
A külföldi Stock-
holmban, miután szor-
galmas turistához illően 
megismerkedett a gyö-
nyörű város látnivalói-
val, az élő folklór Skan-
sen-parktól kezdve a 
szabadtéri múzeum Mil-
les-gardenen keresztül 
a tenger mélyéről közel 
negyedfélszázad után 
épségben kiemelt Wasa-
hadihajóig, nem utazhat 
el anélkül, hogy ne lás-
son legalább egy Berg-
man-filmet — lévén ez 
éppoly svéd 'nevezetes-
ség, akár a smörgas-
brod, ez a több tucatnyi 
hideg-meleg fogásból 
álló, hires svéd előétel-
egyveleg. Néhánynapos 
stockholmi tartózkodá-
som szerencsésen egy-
beesett ugyan Bergman 
nagy izgalommal várt 

új filmje, a -Csend* 
bemutatójával —, csak 
épp jegyet nem tudtam 
szerezni hozzá a filmet 
játszó egyetlen moziba. 
A Svenska Filmindust-
ri rokonszenves és elő-
zékeny sajtófőnöke, 
Wallgren úr sietett vé-
gül segítségemre — 
meghallván azonban, 
hogy eddig még egyet-
len Bergman-filmet sem 
láttam, a leghatározot-
tabban lebeszélt ter-
vemről: nem szabad a 
Csend-del (kezdeni az 
ismerkedést Bergman-
nal. Ellenben rendelke-
zésemre bocsátotta a 
cég házivetítőjét, ahol 
azután öt nap alatt va-
lóságos kis Bergman-
fesztivált: hét filmet 
néztem végig az elmúlt 
hét év terméséből, utol-

sónak hagyva a Csen-
det, amely ténylegesen 
igazolta az előrelátó 
óvatosságot: ezzel való-
ban nem lehetett vol-
na kezdeni! 

A keletkezés sor-
rendjében az első látott 
film, -Egy nyári éj mo-
solya* (1955, cannesi 
különdíj 1956) hamvas-
bájú, kosztümös vígjá-
ték, a főszerepben az 
-Egy nyáron át tán-
col t*-ból nálunk is is-
mert Ulla Jacobssonnal, 
a csöndes mosolytól a 
harsány kacagásig a 
derű száz színét sűrítve 
egy biedermeier Szent-
ivánéji álom költői já-
tékába. Ez a film egy 
általában erősen tra-
gikus beállítottságú 
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Gunnar BJBrnstrand, Eva Dahlbeck és Gull Natorp az -Egy nyári éj mosolyá—ban 
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rendező ragyogó hu-
morérzékét tükrözi — 
fehér hollóként Berg-
man kétévtizedes mű-
ködésének harmincegy-
néhány, javarészben sö-
téttónusú alkotása kö-
zött. 

-A hetedik pecsét* 
(1956, cannesi különdíj 
1957) egy középkori mo-
ritát hangján és egy 
düreri ihletésű halál-
tánc allegóriájába bur-
kolva tükrözi a modern 

ember félelmekkel és 
szorongásokkal teli élet-
érzését. A Szentföldről 
kiábrándultan és két-
ségektől gyötörve haza-
térő kereszteslovagot — 
mint a huszadik század 
emberét az atomhalál 
fenyegető réme — a 
Fekete Halál, a pestis 
irtóztató látványa fo-
gadja. A sivataggá vált 
országban kóborolva ta-
lálkozik egy vándorko-
médiás házaspárral, 

akik a szenvedés és 
pusztulás közepette is 
megőrizték életkedvü-
ket és hitüket a jövő-
ben. A lovag sakkjátsz-
mára hívja ki a Halált, 
és önmagát feláldozva 
megmenti a kis csalá-
dot. A film két fősze-
replőjének ez volt az 
első Bergman-szerepe, 
egyszersmind az első 
jelentős filmszerepe is: 
a Halált alakító Bengkt 
Ekerottal (a -Hosszú út 



az éjszakába- stockhol-
mi ősbemutatójának 
rendezője) az " A r c -
ban, a lovaggal, Max 
von Sydowval pedig 
ezentúl csaknem vala-
mennyi Bergman-film-
ben találkozunk. 

* 
Bergman szerint 

"amit eddig csináltam, 
az csak ujjgyakorlat 

Max von Sydow és Ingrid 
Thulln az -Arc—ban 
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volt; első igazi filmem 
a huszonötödik-. Az 
"Erdei szamóca- (1957, 
berlini I. díj és Arany-
medve 1958, mar del 
platai I. díj és legjobb 
színészi alakítás díja 
1959) egyetlen nap és 
egy hosszú autóút ese-
ményeibe ágyazza egy 
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öregkorára önhibájából 
magáramaradt tudós 
történetét. Az idős or-
vosprofesszor, élete al-
konyán díszdoktori ava-
tására utazva, számot 
vet önmagával, és nyo-
masztó álmok és fájdal-
mas visszaemlékezések 
tisztítótüzén át kilép 
önzésének önkéntes cel-
lájából és megtalálja a 
már-már elvesztett utat 
családjához és környe-
zetéhez. A svéd film és 
színház N^gy öregének, 
a 80 éves Victor Sjöst-
römnek (maga is vagy 
félszáz — részben még 
néma — film rendező-
je) csodálatos alakítása, 
emellett a film lenyű-
göző ritmusa és három 
hátborzongató álomje-
lenete valóban felejthe-
tetlen: Bergman itt már 
imponáló biztonsággal 
térképezi fel az emberi 
lélek homályos útvesz-
tőit, felépítve a maga 
— ettől fogva egyre mé-
lyülő és gazdagodó — 
szuverén szimbólumvl-

lágát. (A filmet rövi-
desen bemutatjuk.) 

Az »ArC" (1958, ve-
lencei legjobb rendezés 
díja 1959) ebből a 
szempontból átmeneti 
hullámvölgy: grand 
guignol- és burleszk-
elemek heterogén keve-
réke, zavaros filozófiá-
val, lapos misztikum-
mal, naiv és követke-
zetlen moralizálással, 
jórészt közhelyszerű, 
nehézkes szimbólumok-
kal. A sztori egy múlt-
századvégi mesmerista 
hipnotizőr kalandjait 
meséli el; legnagyobb 
értéke egy egész sor 
pompás alakítás, így 
mindenekelőtt Sydow, 
Ingrid ThuNn és Berg-
man egy másik kedvenc 
színésze, Gunnar Björn-
strand remekbe szabott 
portréi. 

A "Szűz forrása-
(1959—60, Oscar-díj 
1961) forgatókönyvét a 
neves svéd írónő, Ulla 
Isaksson írta egy kö-
zépkori skandináv bal-

lada alapján; ez a las-
sú, kimért, könyörtelen 
balladai hangvétel jel-
lemzi a filmet. A tör-
ténet egy fiatal pa-
rasztlányról szól, akit, 
egy erdőn áthaladtában, 
három favágó megerő-
szakol, majd meggyil-
kol. a bestiális bűn-
tény azonban kiderül, 
és a kislány apja meg-
öli a gyilkosokat. A 
film, bár a különböző 
fizikai kegyetlenségek 
bemutatásában nem 
mentes némi brutális 
naturalizmustól, egészé-
ben mélységesen költői 
és megrázóan drámai 
alkotás, új hang Berg-
man oeuvrejében: ő, 
aki megszállott ördög-
űzőként idézi fel min-
denegyes művében az 
emberi lélek sötét dé-
monait, itt a Gonosz új 
arcát festi meg egy 
népballada keretei közt. 
a háttérben a gyönyö-
rű északi táj félelme-
tes szépségével. 
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