
Õszintén bevallom középhegységi
„gyerek” lévén – egykori szakmai ta-
nulmányaim ellenére is – meglehetõ-
sen felszínesek a valódi értelemben
vett terepi ismereteim szép hazánk el-
sõ pillantásra egyhangúnak tûnõ, de
valójában rendkívül változatos kistá-
jakat, tájelemeket rejtõ rónaságán, a
magyar Alföldön. 

Ebbéli hiányosságaimat pótlandó fordul-
tam segítségül Gõbölös Antal bátyámhoz
és Szabó Tibor Józsefhez, hogy ajánljanak
a rovatom számára egy kevéssé ismert és
mégis értékes, érdekes alföldi témát. Ter-
mészetesen nem csalatkozhattam elmé-
lyült tájismeretükben és kedves kalauzo-
lásuk nyomán újabb természeti, kulturá-
lis és történelmi gyöngyszemét
fedezhettem fel kis hazánk,
ezúttal alföldi erdeinek.

Ópusztaszer és Pusz-
taszer települések ne-
ve úgy hiszem több
okból is ismerõsen
cseng az erdész fü-
leknek. De azzal már
kevesebben vannak
tisztában, hogy a mo-
zaikos jellegû, kis ki-
terjedésû erdõterüle-
tekkel és szántókkal, le-
gelõkkel tarkított puszta-
szeri községhatárban, aká-
cossal és nyarassal lazán körül-
vett jókora halmon, majd 15 méter magas
kõobeliszk mered az ég felé. 

Elsõ pillantásra is meglepõ a szerény
magányában meghúzódó emlékmû mo-

numentalitása. A pusztaszeri Hétvezér
emlékoszlop országos jelentõségû törté-
nelmi emlékhelyünk, mely egyben
Pusztaszer és Ópusztaszer régi keletû
vitáját is felidézi, miszerint azt a bizo-
nyos elsõ magyar törvényhozói „ország-
gyûlést” valójában nem Ópusztaszeren,
hanem ezen a dombon tartották.  

A pusztaszeri legelõk egykor Kecs-
kemét városához tartoztak, így nem vé-
letlen hogy a „Hírös Város” is büszkén
vallotta magáénak a nagy jelentõségû
történelmi esemény helyszínét.

1861-ben néhány kecskeméti pol-
gár kezdeményezte a városi tanácsnál,
hogy mivel a város birtokában van e
„szent földdarab”, így a pusztaszeri
Majorháza melletti õsi kunhalmot Ár-

pád-halmának neveztessék át
és a tetején emlékmû épül-

jön, az elsõ nemzeti al-
kotmányozó gyûlés

emlékére. Így lett a
Szeri-sík egyik õsi
kunhalmából, a Ko-
vácsné-halomból,
Árpád-halma. 

Az emlékmû állí-
tásának ügye még
az országgyûlés na-

pirendjére is felkerült,
de a kiegyezés elõtti

hazai történelmi és társa-
dalmi viszonyok nem tették

lehetõvé annak megvalósítását.
Több mint három évtizednek kellett el-
telnie, hogy az 1894-ben rendezett ko-
lozsvári országos diákkongresszuson a
kecskeméti küldöttek, a millenniumi dísz-

ünnepségekre készülve, újra felvetes-
sék a megvalósítás lehetõségét. 

Az Országos Diákszövetség rögtön
gyûjtésbe kezdett, de a kissé nehézke-
sen, akadozva mûködõ közadakozás
nyomán 1896. június 20-án csak az em-
lékmû alapkövét helyezhették el. Mivel
a gyûjtés továbbra is lassan és vontatot-
tan haladt, és az eredeti elképzelések
rendkívül költségesek voltak, így egy
„szerényebb” kivitel mellett döntöttek.
Pataky Imre kecskeméti rajztanár tervei
alapján született meg a végleges verzió,
a most is látható emlékoszlop, melyet
végül 1900 nyarán avathattak fel.

A csendes alföldi ligetes erdõben álló,
turulmadárral és a hét vezér arcképének
dombormûveivel dísztett obeliszk ma is
több figyelmet érdemelne. Annak ellené-
re, hogy 1990, vagyis a rendszerváltás óta
élvezi az országos védettség elõnyeit. 
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