
ÁGOSTON ZSOLT

A szerző 1964-OOn szüle
tett Budapesten. Ágoston

Julián unokaöccse, a gödi
Piarista Szakmunkáskép
ző Iskola tanára.

Középiskolai és
egyetemi tanulmányai

Tanári pályafutása

Emlékezés
,/

Agoston Juliánra
Ágoston Julián (eredeti nevén Ágoston Imre) fordulatokban gaz
dag élete sikerektől és mellőzéstől sem volt mentes, de mindvégig
vallásossága megtartásáról szólt. Szerzetes tanárként, íróként, kől
tőként, majd kitelepítettként, kétkezi munkásként mindvégig meg
őrizte Istenbe vetett hitét, ami átsegítette élete legnehezebb korsza
kain, s tartást adott számára egy olyan korban, amikor a papi kon
cepciós perek napirenden folytak.

Mélyen vallásos katolikus család első gyermekeként született
Kalocsán, 1909-ben. Háromévesen traumaként élte meg édesapja,
a jómódú törvényszéki jegyző halálát. Ágoston Ödön abban az
évben hunyt el, melynek nyarán a család második gyermekeként
megszületett nagyapám, Géza. A gyermekeit egyedül nevelő öz
vegy mindent megtett, hogy fiait felnevelhesse. A család 1913-ban
Kalocsáról Bajára költözött, ahol az édesanya rokonai testvéri sze
retettel fogadták be őket. Az Alföldy család lett az özvegy és
gyermekei pártfogója, a két árva fiú az ő jó voltukból végezhette
középiskolai tanulmányait a bajai Ciszter Rendi főgimnáziumban.

Imre életében meghatározónak bizonyultak a Ciszter gimnázi
umban eltöltött évek. A ciszter tanárok szellemisége megváltoz
tatta a valláshoz való viszonyát. A közösségi élet, a lelki olvas
mányok, valamint a hittanórák hangulata életre szólóan elköte
lezte a mélyen vallásos fiatalembert a szerzetesi élet iránt. 1927.
augusztus 29-én öltötte magára a novíciusok fehér ruháját, és
szeptemberben megkezdte teológiai tanulmányait a Ciszter Rend
Zirci Hittudományi Főiskoláján. Teológiai tanulmányaival párhu
zamosan tanult a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsész
karán, magyar-latin szakon. 1928. augusztus 30-án tett egyszerű

szerzetesi fogadalmat, s felvette a [ulián nevet. Teológiai tanulmá
nyait 1931-ben, bölcsésztanulmányait 1932-ben fejezte be. Áldo
zópappá egy év elteltével szentelték, 1933. július 2-án. Bölcsé
szetből 1934-ben doktorált "cum laude" eredménnyel; Kaffka
Margitról írt doktori értekezése még abban az évben megjelent.

Felszentelése után Előszállásra került, ahol segédlelkészi teen
dőket látott el 1934 és 1936 között. Tanári katedrát először 1936
szeptemberében kapott az egri Ciszter Rendi Szent Bernát gim
náziumban. Az Egerben eltöltött tizenkét év, az itt tanító szer
zetes tanárok magas szintű szellemi környezete maradandó él
ményt nyújtott számára. Pedagógusként, a pályán eltöltött évek
alatt alapos felkészültségű, nagyon jó érzékkel megáldott tanár-
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egyéniséggé vált, diákjai rajongtak érte.' Az egri évek életének
legboldogabb szakaszát jelentették 1936 és 1948 között.

Tanári munkája mellett [ulián költő is volt, versei 1934-től fo
lyamatosan jelentek meg a különbőző lapokban (Élet, Napkelet,
Mária Kongregáció, Vigilia). Első verseskötete 1938-ban, a kará
csonli könyvvásárra látott napvilágot Fekete remeteségem cím
mel. "Csillagnak indult a magyar líra egén, méltó társként a
harmadik nemzedék költőinek. Egyetlen verseskötete, a Fekete re
meteségem áradó, látomásos szabad verseivel semmivel sem
rosszabb kezdet, mint a többieké, akiket ma klasszikusként tisz
telünk" - írja Rónay László.' Irodalmi munkássága alapján az
egri Gárdonyi Géza Társaság 1937-ben tagjává, 1939-ben pedig
főtitkárává választotta. A fiatal ciszterci tanár szívesen látott
vers-előadóművész lett irodalmi körökben, 1939-től rendszeresen
részt vett a pécsi Janus Pannonius Társaság ülésein is. A győri

dr. Kovách Pál Irodalmi és Közművelődési Társaságnak is állan
dó előadója volt, 1942-től a társaság rendes tagja.4

