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[márvány, 
De szívén hord sok Halbőr Förgeteg. 

Betyár legendák szárnyán is suhantál — 
S pihengettél a Jegenyék alatt . . . 
Urak, parasztok kézbe kézt e han tná l : 
Sze ressük egymást és a — holtakat. 

Napos tájak-xa gyászok árnya döbben, 
Vízenjárók se jutnak partra m á r : 
Szétszabdal t ország, parttalan h a t á r . . . 

Kincs vagy Tömörkény s bár A kincs a földben, 
A ti tkos éjek lángja nem hamis : 
Ki kincset állit, itt találhat is. 
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harctéren riasztott rám a meg-
döbbentő hir : Tömörkény 

István 1917 évi április hó 24-ikén meghalt 
A harctéren a halál megszokott, mert min-
dennapos vendég; a Tömörkény István ha-
lálának híre mégis fájdalmas izgatottsággal 
remegtetett meg. 

Alkotó kedvének verőfényes delelőjén 
váratlanul roppant össze. 

Minden kilobbant magyar élet megsem-
misült érték, még a harctéren is az ; milyen 
értékek mentek hát veszendőbe egy olyan ter-
mékeny élettel, mint amilyen a Tömörkény 
Istváné volt, aki még két marékkal szórhatta 
volna közénk irodalmi kincseit. Mert még ha-
lála után is szórta. Népek az ország haszná-
latában című posztumusz kötetében a teme-
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tés napjáról (április 26-ikáról) keltezett elő-
szót Móricz Zsigmond így fejezi be : 

„Titkokkal van tele ez a könyv, mint 
ahogy titkokkal van tele a ma. 

S szegény, az ember, aki e titkok ro-
vója kezdett itt lenni, elment, mint annyi milli-
óan ez években: Ígéretes életük teljességében. 

Eggyel kevesebben vagyunk." 
Igaza van Móricznak, szám szerint va-

lóban csak eggyel lettünk kevesebben, de mi-
nőségre egy olyan istenáldotta Valakivel, aki-
nek a természetes zamatját semmiféle irodalmi 
patikaszer se meg nem közelíti, se nem pó-
tolhatja. 

Halk szavú, mélázó tekintetű, meleg ke-
délyű ember volt Tömörkény. Szerette a csön-
det, a magányos bolyongásokat, de nem ve-
tette meg a dudorászó nótázgalásokat és az 
összekoccanó poharak baráti csengését sem. 
Ám gyűlölte a rikító reklámot és a szinpadi-
asságig mesterkélt pátoszt. Nem a gúnyát 
nézte, hanem az embert. Az ember szivét, meg 
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a lelkét. A jóságát, meg a gyöngédségét. A 
szívbeli nemességet, meg a lelki finomságot. 

Valamikor egy vezércikket olvastam tőle 
az egyik fővárosi napilapban, amely újság 
néhány írását vezető helyen is közölgette. 
Ebben a cikkben Tömörkény a magyar népet 
Istenszeretőnek, hazaszeretőnek és Kossuth-
szeretőnek jellemezte. Találóbban senki se 
jellemezhetné őt magát sem. Vagy van-e tisz-
tább és.mélyebb Istenszeretet, mint az, amely 
egy kocsmai beszélgetés káromkodóját így 
inteti le: „Az Istent ne bántsátok. Tiszteljétek 
az istent. Aki úgy megy el a templom előtt, 
hogy ha nyitva van az ajtaja, azután még se 
megy bele, az nem rendes ember." 

Csupaszeretet ember volt Tömörkény, 
hogyan hiányozhatott volna hát szeretetének 
tárgyai közül az életszeretet. Nem tudom, 
hogy a megnyugvás vagy a bölcsesség eré-
nye tündöklik-e ki inkább ebből a szenten-
ciájából : „Az élet akármennyire kellemetlen, 
mégis csak több, mint a halál." 
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Tömörkény írói fantáziáját a földszagú 
figurák bilincselték le. A nép egyszerű gyer-
mekei, akik néha-néha ravaszok, de csak na-
gyon ritkán romlottak. A nép kevés beszédű 
fiai, akik néha-néha áradoznak, de csak el-
vétve szónokolnak. A nép dévaj tréfacsinálói, 
akik egyre-másra termelik az egészséges öt-
leteket, de soha sem pukkantgatják a szik-
rázó szellemesség szemkápráztató rakétáit. 

Prózában mindmáig Tömörkény István 
az Alföld legnagyobb poétája. 

A magyar paraszt pszihéjét senki se 
látta meg élesebben és senki sem ajnározta 
megértőbb szeretettel. 

