
és kívánd azt, hogy ott teremj 
ahol egykoron 
gyors csodák teremtek 
 
 
 
De hol van tiszta Istened 
Hol van a vágy felsőrendű tudata 
Hol van hangja 
a titkos űrben 
Hol az ígéret, hogy 
a falak mögött ismét 
életet találsz 
Hol van szellemének 
magára hagyott füttyszava 
 
Mászd meg a szavakat 
vágj eret a G görbületén 
csurogjon olaj az öltönyödre 
hasítsd ketté ú-t 
hogy recsegve ropogjon 
szárazra rohadt életkora 
de hagyd hogy pici d elinduljon 
hagyd hogy pici d elinduljon 
szabadon, szótlanul 
 
Nem tudom 
miféle névtelen 
elektromágneses vízbe 
sodor ez a munka 
 
De be kell jutnod 
és ki kell jutnod 
és legvégül 
kiapadnod 
Az elhagyott gyermek 
magányos rejtélyének 
Nedvességével 
 
töltsd meg G hátán a rést 
És szánd meg ú-t 

särskilt 
det dödligt välformulerade, 
och önska dig dit 
där en gång 
snara under växte 
 
Man var är din giftfrie Gud 
Var är din 
längtans överförnuft 
Var är hans röst 
i hemliga etern 
Var är löftet 
att återse livet 
bakom muren 
Var är hans andes 
övergivna vissling 
 
Du får klättra på ordet, 
öppna en åder i G:s kurva 
och få olja på kostymen, 
bryta u på mitten 
så det knastrar 
av snusrutten ålder, 
lilla d får gå fri 
lilla d får gå fri 
och utan mening 
 
I vilket namnlöst 
elektromagnetiskt vatten 
detta arbete 
mynnar ut 
vet jag inte 
 
Men du skulle ju in 
och du skulle ju ut 
och du skulle ju sina 
till slut 
 
 
Så nyfyll ditt G. 
med det våta 

 2504                                             Észak hírnökei 

Elment Ingmar Bergman 

 

 

 
„A barátság az égvilágon 
semmit nem követel, kivéve 
egyvalamit: őszinteséget. 
Csak ezt az egyet, de ez 
nem kevés.”  
 
„Az öregkor hasonlít a 
hegymászáshoz. Minél ma-
gasabbra hágsz, annál fá-
radtabb vagy, nehezebben 
kapsz levegőt. De sokkal 
jobban átlátod a dolgokat.” 
 
„Ahol nincs te, ott nincs én 
se.” 
 
 
 
 
 

Lelkész gyermekeként született. 10 évesen bábszínházi előadásokat rende-
zett. 19 évesen elhagyta a szülői házat, és színházrendezőnek állt. 1944-ben kine-
vezték a helsingborgi városi színház rendezőjének. Filmes munkái mellett is fo-
lyamatosan rendezett vidéki színházakban. „A színház olyan, mint egy megértő 
feleség – míg a film jelenti a nagy kalandot, a pazarló és nagy igényekkel fellépő 
szeretőt.” 

Maga is írt színdarabokat, és filmjei forgatókönyveit is önállóan jegyezte. Az 
1944-es Őrület című forgatókönyvében egy fiatalember győzedelmeskedik egy 
szadista tanár felett. A fiatalembereket elnyomó rosszindulatú apafigura végig 
megjelenik korai munkáiban. A gyakran erőltetett kezdeti próbálkozások erőteljes 
egyéni képzelőerőről adnak tanúbizonyságot. Tizedik filmjénél Bergman rátalált 
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saját hangjára. 1951-es Nyári közjáték című filmjében egy szerencsétlen sorsú sze-
relemnek lírai tájszemlélete megható. 1955-ös Egy nyári éj mosolya című filmjé-
vel szerzett nemzetközi hírnevet. A következő három filmje meghatározó lett Eu-
rópa filmművészetére. A hetedik pecsét (1957), A nap vége (1957) és a Szűzforrás 
(1960) az egész európai filmművészet lényegét sűrítette magába. Bergman szeret-
te illuzionistának és szemfényvesztőnek nevezni önmagát. Lemondott a történelmi 
helyszínekről, lecsökkentette a stáb létszámát, a helyszíneket szűkítette. Létrehoz-
ta a magány filmtrilógiáját. A Tükör által homályosan (1961), Úrvacsora(1963) 
és a Csend (1963) szereplői magukat és egymást kínozzák, miközben olyan szelle-
mi nyugalmat keresnek önmaguknak, amelyből hiányzik Isten. Az 1966-os Perso-
na új korszak kezdetét jelentette: elmerülést az emberi kapcsolatok világában, a 
premier plánok középpontba helyezését. Az 1972-es Suttogások és sikolyokban 
két nő kölcsönös megkínzatásának tanulmányát jelenítette meg. Az 1970-es évek-
ben filmes pályája leszállóágba került. Elhagyta otthonát és állandó szereplőit. Az 
1982-es Fanny és Alexander szövevényes családi történet. E film után bejelentette 
visszavonulását a filmezéstől. Woody Allen szerint Bergman „Valószínűleg a leg-
nagyobb filmrendező a filmkamera feltalálása óta”.Szakmai tökéletessége mellett 
filmjeinek problematikája, morális tépelődő attitűdje teszi művészetét egyedülál-
lóan jelentőssé. Kedvelt témaválasztása a lélektani konfliktusok részletes ábrázo-
lása. Bergman igen termékeny alkotó, filmjeiben vissza-visszatér bizonyos képi 
elemekhez, melyeket egyre pontosabban kidolgoz.  

