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ELŐSZÓ A JÓ PALÓCOK OLVASÓIHOZ 
 

Kedves Olvasó! 

Utoljára 2019-ben volt alkalma kezébe venni illetve honlapunkon olvasni 

hírmondónkat. Nem restségünk, nem anyagi gondjaink miatt, hanem mert valahol a 

„háttérben” született egy döntés, amely földi világunkat ún. koronavírussal fertőzte meg, s 

következtében kormányrendeletek születtek, léptek hatályba, korlátozások az élet 

minden területén. Mi sem úszhattuk meg, elmaradtak hagyományos rendezvényeink, 

megbénult közösségi életünk, nem volt miről hírt adni, legfeljebb maszkban, „öklezve” 

üdvözölni egymást az utcán… 

Jó hír ebben a káoszvilágban: élünk! Lassan két éve már, hogy tétlenségre 

kárhoztattak bennünket. A következő oldalakon megpróbálunk képet festeni arról, ami 

volt s ami elmaradt, ami lehetett volna s amiben bízunk, hogy lesz még miről hírt adni. 

Köszöntjük hűséges olvasóink türelmét. 
 

 

 

 
 



Szívmagyarok 
 

A 24. Magyar Kultúra Napja-pályázat díjkiosztó ünnepségről 
 

A vajdasági szórványban élő Nagy Karolina díjnyertes dolgozatában találkozunk a „szívmagyarok” 

fogalmával: „Életképes maradt a magyarság, oszthatatlan emléket alkot. Életerejét mutatja, hogy a Kárpát – 

medence legerősebb, legnagyobb létszámú közösségévé vált. A folytonos vívódás után stabil identitást kell 
kialakítani, mely nemzedékeken át hagyományozódik az utódokra. Így lehetünk "szívmagyarok". A tegnapi 

elveszett örökségből képesek vagyunk jövőt építeni. A csüggedőket a magyarságba és Istenbe vetett hite 

tartotta meg a mai napig. Ha kialakul a lokális, közösségi identitás és a magyarok ügyei iránti 

feladatvállalás, van remény a megmaradásunkra. Voltunk, vagyunk, leszünk, maradunk!”  

 

Ilyen szívmagyarok találkozóhelye volt az idén a Magyarság Házában, ahol az ötvenhárom díjnyertes a 

felkészítő tanárai valamint szülei, családtagjai kíséretében randevúzott január 19-én, a Palóc Társaság 

tanulmányírói pályázatának eredményhirdető rendezvényén. Színültig megtelt a Bál terem a magyarság 

Kárpát-medencei otthonának minden elszakított országrészéből érkezett mintegy százötven résztvevőjével. 

A magyar nemzet himnuszának születése január 22-i előestéjén rendezett ünnepség Kölcsey Ferenc Himnusz 

című költeményével kezdődött az ünnepség, amelyet a múlt évi ipolysági magyarságversek szemléjének 
általános iskolai korosztályának győztese, Kerékgyártó Viktória adott elő, aki a budai Csík Ferenc 

Általános Iskola tanulója. Utána a résztvevők közösen elénekelték nemzeti imánkat, majd a Palóc Társaság 

elnöke megnyitó beszéde következett. Z. Urbán Aladár kiemelte, hogy a pályázat célja a kezdetek óta a 

magyar nemzetéhez, édes anyanyelvéhez hűséges magyar emberek nevelése. Más szavakkal ezzel a 

pályázattal a nemzet egységmegtartó kovácsolása valósul meg, a fiatalokban az összetartozás tudata 

érlelődik meg s érik felnövekedvén megmaradást biztosító tetté. Hangsúlyozta továbbá, hogy az értékelő 

bizottság elnöke, Kolczonay Katalin a kezdet óta végzi lelkesedéssel, hűséggel és becsülettel ezt a munkát, 

amiért nagy köszönetet mondhatunk, de ennél többet – bár megérdemelné! – nem adományozhatunk neki 

Korvinláncot, Széchenyi-díjat… Mint ahogy a felkészítő tanárok is többet érdemelnének, akik éberen 

figyelnek, kedvet csiholnak tanítványaikba, fáradhatatlanul körmölnek, atyai, tanári tanácsokat adnak, az 
ügyet szívükön viselők ők, akik szemében gyakran csillognak az örömkönnyek, amikor diákjuk eredményt 

ér el a pályázaton… Csibi Krisztina, a Magyarság Házának igazgatója üdvözölte ezután az ünnepség 

résztvevőit. Keresetlen szavakkal dicsérte meg a 30 éves Palóc Társaság majd 25 éves magyar kultúra napi 

pályázatát, kifejezésre juttatva örömét, hogy a Magyarság Háza immáron 2008 óta otthont nyújthat e rangos 

rendezvénynek.  

A műsor következő része ízelítőt adott a magyar kultúra három területéről. Pánti Anna Erkel-díjas 

operaénekes, az Opera nagykövete a Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország c. népszerű dalt énekelte el. 

Őt követte az ipolysági Szondy György Gimnázium végzős diákja, Kuzma Dávid, aki a múlt évi Sajó 

Sándor nevével fémjelzett magyarságversek szemléje  középiskolás 

korosztályának volt első helyezettje. Dsida Jenő Psalmus Hungaricus 

c. nagy költeményének részletét szavalta el mély átérzéssel, 
előadóművészi szinten. Az ire a pontot Fodor Mátyás tette fel, aki a 

Felszállott a páva 2018. évi sorozatának nagy táncosa volt s aki most 

a magyarborzási ritkamagyar és verbunkot táncolta el szívvel-lábbal, 

csattanósan nagy-nagy tapsot aratva. A méltató beszéd megtartására 

Prof. Dr. Prokopp Mária művészettörténész egyetemi tanárt kértük 

fel, akit előző nap ütöttek a Magyar Kultúra lovagjává. A 

professzorasszony fiatalos hévvel, lendülettel megtartott beszédéből 

az a vígság volt érezhető, amit a Himnusz „hozz rá víg esztendőt” 

sorával kérünk Istenünktől. Okos gondolatokat hallottunk az 

összetartozás évének jelentőségéről, a család meghatározó szerepéről 
a jövő nemzedék nevelésében, a szülőföldön való magyarnak megmaradásának szükségéről. Prokopp Mária 

kérte a pályázaton résztvevő diákokat, hogy lelkesítsék társaikat is a pályázaton való részvételre, annak 



tudatosítására, hogy a magyar kultúra nagy értékeket hordoz, őrzött meg a történelmünkből, amire a 

Himnusz is int bennünket. 

  Ezért is fontos minden magyar ember számára ez az ünnep, ezért is példamutató a Palóc Társaság 

negyedszázados kezdeményezése, máig tartó és előremutató tevékenysége. A 24. pályázatra érkezett 

dolgozatokból részleteket hallgathatott meg a közönség a szerzőik felolvasásában. Nagy Kornélia a trianoni 

diktátum kihirdetése utáni évekről festett megdöbbentő képet családjának történetébe való bepillantással. „Az 
aláírás percében Magyarországon megkondultak a harangok, tíz percre leállt a közlekedés, bezártak az 

üzletek. Az egész ország gyászba borult. A letaglózó döbbenet ideért felénk is. A félelem, a bizonytalanság 

lett az úr. A magyarság harmada, 3,2 millió magyar a határokon kívülre került. A fejük felett húzták meg a 

határt. Az anyaországtól leszakítva a délvidékiek a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság részévé váltak. Az I.v.h. 

utáni új államhoz kerültek. Akik itt maradtak, csöndben várták a jobb életet. Sajó Sándorra utalok az 

idézettel:”Hogy tesz még Isten gyönyörű csodát itt.” Lázár Bálint Magyarkanizsáról így kezdte dolgozatát: 

