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ha egy nagy művész, már sokszo-
rosan bizonyított tehetségével, bizarr 
témákhoz nyúl és rendhagyó élete-
ket ábrázol, annál talán csak az le-
het érdekesebb és tanulságosabb, 
amikor váratlan elhatározással a ba-
nalitás felé fordul, s mint a bűvész, 
a teljesen üres kalapból elegáns 
mozdulatokkal az életnek ugyanazt 
a lenyűgöző, sokértelmű gazdagságát 
húzza elő, mint amihez közönségét 
már korábban hozzászoktatta. 

Az Érintés, Bergman 35-ik filmje, 
ilyesfajta bravúrteljesítmény. A ka-
lap — azaz a jelen esetben a szerep-
lők élete, egyénisége és maga a há-
zassági háromszög-szituáció valóban 
teljesen üres, illetve érdektelen és 
átlagos. Karin mintaszerű polgári 
házasélete éppolyan banális, mint 
Dávid, a fiatal amerikai régész neu-
rózisokkal terhelt egyénisége, s vol-
taképp föl sem merül a lehetősége 
annak, hogy ez a szerelem gyökeres 
változást hozzon Karin életébe. Ket-
tejük szerelme, még a szenvedély 
csúcsain is, süketek párbeszéde ma-
rad, két önzés — egy neurotikus-
erőszakos, meg egy nőies-gyakorla-
tias-konvencionólis — monológja, 
csupa suta közhelyből és banalitás-
ból összerakva. Az egész történet 
— megismerkedés, szerelem, válság, 
fölfedeztetés, szakítás — maga a 
banalitás, önmagában nem mond 
semmit, s utána a szereplők élete 
lényegében változatlanul folyik to-
vább. 

Mit akart mégis Bergman? Anél-
kül, hogy hősei bármelyikével azo-
nosítaná magát vagy a nézőt azono-
sulni engedné — az átlagost képvi-
selő emberek cselekvési, döntési in-
dítékait kutatja, azt a lelki szférát, 
amelyben magasabbrendű motivált-
ság vagy rendkívüliség híján a ma-
gatartást, még a szenvedély állapo-
tában is, egyfelől irracionális erők, 
másfelől trivialitások határozzák 
meg. Nem kétséges, hogy, mint leg-
többször, Bergmant most is a nő bel-
ső világa érdekli jobban. Az egész 
film, még kamera-állásaiban is, 
mintegy Karin testközelségében, az 

ő erősen körülhatárolt világának 
szenzuális „'bioszférájában" mozog, s 
a szerelmet magát is az ágy magas-
ságában, Karinnal együtt gyötrelme-
sen átéljük, minden triviális és föl-
emelő, nevetséges és szenvedélyes 
mozzanatával. Már amikor a film 
legelső képsorában Karint halott 
anyja ágyánál meglátjuk, a kórházi 
szoba szigorú, steril fehérségével ki-
áltó ellentétben álló melegvörös ka-
bátjában, amint megsimogatja a ha-
lott kezét, lezárja a szemét, s végül 
elsírja magát, Bergman finoman és 
határozottan kijelölte azt a lelki sí-
kot, amelyen a történet majd lezaj-
lik: érintések, simogatások, érzelmek, 
sejtések, érintkezések szavakon-
és gondolatokon-inneni világa ez, 
amelynek demarkációs vonalait a 
családi reggeliző-asztal, a mosógép, 
a porszívó, a fürdőszoba, a konyha 
és az ágy jelöli, eseményei pedig jó 
és rossz szeretkezések, egy pohár 
ital, egy vacsora, egy cigaretta, a 
gyerek első szerelmi csalódása, a 
nagymosás vagy a menstruáció. 

Bergman ennek a világnak ítélet-
nélküli föltérképezésére vállalkozik, 
és olyan optikát alkalmaz, amely, 
akár a mikroszkóp, a szabad szem-
mel alig látható trivialitásokat ará-
nyosan nagyítja föl, míg csakugyan 
valódi történésekké, érzésekké, konf-
liktusokká nőnek. Ebben a lépték-
rendszerben, amelyben a film végig 
megmarad, a banális történet egy-
fajta erős belső jogosultságot kap, 
mert hiszen egy teljes élet — Kari-
né — fonódik köréje a maga gazda-
gon áradó mikro-történéseivel. A 
házaspár életének ábrázolásába is 
éppencsak leheletnyi iróniát kever 
Bergman: lakásuk, kertjük, egész 
életvitelük, mindenük már-már a 
giccs határáig szép, kényelmes, cél-
szerű és tökéletes. Andreas a legjobb 
férj, apa és rokon, akit csak képzel-
ni lehet, s Karinnak nincs is akkora 
fantáziája, hogy jobbat képzeljen 
magának. Amikor a másik férfi 
megjelenik az életében — tizenhá-
rom évi boldog házasság után — és 
a maga infantilis erőszakosságával 