[ulián nagybátyám nemcsak verseket, hanem tudományos cik
keket és regényeket is publikált. Szent Mór pécsi püspök életét
regény alakjában dolgozta fel, Esteván címmel a Szent István
Társulat jelentette meg 1942-ben. "Ágoston Julián regénye a ma
gyar katolicizmus szépirodalmi törekvéseinek szép példája. Ki
adásra ajánlja a regényt az, hogy éppen a katolikus tudomány
kutatásai által újólag feltárt és történetileg élővé tett Árpád-kort
éppen a katolikus regényírás hanyagolja el" - olvashatjuk az
Eger című újság 1942. december 28-i számában. Bölcsészeti ta
nulmánya 1943-ban jelent meg A századforduló költészete címmel.
De újságot is szerkesztett: szerkesztésében jelent meg 1945-ben
Az egri kiskalendárium című évkönyv, s a Nemzedékek című de
mokratikus folyóiratnak is munkatársa volt.

1946-ban az egri Ciszter Rendi gimnázium igazgatóhelyettese,
egyben az újonnan megnyílt általános iskola igazgatója lett,
1947-ben pedig a miskolci tankerületben a magyar nyelv és iro
dalom tanulmányi felügyelője. Ebben az évben jelent meg A ma
gyartanítás módszertana című szakkönyve, amely az általános is
kolák ötödik osztálya számára készült módszertani útmutató
volt. Még 1945-ben közéleti szerepet is vállalt: Egerben az Igazo
lóbizottság elnöke lett. Rendi elöljárója feltételezhetően éppen
emiatt helyeztette át az egri rendházból a pécsibe.

1948-tól a pécsi Ciszter rendház tagja. Rendi elöljárója a pécsi
Tudományegyetem Szent Mór kollégiumának (Maurinum) igaz
gatójává nevezte ki. A pécsi Ciszter gimnáziumban két esztendőt

tanított magyar-latin szakon, a szerzetesrendek feloszlatásának
évéig. 1950. június 1O-én kezdődött meg a pécsi rendház kitele
pítése a nagykunsági Kunszentmártonba, ahol a kármelita kolos
tor volt kényszertartózkodási helyük. [ulián mintegy három hó
napig raboskodott itt. A fogság idején lírai hangvételű versei
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Ágoston Julián halála

születtek, melyek kéziratban maradtak fenn. Egykori ciszter
rendtársa, Kelecsényi Ákos Kunszentmártonra emlékezve versei
ből összeállítást készített Leletmentés az éjszakából címmel.

1950 őszén az államhatalom és az egyház között megegyezés
jött létre, szabadon engedték a ciszter szerzeteseket. [ulián többi
rendtársával együtt szabad lett egy olyan rendszerben, ahol halá
láig számkivetettként kezelték. 1950-ben végérvényesen összeom
lott körülötte addigi világa. Az adott kor viszonyai között szerze
tesként nem maradhatott sokáig szabad az ember. 1951-ben, kon
cepciós perek idején az ÁVO ismét letartóztatta. Az ítélet után a
kerepestarcsai gyűjtóbe vitték, ahol több mint egy esztendőt ra
boskodott. Szabadulásakor már beteg volt/ megviselte egészségét
a "bent" eltöltött idő. Sajátos módon később a börtönről csak po
zitív élményeket mesélt. Talán azért, mert vallásos emberként in
kább a derűs élményeiről számolt be, elhallgatva nehézségeit,
másrészt talán mert az idő feledtette vele a küzdelmeket.

1952 őszén munkát vállalhatott: az Állami Erdészetnél kapott
rövid ideig állást, adminisztrátorként. 1953-ban nagybátyám
Egerből kitelepített édesanyjával és öccse családjával együtt
Agárdraköltözött, hogy új életet kezdhessen. Hozzátartozói csa
ládként szerveződtek köré ezekben a nehéz időkben. 1953 és
1958 között a Fejérmegyei Állatforgalmi Vállalatnál lett normás.
Hat éven keresztül többnyire kerékpárral tette meg az utat
Agárdról munkahelyére, amely Székesfehérvár közelében volt. Az
irodalmi élet fő áramlatából kikerült, ennek ellenére vidéki lapok
ba továbbra is írogatott Poór Bernát álnéven. "Mindig és egyfoly
tában szeretett volna visszajutni az irodalomba. A Pestmegyei
Hírlapban jelentek meg versei. Mindig mutogatta, büszke volt.
Ezenkívül a Vigiliában és az Új Emberben, de itt nagyon kevés."s

