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Makó egész társadalma ünnepelte 
40 éves papi jubileumán 
dr. Kecskeméti Ármint 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) A 

makói izraelita hitközség szombaton ünnepelte tu-
dós papjának, dr. Kecskeméti Árminnak 40 éves 

papi jubileumát. A bensőséges ünnepségen az ösz-

szes makói felekezetek, a közigazgatási hatóságok 

és tanintézetek képviseltették magukat. 

A jubileumi ünnepség a templomban kezdő-

dött, ahol az ünneplő közönség első soraiban jelen 

voltak a katolikus, református és evangélikus egy-

ház lelkészei, presbiteriumi küldöttségei, a várme-

gye, a város képviselői, a szegedi Fcreo József 

Tudományegyetem bölcsészeti karának képvisele-

tében dr. Fogrl József egyetemi tanár, a makói 

állami gimnázium, a felsőkereskedelmi iskola és 

polgári iskola képviselői és a város minden társa-

dalmi rétegéből számosan. 

A bevezető ének utan dr. Kecskeméti Ármin 
mondott megkapóan szép ünnepi beszédet. A sze-

retet, a béke, az igazság cs jóság hirdetőijeként 

kezdette meg makói munkásságát 40 évvel ezelőtt. 

Ez alatt a 40 év alatt sarkaiból kifordult a világ, 

ősi megszentelt értékek, nagy emberisógi eszmé-

nyek tipródtak sárba s a gyűlölet égig lobogó 

niáglyatüzei a kultura, a testvériség annyi szép 

intézményét hamvasztották el, de az öreg kor 

mégse hozott számára kiábrándulást, nem törte 

meg lelkében a szeretet, a béke, a szabadság, a: 

igazság erejéről való meggyőződést. Ennek a meg-

győződésnek hirdetése volt papi pályájának leg-

főbb célja annak a 40 esztendőnek során, amely 

alatt zsidóvallásu magyarokat nevelt az iskolákban 

és zsidóvallásu magyaroknak beszélt a templom-

ban. 

Költői szépségű beszédét Kecskeméti Ármin 

fohásszal fejezte be. Legyen az egyházközség — 

mondotta — a vallás és művelődés eredményeivel 

ékes, mindenkor Istentől megáldott. Legyen a 

vármegye és város egész lakosságán a szeretet és 

béke üdvöt fakasztó szelleme. Összetartás, test-

vériség, va'lási és társadalmi egyetértés, a becsület 

tnunkája és a munka becsülete az egész hazában, 

hogy általa visszaszerezzük Nagymagyarorseágot. 

Végül a kormányzóra,_ a hon megmentőjére ííért 

áldást, 

A Himnusz el éneklés ével véget ért a templomi 

ünnepség, majd a közönség átvonult a tarácsházba, 

ahol az üdvözlőbeszédek hangzottak el és Kecske-

méti Ármin arcképét leplezték le. Fejő. vast ák a be-

érkezett üdvözlő iratokat, amelyek sorában dr. Ká-

szonyl Richárd főispán, Görgey István képviselő, 

dr. Brunncr ödön járásbirósági elnök és még 

sokan mások küldöttek üdvözleteket. Dr. Dózsa 

Ferenc, dr. Endrei Annin, dr. Dózsa Simonné, 

majd dr. Fogel József egyetemi tanár, azután az 

egyházak lelkészei, Szirbik Sándor református el-

nök-lelkész, Szita József katolikus lelkész, Tóth 

Kárőly evangélikus lejkész, ezt követöleg dr. Ma-

gyary László árvaszéki elnök a vármegye, dr. 

Szilágyi István főjegyző a város nevében ünne-

pelték a jubiláló főpapot, aki meghatottan mon-

dott köszönetet az üdvözlésekért. 
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Glatz Oszkár érdekes terve 
Országos Népművészeti Múzeum 

felállítására Szegeden 
Egész k is művészcsopor t m ű k ö d n é k k ö z r e a m u z e u m megva lósu lásában 

— Dr. Pálfy J ó z s e f po lgá rmes te r levélváltása Glatz O s z k á r r a l 

(A Délmagyarország budapesti munkatársától.) 

