
 

A SZENT AKARAT  
GYŐZELMET ARAT 

 
A Sajó Sándor Emlékév egyik legemlékezetesebb eseménye az emléktábla avatása volt 

Óbudán.  Egy évvel korábban kezdődött a tervezés kivitelezése, amikor az Árpád Gimnázium 
igazgatója, Gyimesi Róbert, barátságosan fogadott és támogatásáról biztosított bennünket. 
Következtek a „munkás hétköznapok”, azaz kérvények írása, rendeletek, szabályok 
tanulmányozása, beadványok, egyeztetések, várakozás határozat-hozatalra, módosítás, 
helybenhagyás, segítők, támogatók keresése, sorolhatjuk… A lényeg azonban, hogy 2018. 
október 26-a óta emléktábla hirdeti Sajó Sándor tanár úr nevét volt iskolája falán, ahová vidékről, 
Jászberényből került a székes fővárosba 1903-ban. Fiatal tanárként lett Budapest egyik új 
alapítási iskolájának a tanára (az előző évben, 1902-ben kezdődött benne a tanítás), akinek neve 
akkor már költőként is csengett. 

Az avató ünnepség résztvevői, a gimnázium diákjai és tanárai, a szülőváros képviselői, a 
Palóc Társaság tagjai, fővárosi irodalombarátok töltötték meg az épület előcsarnokát. 
Megtisztelte a költő-tanár emlékét jelenlétével Varga Mihály pénzügyminiszter, a kerület 
országgyűlési képviselője, aki éppen ekkor tartott sajtóértekezletet éppen az Árpádban az iskolák 
támogatásának tervezett jövőjéről. 

Az ünnepségen a gimnázium vegyeskara  énekének és az ipolybalogi Hlavács Réka 
nyolcadikos tanuló tisztán csengő Palóc himnuszának tapsolhatott a közönség, mielőtt Gyimesi 
Róbert igazgató úr üdvözölte a megjelent vendégeket és vázolta fel a több mint százéves 
intézmény és Sajó Sándor kapcsolatát, kiemelve: „.Gimnáziumunk is sokat köszönhet neki, az 
egyik első igazán nagy formátumú tanárunkat tisztelhetjük személyében.” 

Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben című versét a gimnázium 12. évfolyamos diákja, 
Kirchof Gréta adta elő oly mély átéléssel, mellyel csak ritkán, született művész előadásában 
gyönyörködhetünk. (Megtudtuk: színművészeti egyetemre készül). A Palóc Társaság avató 
beszéde következett. Z. Urbán Aladár nyomatékosította: „Ma és holnap is, darabokra tépett 
Kárpát-hazánkban nemzeti összetartozásunk megéléséhez az anyanyelvét, a nemzetét szerető, 
azért áldozatokra is kész fiatalságra van szükség.” Sajó szavaival: „A magyar iskola a magyar 
életnek kell neveljen; erős magyar érzésű és munkára edzett jellemekre van szükség.” 
Megköszönte a táblaállítás ügyét mind szóban, mind pénzzel is támogatóknak ( Bús Balázs 
Óbuda-Békásmegyer polgármesterének, Tamás Ilona tankerületi igazgatónak, Borbély Rita 
önkormányzati titkárságvezetőnek, nem utolsó sorban Gyimesi Róbert gimnáziumi igazgatónak)  
hazafiúi hozzáállását.  

Ekkor Bús Balázs polgármester és Z. Urbán Aladár által lekerült a lepel az emléktábláról, 
melynek kivitelezésében nagy segítséget nyújtott Urbán Árpád építőmérnök is. Ipolyság 
koszorúja - melyet Gál Milán elöljáró és Pálinkás Tibor múzeumigazgató helyezett el –  és a 
Palóc Társaság koszorúja mellett sok-sok szál fehérrózsa  pompázott Sajó Sándor szép új 
emléktáblája alatt. Az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével fejeződött be. 

Az emléktábla-állítással az Árpád Gimnázium igazgatósága, tantestülete és diáksága 
becsülettel hitet tett a magyar anyanyelv, a magyarság kultúrája, a hazafias magyar költészet ügye 
mellett bizonyítván, hogy Sajó Sándorban valóban nagy formátumú volt tanárukat tisztelik, 
akinek „a szenvedélyes nemzetszerelem meghatározó vonása volt”. A Palóc Társaság 
kezdeményezése megértésre lelt, a költő iránti tisztelet, az emlékezés lelket nemesítő és gazdagító 
akarata szent akarat, amely most is, ím győzelmet aratott. 
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Gyimesi Róbert igazgató beszéde 
 
A gimnázium szellemi és anyagi javainak gyarapításában élen jártak az iskola első tanárai. A 
tanári kar az iskola kiépülésével párhuzamosan bővült. 1902-ben egyetlen osztály 34 diákját 5 
tanár és 4 vallástanoktató tanította, 1904-ben 5 osztály 200 tanulójára 13 tanár és 6 
vallástanoktató jutott, 1908-ban pedig ez az arány 10 osztály – 400 tanuló – 27 tanár és 7 
vallástanoktató. 
 
