
Pálinkás Tibor beszéde: 

Tisztelt hölgyek és urak, kedves diákok! 

Ipolyság, az egykori Hont vármegye kiépülőfélben levő központja a 19. század második 
harmadától fényes kulturális fejlődésen ment keresztül.   

A Honti  Régészeti Társulat, az Ipolyság Város Szépérzetét Elősegítő Társulat, A Honti 
Kaszinó Egyesület, a Honti Múzeum Egyesület, a helyi lapkiadás, múzeumalapítás, megyei 
néprajzi kiállítások, Drégely várának kutatása és a Szondy-kultusz felkarolása, 
a legkülönbözőbb jellegű rendezvények sorjázása mind-mind jelei annak, hogy Sajó Sándor 
1868. november 13-án pezsgő társadalmi és kulturális közegbe született bele. Ebben 
a közegben  cseperedett  és tanult.  

Középiskolába  a szintén Hont határain belül található Selmecbánya híres evangélikus 
líceumába járt. Az ottani emlékek, történetek tekintenek vissza ránk A  selmeci bíró című 
elbeszélő költeményéből.  Itt jelent meg első verseskötete is, szép gesztus eredményeként, 
diáktársai anyagi hozzájárulásával. Selmecbánya című versét ugyan így kezdi:  

„Mint fázó éhes kis diák 

Csak búval tudtam nézni rád 

S mint félénk szárnyú néma bánat 

Csodáltam szép Kálváriádat.“,  

de aztán vidul a vers, jön benne tavasz, majális, Selmecet pedig „Völgyfoglalatba drága ék“-
ként írja le. Természetesen tudjuk – Önök, s én is – hogy e költeményekben (még az Ipolyság, 
az Ipoly, vagy a Drégelyi várromon címűben sem) nem a tájban való gyönyörködtetés 
a lényeg, az elsődleges cél. Valószínűleg azonban nem véletlen az, hogy amikor 
ipolyságiakként elolvassuk az Ipoly című vers első három sorát, akkor ugyanazt érezzük, mint 
amikor  kálváriánk vagy a Kopasz-hegy tetejéről gyönyörködünk az előttünk elterülő 
folyóvölgyben. Így csak az tud írni az Ipolyról és Ipolyságról, aki a szívében őrzi azokat.  

Mi is szívünkben kell, hogy őrizzük az idézett sorok íróját. Urbán Aladár, s a Palóc Társaság 
tagjai biztosan a szívükben őrzik őt. Ha nem így lenne, nem csodálkoztattak volna rá minket 
a mára már ipolypartivá vált tornácos ház nagyszívű, lánglelkű szülöttjére. Nem jelölné 
a házat emléktábla, s nem tekintene a porta felé aggódón a költő gyönyörűen megformált 
mellszobra. Nem gyűlnének össze könyvtárunkban minden év november havában három 
ország ifjai, hogy Sajó Sándor versein keresztül kinyilatkoztassák: mi együvé tartozunk.   

Gyújtsunk hát szíveinkben kis mécseseket az Urbán Aladár által tartott fáklyából, s e kis 
mécsesek melegéből hagyjunk itt, e sír hideg kőlapjánál is egy kicsit. 

 


