
ÁGOSTON JULIÁN: KIADATLAN
VERSEK – KEREKES KÁROLY:
ÉRDEMES VOLT. VERSEK, IMÁK,
ELMÉLKEDÉSEK
Ágoston Julián Kiadatlan versek című kötetét és
Kerekes Károly Érdemes volt. Versek, imák, elmél-
kedések című gyűjteményét sok minden össze-
kapcsolja. Összefűzi a ciszterci rendbe tartozó
két szerzőt a rendek törvénytelen feloszlatása, a
rendtagok deportálását követő börtön és üldöz-
tetés. (Ágoston Julián több mint egy esztendei
raboskodás után szabadult a kerepestarcsai fo-
golytáborból; Kerekes Károly ugyan maga nem
került a rácsok mögé, de a börtönbe jutott End -
ré dy Vendel, majd Sigmond Lóránt után neki
kellett a rend tagjainak összefogásáról gondos-
kodni.) Összekapcsolja Ágoston Juliánt és Kere-
kes Károlyt az is, hogy megalázó élet-kitérők
után mindketten a „tanító rend” küldetését tel-
jesíthették. Ágoston Julián 1961 őszétől haláláig,
1969-ig a biatorbágyi általános iskolában ma-
gyar nyelvet és irodalmat taníthatott. („Temeté-
sén — írta róla Ágoston Zsolt — soha nem látott
gyászoló sereg gyűlt egybe: írótársak, szerkesz-
tők, tanárok, tanítványok és a család tagjai kí-
sérték utolsó útjára.”) Az eredetileg görög–latin
szakos Kerekes Károly 1950-ben orosz szakos
diplomát szerzett, s oroszt tanított Adonyban,
Beloianniszban és Szomolyán. Adonyban, me-
sélte egykori tanítványa, rendszerint 6 órakor
misézett, aztán ment az iskolába, ahol egy-egy
gyerek elkottyantotta, hol látta a tanár urat kora
reggel. Az ortodox hitű beloianniszi gyerekek
pedig pópának gondolták. Az igazgatók azon-
ban sem itt, sem ott nem vállalták a volt „papot”.

A személyes sorsnál lényegesebb kettőjük kö-
zött a hivatásuk és a költészet összekapcsolása.
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Ágoston Julián, akit Rónay László méltán he-
lyezett el nemrég megjelent gyűjteményében, a
Katolikus költők antológiája (Kr. u. 20. század) című
könyvében Babits Mihály, Sík Sándor, Dsida
Jenő, Radnóti Miklós, József Attila, Pilinszky
János, Rónay György, Nagy Gáspár és mások
társaságában, az élet ontológiai vonatkozásait, a
misztika alapkérdéseit, a megaláztatások után
az élet és a halál misztériumát, a hitigazságok fi-
lozófiai-teológiai összefüggéseit tematizálta.
„Vérbeli” költő volt abban is, ahogyan — kö-
vetve vagy véletlenül rátalálva — Pilinszkyhez
hasonlóan verset írt Pléh Krisztus címmel, aho-

gyan Tamási Áron regényében, a Szűzmáriás ki-
rályfiban, és ő maga Mária-kép című versében
megidézte „a gyér gyertyafényben” feléje moz-
duló Mária-kép „fehéren” felé tárt tenyerét.
Versbe foglalta ugyanakkor a nyilas terrort („Az
őszi égből bomba hull, fojtó füst lepi a vidéket. /
A roncsolt házsorok között / a zöldinges csiz-
más pribékek // cirkálnak. Sárga csillagok virí-
tanak.” Impotens forradalom), 1944 kora őszét,
Radnóti halálmenetének idejét („Latyakos az út,
csupa kátyú. / Recseg az ócska fakerék. / Sánta
ökör sovány gebével / húzza az ország szeke-
rét.” 1944. szeptember).