„Európai szokás szerint a kisbabát születése után bölcsőbe teszik pihenni. Ha véget ér küzdelmes életünk egy 

ennél nagyobb, fából készült alkalmatosságban helyeznek bennünket örök nyugalomra. Mi is történik velünk 

a két időszak között?” E két időszak közötti történésekről nagymamája családfakutatása alapján mesél és jut 

el a máig, amikor mint írja: „Úgy érzem, hogy bár kitárulnak határaink, de összemegy kezünkben az idő. 
Ebben a nagy szabadságban éppen a gyökértelenség az, amivel küszködünk. Mindenhova tartozunk, de az 

igazi, a család sok helyen már nincs is. Az idő szorításában görcsösen próbáljuk elérni azt, amit őseink.” Az 

adorjáni Bábinszki Csongor szülőfalujáról ír lelket gyönyörködtetően s az 1944. évi kivégzett áldozatok 

emlékműve kapcsán írja le az 51 áldozatot követelő eseményt nagybácsija, Bicskei Mihály visszaemlékezése 

alapján. Keserűen állapítja meg: „Hogy mindez miért történhetett, senki nem adott magyarázatot, 

mindannyian ártatlanok voltak, egyszerű falusi emberek. Csupán egy bűnük volt, hogy magyarok voltak.” A 

füleki gimnáziumban tanul Szepessy Anna, aki lírai hangulatú dolgozatában festi le szülőfaluját, Ajnácskőt 

és amit át kellett élniük az elmúlt időben: család- és falutörténet, a deportálások korszaka és országhatárok 

tologatása, sorsok és túlélést segítő döntések. „Sokan sok mindent hisznek. Én azt hiszem, semmi sem 

véletlen. Könnyű elmenni a tejjel-mézzel folyó Kánaánba és élvezni mások munkájának gyümölcsét, ahelyett, 

hogy megvívnánk a saját harcunk – mert azt bizony senki nem fogja helyettünk megvívni. Ha meg akarjuk 
őrizni, ezt a csodát, ami az otthonunk, akkor meg kell őriznünk a magyarságunkat is. Ajnácskőnek, ennek a 

gyönyörű helynek mi, akik itt élünk, mi vagyunk az emlékezete és a jövőbe vetett hite. Mi vagyunk a hajtás, 

amelyből egy jobb jövő sarjadhat.” A szerencsi Mitró Veronika Hitvallás c. versét olvasta fel, aki fogadja: 

„…e népet soha meg nem tagadom, Minden egyes tettéhez a nevemet adom. Magyar vagyok, halálomig is az 

leszek, Híven fogom szolgálni a nemzetemet. Ez az én hitvallásom, ez a nézetem, Ez utamon segítsen az én 

Istenem.”  

Kolczonay Katalin következett. Több mint két évtizedes tapasztalatából kiindulva hangsúlyozta, hogy 

a pályázatra beérkezett pályázók számától függetlenül, amely meghaladta már a 260-at, de volt sokkal 

kevesebb is, mint a jelenlegi 89, a Palóc Társaság tanulmányírói pályázata küldetést teljesít: a szétdarabolt 

magyar nemzet megtartását, az összetartozás érzését hinti a fiatalok szívébe, az összefogás erejét példázza, 
mely a megmaradásunkat, a fejlődésünket szolgálja. A dolgozatokat író diákok kedvet kapnak családjuk 

történetének kutatásához, könyveket bújnak, levéltárakat keresnek fel, megkérdezik a dédszülőket, 

nagyszülőket, rokonokat, szomszédokat, meséltetik az öregeket, tapasztalatokat szereznek, következtetéseket 

vonnak le, miközben gondolkodásuk, íráskészségük fejlődik. Fölöttébb jónak tartja, hogy a díjazott 

pályaművekből eddig megjelent három kötet után most a negyedik könyv is napvilágot látott az elmúlt 

három év legjobb dolgozataiból válogatva Úgy sarjad a növény, ha időben vetünk címmel. Ezek a könyvek 

a jövőt is szolgálják, tartalmuk hű képet ad a korról, amelyben szerzőik általános vagy középiskolás 

korukban éltek, s kiknek hála megörökítették az elődök küzdelmét a mindennapi kenyérért, megörökítették a 

népszokásokat, a hagyományokat s nem egyszer ihletet, kedvet adtak a régi mesterségek folytatásához… A 

díjkiosztás előtt áldás hangzott el. Aki előadta, illetve elénekelte Pánti Anna volt s a címe: Ave Maria. A 

művésznő éneke méltó befejezése volt a kulturális résznek, a nagy taps teljesen megérdemelt. Józsa Judit 
kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra lovagja, a Palóc Társaság Tiszteletbeli Tagja elsőként nyújtotta át a 

pályázat legértékesebb díját, a Magyar Kultúra Napja-díjat az I. korosztály győztesének, Nagy Kornéliának 

és a II. korosztály győztesének, a kassai Ucekaj Viviennek. (A pályázat végeredménye és a támogatóink 

neve honlapunkon olvasható.)  



Nem esett még szó a III. korosztályról. Újabban évente jelentkeznek a pályázati kiírásra felnőttek, a 

középiskolás kort elhagyók, volt pályázatírók és az élet különböző munkahelyein dolgozó felnőttek. Ezúttal 

is akadt nyolc ilyen pályázónk, akik közül öten meg is jelentek az ünnepségen. Jelenlétük és főleg 

pályaművük annak bizonyítására szolgál, hogy a felhívásban megadott témák a felnőtteket éppúgy érdekli, 

mint a fiatalokat, s hogy korosztálytól függetlenül együtt dobban a magyarok szíve, ha a hazáról, a 

megmaradásról van szó. Az eredményhirdetés rendezvénye ezúttal is a Kárpáthazában élő magyar fiatalok és 
tanárok, szülők nagy találkozója volt. Lehetőség a már megkötött barátságok folytatására, új kapcsolatok 

megkötésére, nézetek cseréjére. Jól szolgálta ezt a vendéglátó Magyarság Háza fogadása a rendezvény 

végén, Teszár Hedvig munkatárs-műsorvezető megnyerő személyisége, lelkes segítsége, a meleg hangú 

együttlét minden pillanata. Megtisztelte jelenlétével a díjkiosztást néhány támogató, mint Kasznár Attila, a 

Magyar Országgyűlés alelnökének, Lezsák Sándornak a munkatársa, Petrovay László, a Rákóczi Szövetség 

beiratkozási programjának igazgatója, Kanizsa József író, költő, a Magyar Kultúra Lovagja, az óbudai 

Krúdy Gyula Irodalmi Kör 30 évig titkára, Szidiropulosz Archimédesz történész, a Trianoni Szemle 

főszerkesztője, a Palóc Társaság Tiszteletbeli Tagja, Czékmási Csaba, a Regélő folyóirat főszerkesztője, 

Kávai Konrád, többszörös pályázatgyőztes, Biró Krisztián, a Biro Family Könyvkiadó és Nyomda 

vezetője a feleségével. A „szívmagyarok” találkozója végén egyöntetűen fogalmazódott meg és kapott nagy 
hangsúlyt a gondolat, hogy a pályázatot folytatni szükséges, azt egyre hangsúlyozottabban közismertebbé 

tenni fontos.  

(Az alábbi  felvételeket Urbán Attila készítette) 

 

  
Fodor Mátyás Kuzma Dávid 

  

  
Kovács Emese Pánti Anna 

  

 



 

 

 

 

 
 

Az I. korosztály első helyezettjei 

 

       
 

A II. korosztály első helyezettjei 

 

 

 

Marton Zsófi 

 

Trianon után 100 évvel 
 

       Úgy gondolom. hogy Trianonról lehet hallgatni - mint ahogy sok éven át tette ezt a hivatalos magyar 

politika -, lehet fájó szívvel keseregni, lehet emelkedett lélekkel emlékezni, de a tények nem feledhetők. 

Habár még fiatal diákként nem láthatom át teljesen a helyzetet, de a szüleim elmondása alapján és az 

olvasmányaim folyamán rájöttem arra, hogy Trianon talán a legnagyobb fekete folt a magyar történelemben, 

hiszen nemcsak területeket, folyókat, hanem családok tömkelegét szakította szét Trianon háborgó 



sorscsapása. Dolgozatomban részletesen írtok Felvidék helyzetéről, illetve kitérek a visszacsatolt területek 

történelmére is. 

  A magyar írókat, költőket is sokkolta a magyarság legnagyobb tragédiája. Az igazságtalan diktátumot 

elutasította a korabeli Magyarország szinte teljes kulturális elitje, és ennek a diktátum kihirdetését követően 

hangot is adtak, a következő évtizedekben a magyar irodalom számos jelenős alakja örökítette meg 

műveiben az országot ért csapásokat. 
József Attiláról sikeresen elhitették a szocialista kor olvasóival, hogy az érdeklődési körén kívül esik 

a trianoni trauma. Az 1922 első felében írt, Nem, nem, soha! című verse ékes cáfolata ennek. 

„Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége 

Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke! 

Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret! 

Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett! 

Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel, 

Ha eljő az idő - a magyar talpra kel, 

Ha eljő az idő - erős lesz a karunk, 

Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!” 
 

Juhász Gyula Szegeden élt, de az elszakított Máramarosszigeten is tanított. A trianoni döbbenetre a 

Trianon című drámai versével reagált. 

„Nem kell beszélni róla sohasem, 

De mindig, mindig gondoljunk reá. 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, 

Amíg magyar lesz és emlékezet, 

Jog és igazság, becsület, remény 

Hogy volt nekünk egy országunk e földön, 

Melyet magyar erő szerzett vitézül, 

S magyar szív és ész tartott meg bizony. 
Egy ezer évnek vére, könnye és 

Verejtékes munkája adta meg 

Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.” 

 

Babits Mihályt is élete végéig foglalkoztatta a Trianon. 1938 karácsonyán Gondolatok az 

ólomgömb alatt című írásában többek között ezt írja: „rájövök, hogy nem is tudok pontosan visszaemlékezni 

a csonkaország formájára, holott milyen tévedhetetlenül látom magam előtt ma is a régi, nagy 

Magyarországét. […] Magyarország áll előttem megint, de nem a csonka, hanem az igazi, a történelmi 

Magyarország, a kerek, ép vonal, mely gyermekkorom óta belém idegződött […] Szinte szerelmes voltam 

ebbe a vonalba, ez volt az én első szerelmem […] S amint elképzelem ezt a gyönyörű, élő testet, első 
szerelmemet, megint elfog a kínzókamrák hangulata…” 

      Mint azt mindenki tudja, 1920. június 4-én, pénteken délután fél ötkor aláírták a történelmi 

Magyarországot darabjaira szaggató békeszerződést. A békeszerződés aláírói dr. Benárd Ágost népjóléti és 

munkaügyi miniszter és Drasche-Lázár Alfréd megbízott követ voltak. Az akkori miniszterelnök Simonyi-

Semadam Sándor kijelentette, hogy a békeszerződés aláírót semmilyen egyéni felelősség nem terheli, rajtuk 

később nem kérhetik számon a béke aláírását  

       Kevés országban fordul elő, hogy emléknappá nyilvánított, gyásznapként számontartott 

esemény századik évfordulóját ilyen nagy figyelem övezze. Még ritkább, hogy egy történelmi eseményt két 

állam is – különböző előjellel – megemlékezései közé vegyen. Trianon az azt követő magyar sors 

szimbólumaként, történelmi vízválasztóként szerepel a köztudatban. Sokan minden baj forrásának tekintik, 

amit mi sem mutat jobban, mint hogy a békeszerződésnek vagy békediktátumnak nevezett dokumentumot 
nem a világháború lezárása, hanem az államhatárok meghúzása miatt tartja számon a közemlékezet. Azt már 

jóval kevesebben tudják, hogy Magyarország határköveit teljes egészében sohasem a trianoni 

békeszerződésben meghatározottak szerint rakták le, és ma sem kizárólag e szerződés rendelkezik 

államhatárainkról. A mai határok szempontjából ugyanennyire jelentős az 1947-es párizsi béke, amelyet 

jóval ritkábban emlegetünk békediktátumként, holott aláírásakor a sztálini Szovjetunió nemcsak szerződő fél 



volt, de megszállója is az országnak – az egész térség „felelőseként”. Ezekben a napokban rengeteget 

hallhatunk, olvashatunk a békeszerződéshez vezető útról, a soknemzetiségű Magyar Királyságról, az első 

világháborúról, a trianoni béke következményeiről és hatásairól. Jelen cikkben a 100 éves évforduló 

apropóján azt mutatjuk be, hogy mi határozza meg a magyar állam mai határait, hol találjuk az erre 

vonatkozó jogforrásokat. 

 

Revíziós kísérletek és a „második Trianon” 

 

       Az 1921. évi XXXIII. törvénycikkel kihirdetett trianoni szerződés országhatárokra vonatkozó 

előírásai sohasem valósultak meg teljes egészében. Trianonban az Osztrák–Magyar Monarchiával egykor 

hadban álló 17 állam – az Amerikai Egyesült Államok kivételével – kötött békét Magyarországgal, bár a 

szerződés határokra vonatkozó része csak hazánk két új (Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén 

Királyság) és két régi (Ausztria és a Román Királyság) szomszédját illetően volt releváns. A békeszerződés 

már kezdetben sem a pillanatnyi állapotot rögzítette: a Dél-Dunántúl egy része a Szerb–Horvát–Szlovén 

Királyság, míg a későbbi Burgenland magyar szabadcsapatok megszállása alatt állt.  

       A határokon már a kezdetektől csak nemzetközi-nagyhatalmi háttérrel lehetett változást 
eszközölni. A nyugat-magyarországi felkelés egyes eredményeinek megtartásához végül a Nemzetek 

Szövetsége (Népszövetség, az ENSZ elődje) döntése kellett (a Sopront és környékét érintő és a magyar–

osztrák határon elszórtan tartott további népszavazásokról), ahogy a Trianonban Csehszlovákiához 

került Somoskő és Somoskőújfalu 1924-es visszatérése sem jöhetett volna létre a Népszövetség 

határmegállapító bizottsága nélkül. Az 1920. június 4-én meghúzott határok nagy részén ezek azonban nem 

változtattak.  

 

 

A „Hazatért falu” 

Somoskőújfalu visszacsatolásának története 

 
„Tiszteld a múltat,  

hogy érthesd a jelent, 

 és munkálkodhass a jövőn.” 

Széchenyi István 

 

       A névadás során így esett a választásunk egy hajdan volt, közeli kőbánya Európa-szerte híres 

termékére, a Macskakőre. A klasszikus kocka alakú, sötétszürke kő, mellyel a múlt század derekán 

Budapest, Bécs, Párizs és Szófia mellett több európai nagyváros utcáit is burkolták, a somoskői Macskalyuk 

bazaltkőbányából származik. A Macskakő így tökéletes védjegye a településnek, e terméknév a hozzá 

alkotott vizuális logóval egységben adja márkánk erejét. 
      Érdekesség, hogy a trianoni békeszerződéssel Csehszlovákiához csatolt települést, s vele együtt a 

macskaköveket is a XX. század első felének legkiválóbb hazai fülész orvosa, a somosi nagybirtokos, dr. 

Krepuska Géza mentette meg. Egy, a határrendezésért felelős angol antant bizottsági tag a Krepuska doktor 

által sikeresen végrehajtott hallószervi operációját követően ígéretet tett arra, hogy eljár a terület 

visszaszerzésének ügyében. A magyar történelem utolsó határrevíziójaként ismeretes, hogy végül a 

Népszövetség 1923. április 23-án visszacsatolta Magyarországhoz a két színmagyar települést, Somoskőt és 

Somoskőújfalut. A somoskői kőfejtővel „hazatért” macskakőnek családon belüli mélyebb érzelmi vetülete, 

asszociáció-tartalma is van.  

 

https://mult-kor.hu/20140901_fegyveres_felkeles_a_trianoni_hatarok_ellen
https://mult-kor.hu/20140216_magyar_orvos_mutete_valtoztatta_meg_trianont?pIdx=2


 
 

 

A Cserhát-hegység északi lábánál fekvő települést, Somoskő várának tartozékaként Újfalu néven 

1455-ben említik először az okiratok.  Az 1800-as években Somos Újfalu a község neve, 1906-tól, amikor 
körjegyzőséget kap, Somoskőújfalunak írják. Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés 

Somoskőújfalut (a vele szomszédos Somoskővel együtt) Csehszlovákiának ítélte, akkor hivatalosan 

Somoskának nevezték.  Négy évvel később a trianoni határok Magyarország és Csehszlovákia között ezen a 

határszakaszon módosultak – Magyarország javára. 

1920 júliusában cseh rendőrség vonult be a faluba, augusztus 12-én pedig rendeletben 

megparancsolták, hogy „Szent István napján a magyar nemzeti jelleg mellőzendő!”  Letiltották a 

litániában a „Magyarország védőasszonya” elmondását, elrendelték, hogy október 28-án, a Csehszlovák 

Köztársaság megalakulásának napján istentiszteletet tartsunk minden évben – idézi a régiektől hallott 

emlékeit Murányi Sándor, a Somosi Kultúráért Egyesület tagja. 

