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A hagyományok szerint több mint ötven éve minden év június első vasárnapján 
ünnepli közel 300 ezer építő- és építőanyag-iparban dolgozó az Építők Napját. Olyan 
alkalomból jelenik meg hát lapszámunk az új és felújított művelődési intézmények-
ről, színterekről, amikor az ünnep hónapját éljük.
Többször a kezembe vettem Illyés Gyula Építőkhöz c. versét, miközben a lapon 

dolgoztam, végül illőbbnek találtam első oldalunkra helyezett versét, Ars poeticáját. 
A „Dolgozz, munkálj. A szép, a jó, a hasznos, / mihelyt elkészül, az élethez áll.” a legpon-
tosabb, ami a készülőről, a teremtődőről elmondható. Megméretésének legegysze-
rűbb módja: ha jó, ha szép, ha hasznos, akkor, ami létrejött, megszületett, „az élethez 
áll”. S ehhez más nem kell már, mint hogy időtálló is legyen: „Minden jó mű egy-egy 
szabadságharcos. / Légy hű magadhoz, olyanokat alkoss, / ne fogja a halál!” Ennek pedig 
záloga az ember önmagához való hűsége. Ilyen egyszerű minden.
Ahogy a 2010 júniusi Magyar Örökség Díj átadásán az, hogy egyebek mellett ott a 

díjazottak között Erkel Ferenc életműve és az általa alapított Budapesti Filharmóniai 
Társaság Zenekara; Hódmezővásárhely, a kultúraőrző- és teremtő város; nemzet-
megtartó szellemiségük okán a Kárpát-medencei magyar középiskolák, és a vidék 
magyarsága gazdasági gyarapodását szolgáló tevékenységük elismeréseként a Han-
gya 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 szá-
mítógépen. 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 megfontolan-

dóan: „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.”
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Babits Mihály A magyar Könyv ünnepére írta, Ritmus a könyvről című versét. Sose 
gondoltam volna, hogy ez egy Babits vers, ha csak úgy, a kezembe kerül, s talán el se 
olvasom, ha nem Hubay Miklóstól hallom kezdő sorait. Visszaemlékezett egy hely-
zetre, egy valahai könyvünnepre, amikor ő tízéves volt, csaknem tizenegy – csupa 
napfényes gyerekkori könyvnapra emlékezett –, s fejből mondani kezdte a verset. 
Elővettem most a Babits kötetet, múltat s kettejüket felidézendő.
„Ah ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell,/ hogy a Könyvnél több az Élet és 

az Ember:/ mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember -/ így él: emberben könyv, s a 
Könyvben az Ember.
Tudom én, hogy ülj bár autód volánja/ mögött, vagy a gyár köt, rabként, vagy a bá-

nya -/ mostoha vagy édes: az Élet leánya/ lelked, s csak a forró Cselekvést kívánja.
De jaj, a Cselekvés! jaj, a híres Élet!/ Próbáltuk eléggé, láthattuk, mivé lett?/ Csata-

tér a világ, s minden csuromvér lett,/ mióta az Írást legyőzte az Élet.
És azt se mondjátok, hogy elég a könyv már,/ hogy sok is az írás, s elborít e 

könyv-ár,/ s alacsony lármával tellik ma a könyvtár,/ ami volt szent kincsek csarno-
ka, és mentsvár!
Mert a Könyv is élet, nem hideg kincs az se;/ s mint az emberkertben, nem hiányzik gaz 

se:/ de a gaz is trágya, ne bánjátok azt se!/ Csak a Holnap tudja, jó volt-e vagy rossz-e?
Óh öntözd lelkünket, termékeny áradás,/ melytől szőlőnkben a bölcs részegség cso-

dás/ bora érik, s melynek sodrán a tanodás/ fi ú messze tenger öbléig csónakáz!
Óh elröpítő bor, gyors csónak, tárt ablak!/ Jó oktató, aki virgács nélkül oktat!/ Vá-

lasztott, hű barát, ki sohase zaklat,/ de kész a hívásra, s mindig ad, ha adhat.
Öröklött, nagy Varázs, holtak idézője,/ messze nemzedékek egymáshoz fűzője;/ 

mert csak a Könyv kapcsol multat a jövőbe,/ ivadék lelkeket egy nemzetté szőve.
Ki nélkül a nép csak feledkező falka,/ emlékezet! áradj szerte a magyarba!/ Jaj, nem 

elég minket kapcsolnod a Múltba:/ jelent a jelenhez kell kötöznöd újra!
Jelent a jelennel, testvért a testvérrel/ köss össze, Magyar Könyv, dús közös eszmék-

kel!/ S elszorított, fájó tagokba is érj el:/ ne engedd zsibbadni, fussad át friss vérrel!
Különös háló, mely országokat fog be!/ Óh megmaradt fegyver: út messze szívek-

be!/ Ködön át, bús társak, törjétek küszködve:/ s fonjuk majd kis hálónk a Nagyba, 
az Egybe, az Emberszellem szent hálójába, amely/ idegent is szelíd testvérségbe 
emel,/ mint titkos felhő, mely e földi vesztőhely/ szegény elítéltjét ég felé viszi fel.
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