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A szerzö irodalomtörté
nész, alábbi írása Ágos
ton Julián közeljövöben
megjelenö versesköteté
nek utószava.

lÁgoston Julián
(Atovábbiakban: ÁJ):
Kórház. Összegyűjtött

versei. (A továbbiakban:
ÖV) 26.

Ágoston Julián életútja

2Schematismus
Congregationis de Zirc
S. Ordinis Cisterciensis

ad annum scholarem
1942/43. Budapest,

1942, 76, 258.; A Cisz
terci Rend Zirci Kongre

gációjának személyi
elhelyezése az 1949150.

évre. A zirci apáttól.
300/1949. Szám. Kézirat
gyanánt csak rendtagok

számára. 3.

~

Agoston Julián
Fa voltál virág... Eltiport az élet,

kicsit fájsz még - majd egyre kevesebb
hang sír utánad, egyre halkabb ének,

aztán csak csönd, mely lassan betemet.'

Ágoston Imre [ulián 1989. március 18-án távozott el közölünk,
hogy azokkal találkozzék újra, akik már előtte elmentek: édesany
jával, akit ő olyan kedvesen csak anyikának nevezett, rendtársai
val -és barátaival, akikkel megosztotta gondjait, gondolatait, akik
től tanácsot, segítséget kapott, s akiknek ő is adott tanácsot és se
gítséget. Versét, amelyből idéztem, Zárday Imrének, "a szívek
nagy tanárának" ajánlotta. A költemény-ciklus tanúsága szerint a
költő szíve ekkor adott először arra vonatkozóan jelzést, hogy az
élet véges, hogy sorsunk az elmúlás, hogya fájdalmak, a megpró
báltatások egyszer majd elmúlnak. A költemény-ciklus keletkezése
és a költő halála között azonban majdnem három teljes évtized telt
el. Kétségtelen, egyre kevesebb hang sírt utána, s az is igaz, hogy
egyre halkabb, de egyre teltebb lett az ének.

Ágoston [ulián kiváló irodalomtanár volt, nagyszerű költő,

akinek szívéből ezer öröm tárulkozott ki mé~ akkor is, amikor
másokban inkább a szomorúság gyülekezett. Elete nem volt sze
renesésnek mondható, ő mégis egyre inkább felfedezte, és elárul
ta, hogy az Isten őt születése pillanatában egy csodás életbe he
lyezte, s ezt énekelte mindig mindenkinek, minden tehetségével.

Kalocsán született 1909. augusztus 29-én. 1927-ben magára öl
tötte a ciszterci novíciusok fehér reverendáját. Első, ideiglenes fo
gadalmát egy évvel később tette le. 1933-ban tett ünnepélyes fo
gadalmat, 1933-tól 1935-ig bölcsészettudományi tanulmányokat
folytatott magyar és latin szakon a Pázmány Péter Tudomány
egyetemen. 1935-től 1936-ig Előszálláson volt segédlelkész, majd
1936-ban a zirci apát Egerbe helyezte. 1946/47-ben az egri ciszter
ci gimnázium mellett alakult általános iskola igazgatója lett? In
nen 1949-ben Pécsre helyezte rendfőnöke, s itt a Szent Mór kápol
na lelkésze volt. Innen internálták valamennyi pécsi rendtaggal
együtt 1950. június 1O-én a kunszentmártoni karmelita rendházba.
Az iskolák államosítása, majd a szerzetesrendek rruíködési enge
délyének megvonása után visszaköltözött Egerbe, s itt egy ideig a
csemetekertészetben volt segédmunkás, majd valahogy sikerül lel
készi posztot kapnia Kistályán. 1950 októberében letartóztatták.
Pere, ha egyáltalán volt, ugyanolyan koncepciós per volt, mint
nagyon sok rend- és paptársáé. 1952 decemberében még börtön
ben ült. Egyesek szerint 1957-ben ismét letartóztatták, erre vonat-
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kozóan azonba nincsenek biztos adataink.' 1963-től már a
biatorbágyi általános iskola tanára volt. Együtt utaztak a késöbb
kritikussá, irodalomtörténésszé lett Rónay Lászlóval, aki így szólt
róla: "Ha jól emlékszem, 7 óra után 7 perckor indult a vonat Ke
lenföldről, ő Óbudáról jött Kelenföldre, én pedig a Déliből egy
másik vonattal. Fél 8 körül szállt le Biatorbágyon. Ezek »haláli«
utazások voltak 6t aztán nem törte le semmi. Jókedvű volt. Vi
dám. Volt rajta egy szörnyű bőrkabát - talán még abba is temet
ték el, mert azt le nem vette magáról. Nagyon szerény volt. Soha
sem éreztette, mennyivel okosabb és rátermettebb. Szívélyes és
aranyos volt. Soha nem láttam komornak Egyszer látogattam
meg őt óbudai lakásán. Azóta lebontották Szörnyű hely volt.?"