A Szeged iránt megmutatkozott általános müvész-

érdeklődés egyik legkiemelkedőbb eseményeként 

Glatz Oszkár főiskolai festőmüvész-tanár, a ma-

gyar iiépvisc'etmüyészet első és azóta való lelkes 

propagálója még a nyár folyamán levelet irt dr. 

Pálfy József polgárinestejrnek. Levelében formális 

ajánlatot tett arra, hogy 

állíttassák fel Szegeden egy olyan or-

szágos keretű népviseletmüvészeti gyiij-

tcménymuzcum, amely az egész magyar 

népviseleti művészetet festménytk n, 

genreszobrokon és tényleges textíliákon 

központilag mutassa be,  1  

A gyűjtemény gerince a festménygaléria legyen, 

amely nagyméretű, abszolút művészettel megalko-

tott genre- és portrékompoziciókon vonultassa fel 

a népviseleti vidékek jellegzetes típusait színes üs-

nepi ruháikban. Ezt egészítse ki e vidékek fal-

vairól, illetve házairól festendő szines tájkép, meg 

házűitcAjeurfestniény. A jellegzetes, markáns ti-

pusegyedekről pedig szoborportré illusztráljon. Vé-

gül a népviseleti vidékenkint tagolt gyűjtemény-

anyagot eredeti textíliák vitrinben tárolandó gyűj-

teménye egészítse ki. 

Glatz Gusztáv érdekes levelére — amelyben 

hangsúlyozza, hogy a gondolatot tulajdonkép gróf 

Klcbdsberg Kunó vetette fel —i 

dr. Pálfy József polgármester 

válaszolt. A polgármesteri levél, ame-

lyet közölhető részeiben alább adunk, 

a nagyjelentőségű ügynek folyamatot adott 

cs formai elintézés felé terelte, ami által ismét 

olyan esemény van Szeged javára kialakulóban, 

amivel nemcsak kuUurtcnyckben lesz gazdagabb a 

város, dc vele komoly idegenforgalmi attrakciót is 

kap. 

A polgármesteri levél érdekesebb részleteiben 

a következő: 

Kedves Barátom! Szabadságomról vissza-

térve, csak most jutok hozzá, hogy kedves 

' soraidra válaszoljak. Az újfajta néprajzi mú-

zeum létesítésére vonatkozó elgondolásod 

nagyon életrevaló ós értékes. Hálás köszö-

net azért, hogy a terv megvalósitásúnát 

Szegedre gondoltál. Sajnos, igy nem tudok 

a dologhoz érdemlegesen hozzászólni, mert 

nem rajtam áll az elintézps. Az elindításhoz 

szükséges költségvetési fedezet biztosítása 

volna az első lépés. Ehhez pedig tervezetet 

ke'lene benyújtanod a városhoz, amit aztán 

hivatalos túrglgalás a'á vehetnénk. Ezt a Iá-
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Kedvező részletfizetésre is hopholó. 
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keket készséggel bemutatja. 
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vatalos utat nem lehet mellőzni. Dc ezt ért-

hető is. Hiszen közva'tjon kezeléséről lévén 

Síd, szigorúan be kell tartani a szabályokat. 

Én a magam részéről a legmelegebben 

pá tolom az eszmét és megvalósításától sok 

szó/rct várnék. 

Ismételten megköszönve városom iráni 

tanúsítóit figyelmességedet, őszinte nagyra-

becsüléssel cs szívélyes barátsággal köszön-

telek. 

Dr. Pálfy József. 

Módom volt i 

Glatz Oszkár 

főiskolai festőművész-tanárral koncepciózus tervé-

ről, a gyüjtcniénymuzcum megalapításának lehe-

tőségeiről és a tervet megvalósító művészgárdá-

nak kiválogatásáról hosszan beszélgetni. A Mester 

az egész komplexumról igen nagy lelkesedéssel 

nyilatkozott. t | i. | 

— A gondolat nem ujkelctü, hiszen annakidején 

sokszor beszélgettünk néhai jó Klebelsberg Kunó 

gróffal egy ilyenfajta gyűjtemény szükséges léte-

sítéséről — kezdte elgondolkozva Glatz Oszkár. 

Nem tagadom, van valami részem a gondolatnak 

toivvc válásában és különösen abba, hogy a mu-


