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T 6 t h 7 e r 9 n c: 

A 75 éves Kelemen Eereno köszöntése 

Varosunk múltjának legkiválóbb ismerő,]e, a hervadhatatlan 
érdemű Kelemen Ferenc helytörténeti kutatásainak hajnalán' 
mintegy saját maga elé tűzött feladatként megállapitjaj 
itt volna az ideje, hogy városunk jelent őségéhez illő össze-
foglaló történeti munka foglalkőzzék Makó múltjával, mely ér-
tékes tanulságai folytán méltó a komoly feldolgozásra*,^ Ez 
a megállapítása vezérfonalként határozza meg közel fél évszá-
zados kutatási célkitűzését? melyet maradéktalanul napjaink-
ban valósitott meg. 

Pályakezdésr 

Életpályája az akkoii Eelet-Csanádbél indult, 1890.szep-
tember 37-én született Kunágotán /későbbi irói álneve Kun A-
gota/. Édesapja szorgalmas, derék munkás ember volt, aki mint 
kovácsmester mind a hat gyermekét vidéken taníttatta* Eerene 
fiát előbb a temesvári piaristákhoz, majd a losonci állami 
gimnáziumba íratta* Hegy gimnázium .elvégzési után 1904- •• 
1908 között a szegedi Tar i t ó k é e n végzi tanulmányai t?majd 
Budapestre megy és a Tant rkűpző li'o iskolán 1912-ben törte nelenu 
földrajz szakos tanári oklevelet szerez* Pedagógusi pályáját 
egy felvidéki községben? Nagytapole sány-ban'kezdi meg mint he-
lyettes tanár. Ebben a városias jellegű Nyitra-megyei község-
ben egy esztendeig működik. 193-3*október 1-én egy éves kair^ 
szolgalatra vonul be. Állomáshelye Bécs lesz, ahol életének 
legszebb esztendejét tölti. Beís abban az időben az akkori 
Közép-Európa zenei és képzőművészeti életének központja. Euró-
pa legnagyobb musziicusaáfc és énekeseit itt látta és liallotta 
először. A Eoohcper feledhetetlcn cleadásainak emlékei soha-
sem törlődtek ki emlékezet :'bdl, Zenei érdeklődése azóta sem. 
csökkort, nincs olyan zenei esemény Makr.n, amelyről ne a lel-
kesedés hangján beszélne vagy Írna. 

Az egy évre tervez-ott katonáskodásbal., azonban öt lett. A 
világháború alatt súlyosan megsebesül, egy esztendeig kórház-
ban fekszik, A sebesülés következtében nem kell többet a harc-
térre kimenni©-, a háború hátralévő időszakát 1 egíjagyobbréaaifc 
szintén Becsben tölti. A háború alatt tanulmányi szabadságot 
kap, ós ily módon a pesti egyetemen négy félévet végez el, és 
leteszi a középiskolai tanári alapvizsgát is. Egyetemi tanul-
mányának további folytatása nem lesz» 

Makóf 7i.etelopedése_ 

A világhábnrts után 1920-ban néhány hónapos újpesti t a n á r k o d 

után Makóra'sodorta a velotien, Sziveser, jön ide,, hiszen az 
ősi családi fészek Kunágota, a pesci és 'tó esi tartózkodás után 
közelinek számít. Három esztendeig a tanfelügyelőségen mint' 
iskolánkívüli népművelési titkár nükedik„ ' de a bürolcratikus 
hivatali élet'nem" kenyere, elvágyódik innen. • A hí r 1 ap sz ar ke sár-
tőség, a levéltár és az is1, ola felé vonzódik. Jlár 1923.. őszé-
től a makói Reggeli Újság iranfcatársa* de a lap félév nulva 
megszűnik, igy megszakad az ő kapcsolata is a szerit esz tőség-
gel. 1923-b'®-megüresedik a vármegyei fői eéé It a ro sí íllás* 
Ketten pályáznak? meg is kapja a többséget, de előre megegyez-



re1'- b n rrtj^ml . ho^r r z lesss a levéltáros, aki megbukik a vá~ 
1 et... 0:1. Azóta is inficiálva van mind aa újságírás, mind a' 
levéltári Icatatás vonatkozásában. Végül a katedrát választja. 

Pedagógusi működése. 

Még 1923-ban a helyi Polgári leányiskolához kerül, ahol közel 
negyed évszázadig működik, mint tanár, igazgató-helyettes ós 
igazgató. Gyakorlati pedagógiai kérdésekkel is egyre többet^ 
foglalkozik, előadásokat tart, cikkeket. tanul-nánvokat ir.Fő-
leg a leánynevelés foglalkoztatja. Pedagógiai tevékenységének 
kedves mellékutcája volt az az evtized, melyet 1930-ból 1941-
ig mellékállásban az ip.-iroatano.ac iskolában tölt igazgatói mi-
nőségben. Nyolcszáz fiatal tanjt ásáról tellett gondoskodnia, 
és ő volt az elsc, aki meg tudta, ér .tetni az illetékesekkel, 
hogy óraadók helyett olyan nevelők vállára kell as iparos-ta-
nonc oktatást helyezni, akiknek ez a főhivatásúk. Közbenjárá-
sára a város kot tanári állást; szerzett. A legkiválóbb helyi 
nevelők egyike: tanítványai 30,40,50 óv után is ragaszkodnak hoi 
zá, és tanáreszmenyüket benne látják kiteljesedni. 

Helyt ö rt6 n eti Lat at á c ok, 

Ariikor 1920-ban Makón leteloüedÜq igen sivár képtfoadja* 
Kincs villanyáram és közvilágítás, de a viszonyok lassan ja-
vulnak, beilleszkedik a makói körülményekbe, megtalálja baráti 
körét. 

Már a háború alatt elmélyülten olvassa Gárdonyi Géza müveit, 
és annyira hafe'&suk alá kerül, hogy tanulmányozni kezdi a Gárdo-
nyiról szóié irodalmat, személyesen felkeresi az akkor már be-
teg és fáradt mestert, ós az egri remetéről cikkek,1 tanulmányok 
egesz sorát alkotja meg. 

Ezalatt'városunkban kezd fokozódni a helytörténet iránti 
érdeklődés. Vajda István megírja emlékezetes cikksorozatát a 
Makói'Friss Újságban- megjelennek Eperjesy Kálmánnak levéltári 
leutalások nyomán irt helytört éneti rajzai, és megindul Csanád-
vármegyei Könyvtár söroaata, Az eddig főleg pedagógiai és Iro-
dalomtörténeti kutatásokkal Kelemen Fereno is fokozatosan belő-
történeti témák felé sodródig és Vajda István halála, Euerjesy 
Kálmán áthelyezése után az 6 szellenükben megkezdi temékeny, 
sokoladlu historikus működését, 

A városi levéltár abban az időben teljesen rendezetlen volt, 
. rendszeres kutatásokra alkalmatlan. Az érdeklődők bemérve kiló-

ra kikölcsönözhettek ugyan egy-egy iratköt0 get, de módszeres, 
racionális kutatást folytatni nem Ihotett . A'levőItárnak oz 
az állapota determinálta a kutatás iránya.t is. A különböző te-
matikájú iratcsomagok egy-egy helytörténeti ralz megírásához 
szolgáltak nyersanyagul. így születtek meg első helytörténeti 
munka jának, as 1933-ban A régi Meló cserepei cinnel megjelent 
müvének cikkei. \ 

Közéleti tevékenysége _ 

Mint iskolaigazgató bekerül, az Országos Közoktatási tanács-
ba., ahol a prtj/rfrl "iskolai ügyekkel, foglalkozó szekciónak volt 
egyik tagja, ők készítették elő a~; 1935. évi, VI./Polg.iskolai/ 
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tü..v ^ ciklet, ;a1u polgári i s k o l á k közigazgatási és tan-
tervi szenpontből uj tervezetet adott. Helyi tekintetben tagja 
volt a városi képvielőtestületnek ós a várnegyei törvényhato-
sági bizottságnak, ahol kizárólag kulturális ügyekkel foglal-
kozott. Szót emelt például a szánalmas állapotban lévő tanyai 
iskolák helyreállítása ügyében. 