Az egri iskolai évkönyv szerint az 1936/37-es tanévben aktív
munkát végzett a Fiatal Katolikus Történészek munkaközösségé
ben, tanulmányokat, cikkeket jelentetett meg a Magyar Szemlé
ben, a Vasárnapban, a Képes Krónikában, a Szent Mór Emlék
könyvben, s közben a Vasárnap szerkesztőségének beltagja is
volt. A következő esztendőben már a Vasárnap mellett a Magyar
Szemle szerkesztőségében is beltagként dolgozott. A Gárdonyi
Társaságban, a Vas Gereben Társaság tagjaként több tanulmányt,
cikket jelenetetett meg a fentebb már említett lapokon kívül az
Életben, a Korunk Szavában, az Egri Katolikus Tudósítóban, az
Eger című lapokban. 1939-ben egyre több folyóiratban publikált: a
Napkeletben, a Magyar jövőben, a Cselekvés Iskolájában, a Csalá
di Körben, s közben különböző társadalmi szervezetekben tartott
előadásokat. 1938-ban a Gárdonyi Társaság főtitkára lett. Számta
lan előadást tartott, s ebben az évben Kassán már verseiből is tar
tott felolvasást. Szerepelt Pécsett a Janus Pannonius Társaságban s
Győrött a Kovách Pál Irodalmi és Közművelődési Körben az
egyesület tagjai és barátai előtt. 1940/41-ben az országos Balassa
Bálint Társaságban, a Prohászka Társaságban is aktív munkát vál
lalt. Közben újabb írásai jelentek meg a Vasárnap, a [uventus, az
Élet, a Képes Krónika című lapokban. 1942-ben az Esteván című

regényével elnyerte aMaurinum 1000 pengős pályadíját. 1943-ban
már a kassai Kazinczy Társaságnak is tagja volt, s egyre több
lapban publikált. 1944-ben az egri főegyházmegye könyvbíráló
bizottságának tagja lett. Egyre másra jelentek meg cikkei, tanul
mányai közéleti kérdésekről, s egyre több helyen olvasott fel mű
veiből. Közben különböző ifjúsági szervezetekben vállalt feladato
kat, s azokat becsülettel el is látta.

Egri évei idején nemcsak kiváló tanár volt, hanem a közélet
bátor hangú harcosa is. Az Igazság című egri lap 1945. január
18-i száma arról ad hírt, hogy Ágoston [ulián a Nevelők Szabad
szervezete összejöveteién a szabadság eszméjéről tartott elő

adást. Február 22-én arról értesülhetünk, az igazolóbizottság el
nökéül az öt párt öt jelöltet nevezett meg, a sorsolás szerint a
választás a költőre esett. Ugyanez a lap közli az ő nyilatkozatát
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is: "Egyetlen elv vezet mindannyiunkat. A magyar nép szeretete.
Ártani senkinek nem akarunk. Viszont azokkal szemben, akikre
a népellenes magatartás vádja beigazolódott, az igazságosság
elve alapján kell eljárnunk." 1945. március 4-én közli a lap, hogy
megjelent az Egri kis kalendárium, amelynek szerkesztői Agoston
[ulián, Ebergényi Tibor és Kardos László voltak.' Ennek Beköszön
tŐJében így nyilatkoztak: "Nem akarunk politizálni. Ma csak egy
politika van: minden erőt összefogni, s menteni, ami még ment
hető. Mi szabadabb magyar utakon akarjuk a kibontakozást.
Akarjuk az édesanyák mosolygását, akarjuk a gyerekek csengő

