Harangszó az Ipoly partján
Borús, ködös, nyirkos idő re ébredtünk Márton napján. Koradélután még az eső is elkezdett
szemerkélni. Esernyő k alatt vélték egyesek óvni magukat széltő l, eső cseppektő l. Többen ki sem
mozdultak meleg otthonaikból. Csak a legbátrabbak és leghűebbek álltak tisztelegve a költő szobra –
emléke elő tt. Mintha harang zúgása szállt volna tova, napkeletnek, napnyugatnak, északnak és délnek…
Harangszó az Ipoly partján. Hírvivő arról, hogy „vagyunk még magyarok”.
Sajó Sándor írta volt le 1920-ban megjelent kötetében e három szót szomorún, álmodóm, kérve az
Urat:
… hitet adj nekünk,
Hogy születik még nagy idő
S lehet még egyszer azt üzenni,
Hogy bánatunkból fölriadni,
Vergő désünkbő l szárnyra kapni,
Szabadságunkért harcba menni
Leszünk még magyarok.”
A szomorúság velünk él továbbra is, azóta is, s ma is csak álmodunk az igazság győ zelmérő l, ám
álmunk nem dő re álom, hiszen a hit él, erő sen él bennünk. Hogyne élne, amikor kicsik és nagyok,
általános iskolások és középiskolás diákok – ha nem is tömegesen –de évrő l évre sereglenek Ipolyságra,
hogy elmondják nekünk, mi szívüket nyomja vagy deríti kedvre, s megosztják velünk érzéseiket, a költő
gondolatai szülte érzéseiket magyarságukról, szülő földjükrő l, szépségrő l, igazságról…
Sereglenek közelbő l és távolból. A távolabbiak a Kárpáthaza déli végvárából, Óbecsérő l érkeztek
hárman, s a távolságot mint üveggolyót győ zték le, mert fontosnak tartják az összetartozás érzésének
eme kinyilvánítását. S mily ragyogó példa: ő k hárman a Délvidéken az idén már negyedszer
megrendezett Sajó Sándor hazafias versmondó verseny győ ztesei voltak, azé a versenyé, amelyet a mi
ipolysági magyar vers ünnepünk példája nyomán indítottak útjára. Örülünk ennek és köszönjük Krizsán
Vilmosnak, a Vajdasági Nagycsaládosok Szövetsége elnökének és családjának, akik évrő l évre hozták a
délvidéki versmondókat Sajó szülő városába, a magyarságverseket mondó magyar fiatalok szemléjére.
Közelebbrő l is érkeznek persze, számuk azonban sokkal több is lehetne. De hát tudjuk, nem
sokaság, hanem lélek tesz csodadolgokat… És valóban csodadolgokról van szó, hiszen szép fiúk és
lányok állnak magabiztosan és ünnepiben a vörös sző nyegre, csillogó szemükben az értelem és érzelem
sugároznak a hallgatóság felé. Pető fi és Reményik Sándor, Vörösmarty Mihály és Márai Sándor,
Radnóti Miklós és Wass Albert, Pósa Lajos és József Attila, a magyar költő k színe-java gondolatai
sorjáznak egymás után s utat találva az értő khöz.
S volt, aki már nem figyelhette éberen a magyar kis és nagy diákok lelkes versmondását: Tamás
Ilonka néni, a Palóc Társaság tiszteletbeli tagja, aki többször izgult együtt a magyar vers ünnepének ifjú
elő adóival, s akit a nyáron, 104 éves korában szólított magához Teremtő je, de mint az értékelő bizottság
elnöke megjegyezte, biztosan fentrő l is éberen figyeli a tehetséges versmondókat, szurkol nekik s
szelleme itt van köztünk, velünk…
Csábi István elő adóművész, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola igazgatóhelyettese az értékelő bizottság elnöke, Kerner Edit elő adóművész, a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház
alapító művésze, mindketten a Palóc Társaság tiszteletbeli tagjai, valamint Majer-Illés Ivett versmondó,
korábban maga is az ipolysági Sajó-versmondók szavalója alkotta a bizottságot. Nehéz vagy könnyű
dolga volt vajon a szakértő knek? Elfogultak voltak egyesek felé vagy teljesen tárgyilagosan hoztak
döntést? Eltérő ek lehetnek a vélemények, de egy biztos: legjobb tudásuknak megfelelő en igyekeztek
igazságos, szakmai döntéseket hozni.