írók, müveszek társadágába" 

Még 1921-ben szerkesztői minőségében találkozik először József 
Attilával. Ismeretségbe kerül Juhász Gyulával és Móra Ferenccel 
is. Többször igénybe vepzi Bspersit János szivess-égét is. A 
festőművészek közül jó barátja volt Bánszky Tamás és Torma Imre, 
Bánszky művészetén keresztül kedveli meg valamikor a festésze-
tet, Torna Imre pedig évtiezedeken keresztül élvezte a ICele-
men-család vendégszeretetét, E barátság volt az egyik indítéka 
annak az alapos kutatásnak, mely során feldolgozza a legmakóibb 
festőművésznek, Torma Imrének életét és művészi pályáját. A régi 
nagyok közül többek között még igen szoros baráti viszonyban 
volt Diésszilágyi Sámuellel, a litterátor főorvossal is. 

A visszavonulás évtizedétől az alkotás korszakáig 

Néhány nappal Makó felszabadulása előtt veszi kézhez a hi-
vatali előléptetéséről szóló kinevezését, ami a a bekövetkező*4 

események miatt nem törtérik meg. Továbbra is a polgári leány-
iwkola élén marad, ahonnan 1947.január 1-vel saját kérésére 
nyugdijba vonul. lehóa évtized következik. Az újságok, folyó-
iratok hasábjain hiába keressük nevét és .érdekfeszítő cikkeit. 
A magány, a keserű elzárkózottság évei ezek* de elmultak,és 
amint mondja,semniféle keserűség nincs már'szivében. 

A helytörténeti kutatás szempontjából mégsem elveszett idő-
szak volt' ez, hanem az adatgyűjtés korszaka. A levéltár- rend-
szeres látogatója, sőt felhivatásban kezelője is. 1957. után 
pedig szerteágazó gazdagsággal és sokoldalúsággal virágzik ki 
•helytörténetimunkássága,' Hihetetlen termékenyseggel ontja cik-
keit, melynek mindegyike annyira közérdekű, aktuális és magas-
szintű ölkotás, hogy lehetetlen le nem közölni. Az utolsó 8 óv 
alatt háromszor arayit publikál, mint korábban 50 év alatt. Rö-
vid tudósitásóktól négy-öt hasábos érdekfesztiő tanulmányokig 
sőt önálló kötetekig sok minden jelzi ezt-az alkotó korszakot. 
Érdeklődése kot iránytű egyrészt a hagyományökbah gazdag mult' 
felé fordulj másrészt éles szemmel figyeli b. jelen eseményéit. 
Nincs városunkban olyan kulturális rendezvény, melyről he tudna, 
sőt ne 'irna.' A zenei vagy kppzőuüvész&ti eseményekre' éppúgy' 
rezonál, mint az irodalmi vagy tudományos kérdésekre; Nekrológ-
jaival ás riport jaival,megemlékezéseivel és tanulmányaival tu-
datosan is ébren kívánja- tartani 'a 'szűkebb' haza,- a szülőföld^ 
iránti szeretetet és ragaszkodást. Sokoldalú sajtó-munkássága 
mellett rendszeresen dolgozik, legdédelgetettobb nagy szinte-
tizáló' életmüvén, a Makó jörténetén, melynek végső formába ön-
tését lényegében befejezte . Vonzó és színes cikkeivel ébren-
tartja egy egész nemzedékben a helyi mult iránti érdeklődést, 
és szinte fé l évszázad óta nevelője egy egész városnak. Mi va-
lamennyien tanítványainak ércZzük magunkat, es helytörténetünk-
nek legnagyobb, mesterét, apostolát tiszteljük benne. Hem.' 'is 
tudni, hol végzett és fejtett ki nagyobb, sokoldalúbb pédagó-
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giai tevékenysége: a katedrán-e, vagy az iskolánkivüli nevelés 
t c r . "r' -v'rt" 1 • - r r legtisztább értelemben, akinél 
a nevelői ^ . u í J n e u x l^zodik be az iác ola küszöbénél vagy a 
nyugdíjba vonulás napjavai. 

A tudományos munka és az isneretterjesztés nála szétválaszt-
hatatlan. Mindig megtalálja a módját annak,'hogy kutatásait 
népszerű formában a nagy közönség elé vigye, A stilus és a mű-
vészi szerkesztés valóságos mestere. A legbonyolultabb "tudo-
mányos kérdésekről is az élő nyelv közvetlenségével ír. Ez a 
művészi képszerüseg párosul nála'a téma. iránti szenvedélyes 
szeretettel. Mindig önmagát adja. Az ő tiszta harmonikus jel-
leme ötvöződik a gazdag és bőséges mondanivalóban. Beszédei, 
előadásai lebilincselőek és szuggesziv hatásúak. Sohasem a 
tudálékosság, az áltudományos fontoskodás, vagy frázisosság 
jellenzi ^megnyilatkozásait, hanem egy egészen melyről jövő em-
beri megértes, a legigazibb humanitás eszméje vezeti. 

Historikus kutatásai mellett számtalan melléktermék - novel-
la, vers, műfordítás, pedagógiai tanulmány, irodalomtörténeti 
integetés,stb. - jelzi sokoladlu érdeklődését. 

Most 75-évos születésnapja alkalmával is mint emberre és 
pedagógusra, mint kutatóra és előadóra a legnagyobb megbecsü-
léssel gondolunk, benne a város nagy polihisztorát tiszteljük! 
Csodáljuk óriási munkabírását, fáradhatatlan kutatási szomját, 
és szivből óhajtjuk, hogy nagyon sokáig legyen^közöttünk ór 
az elkövetkezendő években is gazdag termékenységgel végezze 
alko t ó munkaj át. 

Irodalom; 

1 . / Raffai István: Kelemen Eer1 bácsi* Csongrád megyei Eirlap 
18,évf. 1961. december 24. 303.sz. 

2 . / Varga Ákos: Amikor a'két kollégium összeforr. - Csongrád-
negyei Hírlap 19.évf. 1962. május 30. 

3 . / Ruffy Péter: Makó 15 év után. Magyar Uenzet, 1959*szep-
tember 27* 

4 . / Beszélgetés a 75*éves Kelemen Ferenccel. Magnetofon fel-
vétel a Makói József Attila muzeúm adattárában, 

5 . / Varga / Á/kos/. Peri bácsi 75 éves CsMH. 1965. szeptember 
20. 227.sz. 

6. Tóth Ferenc: A 75évés Kelemen Ferenc. József Attila Mu~ 
zeum Adattara 200.szc 
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Kelepen Ferenc munkássága. 
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25. 

34. / A makói hagyma u$ja. / név nélkül/ DFH. 1947. okt&ber 26, 
35• / Amikor a makói vasárokat a Maros partján tartották. 

/név nélkül/.DFH.1947.november 1 . / 
36 . / Raffai János "elegyes Írásai", /név nélkül/DFH.1947. 

november 13. 
37 . / Dobozi Károly hegedűművész,nezeszerző és karmaster éle-

te, -Királyi palotától a makói temetőig./Hév nélkül/DFH. 
1947. november 23. 

v 1958. 

38 . / A makói ház számok.Csongrá'Megyei Hirlap./a továbbiakban 
CSMB/3. évf c 1958 .március'" 19.66. s* . ' 

39 . / Makó a szállóigék szárnyán CSMH 3.évf.1958.április 27. 
' 99. 

40 . / Három kiállitás./Torma Imre szegedi kiállítása./Tis*"* 
táj. 1958.4.sz. 

41 . / Makó várossá válásának története. CÖMH 3 évf. 1958.ju-
lius 30.178.sz. . . . 

42 . / Mérci./elbeszélés/ CSMH 3.évf.1958.október 26.253.sz. 

1959. 

43 . / Jegyzetek egy operaestről./ Ye.rdi Traviátája Makón. Kri-
' tika/ C^MH 4.évf.1959.február 10.34,sz, 

44 . / 100 éves a Járási Tarácsház. Makói Faliújság.1959.má-
jusi szám; • • ' \ ' 

451/ Egy kutya.../elbeszélés/ C MH 4.évf. 1959.május 24.120.sz 
46 . / Távirat./St.Heim elbeszélésének forditása./ Tiszátáj. 

. 5, sz. . . . 
47 . / Fordított'világ, /Elbeszélés/.CsMH.4.évf.1959.julius ? 

164.sz. _ , 
48 . / Ilyennek ismerten.Móra Ferenc'80.születésnapjára,CSM±. 

