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I.

átvezetés - Szinopszis helyett

Kierkegaard filozófiai háti De fii nanüvás ze tő»©
isóért ténye az esztétikumnak ie és © filozófiának 
ie. De azt a létrejött újat, 

zófia és ö bergmani filcaöOvészet-fiinsesztétikttni összekap
csolódásából létrejött filozófiai

ly a kierkegoarcli filo-

me/deözeli-
szerint- nem dolgozta fel szerző. 

Uert and létrejött, az elsősorban filozófia, Kierfre-
gaardról megállapították, h >gy a burzsoázia újkori böl
cseleti rendszereinek egyike, s még a "jóindulattal" kö-

kiteljesedésének tekintetűi tők is a szubjektív!
ték.
Der raanról pedig minden szerző szükségesnek tartott© meg
jegyezni, hogy a kierkegaardi gondolatrendszer szerint
építkező filmművészet.

Sbből tehát az követke 

akkor De:
- lokális itt a logika-hogy 

is dekadens figure, a burzsoázia egyik
gondolatrendsserének huszadik századi kifejezője,hogy a
kiúttalanság , a zsákutca fii
Koránteincs ez Így. Ш úgy látjuk, hogy 

béri eég egyetemes értéke, filozófiája és művészete 

egyaránt kifejezi politikai-világnézeti-földrajzi határok
tól füg etlenil az 

Ilyen alapvető jelentőségűnek tartjuk : szembenézésünket 

a halállal. Kert az e tény» hogy végül is mindnyájunkkal 

elmúlásunk, s a halál az élet ellensége, akkor is 

igaz és szőri tó tény» ha tétellé az eg zisztenci ©lista 

filozófia fogalmazta. l»gy
kapcsolat. Kern volt időnk ennek a kapcsolatkomplexusnak 

összevissza kuszaságát boncolgatni» mert küzdeni kellett

az

iber/iség/ alapvető életérzéseit.

tk megoldatlan a "férfi-nő"

a külső világ rémei ellen» mint о szegénység, betegség,
háború, nyomorító hatalmak , hierarchiabeli visszásságok 

és sok más. így nem juthatott időnk egy el 

szegénység természetének boncolgatására , a tartalmatlan 

kiüresedett házasságok okéinak feltáráséra, bár tudtuk 

hegy igen sok házasság már régen csupén"páros magány

rité

* fs*£cSö в
& *



II.

Felmerül e kétely: filozófiai téma? 

a művészetekNem irodalmi téma az , azaz
témája ? Mert ha igen , akkor sajátos munkamegosztás 

történt eddig is : az nembeliségének 
kérdéseivel a filozófia / ée a szociológia/ foglakozott,

bér nemi cégének kérdéseivel meg - töb
bek között- az irodalom.
Valóban igy volt ez egészen Kierkegeardíg ée Bergsonig, 

tolmácsol ásóban kifejezve ez a téma n filozófiai
vá, hanem filozófiává less. Sót: 1 retelméletté, aato-

tikai logikává. Hogy valóban Így van, bizonyítani 
kívánjuk ebben a dolgozatban : ezt tartjuk dolgozatunk 

egyik eredeti tételének: a tematika kódrendezerével ki
fejeli Bergman után, sajátos

t ée a férfi-nő kapcsolatot.
humán mezőt, a szerel*

r-ióe megközelítésben g felmerülhet a kérdés: "Fílozófi
*? Köpeczivagy művészeti irányzat az egzieztenciali 

Béla kérdi ezt az S». к és utak c. müvében .
Jogos a kérdés. Ha az
ílemeekürty István Bergman értékelését a Nagyvilág egyik 

régebbi Szásában / 1973/6, 886.o./, ha üergmen forgstékönyve-

tudná: nem szépirodalmat olvasott, hanemnem hinné, ha
filozófiát. De miért is lenne a filozófiának legfonto-

ér the tőség és befogadhotetlanság? 

-izeket a müveket olvasva elfogadja az ember a Gera Qyörgy 

idézte tételt: * Hunyjuk be a szemünket, ée lássunk".

sabb kritériuma a

/ írók a moziban kötet,.fltosz és film, Jegyzetek Igmar
Bergmanról , Magvető Bp.1971 236-tól/
Be ez lenne a másik önálló tételünk ebben e dolgozat
ban : a mítoszt , а ráció határán elhelyezkedőket, sót az 

azon tulkerülŐ irracionaLidusokat пега " ez ördögtől velő
nek tekintjük", hanem olyan ,,valóH-nak , sokszor " levő"- 

nek, amelynek meg kell ismerni a "termés zetrojzát"ahhoZ , 
hogy leválasztódhsscon róluk a velükjáró vscogás.

is kedvelte az aíori mákat.Kierkegaard le és Bér,
" Mintha az egész élet félreértés, mintha a kacagás



III.

sírás voíHw/’- Kierkegaard Fagy-Fagy-ából idézi ezt a xnon- 

dbtot ozanyoi -rvin /Fii. Arcképek Magvető 1971 3Q5.o./- 

" a szerelem ée a zene hatalom"/ lezárd kapcsán Juhász 

KL5ő mondja » Fiiakul túra 1979/4-ben/; - As ember a szenve
désben miniig. önmag© fölé nő"/ Tóbiás áron citátwm Magyar 

i-áiint A svéd filc lelke cica müvéből/; * & világ olyan, 

mint a részeg paraszt. He ez egyik oldalon felsegítik a 

lére, a másikon ismét leesik V Ugyancsak íóbiás iron idézi/

Az elmúlt évszázadban az emberiség pusztulását 0 naprend- 

pusztulásával kötíb ék 6c: ze. Ka már tud лак У Да err bér 

hamarabb kihűl, mint a bolygó, amelyiken él*/ Nagy világ 
19S2/B , 1257.0./
AZ Utoljára idézett aforisasával alapozzuk meg dolgosat nk 

harmadik koncepcióját, azt az állítást, hogy az egaizatonci- 

í^^!iCD^.Q^JLVéletlencas>_ninc£__töjjirTiőszgtfilo3ó|Íá^a, illet
ve van : az ember természetének filozófiáját 

dolgozta ki, ezt találta oly ennek, hogy elmondhatta róla ezt 
*z előbb idézett tételt... hamarabb kihűl, mint bolygója. 

Akkor meg: mi szükség lenne Itt termésaetfilozőfiáre?

hiszen ez ember diadalát ie és pusztulását is /lásd 

Antigone példáját/ saját természetűnek "köszönheti".

