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V. Palóc Világtalálkozó 
 

A Nógrád megyei Cserháthalápon augusztus 3-a és 5-e között a Palócföld hagyományainak, értékeinek 
bemutatása és életben tartása, az összetartozás erősítése céljából immár ötödik alkalommal rendezte meg 

a Tar Lőrinc Baráti Közhasznú Egyesület a palócok világtalálkozóját. 
 
A 2009-ben alakult egyesület célja, hogy olyan közösséget hozzon létre, amely összetartásra buzdít, és 

erősíti az egymás iránt érzett felelősséget. Céljai közé tartozik a magyarság ősiségének kutatása, 
hagyományainak ápolása, megélése is. 

A palócok földjén a Felvidék Gömör-Kishont részét és Pest megye keleti részét, Nógrád és Heves 
megyét, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részét értik, ezen felül a délvidéki, jelenleg 
Szerbiához tartozó Kupuszina települést, mely az 1750-es évekbeli kitelepítéstől napjainkig megőrizte palóc 
identitását. 

A háromnapos rendezvényen volt népdal- és mesemondóverseny,  palóc lakodalmas, bemutatkozott az 
Ős-Hun Magyar Történelmi Kör, a Sárkányos Lovagrend Tizenhatos Honvéd Katonai Hagyományőrző 
Csoport, az Aranykard Sárkánylovagok íjászbemutatója, a Tormay Cecile Társaság palóc írókról és költőkről 
emlékezett meg, előadás hangzott el Palócföld címeréről, fellépett Dévai Nagy Kamilla énekes-gitáros, 
megtartották a Magyarok Istenének ünnepét, bemutatkoztak a Palóc Lovas Barantások, betekinthettünk a 
kovács, kosárfonó és bőrdíszműves  mesterségébe, de ki tudná mind felsorolni a három napon át zajló 
eseményeket.  

Az V. Palóc Világtalálkozón Szeder Fábián-díjat vehetett át Z. Urbán Aladár „a palóc kultúra és 
hagyományápolás és átadás céljainak megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért” 
indokkal. 
 



 
Az új Szeder Fábián-díjasok (Középen Kovács László elnök) 

 
A világtalálkozó védnökei voltak: Horthy Éva, a Hazajárók, prof. dr. Füst Antal és Zetényi Csukás 

Ferenc, a Horthy Miklós Társaság elnöke  
A palóc világtalálkozó megszervezéséért nagy elismerés jár a Tar Lőrinc Baráti Kör vezetőinek, Kovács 

Lászlónak és Berze Mariannának. Kezdeményezésükre augusztus első vasárnapja ezentúl a Palócok Napja! 
 

CSÁB SZOBROT EMELT NAGY FIÁNAK 
 

   A mellszobor a községből származó két lelkiatyának, Balga Zoltán prágai 
lelkipásztornak és Miskei László kanadai magyar plébánosnak köszönhető, 
akik a községnek adományozták. Szeder Fábián első szobrát Oláh 
Szilveszter  Szilveszter szobrászművész alkotta. 
  Szeder Fábián 1784-ben született Csáb községben. Csábon szívta 
magába a palóc kultúrát és nyelvjárást. A bencések komáromi és esztergomi 
gimnáziumban folytatta tanulmányait. Húszéves korában belépett a bencés 
rendbe, majd négyéves teológiai tanulmányainak végeztével pappá 
szentelték. A tudós szerzetes huszonnégy évig a rend iskoláiban volt tanár és 
iskolaigazgató; irodalmi lapokat is szerkesztett. Szeder Fábián tekinthető az 
első magyar palóckutatónak. Művében a palócok Csábon megismert 
kultúráját, eredetét, nyelvezetét, életüket, kincseiket ismertette. 
Pannonhalmi tanári tevékenysége alatt a rend könyvtárosa és levéltárosa 
volt. Tizennyolc éven át igazgatta a bencés rend komáromfüssi birtokait – 
ott is halt meg 1859-ben s a község temetőjében nyugszik. 