- 4.pvf.1959"julius 19. 168.sz. 
49 . / Hagy idők tanuja./Kossuth-fa a makói lenin tér'13.sz. 

ház udvarán,/ C^MH, *.t éyfr1959. julius 26.174. sz; ' * 
50 . / Egyéves amakél xrou. J^xL Kor . 7SMH.4. évf .1959. aug»2o 

' 180.sz. 
51 . / Egy elfelejtett makói muzsikass Dobozy Károly hegedű-

művész- ós zeneszerző. CsMH. 4.évf. 1959.augusztus 9-
186.sz. • ' • ' ' ' ' 

52 . / Blaha Lujza Makón. CsMH,4.évf. 1959. augusztus 30. 
sz. v ' 

53 . / Fordított'helyzet, /elbeszélés/ CoMH 4.évf.1959.szept. 
' 4. 207.sz. 

5 4 . / Csehov: Műtárgy,/fordítás/ Marosvidék.1959.szeptemberi s 
szám. 35-38.p. * 

55 . / Egy szép'régi makói épület. 100 éves'a makói járási 
, tnácsház. CsMH.4.évf.1959.október 18,245.sz. 
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56 . / Dózsa es Nagylak. MaroMfidék. 1959.novemberi szán..3o-35p. 
57 . / Horgászok, /elbeszélés/ CsMH 4. évf. &959. noverib er 22. 

275.sz. 

1960. . . . 

58 . / Juhosz Gyula 25 eves jubileuma Makón.C^MH.17.évf. 1960. 
j anuár 1. 1s z. " ' 

59 . / Torna Imre,Makó festő fia . I .rész. Marosvidék.1960.ja-
nuári szán. 47-54,p( , r 

6 0 ; / Kortárs est Makón. Marosvidék.1960. januári szán62i64:p. 
61 . / Ilyennek isnerten./íhlékezés József -"-ttilára/ CsMH.17. 

évf.1960.január 31. 26.sz. • ' • 
62 . / Juhász Gyula 25 éves jubileuma Makón. Kortárs.1960.2.sz. 

- 291-29?.p. • ' ' , ' 
63 . / Juhasz Gyula színdarabja nakói szÍnpadon. CsMH.19.évf. 

1960.február 28.50.sz, • 
64 . / Torna Inre,^ Makó festő fia. II .rész. Marosvidék. 1960. 

nrciusi szán. 32-48.p. 
65 . / Egy 'ügyes fafarago./lá,nez «3anos fanunkai. Riport/ Tisza-

' taj.1960. 3 .sz . 
66 e / A szegedi árviz és Makó. CsMH.17.évf.1960.náreius 23. 

' 70.sz. 
67 . / A fényképezés - művészeti Nagyszabású forókiállitás Ma-

kón. /Riport./ C„Miiyiy. évf.1960.március 29 . 75 . sz . , 
68 . / Egy műteremben./'látogatás Nagy Gyula makói szobrász- ' 

művésznél.Riport./ Marosvidék.1960.májusi szán.46-53.p. 
69 . / Mikszáth-emléke./Halálának félszázados fordulójára./ 

' CsMH 17.évf.1960.május 15.114.sz. . . . 
70 . / Kis állat tarténetek./tárca/ CsMH 17.évf.1960.junius 19. 

144.sz. 
71 . / Gyüjteméryes kiállítás Makón.'Budayrla.jos festőművész 

• ^ tárlata./Kritika/ CsMH 17.évf, 1960,julius 14. 
j _ , / 165.sz, 
72 . / Képesiévelőlap kiállítás Makón. A képzőművészeti Alap' 

tanulságos bemutatója,/Riport/- k.f.~ jellel. CJMH.17.evf. 
- 1960.szeptember 18.221.sz . w 

74. / A tankönyvíró Móra Ferenc.C MH.17»évf.1960,szeptember 
18. 221.sz *' ~ ' ' 

73 . / Séta'közben, /A makói városi tanácsházról./ CsnH.17. 
évf.szeptember 18.221.sz t 

79. / József Attila nyonában./ Sajtos Gyula nyűg,hírlapíró' 
könyvet ír József ^ttiláról./ nev nélkül C„MH 17.évf. 

- ' 1960.szeptember 22. 224,sz, 
76 . / " A Sevillai borbély" Makón; / A Szegedi'Nenzeti Szín-

ház opra előadása. Kritika. C%H.17.évf.1960.szeptem-
ber 23.225.sz. ^ 

77 . / Uj könyvek a dinnye'éö tulipán termesztéséről.'-k.f.-
jellel. C IdlI 17,évf. 1960.szptember 30; 231.sz. 0 

78. / Batka István akvarelljei; /Kritika. / k . f . jellel / C-MH 
1$.évf,október 16,245. őz. ^ "" 

79 . / Kovalik ^ntal halálára./'Nekrológ/ név nélkül/ CJMH.17. 
évf.1960.december 16.296,sz. 

1961. ; 
80. / A legrégibb makói családnevek. Cski. 18.,évf,1961. január 

22.19.sz, 
81. / Sz áz éves' a Ho nvéd váró sré ..„ C J/7Í 18, évf1961 , j anuár 

. 29.25.sz, 
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82 ; / Makó. /Városkép./ Elet és Tudomány 1961. 5.sz. 80-85.p. 
83 . / Makó legszebb műemléke./Városi Tanácsház, volt Megyeház/ 

' CsMH 18.évf„1961.április 9. 83.sz. 
8#,/ Egy kortárs Juhász Gyula arcáról. Tiszatáj.1961.5.sz. 

85 . / Teleki László emlékezete. /Halálának 100.évfordulóján/ 
' C^MH. 18.évf,1961.május 14.112.ssg. 

86. / Máké múltjából, A "Hagy Oskola", a makói régi reformá-
• tus idfcola. CsMIH8.évf.1961.május 14.112.sz-

87. / Makk József emlékkiállítás Makón. /Kritika. / IC.E. jel-
lel. CSMH 18.évf,1961,május 21.118.sz. 

88. / Makó fekete napja.•1921.julius 2, /A nagy árviz évfor-
dulójára./ CSMH. 18.óvf.161.julius 2. 154.sz. 

89. / Makói müvés-zek szereplése a Délalföldi'Képzőművészeti 
Kiállításon./Kritika./CsMH.18.évf.1961.julius 30.178.sz. 

90 . / Makai Emil emlékezete. /1870-1901/ CsMH,18.évf.1961. 
augusztus 6 ,184.sz . ' 

91 . / liszt Eerenc Bnlékév, 1961. CsMH 18.óvf.1961.augusztus 
13.190.sz. 

92 . / Szeptemberi go ndo 1 at ok/ kit árult ak az iskolák' kapui K.3?. 
' jellel/ CMH 18.óvf,1961.szeptember 3.208;sz» 

93. / Bánszky- TSmás festőművész szegedi'tár lata. /Kritika. / 
• CsMH 18.évf.1961.szeptember 3 .208.sz . 

94 . / Látogatás a Délalföldi Mezőgazdasági Kisérleti Intézet 
makói részlegében./Riport/ CpMH 18 .evf .1961 .szeptember 

' 27. 228.sz. 
95 . / Bontakozó tehetségek./Jámbor Zoltánná",dr.Kársai &ndrás-

né'ós Kálmán Edit makói képkiállitása.Kritika./C MH 
18.évf.1961,október 20.248.sz. 

^6 . / Makó'népköltészeti hagyományából:• Hős József verselő 
-• köre. CsMH 18.évf.1961.november 12.267.sz. 

97 . / Emlékezés Makó történet irójára.Szirbik Miklós. 1781-
1853. CsMH,18.évf.1961.december 10,291.sz, 

1962. 
98 . / Három makói festő tár lat a/Jámbor Zoltánné, dr.^-arsai, 

Andrásné és Kálmán Elit kiállítása,Kritika/ Tiszatáj 
' 1962,1;sz, 

99. / A "Nabucco" sikere Makón. A Szegedi'Nemzeti Szinház o-
pera előadása,Kritika/ CsMH 19,évf019§2. április 18, 

' 90,sz. . . . . . 
100;/ Diósszilágyi Sámuel 80.éves.Tiszatáj.1962.5.sz. 
101. / Diósy Antal'festőművész makói'kiállítása,/Kritika/ 

' CsMH 191évf.1962.julius 1.152,sz* 
102. / Szakköri képzőművészeti kiállitás Makón. /Kritika/K.E. 

' jellel. Tiszatáj 1962. 7*sz. 1 

103. / Kelemen lászló emlékezete. Születésének'200.évfordu-
' lójára. CSMH 19.évf.1962. julius 26.173.sz. 