Negyedik - mi úgy találjuk- eredeti tételünk ez "istenfo- 

gslom” körüljárása. Elfogadjuk e századelő törekvését, hogy 

egy entropomorf isten helyett, "isten mint fogalmi valóság" 

álljon előttünk, azaz lehetőségül az " általános* kifejezé
sére. Úgy találtuk : ehhez a tételhez a nyelvészet segít
ségével elég bizony!tékot lehet összehozni. Bzt tettük 

ebben a dolgozatbm, ie tovább ie léptünk: "isten- ekviva
lenciákat" kerestünk, és találtunk, Sőtér letvén szavával 

szólva:"!.'© több néven is nevezhetjük" . Sergman is ilyen 

ekvivalenciát keresett, amikor a at mondta "Isten * szeretet". 

Bőnek a konzekveniáit egy egész fejezetben boncolgattuk.

Ugyanekkor belül maradtunk а кisrkegaerd 1 -*Jerrraani 

ológia építményén ée az 6 nyelvükhöz nyelvezetükhöz 

simulva építkeztünk. Jiondenivalónkot öt " fejezetben" 

tárgyaljuk , ez ©z öt fejezet filmekhez kötődik •
A következő fejezetek ezek és a következő bergmani



IV.

I. rieset: Alapozás. hiericegaardi tételek, Urpm&ni lehető-
séjrek . Hogyan vélt egyetemes érvényűvé a kiér-
kegardi lokalitds Jüergman filmművészete által ?

II. rejezet " Az ontologikus mag 'ny. I? ffejezet három filmre
épül , а öliÜG. & ГЗЗасга ée A BIP УЙСВ cimö £11- 

ikre. Azt keresi, hogy " a pokol = mások»** tetei 

hogyan válhatott és miért válhatott " a pokol« 

önmagunk" metamorfózisában valóság d.
III. f9'ezet,,nVárés magány" vapy kitol(3 >sedésw.*’^5rfi-íi6

kapcsolatok lehetőségei о "гбэз" és az "egész" 

analógiájára . Ebben a fejezetbe ismerős területe- 

k n járunk. Vállaljuk a (^ökößsy iidre által idézett 
keresztény űofílniciét: "A szereli 

életet tő csoda, ha xus-é roa я-agapé-é з 

filia egyszerre. A dolgozatban e fogdraak pon
tos értelmezését is adjuk .

IV. fejezet "Körjáret az ietenfogalom körül". Azt, hogy ö val
lás archetípusa-© az emberi létezésnek, merkerül-

ibeliségetűk: de az az igény, hogy az ember ” 
megfogalmazható legyen" és e ner-belicég kifej озб- 

eéro kellett eredetileg isten fogalma , 
e fejezetben bizonyítani próbáltuk.

V. fejezetben a halállal találkozunk. A "halálra kéraező em
ber kínjairól" szól ez a fejezet, elfogadva az 

állitáct : "nem a halál rettenetes, hanem a halál 

tudata", s azt, hogy "hős mindenki, aki a halál 

ffonőolatával fejében él. Az eddig ismert "hslál- 

fllozőfiék legtöbbje" a le
emberi intellektusokhoz fűzte e halállel szembeni

abare emelkedett

közönyt, ’i ezociometrikusr gyűjtésre épitve azt 

állítjuk, hogy a primitív közegben élő ember /aki 

maga is primi ti v/nem fél a haláltól. A"Szellem" 

minél csiszoltabb, annál inkább rettegi az elmúlást.

tek egy házas-ágból, A negyedikhez a Trilógia, teháta Jeli
a Tükör által homár^osan, brvacsora ée a Csend ciasß alkotások,
az ötödik fejezethez pedig a utogások és sikolyok, ée A 

hetedik pecsét. Bés Dergaan filceket elhagytunk. A Kilá
tójáé a fasi trajzát adja, a Szégyen



V.

jövő harmadik vil árháború vízió je. apokalipszis, de eleősor- 

ben azért, г ért a rermöradtak visrzsállatiaoodnek. *izez*Lierg- 

cáfolja a törzsfejlődés irreverzibiUtésát*
Kégretz fogLelkoztwrsk ezekkel a filmekkel, mert ezofc a "külső 

világát ad jók, az extroveltált bérét. 4 társadalom
problémáinak áráaoláeához mások jobban értenek. Зег^шап-

, Kierkegaard- az introveltált ember világátste
ismeri. Azért csak azokat a filmeket elemeztük , 

e kategóriába sorolhatók*
lyek

A dől,-70sat igyekezett a kierkegeardi filozófia rész-értékeit 

magától értedődő-taromé? zoteseéggel elfogadhatóvá tormi.' 4g is: 

a végén arról tett bizonyságot, hogy о riasztó perspektívát 

nyújtó gondolat tartomány bál visszavágyik a saját/ nevezzük isi 
a marxi/ mezőkre... mert akkor is, ha jónéhány tételéről 

e filozófiának bebizonyosodott már, hogy az nem " az emberiség 

jövője" , hanem " az emberiség álma", de legalább szívderítő 

álom. dzefc a távlatok azonban, amelyeket e filozófia nyújt, 

lehangolóak, bár..* el kell ismerni, hogy vil águnk 

egyre több tétellel járul hozzá a gyakorlat mezőjéről ama
elméleti rendszer meg támogatás ához .

Az let és Irodalom 1981/7?-@e számában a 13. oldalon 

/Eszéki/ arról ad hirt, hogy bsrgman kijelentetteslétrehozta 

jelentős müveit, már nem tud újat és jobbat alkotni. Ha to
vább forgatna, csak önmagát ismételné, hiszen 5 csakis Dergr
man film két képes készíteni, azokat pedig már megrendezte. 
63 écs , fizikailag és pezichikailag egyaránt terhes mór szá- 

a fiimezé©. Visszatér hát első liaéhes, a színházhoz.
gy tűnik, ott sem tesz mást, mint ed digs igmaredt nagy lőlek-

beri kapcsolatok, elsősorban a férfi-boncolénak, aki az

Akkor hét: nemcsak Tierkegaerd életműve befejezett, hanem 

úergnen életműve is kész. üigyjtlk el, amit mond: nem filmezik 

többé, a ecetben pedig ez a dolgozat az elsők közli velő 

befejezett bölcseleti rendcsere megfogalmazóra, jelentőségé
nek méltatására és a belőle levonható hasznosíthatók 

ősszógyűjtésére.
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1.

