
Szemben  önmagunkkal  
A  nálunk  játszott  két  ú j  Berg-

man-£ilm  azt  a  benyomást  teszi  az  
emberre,  hogy  témájuk,  ötletük,  
alakjaik  lábjegyzetként  születtek  
meg  alkotójuk  írói  noteszában:  „ér-
zelmi  sivárság,  elidegenedés,  magá-
nyos  házasság",  „bűntudat,  a  nevelés  
bűnei",  „isten,  család,  szexuálpato-
lógia"  és  hasonlók.  Különösképpen  
Isaksson  doktornő  története  hat  úgy,  
mintha  Bergman  korábbi  filmjének  
a  Jeleneteknek  egy  lehetséges  vari-
ánsa  volna,  (Jelenetek  egy  házasság-
ból).  Semmiképpen  sem  azért,  mert  
mindkét  filmben  ugyanaz  a  két  
nagyszerű  színész,  Liv  Ullmann  és  
Erland  Josephson  játssza  el  a  ma-
gányosság  és  szexuálpatológia  drá-
máját,  (mindkettő  nagyobb  erejű  
színész  annál,  semhogy  ugyanazok-
kal  a  vonásokkal  ruházná  fel  drámai  
alakját  mindkét  filmben).  A  téma  

rokonságán  túl,  az  „új  Bergman"  
rendezői  modorában,  a  nála  eddig  
ismeretlen  külsőséges  témakezelés-
ben,  az  alkotói  gondolatok  divatos  
társalgási  sablonjaiban  találhatók  a  
hasonlóságok,  s  ami  ritkán  fordult  
elő  Bergman  hosszú  és  kivételes  
nagyságú  alkotói  pályáján,  ezúttal  
hiányzik  alakjai  mögül  az  írói  fede-
zet,  az  igazi  élmény,  az  átélés  szen-
vedélye  és  szenvedése.  És  ezt  Liv  
Ullmann  ragyogó  alakítása  sem  fed-
heti  el.  Talán  ki  is  hangsúlyozza  a  
háttér  ürességét,  a  dráma  szövetének  
elhasználtságát. 

Mindez  okkal  kelt  meglepődést  
vagy  csalódást  azokban,  akik  az  
„északi  óriás",  a  puritán  Bergman  
zord,  szűkszavú  filmjeihez  szoktak;  
szerették  vagy  nem  szerették,  de  
nem  csak  egy  röpke  moziélmény  ide-
jére  kötötte  le  őket,  mint  a  Szemben  



önmagunkkal  mindig  ugyanazt  a  
dallamot  játszó,  elegáns  zenélődobo-
za.  Valahogy  zavarba  hozza  az  em-
bert  ez  az  új,  „amerikanizált"  Berg-
man  világfias  modorával,  ahogy  
„korunk  problémáiról"  cseveg,  ken-
dőzetlen  szavakat,  s  banális  gondola-
tokat  kölcsönözve  hőseinek,  a  Jele-
netek  infantilis,  „romlatlanul"  go-
nosz  házaspárjának  éppúgy,  mint  
doktor  Jenny  Isaksson  pszichológus-
nőnek  és  Jacobi  doktornak,  (akit  a  
rendező  úgy  ruház  fel  homoszexuali-
tással,  mintha  csak  egy  divatos  új  
ruhát  szabna  rá).  Zavarba  hozzák  az  
emh  rt  Bergmannak  ezek  az  újon-
nan  magára  öltött,  közhelyes  vonásai  
annál  is  inkább,  mert  szemünk,  fü-
lünk,  tudatunk  még  a  puritán,  szi-
gorú  bergmani  világot  várja,  a  lét  
megrázó  tragikumát,  a  gondolatok  
és  érzelmek  művészi  hitelességével;  
s  csak  fokozatosan  fedezi  fel,  hogy  
itt  felsallangozott,  sematizált  máso-
latát  kapja.  

