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A Palóc Társaság  
2018-at, 

a honszerető költő és pedagógus, 
S a j ó   S á n d o r 

születésének 150. évfordulója tiszteletére 
és halálának 85. évfordulója emlékére 

SAJÓ SÁNDOR EMLÉKÉVNEK 
nyilvánította. 

A következő oldalakon  az emlékév fontosabb eseményeiről számolunk be olvasóinknak. 
 

S A J Ó    S Á N D O R    E M L É K É V 
„…a magyar irodalomból és a köztudatból kirekesztésre ítélt költőnek és tanárnak 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!” 
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„Költészetünk különös sorsú, máshoz alig hasonlítható személyisége. Saját hazájában, saját éltető 

humuszában, az általa is gazdagított nemzeti kultúrában üldözték őt 1945 és 1990 között, az igaz, az idegen 
megszállás és az elnyomókat szolgáló idegenszívűek rémuralma idején. … Az idegen elnyomók és a hazai 
exkiszolgálóik távozta és elvben háttérbe szorulása után … máig acsarkodnak ellene, pontosabban emléke 
ellen, sőt a dermesztő-hideg elhallgatás végmegsemmisítő fegyverét is bevetik ellene. 

Mit véthetett ez a költőember, aki bizonyíthatóan még a légynek sem ártott? Netán gyalázta népét? Kárt 
okozott hazájának?  

…Egyszerűen csak a végletekig ragaszkodott hazájához, a magyarsághoz, a magyar kultúrához, amely 
éltető eleme volt, amelyből kivirágzott művészete, s amelyet egész életében, minden gesztusával hűségesen 
szolgált….Szókimondjuk: igenis hazaszeretetéért üldözte őt a szeretett haza. 

Természetleíró versei, pantheista vallásossága, Isten-haza-család hármasság jegyében született lírája 
szűk körökben vált ismertté, annak ellenére azonban a hivatalos irodalom elismerte őt. 1920 után viszont éppen 
hazafisága révén, Trianon-fájdalmának megnyilatkozásai által az ország egyik legismertebb írástudójává vált. 
Magyarnak lenni című verse kötelező memoriter volt a megcsonkított ország iskoláiban. Csak az idegen 
megszállás után lett persona non grata – Magyarországon!... 

1990-től került ismét az érdeklődés homlokterébe személye, de most már lassan, vontatottan és nem 
országos méretben. Amin nem lehet csodálkozni. Az ország, a nép nehezen heveri ki azt a lelki, tudati 
rombolást, amit átélt 1945 és 1990 között, s amely 1990 után is – visszafogottan ugyan – még mindig 
folytatódik, a nemzeti ellenáramlatokkal szemben is. Elismertségének foka, mértéke, általános volta a magyar 
nemzeti tudat kitisztulásának, a nemzeti önmegbecsülésének, lelki fölszabadulásának is lakmuszpapírja 
voltaképpen.”  

 
(Részlet Szalay Károly utószavából, mely a Szép szülőföldem, Felvidék címmel a Palóc Társasági 

Könyvek sorozatban jelent meg 2012-ben) 
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 Sajó Sándor est 
az Attila Nagykirály Hotelben 

 
A szálló Budapest III. kerületében, a szép Csillaghegyen található, jó közlekedési lehetőségekkel a 

belváros és a történelmi város, Szentendre, illetve a Dunakanyar irányába. 
A Duna partja mindössze 800 méterre van. Nemcsak szálló, hanem történelmi műhely is, ahol rendszeresen 
szerveznek a magyar történelemmel kapcsolatos rendezvényeket s ahol hűséggel ápolják vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó emlékét.  

A szálló tulajdonosa, vitéz lovag Bárdosi Ferenc ezredes kedves meghívására itt, október 3-án került sor 
a  Szép szülőföldem, Felvidék és a Magyarnak születtem c. kötetek bemutatójára. Bevezető előadást Cságoly 
Péterfia Béla világhálós lapszerkesztő (Szózat) tartott. Közreműködött Virág Apollónia középiskolás 
versmondó, aki a költő néhány versét mondta el. A költő-pedagógusról és a könyvekről Z. Urbán Aladár szólt. 
Elhangzott Sajó néhány megzenésített költeménye is (Hirtorica és Kárpátia zenekar). A Horthy termet ugyan 
nem töltötte meg az érdeklődők sokasága, mégis üde színfoltja volt az est az emlékévnek. A képen Z. Urbán 
Aladár, Virág Apollónia és vitéz Bárdosi Ferenc. 
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A képen Virág Apollónia, Sárkány Gyula, Kanizsa József, Z. Urbán Aladár, M. Jankó János, Újvári Ferenc, 
Németh Nyiba Sándor 



