Megállt fölöttünk, nem mozdul az idő.
Süket fülekben, meglehet, utolsót koppant,
Elhallgat a véres szív-zongora.
Hírhedett zenész, hangok nagy Szabadja,
Ne hagyj el minket! A jussunkat ne hagyd!
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áll”. S ehhez más nem kell már, mint hogy időtálló is legyen: „Minden jó mű egy-egy
kánont. Fogja magát, s kánont teremt. Mégpedig anélkül, hogy ezt bejelentené. Kiszabadságharcos. / Légy hű magadhoz, olyanokat alkoss, / ne fogja a halál!” Ennek pedig
emel szerzőket, fontosságot tulajdonít nekik, levelező társává teszi őket, ír a műveikzáloga az ember önmagához való hűsége. Ilyen egyszerű minden.
ről is, s meghányja-veti velük irodalomelméleti és írói kérdéseit. Fórumot teremt, és
Ahogy a 2010 júniusi Magyar Örökség Díj átadásán az, hogy egyebek mellett ott a
nyilvánossá teszi könyvében. Milyen kívánt ez a szerző a szememben! Milyen boldíjazottak között Erkel Ferenc életműve és az általa alapított Budapesti Filharmóniai
dogan látnám kiadóink ráérzését, hogy épp az ilyen könyvekre lenne szükség. Minél
Társaság Zenekara; Hódmezővásárhely, a kultúraőrző- és teremtő város; nemzettöbbre. Minél több szerzőtől.
megtartó szellemiségük okán a Kárpát-medencei magyar középiskolák, és a vidék
Mátyus
Aliz
magyarsága gazdasági gyarapodását szolgáló tevékenységük elismeréseként
a Hangya Szövetkezetek.
Ahogy Szenti Tibor személyének kiválasztása, hogy ő legyen a Hódmezővásárhelyt
laudáló személy.
Ahogy Hódmezővásárhely kapcsán Németh László megidéztetik. (Ma már, miért
ne ajánlanám, Korbuly Péter tolmácsolásában – egy kattintás, és hallgatható a számítógépen. Szenti Tibor laudációjával együtt. S még más hangzó anyagokkal, amik
csak Hódmezővásárhely számára fontosaknak, és a városépítésben lelkesítőknek
mutatkoztak.)
Ahogy Németh László második világháború előtt írt szavai – máig megfontolandóan: „Európa attól a néptől, amelyet a közép-európai gondolat apostolának elfogad, elvárja,
hogy az teremtse meg Közép-Európát szellemben, tudományban, s hozzon e területnek
olyan üzenetet, amely a kulturális és gazdasági kapcsolatokat erkölcsi kapcsolatokká emeli.
Közép-Európa nem olyasvalami, ami már megvan. Azt meg kell csinálni, de abban, hogy ezt
megcsináljuk, nincs semmi történelem- és természetellenes. Ennek a tudatosítását várjuk mi
is a tudománytól, Bartók szép kezdete után.”
Mátyus Aliz
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