Bergman  másolja  Bergmant,  ele-
gánsan,  oldottan,  külsőségesen  és  
banálisan.  Csakhogy  ez  éppen  a  
bergmani  létproblémáknak,  morális  
magatartásoknak,  konfliktusoknak  
elsekélyesítését  jelenti.  Azt  hogy  —  
legalábbis  az  említett  két  filmjében  
—  nem  a  valóság  drámai-művészi  
tükre  jelenik  meg,  hanem  a  film  lesz  
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Bergman  reflexióinak  a  tükre.  Ez-
zel  az  alkotó  kívül  is  kerül  a  film-
jén,  fölé  kerül  alakjainak,  elmondat-
ja  velük  azt,  amit  gondol  róluk,  s  
nem  azt,  amit  ők  gondolnak  maguk-
ról,  létükről,  konfliktusaikról,  a  vi-
lágról.  Így  mi  sem  juthatunk  el  hoz-
zájuk;  tudomásul  vesszük,  hogy  jó  
adag  neurózisból,  szexuálpatológiá-
ból, freudizmusból, frusztrált  vágyak-
ból  álltak  össze  divatos  filmszere-
pekké;  elnézzük  amint  titkos  gomb-
nyomásra  nyitogatják  sebeiket,  mu-
togatják  régi  fiókokból  előkerült  em-
lékeiket,  gyermekkori  rémisztő  ál-
maikat;  nézzük  őket,  de  csak  a  szí-
nészi  produkciót  látjuk,  a  nagyszerű  
Liv  Ullmannét,  aki  nem  kevesebb  
tartalommal,  mint  önnön  személyi-
ségével  tölti  meg  a  kielégítetlen,  
neuraszténiás  nő  divatlapból  kihul-
lott  szerepét;  olyan  régi,  már  a  berg-
mani  világhoz  idomult  színészekét,  
mint  Erland  Josephson,  Gunnar  
Björnstrand  (az  Úrvacsora  -emléke-
zetes  lelkésze).  

Furcsa  rágondolni  is,  de  mégis  . . .  
valahogy  a  belső  hitelesség,  a  gon-
dolati  eredetiség,  a  ráérzés  újszerű-
sége  hiányzik  ezekből  az  újabb  Berg-
man-filmekből.  Jobban  megfeleljek  
a  mozisablonnak,  s  nem  meglepő,  
hogy a mozik  nagyközönsége  körében  
visszhangra  is  találnak.  Sokan  úgy  
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értelmezik  ezt  a  változást,  mint  
Bergman  közeledését  korunk  való-
ságához,  aktuális  problémáihoz;  de  
ez  így  éppen  nem  igaz.  Vajon  oly  
nagyon  távol  volt-e  korunk  aktuális  
és  reális  lelkiismereti  problémáitól  
a  Szégyen,  a  lelki  élet  lidérceit  meg-
idéző  Farkasok  órája,  a  személyiség  
válságának  és  a  kor  ellentmondásai-
nak  összefüggésére  mutató  Persona;  
hogy  ne  említsük  korábbi  éveiből  a  
Csendet,  a  későbbiekből  a  Suttogá-
sok,  sikolyokat.  Bár  ez  már  átvezet  
Bergman  legújabb  témakörébe:  a  
polgári  család  válságának  problema-
tikájába;  s  ezzel  együtt  fokozatosan  
mindinkább  egy  enteriőr  világba,  
zárt  bíborszín  falak,  poros  plüssök,  
csipkék,  brokátok  kulisszái  közé.  

A  múlt,  a  nagyszülők  világa:  itt  
laknak  azok  a  kimérák,  amelyek  —  
lelki  válságok,  szexuális  zavarok,  
neurózis,  hisztéria  formájában  —  a  
mai  infantilis  felnőtteket  Bergman  
szerint  kísértik.  Jenny  doktornő  is  
ezért  költözik,  mindjárt  a  film  kez-
detén  nagyszüleihez,  különösebb  in-
dok  nélkül;  a  lánya  nyári  diáktábor-
ban,  férje  — akihez  valószínűleg  ha-
sonlóan  ambivalens  érzelmek  fűzik,  
mint  a  Jelenetek  Marianne-ját  Jo-
haohoz  — néhány  hónapra  Ameriká-
ba  utazott.  Jenny  még  a  bútorain  is  
túlad,  üresen  hagyva  családi  ottho-
nát.  A  nagyszülők  háza:  már  a  sö-
tét,  nagy  kapualjban  megcsap  a  töm-
jénillat;  háttérben  szimbólumként  
egy  festett  templomi  üvegablak  vi-
lágít,  törött  szirmú  liliommal;  egy  
feketébe  öltözött,  merev  arcú  öreg-
asszony  alakjában  megjelenik  a  Ha-
lál  jelképe  is.  Együtt  mindez  a  vál-
toztatás  nélkü]  megőrzött  gyerekszo-
bával,  a  mézes  szeretettel  teli  nagy-
mamával,  a  szélütött  nagyapával:  
arra  a  gyerekkorra  utal,  amelyet  
Jenny  később,  öngyilkossági  kísérle-
te  után,  félelmetes  hisztériás  roha-
mában  visszaöklendez  majd;  amely  
álszent keresztényi szigorával,  életide-
gen  moráljával,  hazug  aszkétizmu-
sával,  fenyítéseivel  bűntudatot,  ret-
tegést  nevelt  belé,  elidegenítette  lel-
két  a  testétől,  hogy  nem  tudja  már  
átadni  magát  érzékeinek  még  szeret-
kezés  közben  sem.  