 
SZÉP SZÜLŐFÖLDEM, FELVIDÉK 
 
E fenti címmel Budapest XVI. kerületében, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sashalmi Könyvtára 

adott otthont a Sajó-estnek október 4-én. Elsőként Sárkány Gyula festőművész alkotásait mutatta be 
Kanizsa József költő, író, a Krúdy kör titkára, a Magyar Kultúra Lovagja, majd a Palóc Társaság 
elnökével beszélgetett Sajó Sándor emlékének ápolásáról a költő születésének 150. évfordulója 
kapcsán.  A költő 85 éve halott, s az elmúlt félszázad elhallgatása után két évtizede próbálja a Palóc 
Társaság az őt megillető méltó helyére emelni a magyar irodalomban. Sajó költeményei közül 
néhányat Újvári Ferenc, Virág Apollónia, Németh Nyiba Sándor és az est házigazdája, M. Jankó 
János költő, író mondott el nagy tapsot aratva az est közönségétől. 
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SAJÓ SÁNDOR KÖNYVBEMUTATÓ BALASSAGYARMATON 
 
Október 11-én a Madách Imre Városi Könyvtár hívta könyvbemutatóra a balassagyarmatiakat. A 

kupolaterem meg is telt érdeklődőkkel Hoffmann Erzsébet könyvtárigazgató jó szervezésének köszönhetően. 
Hlavács Réka ipolybalogi tanuló szép énekével indult az est, azután Z. Urbán Aladár emlékezett a költő-
pedagógusra, aki a végletekig ragaszkodott hazájához, a magyarsághoz, a magyar kultúrához, amely éltető 
eleme volt, amelyből kivirágzott művészete, s amelyet egész életében, minden gesztusával hűségesen szolgált. 

Egymás után hangzottak el Sajó költeményei Csallóné Majoros Erzsébet, Fábri István és Csábi István 
előadásában. A Madách-díjas Csábi István előadóművész, a Palóc Társaság Tiszteletbeli Tagja által ragyogóan 
megszerkesztett műsort hallgatni élmény volt, amihez az elhangzott gitárkísérte dalok és az előadó egyénisége 
szép énekhanggal párosulva nagyban hozzájárult.  

Az érdeklődők ezen kívül Sajó Sándor két kötetével is gazdagodtak… 
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SAJÓ SÁNDOR  
A KULTURÁLIS SZALONBAN 
 

A főváros XII. kerülete a Hegyvidék. Szeptemberben nyílt meg az új épület, melyben a Kulturális Szalon, 
a tudományos ismeretterjesztés és a művészetek is otthonra lelnek. Az épület Tamási Áron termében október 
16-án dr. Galla János, a Magyar-Osztrák-Bajor  Társaság szervezésében három előadás is elhangzott. Prof. dr. 
Entz László az érbetegségekről, Belénessy Csaba az 1956-os dicsőséges forradalomról tartottak előadást. A 
harmadik téma Sajó Sándor munkássága és költészete volt  születésének 150. évfordulója kapcsán s a Palóc 
Társasági Könyvek sorozatban megjelent két Sajó-kötet bemutatása. A Hegyvidék Sajó életében kiemelt 
fontosságú kerület, hiszen az itt található Csörsz utca 1. szám alatti épületben lakott élete utolsó hónapjaiban. 
Sajó életéről, költészetéről, a költészetből történő kirekesztéséről a Palóc Társaság elnöke szólt, csakúgy az 
utóbbi húsz év erőfeszítéséről, melynek célja a költő-pedagógusnak az őt méltán megillető helyre való emelése 
mind a közéletben, mind a magyar hazafias költészetben.  
Szamosvári Gyöngyvér, a Térszínház művésze közreműködött az est során, aki a költő pár versét  adta elő a 
főleg idősekből összetevődő budai közönségnek. 
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MAGYARNAK SZÜLETTEM 
Könyvbemutató a városi könyvtárban 

 
A költő szülővárosában november 9-én volt a két kötet bemutatója. Az estet Majoros Magdolna 

megbízott könyvtárvezető szervezte, és ő üdvözölte a megjelent ipolyságiakat és környékbeli 
érdeklődőket. 

