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Az elmúlt évben gyakiran hahlottunk Makóról újságokban, folyóiratokban, rá
dióban, televízlóban, amíkor a tavaszi nagy árvíz minden idők leg)IlJagyobb víz
.színtjével ostromolta a várost. Ha Makóról képet akarunk alkotmí, akkor vonásaíböí
nem hiányozhatnak azok a hősies hetek, melyek a végpusztulással fenyegették.
1821-ben ,teljesen elpuszbította a várost a Maros, s akkor két méterrel volt aJ.aCSO...
nyabb a vízállás, mint most, Annak ellenére; hogy a város csupán mezőgazdaságá-

, ban mintegy százmilliós kárt szenvedett, és egyebekben sok tízmilliós a kára: erő

feszítése mífliárdos nagyságrendű értékeket rnentett meg. Mindenképpen történe
lem ma már az, hogy egy 31 ezer lakosú várost négy óra alatt sikerült kíürrteru.
minden jajszó nélkül. Történelem az is, hogy az itt maradt férfílakosság milyen
kemény próbát állt ki, s most elevenen ötdött fel' bennünk annak a régi magyar
mondásnak az értéke: Ki a legény a gáton. Történelmének legválságosabb napjai
ban lakói méItók lettek arra, hogy tovább építsék, tovább alakítsák e város jövőjét.

A XVII. század végén Makót hagyták el utoljára a törökök a mai magyar vá
rosok közül, Miután 1686 szeptemberében elvesztették Budát, majd október 20-án
Szegedről is ki kellett vonulníok, a hozzájuk csatlakozó tatárokkal teljesen kífosz
tották. felégették és Lerombolták Q hódoltság alatt épségben maradt várost, a la
kosságot pedig - akik nem tudtak elmenekülní - leöldösték vagy elhurcolták.
Erről a pusztulásról feljegyzést készített Bökényi János akkori makói református
prédikátor, aki maga is a törökök fogságába esett, majd onnan Debrecenbe menekült,
és csak 1701-ben tért vissza az újjáépült Makóra lelkipásztornak.

Makó neve két dologgal kapcsolatban lett híressé az országban. Az egyik a
közmondás: "Messze van, mint Makó Jeruzsálemtől", a másik a hagyma. A köz
mondás az egyik legrégibb magyar szólás, már a középkorban ismerték. Barónyai
Decsi János 1586-ban megjelent Adagiae Greco Latina Hungariae círnű művében

szerepel. Egy középkorí történethez fűződik, amely szerint keresztes vitézek vonul
tak a Szeritföld felé,' és, egy Makó new vitéz már Dalmáciában azt hitte, hogy
megérkezett: Spalato tornyait meglátva hálát adott az Istennek, hogy Jeruzsálembe
vezérelte,

A makói hagyma sokáig meghatározta a város gazdasági, társadalmi, néprajzi
jelfegét, A "hagy,mások" a hagymatermesztés különleges médjánál fogva különle
.ges társadalmat, nyelvet és kultúrát alkottak. Sőt a "hagymás" szó eredetileg val
lásí hovatartozást is jelentett, ezt a növénykultűrát ugyanis jobbára a reformá
tusok művelték. Világukat Erdei Ferenc örökítette meg.

A város az Arpád-hází kiirályok korában Völnek, illetve Felvölnek néven is
mert az oklevelekben. A XIII. század végén emlegetik Makó, illetve Makóiialva né
ven. Makó város nevén kívül a Makó helynév sehol sem szerepel hazánkban, azt
azonban tudjuk, hogy a középkorban személynév volt. IV. László király 1285. évi
oklevele emlékezík egy Makó bánról, aki a makófalví Makó család alapítója volt.
A család egészen 1563-ig volt ura a városnak, akkor azonban kihalt, és velük be
fejeződött a török előtti idők MakójáJnak virágzó, nyugalmas élete.

