
Őskert
Arany János és Juhász Gyula szava

Arany János születésének kétszázadik,
Juhász Gyula halálának nyolcvanadik évfordulójára

1.
A címben olvasható összetett szó Arany János ‘egyszerejtett’ szava,
leleménye. A Toldi-trilógia befejező költeményének (Toldi estéje,
1854) a végén, az utolsó versszakban írta le egyetlen egyszer, hősé-
nek, Toldi Miklósnak maga választotta temetkezési helyéül, utolsó
lakóhelyének, udvarházának elvadult kertjét jellemezve:

Harmadnap olyankor, egy fölleges estén,
Domb emelkedett már Toldi Miklós testén,
Amelyet az őskert, bánatja jelével,
Behinte lehulló, sárga falevéllel.

Juhász Gyula kora ifjúságától nagy tisztelője volt Arany János-
nak. Ez költészetében is méltón tükröződik. Oláh Gábornak 1905
nyarán, a vakációban írta: „Én Aranyról kissé más véleményen va-
gyok, mint a közvélemény. Sokkal modernebbek és sokkal emberibb -
nek látom, mint mások.” Visszatérve az egyetemre, Arany János  ról
írott első tanulmányában, az egyetemi lapnak, a Virágfakadásnak
már szeptember 1-jei számában, Kísérlet alcímmel valamivel rész-
letesebben fejtegette véleményét.1

Arany Jánosnak e jellegzetes szóösszetételét („őskert”) először
az Esztendő 1918. márciusi számában a költőelődöket idéző Fotog -
rafiák című költeményében írta le:

Én úgy szerettem rendezgetni őket
Fekete album szürke erdejében,
Mely halkan zizegett, mint csöndes őskert.

Ez utolsó, ritka szó jelentését Benkő László2 így adta meg: ‘Teme -
tő’. Első példamondata ejthette tévedésbe:

Alsóváros őskertje mellett
Az árok partja rejt talán,
Ottan pihen véres fejed,
Dózsa György, dicső ősapám.

(Dózsa feje, 1919)

PÉTER LÁSZLÓ

1926-ban született János-
halmán. Irodalomtörténész,
egyetemi tanár, várostörté -
nész, nyelvész, folklorista.

1Juhász Gyula Összes
Művei, 4. kötet.

(Szerk. Péter László.)
Akadémia Kiadó,

Budapest, 1975, 48–50.

2Juhász Gyula költői
nyelvének szótára.

Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1972, 657.
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2.
Alsóváros őskertje Benkő László és Juhász Gyula számára egyér-
telműen a szeged-alsóvárosi temetőt jelentette. A hatalmas, három-
kötetes Arany-szótár szerkesztője, a hajdani szegedi egyetemi hallga -
tó Beke József szerint az őskert „a családi ház kertje”.3 Ám mind két
meghatározásból elsikkad e különleges temetkezőhely sajátossága:
nem szokványos temető, hanem „az ősöknek [valamely okból rend-
kívüli] különleges temetkezőhelye”.

Toldi Miklós halála után házának udvara, kertje gazdátlanná
vált, elvadult. Ám ettől még nem vált temetővé, ahogyan Juhász
Gyu la is értelmezte. E szót Baróti Dezső — elfelejtvén Arany szö-
veg helyét — Juhász alkotásának tekintette.4

Annyiban volt igaza, hogy Juhász félreértelmezésével e szó sajá-
tos ‘sírkert’ jelentését teremtette meg. Olykor egyszerűen csak a ‘te-
mető’ választékosabb, történelmi hangulatot keltő változataként.
Mint időben a következő versben:

Annák, szerelmek, elbocsátom őket,
Mint őszi lomb a hulló levelet,
Szőkén keringve hulljanak az őskert
Örök rögére, holt álmok felett.

(Fohászkodás, 1922)

Vagy ebben a négysorosban, amelyben a cím pontosan egyértel-
műsíti a jelentést:

Dózsa fejét itt adták át a földnek,
Mikor megjárta már a zord bitót.
De hallgat róla most a csöndes őskert.
Magyar titok. De még beszélni fog!

(Az alsóvárosi temetőben, 1925)

Csak a szótagszám miatt bővült és szakadt ketté a szó, jelentése
— ahogy első versszakának hasonlata (Fehérvirágos, mint a temető),
és az idézendő szakasz helyszínrajza bizonyítja — nem változott:

Az este jő és a fehér keresztek
Nagy békessége integet felénk,
Szelíd magánya a mély, ősi kertnek,
Hol megpihen majd minden nemzedék.

