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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 
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 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 megfontolandó-

an: „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 tanítást olvastam három éve, más, mint a mi meséink a sóról. Azokban úgy kell 
bebizonyítani, persze sikerrel jár, hogy bár egyszerű dolog, de fontos a só. Etikai 
történet kerekedik a miénkből.
Előbb a király talmi dolognak tartva, megharagszik lányára, aki iránta való szerete-

tét a sóhoz hasonlítja. Úgy szereti apját, mint a sót. Mondja a lány. Ami miatt el kell 
viselje apja haragját és elűzetését a háztól. S a király csak akkor változtat vélemé-
nyén, amikor megbizonyosodik róla, hogy só nélkül nem étel az étel, s legkisebb 
lánya nem szereti kevésbé, mint a többiek.
Uddalaka Aruni tanítása fi ának, Svétakétunak a Chandogya-upanisadban:
– Tedd ezt a sót vízbe, aztán reggel jöjj el hozzám tanításért!
Úgy is tett.
Így szólt hozzá:
– Most add ide a sót, amit tegnap a vízbe tettél!
Belenyúlt és nem találta, mivel feloldódott.
– Most kortyolj a széléről! Milyen?
– Sós.
– Kortyolj középről! Milyen?
– Sós.
– Kortyolj szélről! Milyen?
– Sós.
– Egyél rá, aztán jöjj el hozzám tanításért!
Meg is tette.
Mindvégig megvan az.
Így szólt hozzá:
– Bizonnyal itt van és nem veszed észre, kedvesem; bizonnyal éppen itt van.
Azzal a láthatatlanul fi nom dologgal azonos mindennek a lényege, az a valóság, az 

az emberi lényeg. Az vagy te, Svétakétu.
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