A csanádi püspökök

Eltekintve alitóla történelmileg ismert ténytől, hogy Szent Gellért els6 csa
nádi püspök ezen a területen működött, és nyilván megfordult itt, a csanád nem-

, zetség terüIetén, birtokán, Makón'cl'k a csanádi püspökökkel különleges kapcsolata is
kialakult. A püspökök ugyaras évszázadokon át a város föJdesurai voltak, s ez a
tény erősen befolyásolta a város életét, napjainkban pedig ismét sok vitára ad
alkalmat.
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Már 1663-ban Makripodári JáCint csanádi püspök - aki ugyana törökök míatt
nem léphetett egyházmegyéje területére (a török hódoltság alatt ugyanis a csa
nádi püspökség címéthol iB. váci, hol az esztergomi vagy pedig a győri kápitalan
valaanelyik .tagja birtokolta) - igényt tartott Makó birtoklására, Makripodári püs
pök utóda, Balogh Mikilós követelésével már a kincstárnál is előállt. A makótak
élénken tiltakoztak, mivel jól tudták, hogya mohácsi vész előtt a csanádi püspökök
nek itt nem voltak földesúri jogaik. Végül is Nádasdy László gróf, a török utáni
első csanádi püspök 1717-ben a császárhoz folyamodott; Makó város egész terü
letének és minden [övedeímének átadását kérte, A város épp az előző eszten
dőben, I716-ban nyerrt; királyi szabadalmi. levelet. A makóiak a kamarahoz küldött
kérvényükben kiijelentették, !l0gy készebbek inkább kivándorolni, újonnan alapí
tott otthonukat végképpen elhagyni, semhogy földesúri hatalom alá kerüljenek.
Azért vegye őket a kamara védelmébe, inkább többet fizetnek az eddigi 200 fo
rint adónál, csak parasztjobbágyok ne legyenek.

Igy kezdődött el a hosszú vita a csanádi püspökök és a makóí polgárok között.
Nádasdy gróf és két utóda Makót csak ideiglenesen kapta meg, úgy, hogy a kincs
tár magának tartotta fenn a földesúri jogokat. Sta.nislavich Miklós azonoan Mária
Terézia kegyéből már igazi földesura lett a városnak. Az ő utóda Christovics Imre
jOrészt Makón is lakott, sőt könyvtárat is ide hozatta. Ennek darabjai ma is föl
lelhetők szanaszét a városban, a legkülönbözőbb helyeken, padlásokon, sekres
tyékben, civil házakban, első oldalukon "Ex libris Emerici Christovíes episcopi
csanádíensis" jel:zJéssel. A következő püspök, Kőszeghy László ennek a korszaknak
legnagyobb csanádi püspöke; nevéhez fűződik az egyházmegye temesvári papne-

eldéiének építése. Makón már püspöki rezidenciát is építtetett.

Sok vita és pör voLt ugyan a püspökök és a makólak között, de a püspökök
soha nem alkalmazták földesúri jogaikat, hanern alattvalóikkal előnyös szerződé

seket kötöttek. A püspökök: alatt a városban míndíg jó megélhetési lehetőség volt,
ezért nem alakult ki itt - mínt a szomszédos városokban - Hódmezővásárhelven,

Mindszenten, Szentesen, Csongrádon a földmunkás, kubíkus társadalom, Nem le
hetnek elfogulatlanabb tanúi ennek a ténynek, mim a püspök refonnátus alatt
valói. Amikor ugyanis 1828~ban Kőszeghy László püspök elhunyt, a város reforrná
tus lakói is a legmélyebben gyászo1ták. Idézzük az akkori református prédikátor
följegyzéseit: "Egyébaránrt Kőszeghy László alattvalóinak tiszteletét meg tudta
nyerni. Különösen ékesítette őtet a mindenekhez való nyájasság, a kűűönböző val
lásúak erántí példás türedelem, mellyet papjaiba is annyira beléjük csepegte
tett, hogy erre és az ebből követkiezett s:lJép egyeségre nézve a külömböző feleke
zetek között a Csanádi egyháznak méltán elsőséget lehet adni. Valahányszor Makóra
jött, a Refornnátusok oskolaját is meglátogatni s a jelesebb előmenetelű gyerme
keket megjutalmazta1lni el nem múlatta. Ugyarrezzel érdemlette azt, hogy nékJi itt
a Reformátusok Templomában is utolsó tisztesség tétetett 1828-ik esztendő január
31-ik napján, én lévén az első szónok, rnínden rendű és vallású temérdek hallga
töknak jelenlétében."

