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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

Kálóczy Katalin Szöllősy Vágó Lászlóval, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövet-
ség főtitkárával készített beszélgetést folyóiratunknak. Készült egy írás a szakmánk-
ról, amelyik mérvadó, mérték és forrás lehet a szakmánkat gyakorlóknak. Ezért 
aztán eszembe jutott, hogy az oly régen adott Illyés-díjunkat, melynek Illyés Gyula 
születésének 100. évfordulóján, 2003-ban, díjazottja M. Tóth Antal volt, újra adnánk. 
Jó lesz, ha a díj hangsúlyt ad az írásnak, s egyben alkalmat teremt, hogy szerzője a 
szokásosnál nagyobb honoráriumot kapjon.
A lap főszerkesztőjeként hálás vagyok a beszélgetést készítőnek, és megemelem a 

kalapom Szöllősy Vágó László előtt.
Kedvcsinálónak álljon itt az írásból néhány gondolat.

SZ. V. L.: …Az egyik unokahúgom Svédországban él. Bejelentették, hogy jövőre 
szeretnének elmenni Észak-Amerikába megnézni a Niagarát stb., s hogy ne legyenek 
kukák Amerikában sem, jelentkeztek angol nyelvtanfolyamra. Állami támogatással 
végezték el az angol nyelvtanfolyamot! …A támogatásnak egyetlen föltétele, hogy 
utólag igazolni kellett a megtörtént utat. Ha nem mentek volna el Amerikába, akkor 
vissza kellett volna fi zetni az állami támogatást. (…)
K. K.: Meghatároznád-e a népművelés fogalmát?
SZ. V. L.: Formális vagy nem formális módon a személyiséget gazdagabbá tenni 

valamilyen téren. Talán ez a legáltalánosabb. A nép bármely tagjának a fejlesztése 
esztétikai, politikai, morális stb. területen.
K. K.: Ehhez akkor kellenek olyan eszmények, értéktudatosság, amelyekhez viszo-

nyítasz.
SZ. V. L.: Igen, és nagyon jó lenne egy támogató intézményrendszer! …
K. K.: Meggyengültek ezek az intézmények?
SZ. V. L.: Nemhogy meggyengültek, a társadalmi tevékenység perifériájára szorul-

tak. (…)
K. K.: Milyennek kell lennie annak, aki népművelésre adja a fejét?
SZ. V. L.: Azt mondjuk, hogy a 21. század szakembereszménye az, aki egy dologról 

mindent tud. Ezekre mi, a népművelők, azt mondjuk, hogy szakbarbárok. A nép-
művelőnek a reneszánsz embereszményhez kell közelítenie: nagyon széles általános 
műveltséggel kell rendelkeznie, egy területet pedig mélységében is ismernie kell…
K. K.: Miben tér el a kisebbségi magyar közösségben dolgozó népművelő feladata 

egy magyarországi népművelőétől? (…)
Kívánom, hogy mondataik motiválják a szakmánkban dolgozókat, s mindazokat, 

akik emberekkel foglalkoznak.
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