Gyakorló színház- és operarendezőként is maradandót alkotott. Állandó opera-
tőre a kétszeres Oscar-díjas Sven Nykvist volt. 

A nyolcvankilenc éves svéd rendező békében hunyt el otthonában a balti-tengeri 
Farö szigeten 2007. július 30-án.  

Filmjei: 
•       Válság, 1945 
•     Eső mossa szerelmünket, 1946 
•     Hajó Indiába , 1947 
•     Zene a sötétben , 1947 
•     Kikötőváros , 1948 
•     Börtön , 1948/49 
•     Szomjúság , 1949 
•     A boldogság felé , 1949 
•     Ilyesmi itt nem fordulhat elő többé , 1950 
•     Nyári közjáték , 1950 
•     Várakozó asszonyok , 1952 
•     Egy nyár Mónikával , 1952 
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Mielőtt először 
átadod magad: 
pihenj meg ú-nál. 
Mielőtt másodszor 
átadod magad: 
ökölharc k-val. 
 
Mielőtt harmadszor 
átadod magad: 
próbálj meg magányosabb lenni mint q. 
 
És ha átadod magad: 
add át magad 
szótlanul! 
 
És amikor 
az élet zárt osztályán 
a szavak mögé jutsz, 
akkor kezdődik az értelem háborúja 
 
Utat vágni visszafelé 
a leírtakon át, 
évről évre, 
évről sebre, 
évek, álnok sebek, 
 
kaszádat gondozd, 
kerüld a hazugságra 
szánt hazugságokat 
 
Minden egyes mondat 
amit lekaszálsz 
ismét kinő, ugyanúgy, 
saját szándékával 
azonosan 
 
Akkor kérd meg 
a gyermekistent, hogy 
töröljön ki mindent amit mondtál, 
Különösen 
a végzetesen ügyesen megformáltakat 

Och innan du ger dig 
första gången: 
vila ut hos u. 
 
Och innan du ger dig 
andra gången: 
näv- och fotkamp med k. 
 
Och innan du ger dig 
tredje gången: 
försök att vara ensammare än q. 
 
Och om du ger dig: 
ge bort dig själv 
utan ett ord! 
 
Och när du 
i livets slutna avdelning 
kommit fram bakom orden, 
då börjar meningskriget 
 
Att röja baklänges 
genom allt skrivet, 
år för år, 
år för sår, 
år, försåtliga sår, 
 
vårda din lie, 
undvik lögner som ber 
att få bli lögner 
 
Och för varje mening 
som huggs ner, 
växer en och samma 
mening upp, 
blir identisk 
med sin egen avsikt 
 
Då ska du be 
barnaguden sudda ut 
allt du sagt, 
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Azt írtam  
hogy az életedbe kerül. 
Ezért veszi el 
sebzett életed, 
melléknevek nélkül. 
Ne add fel. 
 
Gerincet kapsz á-tól. 
Szájat kapsz ó-tól. 
Végtagokat kapsz é-től. 
Megszólalsz í-től. 
 
Ne higgy magadnak 
ha azt mondod hogy nem megy, 
hogy az életben semmi se megy és 
jól van ez így. 
 
Kell hogy legyen egy 
elveszteni való életed. 
 
Van egy elveszteni 
való életed? 
 
Én mindent kész vagyok elveszteni. 
 
Fiam király a Vénuszon 
Lányom ellátogat 
hozzátok a jövőben 
Feleségem mindaz 
amiről születésem előtt 
álmodtam 
 
Gondolkozz, gondolkozz kifulladásig 
így segíted a folyó 
folyását 
 
Mert be kell jutnod 
ki kell jutnod 
legvégül 
kiapadnod 
 

Jag har skrivit 
att det ska ta ditt liv. 
Därför ska det ta 
ditt stungna liv, 
blåst på adjektiv 
Ge dig inte. 
 