kacagását, akarjuk a romokon felépülő egész magyar életet. Mi
kor első ízben útjára indítjuk az Egri Kis Kalendáriumot, ezzel a jö
vőt építő hittel, ezzel a fáradni nem tudó munkakedvvel és len
dülettel kívánunk olvasóinknak egy szebb, egy boldogabb, egy
szabadabb magyar újesztendöt.?" Ugyancsak az Igazság című lap
ban olvassuk, hogy március IS-én "jelenik meg a Nemzedékek
című egri irodalmi és tudományos és kritikai folyóirat első szá
ma". Felelős szerkesztője Ebergényi Tibor, főmunkatársak Ágos
ton [ulián, Kardos László, Kiss István, Szabó Sándor?

Verseit, lírai termését három időszakra lehet bontani. A Fekete
remeteségem három kiadásban is napvilágot látott. Az ebben a
kötetben megjelent költeményeit leginkább a formabontás termé
szetes vágya és valamiféle természetes fiatalos erő jellemzi. Min
dent el akar mondani, mindent föl akar tárni, ami lelke legmé
lyén megfogant, s ehhez a kötött forma, a ritmus vagy a rím
külső kényszere csak akadályozó erő lett volna. Úgy emlékezem,
hogy a szabadversről az ő irodalomóráin hallottam először be
szélni, pedig ekkor még alig jutottam túl az elemi iskolai tanul
mányokon. Még arról is részletesen beszélt, hogya központozás
ís zavarhatja a költőt, s a központozás nélküli vers szabad lehe
tőséget ad olvasóinak arra, hogya verset szabadon és többféle
képpen értelmezzék. Nincs funkciója a mondatkezdő nagybetű

nek sem, hogy ez is csak köti az olvasót ahhoz az értelmezéshez,
amit a költő képzelt a mondanivalónak. Költészetének másik
pontosan körülhatárolható szakasza mindössze háromhónapnyi
időt foglal magába. Ekkor a pécsi és több rendház lakóit is az
ávósok egy váltásnyi fehérneművel betuszkolták egy leponyvá
zott teherautóba, s elszállították őket Kunszentmártonba a
kármelita rendházba, amely csak néhány ember számára épült.
Majd elhelyezték őket a kicsiny cellák szalmazsákjain. Ezalatt a
három hónap alatt megfogalmazott verseit rendtársa, Kelecsényi
Gábor Ákos őrizte meg számunkra, s bocsátotta kéziratként köz
kézre az egri jezsuita-ciszterci gimnázium alapításának három
századik évfordulóján. Az ebben a füzetben olvasható költemé
nyeiben egyre inkább elfogadva és megvalósítva a formák
kényszerét, már egyre tisztultabb hangon, egyszerűen és termé
szetesen szólal meg. Verseiben a rímnek, a ritmusnak funkciója
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Egyetemes igényű

költészete

Fekete remeteségem

van, egyre többször ír szonettet, amely már a terjedeimet is pon
tosan meghatározza. Ágoston Imre [ulián költészete a Nem vagy
magad című kötetben csak továbbfejlődik, továbbegyszerűsödik.

Ehhez a válogatott kötethez Balássy László írt bevezető sorokat:
"Ágoston költészete egyetemes igényű költészet. A költő viasko
dik a világot romba dönteni akaró erőkkel, viaskodik a test
erőtlenségével,a betegséggel, a mulandósággal; verset ír Máriáról,
a magyar mezőknek, kérges kezeknek istenanyjáról", verset ír a
vietnami leányról, akivel egy esztendővel ezelőtt találkozott, s
akit a dzsungel nyelt el, és - kemény veretű, mesteri költemé
nyek sorozatában - feldübörögnek Kath Onga Mba, fekete Afrika
költő-fia, elnyomott népének szószólója messze hangzó vádiratai a
mindegyre ismétlődő refrénnel: "Én Kath Onga Mba a költő vallok,
/ Vallok, mert minden versem vallomás."