Reformátusok és katolikusok

Makó lakossága két nagy felekezethez tartozik: református és a katoakus, de
mellettük megtalálható itt minden vallás, mely hazánkban létezik: vannak evan
gélikusok, görög katolikusok, szörványosan még ömnény katolikusok is. E"lIlek a
színes vallási összetételnek igen érdekes a történelmi fejleménye. Páratlan öku
menikus szellem uralkodott itt míndig, A város. lakói ezen a téren lényegesen meg
haladták korukat. Sehol nem lelhetünk a törlJénelem során olyan páratdan egyet
értést a különböző vallások között, míot Makón.' Bármilyen hihetetlenül hangzik:
egyetlen esetet sem tudni. amikor akár a hívek, akár az egyházközségek közt bár,
mi torzsalkodás lett volna, vagy az .egyik; felekezet .tagjad a másik felekezet tagjadt
gúnyolták volna. Vannak, akiJk am állítják, hogy ennek a csanádi püspökök libe
rális magatartása és a különböző vallásúakkal tanúsított nagy türelmük' az oka:
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mások szerínt a lakosság vitája és pörösködése a püspökökkel jó okot szolgáLtatott
arra, hogy valíásfelelcezetre való tekintet nélkül egységben éljenek.

Mindkét fél dicsekedhet a város története folyamán olyan lelkípásztorokkal, akik
nemcsak felekezetük és a város, hanem az egész magyarság egyéniségei voltak.

A református egyház egyik ilyen alakja Szirbik Miklós prédikátor, aJkinek fel
jegyzései Makó város első monográfíáját jelentik. Ennek a rendkívüli kultúrájú
embemek a szelídsége, hívatástudata. mély lelki élete még ma is eleven valóság
ként él mind a reformátusok, mínd a katolikusok között, Ű mondta a már emlí
tett magas. szárnyalású beszédet 1828. január 31-én a református templomban a
Kőszeghy László püspök elhunyta alkalmából tartott gyászístentíszteleten. 1828-tól
lelkipásztora a refonmétusoknak, 1851-ben "betses öregsége miatt a hivatalához
tartozó és férfias erőt kíván6 teendők telyesítése alól az egyházi tanács felmenti".
Rá két évre meg is hal, az anyakönyvi bejegyzés szerint, "vénség! gyengeségben".
Tőle értesülünk arról, hogy Makón a reformáció már kezdetben megindult, mivel
a város igen szoros kereskedelmi kapcsolatban állt Erdéllyel szárazföldön és a VÍ
zen egyaránt, aMaroson ugyands Erdélyből sok fát és sót szállítottak. így az er
délyi szászok között hamar elterjedt lutheri tanok korán eljutottak Makóra, és a
reformáció tüstént talajra talált. 1544-ben már itt tanít Abádi Benedek, sőt Ma
kón működik Szegedi Kis István híres prédikátor is; általa terjed a kálvini tanítás,
annyira, hogy - Szirbik Miklós szerímt - "ez az egész vidék Makaí Traktusnak
hívódott." A református élet hamarosan úgy fellendült, hogy iskolája híressé vált.
tanítókat, sőt prédikátorokat képeztek benne. "A makai oskola még a gyulainál is
elébbrevalóbb volt, s benne rendszerént húsz-harmincz Philosóphíát és Theológiát
hallgató tógatus ifjak tanultak. kikből ezen vidéknek Oskolaí tanítók és Prédiká
torok teltek." Az 1800-as évek elején az "oskola" színvonala mínd lejjebb ha
nyatlott, a hivatásukat rendesen nem gyakorló rektorok alatt. Szírbík Miklós ezt
írja: "Miskoltzi János jó musikus, de rest Tanító volt,' és alatta az Oskola hasra
esett. .. Később azonban újra jeles készületűek és ki kisebb, ki nagyobb mérték
ben épületes Tanítók voltak, de az egyszer elaljasodott és megfogyott Oskolát sokra
nem vihették."

