
BERGMÁN 
A  NÁCIZMUSRÓL  

Tavaly  december  15-i  számunkban  hírt  adtunk  Ingmar  Berg-
man  Kígyótojás  című  filmjének  a  barcelonai  filmszemlén  tör-
tént  bemutatásáról.  Alább  némi  rövidítéssel  közöljük  a  
L'Express  című  francia  hetilapból  Michel  Delain  cikkét,  
amely  a  svéd  filmrendezővel  való  beszélgetés  alapján  íródott.  

1976.  április  22-én  az  egyik  svéd  
napilap,  az  Expressen  első  oldalán  
robbant  a  bomba:  „Bergman  kiván-
dorol".  S  a  cím  alatt  a  filmrendező  
levele  —  valóságos  vádirat  országá-
nak  adóügyi  hatósága  ellen  —,  
amelyben  a  dühös  adóalany  a  költő-
nek adja  át  a  szót,  hogy  pontosabban  
fogalmazza  meg  panaszát:  „Svédor-
szág  jótékony  ihletet  adott  nekem.  

Liv  UUmann,  Ingmar  Bergman  ési  Ingrid  

De  munkámhoz  legalább  valamelyes  
érzelmi  biztonságra  van  szükségem:  
másutt  kell  keresnem."  A z t á n . . .  „A  
félreértések  tisztázódtak"  —  mondja  
kényszeredetten.  Ám  az  időleges  
számkivetés  meghozta  gyümölcsét.  
Űjabb  bombaként  robbant  az  a  film,  
amelyet  idegenben  készített  Berg-
man:  a  Kígyótojás.  

Tehát  kibékülés?  Inkább  csak  lát-

Liv  Ullmann,  Ingmar  Bergman  ési  Ingrid  Bergman  az  Oszi  szonáta  forgatása  közben  



szólagos  összebékítése  a  Bergman-
Svédország  párnak.  Jóllehet  bevall-
ja:  „boldog  vagyok,  hogy  visszatér-
tem  a  földre,  amelyhez  gyökereim-
mel  kötődöm",  azért  hozzáteszi:  
„Stockhólm  sohasem  jelentett  nekem  
semmi  rendkívülit".  És  kategorikus  
„nem"-mel  válaszol,  amikor  azt  kér-
dezik  tőle,  hogy  vajon  fog-e  újra  
dolgozni  ebben  a  városban.  A  meg-
sebzett  szerelmes  elvonul  —  Farö  
szigetére,  ahol  a  hétszáz  szigetlakó  
között,  valamint  magán-filmtára  
háromszázötven  darabjának  vetítge-
tése  közben  terveinek és  családjának  
szenteli  magát.  Csak  filmet  forgatni  
hagyja  el  szigetét.  Oslóban  vagy  
Münchenben. 

S  azonkívül  — ez  meglehetősen  ú j  
dolog,  megérdemli,  hogy  kellőképp  
hangsúlyozzuk  —  a  hallgatag  Berg-
man,  aki  életművéről  csupán  néhány  
kivételes  sajtókonferencia  alkalmá-
ból  beszélt  eleddig,  mostanában  már  
egy-egy  titkos  négyszemközti  beszél-
getésre  is  hajlandó.  Az  időpontját  
több  hétre  előre  adja  meg.  (Ritkán  
mond  kerek  órát,  inkább:  16.45-öt  
vagy  14.30-at.)  Egy  másodpercnyi  
késésnek  sincs  helye.  Két  üveg  ás-
ványvíz  az  asztalon,  szomjunkat  ol-
tani  az  interjú  félidejében.  A  falon  
Victor  Sjöström  arcképe,  aki  Berg-
mannak,  filmrendezőként  való  be-
mutatkozásakor,  művészeti  vezetője  
volt:  „Tanítómesterem,  az  egyetlen,  
aki  elviselte  csúnya  karakteremet;  
annakidején  annyira  féltem  a  rende-
zéstől,  hogy  minden  semmiségért  
üvöltöztem,  rémes  volt."  

Bergman  arcát  mintha  a  nyílt  ten-
ger  szele  fú j ta  volna  pirospozsgásra.  
Rendkívül  udvarias,  mosolyogva  
várja  a  kérdéseket.  Csupán  egyetlen,  
tapintatosan  megfogalmazott  kérése  
van:  nem  kedveli,  ha  jelenlétében  
dohányoznak.  (Valamint  még  azt  
nem  bírja  elviselni,  ha  vírusgázdák-
kal,  náthás  emberekkel  kell  érint-
kezésbe  lépnie.)  