Mintha dzsungeldobok tompa gyászütemét, húsba-tépő,

csontvelőt szaggató jaj-sikolyát, harcot ébresztő riadóját halla
nók, miközben "még szól a gyár-sziréna / rohanni kell, s nem látlak
már ha néha / visszafordulok is az úton néma / rideg falak és pénz és
modern rabság", "de nem soká már nálunk is faragják diadaloszlopod,
világszabadság". A költő lát, és "nincs kibúvás a látott szó alól",
ítél és elítél. Humanizmusa nem lombik humanizmus, hanem
meghatározott állásfoglalás - költészete nyelvén. Így vélekedik
Balássy László Ágoston [ulián alakuló költészetéről. S ehhez ne
kem már csak annyit kell hozzátennem, hogy e tudós ciszterci
pedagógus lírája egyre inkább közéletivé válik, egyre kevesebbet
foglalkozik önmagával, nem személyes fájdalma, hanem a kö
zösség egyetemes problémái kötik le, s egyre közelebb érzi ma
gához az Isten-ember édesanyját.

Ebbena kötetben Ágoston [ulián költészetének tematikája
már egyre szélesebb skálájú, s egyre inkább közeledik az önma
gát kereső és felfedező én világából a mindannyiunk szívét me
lengető, megérintő közösségi költészet tájai felé. Ehhez a kötet
hez Oláh Gyula segítségével jutottam, aki még annyival is
megkönnyítette munkámat, hogy idegyűjtötte azokat a verseket
is, amelyek a költő által tervezett kötetből nyilván terjedelmi
okok miatt kimaradt. A negyedik kötet tulajdonképpen a mara
dék. Ide azok a versek kerültek, amelyeket a szerző sem váloga
tott kötetébe, amelyről talán maga is elfeledkezett, vagy ame
lyeket már maga sem akart később vállalni.

Az első kötetének címe: Fekete remeteségem (1938). A kötet köl
teményei - ki merem mondani - meghökkentően terjedelme
sek. Megállíthatatlan költői energiáktól feszülő versei tematikai
tekintetben egysíkúnak, a magába menekülő költő legszemélye
sebb önvallomásának tetszenek. Mintha a magába menekülő re
mete kínzó, vallomásos önvizsgálatának lehetnék személyes ta
núja, amikor ezeket a verseket olvasom. Kötete nyitó versében
így vall:
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Remeteségbe hajszolom magam ...
Szobám falára írván vétkeim: életem, ami volt, és ami elveszett.
Mint a köldöknézó1c, ahogyan meredten nézik a fonál helyét, amely

Anyjukban-életükhöz kötötte egykor ó1cet,
S most meg akarják tudni, miért szakadt el a fonál,
úgy ülök iinmagamban, úgy ülök szemben önmagammal,
s fürkészem az eltépett fonalak titkait.
Zárt ajtóm mögötta csönd kopog... Jajgatásom nem veri föl az éjszakát.

Hisz én jajgatok, s azt nem hallhatja meg senki sem.
Egyedül ... most már egészen egyedül ... Eddig tán másképp is volt,

Ezentúl mindig így lesz...
Egyedül ...
Szívem falán a csönd kopog ... Kinek mi köze hozzá? I

"Vétkes vagyok..." A szerzetbe vonuló fiatalember nyilván azonnal észrevette az em
berek arcán a meg nem értést vagy a tájékozatlanságot, amikor így
gondolkoznak: minek ment el ez a fiatalember papnak? Mit akar
hat ő a kolostor falai között? Neki élnie kellett volna. S Ágoston
[ulián e költemény írásakor úgy érzi, kolostorba vonulásakor nem
csak a saját életét vesztette el, hanem az élet továbbadásának a le
hetőségét is, s ezért is vétkesnek érzi magát: "Mert vétkes vagyok,
hogy életnek születtem, s most egyszerre elvesztettem az életet; / vétkes
vagyok, mert látok, mert hallok, mertakartam az életet; / vétkes vagyok,
mertmost sem,sohasem tudokmegnyugodni; / vétkes, mert pihenéstelen
hajszába sodrom testem, lelkem / vétkes vagyok, mert erró1 nem tehetek, /
s mert az akarattalan, velünk született vétkek mindig véresebbek, / min
dig bűnhődésre méltóbbak az akart mocskosságnál. / Vétkes vagyok, mert
nem tudok vétket elkövetni, / Mert bűnöm mindennél nagyobb: / soha
helyre nem hozható vétekI - / maga az - - - ÉletI"