Dr. Krepuska Géza, nemzetközileg ismert fülgégész professzor, aki a trianoni határmódosítással 

elveszítette vagyonát, szerteágazó levelezésbe kezdett, sokat utazott és minden kapcsolatát latba vetette 
tulajdona visszaszerzése érdekében. Ezt látva, Csehszlovákia vezetése felajánlotta, svájci frankban kifizetik 

neki a határmódosítás okozta veszteségeket, ám a professzor ebbe nem egyezett bele. 

A Budapesten élő Krepuska Géza utazásai során sok szövetségest gyűjtött, a szájhagyomány szerint 

mégis a tehetségének és kicsit a véletlennek köszönheti, hogy Somoskőt és Somoskőújfalut (ahol a vagyona 

nagy része volt) visszacsatolták Magyarországhoz. A történet nyilván részben a legendárium világához 

tartozik, de valamennyi igazság rejlik benne. Krepuska Géza 1921-ben állítólag sikeres műtétet hajtott végre 

egy angol diplomatán, aki gyógyíthatatlannak vélt fülbetegségben szenvedett. A történet szerint a hatásos 

műtéti beavatkozás után a diplomata megkérdezte az orvostól, mivel tartozik az operációért, mire Krepuska 

Géza következőképpen válaszolt: „Ah, nem volt nagy dolog. Esetleg elintézhetné érte, hogy ezt a két 

falut visszakaphassuk” – és megnevezte Somoskőújfalut  illetve Somoskőt. 

 
Az operációt követően a határkorrekcióval megbízott bizottság tekintette meg a területet és javaslatuk 

alapján a Népszövetség 1923. február 15-én a Nógrád megyei Somoskőt és Somoskőújfalut Csehszlovákiától 

visszacsatolták Magyarországhoz. A korrekciós bizottság ezen ülésén pedig állítólag egy angol diplomata, 

bizonyos Charrey elnökölt.
 
 

A helyi szájhagyomány a határmódosító bizottság francia tagjáról is őriz történetet.  A falu utcáin 

sétálva a francia küldött aggodalmaskodva megjegyezte: 

            –  Uraim, de ha a falut visszacsatoljuk Magyarországhoz, mit szólnak hozzá majd az itt lakó 

szlovákok, akik hazájukban, Csehszlovákiában most végre otthon érezhetik magukat. 

           –  Ebben a faluban nem élnek szlovákok. Ha csak egyetlen lakost is talál Somoson, aki ért szlovákul,  

tárgytalannak tekinthetjük az egész határmódosítást – jegyezte meg Krepuska Géza.  
Nosza, a francia diplomata erre gyorsan kerített egy szlovákul jól beszélő tagot, aki sorra szólította 

meg a somoskőújfalusiakat szlovákul, amire minden esetben cask vállvonogatás és „nem értem” volt a 

válasz. A meggyőző bizonyíték után a francia diplomata se akadékoskodott tovább. 

A Historia domus (Háztörténet) bejegyzései hitelesen megőrizték az 1924-ben történt eseményeket.  



„Február 15-én volt a hivatalos visszakapcsolása Somoskőújfalu és Somoskő községeknek 

Magyarországhoz. Már reggel fel volt lobogózva az egész falu, de a cseh megbízott átadó 

kijelentette, hogy a község még csehszlovák terület, s ezért addig át nem adja a községet, amíg a 

magyar zászlót le nem szedik, és így le kellett szedni a magyar lobogókat, csak azután adta át a 

falut a magyar megbízottnak. Az ünnepélyes átvétel csak a következő vasárnap, február 18 -án volt. 

Diadalkapu volt készítve dr. Krepuska Géza és az iskola között. (…) Somoskőújfalu és Somoskő 
tehát vissza lett csatolva Magyarországhoz, de a plébánia, a templom, kántor, haran gozó és a 

község földje cseh területen maradt, valamint Macskalyuk kőbánya, a somoskői vár, Rónapuszta, 

Sátoroskő-bánya, Bikkrétpuszta, Mizsere puszta, Kismalom puszta  (a hozzá tartozó települések –  a 

szerző megj.) nem lett visszacsatolva. (…) Az állami nép iskolából a tanítók mind elmentek a 

csehekkel és elvitték ismét az iskolából a padokat, asztalokat, kályhákat, az egész fölszerelést 

Fülekre.” 

 „A második világháború utáni években nyilvánosan nem ünnepelhettük meg a visszacsatolás napját, 

mert az ünnepség kezdeményezőire ráaggatták a nacionalista, soviniszta, irredenta jelzőt – nyilatkozta 

Murányi Sándor.  Családi és baráti körökben azonban természetesen megemlékeztünk róla. Több évtizedes 

kényszerű hallgatás után 1999. február 14-én, a visszacsatolás 75-ik évfordulóján Angyal János, a Somoskői 
Váralja Egyesület elnöke kezdeményezésére határnyitással egybekötött ünnepségen Somoskő váránál 

közösen emlékeztünk meg a két település „hazatéréséről”. 2002-ben a Somosi Kultúráért Egyesület és a 

Somoskői Váraljai Egyesület közös elhatározással február 15-ét a Hazatérés Napjává nyilvánította. Azóta ez 

a két település ünnepnapja”. 

       A Magyar Országgyűlés december 12-én 177 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a H/18302. számú, „a hazatérés falvairól” szóló határozati javaslatot, Becsó Zsolt, Balla Mihály és 

Balla György képviselő urak (Fidesz) önálló indítványát. Az indítványban kezdeményezik, hogy az 

Országgyűlés Somoskő és Somoskőújfalu településeknek a „Hazatért falu” („Pagi ad Patriam reversi”) 

címet adományozza a két település 1924. február 15-i visszacsatolására emlékezve. A határozati javaslat 

bizottsági részletes vitájára a Nemzeti összetartozás bizottságában került sor, amely ugyancsak egyhangúlag 

támogatta annak elfogadását. 
„Mi a hazatért falu lakói vagyunk, ami hatalmas belső erőt kölcsönöz. A kitüntető címet egyenes 

gerinccel kell fogadnunk akkor is, ha ténylegesen nem mi, a most élők harcoltuk ki a visszacsatolást, de 

próbálunk úgy élni, hogy méltók legyünk a kapott címre. Az embereknek elegük van már az ünnep nélküli 

világból, amikor a hét valamennyi napját egyforma, színtelen hétköznapokká akarják változtatni. Márpedig a 

világban mindennek rendje van, a munkának is és az ünnepeknek is. Mi itt Somoson minden évben meg 

fogjuk ünnepelni a Hazatérés Napját” – zárta szavait Murányi Sándor. 

Méltatlanul elfeledett epizódja Magyarország 20. századi történetének egy roppant különleges módon 

végbemenő területi gyarapodás. Ma már nem is sejtenénk, hogy Salgótarján egy része és a közeli 

Somoskőújfalu a trianoni békeszerződés értelmében északi szomszédunkhoz tartozott. Ám Csehszlovákia 

mindössze négy évig tudhatta magáénak „Somosova” környékét. Magyarország még egészen az 1920. június 
4-én aláírt döntés sokkhatása alatt volt, amikor három és fél évvel később egy egészen aprócska 

szépségtapasz került az ország megsebzett testére. Kilencven évvel ezelőtt került sor Magyarország utolsó 

máig érvényben lévő területi növekedésére – ekkor „tért haza” ugyanis a Népszövetség döntése értelmében 

két magyar falucska, Somoskő és Somoskőújfalu Nógrád-vármegyében, amihez mesébe illő módon egy 

sikeres műtét vezetett el. De ugyanezen döntéssel sikerült négy év csehszlovák uralom után a macskakövet is 

Magyarország számára megmenteni. 

 

A „Palóc Olümposzon” 

 

A trianoni békeszerződés 27. cikke írta hosszasan körül Magyarország új határait. Annak ellenére, 

hogy a békeszerződést törvénybe foglalták, az elkövetkezendő években több népszavazásos határkiigazításra 
került sor, zömmel hazánk javára. Ezek döntő többsége - tizenegy falu és Sopron környéke - az Ausztriának 

juttatott terület kárára történt 1923 márciusáig bezárólag; ám a magyar diplomáciának sikerült egy erősebb 

hatalom ellen határkiigazítást kieszközölnie, mégpedig a győztes fölényben lévő fiatal köztársaság, 

Csehszlovákia ellenében. A trinanoni békeszerződés sok színmagyar településhez hasonlóan Somoskőt és 

Somoskőújfalut is Csehszlovákiához csatolta - ám a történet itt nem ért véget. Tudni kell hozzá, hogy a tájat 



adó Karancs-hegység (szlovákul: Mučínska vrchovina) vulkanikus kőzetének köszönhetően meghatározó 

volt a környéken a szén- és a bazaltbányászat. Már a 19. századtól sok befektetni vágyó budapesti vásárolt 

birtokot a Mikszáth által „Palóc Olümposz” névre keresztelt hegyen, köztük volt Prof. Dr. Krepuska Géza 

egyetemi tanár is. A Szent Rókus Kórház fül-orr-gégész professzora 1905-ben vett magának egy 2107 

holdas birtokot Somoskő és Somoskőújfalu határában, ahol kőzet- és ásványgyűjtő hobbijának is élhetett. 

