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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.”

Mátyus Aliz

Verancsics Faustus Machinae novae és más művei c., a Magvető Kiadó Magyar Hírmon-
dó sorozatában kiadott könyve Politikai tízparancsolat c. írásából idézek (Megjelent a 
„Logica nova” 1616-os kiadásában):
„A keresztény uralkodó, aki országát jól akarja igazgatni:
1. Először is tekintetét a Mindenható Istenre irányítsa,… minden cselekedetében… 

a rábízott nép üdvössége és szolgálata vezérelje.
3. Tanácsosokul és a többi, mind polgári, mind hadi tisztségek viselőiül ne szárma-

zásuk miatt nevezetes vagy barátságuk miatt kedves férfi akat hívjon, hanem – bár-
honnan is választott – kegyes és bölcs férfi akat…
4. Legyenek saját tartományaiban és az idegen – kiváltképpen a szomszédos – tarto-

mányokban ügyes emberei, akik neki mindarról, ami csak ott történik, titokban be-
számolnak. Saját legbensőbb tanácskozásaiból pedig csak annyit tárjon fel, amennyit 
a szükség kíván. Mindenkitől szívesen fogadja, ha a közjóra fi gyelmezteti.
5. A főurak gyermekeit saját házában nevelje… Hogy… az ország valamennyi hiva-

talának betöltésére jól kiképezve és felkészülve kilépjenek.
6. Segítse az igazság érvényesülését, megtisztítván a hivatalokat a megvesztege-

téstől, az előrejutást segítő ajándékozástól. …Hozzon jó törvényeket, és szigorúan 
őrködjék betartásuk felett.
9. A gabonának és más jószágoknak, amelyeket akár behoznak vagy kivisznek az 

országból, a körülményeknek és a helyzetnek megfelelően szabja meg az árát, és erre 
a feladatra egy külön hivatalt is jelöljön ki. Gondoskodjon arról, hogy a kereskedést 
és más mesterségeket, amelyek egy népet gazdaggá tesznek, tartományaiban szorgo-
san gyakorolják.
10. Az adójövedelmeket és az egyéb vagyonbecsléseket úgy szabályozza, hogy a 

szegények ne érezzék nagyobb tehernek a gazdagokhoz képest. De mindezek együtt 
se nehezedjenek rá jobban a szegényekre és gazdagokra egyaránt, mint amennyire 
az országnak erre feltétlen szüksége van. Szüntesse meg a haszontalan költekezé-
seket, akadályozza meg a nyerészkedést, gyakran végezzen számvetést a bevételek 
és kiadások lajstromáról, hogy így akármely váratlan esemény, különösen háborús 
kényszerhelyzet előfordulásakor tartalék kinccsel rendelkezzék.”

Mátyus Aliz
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