Megélénkül  a  szeme,  amikor  nyu-
godt  hangon  összefoglalja  a  Kígyó-
tojást:  „Nyilvánvalóan  a  nácizmus  
fölbukkanásáról  van  szó,  1923  no-
vemberében,  Berlinben,  ahogyan  egy  
zsidó  férfi  és  egy  kávéházi  énekes-
nő  hétköznapi  életén  keresztül  lát-
hatjuk.  Inflációval,  nyomorral  a  hát-
térben . . .  De  filmet  csinálni  az  én  
számomra  nem  csupán  azt  jelenti,  

Llv  Ullmann  a  Kigyótojás-ban  

hogy  valamilyen  intellektuális  meg-
gondolásból  indulok  ki.  Intuíció  dol-
ga  is.  Jó  néhány  éve  már,  hogy  a  
forgatókönyvét  írni  kezdtem.  Már  
1965-ben  kieszeltem  két  artista  tör-
ténetét,  akik  kényszerűségből  Varsó-
ban  rekednek  a  második  világhábo-
rú  alatt.  De  valami  hiányzott  a  tör-
ténetből.  Később  elolvastam  Joachim  
Fest  Hitler-könyvét,  s  megnéztem  
nagyon  vitatott  filmjét.  Egyszer  csak  
gondolatban  megakadtam  a  münche-
ni  puccsnál.  Tanulmányoztam  ezt  az  
időszakot,  mindenekelőtt  az  olyan,  
akkori  emberi  lénynek  a  szemszögé-
ből,  aki  már  csak  az  anyagiakhoz  
képes  kötődni,  s  aki  nem  törődik  a  
jövővel.  Forgatókönyvem  mind  hatá-
rozottabb  formát  öltött.  Áthelyeztem  
két  varsói  artistámat  az  1923-as  Ber-
linbe,  és  végigvezettem  őket  ennek  
a  szörnyű  hétnek  az  eseményein,  
amikor  minden  reménység  elve-
szett." 



Ezen  a  ponton  ismerkedett  meg  
Bergman  a  kísérleti  orvostudomány  
bizonyos  dokumentumaival.  Arról  
volt  szó  bennük,  hogy  s  mint  lehet  
elektródák  segítségével  átalakítani,  
távvezérelni  majmok  viselkedését.  
„Vagyis egy  olyan  eljárás,  amely  ké-
sőbb  a  CIA-nek  adott  ötletet,  csak  
már  emberekkel  helyettesítve  a  
majmokat.  Bekapcsoltam  elbeszélé-
sembe  erről  a  kísérletezésről  kiala-
kult  látomásomat.  Így  született  meg  
a  Kígyótojás,  amely  érzelmi  hatás-
körét  ezáltal  kiterjesztette  a  mai  és  
holnapi  élményeinkre  is:  mestersé-
ges  szorongásainkra."  

Azután  már  nem maradt  más  hát-
ra  Bergmannak,  mint  leforgatni  a  
filmet.  Amerika  és  Dino  De  Lauren-
tiis  adták  meg  néki  a  szükséges  fel-
tételeket  egy  nagyszabású  látványos-
ság  létrehozásához:  egy  berlini  lakó-
negyed  rekonstruálása  a  müncheni  
Bavaria  műtermeiben,  Liv  Ullmann,  
Dávid  Carradine,  Gert  Froebe  mint  
főszereplők,  rajtuk  kívül  negyvenöt  
színész,  háromezer  statiszta  és  ti-
zenhat  hét  forgatási  idő.  A  holly-
woodi  stílusú  fölfordulás  szemláto-
mást  szórakoztatta  a  nagyon  is  józan  
gondolkodású  Bergmant.  