A gimnazistákból álló Piano együttes szép műsora teremtett kellemes hangulatot, elhangzott 
egy Sajó költemény is az együttes megzenésítésében. Belányi Gyula daltulajdonos maga által 
megzenésített Sajó-verseket énekelte gitárkísérettel s meghallgattunk a Kárpátia és a Végvári 
együttes által megzenésített egy-egy Sajó-verset is.  

A könyveket (Szép szülőföldem, Felvidék és a Magyarnak születtem címűt) a szerkesztő Z. 
Urbán Aladár mutatta be, aki a költő életéből is kiemelt néhány mozzanatot, hangsúlyozva, hogy bár 
máig nincs méltó helyen elismerve a hazáját és magyarságát végtelenül szerető költő, szinte 
ismeretlen tanári, intézményvezetői, neveléselméleti munkássága, mégis ma már azon az úton 
haladunk, amely e célt megközelíti. Ezt szolgálja az emlékév is sok rendezvényével és a két könyv 
megjelentetésével. 
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A képen az est közreműködői:  

M. Jankó János, Németh Nyiba Sándor, Ari Fabbró, Z. Urbán Aladár, Kanizsa József, Virág Apollónia, Karacs 
Zsigmond, Pánti Anna 

 
 



SAJÓ-EST KŐBÁNYÁN 
 

A Krúdy Kör szervezésében, titkárának, Kanizsa József költő-írónak köszönhetően, aki egyébként Kőbánya 
díszpolgára is, jött létre a kőbányai KÖSZI Kő-Caféban a Sajó-est november 19-én. 

Karacs Zsigmond helytörténész vázolta fel a költő, tanár életpályáját, majd Z. Urbán Aladár emlékeztetett 
Sajó honszeretetére és ennek ellenére mellőzöttségére. Saját hazájában, saját éltető humuszában, az általa is 
gazdagított nemzeti kultúrában ítélték őt feledésre, az emlékezetből is  kiradírozásra az elnyomókat kiszolgáló helyi 
idegenszívűek uralma idején. Trianon-fájdalmának megnyilatkozásai által az ország egyik legismertebb írástudójává 
vált, majd éppen ennek következtében lett kegyvesztett, amikor Trianonra, a magyar fájdalomra tilos volt még 
gondolni is. Budapest-Kőbánya Szent László Gimnáziuma révén jelentős állomása életének, hiszen itt volt 
főigazgatója az intézménynek, innen ment nyugdíjba is a költő.  

Egymás után hangzottak el az esten Sajó költeményei, először néhány gyöngyszem a szerelmi, családi 
lírájából, majd a hazafias, magyarságversek, melyeket Pánti Anna Erkel-díjas operaénekes kötött egy csokorba. 
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Rajzpályázat  
 

KÖSZÖNÖM, ISTEN, EZT A SZÉP VILÁGOT 
 

A Palóc Társaság a honszerető költő és tanár, Sajó Sándor születése 150. évfordulója alkalmából 
pályázatot hirdetett a Kárpát-medencében élő magyar általános és középiskolás diákoknak a költőnek a 
pályázati kiírásban felsorolt 25  költeménye tetszőleges módon történő ábrázolására.  

Pályázni két művészeti ágban lehetett: képzőművészeti alkotással, illetve mozgóképi alkotással (videó). 
Sajnos ez utóbbira csak egyetlen egy alkotás érkezett… A rajzpályázatra 44, ám mindössze három iskolából: 
Tornaljáról a Kazinczy Ferenc nevét, Ipolyságról a Fegyverneki Ferenc nevét viselő és a gömörsídi iskolából. 
Az alkotásokat a Lencsés Zsolt festőművész, Németh Bozó Andrea művészettörténész és Czibulya Lívia 
képzőművésztanár összetételű bizottság értékelte. 

Az eredményhirdetés október 24-én az ipolysági városi könyvtár Ipoly Galériájában zajlott, ahol Czibulya 
Lívía ismertette a bizottság döntését. „Nagyon megrendítőek a versek, és nagyon jók a rajzok” (N.B.A.), 
„Mindenkinek szeretettel gratulálok a szép alkotásokhoz” (L.Zs.) – volt hallható egy-egy mondat az 
értékelésekből.  