104. / Kelemen László-évforduló'Csanádpalotán./Riport/ C^MH 
191évf.1962,szeptember 7. 209. w . . . 

105. / Elégtelen elégtétel. /Karcolat/ C MH 19.évf.1962. ok-
tóber 28. 253.sz., ' 

106. / Mako.i koldusok és más félkész kalmárok a. 18. száfcadbam. 
Az első hatósági szegény kataszter. CSMH,19.évf.1962. 
november 11,264.sz, ' , 

107./ Verdi Reqiemje Makón* Kritika Kun Ágota álnéven. CsMH 
19.évf.1962.novomber 18.270. sz. 
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108./ í]gy kihasználatlan kincsesbánya: a nakói iszap. MsMH. 
191Óvf.1962.decenbér 24.301.sz. 

4 

1 9 6 3 . 

109. / Juhász Gyula krtikája egy vers ciklusról.Tiszatáj.1963. 
3»sz. 

110. / Evek a Maros partján./Juhász Gyula nakói kapcsolatai/ 
CM±1.21.óvf.1963.nárc.21.76.sz. 

111. / Krúdy Gyula üzenete, /nóv nélkül/ CsMH 20.évf.1963. 
'• május 12. 109.sz. ' ' ' 

112: / Diósszilágyi Sánuel/Hekrológ/ Tiszatáj.1963.6.Sz. ' 
113. / Halápy eD.lékkiállitás M-kón./Isnertetes/CsMH20.óvf. 

1963. juniu3 2.152.sz. 
114 . / Hollossy Kornélia és a cagyar opera. Diósszilágyi 

Sámuel kéziratos könyvének ismertetése. CsMH.20.évf. 
1963* julius 27. 148.sz. 

115. / Képek Csoncrád-megye történetéből. Szeged,1963.5-20. 
• 37-81.p. 

116. / A lathatatlan embernél./ Gárdonyi Géza emlékezete./ 
Délmagyarország,1963.augusztus'4. ' ' 

117. / Gárdonyi Géza születésének 100.évfordulója.CSMH.20.évf. 
1963.augusztus 4 .181.sz : 

118. / A "Szük esztendő" Makón./Az•1863. évi aszály/ CsMH.20. 
évf.1963.augusztus 7.183.sz. 

119. / Alaási Gyula Béla akvarell kiállítása Makón./Kritika/ 
' CsMH.20.évf.1963.augusztus'25.198.sz. • ' ' 

120. / Buks1./Táréa./ CsMH.20.évf.1963.szeptember 18.218.sz . ' 
121. / Tornyai-kiállitás Makón./Ismertetés./CsMH 20.évf.1963 

• október 20.276.sz. 
122. / Eüstös Zoltán festőművész; -^akói 'kiállítása. /Kritika./ 

' CsMH.20.évf.1963.december 5.284.sz. 
123. / Kodály-ünnepség Makón./ A Bartók Béla zenei ált. iskola 

hangversenye./ Kritika Kun Ágota álnéven. CSMH 1963. 
december 10 . /? / 

124. / Torma Imre emlékezete./Halálának 10.évfordulójára,/ 
CrMH 20.évf.1963.december 31.305.sz. 

1 9 6 4 . 

125. / Iskolai hangverseny /A makói Bartók Béla zenei ált. 
isk.hangversenye. Kritika./ C^MH.1964.január 29.23.sz. 

126. / Egy csanádi pap-a szabadságharc idején./Róka József 
' élete./ Yigilia.1964. 3 .sz. ' 

127. / Gádor Emil.' festőmüvésg kiállítása Makón./Kritika../ • ' 
Tévesen k.v. jellel. C MH.21.évf.1964.március 20.67.s" 

128. / Zenetanárok hangversenye uakón./Kritika./ C MH 21.évf. 
1964.április 15.87.sz. • ' n 

129./ Hép kézimunka kiállítás Makón./Riport./ CsMH 21.évf. 
1964.május 5.103.sz. 

130. / A nakói gimnázium KISZ ifjúságának hangversenye./Kri-
tika./ CsMH 21.évf. 1964. julius 10.134.sz. ' ' 

131. / Gerzonits Elemér /nekrológ/ C MH 21.évf.1964.aug.9. 
' 186. sz. " ' ' 

132 . / Juhász-Gyula szakálla.CSMH.21.évf.1964.augusztus 9. 
' 186.sz. ' ' ' ' ' ' ' 

133./ Makó török diszpolgárai.C^M,. 21.évf, 1964.aug.26192^sz. 
134. / Egy elfelejtett kismester'.'/tzikora' György'makói feső 

emléke ete./ CsM±i.21.évf.l964.szept.6.209.sz. 
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135. / Egy óriás halála./ 'A nakói Kossuth fa kivágása./Ri-
• port./ CgM: .21.évf.1964.október 1 .230.sz. • 

136. / A tankönyvíró Móra Ferenc.CqMH.21.évf.1964.október 21. 
251. sz. ' 

1371/ Szétfoszlott illluzié./Elbeszélés./ C~MH.21.évf.1964. 
deoenber 3 . / ? / 

138. / Nagysikerű kórus hangverseny Makón./ A Szegedi Tanár-
képző Főiskola női karának szereplése.Kritika./ CsMH. 
21.évf.1964.deoenber 4. 284.sz. 

139. / Kelenen lászló- emlékünnepély' Csanádpalotán./Riport 
név nélkül./ C MH 21.évf.1964.deoenber 15 .293 .sz . ' 

140 . / Tanári hangvorgeny - Makón. /Kritika/ OsMH 21.évf.1964. 
deoenber 23. 300.sz. - - -

141. / Uj élet a nakói nuzeunban./Riport./C°MH 21. évf.1964. 
december 30..304.sz. 

1965. . , 

142. / Ipari tanulók ünnepélye Makón./Riport/ OsMH 22.évf.1965. 
január 20.16 .sz . 

143 . / Növendék hangversenygk Makón./A Bartók Béla zenei ált. 
iskolában.Kritika./C MH 22.évf.1965.március 3 . 52 . sz . ' 

144 . / Bereczki Máté a legnagyobb magyar pomológus'életműve. 
»Enlékkönyv Mezőr.ovácsháza alakításának 150.évf ordu"1 é-
j ár a.. M e z őkö v á c shá z a, 1965. Mezőkovácsházi Községi Tana,-

• YB.kiadása 75-87.P.' " ' ' 
145 . / Most volna 60 éves.;.Ealékzés József Attilára.CSMH.22.évf 

1965.április l l . 86 .sz . • . . . . -
146 . / Makó és a szépművészetok. CsMH 22.évf.1965.náj.6.105.sz. 
147 . / Makó és a szépművészetek.A'nakói Muzeumi Baráti kör 

értesitője 1965.2.sz. 5-14.p. ' ' 
148. / Makói zenetanárok hangversenye. /Kritika/CsMH 22.évf. 

1965.május 19.116.sz. 
149-/ Sazkkörpk seregszemléje./A megyei képzőművészeti szak-

körök kiállítása.Kritika./ CSMH.22.évf.1965.május 27. 
123.sz. 

150 . / Beszélő ház. Makó, József Attila'u.13./Juhász Gyula 
makói lakóháza./CSMH 22.évf.1965.junius 30.152.sz. 

151. / lapp Miska;1870-1915. Makói'származású hires szinmüvésT 
emlékezete.CSMH 22.évf.1965.juliu 15.165.sz. 

152. / Beszélő ház. Makó, Kazinczi u.6;sz./Espersit'János ma-
kói lakóháza./ C % H 22.évf.1965.aug.7.185.sz. 

153. / Tokácsli lajos festőművész; makói kiállítása. /Kritika./ 
CsMH. 22.évf.1965.augusztus 11. 188.sz. 

154. / Makó története az első világháborúig.Kézirat a szerző 
tulajdonában.250.p.^ 

155. / Torma Imre festőművész életrajza.Kézirat a szerző tu-
lajdonában. 50«p. ' ' ' 

156 ; / A makói utcanevek. Kézirat a szerző tulajdonában.80.p; -
157; / Kossuth-kultusz Makón.Kézirat a-szerző tulajdonába,n20.p. 
158. / Makó közigazgatásának története.Kézirat a szerző tul. 
159. / Makó'1790-91.évi szánadása. Kézirat a szerző tualjd. 

