
sajátosságaira is: „halál idejin, pusztábo terëm, le-
velit ē nem hullajcsa, csak akkor szárod ē, ha meg-
öli a annyát. Olyan mind a Márjácsko meg a Kis-
jézus. Ez a fagyöngy, ami karácsonkor virágzik,
vízkërësztre terëm, örök ződ, a fák tetejin nyől a fa
ágábú, a fődbe ēszárod, vagy ha ēszárod a fa, amin
terëm. Olyan, mind a Krisztusurunk. Szülőjjin nyőll,
hirdeti a főtámodást. Olyan, mind Atyámteremtőm.
Ő a ág, belülle nyőll ki a egísz mindënsíg. Olyan
ez, mind a teremtís. Ha megnízëd a fagyöngy ágojit,
olyanok, mind a angyalok. Kétfelé áll a levél szár-
nyuk, rügyarcuk a sëmmibe níz. Ott van a ződ
örökkí valóság a angyalgömbön túl.” A kötet ha-
sonlóan összetett szövegei által az olvasó egyszerre
vonódik be a néphagyomány évszak- és idő-
szemléletébe, a biológiai (fitológiai) ismeretekbe és
a keresztény vallásba, sajátos nyelvezeten keresz-
tül. Száz Pál ékezett nyelvjárást (tájnyelvi ele-
mekkel és szlovakizmusokkal kevert magyart)
használ, amitől a kötet egyedülállóvá válik, hiszen
nem megszokott, hogy szépirodalom nyelvjárás-
ban íródjon úgy, hogy abban speciális karakterek-
kel jelöltek a fonémák is. A kötet Pered környéki —
főleg az idősebb magyar lakosság által beszélt —
dialektusa archaikusnak hat. A zárt e (ë), a hosszú
a (ā) és e (ē) használata mellett épp a Felvidékre jel-
lemző illabiális a/á (ä) nem kerül viszont jelölés-
re, talán mert olyannyira általános és elterjedt, hogy
csak megnehezítette volna a befogadást, ha ez is be-
vonódik. Az elsőre idegennek ható nyelvezet ha-
mar otthonossá válik, a kötet épp attól hiteles és iz-
galmas, hogy azon a nyelven mutatja be történeteit,
amely az elbeszélők sajátja. Mindenki úgy nyilat-
kozik meg a múltjáról, ahogy arra ő maga emlék-
szik, fontos szerepet kapnak tehát a szubjektív mne-
motechnikai eljárások, amelyek révén a befogadó
közelebb kerül a mű világához. Az elbeszélések
nagy része, vagyis azok alapja hat adatközlőtől szár-
mazik („Köszönet gyümőcse azoknak, akik
törtínetejik ēmeséztík”), akik a harmincas-negyve -
nes években születettek, s akik között családtagok
is vannak (a könyv a nagyszülőknek lett ajánlva:
Ajállás virágo Öreganyádnok és Öregapádnok) —
a második világháborútól 1956-on és a rendszer-
váltáson át máig megrajzolják egyéni történelem-
képüket, ami által az olvasó megismerheti a gon-
dolkodásmódjukat is.

E munka nemcsak vizuális, hanem auditív él-
ményt is nyújt — CD-mellékletén meghallgatható
néhány próza(részlet), s ezek között egy-egy
dal. A peredi Mária-ének (kezdősora: „Kössünk
szép koszorút Szűz Máriának”) egy 1994-es
gyűjtésből származik, ez adja az egyébként fik-
tív szlovákiai magyar faluban, Maradon játszó-
dó történetekből álló kötet mottóját is. A falu tra-
umákkal átszőtt történelmének, a kormány- és
rendszerváltások abszurditásainak bemutatása-
kor a szöveg nem mellőzi a humor vagy az iró-

nia eszközét. Őrzi a ’89 előtti beszédmód lenyo-
matát, de humorral oldja azt (például: elftársné),
s a mai eseményekre is reflektál (például:
„migráncsvirágok vagyunk e világbo minden,
amióta csak Ádámévánok a Paradicsomkertbü
menekűnyie köllött”). Összességében az ottho-
nosság és a természet nyugalmának megtartó ere-
je hatja át. A hosszabb elbeszélések között egészen
rövid, versszerű szövegek is vannak, de végig köl-
tői a nyelv, amit a szerző kialakít. Az öt szöveg-
típus közül — phytolegenda, phytoanekdota,
phytoikon, phytoenigma, phytoaforizma —,
amelyek e kötet műfajmegjelölő alcímeit adják, a
legpoétikusabbak a phytoaforizmák, amelyek
az aforizma eredetileg is tömör műfajára utalnak
vissza. Mint az elnevezésekből látható, a növé-
nyeknek mindegyik szöveghez köze van; a kötet
a klasszikus tartalomjegyzék mellett egy tárgy-
mutatóval is rendelkezik, amely lehetővé teszi
nemcsak a lineáris olvasást, de a herbáriumként
való használhatóságot is. A Füvekfák rengye be-
tűrendben közli a különféle gyógynövények elő-
fordulási helyét — természetesen ezeket is ejtés
szerinti írásmóddal (például: csërësnye, kámos -
gyükér, lilijom, ződdijó, zályo).

