
rendelkezik, aligha vitatható. Az alkotói készü-
lődés kérdéskörét érintette a szerző, amikor a
BárkaOnline-ban a vele készült interjúban elbe-
szélései kapcsán megjegyezte: „(…) közben kiala-
kult szépen lassan egy kép bennem, hogy miféle pró-
zát is szeretnék igazából írni, milyen mondatokat,
milyen történeteket várnék magamtól”.

Egy elbeszéléskötetnek különösen nehéz cí -
met adni. Felettébb nyaktörő ilyen esetben
egyensúlyozni a rész és egész viszonya között,
különösen abban az esetben, ha a kötet egyik no-
vellájának címét teszi meg kötetcímmé az író.
A fiúk országa nem novella-fűzér, sőt joggal kije-
lenthető, hogy tematikai csomópontja — a fiú-,
férfi-téma középpontba állítása — ellenére te-
matikailag széttartónak is nevezhető a kötet.
A tör ténetek, az ábrázolt kisvilágok különböző-
sége alapján ez egyértelműen megfogalmazható.
A könyvben található kilenc kispróza többféle-
képpen is rendszerezhető. A maszkulinvilág az
életkor alapján is differenciálható, így juthatunk
el Krusovszky Dénesnél a fiú- és a férfinovellák
kategóriáihoz. Másfajta megközelítésből külön
csoportot képezhetnek a művésznovellák (Új va -
dak, Ramszesz szeme, Az éjszaka vége), amelyek
vég letesen különböznek egymástól tartalmilag,
és szigorú értelemben talán csak az utóbbi ne-
vezhető a műalkotás folyamatát a történetmon-
dás középpontjába állító elbeszélésnek. Igaz, a
művész útját feladó fotós történetét feldolgozó
(Új vadak) vagy a képzőművészeti alkotás meg-
születését (Ramszesz szeme) a történet hátterében
felvillantó kisprózáktól sem tagadható meg az
artisztikus jelleg. Egy harmadik megközelítés-
ben az Éjszaka vége a maga kisregénynyi méreté-
vel egészen másfajta terjedelmet képvisel, mint
a kötet egyéb darabjai. A jelenkorban játszódó
történetekkel szemben ez utóbbi az egyetlen,
amely évszázadokkal korábbi (fiktív és valósá-
gos) eseményeket beszél el.

Az írói élményanyag láthatóan szervesen kap-
csolódik a szerző tanulmányainak — Egyesült Ál-
lamok, Prága — helyszíneihez, ami csupán ahhoz
a kézenfekvő felismeréshez vezet el újfent, hogy
az alkotók hozott anyagból dolgoznak. (Magvető,
Budapest, 2014)

BOD PÉTER

GYŐRFFY MIKLÓS: 
MÁGIA ÉS MESTERSÉG
Ingmar Bergman művészete

Ingmar Bergman (1918–2007) az egyetemes film-
művészet meghatározó alakja, 1945 és 2003 között
csaknem nyolcvan mozi- és tévéfilmet rendezett.
Színházi rendezőként is jelentős, száz drámát vitt
színre. Kimagaslót alkotott regény- és drámaíró-

ként is. Ez az elképesztő termékenység nála nem
ment a minőség rovására. Győrffy Miklós mo-
nográfiájában minden részletre kiterjedően mutatja
be e kivételes művész életét és munkásságát,
melynél gazdagabb alkotói pályát nehéz elképzelni.

Győrffy Miklós Bergman szinte valamennyi
filmjét mélyrehatóan elemzi. Korai alkotásai (Vál-
ság, Eső mossa szerelmünket, Hajóval Indiába, Zene
a sötétben, Börtön) kapcsán később a már világhí-
rű rendező önkritikusan beszélt mesterségbeli hi-
á nyosságairól, a hála hangján munkatársai ösz-
tönző hatásairól, de a monográfus szerint a nézők
és a kritikusok „mindinkább a háború utáni ér-
telmiség kiábrándultságát, tanácstalanságát, dez -
orientáltságát” (31.) olvasták ki Bergman kezdeti
filmjeiből, már ezek a korai zsengék is túlmutat-
tak tehát a szimpla történeten, melyekről szóltak.