 

        
       

Lalák Boglárka:       Tamás Laura:  
Köszönöm, Isten, ezt a szép világot             Az akácfa  

                 



                   

 
 

A zsűri elnöke az alábbi eredményt hirdette ki: 
A korosztály (7-10 évesek)    B korosztály (10-18 évesek) 
I.    Máté Péter, Gömörsíd  I.    Majoros Lilla, Tornalja   
      Oláh Jennifer, Gömörsíd        Velebný Nikolett Kíra, Ipolyság  
II.  Bohus Bianka, Ipolyság  II.   Klukon Rebeka, Ipolyság  
      Orosz Dominik, Tornalja         Molnár Alexandra, Tornalja  
III. Botos Katalin, Gömörsíd  III. Jusztin Elek, Ipolyság 
      Rézműves Helena, Gömörsíd        Klukon Adél, Ipolyság 
 Rajtuk kívül négyen-négyen kaptak különdíjat mindkét korosztályban. A díjakról Józsa Judit 
kerámiaszobrász, a Rákóczi Szövetség és további támogatók gondoskodtak (könyvek, színesceruza, kréta, 
étkezés…)  

A könyvtár megbízott vezetője, Majoros Magdolna köszöntötte a díjátadásra érkezett kis művészeket és 
kísérő tanítóikat. A kiállítás megnyitóján közreműködött a Piano együttes, Patai Fanni Sajó-verset mondott.  

A könyvtár dolgozói szépen oldották meg a rajzok, festmények kiállítását, melyek mellett olvasható volt 
a képzőművészeti alkotást megihlető Sajó-költemény is. Köszönet a lelkes munkáért! 
 

 
 

A felvételeken 
Czibulya Lívia (fent)  és a   tornaljai rajzolók: Majoros Lilla, Molnár Alexandra, Murzsic Ariadné, Orosz 

Dominik és tanítójuk Horváth Zsuzsanna. 
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Emléktábla-avatás 
 

TÁBLA HIRDETI NEVÉT 
 

116 éve kezdte meg működését Óbuda első középiskolája a Magyar Királyi Állami Főgimnázium, amely 
1957-től viseli az Árpád Gimnázium nevet. Az alapítás második évében, 1903-ban kerül Jászberényből az 
óbudai iskolába Sajó Sándor s maradt ott 1918-ig, amikor a kőbányai Szent László Gimnázium igazgatójává 
nevezték ki. 

 
 
„Már az első években kialakult a tanári kar egy szilárd magva: azok a tanárok, akikre az iskola szellemi 

és kulturális élete épült, akik több évtizedes munkájukkal, személyiségükkel meghatározó módon formálták az 
iskolát, alakították arculatát” – állapítja meg a gimnázium jelenlegi igazgatója, Gyimesi Róbert. Ezek közé a 
tanárok közé tartozott Sajó Sándor is. 

   A Palóc Társaság kezdeményezésére a Budapest III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat 
támogatásával október 26-án ünnepélyes keretek között került sor a szép emléktábla leleplezésére. Az 
ünnepségen megjelent Varga Mihály pénzügyminiszter, a kerület országgyűlési képviselője, Bús Balázs 
polgármester, Tamás Ilona tankerületi igazgató, Borbély Rita önkormányzati főtanácsadó, a szülőváros 
képviseletében Gál Milán elöljáró és Pálinkás Tibor múzeumigazgató. 

Gyimesi Róbert igazgató úr üdvözlő szavai után Hlavács Réka ipolybalogi szép hangú tanuló énekelte el 
a Palóc himnuszt. Ezután Gyimesi Róbert ecsetelte az iskola  és Sajó Sándor kapcsolatát. „Sajó Sándor életének 
és pályájának meghatározó évei kötődnek iskolánkhoz – hangzott el beszédében. Ekkor került a fővárosba, 
ekkor vált ismert és  
elismert tanárrá, költővé. Gimnáziumunk is sokat köszönhet neki, az egyik első igazán nagy formátumú 
tanárunkat tisztelhetjük személyében.”  

Kirchhof Gréta, a  gimnázium jeles versmondója izzó hévvel mondta el Sajó Magyar ének 1919-ben c. 
költeményét, mely után a táblaállító Palóc Társaság nevében Z. Urbán Aladár mondott avatóbeszédet, melyben 
hangsúlyozta:  

„Egy patinás fővárosi iskolában vagyunk, abban, amelyben a sajói gondolatokat és elveket valló és  
megvalósító légkör uralkodik, amelyben  a Trianon-fájdalmat megéneklő költő tanított s amelyben ma 
emléktáblát avatunk tiszteletére,  emlékének ápolása végett s talán nem tévedek: biztatására és útmutatásul is a 
jövő nemzedékének, az ide járó magyar fiataloknak.”  
Az emléktáblát Bús Balázs polgármester és a Palóc Társaság elnöke leplezte le, majd koszorúk és sok-sok szál 
fehér rózsa pompázott a szép emléktábla alatt.  



