
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.
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