Nagybátyám 1958-ban költözött édesanyjával, testvérével és
annak családjával Agárdról Budapestre. Rövid ideig mindannyian
együtt laktak testvére budai lakásában, később azonban Julián
Óbudára költözött a Raktár utcába, ahol egy szerény helységet
bérelt magának. A volt szerzetes tanár ekkor már nagyon beteg
volt: szívinfarktust kapott, a Bajcsy-Zsilinszky kórházban gyógy
kezelték nyolc hónapig. Felépülése után 1958-tól 1963-ig a Föld
művelésügyi Minisztérium Tenyészállat-forgalmi gazdasági irodá
ján dolgozott előadóként, később főelőadóként. Tanári katedrát
1963 őszétől kapott a biatorbágyi 1. sz. általános iskolában, ahol
magyar nyelvet taníthatott haláláig. "Szikrázó egyéniség volt/ tanít
ványai életéből nem ment el nyomtalanul. Élete összetörtében is
drágakő maradt, széttört morzsái megannyi drágakövé váltak:"

1969 tavaszán a Bajcsy-Zsilinszky kórházban hunyt el. Halálá
nak oka tüdőembólia. szívinfarktus és rák volt. Öt hónap híján
60 évet élt. [ulián testét a Farkasréti temetőben helyezték örök nyu
galomba/ édesanyja, a szeretett "Anyika" hamvai mellé. Temetésen
népes gyászoló sereg gyűlt egybe: Írótársak, szerkesztök, tanárok,
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Irodalmi hagyatéka

ÁGOSTON JULlÁN

A költő hagyatékából.
Gépirat, kézírásos javítá
sokkal.

tanítványok és a családja tagjai kísérték utolsó útjára. Évekkel ké
sóbb, amikor exhumálták, teste már rég elporladt, de csodával ha
táros módon jobb keze sértetlenül megmaradt. Az a munkáskéz,
amely évtizedeken keresztül szeretetet osztott oly sok embemek,
sok szép irodalmi mű írója volt, épen maradt. Hamvait az óbudai
Jó Pásztor templom kolumbáriuma őrzi.

Családja közössége után reményeink szerint egy még népe
sebb szellemi közösség fogadta be [ulián testvért, hogy alakítója
lehessen a költészetre és szeretetre fogékony, fiatal lelkek új kö
zösségének. "Ha hihetünk az ígéreteknek, most angyal. Körülöt
te ülnek társai, és elbűvölten hallgatják gyöngyöző nevetését.?"

Halálát követően, 1969-ben került a Raktár utcai lakásból meg
maradt irodalmi hagyatéka egy vulkánfíber bőröndbe csomagolva
öccséhez - nagyapámhoz -, aki akkor a Krisztina körúton la
kott. Évek múlva a bőrönd érintetlenül átkerült hozzánk, azaz
édesapámékhoz, a Ferenc körúti lakásunkba. Itt, a lakás galériájá
ban találtam rá évtizedekkel később, egy felújítás alkalmával. Na
gyon megörültem, amikor a madzaggal átkötött vulkánfíbert ki
nyitottam és megismerhettem a poros útitáska tartalmát. [ulián bá
csikám irodalmi hagyatékát találtam meg benne érintetlenül, be
legyömöszölve, úgy, ahogy több mint húsz esztendővel ezelőtt

családom tagjai beletették. Az anyagot több mint fél éven keresz
tül rendezgettem, rendszereztem, időrendi sorrendbe állítottam.
Hét dosszié telt meg az irodalmi anyaggal, melyet 1991 szeprem
berében átadtam Kerekes Károly O. Cist. apát úrnak azzal a kérés
sel, hogy a hagyaték a zirci levéltárba kerülhessen. Jelenleg a ciszter
levéltár őrzi kegyelettel [ulián bácsikám irodalmi hagyatékát.

Leltár
Haldokló lombok őszi aranyára
sárguló napfény permetez az éjjel
sejtelmesen oson a tájra s benned
szigorú szemmel mint valami bakter
leltárral készül az idő

kezedben
lassan szétcsurgó éveid homokja
pereg ki ujjaid közül s a földön
kis kúpokat teremt megannyi szörnyű
tűzhányó hegy ha felnagyítva nézed
s homokbucka ha óriás vagy alig
látod meg oly parányi

lásd az élet
elnyűtt évekbó1 hegysor rendbe rakva
vagy kuszált összevisszaságban omló
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