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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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Egy világ dereng fel újra meg újra a szemem előtt, amikor mintha minden a helyén 
lett volna, a valóságban, s nem csak bizonyos emberek fejében és szívében. Péterffy 
András fi lmje, a Mozgóképregény idézi fel. A Korbuly család XX. százada című doku-
mentumfi lm szól erről az időszakról és erről a világról.
Korbuly-amatőr fi lmek felhasználásával megelevenednek Weiss Mandfréd csepeli 

gyárából a Korbuly testvérek, Korbuly Károly és János, s általuk a feltaláló, a vezető 
műszaki értelmiség és életük. A gyári, a családi, a telepi. Mert Weiss Manfréd a gyá-
ra közelében telepítette le mérnökeit, hogy mindig kéznél legyenek. Ők pedig nem 
csak a gyár érdekeit szolgáló konstruktivitásukra büszkék, hanem arra is, hogy a 
gyár munkásai úgy kerestek, hogy minden család házat épített belőle magának, eb-
ből épült fel Csepel. S büszkék a feleségeikre, a módra, amit a családnak biztosítani 
tudtak, a családi életükre, s amit, ahogy a gyerekeikbe neveltek, s nekik juttattak. Jó 
emlékezni rá, ahogy a nagy család, a kiterjedt rokonság együtt töltötte idejét, s ahogy 
játszottak, bolondoztak, színészkedtek a 8 és 16 milliméteres fi lmeken, s ahogy beáll-
tak a fi lmező Korbuly jeleneteiben. És ahogy autóikkal a világot járták, mert az élet 
természetes tartozéka volt az is, a pihenő, nyaraló, utazó hetek, napok.
Micsoda szívdobogást kap a magamfajta egy ilyen fi lmtől, akinek az egyik legked-

vesebb képsora marad a kislány, aki egy belső erkélyfolyosós házban élő nagyanyját 
követve, erkélyt söprése után úgy fordul be a lakásba, büszkén maga elé csapva a 
lapátot, hogy még nevetve vissza is néz. Örül, mert elvégzett valamit. S hogy druk-
kolok, hogy generációnk műszaki értelmisége elkapja a fi lmet, legalább a tévében, 
hogy egy kis időre élvezhessenek egy olyan világot, amelynek életgyakorlatában és 
stílusában a konstruktivitás és a méltóság a meghatározó.
Biztató Péterffy András fi lmje. Örülök, ha csak eszembe jut. Még a fi lm végi kicsi 

lány is, a családtag, a leszármazott, amint nézegeti a villamos-makettet, s azt mond-
ja: Apa, csinálj hozzá sínt, hadd járjon.
Péterffy András mozdít a fi lmjével, s miközben maga is mozdul, mozdítja az én 

gondolataimat is.
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