Humora az őszi verőfény mosolyával 
aranyozza meg az ügyes-bajos emberek buk-
dácsolásait és félszegségeit 

Humorának virágos keszkenőjét gyön-
géden teríti a gondok rögeire és a bánatok 
barázdái fölé. 

Humora szivárványos nyilat feszít bal-
sorsok mélységei és szerencsés pályák ma-
gasságai között. 
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Lám-lám, hogyan cifrázom én, balga 
együgyű. Mennyivel egyszerűbben, világosab-
ban és érthetőbben mondja ezt Tömörkény; 
nem hiába, hogy az egyszerűség egyik leg-
főbb ereje, amely tartós, mint egy antik veret 
és csillog, mint egy elkophatatlan zománc. 

Tömörkény szerint: „a humor a gyön-
gye az emberi életnek." 

De van neki más meghatározása is. 
„Mondják, hogy egy vidéki város közgyűlé-
sén, mikor arról volt szó, hogy legalább éj-
félig világítani kellene az utcákat, egy öreg 
magyar azzal érvelt az indítvány ellen, hogy 
minek az, mikor minden rendes ember úgyis 
otthon van esti nyolc órakor. Ebben humor 
van." Hitelesíti meg az érvelést Tömörkény 
s a tetejébe még ezzel is megtoldja: „De 
abban is humor van, hogy ebben humor van." 

Nekem ezúttal nem feladatom, sőt talán 
jogom sem, hogy Tömörkényt analizálva, 
helyét az irodalomtörténetben kijelöljem. 

A Dugonics-Társaság, a Pusztaszeri Ár-
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pád-Egyesület, a Tömörkény-Asztaltársaság 
kegyeletes ébersége minden dicséretet meg-
érdemel. Érzik és értékelik Tömörkény alko-
tásainak a maradandóságát; gyászoló tiszte-
lők, barátok és írótársak gyöngéd kezei ál-
landóan egyengetik és söpörgetik az utat, ne-
hogy csak a testi élet számára meghalt, de az 
örök élet számára újraszületett nagy magyar 
író halhatatlansági jussát befújja az idők hava. 

Ez a juss Tömörkény István halálának 
tizedik évfordulóján már élő valóság: kiirt-
hatatlanul meggyökeresedett köztudat, amely-
ből — előbb-utóbb — megföllebbezhetetlen 
irodalomtörténeti ítélet fog kilombosodni. 
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ömörkény István, szegedi ma-
gyarság büszke szemefénye, 
eljöttünk Hozzád, aki fölött 
immáron egy tízesztendős sír-

ban boronganak az enyészet árnyai, de aki-
vel még mindig élő közelségben tudjuk és 
az eszmék közösségében érezzük magunkat. 
A sírhalom, amely a mulandóság törvényei-
nek alávetett porhüvelyedet magába zárja, azt, 
a mi Benned anyag volt, elrabolhatta tőlünk, 
de szíved melegéből és elméd fényességéből 
nem rekeszthetett ki bennünket, a kegyeletes 
megemlékezés oldott sarus zarándokait, akik 
a megnehezedett magyar élet mindennapos 
förgetegével dacosan szembeszegett fejünket 
íme alázatos hódolatra hajtjuk áldott ham-
vaid előtt. 

Tömörkény István, Te a szegedi föld 
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gazdag termését a költészet aranytálcáján he-
lyezted a magyar irodalomnak hamisítatlanul 
ízes gyümölcsökhöz csak gyéren szoktatott 
asztalára, a szerelmes rajongással ölelt és 
halhatatlanított szegedi föld pedig viszonzá-
sul csak egy, bársonyos árvácskákkal beül-
tetett egyszerű sírdombot adott Neked. 

Szeged örökre sínyli a veszteséget, amely 
azzal zúdult rá, hogy alkotó tehetséged pom-
pázatos teljében kihullott fáradhatatlan kezed-
ből a csillogóan tiszta és mindeneknél ma-
gyarosabban színező toll; de nem hegedt még 
be a Pusztaszeri Árpád-Egyesület fájdalmas 
sebe sem, azé az egyesületé, amelyet kitűzött 
céljai elérésében, mint főtitkára alapításától 
kezdve másfél évtizeden keresztül egészen ha-
lálodig megértő lelkesedéssel sarkaltál és tá-
mogattál. 

Ha Szeged plasztikus erővel tősgyöke-
resen érzékeltetett népi életének legnagyobb 
költőjét siratta Benned, a Pusztaszeri Árpád-
Egyesület egy olyan harcosát vesztette el, aki-
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nek vallásos hevületét csak lángoló hazafias-
sága lobogta túl. 

