
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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