A pesti kutatóorvos birtoka virágzott a rajta lévő bazaltbányával együtt, amikor 1920. egy júniusi 
reggelén arra ébredt, hogy birtoka már egy másik ország területéhez tartozik. Bár a békeszerződés „kőbe 

véste”, hogy a győztes államok „új lakosai” vagyonukban nem szenvedhetnek kárt, a bányák államosítása 

mindenesetre a feje felett lógott. Krepuska nemcsak korabeli lokálpatriótaként érezte a saját bőrén is 

Trianont, de Nógrád-vármegyéhez kötötték ott töltött gyerekkorának emlékei is. Az érthetően elkeseredett 

kutatóorvos el is panaszkodta bánatát a környezetében mindenkinek, kollégáknak, ápolóknak, sőt a 

pácienseknek is. Ekkor szólt bele a történetbe a véletlen. 

 

Az angol beteg meggyógyul 

        

A békeszerződés 29. cikke a  részletes határkijelölést úgynevezett nemzetközi „határrendező 
bizottságok” feladatául tűzte ki. A magyar-csehszlovák határ esetén a bizottságban a két érintett ország 

delegáltjain kívül az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és Japán képviselője foglalt helyet. A 

magyar-csehszlovák határrendező bizottság, bár Brnoban alakult meg, székhelyét folyamatosan váltogatta a 

csehszlovák és a magyar oldalon, ugyanis munkájának a helyszíni szemle szerves része volt. A határrendező 

bizottság egyik angol tisztje éppen Budapesten volt, amikor súlyosan megbetegedett, és Magyarország 

akkori legjobb fül-orr-gégészéhez, Dr. Krepuska Gézához ajánlották be. Miután Krepuska a tiszt (a legenda 

szerint gyógyíthatatlan fül-, vagy gége-) betegségét sikeresen megoperálta és kikezelte, rábeszélte, hogy az 

antant-bizottság tagjai szálljanak ki a helyszínre és nézzék meg a két falut. 

         Velük ment a Rimamurányi Vasmű igazgatója, Lipthay B. Jenő és dr. Aurel Pál jogász is. A 

Somoskőújfaluban sétáló antant tiszteknek javasolták, hogy próbáljanak meg szóba elegyedni bárkivel az 

utcán - szlovákul. Miután az 1910-es népszámlálás a majd’ kétezer fős faluban mindössze tizenöt szlovák 
anyanyelvűt talált, ez nem sikerült. A bizottság tagjai előtt állítólag ekkor vált világossá, hogy ez egy 

színmagyar falu.  

       A Budapestre visszatérő bizottság tárgyalásokat kezdeményezett a helyzet tisztázására, ami egy 

hosszas procedúra kezdetét jelentette. A határkijelölő bizottság szavazattöbbséggel hozta meg döntéseit, így 

- lévén, hogy hat képviselőből állt - szavazategyelőség is előfordulhatott. Bizakodóan tekintett a magyar fél a 

francia miniszterelnökről elnevezett Millerand-levélre is, ami a határrendezésnél különböző előnyöket 

helyezett kilátásba a magyar fél részére. 

       A magyar határmegállapító bizottság a tárgyalások során etnikai-néprajzi és gazdasági érveket 

sorakoztatott fel Somoskőújfalu és Somoskő, valamint a Krepuska-birtokon fekvő bazaltbánya 

Magyarországhoz tartozása mellett. Tánczos Gábor altábornagy, aki a magyar érdekeket képviselte, azzal 
érvelt, hogy az irányadó vélelem szerint Magyarország városai és különösen Budapest kövezésére a 

badacsonyi bazalt nem, csupán a somoskői bányában kitermelt kő alkalmas, de természetesen felhívták a 

figyelmet a térség színmagyar voltára is. 

       A bizottság 1922. márciusi ülésén az angol mellett csak a japán (és természetesen a magyar) delegált 

óhajtotta Somoskő és Somoskőújfalu visszatérését, ami szavazategyenlőséget eredményezett. A bizottság 

így felterjesztette a kérdést a Nagykövetek Tanácsához, amely kitért a döntés elől és a vita eldöntését a két 

országra bízta. A magyar követeléseket a csehszlovák fél annak ellenére nem fogadta el, hogy az csak 

Somoskőre korlátozódott ekkor. A kérdés így ismét a Nagykövetek Tanácsához került, amely innen még 

feljebb dobta az ügyet, a Népszövetség elé. Ehhez a magyar fél kifejezetten ragaszkodott is, a Nagykövetek 

Tanácsa ugyanis nem a vesztes országok javát szolgáló döntéseiről volt híres. 

A világszervezet 1923. április 23-án hozta meg a várva-várt döntést, amelynek értelmében 
visszakerült Magyarországhoz Somoskő és Somoskőújfalu, a környék bazalt és szénbányáinak egy részével 

együtt. Magyarország megkapta emellett a kitermelési jogot arra a bazaltra vonatkozóan, amely Somoskő 

határának Csehszlovákiához ítélt részén található – ilyen bánya volt Krepuska professzor birtokán is. A 

bányák bonyolult tulajdonjogi viszonya ellenére a magyar fél járt jól: a magyar tulajdonosoknak joguk volt 



fejleszteni, bővíteni bányáikat, sőt vasútvonalat is építtettek, amelyen vám- és illetékmentesen hozhatták be a 

bazaltot. 

       Ilyen volt például a határtól 9 kilométerre fekvő Macskalyuk-Somoskői kőfejtő is. A „klasszikus” 

kocka alakú bazaltköveket bizonyára mindenki ismeri – a 19-20. század fordulóján, az aszfaltozás korszaka 

előtt ezzel kövezték le a magyar, sőt bécsi utakat is. Ezeknek az  ismertebb neve a macskakő, amely a 

különös sorsú macskalyuki kőfejtőről kapta a nevét. A salamoni döntés következtében a palócföldi 
bazaltbányák egészen a második világháború végéig elláthatták Magyarország városait, útjait. 

       A Népszövetség megoldást talált a vasútvonalakra oly éhes csehszlovák delegáció igényeinek 

kielégítésére is: a somoskői vasútállomást közös magyar-csehszlovák használatba rendelték, ahol a 

csehszlovák vonatokat szerelhették és parkoltathatták. Mind a bánya, mind a vasútállomás magyar, illetve 

csehszlovák személyzete külön, évente megújított fényképes igazolvánnyal léphette át a határt nap mint nap. 

A bányák és a vasútállomás használatának „elcseréléséhez” a világszervezet döntése mellett a két 

kormány együttműködése és beleegyezése is kellett. A komprommisszumos döntés részeként az 

állomásfőnök magyar, míg a bányaigazgatók csehszlovák állampolgárok voltak. 

A trianoni határok Népszövetségi Tanács általi módosítása 1924. február 15-én lépett hatályba: aznap 

írták alá a két állam kijelölt illetékesei a helyszínen az átadási iratokat. A kormányzó és a kormány 
képviseletében jelen lévő dr. Sztranyavszky Sándor Nógrád- és Hont-vármegyei főispánt és a bevonuló 

zenész-bandériumokat üdvrivalgás fogadta.     Krepuska professzor elégedetten vendégelte meg a városba 

érkező félszáz prominens személyt. A somosi Krepuska-kastélyban vacsorázók ekkor örömükben egymillió 

koronás adományt bocsátottak a falu templomorgonájának felújítására. Magyarország így 1924-ben néhány 

bazaltbánya használati jogával, 15 km²-nyi területtel és kétezer-ötszáz lélekkel gyarapodott, akiknek 97%-a 

volt magyar anyanyelvű. 