Hités kétely Ágoston [ulián pap volt, hite nyilván mély lehetett, s ahogyan
természetesnek véli az ember a hívő ember hitét, ugyanolyan
természetes a hívő ember pillanatnyi hitetlensége is. Észérvekkel
mindenki meg tudja önmagának és másoknak is magyarázni az
Abszolútum létét, emberlétünk azonban olykor-olykor közönybe,
néha kételybe is botlik. Kié az én életem című versét olvasva egy
ilyen típusú, szubjektív élményén kaphatjuk rajta a költőt:

Ezer csudák közt futottam: Isten volt velem,
De én elhagytam őt vagy magam hagytam el koldus éjjelen,
Amikor az élet fájt, s amikor napba sem mertem emelni két szemem.
És annyiszor, és annyiszor, hogy nem tudom a napokat,
Nem látom az éjszakát, és nem látom a nappal aranyát ...
Nem tudom sírjak-é, vagy nevessek-é,
Mert ősz van újra, s életem már senkié.
Isten, aki volt, akit most már nem érezek vagy nem tudok,
Mintha messzire hagyott volna ... Emberek
úgy jönnek hozzám kérni. Most már látom: nem lehet.
Az élet zsugori, fösvény, fukar,
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Szerelmes versei

8E/só szere/em.
ln: Fekete

remeteségem, 17.

Kerítések közül

Fölemészti az elhullajtott kincseket.
Keresem, ami megmaradt, de nem lelem, 
Talán már Isten sincs velem.

S a végső konklúzió? Nincs, csak egy kérdés mered fel a költő lel
kében: "Nem tudom, él-éa halálban, ami mostan én vagyok: / talán Is
ten, talán másember vagy talán magam? .,. ! Vagymár- hisz ősz van,
sápadt, hervatag - már senki sincs velem ... ? / Kié az én életem?!"

Nem idegen, nem furcsa, hogy ebben az annyira szubjektív
kötetben a véletlen folytán, mint amilyen véletlen volt maga a
találkozás is, első szerelme is megjelenik. Lehetséges, hogy a
papköltő szerelmes verset írt? Igen, s ez talán nem egyetlen sze
relmes verse. A tiszta, transzcendens szerelem felségesen szép
színekben jelenik meg a Fekete remeteségem című kötetben.

Tizenöt éve láttalak utolszor, - és most!
Szemed-arcod a régi. - Most ketten utazunk, de más-más állomás fele,
És közben - mert így kellett! - találkoztunk.
Te termékenyítő álmaidra vársz, - áldást osztólett régi gyeplős én-kezem:
ujjaid gitárhúron futnak selymesen,
mintha gyermeked haját simogatnád,
én a mélységek titkát keresem ...

Most megállunk egy pillanatra: te is emlékszel, én is emlékezem ...
Az emlék oly mosolygós, oly szivárványos,
(emlékszel? - emlékezem!)
mintha napbólloptuk volna a fényt hozzá,
(emlékszel? - emlékezem!)
mintha tavasszal raktuk volna lombjait,
(emlékszel? - emlékezem!)
örök tündöklés, zavartalan, csupafény, csupaszín, csupahang:
(emlékszel? - emlékezem!)
első és egyetlen - - - gyerek-szerelem!8

Második, ki nem adott, csak kéziratban terjedő kötete sokatmondó
címet kapott: Kerítések közül. A hagyatékot őrző és "kiadó" Kele
csényi Ákos kölcsönözte ezt a címet a költő Vágy című verséből, ő

írta a sokatmondó bevezető sorokat is, s ő választotta az ide szánt
zsoltáridézetet is: "Járjak bár a halál sötét völgyében, Mitó1 félnék, hisz
te velem vagy" (Zsolt 22,4).