Vallásosságod a csodálatos természet ősi 
titkain keresztül szárnyalt fel mindenek te-
remtő és megtartó Atyjához, hazafias érzésed 
pedig az ázsiai pusztákról idesodort ősma-
gyarok pogány szívéből sugárzott szívedbe, 
amelyben imádsággá finomult és életpro-
grammá gyökeresedett. 

A boldog béke ágyékából született esz-
tendők hosszú és harmatos során át a Te tü-
zes riadód zengzetes hangjai mellett inarsol-
fak a kegyeletes zarándokok vándor lábai a 
szeri síkságnak monostorromos, a fejedelmi 
Ár pád emlékművével ékesített és a vezérek em-
lékére ültetett fákat megfogantató homokjára. 

A szeptemberi ünnepségek sorrendjét 
évről-évre közlő plakátoknak a Te ragyogó 
tollad alól csendülő szózatos felhívásai nem-
csak irodalmi remeklések voltak, hanem mély-
séges vallomások is. 

Cikornyátlan nyelvezetük erőtől duzzadt 
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és zamatosan csordult; Árpád apánkhoz, a 
diadalmas Honalapítóhoz pedig úgy esdekelt 
fel állhatatos és áhítatos tekinteted, mint igaz 
magyarhoz méltóan Istenen kivül senkihez sem. 

Az egyesület belső életének lendületes 
elmélyítésére és tartalmas megtermékenyíté-
sére széles és mély barázdákat szántottál, 
amelyekbe a legnemesebb szándék szerencsés 
kezével szorgalmasan hintegetted az ötletek, 
a tervek, az akciók kalásztigérő magjait. 

A Pusztaszeri Árpád-Egyesület az ara-
tástól, monumentális célkitűzésének megvaló-
sításától még messze, talán nagyon is mesz-
sze áll, de a barázdaszántók és a magvetők 
sorában első sorban Neked köszönheti, ha 
zsendülő vetését bár lassan-lassan, de egyre 
biztatóbban érleli a reménység és a szívósság. 

A megpróbáltatások borzalmaiban meg-
hempergctett nemzedékünk lelkiségéről, amely 
önérdekhegyekkei bástyázza magát körül, már 
régen felszikkadt az önzetlenség harmata, mél-
tán csodálnivaló tehát, hogy rajongva sze-
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retett családod kíséretében mi, tisztelőid, ba-
rátaid és egykori munkatársaid táborából egy-
néhányan ma, halálod tizedik évfordulóján 
megilletődéssel süvegeljük sírodat, a hatalmas 
szegedi határ klenódiumos darabkáját és meg-
gyújtjuk rajta a kegyeletes emlékezés igény-
telen mécsesét. 

Ám senki sem fog csodálkozni, ha meg-
érti és megérzi, hogy ennek a mécsesnek a 
lángja abból a tűzből lobog fel, amelyet a 
messze multakon merengő szavaiddal és a 
magyar érzések húrjain muzsikáló írásaiddal 
Te gyújtottál föl leikeinkben. 

Tudjuk, hogy adósaid vagyunk és érez-
zük, hogy hálásaknak kell lennünk, mert — a 
magyar szellem birtokállományát gazdagítva 
— a magyarság dicsőséges javára dolgoztál 
és mert — törekvéseinket és eszményeinket 
segítve és szolgálva — nekünk, a Puszta-
szeri Árpád-Egyesületnek is éltél. 

A Te életed a halál után is élet, buz-
dító és megbecsülést parancsoló. 
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A Pusztaszeri Árpád-Egyesület, amely 
irodalmi osztályát azzal a reménységgel ke-

- resztelte el nevedről, hogy ezt a nagy nevet 
megérdemelten sikerül tündököltetnie, a jö-
vendők homályába is világító neveddel szem-
ben tudja és tenni fogja kötelességét. 

Áldozó hódolatunk koszorúját azzal a 
vallomásos fogadalommal teszem le köny-
nyeinkkel és könyörgéseinkkel megszentelt 
sírodra, jó Tömörkény István, hogy követni 
iparkodunk, szívvel és babérral becsülünk, 
hervadhatatlanul drágalátos emléked és ki-
rályi kincsekül közénk szórt értékeid kultu-
szos ébrentartásán és megőrzésén hálával és 
hittel sáfárkodunk és soha, soha nem felejtünk. 