A szoboravató ünnepségen Tóth Henrik, a község polgármestere 
beszédében elhangzott:, „Fontos a múltunk megismerése és értékeink 
megőrzése. A helyi alapiskola épületének tőszomszédságában méltó, 



jogos helyet kapott Szeder Fábián bencés pap, tanár, az első palóckutató.”  
A műalkotást Várszegi Asztrik, pannonhalmi főapát áldotta meg. 
 

 
Balga Zoltán, Várszegi Asztrik, Tóth Henrik 

 
Summázásul véssük emlékezetünkbe Balga Zoltán lelkiatya gondolatát:„Fontos, hogy a faluközösség 

emlékezzen nagyjaira. Szeder Fábián a mai fiatalok számára megerősítésként szolgálhat, mutatva, hogy 
ilyen kis faluból indulva is lehet sikeresen, az identitást megőrizve boldogulni. ”  
 

Túrmezei Erzsébet 
 
ITT ÉS MOST 
 
Lehetnék japán... cseresznyevirág... 
vagy orosz, angol... tágas a világ... 
vagy finn... köröttem erdők, kék tavak... 
barna maláj büszke pálmák alatt... 
Más nép, más táj és más történelem 
alakítana, játszanék velem. 
Más lennék akkor és más a dalom. 
De itt élek és itt énekelek 
a magyar ugaron. 
 
Élhettem volna máskor... még a vén 
barlanglakó ősapák idején... 
vagy amikor Pheidias faragott 
fehér márványból istenalakot. 
Vagy amikor Luther szavára gyúlt 
sok ezer szív... Ó, zengve hív a múlt! 
Száz éve! Amikor szárnyra kapott 
a szikraszó: „rabok vagy szabadok"... 
szabad tavaszra ontott fényt a mennybolt, 
s magyarnak lenni olyan szép és szent volt! 
Más kor, más század, más történelem 
ihletett és beszélt volna velem. 



Más lett volna az utam, a dalom. 
De most élek és most énekelek 
a magyar ugaron. 
 
Itt, itt! És a szívemben dalba pattan 
mint fakadó rügy, a kimondhatatlan, 
hogy énnekem csak itt élet az élet. 
Ha százszor cserélhetnék, se cserélek. 
Mert ősök vérét, verejtékét itta, 
visszaölel a föld és annyi titka... 
a nyelv, a nekem mindnél szebben csengő... 
a magyar múlt és a magyar jövendő. 
Itt, bár ezer kín a lelkembe vés. 
Máshol élni lehetne édes béke. 
Itt élni - küldetés. 
 
Most... béke magvát békén hintve szét, 
s ha esztelen vihar süvöltve tép. 
Most... szabadon vagy gúzsba kötözötten 
mégis most. Mert így végzett fölöttem 
Az, Aki jobban tudja, miért, 
s utat, sorsot, feladatot kimért: 
Előre ne siess és el ne késs! 
Máskor élni lehetne zengőbb ének. 
Most élni - küldetés. 

 
 
 

 
 

Szept. 15., Fájdalmas Boldogasszony 
 
 
 
 



 
Sajó Sándor Emlékév 

 
Könyvbemutató a belvárosban 

 
   Budapest szívében (V. kerület, Városház u. 1.) pár 
éve működik a Józsa Judit Galéria kiállítóhelyiség és 
szellemi műhely. Gazdája az erdélyi Korondról származó 
jószívű és jó nevű kerámiaszobrász Józsa Judit, mellesleg a 
Palóc Társaság Tiszteletbeli tagja, a Magyar Kultúra 
Lovagja.  

A  művészeti galéria 2013. december 10-én, Judit 
névnapon nyílt meg. A Józsa Judit Művészeti Galéria fő 
célja az igényes, minőségi, színvonalas, értéket képviselő, 
magyar képző-, ipar- és népművészeti alkotók és alkotásaik 
bemutatása, árusítása is – olvasható a honlapján.  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. 