vált egyetemessé a kierkegaardi lokalitáe Serben

Kierkegaard és ^srgman öerzetart:zó nevekéivel a svéd film
rendező több tucat filmjével elárasztotta a világot és e fil
mek között több is akadt olyan , amely úgy nyert fesztivál nagy-

e díjnyertes al-
és a tudás; a hétköznapi tudat éa akötésnek, az utca 

teoretikus tűdet ogyeránt ekviválta kettőjük személyiségét is, 

és -cnaik között is egyenlőséget fedezett fel. Kierkegaard
fogalmazta mg a tételt & filozófiában, és Öargman egy Alkál

it segítségével:© filmesztétike/ és fiimtechűik 

íllmi hravur/eegitségével tömegeket toborozott agy gondolkodó
nak, aki egyébként maga is értett ahhoz, hogy hogyan kell fel
kelteni az érdeklődést müvei iránt az olveeóbem.A./

született Koppenhágában, 
bben a városban végezte, de már 

1843-ban Berlinbe utazik, hogy 3chelling előadásait hallgathas
sa. Visszatérve, a dán fővárosban telepszik le,ahol 185> no

il, -én bekövetkezett haláláig apjától örökölt vagyon-

Kierkegaard 1813 május 5.3ö

bél élt./2./.
róla.Egybevetését a dán korabeli viszonyokkalSokan Írtak

általában elhagyják a szorzók, c még Lukács C^ürgy is kijelen
ti, hogy konkretizálásához sokkal jobban kellene ismernie 

Lénia osztály viszonyait és osztály harcéit а Ш. sző. másodií
ri. " Itíkábu függőbenfelében, mint emennyire a szerző

elégtelenül megalapozott állításokkal hamis világításba 

helye
Egy látjuk, hogy Lukács Qyörgy felelősségből is példát 

mutatott, hiszen bármennyire is csábi tó volt e két év
tizeddel ezelőtt még c 

az ti.,hogy " gazdasági-társadalmi alapot kell keresni min
denféle goncJolotnak-koneepnidnak”, csak azért, hogy formai

tesz erőszakot

azt. /3./

kötelező /marxist©/ módszer,

Későbbi szerzők ilyeneket imák:-Sőrén К1егке§аагбА813-Ю5‘3/ 

dán filozófus és teológus*Ibzzátesznek még egy csúf summát:
"Egész filozófiája és gondoletvilága-irják- a megbomlott,
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önmagával meghosonlott polgári világ tükörképe. Kiutta - 

l^nsáfc , vieler.:, szorongás, rette és. uz Kierkegaard világa. 
Esiárt is válhatott a XS. században az egziozteneialista 

filozófia alapvető ki indulópont jává.Igy jutott.el 9 SIX.
közepén a filmművészethez és Bexgaarihoz.* /4./*Sören 

Kierkegaard filozófiája közvetlenül a Hegelt követő időszak
sajátos tennék*. Ezt senki jellemezte olyen találóan,

. araikor azt mondta, hogy ő valójában "saját ko
rért Kierkegaard minőénekelőtt

mint 5 

ra elleni korrektivura" • • •
Hegelial fordult a 

ga is kiindult." 3z természetes is, hiszen a kö elgő 1843 

azaz a történél

sbe , azzal, akinek gondolatvilágából

eg,szerű foly tatódáea nyilván
valóvá tette, hogy a történelem a tök éle te 
monarchiával

vélt porosz 
zárult le, ebből következően a hegeli .

szintézisen is túllép © gondolat mint egyszeri állomáson.Két
megoldás kínálkozott. Vagy elvetni az egész Hegeli bölcsele
tét,- vagy megtartani о dialektikát." A dialektika megőrzése 

viszont ezt is jelentette, hogy át kell ©lakitani azt. És 

itt is két lehetőség kínálkozó tt:az egyik megoldás megtar
totta ez objektiv dialektikát- tehát s világ e © történelem 

dialektikus szemléletét és a dialektikát a valóságba helyezte 

Ев a dialektika egyúttal materialista utat jelentett. Ezt
választott© 1Лагх, és ez felelt meg a proletáriátus érdeke- 

A másik utat Kierkegaard választotta. C elvetette ©z
objektiv dialektikát, о dialektikát az emberi gondolkodás te
rületére korlátost©. Továbbá 
is.Számáré a dialektika az ellentétek játékát jelentette.

egyik alapvető jel"

^•változtatta annak tartalmát

Igenekkor kizárt© a dialektikából 

lemvonását , azt , hogy a mennyiségi változások minőségi 
változásokkal füg nek ösese/ Ezért nevezte dialektikáját 
kvalitatív dialektikán© /. Ennek nyomán a változásból ci

g, az ellentétek pedig minden összekapsz ugrás maradt
csőidéi kísérlet ellenére , telje 

ák’.á váltak... az ÖSszefOgrő szálak széts 

ségi ugrás pedig
adtak, a minő-

Az elmondottak alapvető igazságát nen vitatva mind ebhez о
követezőket szeretnek hozzátenni; Ez a sorfáé megállapítás 

azt a látszatot kelti, mintha egy tehetség vagy egy lángel- 

csak úgy játszatna a lehetőségekkel, jelen esetben Kierke- 

puszto akaratétól füg Stt volna az, hogy Itegelt Így 

"fejles ze " tovább. Abbén, hogy Kierkegaard ezt az utat
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választotta, szerepet játszottak a -Lukács György által
elemzett-éezek-surópai földrajzi ás társadalmi viszonyok.

"A természet az bér szervetlen tested ; ез 0 3 szervetlen 

testedzőkön** sokkal mog bizhat© ti anab -ul "orgeiizál", mint 
a • buja mediterrán övezetben **. A sűrűn lakott földközi ten
geri medencében vary pert join az Atlanti Óceánnak, a közösségi 

korlátok és de termináci dk inkább jelen óvók és kitspinthatób - 

bek, raint & ritkán lakott dzakón. Délim tehát korlát a 

uMK éo íhejtgtt.illúzió. leg.z.jfc.gggtgag^g, JSffffltTgTy Tf^±a 
дагОя a szabadság . eőt: árvaság , hiszen e földrejssi távolsá
gok által korlátozott és magára utalt egyén éppen az ob
jektiv okok niott s nincsen e közelben Késik, kénytelen 

feladatai zömét megs tgoldani. Almi sok 

a rmankeraeposztáe az eredmények rugója, /«hol kevés az ember,
ember, ott

ott az ügyesség, találékonyság . Uzt az alapot fejezik ki 

ideológiák is: a sörü népsűrűségű Délen természetes 

a keresztény katolicizmus, amely a korábbi századok sajátos 

fcti0»r<' ■' ■ - aaénye/ ée eszméje/, Ismerjük túlzásait : (1ez egyház/ 

köscég/raindenekfölötti l(az egyénnek nincsenek jogai",csak a 

lind* számit. Ahol kevés az ember, ott természetes es 
keresztyéngép.
mindenekéiátt kálviniama és az evongélikus közösségek, 
benntartva természetesen és a megtagadva megtartás dialekti- 