Valószínű, hogy a reformációtól egészen a török, tatár pusztítás utáni 1700-as
újjáépítésig Makón katolíkus egyház nem volt. Voltak azonban katolikusok, mert
még ma is éla hagyománya annak, hogy a török idők Watt a szegedi alsóvárosi
barátok jártak ki a Tisza és a Maros áradásain csónakkal, hogy a Kálváriadom
bon levő kis kápolnában lelki gondozásban részesítsék a katolikus híveket. Ezt a
tényt Reízner János is megemlíti 1892-ben kiadott Makó város története oírnű mű

vében. "A távollevő püspOIrok az egyházmegye tényleges kormányzásával a szegedi
Szent Ferenc-rendi szerzetesek házfőnökeit bízták meg. A szegedi guárdíánok te
hát ezidőben a püspökök lelkiekbení helyettesei valának" A szegedi ferencesek
makói kapcsolatát igazolja a török hódoltság alatt az is, hogy az említett Makrí
padári Jácint és Balogh Miklós püspökök, amikor Makót birtokul meg akJarták
szerezní, a ferenceseket kérték meg arra, hogy az ügy támogatására nyerjék meg
a makói polgárokat.

Róka József, aki Makó plébánosa voít 1816-1836-ig, színtén azt állítja feljegy
zéseiben, hogy Mákóra a katolikusok 1700 után, az újjáépüléskor települtek, a haj
daní Szentlörínc faluból, melyet ma csak dűlőút jelöl, mível még a törökök alatt
beleolvadt a városba. Szentlőríne középkori temploma átvészelte a török hódoltsá
got, sőt az 1686-08 török-tatár pusztítást is. Éppen az újjáépítés pusztította el:
i 718-ban lebontották, és anyagából építették fel az új katolikus egyház plébánia
templomát. A Szent Lőrinc-templomnak volt egy érdekes sajátossága: többször
változtatta földrafzí "il1etőségét", egyszer a Bánátban volt, másszor a Tiszántúlon
Mielőtt ugyanis la Marost szabályozták volna, vagy - amint Szirbik Miklós mond
ja - míelőtt "elásták", gyakran változtatta medrét, hol északra folyt a templom
tól. hol pedig délre. Igy ha északra folyt, akkor a Bánátban. ha pedig délre, ak
kor a Tdszántúlon voLt a templom.

EI1Il1ek a Szent Lőnínc-templomnak a hívei alkották az újjáéledő Makó első

katolikus közösséget. Két külön világ élt itt egymás mellett, hiszen annak. ellenére,
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hogy míndíg jó viszony volt a két felekezet kőzött, megas teljesen elkülönültek
egymástól. Ezt az elkülönülést a mai napig őrzik az utcanevek is, mert még ma
is zömében katolikusok Laiknak a Kálvária, Szerit Hárornság, Szent Gellért és Szent
Anna utcákban, a Szerit István és Szent János téren; reformátusok viszont a
Kálvin téren, Kálvin, Aradi és Batthyány utcákban.

Szokásaikban, ünnepnapjaikban. hétköznapjaikban is egészen eltértek. Az esküvők a
katolikusoknál a templomi szertartáson kívül is szertartásosabbak vol:tak, mint a re
formátusoknál. Külön szertartással kérte Ici a vőlegény kőzvetleriűl az esküvő előtt a
rnenyasszonyt anyjától, úgy, hogy teljes rokonságával, násznépével vonult a menyasz
szonyos házhoz, és onnan egyenesen a templomba indultak. Voltak versek is, melyek
kel a vőlegény megköszönte a menyasszonyt szüleínek. Régen a katolikusok a la
kodalmat magát is szertantássá tették, szentelt vizet használtak, sőt tömjénfüs
tölést is végeztek. Ez a reformátusoktól idegen volt. Nemcsak szokásaíkban külön
böztek egymástól, hanem vezeték- és keresztneveikben is. RégJi maltói mondás, hogy
Makón nincs "jó" katolikus és nincs "igaz" református; a Joó nevűek ugyanis
mind reformátusok, az Igaz nevűek viszont katolikusok. Kűlőnböztek keresztne
veikben is: Antal, Anna, Mária katolikus nevek, míg Sámuel, Dániel, Lídia,
Sára, Eszter inkább a reformátusoknál szerepel. Még az ételek is vallási hovatar
tozást jelentettek, mert hiszen a túróslepény és a béles kimondottan katolikus
ételféleségek voltak. Nem hiába mondta egy hajdani jó kedélyű makói plébános
a lakodalomban: "Még míndíg nem hozzák azt a túróslepényt? Elvégre katolákus
házban vagyunk, vagy nem?"