Ebben a kötetben már az érett, letisztult hangú költő szólal
meg. Mintha a deportálás miatti fájdalma, mintha bizonytalan
sorsa kényszerítette volna ki belőle ezt a végtelen egyszerűséget,

a vers értelmének dísztelenségét és feltétlen tisztulását. Most már
csak egyféleképpen lehet értelmezni a lelkéből kiszakadt verseket.
A nyári forróság, a szárazra szikkadt, agyonrepedezett föld láttán
rója a költői sorokat. Az egymást kergető, futó felhők, talán a for
róságot enyhítő zápor reményét ébresztette fel benne:
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Wyár. In: ÁJ: Kerítések
közül. (A továbbiakban:

KK) 1950, 3.

"Szurokfekete minden
odafönt..."

10Újra az Alföldön.
ln: ÁJ: KK, ~.

11Egyedül. In: ÁJ: KK,
5-6.

Nem vagy magad

Ismerős itt is minden. Forró nyár van,
Száraz meleg szikkasztja lenn a földet,
Az égen fenn a tűző napsugárban
A futó felMk egymásnak köszönnek.

Leláncolt táj: halottas némaságban
pihennek ezer éve álmok, földek ...
pihen a gondolat is, vagy halottra váltan
láncát csörgetve aszott földre görnyed.

Meddig tart még így. Lelkek ugarában
mikor szántanak barázdát a könnyek,
mikor lesz vége kínnak és közönynek?

Hiszen így megfullad a táj, s a földnek
Szomorú arcán ráncolt kuszaságban
halott arc dermedt jaja sír fel: nyár van.9

Nem sokat kell gondolkoznunk a szonett szavainak jelentésén.
Tudjuk, mit jelent a leláncolt táj, mit jelent a halott némaság vagy a
gondolat pihenése. Értjük a kérdést, hogy mi meddig tart még így,
s tudjuk azt is, hogy miért nem lesz vége kínnak és közönynek. S
ahogyan értjük a szavak jelentését, s nem csodálkozunk azon, úgy
megsejtjük, hogy miért nem érzi magát otthon a költő gyermekko
ra kedvelt táján, az Alföldön, hiszen "nem régi kedvvel van" itt,
hisz "azóta minden más lett", háta mögött már negyven év elme
netelt, s szíve "egyre fáradtabban dobogja, áll a malom, megállt a szélvi
torla. "10 S mintha Egyedül című versében válaszoina azoknak, akik
az előbbi költemény mögöttes jelentésében kételkednének. A sötét
éjben egyedül hallgatja az éj neszezését, a fojtott csendet. S máris
teszi fel a kérdést a költő: "Vagy tán ez a csönd a halál? I Szurokfekete
minden odafönt, I S itt lenna földön nincsen vágy,I Csak könny és jaj,és

. , "11semmi mas...
Az éjszaka csendjében zakatoló vonat is fogvatartását juttatja

eszébe (Fut a vonat). A vonat - írja Ágoston - "Valamit mindig
visz magával. Fénye I mérföldnyi messzeségbó1 integet, I hív, mindig
hív magával messze éjbe. II Hiába hív, én mégsem mehetek, I itt mara
dok az éjszakában félve, I remegve, mint a megvert kisgyerek."

Ágoston [ulián harmadik kötete a Nem vagy magad címet vise
li. Mintha maga a költő is érezte volna, hogya magány meg
szűnt, hogy emberek milliói veszik körül, akik közül néhány
százat, talán ezret ő is ismer, s ezeknek is egy részével baráti vi
szonyban van. A versnek tehát feladata van, nemcsak saját ma
gáról kell szólnia, hanem az őt körülvevő szép világról, az erdő

ről, a vízről, a napról, a folyóról, az emberekről, akik így vagy
úgy élnek ebben a tájban, aki élnek, hisznek, szeretnek, dolgoz
nak és meghalnak. Elég a kötet néhány versének címét felsorolni,
s máris érezzük mögötte az Isten-teremtette tájat: Gesztenyevirág
zás, Régi nyár, Dunántúli táj, A Mecsek tövében, Aranyoskút, Téli este.
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Emlékek felidézése

A Mária·tisztelet
költeményei

12Tavaszí könyörgés. In:
ÁJ: Nem vagy magad,

34-35.