kéjében gondolatmenatünkbe beépítve arait ez előbb idézett 

szerzők mondtak Kierkegaard jogán © XIX szd Surépájárói, a 

igurfc réssé i*51 a következőket áll ltjuk még.: hiba volt csak 

gazdos ági-táreadalrri / ökonosáai-saociolégiai/ meghatározókkal 

megelégedni és ez eszmék jelentősegét kicsinyellni; a kato
licizmus extroveltálttá tette az embert, a pretestensizrais 

intreveitálttá. Világos © bizonyítás: a katolikus embernek 

életvitele és hite-egyháza törvényei szerint is f i g у el- 

nie kellett a Kásikra/ igy lett extroveltált/, © 

protestáns ember önmagára figyel/hetet/t csupán: Így 

lett in trove lt ált, igy tűnt el látható világából az átmenet y 
is в látható világban igy vált észrevehetővé csupáncsak ez

a
az individiurcra epei] álló protestansizr

ugrás.
Variálv© / s egyben summázva / tételünket :Ham véletlen, hogy 

as agzi€z tencialiapus francia /eartrei/ változat© a szabadsá
got büntetésnek tartja, hiszen a XX. századra a viszonyítás 

már nem az © 1-ásik, hanem ez Univerzum. S ahogy elparányult
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egyén а ЯХ. században , észak-Aurópában, földre j-
z i értelemben távol a másik еду éntől szemben a leg- 

kéméig ebb elleaféllel, a termeszettelj úgy paráryiil el a 

XX. százed embere/ még a katolikus Franciaországban is /, 

hs szembetalálja megát az Univerzum Végtelenjével, a 

gyta :.’a:.äkt hogy a üX. százsában éppen a nyugat«» 

európai gondolkodás ellentettje ént létrejött kierkegaardi 

filozófia hogyan teljesedhetett ki a XX. században e « szá
zad közepétől főleg abban a Ityuget-és Dél-Uurőpéban,- jele
sül Heidegger, Саше, Gartre , Jaspers és misok filozófiájá
ban,- ahol kiteljesednie a XIII szd-i determinációk ős zeitig - 

gésóban nem lett volna lehetősége.
Meg az, hogy többszörösen átvitt értelemben az egyik ember 

is mei-sssa került a másik embertől a huszadik század harmad ik 

harmadára, s. egymástól az egyéneket "fényévnyi" távolságok vá
lasztják el . За a megállspitás még a szociális :us társadéi 

maira alkalmazva is igaznak látszik, hiszen a szocializmus 

egyik legfőbb hiánya az „ i g a z i közösségek hi оду ej /6./ 

Sokszorosan igaz Q. tétel a * kiteljesedett kapitalizmus" 

világában , " az ipari demokráciák* földjén - azért használ
va eat a frazeológiai árnyalatot, hogy elkerülhessük a meg- 

bélyegző *in]g»erial izmus "-t, hiszen nem e dolgozatnak célja 

megvizsgálni azokat a körülményeket, amelyek a szociáldemok
rata és szocialista többségű kormányoktól vezetett Xtyugat- 

Uurcpában bizonyosan h zott a földrajzi-táröadulmi egység
arculatán is bizony oa__váltó zásokat klet zikussink
halála e különösen a világtörténelmi folyamatok legátol só 

tényei következtében ez idő.
Az Idő í vegyük most ezt a fogalmat filozófiai értelemben.
'La állapítsuk meg s az"idő reneszánsza " megy végbe а XX. 
században. А .XIX. századdal zárult a nagy felfedezésekkel
elindult koi'szfcík, azaz a " tér" abszolút uraim© világűrje bon.
А XX. század felújította az "idő" középkori kategóriáját.

pedig feltalálta, mertAzért Írjuk, hogy felújította , о 
a középkor csaknem mindent "id5"-vel mért. Кеш кil méterekben
fejezték ki a távolságokat , hanem * hironnspi járófSldre"- 

mondták, vagy " egy fertály órányi távolságra* / 7./ meghatáro
zókkal fogalma stak. I őst újra ez "idő" áll ez érdeklődés hom
lokterében • Az irodalom sokféle időt " talált fel". Analiti
kus időt, konrét időt, fizikai időt, autentikus időt, a 

quási időt, időszakos t, absztrakt időt./B./ Bergson által
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kialakított két i 6 neve a • Le tempe” ée a "Le durée". Az 

előbbi, e "le temps" az “objektiv idő", ez utóbbi, a “la durée" 

időbeliség • A féoyképi ábrázolás e bargsoni “objektiv 

id5"-t rögzíti, s a film padi,; nem más, mint a fénykép objek- 

tivit %án©k kiteljesedése ©z időben. A fénykép a művészi alko
tással ellentétben aa örökkévalót ragadja r.ieg, hanea az 
időt. hergson peziaholőgiai id баек as olyan egy 

jelölte, ahol a mait és jelen együtt van. Jergman bozaá- 

teszi: a jövő mindig közelebb 

hiszen a jövő közelit és közelíthető é múlt pedig távo
lodik. /9»/ " az idő nem rajtßjr, kívül, hanem bennem van, tehát 

az ón legfízemölyeeeb^ ügyem"- fogalmaz te meg a 212. százoöben

illet iséget

a jelenhez, mint a múlt.

Az eddig elmondottak alapján összefog ölhető dolgozoturác beve
zetőjének néhány tételmondatába zárt állítás, sőt, koncepció:
- “áz un. nem eléggé méltányolt földrajzi környezet is előlép

het bizonyos körülmények között meghatározó tényezővé;
- a gazdasági tényezők mellett, sőt azokat tmg is előzve olyan 

alakítói is lehetnek az emberi gondolkodásnak, mint egy-egy 

kultúrkörhöz, szubkultúrához tartozás, mint példánk ehetőben 

a katolikus vagy a protestáns kultúrkörhöz tartozás, s e
kulturközösségek meghatározó szerepét az egyéni és a társad al
mi tudatra dolgozta aág fel alvilági" iro alom ;