A tanárok oktató-nevelő munkájuk mellett komoly hangsúlyt fektettek tudományos, irodalmi és 
társadalmi munkásságukra is. A tanári kar fele rendszeresen publikált különböző újságokban, 
folyóiratokban, évkönyvekben, és szinte valamennyien tagjai voltak egy vagy több egyesületnek, 
melyeket komoly összegekkel támogattak. 
 
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.  
 
Az iskola történetében az első évek az útkeresés, a szellemiség és az önálló arculat kialakításának 
évei. Ebben jelentős szerepet játszottak az olyan karizmatikus személyiségek, mint amilyen az 
országos hírű költő és tanárember, Sajó Sándor is volt. 
 
Sajó Sándor 1868. november 13-án született Ipolyságon. Családja német eredetű, apja Heringer 
János szabómester. Igazi polgári családban nőtt fel, apját többször is udvari bírónak választották. 
Elemi iskoláit helyben végezte, majd a nagyhírű Selmecbányai Evangélikus Lyceumba került. Itt 
kezdett írni ötödikes korában, az első szerelem hatására. Első sorai Seidl Vilma trafikoslányhoz 
szóltak. Az iskolai Petőfi önképzőkör lelkes tagja, 8. osztályban elnöke is volt. Erre az időszakra 
tehető, hogy végleg eljegyezte magát az irodalommal. Arra az útra lépett, melyen az iskola 
egykori híres diákjai is jártak: Petőfi és Mikszáth nyomdokait követte. 
 
Első nyomtatott verse 1885-ben jelent meg a Képes Családi Lapokban, a következő évben kiadták 
első kötetét is Három év alatt (Ifjúkori kísérletek) címmel. A pénzt a nyomtatásra osztálytársai 
adták össze. 
 
A középiskola elvégzését követően a budapesti egyetem bölcsészkarán magyar–latin szakon 
folytatta tanulmányait. Egyre több helyen jelentek meg versei, többek között az Ország-Világ, a 
Vasárnapi Újság, a Bolond Istók és a Képes Családi Lapok című újságokban. 
 
Az 1895-ös év komoly változást jelentett az életében: megszerezte tanári oklevelét, feleségül 
vette Delhoes Lujzát, elveszítette édesapját, nevét Sajóra változtatta, és elnyerte a budapesti 
Katholikus Kar 200 koronás pályázati díját Ezer év című ódájával. Újverbászon a város 
megbecsült polgára, a társadalmi élet fontos szereplője volt. Verbász és Vidéke címmel magyar 
nyelvű lapot is indított e sváblakta környéken. 
 
Az 1898-ban megjelent Fiatal szívvel című második kötete már országos visszhangot váltott ki. 
A nemzeti klasszicizmus folytatóját látták benne, pályadíjak egész sorát nyerte el. Ekkor figyelt 
fel rá Beöthy Zsolt is, a kor jeles kritikusa, irodalomtörténésze. 



 
Élete addigi legnagyobb sikerét iskolánk alapításának évében, tehát 1902-ben érte el: elnyerte az 
MTA Teleki-díját Zrínyi György házassága című drámájával (ezt 1907-ben Somló Sándor színre 
is vitte a Nemzeti Színházban). 
 
1903-ban, Beöthy Zsolt közbenjárására került Budapestre – iskolánk tanára lett. Iskolánk 1904-
1905-ös évkönyve így említi a tanári kar tagjai között: 
 
Sajó Sándor, rendes tanár, a II. A osztály főnöke, a tanári értekezletek jegyzője. Tanította a 
magyar és latin nyelvet és szépírást a II. A osztályban s a magyar nyelvet a III. osztályban. Heti 
óráinak száma 16, tanít 14 év óta. 
 
Egy későbbi évkönyv megemlékezik arról is, hogy  ezidei vezetőtanár, illetve vezetett egy 
játékdélutánt. 
 
A tanításon túl lelkesen szervezte és támogatta az iskola irodalmi és kulturális életét. Nem 
véletlen, hogy tanulóink már az első években sikeresen, díjakat nyerve szerepeltek országos 
pályázatokon is. Fővárosi tanári karrierje gyors és sikeres volt. A Tanáregyesületnek 1909-ben 
titkára, 1911-től pedig főtitkára. Szép sikereinek iskolánk látja a kárát: főtitkárságát 
követően, 15 év lelkes munka után 1918-ban elköszönt gimnáziumunktól, mivel a Szent László 
Gimnázium igazgatójává nevezték ki. Mindezek mellett a Magyar Tanárok Szövetségének 
elnöke is lett. 1921-től főigazgató, 1930-ban vonult nyugdíjba. 
 