Ámen! 
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zt a kapcsolatot óhajtom is-
mertetni és kimutatni, amelyet 

a közös törekvések és közös áldozások Tö-
mörkény István és a Pusztaszeri Árpád-
Egyesület között kovácsoltak. 

A Pusztaszeri Árpád-Egyesület nem 
akarja Tömörkény emlékét kisajátítani, jólle-
het nemrégiben módosított alapszabályai sze-
rint egy irodalmi osztályt állított fel és ezt 
a Tömörkény István fénylő nevéről keresz-
telte el. 

Tömörkény nagy kincseket revelált egyé-
niségének kultusza osztatlanul az egész ma-
gyarságé. 

Ez a kultusz már is elindult hódító 
útjára. Bizonyára csak kevesen tudják, hogy 
a szegedi egyetemen „Magyarország tárgyi 
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néprajza*-ból egyetemi magántanárrá habili-
tált Banner János dr. adjunktus az 1922—23. 
tanév második felében „Tömörkény István 
és a magyar néprajz" címmel előadást tartott. 

Ez már kultusz, még pedig olyan kul-
tusz, amely azt jelenti, hogy behantolt sír-
jában Tömörkény nincsen elfeledve. 

Ennek a kultusznak a szolgálatára fák-
lyát ragad a Pusztaszeri Árpád-Egyesület is, 
amelynek Árpád-kultuszát annakidején Tö-
mörkény István hittel és hűséggel szolgálta. 

A Pusztaszeri Árpád-Egyesület magját 
a „Szombatosok huszonegyes társasága" 
vetette el, amely 1895 elején tartotta alakuló 
ülését. Jóravaló magyar emberek, nagyobb-
részt Felsővároson lakó tisztviselők alakítot-
tak egy baráti kört, amelynek tagjai kedvüket 
lelték az életörömökben és a hazafias felbuz-
dulásokban. 

Az említett társaság, amely első szer-
vezetében néhány hónap inulva feloszlott, az 
1897. év májusában újból megalakult. Tömör-



kény ugyanezen hónapban lépett be a szom-
batosok közé. 

A szombatosok elhatározták, hogy 1897 
augusztus hó 8-ikán kirándulnak Pusztaszerre, 
az országló Előd, Árpád millennáris emlék-
müvéhez. 

Tömörkény sáfárkodását híven, szósze-
rinti hűséggel akarván jellemezni, az ökör-
szem cseléhez folyamodom : én. az igénytelen 
Ökörszem a Tömörkény sasszárnyai alá húzó-
dom és e szószárnyakon repülök a kéklő magas-
ba, pogány magyarok hatalmas Hadurához. 

Tömörkény írói nagysága igazi nagy-
ság, minden szava érdekli hát a nyilvános-
ságot. Részleteket, töredékeket nyújtok csupán. 

Mély zöngéssel búgnak fel és ódon 
zamattal áradnak Tömörkény szavai. 

Az 1897. évi augusztus hó8-ikára meg-
állapított első kirándulást egy emlékirattal 
akarták megörökíteni. 

Az emlékirat szerkesztésére Tömörkényt 
kérték fel. 
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Az emlékirat költői szépségei közül hadd 
álljanak itt a következők: 

„A puszta ez itt, a nevelésbe adott 
puszta, mely adta annakidején, évezred előtt 
hátas lónak a harapnivaló füvet. Most a ke-
nyeret adja a magyaroknak. 

Minden föld áldott, amit megteremtett 
ebben a hazában a mi Istenünk. Minden 
föld adja Árpád népének amit tud, amivel 
bír és szül, szül évszázadokon át kifogyha-
tatlan csodás erővel mindent, ami tőle csak 
telik. És neki soha panaszai nincsenek. Bár 
olykor sóhajai fakadnak, ha idegen zsoldo-
sok saruikkal tapodják." 

Ó, szegény Tömörkény áldott szelleme, 
ha tudná : mennyi keserves sóhaja van most 
az idegen csizmákkal megrugdosott magyar 
földnek! 

A következő évben, 1898 évi augusztus 
hó 7-ikén megtartott pusztaszeri ünnepségen 
Tömörkény mondta az emlékbeszédet. (A be-
széd szövege töredékesen sem maradt fenn.) 
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Az 1900. évi hazafias ünnepélyen Rost-
kowicz Arthur lapszerkesztő oly értelmű in-
dítványát fogadta el a pusztaszeri gyülekezet, 
hogy országos mozgalmat indít az Árpád-
kori templomnak és monostornak a régi ala-
pokon való felépítése iránt. 