- Olyan tájain földrészünknek, ahol “okjektiv okok " miatt, 

mint a távolság, © népsűrűség hiánya vary elégtelen volta 

jelentőssé majd meghatározóvá válik a * belső id6/”la durée*/ , 

8 e ténynek jónéhány konzekvenciáját figyelembe kell 
venni / A magányos pásztor botot farag, a társ tűién művész 

falat feat, szobrot formál , tehát a form© örökkévalóságá
val szeretne úrrá lenni saját elmúlás© a 

idő fölött./
A fenti őst-Befoglalásból hiányzik

as objektiv

osztály here. Dehiezen
a világnak azon a táján, ahol Kierkegaard, Ibsen ée üergaon

is helybemnüradva ©kertek bajaikon gy őzhősei születtek ,
ni a hősök, hanem vándorolni indultak / Lásd pl. Peer ynt, vagy 

üergmm hősét, Antonius dlolé-kot, a lovagot. /Szék az emberek
hordozták, a ha legyőzték ezt a naguk-a legyőzendőt 

ban hordozott roe t, akkor erkölcsileg megtisztulva, de
igrokkanva értek vissi 

oda. ahonnan elindultak. Aki ez osztály harc néhány délkörrel 

ív.-;, vuj ságit ятт&ЛташА тш Ммн • üMi

fizikai valóságukban megöregedve
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hibát követne el, mintha e Marx öltől kategorizált európai 

fejlődés sablonjai szerint vizsgálná pl. az ásziai termelé
si mód fejlődéstörvényeit s . néhány közel-vagy távol-keleti
despotikus állanberendezéet. ^aafc-&irppábcn a megéjthoté- 

fiérljfelOítötott éles . hcrcot_neo a másik «aber / tehát on az 

* társadalom teste"/,
"szervetlen teste/ill5nkellett folytatnia. Ez a képlet

az

a XX századra annyiban módosult, hogy a " szervetlen test", e
t legyőzött ellenfél lett, azaz betört, engedelmesség

re szoktatott természet. Bizonyítják ezt a dán zőgazdoság
terméseredményei , és a svéd " jóléti társadalom" valósága. Ezek
ben a társadalmiakban egymás mellett él a kapitalizrus és a

és /pl./ a svéd kommunista párt társadalmi stá-iali8; )
túszán, legalitásán változtat az a tégy, hogy már nem a

tával a svédiáid ilyet szövi

lyet
soha fogadhatna el szövetségesül a kommunista párt. De ha

s a társadalom "igája" olyan köny-
nyü, hogy már észrevehetetlen, akkor mi ott a feladat?
- Harcolni az beinek saját
feladat alakult ki a XX. századra, s ezt a feladatot reprezen-

U-íetUecuf/d
Ugyanis W
tivája, hanem"visszája", azaz kiegészítője. Marx a közösséggel

" ellenlábasa" Marxnak,

gbékélds lehetőségeivel, 

tettel, a toleranciával, a humánummal. Marx aztehát a

réteg, csoport/, Kierkegaard a mikroközösségekkel / család, 

pár /• -araot a közélet érdekelte elsősorban, Kier- 

magánélet / teliét a hőség, hűtlenség, 

bártság, gyűlölet, szeretet , szerelem./
L'indezekből következik : a kategoria-
rends-ere mint Marxnak, mások a terminus technicusai, más a
logikája. Marx ilyen kategóriákkal foglalkozott, mint :"ár", 

"érték" , "értéktöbblet", " elnyoraorodás","tulajdon", "nunka-
ai pedig s "lét","élet"=megosztás" ; Kierkegord kulcss

nálanála önértékek, " szorongás","fájdalom " -
korántsem jelent egyet,"szeretet", "szerelem", "halál",
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"5rüm *# "sore", "pokol**, *bön",«démon** , Isten“*- e fájlom
tól korántsem döntüt te el filosdfbetufc- sónak ellenére, hogy
végzettségét tekintve 5 protestáns lelkész- hogy e foglalóm
ig "ki?" vagy “cd?" kérdőhévmáseal kell rákérdezni.

helyütt meg is fogalmazz:"»Isten- közli Kierkegaard- 

egy külső hozzánk képest, mint pl. egy rendőr
ügynek." Xr&nscendens , mert emberfeletti, de nem a szubjek
tumon ki Vali, mert 6 ;a az abszolút szubjektivitás."

így hét kétféle transcendent;ia létezik ? Igen. Hallgassuk
meg Kierkedaardot: jjreneesadens a “m é g* , először ® körü
lötte® levő aeghatározhatatlae, ДЩМ lé^cör, - a pogá
ny oknál © bors od az előttem levő általános akadály, a 

zsidóságnál a törvény, a kereszténységben e b:ai / a zsidó
iája, a törvény idők folyamán belsővé válik,ság

ben @ "más". Van azonban
egy aéefejta trsneeendencia is: ez igazé, a s z о -

©a öröké-а jó trsnscendenciája . I'indkétb a d ő ,
traaacendesieia más, nem én vagyok, noha bennem van./
krétaijuk Kierkegaardot lefordítani • A rossz transcendenciája

**, a “törvény ", a "bűn", az "ellenséges erővé idegenült
az egyénben a " kiezolgéltotottsá g" 

a "tévelygés* érzését kelti ./ ^hézi szóhasználattal szól-

a "
béri tevékenység *,

lenne az ördög /• A jővan : ez a 

denciáj©
Isten/. .. ~z"én"

g az igaz, © szabad éa az örök ./özek együtt s
к isten a mértéke , isten lehet jószá

gai előtt egy tehénpásztor, ß rabszolgái előtt egy uralkodó 

de mindkettő nagyon alacsony rendű lényegülés."АО./
A bevezető második ' részében megfogalmaztatt részek summája
a következőkben foglalható össze:
- előfordulhat egy sajátos térben és egy 

tánelmi időben , hogy az egyébként jelenlevő osztály hőre
i£ta tározó ja és eldöntője a történelmi foly ame toknak , 

csupáncsak egyike, s bár osztály társadalomról beszélünk, 
a harc fSfomája nem a másik 

temée^et, majd saját természetünk ellen irányul/hat/.
- Ebből következően

határozott tör-

előbb a. külső»

feltétlenül állnak velünk szemben,
akik máét mondanak. Példánk esetében Marx és Kierkegaard

nem ellenfelei egymásnak,
ló osztályok képviselői, hsnemcssk a bonyolultsá

gában sokféle valóság egy másik rétegét fejtik fel. 