Az ünnepség, melyen az Árpád Gimnázium vegyes kórusának közreműködése nagy tetszést aratott,a Himnusz 
közös éneklésével fejeződött be. Sajó Sándornak immár Óbudán is emléktábla hirdeti nevét és emlékét.  

 

 
 

A felvételen Gyimesi Róbert, Tamás Ilona, Bús Balázs és Z. Urbán Aladár 
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Irodalmi vetélkedő 
 

RENDÜLETLENÜL 
 

A Palóc Társaság az emlékév alkalmából Rendületlenül címmel irodalmi vetélkedőt hirdetett azzal a céllal, 
hogy a Kárpát-medence magyar anyanyelven tanuló diákjai behatóan megismerjék a szülőföldhöz való hűség és a 
trianoni fájdalom költőjének életművét, közösen gondolkodjanak a XX. századi magyar sorskérdésekről, a 
magyarnak maradás XXI. századi  lelkiismereti parancsáról. 

A vetélkedőre a Kárpát-medence azon térségeit képviselő középiskolák háromfős csapatait hívtuk meg, ahol 
Sajó Sándor tanári pályája során megfordult. Ezek: a felvidéki szülőváros Ipolyságról a Fegyverneki Ferenc Közös 
Igazgatású Katolikus Iskola és a Szondy György Gimnázium, Délvidék képviseletében az óbecsei 
Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola, Jászberényből a Lehel Vezér Gimnázium, Budapestről az Óbudai 
Árpád Gimnázium és a Kőbányai Szent László Gimnázium. Végül a Délvidékről nem is jelentkeztek, a 
kőbányai pedig lemondta részvételét… 

 



 
 
A vetélkedő október 29-én valósult meg a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Sajó 

termében. A vetélkedő anyagát Németh Ágota, az ipolybalogi Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola magyartanára dolgozta ki a Magyarnak születtem és a Szép szülőföldem, Felvidék című kötetek 
alapján. Segítője Hlavács Réka nyolcadikos tanuló volt, aki a vetélkedő elején énekével barátságos hangulatot 
is teremtett. A csapatok értékelését Balázs Éva lukanényai magyartanár iskolaigazgató, Zsolnay Szilvia 
könyvtáros és a kidolgozó Németh Ágota végezte. A több fordulóból álló, főleg írásbeli feladatokat a diákok jól 
oldották meg, tanúságot tettek arról, hogy jól megismerték a költő életét és költészetének remek darabjait. 

A gyűjtött pontok alapján a következő sorrend alakult ki: 
I. helyen végzett az Óbudai Árpád Gimnázium 3 tagú csapata: Paul Zsófia, Sax Anna, Szabó Csaba 
II. lett a Szondy György Gimnázium: Halász Krisztina, Straňák Zoltán, Tóth Klaudia 
III. helyre került a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium: Budai Anna, Bolyós Roland, Durucz Dávid 
IV. helyezést ért el a Fegyvernekis csapat: Dobos Mónika, Patai Fanni, Petényi Veronika. 
Elismerést, köszönetet érdemelnek a diákokat felkészítő tanárok: Móczárné Köves Eszter, Tóth Tibor, 

Bolya Katalin, Petrics Anna, Bolgár Katalin.  
A diákok a vetélkedő után látogatást tettek a Honti Múzeumban és megkoszorúzták a költő mellszobrát  

a Szent István téren.  
  