' 20.p. ' ' 
160 ; / Makó és püspök-földesúr.Kézirat a szerző tul. 64.p. 
161. / 60'éves a'nakói Kossuth szobor.C Mfí.22.évf.1965.szept. 

23.224.sz. - , 
i 
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Aláási Gyula Béla 119 Kársai Andrásnó 95,98 
Bánszky Tamás 93 Kelenen László 103,104,139 
ifj.Batka István 78 - Kossuth Lajos 157,161 
Bereczki Máté 15,144. Kovalik Antal 79 
Blaha Lujza 52 Krúdy Gyula 111 
Broda Béla 26 Láncz János 65 
Budai lajos 71 Liszt Ferenc 91 
Csehov 54 Makai Emil 90 
Diósszilágyi Sánuel 100,112 Makk József 87 
Diósy Antal 101 Móra Ferenc 48,74,136 . 
Dobozy Károly 37,51 Mikszáth Kálnán 69 
Dózsa György 56 Nagy Gyula 68 
Espersit János 152 lapp Miska 151 
Füstös Zoltán 122 Raffai János 36 
Gádor Ihil 127 Rákosi Jenó 3 
Gárdonyi Géza 5 , 6 , 7 , 8 Róka József 126 

116,117 Szathnáry István 29 
Gerzonits Elemér 131 Széchenyi István 25 
Gilitze István 30 S&kora György 134 
Eoltner Lajos 4 Szirbik Miklós 97 
Halápy Jánso 113 Teleki László 85 
Herczeg Ferenc 27 Tokáosli Lajos 153 
Holossy Kornélia 114 Toma Imre 40, 59, 64,124,155 
Horváth Illés 19,22. Tornyai János 121 
Hos József 30,96 Tóth Kálmán 12 
Jámbor Zoltánné 95,98 Vári Ádám 30 
József Attila 6}., 75,145 
Juhász Gyula 58,62,53,84 

109,110,132,150 
Kálmán Edit 95,98 

Tárgymutató 
Helytörténet; 
IÖ-,lT,^,-2T^6,31,32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 49, 
51, 52, 55, 56, 59, 64, 66, 60, 73, 80,81,82, 83, 86 88 97, 100 
106, 108. 115,118,124,126,133, 134,146,147,152,154,155,156,157, 
158, 159,160 

Irodalomtörténet: 
"575', 6; 1,12 f 1372*272 8,30,48,50,5 8 ,60,61,62,63, , 74,75,84,90,96, 
109,110,111,114,116,117,1*2, 1^6, 145,150. 

Kritikaj 
40,4T,71,76,77,78,87,89,93,95,98,99,101.102,107,113,119,121,122 
123,125,127,128,130,13&, 140,142,143,148,149,153. 

í 
Nekrológ; 
T7T97^29 ,79 ,112 ,131 . f) 

Hevelésügy: 
I,"U,^,IX,±6,17,18,21,28. 3 ) 

Riport: 65,67,72,94,104,129,135,139,141. 3> . 

Szépirodalom: 3 ,42,45,46,47,53,54,57,70,92,105,120,137.13) 

Történelem: 15,25,85,91,103,144,151. (?) 

/A bibliográfia lezárva 1965. szeptember 23-án./ 
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K e l e m e n F e r e n c : 

Papp Miska 
/1875-1915/ 

A'XX.század első évtizedének tüneményes sikerű színművésze 
volt. A nótáskedvü,vig cinborát nindenki szerette, anit az is 
tanúsít, hogy országszerte Miskának becézték, és nég a szin-
lapokon is ilyen néven szerepelt. 

Tősgyökeres nakai ivadék. 
Apja Papp Mihály seborvos, aki színészi hajlannal gazdagon 

negáldott Miska nevü csemetéjét a helybeli sikola végeztével^ 
a nagykörösi tanítóképzőbe irattá'be, ahol az a fiatalok köré-
ben nagy népszerűségnek örvendett. A bizonyítványok azonban 
évró'lévre selejtesebbek lettek, araiért az öreg Papp gyakori 
fejmosásban részesitette fiát, aki apja bosszúságára mind sü-
5übben emlegette, hogy szinész lesz. Miska az 1894-95. isko-

. lai évben a tanítóképző utolső évfolyanát látogatta. A tanu-
lást ulhangyagolta, igy nen nyilt kilátása arra, hogy okle-
velet szerezzen. Az éppen Kőrösön időző szintársulat^előadá-
sai, azonban mindennapos volt, sokszor statisztált, és meg-
szerette azt a "festett világot", mely egyre csábítóbban 

. hívogatta. Még vizsgák előtt bucsut mondott a kaufélfának, 
Buda^estre'ment, ahol 1095» őszén felvételt nyert a Színi 
Akadémiára. A felbőszült apa perzse minden összeköttetést meg-
szakított engedetlen fiával. 

1090-ban az Akadémia'végeztével Miska Makó Lajos'szegedi 
társulatához szerződött. 1899-ben édesanyja Deghalt.Temeté-
sén ugy vett részt, hogy apja szébs sem állt vele. Papp dok-
tor hamarosan uj asszoryt hozott a házhoz. A mostoha jé szív-
vel volt Miska iránt, és a zord apap megpuhitására megtett 
mindent lehetőt, - egyelőre sikertelenül. 

A da.liás művészt Szeged közönsége szivébe zárta és dédel-
gette. Miska ügyéit Szegeden, mint a Tisza halai, csak'a 
gázsi volt keves. Ezért 1901-ben Kolozsvárra szerződött. Az 
egykorú ujsághir szerint a rajongók egész hada búcsúztatta 
az állomáson. 

Kolozsvárt egy-kettőre éppen olyan népszerű lett, mint e~ 
lobb Szegeden volt. A Kikakker kávéház nagy tükre alatt és^a 
Házsongárd kiskocsmáiban cimborái társaságában sok vig estár 
töltötti> 1901;végén a bohém Miska a barátok nagy ámulatára -
megházasodott, Peleség'l vette Tárnoki Gizella színésznőt. A 
menyecske rövid kantárra fogta férjét és munkára szorította. 
Az hajlott is a jó szóra, mert szerepeibe elmélyed.t a.zokat̂  
kidolgozta és rendezői étudiomokkal is foglalkozott. Miska é-
letteljes alakításainak hire Budapestre is elfutott annyira, 
hogy 1903-ban Gárdonyi: Bor c. színmüvének felújításakor meg-
hívást kapott a ITemzeti Színházhoz,. Baracs Matyi szerepében 
sikere volt. Immár elismert színművész lett. 

Miskát 1903. végén Beöthy László a Király Színházhoz szer-
ződtette. Itt is^sikerrel indult. Pályájának örész ive azon-
ban^Kacsóh Pongrác: János vitéz-ében tetőzött. Petőfi népies 
témájához Ka.csoh konghiális zené j e' csatlakozott és ebből tü-
neményes ̂szinházi siker kerekedett. Ennek pszihikai hátterét a 
az az ádáz politikai harc festette meg, melynek során Tisza 
István miniszterelnök a véderő-javaslat ellen abstruálé el-
lenzéket erőszakos ezsközökkel némította el. 
933. 
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1904. november 18-án volt az a botrányos ülés, melyen Perczel 
Dezső képviselőház elnök a törvény megsértésével hajtotta ke-
resztül a kornány javaslatát, A közvélemény Tisza és "bécsi pa-
rancsolói ellen fordult, A felgerjedt nenzeti érzés tarajos hul-
lánai öntötték el a fővárost. 

Ezen a napon volt a János vitéz felejthetetlen sikerű bemu-
tatója. 

Már a szinmü részlet-próbáin kimagaslott Papp Miska sokol-
dalú tehetségei A nüvész Bagó figuráját meleg liraisággal, anel-
lett hitelesen ábrázolta és csiszolta próbáról-próbára nini üö-
kéletesebbó.A Király^ Színház tagjai nár előbb is tudták, hogy 
Miska íhek színész. ̂ angja szárnyaló, és zengő, nagyar be szode 
pedig természetes'és izes: de hogy ilyen lenyűgözően nagy, azt 
senki sen álmodta* Talán harmadszor próbálta az együttes a má-
sodik felvonást Konti karmesterrel.'Csak egy-két szinházi enber 
és a szerzők üldögéltak a nézőtéren. Minden szén Mi kán függött, 
mindenki figyelte szavát, énekét és mozdulatait.Amit csinált: 
szépj megható és emberi volt. Zavartan kotorászott nyűtt tarisz 
nyájában és lövette belőle a rozsát. Konti intett a zenekarnak 
és Miska ajkán felcsendült fájdalmasan: Egy rózsaszál szebbén 
beszel... Az ének egyre forróbb, panaszosabb, egyre könnyesebb 
lett. A szöveg utolso sorainál'hangja megcsuklott. leült a föld-
re és tenyerébe temette arcát...Konti is ráborult a $artiturára 
ós sirt. Es vele sirt minden szereplő, a nézőtéren mind háron 
szerző, de sirtak a zenészek és statiszták is. 