Az  érzéki  kielégítetlenség,  a  meg-
oldatlan  családi  körülmények,  embe-
ri  kapcsolatok,  a  pszichiáteri  munka  
feszültségei:  e  jellemmagyarázó  drá-

mai  elemek  végül  is  egymás  mellé,  
alá  és  mögé  helyezkednek,  de  nem  
hatják  át  egymást;  az  igazi  drámai  
hatás  —  néhány  valóban  drámai  je-
lenet,  megrendítő  pillanat,  finoman  
eljátszott  szerep  ellenére  —  elmarad.  
Ami  marad  végül,  minden  „bergma-
ni"  kimunkáltsága  mellett  is:  vázla-
tos  rajza  egy  lelki  folyamat  pár  jel-
legzetes  mozzanatának,  utalások  ko-
runk  „népbetegségének"  feltételezett  
okaira.  Ámde  ahogy  már  a  Jelene-
tek  is  két,  felnőtt  korú  gonosz  gyer-
mek  kóresete  volt  (akik  nem  győz-
ték  vádolni  a  maguk  tehetetlensége  
és  ostobaságai  miatt  a  szülőket,  az  
„igazi  felnőtteket",  anélkül,  hogy  föl-
merült  volna  bennük  a  saját  felelős-
ségük  tudata);  Jenny  sem  több  egy  
kóreset  többé-kevésbé  banális  leírá-
sánál.  Senkit  se  tévesszen  meg  Liv  
Ullmann  játéka!  Izgalmas  alakítás,  
hatásos  szerep;  Jenny  doktornő  tőle  
függetlenül  nem  létezik;  ahogyan  
Bergman  nagy  filmjeinek  alakjai  
továbbélnek  bennünk  fájdalmaikkal,  
töprengéseikkel,  sorsuk  tragikumi-
kumával. 

Az  emberi  cselekvés,  magatartás,  
sors  (a  betegség  is  az)  külsőleg  leír-
ható  vagy  elmesélhető,  de  drámaivá  
izzítani,  drámai  jellemeket  égetni  ki  
belőlük  csak  a  morál  gyújtólencsé-
jén  keresztül  lehet.  Azokkal  a  ke-
mény,  izzó  fénysugarakkal,  melyek  
átvilágítanak  a  dolgokon;  a  jelensé-
gek  mögött  megmutatják  a  lényeget  
is.  Bergman  azok  közé  a  nagy  alko-
tók  közé  tartozik,  akik  ezt  mindig  
tudták.  S  talán  nem  is  az  a  meglepő,  
hogy  újabb,  a  modern  életformák,  
bénult  lelki  életek  problémáit  meg-
célzó  filmjeiben  nem  sikerült  ezt  az  
átvilágító  fénysugarat  meggyújtania;  
inkább  az,  hogy  lemondani  látszik  
róla. 

Egyelőre  gyermekkori  lidérceivel,  
szorongásos  álmaival  játszik,  tudásá-
nak  csillogó  tükreivel,  kivételes  ren-
dezői  tehetségével.  Megelégszik  az-
zal,  hogy  elénk  szórja  megfigyelései-
nek,  a  körülötte  jajongó  életnek  
nyers  darabjait,  mint  aki  első,  kap-
kodó  tudósításait  küldi  egy  most  föl-
fedezendő  világból.  Addig  meg  az  
élesen  megvilágított  részletjelensé-
gek"  mögött  „filozófiai  háttérnek"  
megteszik  a  „freudi  gyermekkor"  ki-
mérái  is.  
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