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ZÁSZKALICZKY PÁL: HARMADNAPRA
LEGYŐZTE A HALÁLT
Böjti elmélkedések

Régi műfajt elevenít fel Zászkaliczky Pál, nyu
galmazott evangélikus teológiai tanár ezzel a
kis kötettel - az áhítatos könyvekét. Azokban
az időkben, amikor az emberek élete még az
egyházi közösségek által meghatározott struk
túrákban és időbeosztás szerint folyt, társadal
mi hovatartozástól függetlenül szinte minden
család könyvespo1cán ott volt egy breviárium,
imakönyv, egyházi kalendárium, melyekből ge
nerációk kaptak tanítást, merítettek vigasztalást.

A mai embemek talán még inkább szüksége
van segítségre ahhoz, hogy megálljon és elgon
dolkodjon az élet én, a tettein, a c éljain . a kap
csolatai alakulásán. Ennek az ideje a keresztény
hagyományban a böjt, a húsvétot megelőző hat
és fél hét. "Nyilván nem véletlen az - miként a
szerző előszavában írja -, hogy az ősegyház

ban a keresztelésre jelentkezettek felkészítése
éppen a böjti időszakra esett, a keresztség ki
szolgáltatása pedig fehérvas árnapon. a húsvét
ünnepe utáni első vasárnapon történt."

Zászkaliczky Pál kis kötete végigvezeti olva
sóit a passiótörténeten: a böjt minden napjára
egy-egy elmélkedést és rövid fohászt szán.
Hamvazószerdától a böjt első vasárnapjáig
ószövetségi próféciákat olvashatunk, ezut án a
textusok - amennyiben ez lehetséges - a hús
véti események időrendjében követik egymást.
A böjti vasárnapok textusai az egyes vasárna
pok - hagyomány szerinti - névadó zsoltárá
nak sorai. Mint az ősegyház katekumenei óta
annyian, mi is újraéljük a szent történéseket: a
lábmosást, az utolsó vacsorát, a Megváltó gyöt
rődését a Gecsemáné-kertben. Ki-ki megdöb
benhet Júdás árulásán és magára ismerhet a ta
gadó, majd megtört Péterben. Végigkísérjük a
Megváltót a "Via dolorosa"-n, együtt sírunk a
jeruzsálemi asszonyokkal a kereszt alatt, és
együtt örvendezünk az emmauszi tanítványok
kal, amikor a Feltámadottal találkoznak. Az
áhítatok elvezetnek minket egészen a húsvétot
követő első vasárnapig, hogy ne csak a fájdal
mak útját ismerjük meg, hanem a szenvedés és
áldozat nyomán fakadó új életet is.

A meditációk korunk emberéhez sz ólnak,
hozzánk, akik ugyanúgy megtagadjuk barátain
kat, mint Péter tette egykor; akiket vonz a pénz,
mint Júdást, akik gyakran szeretnénk kibújni a
kereszthordozás felelősségealól, akik Tamáshoz
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hasonlóan elbizonytalanodunk, de akik a könyv
szerzőjével együtt mindennap szeretnénk meg
szólítani a feltámadt Krisztust, aki "betegsége
inket viselte, fájdalmainkat hordozta, akinek se
bei által gyógyultunk meg". Az elmélyülésben
segítségünkre vannak a böjt vasárnapjaihoz
kapcsolódó versek Babitstól, Juhász Gyulától,
Mécs Lászlótól, Pilinszkytől (a kötet címadó
sora is Pilinszky egyszerűségében megrendítő

Harmadnapon című verséből való), és neves
mesterek - Rembrandt, Dürer, id. Cranach 
Krisztus szenvedése által ihletett alkotásai. A
kötet szép kompozíciója egyúttal művészi érzé
kenységre is vall.