A darab főpróbájára november 17-én került sor. A franciák vi-
lághírű szinnüvesznője: Sarah Berhardt Éppen Budapesten^tartóz-
kodott, és ellátogatott az eseményre. A művésznő végignézte a 
főpróbát és különösen Papp Miska Bagója hatotta meg. Pirosra 
tapsolta tenyerét és igy szólt kísérőihez: 

- Még sohasem láttam ehhez hasonlót! -
Miska játékát a premier közönsége viharos tetszésnyilv ánit 

tással jutalmazta. Mindjárt az első dalával /A fuszulyka szára/ 
a nézők szivébe markolt és őt még Fedák belépője előtt gajosan 
ünnepelte a zsúfolt nézőtér. Hát még mikor bársonyos baítonján 
Imtonálta: Egy rózsaszál szebben beszél! Orkánként zúgott a taps. 
Kilencszer kellett ismételnie. Pedig eggsz játéka csak annyi 
volt, hogy magára öltötte az alakot, mint valami palásot, mire 
az megszinesedett rajta és valósággal kivirágzott olyan termé-
szetességgel, akárcsak tavasszal a gyümölcsfák, Miska elérkezett 
pályája döntő sikeréhez. Ezt még teljesebbé tette a h-rmadik 
felvonásban sorra kerülő d ala: Yándor fecske száll, száll,el-
fele.,.Ezt olyan megkapó egyszerűséggel és olyan forró átélés-
sel tolmácsolta, hogy a közönségen kívül a diszletmunkások, öl-
töztetők és tűzoltók is elbűvölve hallgatták'a kulisszák mögötti 
Sohasem volt ilyen szinházi siker Budapesten. Miska ezen illő 
részben osztozott a többi főszereplővel: Eeák ^árival, Megyaszai 
Vilmával, Csatai Jankával, Szamosi Elzával és K meth Józseffel 

Miska folyamatos sike-renek hire persze Makóra is eljutott. 
Mostohába nár nagyon szerette volna látni a dicsőség fényében 
tündöklő művészt. Addig duruzsolt konok férje fülébe, anig az 
beadta derekát és hajlandónak mutatkozott a pesti útra,de osak 

hogy "az, a gyerek" ne tudjon róla. 
1905.február 10-én századszor adták a János vitéz-t.A Pgpp 

házaspár inkognitóban, hevesen dobogó sziwel ült a Király Szín-
házakét szöllyéjében. Papp doktor haragja menten elpárolgott, 
934. 



- 17 -
amikor Miska ajkán felcsendültt Egy rózsaszál. ..ináy orszá-
gosan isnert dallama. A felvonások és a darab végén olyan eloni 
erejű tapsorkán zúgott, mint ha égiháború dörgése visszhangoz-
nék a forro fiiak között. Az ünneplésből Miska is kivette a 
részét. Ag előadás végeztével Pappné egy cédulát küldött a 
"művese ur" öltözőjébe, melyre ezt irta: 

- Apával együtt várunk az előcsarnokban. Mama. -
Hem sokáig kellett időzniök. Miska szorongó' sziwel rohant 

hozzájuk. Előbb mostoháját borította el csókjaival, majd apjá-
hoz lépétt. Az öreg hevesen magához ölelte és meghatottan mond-. 
t a ! - Uagyoi#rülök fiam, hogy látlak! -

Ezzel a drámai jelenettel szent lett közöttük a béke, mely 
a továbbiak során mindvégig bearanyozta kapcsolatukat* , 

Miska Pesten egyre dusitotta dicsőségének koszoruját?és 1905.április 14.-ig 165-ször tapsolt néki a mindig táblás Ki-
rály Szinház közönsége* Belefáradt a sikerbe, - kimerült. Csa-
ládostól' Makóra utazott, hogy a szülői ház csendjében'kipihen-
je magát. Cj-ak október végén tért vissza a szinliazhoz. Beöthy 
igazgató Eeak szeszélyének leszerelésére azt is megtette, hogy 
Miskát Jancsi szerepében léptette fel. Étben is nagy tetszés"1 
aratott,. 

1906. juniusát Miska ismét Makón töltötte. 9-én a Bor-ban, 
10-én pedig a János vitéz-ben lépett fel a Hollosy Kornélia 
szinházban Bara.cs Matyi, illetve Jancsi szerepében. A Makói Újság és a Makói Hirlap áradozó' cikkekbn méltatták művészeté u„ Megállapitották, hogy Baracs Matyi szerepében tehetségét egy-
szerűsége és közvetlensége tükrözte. A János vitéz-t illető-
leg pedig kiemelték, hogy Petőfi elképzeléséhez sokkal jobban 
illik a kedves természetességgel játszó férfi szinész, mint 
bármelyik flkapott, raffinált primadonna. Baritonja mindenkit 
magával rakott, játéka pedig a Petőfi-álnodta népi mese teljes 
illúzióját keltette. 

1907. januártól Bagót újra Papp Miska alakitotta a Király 
Szinházban, ahol nem lohadj sikerrel sorozatosan szerepelt, 1 
darab'változatlan látogatottság jegyében megérte a 650. elő-
adást, Ilyen méretű érdeklődés meg sohasem mutatkozott Magyar-
országon színdarabbal szemben, Aszinházi emberek hosszas viták 
után latolgatták azokat a tényezőket, amik a darabot olyan vá-
ratlanul a siker ormára lenditették. M0gállapitották, hory a " megragadó* zenével aláfestett jő szinmüvet kitűnő művészgárda 
tolmácsolta^ de - szerintük - ez'nem indákolja a sokszázas 
széria tényét. Hiszen nem az u.n.szinházi törzsközönség lel-
kesedése futtatta a darabot a harsogó siker magaslatára, ha-
nem inkább az egyszerű emberek évekig tartó', lankadatlan lel-
kesedése. ̂ Hozzátartozott a pesti élethez, hogy úgyszólván min-
denki megnézze a színmüvet, a polgárok és tisztviselők nellet+ 
a varrólányok, kereskedő- és iparosségédek is. Az inasgyerek 
minden előadáson ott szorongtak a szinház karzati állóhelyein, 
Es másnap széltében fütyültek a darab fülbenászó melódiáit. A 
János vitéz költőisége és népi-nemzeti szemlélete megkapta a 
főváros lakosságát, mely az adott feszült politikai légkörben 
Bécs, Tisza és Eehérváry önkénye ellen a János vitéz magyar-
ságon keresztül kiáltott nem-et. Meg lehet állapítani, hogy a 
színmű értékei mellett politikai és tömeglélektani motitur.ok is 
közrejátszottak a darab óriási sikerének kialakításában. 

i . • 
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• : • - ti , iia érdekes, hogy a sajtó egyáltalán 

nen fokozta a János vitéz népszerűségét. A hangadó kritikusok 
elismerték ugyan a szinmü bájos és magyaros zené jót, valamint 
tolmácsoló! kiváló alakítását, de magát % szöveget nem sokra 
t fertőt ták. Mindezek ellenére népszerűsége napról-napra bokro-
sodott. Budapest János vitéz városa lett. Beöthy hamar elúszó 
vagyont, a szer zők - Eeltai kivételével - sok pénzt, a fősze-
replők pedig busás jövedelmet termeltek! az aranybányának bizoá 
nyúlt darabbői. Papp Miska is havi 1000 koronás gázsijából ren-
dezett viszonyok közt élt felesége és kisfia körében. Az idő 
haladtával megkomolyodott. Hova-tovább kerülte a vigalmakat 
Arcáról a mosoly elhalt, vidám hangja pedig meghálált»Mikor 
a János vitéz láz csillapodott, Miska a Vígszínházhoz szerző-
dött, azonban csakhamar a Magyar Színházban kötött ki, mely idő-
közben szintén Beöthy tulajdonába ment át, 

< / 

1913.őszén édesapja meghalt. Miska is hazajött a temetésre. 
Többé nem látta szülőföldjét. 