Következésképpen kiegészítik egymást.
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U/ ä Vierkegsrdi fogalmak közül legalapvetőbb & "lét” £o- 
• A "lenifii" és " élni" Го gél 

különbséget, mint XX. századi utódéi. Az élettelen világ lété
vel szembeállítja ez "élő létét", e ©buSl ki 

létet" a azt nevezi el

között p-áeképpen tesz

•1 i az"«rberi

ciájíi az egyedi lét. Csak ez egyén létezik, se . if éle álta
lános létezik, eb-SL következően csak ez egyén kérdései 

léteznek .* A társulási elv" esek kiluvé, 

ilííg gyCn^:: ól, csak ’’ a befelé fordulás az esetlen helyes 

ut ez ember

ember által© étik

II H Szeli : de ni a szellem?

magához viszony. A lógunk végtelenből és végesből van al
kotva. Hás szóval Magunk: a szabadság. "/11./
állításé beletorkollik az abszurdba, de kiindulása igaz. A t
idézettek hely ее ©lapról indulnak, hiszen logikai tény, hogy

tartozik hozzá a látáséi. Vorpblovnak ez a megéli 
pitdsa az absztrakt fogalmak teljes tartom ány áré 

tatvu igaznak tonik, beleértve a hegeli világszell 
mint az is térfogaimat, illetve ©a ismeretelméleti érteiem-

ilyről Lenin azt mondja hires def-

hOZ
tko

t ugyanúgy

finiciéjában, hogy " filozófiai kategória 

objektiv valóság kifejezésére szolgál."
• • •

Anneк a dolgozatnak nem feladat© az , hogy Kierkegaard ib-
jektivimasát cáfolja vagy bírál ja, sokfél inkább 

lalt feladat, hogy Kierkegaard néhány 

bizony its a, hogy telitalálat f hogy napjainkban is hat, el-

a vál-
gállapitásárdl

Amiket pedig a szubjektumról mond, ha az ismeretelméletben
cáfolhatók is, máő tudomány tartomány ben, az etikában^mág helyt-

• • •
objektivitás ellen, és azt akarja , hogy a szubjektum önmagá
val törődjék... üa egyáltalán létezik igazság, a keresztény
ség, igazság© a ezubjekti vitáéban rejlik*. • A 

akar megtanítani, hogy objektívvá váljunk, © keresztény rég
tanít, hogy legyünk szubjektivek, váljunk osubjektun- 

A szenvedély - szubjektivitás:és objek-
arr©

• v
ül mind azt állítjuk, hogy ozub jak tű

hegy szubjektívvé- váljunk
tive létezik • * %

vagyutó:, de arra törekszünk,
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A jámborrá,'! 

objektiv® senki
éppen s szubjektivitásben rejlik,mert 

leez jámbor... lied, a szerelem jg:o
__ Ef«gh«tározotteága.,.A3 általános,

jelenjen meg skér a kß

-У- "

spi életben , éppoly hurf<onoa,m£Gt 
a á§»ba«a<í§ . SSert rainrien pillanatban egy hóst
tesietnek»
Кierfcegaard ta^el e megéllapitáaával nemesek uJet mondott, 
de "i@k lát" is nyitott: а XX. sziaaő hslálfilozófláit el
posta ig.Pedig csak következetes volt Balgához. íÜszen, 
he az 43_et g_ n é г tó к , akkor a halál veszteség. Kivel diá
dén álét érték, ezért Diliden halál veszteeégí azaz, min
den halállal pótolhatatlan veszteség érte es emberiséget* 

Vonatkozik ez még © rablógyilkosokra is, azzal a megszorítás
sal, hegy az 5 esetükben & haléi korábban bekövetkezett, 
dint tódkor kiiktatásuk a társadalomból megtörtént. Erkölcsi 

halált haltak korábban, dint biológiai haláluk bekövetkezett.
- és követéje Bergman- egész életműve annak a

bizonyítása, hogy velőben minden ember h5e. Ki ©aért, mert 

tűrte a ezenvedveeket, ki ezért mert élni volt bátor. Szer- 

sónk eszel ©z általános!lássál ellentmondott c kereszténység 

halólfelfogásának is, ismeretes, hogy a kereszténység az 

"2 x42k helál"»t kárhozatés halálnak tartjaj és ellentmcn - 

dott ez on tik ókor, a görögök és rómaiak halálfelfbgáséhak 

Ugyanúgy. A görögök ée e rómaiak, köztük a eztoicueok © ha
lált elfögsdhetónak állították be. Seneca pl. igy fogalmaz: 

“Gondolj arra, hogy a holtadat már nem élheti sém i baj, 

hogy az alvilág hátborzongató sok rémsége mind csők 

t^zí'olyam, c«a biröi szék, sem rsb^ilincs , 
nem rettenti már, в ott, a korlátlan szabadság birodalod-

4 hal fii minden fájdalom megsnyhő

re,
éjaStét

ban nincsenek zsarnokok • • •
ha valaki sajnálja a halottakat, sajnálja azokat

rt a halál vis áthelyez
lés« , s 

is, Akik meg
bennü&it abbs s nyugalmi áüspotbo, amely ben szíHetásiínk

szilettek.».

Szeretlek élet, a halál kegyelméért.*elétt в zene eredtünk 

/12./
Spiktétosz szerint a "halálban nincs 

Szókratész is észrevette volna

• • • о

semmi szörnyű. Ha lenne, 

Amikor szenvedünk, fájdal-• •

mskíít élünk át, magunkat, assz saját véleményünket hibóz- 

tasi.uk rt mindenki annyit szenved, amennyit szenvedni fel-* «

te 11 5 zéndéks vol t. Л % /
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Ettől az epiktétoesi fgáll api tástál már cede néhány követ
keztetés kell , s eljutunk ©z állati közönyig. ást a lépést 
ápiktétosz g is teszi, esd kor ezt mondja: "Ha azt akarod,
hogy gyermeked, feleséged, barátaid örökké éljenek, e^ögyü

^valósítása nem éliöli'sáriit kívánsz, aminek
lenni,ne kivonjon és ne ©kor jón 

vagy elhárítása másoktól függni 4/olyat, amin

Kierkegaard halálf elfogása inkább a Biblia prófétáinak sirá
maiban alapozódott. Kivel az Ószövetségiek még nem dolgozták 

ki az örökélet tanát, halottaikat a Seolbe küldték, a végle
ges elválás miatt megszeghették ruháikat. Jób pl.igy fogalmaz: 

"Ki leszállt a sírba, 
kőzett, hogy fájdalmuk vig

j6 az fel többet." / 15./ Шов! követ-
halhatatlan volt, mert пега enyhítet

te azt a viszontlátás reménysége.
alapállásból indult ki Kierkegaard. Tételeit követői,lábbői

