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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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homok-kupac csak messzi szemmel nézve
parányi mozgás szinte öntudatlan
omlás a létbó1 létbe oly esendő

mint mikor hangya mászik visszacsúszva
mindunialan a kis hegyró1 de mégis
erős lábakkal újra hegyre mászva
nem ismerve értelmét az erőnek

mely visszahúzza induló helyére
azt sem értve mért mászik egyre följebb
ha célját soha el nem éri

ésszel
felfogtad-e már értelmét magadnak
és vágyaidnak álmaidnak útja
hová visz sejted-e már csöppnyi ember
hová mászol az elfutó idóven
amíg hajadra észrevétlen ontják
a hulló havat éveid

a dalnak
mi értelme van és a szenvedésnek
titkdt kutatva van-e válaszod már
hangyányi ember

a futó idóven
mérd meg magad mit értél s életednek
csurgó homokját tartod-e kezedben
hogy megméressél vagy csak őszi árnyak
lengő ködében ingadozó nádszál
magad sem tudod hová tűnj a szélben
lábad alá már zsámoly készül éjjel
borul a tájra állsz-e mint a fáknak
kemény törzse vagy hulló leveleknek
tétova röptét követve a vágyak
szeszélyes útjain libegve ősi

ösztöneid kuszáltságába zártan
libbensz ide-oda

az esti árnyak
hosszabbra nyúlnak benned és körülted
mondd mire vársz még rebbenő napoknak
kis kergetettje mire vársz az évek
mint pillanatok telnek egyre gyorsabb
ütemben hajtva az időt előre

s te állsz még tétován pedig taszítva
sodródsz mini jégtáblán a téli vándor
értelmetlenül egyre-egyre följebb
mondd mikor szeded össze önmagadban
amit e kuszált élet termett

rajtad
nyűtt ráncokat rakott a múlt de benned
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talán még pislákol tűnt ifjúságod mécse
s ez esti órán felmérve a napnak
és életednek útjait mi végre
jöttél s mire mégy csüggeteg erőddel

tán lelsz magadban útravalót annyit
amennyivel megjárhatod a földnek
s az égnek útjait míg célra lelten
megállsz letéve batyudat a földre
botod beszúrva fejfának s a vándor
pihenve d61 le

fenn a csillagoknak
jeltelen útján szédülten robognak
kihunyt világok s termő emberagynak
csodái

neked mindegy
esti fények

visznek tovább a messzeségbe mérleg
vár rád ott ó mondd mit raksz serpenyődbe

a súly helyén a végtelennek álma
ahogyan elgondolta földi léted
agyat teremtve s szívet adva s útra
bocsátott önmagából lét-teremtő

akaratával

ó mondd mire mentél
hangyányi ember porból lett kis élet
és porrá zúzott csöppnyi ember
mi lett bel61ed mérd meg csűrjeidnek

van-e tartalma vagy ha szelek járnak
szabadon funak fajta végig mérd meg
lezárult életednek sok-sok napját
aztán dobáld be serpenyődbe álmok
ezüstjét megfakult napoknak vágyát
a szebb a jobb után az ifjú évek
magasba-szökkenését és a dalnak
egekbe szálló ritmusát s a szíved
csapkodását vergődő fecskeszárnyak
ijedt futását áradó iMben
s a lét-teremtő végtelen sugárnak
nyalábját tán így megbillen a mérleg
s feldobhatod mosolyodat az égre
fejedre várva őszi csillagoknak
koszorúját

ó mondd hangyányi ember
bírod-e még tovább vagy itt megállva
szemed csóváját pásztázva az égbe
nézel és várod megnyilt holnapoknak
útját amint rebbenve tovaszállnak
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és elsodornak fagyott öleléssel
oda ahol az élet földrecsukló
zokogással borul le végzetednek
elomló partjain

vagy kart kitárva
merülsz el még egyszer a napsugárban
megmártva szíved kongató verését
a hajnal fényében s magadba szíva
még egyszer a megtárult végtelennek
sugarait mint ama régi vándor
a világ szélén fénybe nézve állt meg
és elmerülve égi sugarakban
kitárt karokkal napszomjas szemével
megrészegülten itta önmagába
a végtelent feledve földi éltet
belerepült az óceánba

benned
él-e még annyi erő, hogy a csöndben
és éjszakában elvetve borongó
és csüggeteg magad tört napjaidnak
reménytelen tiblábolását s megnőtt

vágyaknak útját órjássá növesztve
felállj az élet ormán csillagoknak
rád permetező fényébe merülten
megtisztulva minden lomot levetve
mérlegre lépni s önmagadba lopni
valamit abból ami onnan árad
a végtelenbó1 fénybó1 és erőbó1

aztán a végső éji lobbanással
belesimuini kitárt tenyerébe
és megragadni kérni hogy a mérleg
innenső serpenyője'be is adjon
abból amit megálmodott az élet
küszöbén rólad csetlő-botló ember
ő aki minden utak végén állva
a kezdet és vég időtlen iM/dg
akitó1 jöttél és akihez szállva
kap életed értelmet

vár az éjjel
indulsz-e már a halvány esti pára
lassan az alkony homlokára szállong
békülten hullnak le a csillagoknak
szikrázó fényei s a puha csöndben
elhalkul fáradt szívednek verése
s észrevétlenül mint valami dallam
belemerülsz a hulló éjszakába
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