A kedves, önzetlen és közvetlen megjelenésű művésznek nemcsak az alkotásai, hanem tárlatvezetései is 
élményszámba mennek. A Magyar Nagyasszonyok, a Magyar Táncok, a Magyar Mesevilág és a Magyar 
Örökség tárlatok és az új kiállítási anyagok bemutatóját is itt tartja. 

Ebben az igaz művészet szentélyében került sor a Sajó Sándor emlékév első fővárosi könyvbemutatójára 
szeptember 6-án. A könyveket (Magyarnak születtem és Szép szülőföldem, Felvidék)  szerkesztő Z. Urbán 
Aladár emlékeztetett a magyar irodalomból és a köztudatból kirekesztésre ítélt költőre és tanárra, akinek 
lángoló haza- és nemzetszeretete volt a legnagyobb bűne a hatalmat birtoklók szemében az elmúlt 
évtizedekben. Máig nem került még a magyar költészetben az őt megillető helyére, művészi, emberi, tanári 
nagysága ismeretlen a köz előtt, a hivatalosság ma sem akar tudomást venni róla. Éppen ezért az emlékévnek is 
egyik legfontosabb célja, hogy költészete, pedagógiai munkássága áttörést eredményezzen, a köztudatba 
kerüljön. A magyar hazafias költészetben megkerülhetetlen legyen! 
 

    
Virág Apollónia     Z. Urbán Aladár 

 
Az est során Sajó költeményeiből kaptak némi ízelítőt a megjelentek. Virág Apollónia középiskolás 

diák, az ipolysági versmondó versenyek egyik sikeres budapesti díjazottja mondta el kellő hevülettel a költő  
néhány versét. A bemutatót színesítették a költő megzenésített versei (Magyar ének 1919-ben, Magyarnak 
lenni), melyeket elérzékenyülve  hallgatott meg a közönség. A könyvbemutató baráti beszélgetéssel, szerény 
vendéglátással ért véget, és néhányan gazdagabbak lettek a bemutatott két könyvvel is… 

 



 
Józsa Judit köszöntést mond 

 

 
Előtérben Józsa Judit, mellette Horthy Éva 

   

Első könyvem 
 
E címmel szerkesztett könyvet kapnak 2017-től a magyar és vegyes családokba született 

újszülöttek a Rákóczi Szövetség jóvoltából a NéVA Társaság közreműködésével. A könyvek családokba 
történt eljuttatásakor  az a tapasztalat, hogy hiányosak az ismeretek a támogatások terén, amely 
támogatásokat minden magyar család élvezhet. Az alábbiakban közöljük a Gólyahír program keretében 
megjelent kötet előszavát, amely segít tájékozódni, s reméljük, hogy hozzájárul a helyes döntés 
meghozatalához! 

 
„Sok szeretettel köszöntjük Önöket gyermekük születése alkalmából a Rákóczi Szövetség 

és a Kárpát-medence magyar közössége nevében! Első Könyvem című kötetünkkel szeretnénk 
megajándékozni Családjukat Gólyahír Programunk keretében. 

A következő oldalakon a kisgyermek születéséhez kapcsolódó információk és a napló rész 
mellett a magyar kultúra néhány kiemelt kincsét gyűjtöttük össze a teljesség igénye nélkül olyan 
témákban, mint a történelem, hagyományok, népmesék, népdalok, költészet, híres magyarok. 



Kötetünkkel szeretnénk kifejezni a magyar közösség odafigyelését Családjuk és 
gyermekük iránt. Bízunk benne, hogy ez az első kapcsolat a későbbiekben gyarapodni fog, 
hiszen Szövetségünk a magyar óvodába, majd a magyar iskolába lépéstől, egészen a 
középiskola, illetve az egyetem befejezéséig arra törekszik, hogy minél több lehetőséggel – 
ösztöndíjjal, táboroztatással, diákutaztatással, vetélkedőkkel, képzésekkel – segítse a felnövekvő 
magyar ifjúságot. 