а 30C. század egzisztencialistái dolgozták ki, felfogásuk közös
lényege ebben a mondatban foglalható 8s ze:" ellenfelünk a 

halál."Albert Camus pl. Így fogalmaz s "Mindennek végén , és min
dennek ellenére ott a halál. Tudjuk ezt. ьв azt is 

tudjuk, hogy • halál mindennek véget vet. Ezért csúfak azok a 

ilye к Európát borítják. .Az ember csak azt szépíti 

ret, e a halál taszít és lever bennünket. A 

ig kell hódi tani., ill tekozni kell.. .mert a lá- 

a halál az igazságtalanságot őicsditi. 

i—balil-e-legnagyobb^igazságta^ség*." Л6./

>
meg, sasit s
halált is
zadás univ

Es a megállapítás ellentmond a köznapi tudat bölcsességének,
el: a temetők igaz-ly- tudvalevő- egyetlen igazságot i 

eégát, pusztán abból e tényből kiindulva, hogy oda mindnyájan al
osztály harcos tanoknak, köztük a marxizmusjutunk. Ellentmond

hőskorában
mártírjaitól kezdve egészen Che Cue vériig azt vallották a

ghalni állva, mint térden
képviselő- 

éveire kidolgozták a t©ne
tovább élni". Ellentmond még a porttal 
iné к is, akik а XX. 
tológie és az euthanázia tanát, a 

halál" lehetőségét, azt a " tant", 

adni : választhasson a kínok hosszabbítása gyógyszerek által,

"jó halál" , a "kegyes
ily a beteg jogául akarja

injekciós tűk által adagolt méregszüntetésevagy a kínok
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lehetőségével.
Mi elfogadjak : a halál igazságtalanság. Hart sokszor ez hal 

mag , akire még
mert nem fedezte be még müvét, mert szeretik, sert ha nem 

szeretik is, még szerethetik, mert ha gyógyithatatl&n beteg is, 

még. lehet lehetősége, ha tovább él. A hslál sohasem természe
tes. Szükségszerű , de. nem természetes. Az emberi életkor legvég
ső határán sem az. /17./ Kierkegaard ЮЦ századi követői

eég vanfc ; rt nem nevelte fel gyermekét,

ják & halált. Sartre éa köre eenr izi, Camus igazságtalanságnak
nevezi, Bergman pedig titoknak. Rákérdeztét tehát hőseivel
szüntelen, lsekkel a kérdésekkel külön fejezetbe! foglalkozuiic .

központi helyet foglal el 

kategóriája is. Szerinte "az ártatlanság:
ember nem szellem-

szorongása
tudatlanpág. Az ártatlanság állapotában 

ként kap lelkileg közvetlen egységben 

üz a felfogás tökéletesen megegye-
ghetározást,

rád természeti létezésével 

zik a Bibliáéval, amely azáltal, hogy az ártatlanság állapotában
levő embertől megtagadja a "jó" és a "ros-z" közötti különbség 

ismeretét, pálcát tör mindenféle katolikus képzelgés fölött. 

Ibfeen az állapotban béke és nyugalom uralkodik. Ugyanekkor már 

ebben az állapotban la jelenkezik valaai mám, ami ugyan nem bé
kétlenség és
lehetne. Mi ez hát akkor? Serami. De milyen hatást kelt a serii? 

Szorongást szil. Az ártatlanság mélységes titka, hogy ugyanakkor 

szorongás is. A szeli

rt nincs еешйi, amivel viaskodniviaskodás,

álmodozva eltsrveli saját valóságát,

ártatlanságot... A szorongást úgyszólván sohasemkívül látja
tárgyalja a pszichológia. Ippen azért figyelmeztetnem kell arra,
-mondja Kierkegaard,- hogy s szorongás» teljességgel különbözik

(lyek váLeiai meghat'-a félelemtől és más hasonló fogainktól,
rozotteágre vonatkoznék, ndg a szorongás a szabadság valósága, 
lehetőség « lehetőség számára. Ezért az állatoknál n 

szorongást? A szorongásban bennfoglalt©tik a dialektika, mert 

"a szorongás szimpatizáló entipátia és ssitipetizáló szimpátia* 

rengés aég nem tudás, nem bűn, nem szenvedés, hiszen a 

szenvedés nem lenne összeegyeztethető ez ártatlanság boldogság
gfi® élhetjük a szorongást: 

a kalandos, a kísérteties, a titokzatos füfkés? zésé ben nyilvánul

találunk

А в

fflsgAs./
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A továbbiakban Kierkegaard különbséget tesz test és lélek 
és szeli között. Ez utóbbi a test és a lélek egésze, A szel
lem egyébként barátságos hatalom, máskor meg ellenséges.E kettős 

természete is szorongást eredményez. A tudás bűn, az ember 

azonba n vágyik a tudásra. Az ember éppen ezért nem mene
külhet a szorongástól, mert szereti; voltaképpen szeretni sem 

képes a szorongást,mert menekül előle. A tudás megszerzésének 

vi^a a Bibliában a tilalom szóval kötődött"De a jő és gonosz 

tudásnak fájáról ne egyél” e ezt rögtön az Ítélet szava követte: 

"bizony meghalsz Ádám nem értette meg *sten kijelentését, 
és tudvalevő, hogy a tilalom különben is vágyat ébreszt. A
vágy
csak ki. így jut el az ártatlanság a maga szélső határaihoz, 

fejezi be fejtegetését Kierkegaard, hiszen kapcsolatba kerül 

a büntetéssel.' / 19./

g szorongást szül, ha tilalmat szegve elégülhet

A most idézett és kivonatolt kierkegaardi fejtegetés iga-, 

zolni látszik azt a tételt, hogy minden tiszta a forrásoknál.
A szorongás a XX. századi követőknél és értelezőknél azono
sult a kudarccal. Mivel az ember ” kudarcra Ítélt lény”, ebből 
következzen szorong. Kierkegaard szorongás elmélete nem tartal
maz ilyen szörnyeket, az ő szorongás-értelmezése egészen 

szelíd ,és főleg dialektikus, azaz : amiben vagyunk, abból 

mindig ki vágyunk, ha megtörtént © helycsere, ékkor a korábbi 
állapotúik tűnik szebbnek. Aztán - mi igy értelmezzük a.kierke- 

gardi kifejtést,naindig van bizonyos adósságtudatunk. Pihe
nésünket az zavarja meg, hogy homályos sejtéseink vannak arról, 

hogy valamit nem végeztünk el, de azt,hogy mit nem végez
tünk el, magunk sem tudjuk megnondani. Elég tény az, hogy az 

adósságtudat megvan, és ez feszültséget, szorongást kelt.
A kierkogardi szorongás-értelmezés semmiesetre sem a kudarc 

fenyegető lehetősége miatt, hanem a tudástól való feleli 

miatt következik be.