Irodalmi munkásságát a tanítás mellett is folytatta. Gimnáziumunk 1906-1907-es évkönyve 
Rákóczi című versével kezdődik, miként az 1908-1909-es évkönyvünk „nyitánya” a Magyar 
zászló című verse. 1904-ben Útközben, 1910-ben Gordonka címmel jelent meg kötete. Ez 
utóbbiban találjuk egyik legjobbnak tartott ódáját (Magyarnak lenni...). Három új drámát is írt 
(1907: A gyáva, 1907: Réz István – parasztdráma, 1913: Zrínyi Péter – történelmi dráma), 1917-
ben a Kisfaludy Társaság tagja lett. 
 
Irodalmi csillaga Trianon után emelkedett a legmagasabbra: 1919-ben írt Magyar ének 1919-ben 
című versét az irredenta irodalom nyitányaként szokás emlegetni. E versével végleg országosan 
elismert költővé vált. Az 1920-ban kiadott Tegnaptól-holnapig című kötete „a nemzet költőjévé” 
tette. 1925-ben Muzsikaszó, 1930-ban Gyertyaláng címmel jelennek meg kötetei. 1932-ben a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. 
 
1933. február 2-án, 65 évesen hunyt el. Sírjánál a Magyar Tudományos Akadémia nevében 
Áprily Lajos beszélt. Csörsz utcai lakóházát emléktábla jelöli, a Szent László Gimnáziumban 
mellszobra található. 
 
Sajó Sándor életének és pályájának meghatározó évei kötődnek iskolánkhoz. 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. 
 
 



Z. Urbán Aladár beszéde 2018. okt. 26-én az Óbudai Árpád 
Gimnáziumban 

 
Tisztelt és Megbecsült Vendégek, Kedves Magyar Testvéreim! 
 

Palócmagyari szeretettel köszöntök mindenkit a Palóc Társaság s a magam nevében, akik 
részesei ennek a mai, nem mindennapi eseménynek, amikor annak a költőnek állítunk emléket, 
akit az elmúlt félévszázadban igyekeztek a hatalmon levők elfeledtetni velünk, akit kirekesztettek 
az irodalmi életből, a köztudatból. Igyekeztek, de ez az igyekezetük, csakúgy mint számos más 
céljuk kudarcot vallott. Miért ítélték Sajó Sándort, a trianoni fájdalom költőjét örök elhallgatásra? 
Nem szerette, talán gyalázta nemzetét? Lopta hazája vagyonát? Erkölcstelen életre nevelte a 
rábízott fiatalságot? Dehogyis! Azért szerették volna kiradírozni őt a magyarság emlékezetéből, 
mert hűen szerette hazáját, szerette nemzetét s honszeretetre nevelte az ifjúságot is hazafias 
költészetével és tanári, iskolaigazgatói tevékenységével. 
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Magyar Testvéreim! Történelmi időket élünk. Ma is. Szeretett magyar nemzetünk újból 

veszélybe került. Léte, megmaradása a tét itt Európa közepén.  Európát ma jellemtelen alakok 
próbálják eltéríteni kultúrájától. Ma és holnap is darabokra tépett Kárpáthazánkban nemzeti 
összetartozásunk megéléséhez, a túléléshez az anyanyelvét, a nemzetét szerető, azért áldozatokra 
is kész fiatalságra van szükség. Ahogy Áprily Lajos fogalmazott: „a szenvedélyes 
nemzetszerelem a meghatározó vonása volt ” Sajó költészetének, ugyanúgy ma is a magyar 
iskolákban, nemcsak e megcsonkított országban, hanem szerte az elcsatolt országrészek magyar 
iskoláiban is élni és éltetni kell a magyarságot. Sajó szerint: „A magyar iskola a magyar életnek 
neveljen; erős magyar érzésű és munkára edzett jellemekre van szükség”.  A jellemet pedig 
a tanár oltja a tanítványába.  „Neveld erkölcsös jellemmé – hangsúlyozza Sajó - , legyen 
mindenek fölött erős magyar érzésű és kötelességtudó. Hogy ilyenné nevelhesd, ilyen légy 
magad is!” 

Tisztelt Ünneplők! 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.  

A Palóc Társaság nevében hálás köszönetemet fejezem ki Gyimesi Róbert igazgató 
úrnak, aki az első perctől kezdve, hogy tervemet megismerte, támogatásáról biztosított, akivel 
sűrűn váltottunk levelet a dolgok állásáról.  
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Köszönet illeti a III. kerület polgármesterét, Bús Balázs urat, amiért a táblaállítás ügye 

mellé állt s azt anyagilag is segítette, valamint Tamás Ilona tankerületi igazgató asszonyt, 
továbbá Borbély Rita önkormányzati titkárságvezetőt, aki tanácsot adott, javasolt és 
fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy ma itt ünnepelhessük a 150 éve, szép szülőföldjén 
Palócföldön, Ipolyságon született honszerető költőt és pedagógust, Sajó Sándort! 

Kedves Árpád Gimnáziumi Diákok! Amikor naponta itt haladtok el iskolátok nagy 
tanárainak emléktáblája előtt, Sajó Sándorra is vessetek egy pillantást,  ő juttassa eszetekbe 
szállóigévé vált két verssorát s úgy éljétek a mindennapjaitokat: 
„Magyarnak lenni büszke gyönyörűség! 
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat!” 