Látható élvezettel birtokolta Ágoston Julián
a műfajok hagyományrendszerét is. Írt egy-két
szavas sorokból álló verset, mint Arany János és
Vihar Béla („Ma már / a nyár / tűnő / sugár, //
a szél / zenél, / és itt / a tél, // borult / az ég…
/ Szeretsz- / e még?”). Kedvvel próbálta ki a
szonett teherbírását 1936-ban, élete legboldo-
gabb időszakában, amikor az egri Ciszterci
Rendi Szent Bernát Gimnázium tanára volt
(Végig paskolom orgonavirággal), 1949-ben, ami-
kor a pécsi Tudományegyetem Szent Mór Kol-
légiumának igazgatója lett (Tűnő angyalok), de
akkor is írt szonettet, amikor a pécsi, bajai, szent-
gotthárdi rendházból kényszerlakhelyre, Kun -
szent mártonba száműzték őket. Az egyik szo-
nettnek — Egyedül a címe — a mélyszerkezete a
pusztulásra várót idézi, a szövegformálása, a két
tercina, a játékosságot és a fel nem adott reményt
foglalja magába. („Egyedül vagyok — ugye már
nem érzed? — / szívemben véres seb: koldus
magányom / nyitottan, tág szemével, mint az
élet / elesettjei, úszik a vad áron, // Szennyes
habok ölelnek és hínáros / vizek nyaldossák tes-
tem hófehérjét. / Eltűnt belőlem minden. Múl-
tam álmos / szép képeit már cafatokra tépték. /
Látod? Ez vagyok most: sorstalan ember, / ki-
szakítva időből és a mából, / akitől messze még
az örök tenger, / s ha kipillant is a vak éjszaká-
ból, / hiába integet a csillagoknak, / most hide-
gen, messziről ragyognak.”) Írt tavaszköszöntőt,
ami Áprily Lajos vers-emlékét idézi (Tavaszi rit-
musok), írásjel és külső tagolás nélküli szabad ver-
set, akárcsak Kassák Lajos (Tartjuk egymás kezét),
meg három oszlopba tördelt alkotást, egy vagy
két szóból álló sorokkal, ami a francia költészeti
példára emlékeztet (Téli menekülés a városból).

Ugyanakkor benne van a kötetben Ágoston
Julián filozófiai szinten megélt katolicizmusa is.
Ennek szilárd alappontja a kiválasztás és a kül-
detés (Uram légy velem!), az isteni gondviselés-
ben való hit (Valahol vigyáznak rám), az évente is-
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métlődő ünnepek új és új ajándéka (Örök kará-
csony, Virágszülő Szűz, Mária-köszöntő, Pünkös-
dölő, Ádventi útkészítő). Itt vannak kedves szent-
jei is: Árpád-házi Szent Erzsébet, akitől —
1932-ben — „Könnyes vágyunk, imádságunk”
valóra váltásáért könyörgött, akitől 1962-ben ezt
kérte: „Szent Erzsébet, esdve kérünk, / áldd
meg, óvd meg magyar népünk!” Itt van Páduai
Szent Antal, akinél ez olvasható: „Legyen a sze-
génynek / betevő falatja / Isten áldásából / ő is
részét kapja!”

�

Kerekes Károly verseiben nem az ontológiai kér-
dések, nem az „itt-ott kivillanó misztika teljesebb
kifejezésé”-re törekvés érhető tetten, amint azt
Szabó Ferenc jegyezte meg a kötet záró tanul-
mányában. De nem is a fékezhetetlen indulatok,
a pattanásig feszült energiák, a második világ-
háború időszakában zajló üldöztetés és politikai
változások izgatták, írta róla Kilián István eliga-
zító életrajzi jegyzeteiben. És nem is a költészet
műfajelméleti, szövegépítési tapasztalatai foglal-
koztatták. Kerekes Károly az „imádság költője”
volt. Számára a vers a miseáldozatban a szent-
írási szövegeket, a szentek életét, az imádságo-
kat „feldolgozó”, „magyarázó”, a szent szövege-
ket a hívekhez „közelebb vivő” forma volt. Ezért
van több verscíme után zárójelben utalás a Te-
remtés könyvére, valamint az Evangéliumra, az
egyik vagy másik apostol levelére, a Királyok
könyvére vagy egy lelkigyakorlatra, egy harang-
szentelésre, egy laikus nővér halálára, vagy bár-
milyen „köznapi esemény”-re, például egy
szomolyai „kis cigánylány”-ra, aki azt mondta
egyszer: „Ki tiszta, az mindig szépen szeret, / s
boldog.” Ezek a versek természetesen nem meg-
hosszabbításai, nem magyarázatai az ó- és új-
szövetségi vagy a hagiográfiai textusoknak, csak
átlényegített életigazságok. Ezek a költőileg meg-
formált szövegek „ütemes beszéd”-del megje-
gyezhetővé tesznek igazságokat. Van olyan verse
is, ilyen A kánai borcsoda címén (Jn 2,1–11), ame-
lyik feltehetőleg egy prédikáció summájaként
hangzott el. A következőképpen: „Ma Kánában
két pompás templom áll, / hogy jelezze a me-
nyegző helyét, / s mint minden hinni képes szív
csodál: / Jézusnak első istenség jelét, // a bor-
csodát, amelyet Mária / oly kitartóan kért és
meg kapott, / s Jézus mint egyszülött Fia, / a vi -
lág előtt bemutatkozott. // Hogy higgyen a
világ, ez volt a cél, / s a tanítványok előtt gyűjt-
senek: / ha kis csapatjuk egyszer útra kél, / hogy
így a népek üdvöt leljenek. // A borcsodás Káná -