(Magyar tél, 1924)

3.
E szónak, őskert, különleges akkori politikai hangulatát és Petőfi
Sándor minden magyarban visszhangzó Nemzeti dalát is idézi a kö-
vetkező versbeli alkalmazása:

3Arany-szótár.
Arany János költői

nyelvének szókészlete.
Anyanyelvápolók

Szövetsége – Inter,
Budapest, 2017,

3. kötet, 216.

4Írók, érzelmek, stílusok.
Magvető, Budapest,

1971, 326.
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A szolgaföldben nem nyughatnak ők, nem.
Följárnának a magyar temetőben.
Nem is merik ma eltemetni őket,
És nincs számukra még e tájon őskert.

(Martinovicsék, 1926)

Ez a vers a Népszava májusi elsejei irodalmi mellékletében jelent
meg. Ezekben az években — az őszirózsás forradalom után, beteg-
ségének súlyosbodásáig — a költő a szegedi szociáldemokrata párt
meggyőződéses tagja, a szegedi munkásmozgalom publicistája,
költője, előadója volt. A Munkásotthon poétája, ahová József Attilát
is bevezette.

Az alsóvárosi temető később is arra ihlette, hogy Dózsa emlékét
idézze. Ebben a versében háromszor is előfordul a sokjelentésű szó:

Alsóváros őskertje mellett
Az árok partja rejt talán,
Ottan pihen véres fejed,
Szörnyű halálra égetett
Dózsa György, dicső ősapám.

Alsóváros őskertje táján,
A Boszorkányok szigetén
Lidércesek néha az éjek
És oly haloványak a fények,
Mint a szívemben a remény.

Véres fejünk lehullt a porba, 
Rózsás hitünk, mint tört kereszt,
Alsóváros őskertje fáj,
Jeltelen temető e táj:
Mindenszentekkor zengem ezt!

(Torozás, 1928)

4.
Juhász Gyula a Délmagyarország 1926. karácsonyi számában, Ádám
kertjében című elbeszélésében nem először vallott arról, mennyire
szeret a temetőben sétálni, időzni, elmélyülni.

A költő legjobb barátja, Espersit János, a jeles makói ügyvéd, aki
évente kétszer-háromszor egy-két hétre vendégül látta Juhász Gyu-
lát, és házában alkotó nyugalmat teremtett számára, naplójában
megörökítette a költő napjait. Megőrizte számunkra, hogy ezt az
elbeszélést a költő Makón írta, az ő vendégszeretetében, az ő író-
asztalán 1925. október 19-én. Kézirata Mikes Lajos hagyatékával ke-
rült a Petőfi Irodalmi Múzeumba.

A kéziraton áthúzva olvasható az elején ez a vallomás: „Halottak
napján én nem megyek ki a temetőbe. Ez nem akar se tüntetés lenni,
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se külön[c]ködés, én a sírok közt a halottakkal akarok találkozni,
nem az élőkkel.”

A címbeli Ádám valamelyik szegedi temető csősze volt, s a költő
az ő temetőjét nevezte kertnek. Így vallott: „Nagyon szeretem a hol-
tak városát, örömmel szoktam bolyongani az őskertben, ahogyan egy
réges-régen elporladt magyar poéta [Arany János] a temetőt elne-
vezte. Én több életet találok benne, mint az utcákon, a házak között,
ahol annyi gyász és annyi nyomorúság ballag és lohol az ismeretlen
állomás felé. Az életünk ma olyan vigasztalan, és a temetőnek olyan
biztató a békéje és nyugodalma. Itt örök dolgok intenek felénk, és
nem zavar a földi lárma, a városi zaj. A legmélyebb tragédiát, a dán
királyfi történetét is a temető kertjében olvastam, egészen fiatalon.
Akkor szerettem volna állandóan ide költözni, egyelőre még nem a
föld alá, csak a kis csőszházba, ahol Ádám lakott, aki őrizte a bol-
dogultak álmait, koszorúit és virágait.”5

Diófák alatt
Gyerekként karom kitárva pörögtem 
diófák alatt a szédülésig, és azon is túl, 
kíváncsian, hogy a szédülés után 
mi jöhet még, miféle mámor 
születik  benn a zsigereimben.
És nem tudtam, hol vagyok, az ég,
a fák milyen kupolát építenek fölém, 
eleven kis halottra, kire vár még néhány
évtized öröm és szenvedés, mire 
hamvai szétpörögnek másféle 
kertben, másféle fák alatt.

Isten malmai
Láttalak miattam sírni.
És ez az én évem,
mondta valaki.

De hol vagyok én ebben
az évben? Beérném
egyetlen nappal is.

Isten malmai lassan
őrölnek a földön
és itt a pokolban is.

5Juhász Gyula Összes
Művei, 4. kötet, i. m. 430.

FILIP TAMÁS
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