A Szombatosok Asztaltársasága 1900-
ban fogadalmat tett, hogy minden évben, 
havi-búcsú előtti vasárnapon kirándul a 
pusztaszeri Árpád-szoborhoz. 

Az 1901. évben felmerült az Árpád-
Egyesület megalapításának a terve. 

A Szombatosok Asztaltársasága 1902-
ben átalakult Pusztaszeri Árpád-Egyesület-té. 

Tömörkényt 1902 évi augusztus hó 
3-ikán az Árpád-ünnep után Pusztaszeren 
tartott alakuló közgyűlés egyhangú felkiáltás-
sal főtitkárrá választotta. 

Tömörkény ezen időtől kezdve egészen 
haláláig a Pusztaszeri Árpád-Egyesület esz-
ményeinek és eseményeinek hűséges króni-
kása és szárnyaló költője. 
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Az 1902/1903. egyleti évről szerkesztett 
választmányi első jelentés — Tömörkény szö-
vegezésében — örömmel és önérzettel álla-
pítja meg: „Követ vetettünk a tóba. Alvó tavá-
ba a hazafiságnak vetettük a történelmünk 
iránt való tisztelet lángját és a szíveknek sok 
ezreit hoztuk mozgásba a nagy Ős emléke 
iránt s kultusszá vált ma az, ami évek előtt 
csak egyes rajongók eszménye volt." 

Az 1903. évi (pusztaszeri zarándokúti) 
felhívás szerint: „Árpád dicső vezér a pai-
zson fölemelve hirdette a hívő népnek, hogy 
ez a haza az a föld, amelynek földje szent. 
Ez szentül tartassék mindörökké hazául." 

Majd egy vallomás barázdáját szántja 
Tömörkény : „Bennünket nem vezet más, mint 
az a szerelem, amely magyar tűzben égve 
azon a parázson izzik, amelynek lángja ott 
lobog lelkünkben az ős vezérek ismeretlen sír-
jai fölött. Gyönyörű Árpádunk, kedves Ár-
pádunk emlékét felejteni miként tudhatnánk." 

Az 1904. évi ünnepségről, amelyen Előd 
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vezér újból ültetett fájánál Tömörkény beszélt, 
^ S z e g e d i Napiéi, auguszjtus. 30-iki száma — 
sejtésem szerint Tömörkény tollából — mé-
lyenjáró cikket közölt. Kiragadom belőle ezt 
a megragadó részletet: „A szobor előtti téren, 
a forróságtól vörösre perzselt puszta sovány 
mezején, ünneplő ruhába öitözött nép ezre 
térdel, imádkozik. A díszmagyarba öltözött 
leventék ott térdelnek a szűrös, kopott gu-
ny£íjú paraszt mellett. Árpád szobra előtt min-
den magyar egyenlő." 

A vérszerződésben megpecsételt demo-
kratikus jogegyenlőség modern gondolatát vi-
rágoztatja ki Tömörkény az utolsó hatszavas 
mondat klasszikus tömörségében. 

Az 1905. évi felhívás szövegéből ez az 
ízelítő: „A balladák és regék árnyában szü-
letett Hős emlékezete ezer esztendők multán 
is él és emlékének büszke hálával adózik a 
kései utód. 

Járuljunk a szabad ég alatt hozzá, hogy 
előtte tiszteletet és fogadalmat tegyünk. 
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Teljen meg a lelkünk régi nagyságunk 
fényével és bár zokogva sirassuk is egykori 
hatalmunkat, erőt régi Árpád vezérünk szobra 
mellett Isten segítségével hadd gyüjthessünk 
egybe." 

Az 1905. évről szerkesztett jelentésben 
így ír Tömörkény: „Az ősök és régmúlt elő-
dök tiszta emlékének megőrzése és megtar-
tása egyik talpköve az országmegtartó haza-
fierénynek." 

Örökérvényű igazság ez, amelyet ma 
inkább kell követni, mint bárnvkor. 

Az 1907. évi szeptember hó 14-ikén kelt 
közgyűlés jegyzőkönyvének utolsóelőtti be-
kezdését a nagy Honszerző halálának ezredik 
évfordulója ihlette meg: 

„Együttes szándékban voltunk az iránt, 
hogy a honalkotó vezér szobra előtt, az ezer 
év előtt elhunyt államfő emlékénél minden 
magyar szívek fohásza zavartalanul szállhas-
son föl a kék égbe, a fölöttünk egyedül örökké 
élő Istenhez, hogy adjon erre a hazára bol-
dog jövendőt." 