Gyermeküknek és családjuknak sok boldogságot és jó egészséget kívánva üdvözli Önöket  
                   dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke” 
 

Az elmúlt hónapokban Ipolyszécsénkén, Ipolynagyfaluban, Ipolybalogon,  Ipolyhídvégen, Inámban és 
Lukanényén csengettünk be olyan családokhoz, melyeket meglátogatott a „gólya”, azaz amelyekbe gyermek 
született. A látogatás szó nem fejezi ki igazán a családok fölkeresését, hiszen nem mindig nyitnak ajtót,  vagy 
ha mégis, akkor a nagymama, mert éppen nem tartózkodik otthon az anyuka vagy apuka, mert éppen orvosi 
ellenőrzésen vagy munkában van. Előfordulhat, hogy mire az első könyv a „címzett”-hez kerül, már nem 
„újszülött”, hanem csecsemő, sőt már javában tipeg vagy nyargal mint kisgyermek…  

Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy ahol sikerül otthon találnunk az „illetékeseket”, ott mindig kedvesen, 
szívesen fogadják az ajándékhozót, örömmel veszik át a könyvet s hallgatják meg az ajánlást, a biztató szót. Sőt 
olykor meghívják egy kávéra s beszélgetésre… Sok mindenre derül ekkor fény: családon belüli viszonyokra, 
munkahelyre, megélhetési körülményekre, gyermeknevelési elképzelésekre, iskoláztatási kérdésekre, 
társadalmi beilleszkedésre, anyanyelvhasználatra stb.  

Hogy a Rákóczi Szövetség Gólyahír programja meghozza-e a kívánt eredményt, akkor derül majd ki, 
amikor a megszületett és megajándékozott gyermekek szülei döntést hoznak az iskolai beíratáskor: helyeset 
vagy megmaradásunk ügyében hibásat. Bízunk a józan ész győzelmében! 

 

  
Boldog anyukák Ipolynyéken és Ipolybalogon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

80 ÉVE TÖRTÉNT:   FELVIDÉK VISSZATÉRT 
 
„Drága dédi! 
Köszönöm, hogy meghallgattál. Kívánom Neked, hogy legyen nyugodt álmod. Magyarul beszélek, magyar 
iskolába járok, magyar férjet keresek magamnak. És a gyermekeimet is megtanítom majd a világ 
legcsodálatosabb nyelvére. Ha nem is lett minden úgy, mint ahogyan azt Ti akkor reméltétek, mi kitartunk a 
végsőkig. 
                                                          Ölel dédunokád:  Niki” 

Ezekkel a sorokkal fejezi be a Palóc Társaság Magyar Kultúra Napja 2015-ös pályázatára írt 
dolgozatát az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola diákja, Jónás Nikolett. Az 
akkor 17 éves diáklány 5 zsoltárban meséli el, hogyan történt szülővárosa visszatérése a magyar hazába 
1938-ban. A dolgozat teljes terjedelme a Palóc Társasági Könyvek sorozat 2017-ben megjelent 9. 
kötetében olvasható, melynek címe Az anyanyelv az én hazám. Most részleteket adunk közre az írásból, 
ezzel emlékezve a 80 évvel ezelőtt történt örömteli eseményre. 
… 
2. zsoltár -  Történelem 
         A két világháború közti magyar politika soha nem törődött bele az 1920. június 4-én aláírt trianoni 
békediktátum rendelkezéseibe. Az 1920 után kibontakozó revíziós politikai folyamat legfőbb célja az elcsatolt 
területek visszaszerzése volt. 
  A bécsi Belvedere palotában 1938. november 2-án megszületett ún. első bécsi döntéssel az 1920-ban elcsatolt 
részek közül a Felvidék déli sávja, illetve a Kárpátalja magyarlakta része visszatért az anyaországhoz.  
 