ért, Istenünk, / hadd zengjünk Máriával hála-
dalt, / őt hadd mintázza lángoló hitünk, / s majd
vele együtt nyerjünk diadalt.”

És vannak Kerekes Károly könyvében verssé
formált személyesen megélt történetek is. Ilyenek
az 1993-ban a Szentföldön átélt emlékek. A pap-
költő, akit 1987-ben II. János Pál pápa kinevezett
prézes apátnak, azaz olyan elöljárónak, aki a
megbízást nem hozhatta nyilvánosságra, nem
húzhatta ujjára az apáti gyűrűt, nem használ-
hatta a mellkeresztet, ünnepi alkalmakkor az
infulát és a pásztorbotot, ekkor és nyugdíjasként
is Szegeden és Budapesten a Hittudományi Aka-
démián biblikumot tanított. Azok a versek, ame-
lyek két részletben, összefoglaló címmel a Jézus
nyomában — de hogyan? címet viselik, a maguk
tárgyi valóságában és sokszoros áttétellel élik
meg a keresztény misztériumot: A meg nem haló
olajfák csodáját (a hegy lábánál most élő fákat,
melyek a kétezer évvel előttiek magvaiból kel-
nek folyamatosan új életre), Jákob kútjának vizét
(„melyből Megváltónk is ivott”) vagy a Via Do -
lo rosát, ahol a keresztre feszítés ítéletével meg-
szégyenített Megváltónak végig kellett hordoz-
nia keresztjét a városon, hogy a jeruzsálemiek és
az ünnepre máshonnan érkezők lássák, mi lesz a
sorsa annak, aki mást hirdet, mint amit a jeru-
zsálemi rabbinátus helyesnek ítél.
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Ágoston Julián és Kerekes Károly versei nem
mérhetők azonos mércével. Az első szenvedélyes
költő, Radnóti Miklós kortársa, az Élet, a Napke-
let és a Vigilia munkatársa volt, igazában a Nyu-
gat harmadik nemzedékéhez tartozhatott volna;
„látomásos szabad verseivel — írta róla Rónay
László — semmivel sem rosszabb kezdet [az övé],
mint a többieké, akiket ma klasszikusként tiszte-
lünk”. Kerekes Károly imádságos, személyes, ta-
nító, vallomásos verseket írt. Hite, meggyőző-
dése, hivatása, élete észrevétlenül vált verssé.

A magyar katolikus irodalomban mindkét ha-
gyomány fontos. Ezt jelzi, hogy a két kötet záró -
tanulmányát Kilián István írta, az egykori egri
ciszterci diák, annak az iskolának a valamikori nö-
vendéke, ahol Ágoston Julián és Kerekes Károly
tanított. Ezt az egyenértékűséget élték meg a va-
lamikori ciszterci diákok, intézmények, alapít-
ványok, akiknek és amiknek az áldozatkészsége
lehetővé tette a két könyv kiadását. (Gonda Könyv  -
kiadó, Eger, 2005; Szent István Társulat, Bu da pest,
2009)

SIPOS LAJOS
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