Az esztétikus kiállítású könyv az egyetemes
keresztény hagyomány szellemében és kincsei
ből kínál lelki olvasmányt és hitbeli megújulást.
(Harmat Kiad á, Budapest, 2000)

BERNHARDT DÓRA

PÁJER ANTAL: SZENT LANT
Válogatott versek

Nehéz és hálátlan feladatra vállalkozik ma az,
aki a 19. század elfeledett költőit szeretné újra
az olvasók figyelmébe ajánlani, hiszen - vall
juk be - a kánonból kimaradt szerzők többsé
gének szövegei ma már legfeljebb csak a szak
emberek - inkább eszmetörténeti, mintsem
esztétikai jellegű - érdeklődését képesek fel
kelteni. Lisztóczky László mégis igen jól dön
tött, amikor a már jórészt csak a Petőfi-kutatók

által ismert Pájer Antal műveiből készített fi
gyelemre méltó válogatást.

Pájerről eddig csak a témában elmélyült
néhány szakember tudhatta, hogy tagja volt an
nak az önképzőköri társaságnak, melyet egri
kispapok alapítottak, s melynek tagjai vendégül
látták Petőfit híres-nevezetes utaz ásán, amikor
1844-ben Pestre ment. A legenda szerint itt Pe
tőfi először Pájert, a Szittyavirágok című szonett
ciklus szerzőjét akarta felkeresni. hogy kifejez
hesse elismerését. A személyes találkozó ugyan
nem jöhetett létre, azt azonban bizton állíthat
juk, hogy Pájer Antal költőként sohasem távolo
dott el attól a poétikai felfogástól, melynek Pe
tőfi Sándor volt az egyik fő képviselője a ma
gyar irodalomban, vagyis a romantika által ihle
tett népiességtől. A lírikus alkatú, hallatlan
nyelv- és formaérzékenységű Pájer verseinek
nyelvét ma is élővé teszi, hogy nem egyszerű



másolója volt Petőfinek. A hitelesen képviselt
poétikai program, a magyar költészeti nyelv
megújításának szándéka minden egyes sorából
jól kiérezhető.

A romantika által sugallt, vagy inkább meg
követelt formai és tematikai változatosság odá
ig vitte Pájer Antal katolikus plébánost, hogy
mint költő - igen jól sikerült - pajkos, szerel
mes verseket is írjon. (Sőt, Vallomások című köte
te, mely egy szerelem lírai története, 1854-ben a
kiadói önkény folytán Pájer saját neve alatt je
lent meg, nem kis botrányt okozva.) A népköl
tészetből merített forma, nyelvhasználat és
szerkesztésmód aPájer költeményeinek döntő

többségét kitevő vallási témájú, elmélkedő, val
lomásos jellegű versek színvonalát is megemeli,
szemben a vallásos költészetben addigra már
egyre inkább elterjedő szentimentális, frázisok
kai operáló versírással. Különösen érdekesek a
Pájer Antalt egész életében leginkább foglalkoz
tató térnával. a Jézus kettős természetének titká
ra rákérdező művek. Megkockáztatható az a ki
jelentés (melyet a Két sóhaj című vers is alátá
maszt), hogy a papként egész életében kétsé
gekkel vívódó Pájer Antal költőként e művek

ben jutott a legmagasabbra. A kötet talán leg
szebb verse, A rongyos zsidó gyerek (melyet
Lisztóczky László is kiemel, habár más szem
szögböl) az allegorizáltságnak olyan szintjén
szólal meg, mely a kései Arany Jánost juttatja
eszünkbe, másrészt olyan nyitott szöveg jön itt
létre, mely már a modern magyar irodalom felé
mutat.