Míndazok ellenére, hogy ilyen nagy különbségek voltak a két felekezet életé
ben, a legteljesebb türelemben és békében éltek egymással. E felekezeti tapintat-

• nak nagyszerű példája az a szokás, mely a régi időkben élt Makón. Mivel a ka
tolikusok nagypénteken nem harangoztak, hogy ezt az áhitatot ne zavarják, a re
formátusok sem harangoztak. Mivel viszont az náluk nagy ünnep, az istentiszte
letre való hívás úgy történt, hogy a templom mellett lévő fatoronyba felment ti
zenkét iskolásgyermek és a város különböző irányába állva, hangosan a követke
ző bűnbánati éneket énekelte:

o ártatlanságnak báránya
E világnak ki 'vagy ára,
Megváltója, táplálója
Aldo~t légy egek kiTálya.

Hogy érdemlettük ezt tőled,

Hogy miértünk ezt felvégyed?
Hogy szent tested vereséget,
Szenvedjen ennyi sérelmet?

Hogy ez mennyíre pótolta a harangszót, arra jellemző, hogy a makótak ezt a gyer
mekkórust "búrhamng"-nak (bőrharang) nevezték. De még ma ds, ha valakii sze
reti a híreket szanaszét kiabálni, búrharangnak nevezik."Ott jön az a bűrharang"

- mutatnak a pletykázó személyra.
A felekezeti békességet vtanúsítja Szirbik Miklós feljegyzése is: "Egyébaránt

örömmel említern itt meg azt a szép egyességet, barátságot, melly Makón a külön
böZŐ Vallásbéli Felekezetek közt uralkodik. Nem tudnak itt semmit arról az ide
genségről. rnellyet sok helyeken a Felekezetek között tapa:sztalha1lni, a barát vá
lasztásban, a társalkodásban nem kérdik azt, hogyan tiszteli valaki az Istent? Egyik
a másiknak vallásos szokásait nem gúnyolja, Templomát nem útálja, temetési és
más innepélyes alkalmatosságokkal a Reformátusok a KiBJtholikusoknak, és Görög
Katholikusoknak, ezek viszont amazoknak Templomába tódulnak. A lelkeknek
Attya és a szívek mozdolásínak Igazgatója vigye ezt az egyességet elébb, és indít
son másokat is e példának küvetésére."

Ezt a tényt támasztja alá Reizn€r is. "Különben érdekes a múltban követett
az a rendszer - írja -, hogy a bíró három évre a katolikusok, három évre a re
formátusok, egy évre pedig a görög katolikusok sorából választatott. Az esküdtek
között pedig, mindenkor öt katolikus, ugyanannyi református és két görög kato
likus felekezetű volt. Igy, és talán épp ezáltal, a felekezeti béke és türelem bizto
sítva, a tálszárnyadásí féltékenység elhárítva volt. Mert az a békés együttélés, az
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az összetartás, amit Makó város többféle vallású Iakósságánal tapasztalunk, való
ban példaszerű."