Nemsokára kitört az első világháború, A sorsdöntő esemény 
következtében a szihházak hónapokig szüneteltek. Miska a moz-
gósításkor bevonult ugyani de csakhamar felmentették. 1915* 
tavaszán újra behívták, amikor irodai szolgálatra Budapestre 
osztották be. Még arra. is '..ngedélyt kapott} hogy a Magyar Színházban felléphessen. Közben egészségi allapota megrendült. 
Hovatovább rögeszméje lett, hogy maga és családja, menthetőt- ' 
lenül elpsütul az egyre jobban tomboló háborús idő örvényében. 
Idegei felmondták a szolgálatot. Minden csekélység kihozta a 
sodrából, majd fásult letargiába esett. Orvos kórházi keze-
lést irt elő. Az idegklinika kilincstelen épületébe kellett 
volna beborulniaj amit napról-napra halogatott, Szeptember 
20-án reggel a városmajor egyik padján átlőtt szívvel talál-
tak rá a járókelők. Negyven éves korában, dicsősége zenitjén 
dobta cl magától az életet... 

A részvét mély és országos r&etü volt, A korabeli napilapok 
nekrológjaiból a sajnálat es a veszteség felett értett fájdalom 
hangba csendült ki, A Budapesti Hirlap 1915* szeptember 21-í 
számaban igy irt: "Az elborult lelkű, művész, a gondnélkülimek 
tetsző vig cimbora mosolyogva élte a szenvedők eletét, és ' 
tragikus tettével ragyqgó művészi pálya végére tett pontot„ 
Daliás alakja élete delén hanyatlott a koporsóba.- Zanatop — -
gyar beszédét és szívhez sző'̂ ő énekét örökre elnémította a 
maga idézte halál." A Pesti aplő ugyancsak aznapi számában 
fájdalmas hangú nekrológgal búcsúzott a kiváló művésztől ''aki 
nappal katona, este pedig szinész volt, akit lesodort a há-
ború vihara az élet fájáról." Virággal borított koporsóját 
tízezren kisérték a sirhoz, ahol Beöthy László mondott megrá-
zó búcsúztatót, majd a koposóra hulló rögök dobása közben fel-
csendül az&nekar tolcsolásában az Egy rószaszálXa. dallama. Ennek hangjai mellett hagyta el Papp Miska dicsőségének szín-
helyét, Budapestet. A jelenet olyan szivbe markoló volt,hogy 
a jelenlevők sokszor fel-íclzokogtak. 

Papp Miska tüneményes kiugráa a Király ;jzinházhoz fűződik 
ahol a János vitéz-béli Bagó alakításával szerzett magának 
ojszá̂ ra. szóló nevet. Nem szabad azonban azt hinni, hogy a művész 
osak enekes szerepekben tüiáöKLött, Amilyen elragadóan onekelt, 
olyan izos beszéddel, átéléssel ós hitelesen kreált prózai 
szerepeket is. így pályájának végén, a Magyar Színházban, nagy 
936. 
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sikereket aratott Szent Péter esernyőjében, a (Ssászár katonái-
ban, a ̂ árga liliomban, sőt Shaw Hösök-jében is. ütolső szere-
pe az uj földesúr G-aranvölgyi-je volt, nellyel be is fejezte 
színpadi sikerekben gazdag életét... 

A nagy művész sirján azóta fü nőtt, ós'eriékét^egyre hal-
ványította, -a feledés nind sürübb fátyola. A színészi telje-
sítmény tragikuma, hogy annak idején bármilyen mély hatású 
lett légyen, a kortársak múlásával szinte elenyészik. Valameny 
nyi művészi siker között a szÍnészé a legmulandőbb. Igaz,kap 
is valamit kimagasló teljesitményéértíközönségével való fcipcso 
latának varázsát, mely lehetővé teszi, hogy minden más'művész-
nél forróbban élvezhesse a pillanatnyi siker ódás izét. Mivel 
ez az élőkre épül, fokozatosan halványul, végre a szem- és fül 
tanuk kihalásával feledésbe is megy. Emlékét csak a krónikák 
herbáriuma őrzi. 

1913. tavaszán a Kerpesi temetőben járva, Papp Miska- sir-
ján egy vörös rőzsacsokrot láthattak a járó-jelők, ̂ ájirva: 
- Szervusz Miska, itt vár Ssazsa! -
Fedák évek multán sem felejtette elfforró sikereinek osz-

tályosát, de a mai nemzedék ̂mar Papp Miska nevét sem ismeri, 
nemcsak Budapesten, hanem még szülőföldjén sem. 

Ennek az Írásnak célja, hogy halálának 50. fordulóján letö-
rölje az iáő porát a nagy színész életmüvéről, mely nemcsak 
Makó kulturftincsének, hanem a magyar színháztörténetnek is 
szerves része. 

B ti z á s L á s z l ó 
Kossuth Lajos Makón. 

Kossuth Lajos 1848. szeptemberében indult áL első^toborzó-
körutjára, hogy a Habsburgok támadása ellen megfelelő magyar 
erőt tudjon í'lsorakoztatni. Az első honvéd zászlóaljak tobor-
zása és felállítása volt ekkor a legfőbb feladata. Kossuth az 
Alföld magyar népéhez fordult, és nem hiába. A nép ezrével tA 
dult zászlaja alá. 

Szeptember 23-án indul első utcára. 24-én már elmondja Ceg-
léden első beszédét, azután %gykórös, Kecskemét,Abony és 
Szolnok következik. 2C-án tér vissza Pestre, ahová sürgős ál-
lam ügyek szólították. Közben a Dunántúlon Jellasich a főváros 
felé haladt hordáival. Bár hős honvédeink megállították és 
szétverték a többszrös túlerőben lévő osztrák hadat Pákozd 
mellett szeptember 29-én,Kossuth mégis jónak^látta, hogy Is-
mét elindul^on^ és ismét csak az Alföldre. Második ut^an,ok-
tóber elsejen erkezik Csongrádra, majd Szentes, ̂ Szegvár,Hé"'' 
nezővásárhely és Szeged toborzókörutjánrk állomásai. 
A hagyomány szerint Kossuth Lajos ősegedről Makóra is át-

rándult és itt a mai Lenin tér 13.sz. - a város rendezés so-
rán nemrég lebontott Iritz ház udvarán levő, az azóta kivá-^ ' 
gott több'száz éves eperfa alatt mondotta el toborzó beszédét. 
Enneks. beszédnek azonban nem igen volt foganatja. Kossuth 
állítólag elkese'; redetten nyilatkozott beszédének eredményte<~ 
lenség érői és ezzel együtt a makóiak hazafiságáról. 
937 . 
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Ez a szóbeszéd azonban nen feleim meg a valóságnak, ugyan is 
Kossuth. Lajos az 1848-as toborzó körútja során neo. jár Makón, 
és igy beszédet nen is mondhatott* Hogy még is igy él a köz-
tudatban Kossuth Makói látogatása, ezt inkább a szomszéd^fal-
vak és városok terjesztették, lekicsinyelve ezzel Makó város 
lakóinak hazafias érzületét. 