  
A felvételen az óbudai és a szondys diákok 



 
   
 

S A J Ó    S Á N D O R    E M L É K É V 
 
Versmondás 
  

„MAGYARNAK LENNI: NAGY S SZENT AKARAT” 
 

Kétezer óta ezzel az idézettel hirdetjük meg az alap- és középiskolások számára a magyar vers ünnepét. 
Ez alatt a magyarságverseket, a hazafias magyar költeményeket mondó fiatalok szemléjét értjük. Úgy látjuk, 
hogy a hazaszeretetet, az anyanyelv szeretetét a családban kiskorban kell kezdeni, erre nevelni a gyermekeket, 
hogy felnőttként magyarságukat ne megtagadják az idegen kifejezések, mondatfűzések használatával, szlovák 
és más idegen nyelven oktató iskolákba íratásával. Azt szeretnénk, hogy a magyar család kicsinye és nagyja 
büszke legyen magyarságára, hogy magyarnak lenni kegyelmi állapot. A magyarságversek ezt az érzést ültetik 
a lélekbe már kiskorban… 

Az idei versmondóra kettő híján 50-en jelentkeztek, s ketten nem jelentek meg a november 9-i 
eseményen a Szondy György Gimnáziumban. Új helyszínekről is (pl. Pozsonypüspöki, Dunamocs, 
Nagykanizsa, Murakeresztúr) érkeztek a szavalók, voltak magyarországi és délvidéki résztvevői a felvidékieken 
kívül. 

 

 
 

A Sajó-költeményeken kívül Petőfi, Pósa Lajos, Tompa Mihály, Veres Péter, Wass Albert, Reményik 
Sándor, Ozsvald Árpád, Dsida Jenő, Babits, Vörösmarty, József Attila, Kölcsey Ferenc, Radnóti Miklós, Márai 
Sándor és mások verseinek értő tolmácsolói keltettek izzó hangulatot a  megtelt teremben. 
 

     



             
 

A kis előadóművészeket  a Csábi István előadóművész (elnök), Csallóné Majoros Erzsébet és a 
Hegedűsné Jusztin Gizella összetételű értékelő bizottság értékelte. A versmondók megkoszorúzták a költő 
Szent István téren álló szobrát, ahol Jámbor László besztercebányai megyei képviselő mondott ünnepi beszédet. 

 
A 2018-as versmondó verseny győztesei: 
 
A korosztály (6-10 évesek) 
1. Kerékgyártó Viktória 2. Jámbor Laura, 3. Tóth Zafira 
Különdíjas Rekovics Regő  
B korosztály (11-15 évesek) 
1. Bukovszký Dorottya 2. Baross Dániel 3. Csécs Dániel és Klukon Adél 
Különdíjas: Hlavács Réka, Viczencz Márk 
C korosztály (középiskolások) 
1. Oroszlány Natália 2. Szilvási Bianka 3. Patai Fanni 
Különdíjas Kuzma Dávid 

 
 
 

S A J Ó    S Á N D O R    E M L É K É V 
 

Emlékülés  
 

MAGYARNAK LENNI BÜSZKE GYÖNYÖRŰSÉG 
 
Merő véletlen, bár tudatos is lehetne, hogy november 13-a a magyar nyelv napja egy országgyűlési 

határozat értelmében. Az a nap ragyog fényesen a naptárban, mely napon 150 évvel ezelőtt Ipolyságon  Sajó 
Sándor született. Az a Sajó Sándor, aki költővé érve fohásszal fordult teremtőjéhez: „Uram, tudd meg, hogy 
nem akarok élni, 
Csak magyar földön és csak magyarul”. Majd pedig: „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak 
lenni: nagy s szent akarat”  

A szülőföldhöz való hűség, a magyar fájdalom költőjére a Palóc Társaság tudományos emléküléssel is 
emlékezett november 13-án az ipolysági Szondy György Gimnáziumban. A rendezvény fővédnökségét Csáky 
Pál európai parlamenti képviselő vállalta, aki elfoglaltsága miatt ugyan nem tudott jelenni az emlékülésen, de 
köszöntőjét segédje, Dunajszky Éva felolvasta a szép számú hallgatóság előtt. 

 

 
 

 



Elsőként dr. Szabó Pál Csaba egyetemi tanár, történész vázolta fel Sajó korának történeti hátterét a 
Támadás a történelmi Magyarország ellen 1868-1921 című előadásában. A korszak eseményeibe  bepillantva 
következett a Magyar Írószövetség képviseletében dr. Medvigy Endre irodalomtörténész előadása Sajó Sándor 
a revízió költője címmel. A fiatal Sajó-kutató, oktató, tréner és coach dr. Szarka Emese Sajó pedagógiai, 
nevelési elmeléti gondolataival foglalkozott előadásában, melynek A nevelési értékek és a tudás szerepe Sajó 
Sándor pedagógiájában címet adta. A költő életén, tanári pályáján futott végig Metykó Béla jászberényi 
helytörténész Sajó Sándor a magyar sors poétája c. képbemutatós előadásában. Az ipolysági születésű 
orvostörténész, dr. Kiss László a költő utóéletének kérdéseivel foglalkozott kérdést feltéve előadása címében: 
Miért tisztelik Sajó Sándort a Partiumban és Erdélyben? Ugyancsak kérdést fogalmazott meg és kereste rá a 
választ Cságoly Péterfia Béla világhálós lapszerkesztő is: Miért fontos a nemzetnek Sajó Sándor magyarsága? 