„Nagyszerű  volt.  Volt  időm  végig-
barangolni  Németországot,  színész-
keresőben.  Valóságos  bőségszaru  e  
vonatkozásban  Németország.  Száz-
ezernyi  községi-városi  színház  —  
egyedül  Münchenben  harminckettő!  
Ami  pedig  a  stúdiót  i l le t i . . .  Egyik  
nap  azt  kértem  a  díszlettervezőtől,  
Rolf  Zehetbauertől,  aki már  a  Kaba-
réban  is  önmagát  múlta  fölül,  hogy  
építsen  nekem  egy  korabeli  berlini  
utcát,  villamossal,  autókkal.  ^Milyen  
hosszúra  van  szükséged?  —  Mit  tu-
dom  én,  vagy  150  méteresre.  —  
Rendben  van.  Kapsz  tőlem  egy  200  
méterest-".  És  úgy  is  lett."  

iMindent  megkapott  hát  Bergman,  
amire  csak  szüksége  lehetett.  A  
Francia  Filmtárból  például  a  régi  
Berlint  mutató  filmeket.  Így  hát  
mindaz,  ami  filmjében  tévedésnek  
vagy  anakronizmusnak  hat,  csakis  
szándékos: az  if jú nácik  bizonyos  ru-
hadarabjai,  vagy  az  erőszakos  cse-
lekmények  abban  a  formában,  ahogy  
a  vásznon  láthatók.  „1923-ban  a  bru-
talitás  jobbára  még  csak  szóbeli  
volt.  De  én  azt  akartam  megmutat-
ni,  amivé  tíz  év  múlva  lett."  

A  legjobb,  leghasználhatóbb  doku-
mentáció  azonban  —  a  sa já t ja  volt:  
fiatalkori  emlékei.  „17  éves  korom-
ban,  1936-ban,  jártam  Németország-
ban.  Láttam  Hitlert  náci  pártünnep-
ségen.  Mélyen  megéreztem  annak  a  
vad  lelkesedésnek  a  .nyomasztó  sú-
lyát,  amelyet  hallgatóiból  kiprovo-
kált.  Mi  több,  olyan  családnál  lak-
tam,  ahol  a  gyerekek  — öt  fiú és  két  
lány  —  a  hitleri  eszmék  hívei  vol-
tak.  S abban  a  házban  olvastam  egy-
szer  egy  antiszemita  újságot.  Meg-
döbbentő  volt.  Megmutattam  a  házi-
gazdának  —  egy  lelkipásztornak  —,  
s  megkérdeztem  tőle:  mi  ez  az  os-
tobaság?  »Ez  nem  tartozik  a  külföl-
diekre-"  —  válaszolta.  Később  több-
ször  is,  például  1958-ban,  visszatér-
tem  Berlinbe,  ifjúkori  élményeim  
színhelyére.  Ezek  az  élményeim  most  
már  benne  vannak  a  filmemben."  

S  nem  is  beszél  többet  a  Kígyó-
tojásról.  Mellesleg,  jól  egybevág  ez  
a  szokásával:  amint  egyszer  kiadott  
a  kezéből  egy  filmet,  nem  törődik  
vele,  pontosabban  szólva,  kiirtja  ma-
gából  az  emlékét.  „Nem  akarok  vén  
szobor  lenni  a  mozikban.  Gyerünk  
tovább,  a  következőhöz."  Valóban!  
Bergman  következő,  negyvenegyedik  
filmje  is  készen  van  már.  

Az  egyik  észak--norvégiai  szigeten  
forgatott  Öszi  szonáta  két  nő  —  
anya  (Ingrid  Bergman)  és  lánya  (Liv  
Ullmann)  — egy  napjának  története:  
érzéketlen  és  agresszív  viszonyuk  
föltárása.  „Jó  ez  arra,  -hogy  elfeled-
jem  az  én  kígyómat.  Mellesleg,  ne-
hezebb  két  személyt  körülkeríteni,  
becserkészni,  mint  egy  várost  
Ugyanígy  feledtető,  hogy  üdüléskép-
pen  Csehov  Három  nővér-ét  rende-
zem  egy  müncheni  színházban.  A  
színház  az  otthonom;  a  film  a  rög-
eszmém.  Ha  választanom  kellene,  a  
színpadot  választanám,  az  egészsé-
gesebb.  Még  térdigérő  szakállal  is  
tudnék  bölcs  dolgokat  suttogni  a  
Mizantrópról  színészeimnek  — a  leg-
elviselhetőbb  emberfajtának  a  vilá-
gon  —,  de  nem  volnék  képes  kiállni  
egy  ifilmműterem  közepére.  Hitch-
cock  és  Bunuel  kivételek  —  ők  so-
hasem  vonulnak  vissza."  

Vége  a  beszélgetésnek.  Eljött  az  
ideje,  hogy  hazainduljon  a  szigeté-
r e . . . 

Fordította:  CSAL  A  KÁROLY  