Hosszas huzavona után mégiscsak bebizonyosodott, hogy a trianoni határok nem kőbe vésettek, amit 

nemcsak a nyugat-magyarországi visszacsatolások, hanem a Salgótarján környéki határrevízió sikeressége is 

megmutatott. De bármilyen örömöt is okozott a döntés, a húszas évek komor hangulatán ez mit sem 

változtatott. Talán ezért is merült feledésbe a nógrádi határrevízió, egészen a kilencvenes évekig. 

      A kompromisszum tehát azt jelentette, hogy Somoskő és Somoskőújfalu esetében az etnikai és a 
gazdasági érveket a magyar, míg a közlekedési és a katonai szempontokat továbbra is a csehszlovák fél 

javára érvényesítették. Ebből következően a környékbeli magaslatok - így a híres somoskői vár - maradtak a 

csehszlovák államnál. Bár a várat a Rákóczi-szabadságharc utáni várrombolások során felgyújtották, 

viszonylag ép maradt. Annak ellenére, hogy alig 50 méter választja el a legközelebbi háztól, 1924 óta 

szögesdrót várta az arra sétálókat – csak egy 20 kilométeres kerülővel lehetett a faluból a legközelebbi 

határátkelőn át a várba felsétálni. Az első bécsi döntés után a vár ismét Somoskő része lett, de 1947-ben, a 

„második Trianon” után megint a határon túlra került. Ekkorra szűnt meg végleg a Krepuska-bánya 

államközi jellege is. 

 
 

Somoskő és Somoskőújfalu 1977-ben Salgótarjánhoz került. 1999-ben jelképes napon, a visszatérés 

75. évfordulóján nyitotta meg a februári hidegben a szlovák és a magyar fél a somoskői várnál a határátkelőt, 

miközben a Somoskői Váralja Egyesület elsőként emlékezett meg az addig elfeledett eseményről. Így közel 

hét évtized után a közeli utcák lakói bár útlevéllel a kezükben, de már kerülő nélkül látogathatták a 

magaslatot  



       Salgótarján és a 2006-tól ismét önálló Somoskőújfalu már több mint egy évtizede ünnepli február 15-

ét. Az európai integrációs folyamat pedig megoldani látszik a somoskői vár problémáját is. Mióta 

Magyarország és Szlovákia csatlakozott az Európai Unióhoz, majd a Schengeni Egyezményhez, a határt ma 

már csak egy tábla jelzi. 

       A faluban ma népszerű túraútvonal vezet - immár megálló nélkül - a várhoz és parkosított 

dombjához, ahol magyarul köszönnek az utazóra a jegyszedőpult mögül. A közeli Sátorosbánya (szlovákul: 
Šiatorská Bukovinka) - ahova a vár ma jogilag tartozik - pedig uniós forrásokból igyekszik a turizmus 

számára vonzóbbá tenni a 13. századi erődítményt. Somoskújfalun 1924. február 15-re emlékezve emelték a 

„Hazatérés Emlékművét”, míg Krepuska Gézának ugyanott általános iskola viseli a nevét, Somoskőn pedig 

emlékművel tisztelegnek a fül-orr-gégész tudós előtt. 

 

(A diák a karcagi Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium tanulója. 

Felkészítő tanára Gyermán János Tamás) 

 

MKN-JUTALOM 
 

Dénes Attila Norbert   

a szovátai  Domokos Kázmér Óvoda, Gimnázium, 

Szakközépiskola diákja  érdemelte ki a legmagasabb kitüntetést, a MKN-díjat. Jutalma a Honismereti 

Szövetség Ifjúsági Honismereti Akadémiáján való részvétel volt Kalotaszentkirályon. Élménybeszámolója: 
 

„Már a tábor előtti nap is igazán fantasztikus volt, ugyanis 

végre személyesen is találkozhattam a jóbaráttal, akivel két 
csapatversenyt is megpróbáltunk. Mondjuk sajnos erről pont 

nincs fényképem. De ez az élményen nem változtat! 

A következő nap pedig már a buszra várva sikeresen 

összeismerkedtem több tábortársammal. Ehhez hasonlóan a 

buszozás sem idegenekkel történt, hanem csupán olyan 
barátokkal, akiket most ismertem meg először. Unalmas 

buszozás helyett pedig, hasznos és élettelteli 

beszélgetésekben gazdag, villámgyors utazás révén juthattunk 

Kalotaszentkirályra, mely szintén a barátságok és csodás 
élmények születésének színhelyévé lett. 

De hadd beszéljenek majd a képek, és a hozzájuk 

fűződő megjegyzések, habár talán pont a legnagyszerűbb 

pillanatok nincsenek megörökítve, ugyanakkor ha meg is lennének, azok sem közelíthetnék meg 
mindazt a csodát, amit átélhettem!  

Ugyanakkor ezen albumokból is kimaradt az utolsó este és hajnal búcsúpartija, amikor több 

órán keresztül táncoltunk, olyan értékteremtő, nagyszerű zenékre is, mint a Nélküled, a Mi 

vagyunk a Grund, vagy több Kárpátia alkotás. Mindezt ráadásul egy élettel teli, meghitt, baráti 
társaság keretein belül tettük, egy fergeteges zárással megkoronázva a már addig is elképesztő 

tábort! Hálás köszönettel, üdvözlettel, és minden jó kívánva, Attila!” 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Madách-emlékfák 
 

A Jó Palócok 1998. évi összevont harmadik-negyedik száma Tiszteletlenek című cikkében olvashatók 

az alábbi sorok: 

 

„Április 18-án szakadó esőben Madách születésének 175. 

évfordulója tiszteletére emlékfákat ültettünk a 

múzeumigazgatóság által kijelölt helyen az alsósztregovai 

parkban. Vagy két tucat fát: fenyőt, hársat, nyírt, platánt… Csak 

egy tuja nem eresztett gyökeret, derült ki a nyáron. 

November 14-én ismét szemlét tartva a Madách parkban 

megdöbbentő látvány fogadta a Lantvirágok résztvevőit: a 
félkörívbe ültetett fácskák mellől eltűntek az eligazító táblát tartó 

karók, a Magyarok Világszövetsége és a Magyar—Szlovák Baráti 

Társaság hárscsemetéjének vezérága letörve, bal felől sugárban 

szennyvízelvezető csatorna árka tátong betoncsővel ékesítve egy 

fenyőfácska helyét, jobbról szemétszállító traktor vagy 

tehergépkocsi mélyen szántó keréknyoma...” 

Jó félévvel az emlékfaültetés után tehát ez a kép tárult 

Madách Imre éppen arra járó tisztelőinek szeme elé a drámaköltő 

síremlékéhez vezető sétányon. Idézzük fel, hogyan is zajlott 

áprilisban az emlékfák ültetése! Hrubík Béla erről szóló írását 
ugyancsak a Jó Palócok, de a  II. negyedévi számában találjuk: 

„Alsósztregován április 18-án, Madách Imre születésének 175. 

évfordulója alkalmából a Palóc Társaság szervezésében 

emlékfaültetésre került sor. A szakadó eső ellenére ideérkezett 

mintegy negyven jelenlevőt a múzeum előcsarnokában a társaság elnöke, Urbán Aladár köszöntötte, majd 

Madách Nem féltelek hazám  c. megzenésített verse hangzott el Radványi Balázs, a Kaláka együttes 

gitárosának interpretálásában. A múzeum falán elhelyezett emléktábla előtt tartotta meg ünnepi beszédét 

Németh Péter Mikola, a váci művelődési ház igazgatója, majd közösen a Csemadok NTV alelnökével, 

Balogh Gáborral megkoszorúzták azt. A koszorúzás után vette kezdetét a faültetés, melyen a Palóc 

Társasságon kívül  Fülek, Kalonda, Ipolynyék, Ipolybalog, Apátújfalu, Ipolyvarbó és Losonc is képviseltette 

magát a magyarországi Csesztve, Vác, Balassagyarmat és Salgótarján mellett. A faültetésből kivették 
részüket Madách testvérének, Máriának a dédunokái is, akik két gyönyörű hársfát ültettek őseik földjébe.  

Az alaposan felázott talaj, a folyamatosan hulló égi áldás ugyan megfelelő biztosítékot adott arra, hogy az 

elültetett facsemeték idővel megfogannak az ősi földben, de hogy Madách Imre örök érvényű gondolata – 

ember, küzd és bízva bízzál -, hány itt élő embertársunk lelkében talál csíraképes talajra, azt ma már nehéz 

lenne megjósolni.” 