Az elhangzott előadások után a balassagyarmati Tormay Cécile Történelmi és Irodalmi Társaság Szép 
szülőföldem, Felvidék című zenés irodalmi összeállítását nézte meg a közönség. A tudományos emlékülés a 
költő mellszobrának megkoszorúzásával ért véget. Itt Duray Miklós politikus, közíró, a Szövetség a Közös 
Célokért elnöke mondott Sajót méltató beszédet. A rendezvény teljesítette küldetését: a költő üzenetét: „Ha 
küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:/Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;/Lelkünkbe szíva magyar földünk 
lelkét,/Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,/Féltőn borulni minden magyar rögre,/S hozzá tapadni örökkön-örökre!... 

 
 

 
 

 
Rovásírás-oktatók tanácskozása 

 

 



 
Az ŐSI TUDÁS felvidéki rovásírás-vetélkedőnk 2019-ben már a 15. évfolyamába lép. Itt az ideje, hogy 

elgondolkozzunk a megtett úton, s megtervezzük a jövőt, kijelöljük az utat, amelyen hathatósabban, 
eredményesebben tehetünk eleget küldetésünknek, célunknak: a magyar rovásírás visszaszerettetésének, 
visszatanulásának, népszerűsítésének. A zselízi Magyar Házban tartott tanácskozáson húszan vettek részt 
Harkácstól Nagymagyarig.  

A Felvidéki Rovásírók (FERO) és a Palóc Társaság által szervezett találkozón terítékre került: a szervező 
kiléte a jövőben, a pályázatok, támogatások lehetősége, a vetélkedő feladatai összeállítóinak, a helyszínek, a 
részvételi díj bevezetésének, az értékelési szempontok, az értékelők felelősségteljes hozzáállásának és rovó 
gyermektábor szervezésének kérdése és tisztázása. 

Csak a magyarságukért, a jövő magyarságáért tenni akaró lelkes tanítókon, tanárokon múlik, hogy 
küzdelmek, tudatos tettek vállalása árán rovásírásunk és vele műveltségünk régi fényében ragyog-e a jövőben! 

Mácsadi János és felesége vendéglátása mindenesetre ragyogó volt! Köszönet érte. 
 

 
Krúdy Gyula emléknap 
 

 
 
 
        Születésének 140. évfordulóján X. 21-én Szécsénykovácsiban Krúdy Gyula íróra emlékeztünk. A 
dédszülők sírjának megkoszorúzása után szentmise volt a Krúdy családért, majd a falu közepén álló 
emléktáblára is koszorúk kerültek. Itt ifjabb Filip József mondott méltató beszédet. A faluházban az idősek 
hónapja finom ebéd elfogyasztása után Márton Fruzsina Krúdy-leszármazott és Szabó Gyula énekes, valamint 
az óbudai Krúdy Kör tagjai (Kanizsa József, Szénási Sándor István, M. Jankó János és Kreischer Nelly) 
olvastak fel saját alkotásaikból a nagy író emlékére. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sajó Sándor 
  

KARÁCSONYI ÉNEK 
- Részlet - 

 

Ó betlehemi égi csillag,  
Világmegváltó Szeretet!  

Lásd, én is várlak, várva hívlak:  
Jöjj, váltsd meg ezt a nemzetet!  

Lásd, sírva vár egy csonka ország  
És gyásza fátylát lengeti,  

Ó szánd meg népe árva sorsát  
S hozz végre örömöt neki: 

 

Jó Palócok 
A Palóc Társaság hírmondója * Megjelenik minden negyedévben 

Felelős szerkesztő: Z. Urbán Aladár 
* 991 11 Ipolybalog, Kör u. 194,. Szlovákia ( 047 488 53 13 

ÿ www.paloctarsasag.real-net.sk : z.urban@paloctarsasag.real-net.sk 
 

http://www.paloctarsasag.real-net.sk