Megjelennek ebben a kötetben a tiszta szerelem szépséges sZÍ
nei. Természetes, hogy az olvasó azt kérdi, valós történések ih
lették-e a papköltőt erre a transzcendens szerelmi lírára, vagy
valamiféle emlékek osonnak be olykor szívébe a messzi távoli
időből, s ezek ihlették, ihletik a vers megírására. A Dadogó dakti
lusok című verse elárulja, hogy fiatalkori emlékek lobbanak fel
újból és újból Ágoston [ulián emlékezetében, s ezek váltják ki
belőle az írás szörnyű kényszerét. S nem nyugszik, amíg emlé
keit ki nem írja magából. Így kérdi a költő remegve, aggódva
kedvesét: "Csordul-e néha felém nevetésed Kedves / hallod-e hangom
tiszta szavát vagy a távol / szertezilálja légbe a szélbe nevem már... " A
következő sorokból az sejlik föl, hogy az egykori kedves tejfehér
teste fonalát buzgón lepergetik, vagy inkább lepergették már agg
kezek, s álla alá vászonból készül kendő, s e tiszta leány végső el
költözése váltotta ki a költőből a szép szerelem fennkölt érzését
Majd így folytatja: "Mondd Kedves dadogó dalom hallod-e mégis I vagy
becsukódtál s árnyaid földre omolva I kúsznak a szívem pitvara táján várják
I hogy hatalomra kerülve örökre megölje'k I bennem az élet lobogását I ó
pedig emlék I csak tova nyárról lesve a szélben I merre vagy merre ka
cagsz és hallod-e hangom I csobban-e friss neszezéssel a múltból I csob
ban-e csordul-e néha felém nevetésed Kedves." S aki nem hinné el, hogy
e szerelem egy régi-régi emlék felidézése volt csupán, az olvassa
el a kötet következő költeményét, amelynek Úszik a hold a címe.

Megjelennek kötetében Mária-tiszteletét dokumentáló, megej
tően szép költeményei. Ilyen a Tavaszi Könyörgés, a Hajnali kö
szöntés, aParasztmadonna című verse. A Tavaszi köszöntésben így
szólítja meg az Emberfia édesanyját: "Most feszülő bimbók burkai
pattannak sorba Mária / Eléd borulnak drága Nagyasszony, hogy te
légy / életünk napringatója te tavaszi köszöntés ... " Majd így kéri
Máriát: "Friss földeken pöfögve húzó traktorok / Nyomán fekete föld
hasad s szertetárulnak szőnyegek / Fiatal zöld vetések szárba szökkent
mosolyát / Hintázzák feléd a tavaszi szélben Szűzanyánk / Magyar
mezó1cnek kérges kezeknek Istenanyja Mária ..."

Felrémlik lelkében a háború pokla is: "Békére szomjas agyunk
mélyén felködlik vak éjeken I Riadt sikoltással mint szörnyű emlék
háború I Ne hagyd hogy akkor kétség tiporjon ránk Mária... I Mi
dermedt vágyak öreg őrei csosszant lábbal járulunk eléd I S kérünk
mindünk nevében légy békét szülő szent Anyánk... I Hogy béke és
szeretet útjain I Örök találkozóra várjon vadhajtások szelíd oltóvesszeje
/ Szűzviráganya drága Boldogasszony Mária."

Lehet-e ennél szebben könyörögni a béke Királynőjéhez, mint
ahogyan Ágoston [ulián esdi tőle a békét. 12 Milyennek látja Mári
át? Nem fehérbe öltözöttnek, aki finom kezén rózsafüzért perget,
nem törékeny asszonynak, nem mennyeien szépnek, hanem pa
rasztmadonnának, kinek ölhe tett kezén: .kékes erek kiálló bütykök
munkavéste árkok I arcán tűnődés ünnepel piros fókötős fejéró1 I fekete
haj emléke őszes vasfonat I kissé füle alá hullottan, mint palócok I
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13Parasztmadonna.
ln: ÁJ: Nem vagy

magad,45.