A valóság az, hogy körútja során Szegedről kiáltványt inté-
zett Csanád vármegye népéhez,/igy Makó népéhez is,/ melyben 
többek között ezeket irja: ..."Kérlek benneteket arra, alakít-
satok minél több önkéntes csapatokat, kérlek másodszor arra, 
alakítsátok,rendezztéek mindenütt az általános népf elkshest... " 

Ez'az igazság Kossuth Lajos állítólagos 1848-as makói út-
járól. ' 

A hagyományh ak azonban mégis'van alapja. Kossuth'Lajos 
valóban járt Makón, mégpedig 184-9. augusztus 1-én, szomorú, kö-
rülmények között, amikor a. szabadságharcok a túlerővel, a bel 
ső ós külső reakció összefogásával .szemben, bukásra, áll, s 
utolsó csatáit vivta, 

A dicsőséges tavaszi hadjárat során honvédeink vissza-
foglalták Budát, a kormány Debrecenből a fővárosba költözhe-
tett. Nem sokáig maradhatott székhelyén, mert a túlerőben lé-
vő ellenséges csapatok elől menekülni volt kénytelen, Igŷ ji* 
lius 12-én Szegedre tette át székhelyét. A Duna-Tisz-közén 
azonban Haynau, a Tiszán-tulon Paskievich csapatai egyre 
nyomultak előre, ezért julius 30-án a kormány elhatározza.? 
hogy székehlyét Aradra teszi át. A kormány-tagjainak nagyobb 
réatze már julius 31-én. kisebb része augusztus 1-én indult 
el Szegedről, 

Kossuth Lajos is augusztus 1-én hagyta cl Szegedet, ahová 
pedig néhány héttel előbb annyi reménységg31'utazott. Az első 
állomása Aradra vezető utján Makó város volt. Itt az emlí-
tett Lenin tér 13.sz.alatti akkori vendégfogadóban pihant meg? és ülhetett a százados eperfa alatt, Kossuth Lajos makói tar-
tózkodásának ez a mozzánata maradt meg a nép 'emlékezetében 
és szállt apáról-fiurai Megerősíti ezt a szájhagyományt a^ 
Maros c, heti lap 1888,március 22-i számában megjelent írás 
A cikk írója Kossuthnak Lenkey tábornokhoz irt levelét kö1?" . 
szó szerint. Megjegyzi még, hogy a levél te jesen ép^cs .k a. 
pecsétet törték le róla. A level igy hangziks 

"9760/K. Az ország'kormányzója Lenkey ezredes urnák, 
Makó, aug. 1.1849. 
Ezredes Urnák n.hó 31-én kelt és e percben itt Ma-
kón vett levele végsoraiból kiderülvén, hogy ön nsi 
beteg: ezennel meghagyom, hogy Önnek eddigi sereg-
parancsnokságát megtartani s a. Tiszát védeni kell. 
különben fel leend áldozva Szentes és "Vasárhely? veszve van Mez"hegyesj veszve Gyulán munitiónk s 
veszélyeztetve minden. Szentes városa lelkes népe 
támogatja Önt és sereget, hazafiúi működésében és a 
nép áldása követendi önt, ha mint védője 'és mentője 
lépend fel, - ellenben, ha feláldozza ezredes Ön a 
derék népet és vele az álladalormak annyi temérdek 
kincsét, a haza végvesztére,'a magyar nép átka kö-
vet endi önnek minden lépését* 

938, 



Az ország kormányzója* Kossuth Lajos. 
A levői cinzóse: 9760/K.az ország kormányzó jától'Lenkey 
ezredes urnák Vásárhelyen. Hivatalból í'Lévesztébe. 

A Magyar Országos Levéltárnak 1247/1956.sz.közlése szerint 
ez a levél nincs a kormányzó elnökségi'iratok között. Közli 
még az Országos Levéltár, hogy az 1049.évi ilyen magas iktató 
szanot viselő iratok közül nencsak ez, de nég több is hiány-
zik. 

Ez tehát a története Kossuth Lajos makói tartózkodásának. 

H Í R E K 

Szeptember 8-án Fayad Janis hires kubai költő, a kubai Irc 
ésmüvészek főtitkára, lapszerkesztő, ós könyvkiadó igazgató, 
dr. póter László tudományos munkatárs társaságában muzeumunkba 
látogatott és tanulmányolta az itteni József Attila dokumentu-
mot és kiállitást. Tiszta szivvel cinnel már kiadott Fajrad Ja-
mis egy József Attila müforditás kötetet, máLy 7 költeményt 
tartalmazott. Jelenleg egy nagyobb József Attila műfordításon 

f dolgozik, mley 70 verset foglal magában. Magyarországi^látoga-
tása alkalmával Simon András költővel - ki egy esztendőt töl-
tött Kubában - nyers fordításait egyeztette. 

__ —. —. — 

Dr. Bálint Alajos a szegedi Móra Ferenc Muzeum igazgatója, 
fontos lletmentő ásatásokat végzett Óföldeákon, Földeákon,Kis 
zombor^és Tótkomlós határában. A félszinre került emlékeket fé 
dolgozása folyamatban van. , 

Augusztus 22-én megkezdődött a városi viztorory csuszó-zsaluz 
sal történő épitése. Szeptember 0. napján 11 m magasságot ért 
el a 45 n magas torony épitése. A torony beton munkálatai még 
az idén befejeződnek és azután megkezdődnek a szerelési munka 
latok. A tervek szerint 1966. évégére a torony üzemel. A víz-
toronyhoz csatlakozó fő nyomóvezeték épitése jelenleg a Fő-té 
ren és a Deák Ferenc utcában folyik.A vízhálózat körvezetéké-
nek lefektetése a társadalmi munka szervezése jelenleg van fo 
lyamatban, tekintettel arra, hogy a hídépítő va llalat munkáéi 
hiánnyal küzd és kapacitása,nincs a vezeték lefektetésáe. 

A vizmüvesités terén a makói járás az országban első helyen ' 
A járás 16 községe közül 11-ben működik már a viznü. Ferenc-
szálláson,Királyhegyesen ós KlárafalvánJölyrr,ttegö van " - az 
építés, csak Kövegy és Nagylak vízellátása nincs ̂még biztosil 
va, de Kagy lakon még az idén megtörténik a kűfuráá. A víz-el! 
tás egy községben víztoronnyal, három helyen hidroforrd ós 7 
helysogben glóbusul történik. 
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Az 51eves nakói zsidótenplon lebontása a befejezéshez köze-
ledik. ^agy koh.alr.tas, feldarabolt vasoszlopok ós kis^f&lcson-
kok jelzik csupán az egykori szép zsidó templom. helyét. Az 
évek óta lezárt u.n0 "zsidó-kői" újra megnyílt, A^városrende-zés során a tenplon helyére egy nagy kulturkonbinát épitését 
tervezik. " ' 

Dr. Sorúravics Mihály 116 db-ból álló értékes váltó- ós pa-
pirpénz gyűjteményét, Erdélyi Béla pedig Mágori'Varga Béla 
festőmüvesz önarcképét ajándékozta nuzeurninkndc . 

— . — . 

Szeptember 15-én a minisztérium képviselőinek bemutatták 
a Kovács-Brúder-féle tökéletesített hagyma-szedő ^épot.A Bi-
zottság elismeréssel nyilatkozott az elmés megoldású konstruk 
cióról, csak jelentéktelen.módosítást javasolt, 

— » — « V 
Az Építésügyi Miniszterjum 5730/1965.sz, határozatában mó-

dosította az Országos Műemlék jegyzéket. A médositás következ 
tében törölte a műemlékek sorából az alábbi makói műemlék jel 
legü épületeket: • ' 

Molnár József, Mr.kó Vörösmarty u.l« 
Általános Iskolák Gondnoksága, Makó,Vörös Hadsereg 

utja'2» 
Belvárosi Ref, Egyház Ótemetői sirköve. 
Belvárosi Róm.Kat.Egyház Beloiannisz'utca sirköve, 
K.Kiss Imre,Makó,Vörös Cgillag u,6-8, 
Vér Jenő és Tsa,Makó,Szent István tér 10. 
József Attila Gimnáziun,Makó,Szabadság tér 6. 
Erdei József és Kiss István,Makó,Puskin u.5., 
Városgazdálkodási "Vállalat,Makó,Köztárspság tér lo, 
özv. Erdei Sándor né ,Makci f Kálvin u. 8. Belvárosi Ref.Egyház,Gondnoki Hivataliaké Kálvin t.3 
Fazekas János,Makó, József Attila u.20, 
lestár Gyula és Tsai,Makó.József Attila u,18„ 
Belvárosi Rón.Kat Egyház gondnoki hivatala,Görög-
szabadságharcosok tori kápolna, 
Faragó János és Tsai,Makó.Görögszabadságharcosok t.32/ 
József Attila muzeun?Mekófelszabadulás u;4. Makói Járásbíróság .Makó ,Felszabadulás u.. 2 * 
Izraelita Egyház jMakó,Eötvös u. Zsidó templom. 
Bajusz Sándor,Makó f Eötvös u,. 23. Nagy Sándor,^akó,Beloiannisz utca 24, 

A nakói járás területén a múlt év folyamán mc$csonkitott kis-
zombori -Keponuki Szent János szobrot tör*"!-'.. ̂  *JL 
nisztériun és felvette az apátfalvi Hepomuki Szent János szob 
rát. ' ' ' 

Az Ért esitő munkatársai; i 
Búzás László gimnáziumi tanár 
Kelemen Ferenc ny. polgári iskolai igazgató 
Tóth Ferenc múzeumigazgató 
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