A ska ge dig ryggrad. 
O ska ge dig mun. 
E ska ge dig lemmar. 
I ska ge dig mål i mun. 
 
Tro dig inte om du säger 
att det inte går 
Inget går att göra i livet, 
och så var det bra med det. 
 
Men du måste ha 
ett liv att förlora 
 
Har du ett liv 
att förlora? 
 
Jag har allt att förlora. 
 
Min son är regent på Venus 
Min dotter är 
den som kommer till er 
i framtiden 
Min hustru är allt 
det jag drömde om 
som ofödd 
 
Tänk, tänk dig trött 
så hjälper du floden 
att flyta 
 
För du ska in 
du ska ut 
du ska sina 
till slut 
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•     Fűrészpor és ragyogás , 1953 
•     Szerelmi lecke , 1954 
•     Női álmok , 1955 
•     Egy nyáréjszaka mosolya , 1955 
•     A hetedik pecsét , 1956 
•     A nap vége , 1957 
•     Az élet küszöbén , 1957 
•     Arc / A varázsló , 1958 
•     Szűzforrás , 1959 
•     Az ördög szeme , 1960 
•     Tükör által homályosan - Trilógia 1. 1961 
•     Úrvacsora - Trilógia 2. 1962 
•     A csend - Trilógia 3. 1963 
•     Valamennyi asszony / Beszéljünk most ezekről a nőkről,  1964 
•     Persona , 1966 
•     Daniel,  1965/66 
•     Farkasok órája - "második" Trilógia 1. 1966 
•     Szégyen - "második" Trilógia 2. 1967 
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•     Rítus 1968 
•     Szenvedély - "második" Trilógia 3. 1969 
•     Dokumentumfilm a Farö-szigetről dokumentumfilm , 1969 
•     Érintés , 1970 
•     Suttogások és sikolyok , 1972 
•     Jelenetek egy házasságból tv-film , 1973 
•     Varázsfuvola , 1974 
•     Színről színre / Szemtől szemben / Szemben önmagunkkal tv-film , 1975 
•     Kígyótojás , 1977 
•     Egy kis éji zene , 1977 
•     A Bergman-akta dokumentumfilm , 1978 
•     ?szi szonáta , 1978 
•     Jelenetek a bábok életéből , 1980 
•     Fanny és Alexander ,1982 
•     Próba után tv-film,  1983 
•     Áldottak tv-film , 1987 
•     A legjobb szándékok forgatókönyv,  1992 
•     Vasárnapi gyerekek forgatókönyv , 1992 
•     Négyszemközti beszélgetések dokumentumfilm , 1996 
•     Bergman hangja dokumentumfilm,  1997 
•     Dúl-fúl és elnémul tv-film , 1997 
•     Trolösa , 2000 
•     Konfesszió,  2001 
•     Sarabande tv-film , 2003 
 

*** 
 
 

 
Halála alkalmából a Bartók Rádió egyórás műsorban emlékezett meg a világ-
hírű svéd rendezőről, amelyben többek között Herskó János, a Stockholmban 
élő jeles filmrendező is felelevenítette emlékeit Ingmar Bergmanról. 
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Betűk Istenben 
  
Ne csak a sorok 
között olvass 
hanem követeld 
minden ember 
bemenekülési jogát 
mikor 
a test a szóba lép, 
szóba zuhan 
 
Fel ne add 
mielőtt egész testeddel 
kemény szavak  
közt kígyózol 
 
Be kell jutnod. 
Az életedbe kerül. 
Az ábécé mögött 
minden lépés 
egy életet ér 
 
Ne add fel. 
A mássalhangzók 
joga és kötelessége 
hogy véresre marjanak 
 
Be kell jutnod. 
Ha egyszer valóban 
bejutsz soha többé 
nem akarsz 
a szavakon kívül lenni. 
 
 
 
 

Bokstäverna i Gud 
 
Nöj dig inte 
med att läsa 
mellan raderna 
utan kräv 
varje människas 
berättigade inflykt 
 
Var torr i början 
och mjukna i takt 
med att kropp 
går i ord 
går ner sig i ord 
 
Ge dig inte 
förrän du ålar 
mellan hårda ord 
med hela kroppen 
 
Du ska in. 
Det ska ta ditt liv. 
Kommer du bara 
bakom alfabetet 
är det värt ditt liv, 
varenda kliv 
 
Ge dig inte. 
Konsonanter 
både vill och bör 
rispa dig blodig 
 
Du ska in. 
Kommer du bara in 
vill du aldrig mer vara 
utanför orden. 
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 Válogatás a jelenkori svéd irodalomból* 
 

Eric Pauli Fylkeson 