A svéd rendező pályáján a fő fordulatot az 1956-
ban készített A hetedik pecsét című mozi jelentette.
Győrffy szerint: „Halál, pestis, ítéletnap. Rettegés.
Ez A hetedik pecsét világa. És a kérdezés. Mindezt
a középkori falfestők alázatával és motívumkin-
cseivel adja elő a film” (90). Maga Bergman így nyi-
latkozott erről az alkotásáról: „Filmemben a lovag
úgy érkezik vissza egy keresztény hadjáratból,
ahogy napjainkban egy katona tér haza a hábo-
rúból. A középkorban a pestistől rettegtek az em-
berek. Ma az atombombától rettegnek. A hetedik
pecsét allegória, amelynek roppant egyszerű a té-
mája: az ember örök istenkeresése, a halállal mint
egyedüli bizonyossággal” (94).

A kötet szerzője kiemelten foglalkozik azzal,
hogy Bergman örökös konfliktusban élt evangéli-
kus lelkész apjával, de egyébként nagyon szeretett
anyjával is harcban állt. Megpróbált békét kötni ve-
lük, de nem sikerült. Ezt a konfliktust dolgozta fel
A nap végében (1957), amelyben végül feloldódik az
a mély ellenszenv, ami ott feszül az idős tudós, Isak
Borg — nyilván nem véletlen nevének két kezdő-
betűje — és menye, Marianne, valamint fia, Evald
között, a szeretet révén. „A nap végének kivételes
drámaiságát, megragadó személyiségét éppen az
adja, hogy Isak Borg önvizsgálatában voltaképp
Bergman két akkori énje, a zord, vallásos atyai énje
és a lázadó művészénje ütközik össze” (182).

Az Úrvacsora (1963) Isten csendjétől szenvedő,
hitét elvesztő Tomas lelkészének személyiségét ele-
mezve Győrffy Miklós megállapítja: „Annyi bi-
zonyos, hogy Bergman Krisztus passiójában nem
lát többet, mint bármely más hívő próbatételében,
és ha ő maga paphősével együtt már nem is tud
hinni, a krisztusi példában megerősítést keresők
számára is az emberi példát hangsúlyozza” (172).

Bergman életművének egyik leggyönyörűbb
filmjében, a Suttogások, sikolyokban (1972) is — ha-
sonlóan A nap végéhez — a szeretet ellentéteket fel-
oldani képes szerepe mutatkozik meg. A főhős, a
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gyógyíthatatlanul beteg Ágnes a halála után is to-
vább él Anna, a cselédlány számára, „nemcsak
mint emlék, hanem mint a tiszta szeretet tárgya
is, olyan szereteté, amely a halál magányát is ké-
pes feloldani” (285).

A Jelenetek egy házasságból (1972) férfi és nő min-
denkor gyötrelmes kapcsolatát mutatja be, s ebben
a filmben hangzik el az egész bergmani életmű
egyik kulcsmondata. Az elvált házaspár férfitag-
ja, Johan azt mondja volt feleségének, Marianne-
nak: „Mi érzelmi analfabéták vagyunk… Mindent
megtanítottak nekünk a testről és Pretoria mező-
gazdaságáról, és a pi négyzetgyökéről…, de egyet-
len szót sem a lélekről. Szédítően nem tudunk sem-
mit se magunkról, se másokról” (317).

Az 1985-ben készült Fanny és Alexander Berg-
man filmrendezői pályájának összegzése is, még
ha korábbi elhatározását megváltoztatva, ezt
követően is több filmet rendezett. Győrffy Mik-
lós rámutat: ez a film „nemcsak a Bergman-témák
pazar seregszemléje, hanem sok mindenben el is
tér az egész korábbi életműtől. Eltávolodik tőle.
Egyrészt a kívülálló, bölcs elbeszélő, másrészt a
gyermek Alexander perspektívájából közelít
olyan témákhoz, amelyek korábban nyomasztó-
an komor, drámaian kiélezett problémaként je-
lentek meg: Isten és az emberi létezés diszkre-
panciája, a személyiség kérdéses identitása, az ér-
zelmi analfabetizmus, az élethazugságok, a mű-
vészet démoni természete” (401). Bergman telje-
sen szabadjára engedte képzelőerejét, és olyan fil-
met készített, amelyben „minden lehetséges…,
még a rossz is jóra fordítható” (401.), a művészet
hatalmával.