(A szerkesztő kiegészítése: „Ami a tudósításból kimaradt: Madách-emlékfát ültetett még a Csemadok 

NTV, SZÖG-Fülek, a Rozsnyói Alapiskola, az MVSZ Szlovákiai Országos Tanácsa, az MVSZ 

balassagyarmati helyi szervezete, a budapesti székhelyű Madách Irodalmi Társaság, a balassagyarmati 

Madách Imre Városi Könyvtár, a váci Madách-kör, a salgótarjáni Balassi Bálint Könyvtár, a Nógrád Megyei 

Levéltár, a Palócföld szerkesztősége, a losonci Szlovák—Magyar Baráti Társaság.)” 
Idén (2021) májusban is ültettek emlékfákat a tavaly (2020) sok pénzen felújított, a múltat végképp 

feledtető parkban. Az Új Szóban megjelent beszámolóból  (Szászi Zoltán, 2021. május 20., Üzenet a jövőnek 

– rendhagyó emléknap) nem derült ki, kik, hányan, hová ültették a fákat. A Madách park tavalyi ünnepélyes 

avatásán szomorúan vettük tudomásul, hogy a 23 éve elültetett emlékfák közül csak kettő vészelte át a több 

mint két évtized viszontagságos eseményeit, ugyanakkor kissé örülve is annak, hogy az egyik épp a Palóc 



Társaság platánfája, a másik pedig a Magyarok Világszövetsége Balassagyarmati Helyi Szervezetéé. 

Mindkét fa éke immár a környezetében kialakított gyermekjátszótérnek… 

 

 

 
 

A Palóc Társaság platánfája 
          

2014-ben  4. évkönyvünk címoldalán                   2020-ban a parkavatás idején  

 

 

KÖNYVEK KICSIKNEK, NAGYOKNAK 

 
Bár évente megtartott rendszeres rendezvényeinkről le kellett mondanunk  2020-ban és 2021-ben is 

az eszeveszett járvány okán hozott kormányrendeletek következtében, „életjelt” azért adtunk magunkról. 

Mégpedig olyat, amely a jövőnek üzen, lévén könyvekről szó. 

 Várak a Felvidéken  -   Történelmi kifestőkönyv kicsiknek  

    

„A várak és várromok őrzik a múlt történéseit, hajdan volt emberekről, hősökről, eseményekről 

vallanak, ha meghalljuk, amiről a kövek mesélnek – olvashatjuk a BIRO Family Nyomda és Könyvkiadó 

gondozásában 2019-ben megjelent  kiadvány beköszöntőjében. – Minél korábban ismerjük meg a meséket, 

annál mélyebben rögzülnek emlékezetünkben, sejtjeinkben s válnak életünk mérvadó irányává. 

fa pompás lombjával éke a 23 éve kijelölt és nagy drámaköltőnk emléke előtt emlékfákkal tisztelegni óhajtó 

akaratnak, térnek, amely ma  játszótérül szolgál a legkisebbeknek.  
Otthonra, hazára így lelhetünk azon a földön, melyen megszülettünk, melyet a magunkénak 

mondhatunk… A hont megszeretni minden embernek a hon megismerésével lehet - hangzik a döntő érv.  

Ezt segíti elő Szőke István Atilla költőnek a várakról szóló két-két versszakos versikéi, ezt Simon M. 

Veronika várakról készült rajzai s ezt Z. Urbán Aladárnak a vártörténetek rövid ismertetői. Az első 

kifestőkönyvben  (Árva, Bajmóc, Bozók, Fülek, Késmárk, Krasznahorka, Ólubló, Pozsony, Somoskő, 

Sztrecsény, Trencsén, Zólyom), s  a második kötetben is (ez 2021-ben jelent meg) tizenkét felvidéki vár 

(Beckó, Berencsváralja, Csábrág, Csejte, Detrekő, Dévény, Kékkő, Körmöcbánya, Léva, Liptóújvár, Nyitra, 

Torna) rajza, kifestése szórakoztathatja a kicsiket s ismerkedhetnek meg történetükkel szüleik segítségével. 

A tájékozódást térkép segíti (Urbán Attila munkája).   

 



   
 

Hajtás vagyunk, belőlünk sarjad a jövőnk  -   Kárpát-medencei magyar fiatalok gondolatai 

hazáról, magyarságról, múltról, jövőről 

 

A Himnusz születésnapja (január 22.), a Magyar Kultúra Napja tiszteletére először 1996-ban 

hirdettük meg tanulmányírói pályázatunkat az általános és középiskolás diákok számára. Egy évtized múltán 

szükségét éreztük, hogy a tanulmányírói pályázatokra érkezett legjobbnak ítélt dolgozatokból egy csokorra 
valót átnyújtsunk az olvasóknak, hagyományt is teremtve ezzel. A kötet a 2008-2009. évi termésből nyújt át 

válogatást. „Ez a könyv hiteles és igaz történet önmagunkról.  Gyerekek, fiatalok írták: Íme, itt vagyunk, 

ilyennek látjuk körülöttünk a világot, ilyennek látjuk a felnőtteket, ezek a kérdéseink, reményeink. Bízzatok 

bennünk és segítsetek, hogy megmaradhassunk annak, akik vagyunk és lenni szeretnénk ezen a Földön, 

leginkább mégiscsak itt, a szülőföldünkön” – olvashattuk Kolczonay Katalin, a zsűri elnökének  előszavában.  

A 2010-ben megjelent kötetet – Voltunk. Vagyunk. Leszünk! a címe – azóta három hasonló válogatás 

követte. 2014-ben Jó itt élni!, 2016-ban Az anyanyelv az én hazám, 2019-ben Úgy sarjad a növény, ha 

időben vetünk címmel. Most, 2021-ben pedig megjelent ötödik kötetünk (a BIRO Nyomda és Könyvkiadó 

gondozásában) Hajtás vagyunk, belőlünk sarjad a jövőnk címen. A kötet nyolc fejezetében 57 pályamunka 

olvasható, több színes kép, térkép és  kordokumentum egészíti ki a szöveget, a könyv előszavát Prof. Prokop 
Mária művészettörténész írta. 

 

 
 

 



 

IMRE KÁLMÁN HALÁLÁRA 

 

 

 

Mély megrendüléssel értesültünk egy nagyszerű magyar ember 2021. május 9-én bekövetkezett 
haláláról  Imre Kálmán 1941. április 1-én, Budapesten született. A Budapesti Műszaki Egyetemen 

szerzettépítészmérnöki diplomát. A haláláig építészmérnökként dolgozott.  Mérnökként 10 évig Kuvaitban 

dolgozott. A nyugati emigrációba kényszerült magyarok 

számtalan őstörténeti kiadványt jelentettek meg és küldtek haza. 

Ennek köszönhetően kezdett foglalkozni a magyar őstörténettel. 

Néhány magyar és külföldi szerző, addig csak angolul 

megjelent, szakmailag elismert munkáját fordította magyarra 

(Padányi Viktor, Bobula Ida, Grover S. Krantz) A Miskolcon 

megjelenő Ősi gyökér c. lapba számos őstörténettel és ékírással 

kapcsolatos tanulmányt, cikket írt. Anton Deimel: Sumerische 
Grammatik c. sumir nyelvtankönyve Marton Veronikával közös 

fordításban jelent meg. Mindezen óriási szellemi munkát 

teljesen ingyen és bérmentve helyezte a nemzet asztalára, ami 

olyan nemes lélekre vall, hogy a kortárasaink között nagyítóval 

is alig találni hozzá hasonlót. (Csontos Péter nyomán). A kép 

Losoncon készült. 

Mintha csak tegnap lett volna, amikor meglepetésszerűen 

találkoztunk Losoncon Badiny Jós Ferencnek Duray Éva 

kertjében felállított mellszobor-avatásán. Kedves és érdeklődő 

volt: - Te itt? Mit dolgozol? – örültünk meg egymásnak. 

Kérdésre kérdéssel válaszoltam, s máris benne voltunk a 
sumerológia vadonjában, a Testnevelési Egyetem  Kálmánnal és 

szeretett feleségével, Judittal együtthallgattuk Badiny Jós 

Ferenc több emlékezetes előadását. és gyermekilelkesedéssel 

dolgoztunk együtt a fordításon. A nyelvtan maga volt a csoda. Beláthatatlan távolságba tolta ki magyar 

anyanyelvünk eredetének idejét.Akkoriban ezt még senki nem hitte, de Kálmán csodás előérzettel és 

meggyőződéssel kiállt a magyar nyelv ősisége mellett. Sokat tanultam tőle… (Marton Veronika sumerológus 

búcsújának részlete) 

 

Isten veled,  

Krizsán Vilmos! 
 

