
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,
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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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