sajó pedagógiai, nevelési elmeléti
gondolataival foglalkozott bemutató előadásában, melynek A nevelési értékek és a tudás szerepe Sajó Sándor
pedagógiájában címet adta. Tanulmányának első változata már megjelent a tíz éve kiadott kötetben (Sajó
Sándor, a honszerető költő és pedagógus, SikerX Bt.). Azóta is előszeretettel foglalkozik a költő-tanár
neveléselméleti és oktatásmódszertani elveivel, amely elvek, gondolatok napjaink tanárainak is sok ötletet,
útmutatást adhatnának, ha ismernék azokat.
A jászberényi helytörténész, Metykó Béla Sajó Sándor a magyar sors poétája c. ugyancsak
képbemutatós előadásában futott végig a költő életén, kiemelve abból a Jászberényben töltött tanári éveket és

a város közéletében betöltött szerepét, tevékenységét (1897-1903). Jászberény Lehel Vezér Gimnáziumában a
Jászok Egyesülete, a Keresztény Éertelmiségiek Szövetsége, a Lehel Vezér Gimnázium és a Palóc Társaság
emléktáblát avatott 2011. november 8-án. A jászok tehát számon tartják és megbecsülik Sajó Sándort, a tanárt
és költőt.
Az ipolysági születésű dr. Kiss László, CSc., dr. habil., a Magyar Tudományos Akadémia külső
köztestületi tagja, orvostörténész, a költő utóéletének kérdéseivel foglalkozott érdeklődéssel kísért
előadásában: Miért tisztelik Sajó Sándort a Partiumban és Erdélyben? „Sajó több mint tíz évvel Trianon
előtt írta (A zilahi szobornál c ) versét , tehát nem „irredenta” felindulásból. Ha tehát Sajót tisztelik ill.
tisztelni illene a Partiumban és Erdélyben is, e tisztelet forrása nem az irredentizmusa” – állapította meg az
előadó. „Maga a fogalom az olasz „Italia irredenta”, azaz a „meg nem váltott Itália” politikai egyesület
nevéből származik. Az egyesület a más országokhoz csatolt, olaszok által lakott területek „megváltásáért”
küzdött az 1870-es évektől. Tehát az „irredentizmust”, az „irredenta” lelkületet nem a magyarok „találták ki”!
Trianon után, az utódállamokhoz csatolt magyar lakosság „megváltásának” segítése hozta létre a
magyar(országi) irredentizmust. E mozgalom „irodalmi” vetületének volt legkiválóbb művelője Sajó Sándor”
.
Cságoly Péterfia Béla közíró, a Szózat c. világhálón olvasható keresztény, konzervatív, irodalmi és
társadalomkritikai folyóirat főszerkesztője volt az utolsó előadó, aki szintén egy kérdést fogalmazott meg
előadása címében: Miért fontos a nemzetnek Sajó Sándor magyarsága? Fejtegetésének lényege így foglalható
össze: „Amikor tehát Sajó Sándor költészetéről és magáról a költőről beszélünk, amikor azt kérjük-követeljük a
magyar kultúrpolitikától, hogy helyezzék vissza Sajót az őt megillető helyére, tulajdonképpen az elkövetkezendő,
most iskolába járó nemzedék magyarságtudatát és a Kárpát-hazához, a Szent Koronához való, egy életen át tartó,
majd gyermekeinek továbbadandó hűségüket, a hazához való ragaszkodásuk alapjait ássuk ki. ”
Az emlékülés végén a Tormay Cécile Irodalmi és Történelmi Társaság Szép szülőföldem, Felvidék c.
zenés irodalmi összeállításának tapsolhatott a közönség. A kör vezetője, László Péter költő és Mayer Zsolt
versmondó, énekes Sajó Sándor költeményeiből válogatott és zenésített meg verseket.
A nap a költő szobránál koszorúzási ünnepséggel ért véget. Itt Mayer Zsolt és Ember István szavalata,
éneke hangzott el, közreműködött Dóczy Péter színművész. Az ünnepi beszédet Duray Miklós közíró, a
Szövetség a Közös Célokért elnöke tartotta, aki hangsúlyozta: „Sajó Sándornak nem a költői nagyságára
emlékezünk, hanem az Emberre. Arra az emberre, aki szívén viselte a nemzetének a sorsát, a nemzet ügyét”. Sajó
a múltból táplálkozva a jövő felé tekintett, verseivel a sorstárait is akarta tanítani hűségre anyaföldhöz,
anyanyelvhez, nemzethez.
Koszorúk, mécsesek ölelték körbe a szobrát. Idővel a virágok elhervadnak, a mécsesek lángja ellobban.
Ám Sajó Sándor költeményeinek üzenete, verseinek szeretete, emberi példaadása, magyarságot megtartó emléke
tisztelői előtt tovább él…
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