Az eredmény pedig a következő :
Az alapiskolások korosztályában első lett Oroszlány Natália, az ipolybalogi Ipolyi Arnold
MTNYA tanulója, felkészítő je Németh Ágota. A második helyen Károlyi Egon végzett, aki az óbecsei
Pető fi Sándor Általános iskola hatodikos tanulója, felkészjtő je Szűcs Budai Engelbert. Harmadik díjat
nyert Bukovszky Dorottya, a Deáki Alapiskola tanulója, akit Renczés Nóra készített fel. Ipolyság

városának polgármesteri díját Kuzma Dávid, a Lukanényei Alapiskola és Óvoda tanulója kapta,
felkészítő je Mgr. Kuzma Monika volt. Végül különdíjban részesültek az érsekújvári Czuczor Gergely
Alapiskola alsó tagozatos tanulói: Jóba Krisztina, Puss Veronika és Sukola Bence, mindhárman
PaedDr. Salgó Gabriella tanítványai.
A középiskolások korosztályának első helyén Gömöry Eszter ipolynyéki diák végzett, aki a
balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium diákja és felkészítő je Gaálné Versényi Judit. Második lett
Dudás Orsolya, ugyancsak a Balassi Bálint Gimnázium tanulója, Ádám Klára volt a felkészítő je. A
harmadik hely Szilvási Biankáé lett, aki az ipolysági Szondy György Gimnázium diákja, ő t Melaga
Henrietta készítette fel. A polgármester díját ebben a korosztályban Bagi Natália kapta, aki az óbecsei
gimnázium diákja, Cseri Angéla tanítványa, különdíjban pedig Virág Apollónia részesült, aki a
budapesti Benkő Imre Református Gimnázium diákja és felkészítő tanára pedig Békésy Gizella.
Valamennyi szavaló részesült elismerésben, köszönhető en a jószívű adományozóknak: SZaKC,
Városháza, Via Nova ICS, pozsonyi Magyar Kulturális Intézet, Palóc Társaság. Támogatta a
rendezvényt a NéVA Társaság a Rákóczi Szövetség által, a Villa Romaine szálló továbbá a Honti
Múzeum és Galéria Baráti Köre. A versmondókon kívül jutott az elismerő sbő l a felkészítő tanároknak
és az értékelő bizottság tagjainak is.
A nap, amely a magyar vers ünnepe, november 13-hoz kapcsolódik, hiszen ezen a napon született
1868-ban a költő és ez a november 13-ai nap 2011 óta a magyar nyelv napja is a Magyar Országgyű lés
határozata szerint, amely határozat hivatkozik az 1844. évi II. törvénycikk elfogadására, amely a magyar
nyelvet hivatalossá tette. Sajó Sándor születésnapja egyben a magyar nyelv napja is! Csodás
összecsengés! 2016-ban versünnepünk lehető séget kínált arra is, hogy megemlékezzünk az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról
A többszörös ünnepnap megnyitóján Iveta Tonhauserová, az Ipolysági Városi Könyvtár új
igazgatója szlovákul üdvözölte a megjelenteket, majd Hammersmidt Béla polgármester-helyettes
köszöntő jét hallgattuk meg, aki örömmel nyugtázta, hogy Ipolyság ilyen jeles költő nek a szülő helye s
évente ilyen rangos esemény színhelye a költő által. Sok sikert kívánt a versmondóknak Konkoly
Annamária, a kulturális osztály vezető je is.
Dr. Molnár Imre, aki szintén Palócföld szülötte, jelenleg a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet
igazgatója, a költő mellszobrának koszorúzási ünnepségén mondott beszédet. Elő tte Szilvási Bianka
gimnazista versmondó mondta el Sajó egyik nagy hatású költeményét, utána pedig a Fegyverneki
Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola éneklő csoportja énekelt.
A tizennegyedik alkalommal megrendezett magyarságverseket mondó fiatalok szemléje jó
folytatója volt az eddigieknek s bizonyossága annak, hogy a következő években is szükség van
megszervezésére. A 15. magyar versünnepen 2017-ben jó esély mutatkozik arra, hogy bő vítsük a
korosztályok számát, az alapiskola alsó tagozatának versmondóival mindenképpen.
Az ő sz komorsága, a csepergő eső cseppek, a hajat borzoló szél sem minő sült kedvszegő nek, mert
a meleg kabátokba burkolózók belülrő l nemcsak szívmelegséget éreztek, hanem a hazafias magyar
versek ébresztette, keltette érzelmek túláradó melegséggel öntötték el lényüket. Lényünket. S ott mélyen
belül is zengett az Ipoly parti harangszó. Máig hallható.
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