 
 

1938. augusztus 20-26. között Horthy Miklós kormányzó Imrédy Béla miniszterelnök, Kánya Kálmán 
és Rátz Jenő miniszterek kíséretében Hitler meghívására Berlinbe látogatott. Ezen a megbeszélésen Hitler 
szerette volna elérni, hogy Magyarország kezdeményezze Csehszlovákia megtámadását, ami alapján 
Németország bekebelezhette volna a teljes Csehországot. A magyar részről kiinduló agresszió jutalmaként 
Hitler az egész Szlovákiát és Kárpátalját, vagyis Csehszlovákia teljes trianoni szerzeményét ajánlotta fel 
Horthynak. A magyar küldöttség ekkor a nemzetközi viszonyokat nem tartotta alkalmasnak az erőszakos 
revízió végrehajtására. Féltek attól, hogy ez az akció európai méretű konfliktust robbantana ki, melyben 
Magyarország a nagyhatalmak játékszere lenne. 
      A szeptember 29-ei müncheni egyezmény záradékába olasz javaslatra belekerült, hogy 
Csehszlovákiának Lengyelországgal és Magyarországgal fennálló területi vitáit rendeznie kell. Az erre alapozó 
magyar-csehszlovák tárgyalásokat 1938. október 9-13-a között tartották Révkomáromban.    
   Megállapodni a két fél nem tudott, s együtt kérték a müncheni egyezményt aláíró nagyhatalmakat a 
döntőbíráskodásra. A két nyugati nagyhatalom, Nagy-Britannia és Franciaország érdektelenségére hivatkozva 
kivonta magát ebből. A tényleges döntőbírók így Joachim von Ribbentrop német és Galeazzo Ciano olasz 
külügyminiszterek lettek. Az 1938. november 2-án megszületett első bécsi döntés lényegében etnikai revíziót 
valósított meg, vagyis a döntően magyarlakta területek kerültek vissza a Magyar Királyság fennhatósága alá. 
Magyarország a trianoni békediktátummal elorozott korábbi területeiből visszakapott 12 ezer 
négyzetkilométert. Nem kapta meg Pozsonyt és Nyitrát, ezek az ősi magyar városok az önállóvá vált fasiszta 



bábállam, a Tiso vezette Szlovákiát gazdagították. Az 1941-ben megtartott népszámlálás során a Felvidék 
visszacsatolt területein 1 millió 62 ezer lakosból 84 %-os volt a magyarok és 10%-os a szlovákok aránya. Egy 
érdekesség:  Az első bécsi döntéssel (1938.11.2.) a terület jelentős részét a nyelvhatár figyelembevételével 
csatolták vissza Magyarországhoz. Ekkor a terület nagyrészt szlovákok által lakott része az ún. Szlovák 
Államhoz, a többségében magyar lakosságú falvak az egyesített Pozsony és Nyitra megyéhez tartoztak. 
Magasmajtény (mai szlovák megnevezése szerint Hrušov, község Szlovákiában, a Besztercebányai kerület 
Nagykürtösi járásában) többségében szlovák anyanyelvű lakosai saját kérésükre nem a szlovák államhoz, 
hanem Magyarországhoz akartak tartozni (valószínűleg gazdasági okok is közrejátszottak). 

Október 1-jén: A magyar kormány tárgyalásra kéri fel a csehszlovák kormányt a magyar kisebbség 
érdekeinek megvédése és bizonyos magyarlakta felvidéki területek visszacsatolása ügyében. 

Október 5-én: Beneš lemond a Csehszlovák Köztársaság elnökségéről. Megtörténik a Szudéta-vidék 
megszállása. Chamberlain kijelenti, hogy a cseh határokat csak a magyar kérdés rendezése után garantálják.  

Október 6-án: A szlovák néppárt zsolnai nagygyűlése kimondja a pittsburghi egyezmény életbelépését 
és Szlovákia önkormányzatát. A Hlinka-párt vezetői a zsolnai értekezleten megalakítják az autonóm szlovák 
kormányt Jozef Tiso elnökletével. Pozsonyban megalakul a Magyar Nemzeti Tanács, amely az önrendelkezési 
jogra hivatkozva a magyar néprajzi területek népszavazás útján történő visszacsatolását követeli.  

Október 9-én: Teleki Pál kultusz- és Kánya Kálmán külügyminiszter Komáromban megkezdik 
tárgyalásaikat Tiso szlovák miniszterelnökkel és a csehszlovák külügyminisztérium vezetőivel a csehszlovákiai 
magyar területek visszacsatolása végett. A tárgyalások az I. sz. müncheni pótegyezmény alapján kezdődnek. 
Egyetlen eredményként csehszlovák részről hozzájárulnak Ipolyság és a sátoraljaújhelyi vasútállomás 
kiürítéséhez.  