1848--49-es szabadságharc

'Makó portréjához ta.rtozik az 184B--1949-es szabadságharcban a makro katóli
kUS 'egyház szerepe. Ehhe-.l először meg kell ísmerna Róka Józsefet, ft csanádi egy
házmegye történetének egyik legérdekesebb alakját. Mikor 1800-baJn Kőszeghy lett
a csanádi püspök, látva, hogy egyházmegyéjében kevés a magyar pap, Szegeden
toborzást tartott, s így került sok más kiválóság közt Róka JózSef is az egyház
megye papj'aD. közé. 18l6-tól 1836-ig volt Makó város plébánosa, l> ~or már be
írta nevét a város történetébe, Szilárd meggyőződésű, rendíthetetlen jellemű em
ber volt, hivatását hősiesen gyakorolta, l831-ben szömyű kolera pusztított. Három
hónap alatt több mint 800 ember halt meg, majdnem a fele katolíkus. Róka mind
ellátta szentségekkel a haldoklókat, és mivel nyilvános temetés nem lehetett, mín
den éjszaka ott volt a meszes gödröknél. és végezte hívei felett a gyászszertartást,

Killönböző füvekből főzeteket is készített a kolera ellen, s ezt nemcsak hí
veinek ajánlotta, hanem felterjesztette a helytartótanácsnak is, mely a vidéki ha
tóságoknak ajánlotta Róka gyógyszerét. 1836-ban véget ért nagyszerű ma
kóí plébánossága; egyszer azonban visszakerül még Makóra, mégpedig a sza
badságharc alatt, és akkor mindennél nehezebb körülrnények veszik kö
rül. l836-ban Temesvárra kerül kanonoknak, majd püspöki helynök lesz,
l848-ban a csanádi püspököt, Lonovics Józsefet egri érsekiké nevezik ki, de a sza
badságharc bonyodalmaa míatt nem 'foglalhatja el székét, akárcsak utóda, Horváth.
Mihály kínevezett csanádi püspök, akinek Itinevezéséhez hiányzott a Szeritszék jó
váhagyása. Róka lett a helynök, 1848 októberében Rukovina báró temesvári osztrák
várparancsnok felszólította a csanádi szentszéket, hogy nyilatkozzék, melyik tör
vény szem nt akar élni. Bóka hivatalos levélben válaszolt: nem ismer más törvényt,
mint amit a 47--48-88 magyar országgyűlés hozott. Mielőtt levelét kikézbesítették
a várparancsnoknak, kereket oldott Temesvárról, és Makóra helyezte át a hely
nöki hivatalt. Körlevelet is bocsátott ki, de azt a postákori lefoglalták. mivel a
várparancsnok ellen is éles kitételeket .tartalmazott. Erre a császári hadbíróság
Rókát nyomtatott falragaszokon rebellisnek nyilvánItotta és felségsértőnek jelen
tette kJi, megidézve öt maga elé. 1848 végén azonban megjelent Makón Horváth
Mihály kinevezett osanádí püspök, a debreceni magyar kormány kultuszmínísztere
és megtiltotba Rókának a visszatérést. .

1849 januárjában Róka Horváth Mihály hívására Debreeenbe ment, és ott hosz
szabb időt töltött a magyar kormány mellett, Ez időre helyetteséül kinevezte Mi
hálovics Józsefet, aki később zágrábi bíboros érsek [ett. Mihálovics követte Róka
álláspontját, szívvel-lélekkel támogatta a szabadságharcot. Közben Fábry Ignác, Róka
elődje a helynök! hivatalban, majd később kassai püspök, elindult Temesvárról
Makóra, hogy rávegye Rókát a császári bíróság előtt való meghódolásra. Fábryt
azonban Kiszomborori elfogták és Nagyváradra vitték a vésztörvényszék elé. O ha
marosan kiszabadult. Rókát azonban l849-ben a császári bíróság halálra ítélte. Mi
hálovícs Józsefet négy évre ítélték, Lonovics József püspököt az ausztriai melki
apátságba száműzték, Horváth Míhályt színtén halálra ítélték, ő azonban egy ma
gyar arisztokrata hölgy kocsisaiként Svájcba menekült. Rókát aztán mégsem végez
ték ki, hanem ítéletét húsz évi várfogságra változtatták. Kufstein várában együtt
raboskodott CZUCZOT Gergely bencés költővel, és ott fogolytársait rávette arra,
hogy séták alatt hangosan, kórusban szavalják Czuczor Riadó című versét. Czuczor
rimánkodva könyörgött Rókának, hogy hagyják abba az őt nehéz helyzetbe sodró
szaválást. Nem töltötte kJi a húsz évet, mert később Máriaradnán, a ferences ko
lostorban tartották fogva. ÉLete végén saját kis radnai hámban élt, ott is halt meg
l858-ban. Kőszeghy püspöktől ajándékba kapott egy elefántcsont faragású pásztor
botot, rnelyet a püspök annak idején VII. Piusz pápától kapott. Ezt Róka a csa
nádi püspökökre hagyta, és azok Radnán mindíg a "Róka botot" használták.
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Makó kultúrája