Az elpocsékolt gyönyörű szeri örökség 
kínlódó koldusai mi, mély megindultsággal, 
szinte már tragikus aggódással könyöröghe-
tünk az Egyedülvalóhoz, egyetlen bizodal-
munkhoz: adjon erre a hazára boldog jövendőt! 

Az 1908. évi jelentésben többek között 
ezeket olvashatjuk: „Abban a korban, amely-
ben élünk, az egész világon hatalmas erővel 
mozdul előtérbe a nemzeti eszme, a nemzeti 
és a faji önállóság. Ezt az eszmét szeretni 
és ápolni a magyarságnak van a legtöbb jo-
ga, egész világrészünkön legidősebb lévén 
azon nemzetek között, akik a honszerző ősök 
által alapított alkotmányos államot a sors 
minden játéka között megőrizték, megvédték, 
megtartották és a haza szeplőtelen tiszta fo-
galmát mindig illő hódolatban, szeretetben 
és hálában részesítették." 

Az Árpád halálának ezeréves fordulóján 
tartott ünnepséget követő szeri lakomán a 
kormány képviseletében megjelent Günther 
igazságügyminiszter—jegyzi meg jelentésében 
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Tömörkény — illő helyen mondta e szavakat: 
„a magyar állam soha nem tudott megba-
rátkozni azzal, hogy létezhessék ebben az 
országban valaki, aki nem lenne hü ehhez 
az országhoz." 

A mindenki, még a nemzetiségek ré-
széről is feltételezett állampolgári hűség ezen 
nyilatkozatához azután bizakodóan fűzi Tö-
mői kény: „A szeptemberi szellő hallotta eze-
ket a szavakat és a szelíd, illatos alkony el-
vitte a nagy homokpusztába porladó hon-
szerző ősök ismeretlen sírjai fölé." 

Ki hitte volna még akkor, hogy a sors 
minden játéka között megérjük a legkomo-
lyabbat, a legcsúnyábbat is, azt, amelyik a 
különböző idegen megszállások idején ó, 
sajnos, annyiak állampolgári hűségét szé-
gyenletesen megcsúfolta. 

Az 1908. évi felhívásból két képnek a 
plasztikája domborodik ki. Az egyik : „Kő-
trónusod elé járulunk, vezér. Széles puszta-
ságodra, meződ füveire borulunk hazaföld, 
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kiben szülőink porai vannak. Kiben mi te-
metkezni fogunk. Kiben ezer év élete temet-
kezett el, hogy ezeréves államunknak adjon 
életet." Majd valamivel lejjebb, a másik kép: 
„Engedd, hogy homlokunkkal érintsük a föl-
det, amelyben viharok között, tiszta főd és 
tiszta kardod erejénél fogva biztosan állván, 
magyar utódok számára megalkottad az im-
már második évezredében élő Szabad Ma-
gyar Hazát." 

Az 1910. évi kirándulásra szerkesztett 
felhívás buzdítása lelkesen cseng: „Vigyük 
el minden hazafias érzelmünket, léleknek és 
szívnek adóját ebben az évben is s tegyünk 
tanúságot az ősök tiszteletéről. Erősítsük 
meg magunkat a dicső mult dicső emlékei-
vel s a pusztaság szabad mezején tegyünk 
tiszteletet a fölöttünk élő hatalmas Isten 
iránt, aki minden hányattatás között megóv 
bennünket, hogy magyar magyarral össze-
tartva a haza a második ezredévben is éljen 
tovább." 
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Ó, de, kérdem én fájdalmasan elszoruló 
szívvel: hol, merre, milyen alakban van kö-
zöttünk összetartás? Ha minden egyebünk 
megvolna is, ez az egy bizonyára még akkor 
is hiányoznék. 

Az 1911. évi felhívás mintha csak a 
mát, a véresen kicsúfolt, a tövisekkel teletűz-
delt mát oktatgatná: „Emlékezzünk! Emlé-
kezzetek magyarok és ne tartózkodjatok most 
a jelenlegi idők borongásaiban, hanem a 
szerette szép mult emlékein foglaljátok egybe 
a haza szent szerelme iránt való minden 
gondolataitokat. 

Immár ezer éve múlt, hogy a választott 
ember a választottak karján a fölöttünk élő 
hatalmas Isten elé, mint a nemzet együvé-
tartozandóságának bizonysága, erőnek erejé-
vel emelődött. 

A multak története tanít bennünket 
arra, hogy a magyar egyiivétartozandó-
ságot el ne felejtsük, a szomorú feledés ten-
gerébe merülni ne engedjük." 