A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének elnöke, a Kárpát-

medencei Családszervezetek Szövetségének alelnöke 2021. január 31-én, 

életének 67. évében távozott az élők sorából –  kaptuk a megdöbbentő 

hírt a Délvidékről.    Krizsán Vilmos 1954-ben született Zentán. 1973-

ban Adán gépésztechnikusi végzettséget szerzett. A VANCSESZ 

elnökeként 2002-től aktívan dolgozott.  

A Családgondozási program főkoordinátoraként, a Családban és 

közösségben élni Ifjúsági tábor vezetőjeként tevékenykedett. Emellett 

vezetőképző tanfolyamok és európai uniós programok lebonyolításában 
is részt vett. A CISZ elnökségének, valamint a Magyar Nemzeti Tanács 

Civil Konzultatív Testületének tagja volt 2010-től. Mintegy húsz éve a 

vajdasági civil szféra és a Kárpát-medencei nagycsaládos és civil 

együttműködés szorgalmazója volt. A Palóc Társasággal kitűnő 

kapcsolatot ápolt. Rendszeresen részt vett és ifjú (győztes) versmondókat 



is hozott a Sajó Sándor nevével fémjelezett magyarságverseket mondó fiatalok ipolysági szemléjére. Ettől 

kedvet kapva 2014-től a Vajdaságban is megszervezte a Vajdasági  Sajó Sándor hazafias versmondó 

versenyeket. A Palóc Társaság honszerető barangolásai keretében Adán többször is meleg vendég szeretetét 

élvezte csoportunk. A közös nemzetben való gondolkodásunk, az együvé tartozásunk szélesítését szolgáló 

közös terveink megvalósítását immár égi magaslatból kíséri és segíti tovább. Köszönjük, Vilmos, amit 

magyarságunkért tettél.  
Nyugodj békében az édes anyaföldben! 

 

EMLÉKEZÉS NAGYJAINKRA 

 

Szeretett Palócföldünk e szegletében, ahol 

székhelyünk van,  két neves elődünknek van jelentős 

évfordulója 2021-ben. Bár az emlékezésnél többet 

érdemelnének, reméljük, a jövőben többet is tehetünk 

értük. 

 Zórád Ernő  képregényrajzoló, festő, grafikus, 
illusztrátor 110 éve született 1911.okt. 16-án 

Balassagyarmaton és 100 éve  hagyta el Dacsókeszit, 

ahol gyermekéveit töltötte, mert családjának 1921-ben, 

komoly anyagi gondok miatt el kellett hagynia a trianoni 

békediktátum alapján Csehszlovákiához csatolt falut. Sok 

illusztrációt készített kedvenc írói, Krúdy Gyula, 

Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond műveihez. 2004. 

ápr. 8-án  Budapesten halt meg. 2003. okt. 26-án a Krúdy-művekhez készített színes rajzaiból nyílt kiállítás 

Szécsénykovácsiban a Palóc Társaság szervezésében.  

 
   

 Baloghy Dezső történész, levéltáros, író  Ipolybalogon született 1843. nov. 29-

én. A magyarság őstörténetével, az ősi magyar hitvilággal, az első magyar 

nyelvtörténeti dokumentumok vizsgálatával foglalkozott. Kutatásai közben kb. 

150 db magyar nyelvtörténeti ritkaságra bukkant, gyűjtött népdalokat, népi 

szólásokat, népszokásokat, babonákat, hiedelmeket… 105 éve, 1916. január 

31-én.Balassagyarmaton halt meg. 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR VAGY? AKKOR ÍRJ, BESZÉLJ MAGYARUL 
 

Gyimóthy Gábor 

Ide a nyelvrégítőkkel! Utószóa vershez 
 

     Van, aki az idegen szót     A harmadik – őt sajnálom – 

     használja, mert az a „menő”,    zagyva nyelvet dehogy akar! 

   Legalábbis ezt hiszi ő,     Csak szegény mert mást nem hall ma, 

     míg a feje lágya benő.     nem tudja már, mi a magyar. 
 

  Másik meg nem gondolkozik,  Tudatosan idegen szót  

  hisz az idegen szót hallja,      használni – és e súly mázsás – 

   utánoz csak, mint a majom,      nem csak buta dolog, hanem 

    a vegyes nyelv nem zavarja.     nyomorult önmegalázás! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9preg%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fest%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Grafika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Illusztr%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/1911
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_16.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balassagyarmat
https://hu.wikipedia.org/wiki/1921
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csehszlov%C3%A1kia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%BAdy_Gyula
https://hu.wikipedia.org/wiki/Miksz%C3%A1th_K%C3%A1lm%C3%A1n_(%C3%ADr%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3ricz_Zsigmond


 

 

 

 Sajó Sándor kötetekben (Három év alatt – 1886, Fiatal szívvel – 1898, 

Útközben – 1904, Gordonka – 1910, Tegnaptól holnapig – 1920, Zászlónk – 

1922, Muzsikaszó – 1924, Gyertyaláng – 1929, Válogatott költemények – 

1937) megjelent verseit tartalmazó hiánypótló kötet  Szalay Károly 

utószavával a SikerX Bt. kiadásában jelent meg  2012-ben. A költő halála 

illetve 1937-ben megjelent válogatott verseit tartalmazó kötete óta csak 2000-

ben a Ménrót Kiadónál jelent meg egy válogatás költeményeiből Nem akarok 

gyáva csendet címmel, melyhez Medvigy Endre irodalomtörténész írt előszót. 
Majd a Lilium Aurum adott ki 2006-ban Magyarnak lenni címmel ugyancsak 

egy válogatást Zalabai Zsigmond (tévedést is tartalmazó) utószavával. A képen 

látható második, javított kiadású gyűjtemény 554 oldalon jelent meg 2018-

ban a BIRO Family Nyomda és Könyvkiadó gondozásában a Palóc 

Társasági Könyvek sorozat 11. köteteként. 

 

E G Y E B E K . . .   

 
E két évben – 2020-ban 21-ben - sok egyéb ünneplésre, emlékeztetésre okot adó rendezvényről 

számolhattunk volna be, ha megvalósulhattak volna, ha a dolgok rendben mehettek volna. De nem! 
 Álarcban (maszkban) verset mondani fölöttébb mosolyogtató lehet, hallgatni sem leányálom – 

véltük. Elmaradt hát a magyarságversek szemléje mindkét évben. A trianoni fájdalom költője, a szülőföldhöz 

való hűség költője, Sajó Sándor 2020-ban, a gyalázatos békeparancs 100. évfordulója évében nem 

szólalhatott meg Ipolyságon, de a gyönyörű, nemzetszerető, hazafias magyar költők költeményei sem a 

szemlén, amelyre országhatár nélkül érkezhettek azelőtt a fiatal versmondók.  

Új gazdára lelt Sajó ipolysági háza, az épület tatarozása miatt faláról lekerült az emléktáblánk. 

Reméljük, hogy utána visszakerül – erre kaptunk ígéretet az új tulajdonostól.  

2020-ban ellopták Badiny Jós Ferenc magyarságkutató bronzszobrát  Losoncon, de a rendőrség 

hamarosan megtalálta egy közeli bokorban, onnan a rendeőrségre, a rendőrségről pedig védett  helyre 

szállítottuk s ott várja, hogy mielőbb méltó helyen s talapzaton fogadja tisztelőinek hódolatát. 

Nem valósulhatott meg 2020-ban nagy kedvvel, lelkesedéssel, sokak . (török és magyarországi 
barátaink - Ali Kabul, Kaygusuz Hüseyin, Gárspár János…) segítségével aprólékosan megszervezett 

honismereti barangolásunk sem ezúttal a törökországi magyar emlékek (II. Rákóczi Ferenc, Thököly Imre, 

Zrínyi Ilona, gróf Széchenyi Ödön, a Héttorony magyar rabjai stb.) nyomában. Útközben Nándorfehérvár 

(Hunyadi János valamint Zimony millenniumi emlékműve) és Szófia látnivalóival... 

2021-ben már el sem kezdtük szervezését, hiábavaló lett volna. 

Jobb évek jöhetnének!  
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