Lisztóczky László reprezentatív válogatása
pontosan mutat be egy olyan 19. századi költőt,
aki (talán öntudatlanul) egyszerre kapcsolódik
a régi magyar vallásos költészet hagyományai
hoz, ugyanakkor már a század második felében
jelentkező modern líra érzékeny olvasója is.
(Pallas Kiadó - Dsida Jenő Baráti Kor, Gyöngyös 
Eger, 2001)

DAJKÓPÁL

VÉGVÁRI VAZUL: ARCOK ÉS FÉNYEK

"Tanulmányúton" volt negyven évig a versek
és kisprózák ferences írója, rnint Cseh Tibor a
Transsylvania szerkesztője írja Elbocsátójában?
Vagy inkább egy sokat próbált, mélyen hívő

szerzetes kényszerű száműzetésénekdokumen
tumait olvashatjuk? Nem mernék egyértelmű

választ adni a kérdésekre, bár az írások hangne
me és nosztalgikus alapérzése inkább egy mo
dern Mikes Kelemen hangvételét idézi, aki
azonban hazatérhetett abba a rendi kötelékbe,

237

amelyet negyven éve hagyott el, ám ihlető szel
leme sosem hagyta cserben.

Az emigráció az írni tudóban óhatatlanul ki
alakítja műfaját. Az említett Mikes tüneményes
leveleket írt képzeletbeli "édes nénjének", nél
küle aligha volna ilyen pontos képünk a Rodos
tóban élő vezérlő fejedelem mindennapjairól és
szokásairól. Azóta is sok raj indult külföldre, ki
a nyomor, ki az ellehetetlenülés, ki az erőszak

elől menekült. Közben egyre növekedett az
"odakint" írt magyar nyelvű művek száma. Ki
nek a megmaradás esélyét, kinek önkifejezése
természetes formáját, kinek a nyelvben való ott
honteremtés esélyét jelentette a költemény, a
próza vagy a dráma. Talán kevés igazi remeklés
született, igaz, aki író volt idehaza, az maradt
"odahaza" is. Mégis különös; egyéni hangulata
van ezeknek a műveknek. "Irok, mit is tehet
nék", sóhajtotta Radnóti. Írok, így emlékezem,
így dolgozom föl, teszem egyéniségem szerves
részévé új élményeimet. mondhatná az emig
ráns írók egyike-másika.

Közéjük tartozikítartozott) Végvári Vazul, ha
tetszik, Vazul atya is. Maga mondja magáról:
nem író. Magas irodalmi elvárások szerint való
ban nem az, sokkal inkább Szent Ferenc aláza
tos követője. (Nem véletlen, hogy legszemélye
sebb, legszebb írása egy keresztúti elmélkedés a
rendalapító szellemiségétőlmegihletve.) Mégis
jó szívvel ajánlom gyűjteményétmindazoknak,
akik szívesen szemlélnek egy rokonszenves em
beri portrét, s vissza akarják pergetni a nehéz
évek lapjait, vagy meg akarják ismerni egy ma
gyar szerzetes emigrációban és idehaza szűle

tett gondolatait, amelyek olykor verses formá
ban fogalmazódnak meg. .Lehettem volna ke
vesek prófétája - vágy dalát kizengő trubadúr
- magányos énekem ma altató lenne" - olvas
suk a Feltételes múltban. Szerencsére nem az lett,
hanem "megpörkölte tüzével a lélek", adott jót
is, rosszat is, és hatalmat, hogy megbocsássa a
bűnöket, s a jóra vezesse embertársait. Es sze
rencséjére neki adta a hazájához való hűség

adományát, amelynek megvallása igazi lírává
forrósodik a Levél Amerikába soraiban.

Elgondolkodtató, hiteles emlékezésében kar
mester-zeneszerző rendtársát. Tamás Alajost
idézi. Vajon hányan lehetnek, akikre ez a való
ban nagyformátumú személyiség életre szóló
hatást tett? Akik nemcsak derűs egyénisége em
lékét őrzik, hanem a benne lobogó hivatástuda
tot, küldetéses szellemet is sajátjukká élték?
Végvári Vazul közéjük tartozik, s szellemisége,
mely mindegyik írását áthatja, ezért is vonzó.
(Ferences Rendház, Esztergom, 2000)
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