Makó mindig vonzotta a magyar irodalom és művészet mestereit. Itt jáI1t gím
náziumba József Attila, tanára Juhász Gyula volt. ~end rnunkásságukat emlék
tábláik. mel1ettszelIemük is jelzi. Sokan vannak még a városban, akik József At-

. tíla baráti köréhez tautoztak, és sokan gondolnak a költő Megfáradt ember versére,
mely a város - akikor szelíd - folyój.ának partján született, Tábla hirdeti Móra
Ferenc itteni emlékiét, hiszen a nagy mesemondót különleges baráti szálak fűzték

ide. Itt jám iskolába Tömörkény István, apja a Korona vendéglő bérlője volt. Ebben
a vendéglőben ismerkedett meg az író a "célszörú szögény embör"-rel. Nem me
hetünk el szó nélkül Gilitze István parasztköltő mellett sem, aki az 1821-e8 árvizet
harminc strófás versben énekelte meg. Ezt a századfordulón az ország különböző

vásárain még énekelték Makó városának víz által való pusztulásáról címmel. Miután
részletesen leírja az árvíz pusztítását, befejezésként közli saját rövid életrajzát: :

Mert hogyha valaki akarja megtudnri,
Egy paraszt létire ki tudta ezt írni,
Igazságom mellett meg akarok állni,
Azért bátorkodom nevem aláírni:

Én Gilitze István, aki is ezt írtam,
Makónak romlásán ugyan jelen voltam,
Ne gondolja senki, hogy mástól hallottam,
Hanem amit írtam szemeimmel láttam.

lrtak ezer hétszáz nyolcvan őtődikben,

Amikor születtem oroszlány jegyiben,
Hetrminchat esztendős épen akkor voltam,
Amikor Mak6nak veszedelmét láttam.

A város képzómúvészetében mély nyomokat hagytak Rudnay, Barcsay. Torma,
Fáy Lóránd, Nagy István stb. Ma sem lankad az igény, az érdeklődés a modem
kor kultúrája iránt. A Múzeum Baráti Kör igazán sok szép előadás és kiállítás
részese lehet. Most is alkotnak itt művészek, akILk innen indulnak országot hódító
útjukra. Takács Győzö, ,aki grafíkáíval külföldi pályámtot is nyert már, mind job
ban igyekszik megta1álni saját kifejező módját. Sokat hallottunk már Pethő János
naiv festőról, aki mint n,yuga.1mazott bányász él a városban, és 71 éve; volt, ami
kor először vett kezébe ceruzát, ecsetet. Életének emlékeit megható bájjal és' nyilt
sá~ rtárja elénk, romlatlanul, technikát alig ismerő őszinteséggel. A 77 éves
Pethő bácsi már több mint tíz képével vonult be a budapesti Nemzeti Galériába
a magyar halhatatlanok' közé. Jámborné Balog Tünde már színtén országos hírre
tett szert, a magyar népdalok és balladák batik ábrázolásával egészen új műfajt

alkotott. Egyházművészeti alkotásainak is nagy ereje, hogy a népdalok és balladák
hangulatával igyekszik az alaposan átelrnélkedett hítigazságokat a nép szívéhez
közel vinni.

Egy város portréja míndíg alakul, amíg csak él a város. Maradandó nyomokat
hagytak e városnak már rég porladó ősei, de az utódok újra és újra kiharcolják
Jogukat az élethez.

Az ördög csalétekkel horgássza az embereket. A tunya lelkekre azonban nem
pazarolja a csalétket; ezek a pusZlta horgot is bekapják.

TolsztDi

391