38 



Az 1912. évi közgyűlés jegyzőkönyvé-
ben mély igazságok és intelmek sziklaköveit 
hengeríti elénk: 

„A keleti vallásokban az ősök tisztelete 
voltaképen nem más, mint a történelem taní-
tása. 

Az ősök tisztelete egy a nemzeti ha-
gyományok megbecsülésével, amely az ösz-
szetartozandóság érzetét ápolja, közös emlé-
kekben és közös vágyakban forrasztja össze 
a rokonszíveket és erőt ad mindenek fölött 
a nemzeti létért való munkára és küzdelemre. 

A munkában előre kell vetni a tekin-
tetet, de nem szabad feledni a multat. Ez a 
mult nem az enyészeté és a vele járó sötét-
ségé, hanem ez fényesség és tűzoszlop, amely 
előre veti világát, amelynek lángolva kell lo-
bognia, hogy táplálja szívekben, lelkekben és 
elmékben egyaránt a haza nemes szereteté-
nek szent tüzét, tartsa ébren a csüggedőket 
és világával fényt vessen az előrehaladók 
útjára." 
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Az 1911. évi ünnepségről ugyanott be-
számolva, megelégedettség csillámlik fel egy 
titokban már valószínűleg régebben gügyög-
tetett gondolat nyomán. 

„Nagy közönség vonult ki az Árpád-
szoborhoz Szegedről, de szintén nagy kö-
zönség a közeli s távolabb vidékről is, tanú-
ságot téve arról, hogy ünnepünk már kiemel-
kedett a helyi határok szűkebb korlátai közül, 
ami azzal a reménységgel biztat, hogy idő-
vel a nemzeti búcsú jellegét ölti magára." 

Nemzeti búcsú! . . . Mint a csurgatott 
méz, úgy csordulnak ezek a szavak vágya-
ink szikkadt kelyhébe. 

Az 1912. évi felhívásból a közönség 
elé kivánkozik az erőnek és az előrelátásnak, 
az ősi erőnek és a bölcs előrelátásnak mes-
terkéletlen megkoszorúzása: „A honszerző 
Ős szobrának zsámolyához helyezi szívét a 
kései utód azon a helyen, ahol ezer évekkel 
ezeknek előtte az Ázsia belső pusztáiról ér-
kezett elődök erős karuk és előrelátó gon-
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dosságuk nyomán megalkották a magyarok 
hazáját." 

A roskadozó dóci templomnak és plé-
bániának esetleges áthelyezése tárgyában 
1913 évi november hó 6-ikán a m. kir. val-
lásalap, a váci egyházmegye, az örgrófi ura-
dalom, Csongrád vármegye, Sövényháza és 
a Pusztaszeri Árpád-Egyesület képviselőiből 
egy vegyes bizottság ült össze a szegedi 
városháza közgyűlési termében. A felszólalá-
sok során Tömörkény, mint a Pusztaszeri 
Árpád-Egyesület egyik megbízottja az egye-
sület- által évenként rendezett búcsú következ-
tében a köztudatba már átment nemzeti ke-
gyeletre, másrészt a Pusztaszeri Árpád-Egye-
sület alapszabályszerü álláspontjára hivat-
kozva, a régi apátsági elhelyezést ajánlotta. 

Ó, milyen közel van ide az életveszé-
lyessége miatt hatóságilag már néhány évvel 
ezelőtt bezárt dóci templom és minden erő-
feszítések ellenére is, milyen messze még a 
Pusztaszeri Árpád-Egyesület alapszabályokba 
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öntött á lma: „a hely jelentőségének és az 
Árpádok iránt tartozó országos kegyeletnek 
megfelelő emlékszem (monumentális) Árpád-
templom emelése." 

A bizottság Tömörkény indítványához 
elvben egyhangúlag hozzájárult. 

Az 1913. évi felhívás szent hevülettel 
irányítja figyelmünket megszentelt köteles-
ségeinkre : 

„Az ősök emlékezetének ébrentartása 
és megbecsülése minden nép élőinél fiúi 
kötelesség, amely a szívnek a szeretetével, 
a léleknek a rajongásával borul le hálatelten 
nemzetének egykori dicsőségkoronás nagyjai 
elé. 