A kötetből kiderül, hogy nemcsak a materiá-
lis vagy organikus dolgok tudnak gyógyítani, a
növények mellett a szónak, a szövegnek, írásnak
is van ereje (írja), s annak elmondása („Mire
ēme sézëd a füvek ëvangéljomát, kigyógyúsz a
kórságbú”), de olvasása is gyógyírül szolgálhat.
A mátyusföldi tradíciókra építő kötet tehát nem-
csak mint konkrét fitológiai ismereteket közlő fü-
veskönyv érdekes, hanem mint rendhagyó, szub-
jektív történelemkönyv, naplószerű családtörténet
és dialektológiai kuriózum is. (Illusztr. Szőke Eri-
ka; Kalligram, Pozsony, 2017. CD-melléklettel)

PATAKY ADRIENN

DOM SAMUEL: 
MINT EMÉSZTŐ TŰZ
Egy szerzetes gondolatai 
az irgalmasság gyakorlatáról

Nem biztos, hogy egy csehországi trappista mo-
nostor apátjának könyve első pillantásra érdek-
feszítőnek tűnik a magyar olvasó szemében.
Ugyanakkor három tényezőt érdemes figyelem-
be venni ahhoz, hogy árnyaltabbá váljon a mo-
nasz tikus háttér, a trappista kötődés és a cseh-
országi környezet keltette első benyomás.

Először is, a Nový Dvůr-i monostort a francia-
országi Sept-Fons apátságból alapította 2002-ben
egy olyan csoport, amelynek tagjai azt tapasztal-
ták, hogy az anyaházban immár oly sok cseh szer-
zetes él, hogy időszerű önálló házat alapítani Eu-
rópa egyik legvallástalanabb országában. Sept-Fons
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az egyik legnagyobb francia monostor, és az egy-
házi élet iránt érzékenyeknek már az szükség-
képpen felkelti a figyelmét, hogy a közel száz szer-
zetes nagy része igen fiatal. Dom Samuel ebben a
házban részesült szerzetesi képzésben, s könyvét
teljesen áthatja az a szellemiség, amelynek része-
se lehetett. Egy nagy leszármazási rend láncolatába
illeszkedhetett ugyanis: novíciusmestere annak a
Père Jérôme-nak volt a tanítványa, aki a francia
nyelvterületen legendásnak számító Godefroid
Belorgeyt vallotta mesterének. Ez a monasztikus
élet sajátosságainak megismerését biztosító tanít-
ványi láncolat szervesen hozzátartozik ahhoz a
szellemiséghez, amely ma éppúgy számos fiatalt
vonz a trappista élethez Sept-Fons-ban, mint a 2011-
től szintén apátságként működő Nový Dvůrban.
A Mint emésztő tűz lapjain főként a Magyarorszá-
gon egyelőre ismeretlen Père Jérôme, Jeromos atya
gondolatai köszönnek vissza lépten-nyomon,
amelyek ily módon az olvasót is belehelyezik en-
nek a rendjén belül roppant tisztelettel övezett lel-
ki mesternek a szellemi világába.