14A versek megjelenési
ideje: Új Ember, 1961.

ápr. 2.; Új Ember, 1961.
máj. 18.; Új Ember,

1961. szept. 10.;
Új Ember, 1961 nov. 26.

Ágoston Julián halála

gondgyűrött arcán régi-régi emlék / nyakig zárt ingblúz ritka ráncú
szoknya ... / örök anyaszem benne féltés s drága / vigyázó szeretet ma
gát sohase látó / boldog mosoly tűnt májusoknak árnya / / fekete ősz

hajon kis folt csak alig látszó / piros kis fókötő / Parasztmadonnai"
Végül szólnom kell az utolsó kötetről, amelyet Oláh Gyula állí

tott össze (Kiadatlan versek). Ebben található utolsó verse, s azok
is, amelyek folyóiratokban, napilapokban jelentek meg Ágoston
Imre vagy Pór Bernát név alatt. Valamennyi vers arról tanúsko
dik, hogy Ágoston [ulián sem segédmunkás korában, sem bicskei
tanárként nem tagadta meg önmagát. Mária-tiszteletéről újabb
versek tanúskodnak: Tavaszi záporos könyörgés Máriához, Mária-kö
szöntő, Névnapi köszöntő, Hajnali harangszá." Tulajdonképpen az itt
felsorolt költemények is érdemesek lennének arra, hogy idéz
zünk belőlük, ehelyett azonban más utat választunk. 1966-ban,
Heiligenkreuzban írta egyik utolsó költeményét, amelyet dr. Szé
kely Tamás orvos őrzött meg. Ebben a versében Julián nem Mári
ával, nem a kereszten függő Jézussal, hanem az Istennel beszél
get. Neki teszi fel a minden embert örökké égető kérdéseket:
.Leiaeez-e Uram, hogyha hívlak? / Lejössz-e Uram, hogyha várlak? /
Lejössz-e hozzám, hogyha kérlek? / Megsimogatod-e fáradt arcom ráncain
elnyűtt ifjúságom? / Beborítasz-e égi fénnyel? / Hallod-e még dadogó han
gom?" Majd végül kéréseit meri eldadogni a költő: "Emlékezz még a
szárnyalásra! / Engedd, hogy kúszó alakomra / Ragyogjon ablakaid fénye, /
S oszloppá tisztult testem-lelkem / Ragadd magadhoz, Örök Béke!"

1966-ban, halála előtt három esztendővel sikerült rövid időre

kűlfőldre, Ausztriába utaznia, s ott a ciszterciek ősi fészkében
megpihennie. Talán Vongray Bódognak köszönhető ez a Julián
számára pihentető s megújító utazás. Utolsó verse mindössze
néhány rövid sor, még halála előtt küldte el az Új Embernek.
Amikor azonban ez megjelent, Ágoston Julián már halott volt.
Az őszről, a téli, pilinkéző hóról asszociál a költő az elmúlásra:

Csilló hó és pergő levelek,
De jó volna most szállni veletek
Bezárva ülni vak üvegen át
Nézni a pilinkéző pelyhek ünnepi táncát

De jó volna most szállni veletek
Földre fáradó őszi levelek!
Lepihenni a földre, amíg altató
Dalt dalol szívünk fölött
Ahó

1989. március 18-án elhunyt a költő. Nyilván szíve mondta föl a
szolgálatot. Ekkor kőszoborrá vált testét s oszloppá tisztult lelkét
magához ragadta az Örök Béke. Jelentékeny költő volt, ott a helye a
katolikus papköltők kőzőtt, talán Sík Sándor után, s Mécs László
előtt. Egyszer valamennyi költeményét ki kell adnunk, s csak ezek
ismeretében ítélkezhetnénk róla szabadon és objektíven.
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