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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