Másodsorban Dom Samuel könyve azt erősíti
meg, hogy a monasztikus irodalom legjavának min-
dig is egyetemes érvényű mondanivalója van: az
átlagos keresztény élet kereteitől külsőségeiben oly
különböző monostori életforma rendszeresen hív
életre olyan szövegeket, amelyekből minden ke-
resztény meríteni tud. Ebben az esetben is olyan
szerzővel van dolgunk, aki érzékenyen figyeli sa-
ját korát, korának társadalmi és egyházi folyama-
tait, éppúgy vannak megfigyelései a nyugati „li-
beralizmusról”, mint a keleti „kommunizmusról”,
és jelenleg éppen Kelet-Európából méri fel a Nyu-
gat válságát. Könyvében a családi élet mai nehé-
zségeiről (például az életük gondjainak megoldá-
sát a gyerekeiktől váró szülőkről), a szexualitás terén
jelentkező kortárs problémákról (például a képek
hatalmáról), a gyermeknevelés útvesztőiről (például
a gyerekeiket túl hosszú pórázra engedő anyákról
és apákról), a politikai élet visszásságairól is szót
ejt, s a legkevésbé sem kerüli az érzékeny témákat,
például a pedofíliával összefüggő egyházi botrá-
nyokat. Azok nemes hagyományát követi tehát,
akiknél az intenzív belső élet a társadalmi viszonyok
iránti intenzív érdeklődéssel függ össze.

Harmadsorban a kötet szerzője arra vállalkozik,
hogy a keresztény élet egész kibontakozásáról szer-
zett közösségi és nevelői tapasztalatait fogalmaz-
za meg. Ez természetesen csak annak számára le-
het érdekes, akinek szemében nem egyértelmű,
hogyan alakulhat, minek hatására fejlődhet és
milyen tényezők következtében válhat egyre gaz-
dagabbá a keresztény élet. Akinek e téren minden
magától értetődő, nem fog találni semmit a trap-
pista apát könyvében. Akit viszont izgat az a kér-
dés, hogy miként lehet egyre gazdagabb az, ami

kereszténnyé teszi az életét, szokatlan bölcsesség
tárházára lelhet Dom Samuelnél. Olyan nagy
imádkozóval és nagy pedagógussal találkozhat, aki
nemcsak azt hangsúlyozza, hogy a kereszténység
nem tiltások és engedmények összessége, de a gyors
és mindenre választ ígérő megoldásoktól is tar-
tózkodik, s tudja, hogy a valódi emberi átalaku-
láshoz évtizedekre van szükség. Ez a türelmessé-
gében is határozott pedagógia áll a hátterében
azoknak a fejtegetéseknek, amelyekben Dom Sa-
muel azt ecseteli, hogyan kerülhetők el a valódi ke-
resztény életben a szélsőségek, és miért nélkülöz-
hetetlen az emberi természet árnyalt ismeretéből
fakadó realizmus. Szokatlanul üdítőek azok a
megállapításai, amelyek szerint a kereszténység tel-
jességébe belenőni kívánó embernek tudnia kell,
hogy a „régi ember” folyamatosan jelen lesz az „új
ember” életében is, mindenkinek el kell ismernie
a romlottság csíráit magában, elsősorban elesett-
ségünk beismerése révén lehetünk barátságban Is-
tennel, akihez viszonyulva bizonyos kötöttségek
megőrzése mellett sem felejthetjük el, hogy nem
lesznek mindent megoldó módszereink, mert „a ba-
rátságot nem kézikönyvből kell tanulni”. (253.)

Magától értetődik, hogy a kötet olyan életta-
pasztalatot ad át, amely a szüntelen imádságnak el-
kötelezett döntésből fakad. E téren szintén egye-
temes érvénye van mindannak, amit Dom Samuel
arról mond, mennyire terhes lehet gyakran az imád-
ság, milyen figyelmet igényel az élet és az imád ság
összehangolása, és mennyire álszent annak az em-
bernek az imaélete, aki még nem érintkezett a leg-
mélyebb szakadék aljával (akár csak a mások irán-
ti szolidaritás formájában). A könyvben a konkrét
tapasztalatok (barátok házasságának története
vagy fiatal szerzetesek magukkal hozott élmény-
anyaga) nagyobb teret kapnak, mint a teológiai
megfontolások, de ezt valószínűleg kevesen fogják
hiányként érzékelni. A kötet révén ugyanis a ma-
gyar olvasó előtt egy nagyrészt ismeretlen világ ra,
a mai francia monasztikus szellemiség egyik leg-
markánsabb szeletére nyílik ajtó, arra az intellek-
tuális, spirituális és pedagógia közegre, amelyet
Père Jérôme mellett főként Charles Journet gon-
dolatisága fémjelez. (Ford. Mézner Mariann; Sa-
rutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék, 2017)
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DOMONKOS SZENTEK 
ÉS SZENT HELYEK

A Szent Domonkos Rend 2015. november 7. és 2017.
január 21. között ünnepelte megalakulásának 800.
évfordulóját. Számos ünnepség, rendezvény és kon-
ferencia teremtett lehetőséget megemlékezésre
ebben az időszakban. Az évforduló tiszteletére a
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