Járuljunk elébük ott, ahol a puszta ho-
mokszemei szentelt rögök. Amely hely ne-
künk egybetartó és összekapcsoló erőnk. 
Szent hely, ahol a dicső múlton elborong a 
szív s ahol a Nagy Fejedelem emléke egy 
évezred tanulságait adja erőül a magyar állam-
fenntartás munkás és szorgos küzdelmeire. 
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Ó, bizony, kőbeíaragott emlékéhez el 
kell vinnünk szívünk fájdalmát, hogy amint 
vészek és viharok között megtartottuk, úgy 
ezentúl is megtartjuk ősök tiszteletére, utó-
dok élhetésére a magyarok hazáját. 

A fölöttünk élő, egyedül hatalmas Is-
tennek szent segítségével, aki áldó jobbjával 
adjon nekünk erőt, egymás-megértést a má-
sodik ezredév nehéz harcaiban." 

Az 1914. évi közgyűlés jegyzőkönyvé-
ből ide iktatom ezt a részt: ,,A folyó évi 
rendes ünnepünket a háború miatt az igaz-
gatóság e felől hozott határozatai alapján 
nem tartjuk meg. Az egyesület tagjai, mint 
magánosok zarándokolnak ki a szoborhoz 
és kiviszik Árpád emléke elé az egyesület 
koszorúját. 

Azonban, ha az idő s a körülmények 
engedik, az elmaradt ünnepet megtartjuk 
vagy még az idén, vagy pedig a jövő évben." 

De bizony a háboiú véres viharai ro-
mokkal hordták tele a reménykedések meddő 
barázdáit. 
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Az 1914. év jelentéséből a szokásos 
ünnepségek elmaradása és ennek a meg-
okolása egy kortörténelmi dokumentum pő-
rölyös erejével hat. 

„Holnap*) nem tartjuk meg az ünnepet. 
Az oka tudott. Felhők borítják a haza egét 
és sok az ellenségünk. Ma minden törek-
vésnek, minden lelkesültségünknek azon 
táborok felé kell fordulnia, amely táborok-
ban a magyar haza van. Isten áldása legyen 
rajtunk, a küzködőkön és vezéreinken. A ma-
gyarok Istene acélozza meg karjaikban az 
erőt, szívükben a bátorságot, lelkükben az 
Isten szent félelmét és a hazának kimond-
hatatlanul szent szerelmét. Hogy ünnepel-
hessünk újból velük, értük, hogy győzelmek 
után hajthassuk alázattal porba a fejünket a 
szeri pusztán Árpád vezér szobránál a hatal-
mas és igazságos Isten előtt. 

. . . bár igazgató tanácsunk a folyó 
évi hivatalos Arpád-emlékünnep elhalasztása 
felől határozott, azért az egyesület tagjai 

*) Vagyis: 1915 évi szeptember hó 6-ikán 



holnap is kizarándokolnak az ősök emléke 
által megszentelt síkra, hogy ott a szabad 
pusztán fohászkodhassanak a fölöttünk élő 
és egyedül hatalmas Istenhez a magyar fegy-
verek hasznáért, a magyar haza dicsőségeért, 
minden népének boldogulásáért és boldog 
egyetértéseért. 

Az igazságos Isten kegyelme legyen 
velünk!" 

Az Isten kegyelme azonban nem áradt 
reánk: az 1916. év tavaszán még katonai 
szolgálatra készülődött a negyvenkilenc éves 
Tömörkény, egy év múlva, 1917 április havá-
ban pedig már eljutott oda, ahova még nem 
készülődött, az annyiszor és oly sok dicső-
séggel megénekelt szegedi föld áldott és 
árvító hantjai alá. 

A Pusztaszeri Árpád-Egyesület április 
hó 26-ikán kelt részvétiratában többek kö-
zött ez ál l : „Tömörkény Istvánban egyesü-
letünk egyik megalapítóját s alakulásától 
kezdve hűséges kitartással működő főtitkárát 
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vesztette el. Kapocs volt Ő közöttünk s izzó 
lelkű vezér, aki a honalapító Árpád kultu-
szának a magyar nép lelkében való ápolása 
körül hervadhatatlan érdemeket szerzett. El-
múlása fájdalmas és pótolhatatlan veszteség 
reánk nézve is." 

Az özvegy május hó 4-ikén „könnyes 
köszönet"-ét küldi : „Keserűségem napjai-
ban is jólesik látnom, hogy akik felejthetet-
len halottamat életében megszerették, a halála 
után is szeretik." 

Hát igen: szerettük, szeretjük és sze-
retni fogjuk. A nagy írónak, a nagy magyar-
nak, a nagy embernek kijáró kiváltságos 
nagy szeretettel. 

És kultusz, még az eddiginél is mélyebb 
és izmosabb kultusz fog fakadni és terebé-
lyesedni e nagy szeretet nyomán! 
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