követelőzni kezd, Karin ösztönszerű-
en elvárná tőle, hogy mintegy bele-
illeszkedjék ő is a tökéletes családi 
idillbe, s kitöltse a délutánjait az 
ebédutáni mosogatás meg a családi 
vacsora közt. 

Dávid nagyon más alkat: üldözte-
tésének neurotikus emlékeit hozza 
magával, erőszakos, gyermetegen kö-
vetelőző, szeretkezésében is önző, 
magányos és kiszolgáltatott, akár 
egy vadállat, de voltaképp nem kí-
nál semmiféle alternatívát Karin 
élete helyett, csupán egy hasonló, 
bár alighanem szerényebb, polgári 
idillt, ö is csak legfeljebb jó szak-
ember, rendes ember, akár a'férj, 
semmi több, a rendkívüliség látsza-
tát csak neurózisa kölcsönzi neki, 
amitől kiszámíthatatlanná válik 
ugyan, de értékesebbé nem. 

Bergman, aki a banalitás e föltér-
képezésével nem érte be, hanem leg-
utóbbi nyilatkozata szerint most 
A víg özvegy megfilmesítésére ké-
szül, semmiféle morált nem fűz a 
történethez, sem érzelmileg, sem 
gondolatilag nem kötelezi el magát, 
s az a folyamat, amit a nézőben el-
indít, ugyancsak a fölfedezés, a rá-
csodálkozás, a megismerés, az ana-
lízis szellemi izgalmához hasonló, 
nem az ítéletalkotáséhoz. A három 
szereplő természetesen társadalmi-
lag is motivált, sőt: teljesen megha-
tározott és előre látható pályán mo-
zog, de a film nem elsősorban arról 
szól, hogy miért járják be ezt az elő-
re látható utat, hanem arról, hogyan. 
A szerelem teljesen megmagyaráz-
hatatlan erőként tör be Karin életé-
be, s érdekei ellen. Ugyanilyen meg-
magyarázhatatlanul változik is, 
amikor Dávid eltűnik egy időre a 

maga ismeretlen életébe, majd visz-
szatér onnan: a szakálltalanná vált 
arc megdöbbentő, megszokhatatlan 
különbözősége csodálatos láttató 
erővel fejezi ki Karin saját érzelmi 
változását: ez már nem az az ember, 
aki elment. Bergman ábrázoló ké-
pessége ebben a szenzuális közegben 
sohasem tapasztalt gazdagságot va-
lósít meg, mintha leegyszerűsödve 
megérte volna saját klasszicizmusát. 
A film minden pillanatában egy 
rögeszmésen céltudatos elrendező 
akarat hatalmát érezzük, és a há-
rom nagyszerű színész alakítása 
olyan fúgává áll össze, mintha 
egyetlen zseniális kéz játszaná egy 
mesterhegedűn. 

Az egyetlen disszonánsnak tetsző 
hang ebben a fúgában a régi Berg-
mané: valamiért szükségét érezte, 
hogy itt Is szimbólumot használjon, 
mint régen majdnem mindig. A 
templom falából kibontott, szép re-
neszánsz madonna, az ötszázéves ál-
mukból föléledt bogár-lárvákkal 
idegen és fölösleges elemnek hat eb-
ben a történetben, amelynek va-
rázsát nem utolsósorban éppen az 
adja, hogy senki és semmi nem több 
benne önmagánál, s a fölszín is pon-
tosan azt mutatja, ami mögötte van. 
Holott még a kísérőzeneként szolgá-
ló, hangszerelt változataiban min-
denféle látszat-értelmekkel fölruhá-
zott egyetlen buta kis keringőszerű 
dallam is azt húzza alá, hogy ez az 
ábrázolt világ ilyen, ennyi és semmi 
több. 

Ami persze annyit jelent, hogy, 
mint minden emberi élet, végtele-
nül gazdag és bonyolult — csak lát-
ni és láttatni keU. 
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