Október 11-én: A magyar csapatok bevonulnak Ipolyságra és Sátoraljaújhelynek a Ronyva-patakon túl 
eső részébe.  

Október 13-án: A magyar-csehszlovák tárgyalások megakadnak.  
Október 18-án: Újból megkezdődik a magyar és csehszlovák megbízottak tárgyalása. A lengyel 

kormány az olasz, német, csehszlovák és román kormányhoz intézett jegyzékében a lengyel-magyar közös 
határt követeli. Tiso, a szlovák autonóm kormány elnöke Münchenben Ribbentrop német külügyminiszterrel 
tárgyal.  

Október 26-án: A csehszlovák kormány jegyzékben javasolja, hogy Német- és Olaszországot kérjék fel 
döntőbíráskodásra.  

Október 3O-án: Német- és Olaszország elvállalják a döntőbíráskodást.  
November 2-án: Ciano és Ribbentrop külügyminiszterek, mint döntőbírák, a bécsi Belvedere-palotában 

megállapítják az új magyar-csehszlovák határt. Magyarország 11.912 négyzetkilométer területet kap vissza 
1,060.000 lakossal.  

November 6-tól 10-ig: A magyar hadsereg megszállja a visszacsatolt területeket. 
A Felvidék visszatérését Magyarország egyöntetű lelkesedéssel üdvözölte. Az ezekben a napokban 

kibontakozott, többnyire spontán ünnepségek, rendezvények őszinteségét utólag sem vitathatjuk. Az erről hírt 
adó folyóiratok lelkesen tudósítottak az eseményekről.  Hasonló ünnepségek szinte minden településen az 
anyaországhoz visszatért Felvidéket köszöntötték.  

… 
És még egy érdekesség: 2015. szeptember 18-án az ipolysági Közös Igazgatású Katolikus Iskola 

Régióismereti szakköre felkereste a szlovákiai Palást és Ipolyfödémes között húzódó történelmi határszakaszt. 
Még megvannak azok a kövek, amelyek 1938-ban a visszacsatolt területeket  jelölték. Íme a bizonyítékok: 

 

    
 



Az ipolysági eseményekről Marschalkó Lajos a Felvidékünk – honvédségünk című könyvben a 
következőket írta: ,, 1938 október 15 ... Nevezetes napja marad a magyar történelemnek. Ezen a napon délben 
tizenkét órakor magyar honvédcsapatok átlépték a csonkaország északi határát, felszabadult az első magyar 
város, Ipolyság. Gyönyörűséges magyar ünnep volt….  

… 
       Délután a vármegye tisztikarával a városba érkezik Soldos Béla főispán, hogy megtekintse az ősi 
megyeházát. A régi épületet a csehek teljesen kifosztották. A városban fel-alá hullámzik a tömeg, körülveszi a 
katonákat, akik magyar dalokra tanítják Ipolyság fiait és leányait. Énekszót, éljenzést kap szárnyra a langyos 
őszi szél. A vendéglők zsúfolva vannak. Húzza a cigány. És egy ipolysági magyar könnyezve meséli, hogy a 
felesége ma reggel fiúgyermeknek adott életet.  

Húsz év után szabad magyar született ismét Ipolyságon ...’’ 
 

ISKOLAVÁLASZTÁS  ÖSZTÖNDÍJJAL 
 

A Rákóczi Szövetség idén ősszel is folytatta azoknak a családoknak a megjutalmazását, amelyek 
gyermeküket a magyar iskola első osztályába íratták. A 2018-2019-es tanévben a Nagykürtösi járásban 44 kis 
első kezdi meg tanulmányait. A borítékba zárt pénzösszeget Csáky Csongor elnök adta át a szülőknek. Az 
ösztöndíj-átadásokon készültek képeink.  

    
Csáb        Ipolynyék 
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