A Bergman-filmek csodálói — köztük e sorok
írója is — alighanem egyetértenek Győrffy Mik-
lós összegző véleményével, hogy a legjobb és leg-
szebb Bergman-filmek „olyanok, mint a klasszi-
kus zeneművek: nem tud betelni velük a néző, és
valahányszor újranézi őket, mindig a bűvkörükbe
vonják” (454). (Európa, Budapest, 2014)

BODNÁR DÁNIEL

A VÁNDORAPOSTOL
Jáki Sándor Teodóz OSB emlékezete

Ezzel a címmel jelent meg tavaly Győrben a Jáki
Sándor Teodóz bencés szerzetes emlékének aján-
lott kötet, melyet Cs. Varga István szerkesztett.
A közel négyszáz oldal terjedelmű könyv lapjain
különböző nézőpontokból és eltérő stílusban ol-
vashatunk a 2013-ban elhunyt atya munkássá-
gá ról, személyiségéről, földi pályafutásának má-
sokra gyakorolt hatásáról. A szövegek műfajilag

igen vegyesek, a Teodóz atyának írt verstől a
róla szóló apró emlékekig minden helyet kapott
a kötetben.

A „vándorapostol” nevet a csángók közt vég-
zett különleges missziós és hagyományőrző mun-
kájával érdemelte ki, hiszen amellett, hogy közel
tíz évig a Győr melletti Vének lelkipásztora volt, a
csángó magyarok ügyét is sajátjának érezte.

Teodóz atya 1974-ben kezdett népdalokat gyűj-
teni, egyéb szolgálatai mellett időt szentelt az uta-
zásra, járt a Dunántúlon, Palócföldön, a Felvidé-
ken, Délvidéken, Erdélyben és Moldvában. Idősek
emlékezetében fennmaradt népdalokat mentett
meg a feledéstől, évtizedeken keresztül tanulta a
népdaléneklés művészetét a falu időseitől. Ezeket
az előénekeseket mind név szerint felsorolja a
szerkesztő — zavarba ejtő pontossággal — térsé-
genként, településenként.

A csángó dalok gyűjtésekor nem csupán ezek-
 nek az értékeknek a rögzítését tartotta fontos-
nak, kórusával a helybelieknek is előadta a saját
térségükben gyűjtött dalokat, így ők is újra felfe -
dezhették örökségüket.

A vándorapostol című kötet százhat írást tartal-
maz a részletes, harminckét oldalas életrajzi váz-
laton kívül. Ez a lezáró rész aprólékosan számba
vesz minden tényszerű információt az atya életé-
ről, s az általa bejárt településeken túl a néprajz-
és népzenekutató barátok névsorát is tartal-
mazza, a kitüntetéseket és publikációkat is felso-
rolja, és emléket állít minden olyan eseménynek
Teodóz atya életében, amiről tudomásunk van.
Mivel az életrajzi vázlatot szerkesztő Medgyesi S.
Norbert a hagyatékban ránk maradt önéletrajzot
vette alapul és egészítette ki Teodóz atya más
visszaemlékezéseivel, csaknem minden évhez
társíthatunk történeteket, nyomon követhetjük a
fordulatokat a bencés szerzetes születésétől halá-
láig, 1929-től 2013-ig.

A különböző szerzők gyakran hasonló gondo-
latokat ismételnek meg — a házaspárok és roko-
nok talán közös szövegekkel állíthattak volna em-
léket Teodóz atyának, így a kötet terjedelme nem
tenné annyira próbára az olvasót. Persze azoknak,
akik ismerték és szerették Jáki Sándor Teodózt,
soha nem lehet elég hosszú ez a könyv, nem lehet
szavakkal kifejezni azt, ami személyéből sugár-
zott rájuk. Mi, akik ezekből a sorokból értesülhe-
tünk egy különleges életről, hálásak lehetünk,
hogy a bencés szerzetes teljesítette a rá szabott
küldetést, és hogy emlékét munkatársai, családja
és barátai őszinte megbecsüléssel és szeretettel
őrzik. (Arrabona-Art Kiadó, Győr, 2014)

KUNSZABÓ ANNA
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