Az__________„stádiumairól

A téma egy korábbi munkájában a”Vogy-Vagy"-ban jelent meg. 
"Ki a szerencsétlen ?— te szí. fel a kérdést, és ez a válasza:
a|ci_kival_Y§Q_sajf£t_Ham kétséges, hogy .a tüűat
szerencsétlensége kettéhasadt mivoltában rejlik. Ez a két-, 
téhasadás "lényegS-et és "lényegtelent " eredményez. Lényeg 

ss аз egyszerű, a változatlan, lényegtelen = a sokszorosan 

változóval. A "lényeg” és a "lényegtelen” szemben áll egymás-
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sal. Mert © szembenállás tény, a tudat szerencsétlen tudst- 

-mind Hegelnél, mind Kierkegasrdnál- három stádiumra bomlik, 

de azt mindketten más kategóriákkal fejezik ki. Ksgal igy: 
első , ás ez © Tézis- 

ságos
* "belső kedély", ©mi még nem való— 

ennek megvalósitáse a második stádium, ez Antitézis, 
- " a külső cselekvés, az élvezet" , és a harmadik stádium, a 

Szintézis— amikor a második stádiumtél vieszatér , ekkor lesz 

"valóságos tudat", azaz "ható tudat" .

» »

Eierkegard "triádája frazeológiájában is és tartalmában is 

eltér a Hegelétől.Ö első stádiumnak az esztétikai létet tekinti, 

a máodiknak az etikai létet, harmadik stádiumnak pedig a val
lási létet Az , közös e három stádium között, az a szere
lem. Az első stádiumban a szerelem az erotikában jelenik meg. Itt
ebben a stádiumban a zseni érzi jól magát. Uralkodó alakja, tipi
kus figurája az első stádiumnak Don Juan . A tudat itt azért 

szerencsétlen, mert a halmosét t erotika unalomhoz és a kétsé
gek kis birodalmába vezet. Visezakinlódik az ember saját szub
jektumába , de ez a visszahúzódás nem boldogság, hanem szeren
csétlenség. Pedig itt nagyon szépen indul minden, mert "ha egy 

bért szeretnek, az annak a lénynek olyan harmóniát nyújt, amit 
sohasem veszíthet el teljesen, s ha egy ember választott, az 

elveszithe tétlen érték számára... ha azonban ©z ember egyedül ér
zi magát a mindensegben, akkor maga-magát választja""Mit jelent 

az, hogy esztétikai, és mit jelent az , hogy etikai "-teszi fel 
a kérdést Kierkegaard , s igy válaszol í " az esztétikum egy 

tberben az, ami által közvetlenül az, ami; az etikum az, ami 
által azzá lesz, ©mivé lesz".
A második stádium, az etikai stádium. Ebbe fér be a házasság;
" ugyanis az egy több lesz, mint a sok". Dun Jüannak minden nő 

kell, ő "minden nőben az egész női nemet kivánj®, és ebben rejlik 

érzéki leg az az esményitő erő, amely megszépíti és legyőzi
gdicsőit mind«!zsákmányait. Uz gigászi szenvedély. Don Juen 

lányt, mivel lényegi viszonyban van velük. íSlLets olyan, mint
illyel felfrissíti és felizgatja magát. Xíicsa pezsgőbor,

szüksége időre, nincs szüksége előkészítésre: ő mindig tett
re kész" Mindegyik nőtől mát vár,mégis, és azt meg is kapja, 

"hízelgést, sóhajt, merész tekintetet, lágy kézszoritást, tit
kos sugdolósást, veszedelmes közellétet, csalogató távolságot" 

Az esztétikai stádium Vagy-vagys igy hangzik : Házasodj meg, 
meg fogod bánni ; ne házasodj meg , ezt is meg fogod bármik;
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házasodj vagy ne házasodj, mindkettőt meg fogod bánni; 

vagy megházosodsz, vagy nem, mindkettőt megbánod” /21/
Az etikai stádium lényegét "B" "A"-hoz intézett levelei 

tartalmazzák " B" "A"-t akarja meggyőzni az etikai stádium, 
magasabbrendűségéről. A házasság esztétikai érvényessége c. 

tanulmány veti fel a gondolatokat és indítja állásfoglalás
ra Kierkegaard szereplőit. A házas-ág az a kapcsolat, mely 

"B" szerint az adott korszituációban is lehetővé teszi a 

kettéhasadt tudat egyesülését. Kétségtelen, hogy a házasság 

a kierkegaardi kifejtésben allegória, de meg is fogalmazza 

"B" kifejtésében az ideális házasságot. A házáé ág ideál- 

tipusábél kizár minden olyan házasságot, amely nem s köl
csönös választáson, a kölcsönös szerelmen nyugszik, kizár
ja tehát az érdekházaeságot, kizárja a konvencionális házas
ságot is, amelyek nem felelnek meg a házasság kierkegaardi 

fogalmának. A házasság- állítása szerint a mindennapi élette
vékenység köré szerveződik. Az etikai stádium objektivációja 

tehát a mindennapi élet. " A házasság az első szaréban ala
pul". De úgy különbözik az első szerelemtől, mint a történelmi 

a nem történelmitől. A házasság intézményének vállalása a 

történelmi kontinuitás, a történelmi folytonosság. Sub specie 

ae tárni tás, valamit ©z örökkévalóság szemszögéből látni «Kier
kegaard nagyon magasra teszi az etikai mércét, és hiszi azt, 

hogy az "eszményi házasságban élők" meghódíthatják az örökkévalóság» 

Ságot.
De nem hóditják meg. Látja ezt filozófusunk, és rezignált 

lesz. Az etikum elvei összeütkSésbe kerülnek egymással. Mert 

a házassá alapvető lényege annak demokratikus mivolta.
Tudjon esztétikai vagy vallásos zseni nem mindenki lehet, 

arra születni kell , de as etikai életvitel mindenki számára 

nyitva áll. Legalábbis igy látszik. A magyar Arany János ezt 

igy irta meg az BjJLogusban"Ceendes fészek hűs lomb árján/hova 
múzsái el-elvámára/ mely sajátom/ benne én, és kis családom./!i
Ennyi lenne az egész, és ennyit elérni sem sikerül a több- 

rt a szigetek nemcsak védnek , hanem elzárnak isi
béri nemmel való a-

ségnak ,
elszigeteltségük következménye lesz az 

zonosulás meghiúsulása, s megint ennek következménye lesz 

két ember, egy férfi és egy nő együttéléséből a " kettős 

magány"/ 22./
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A "kettős 

diumhan,
igány" lenne hát az a maximum, amit abban a stá- 

ily minden ember számára nyitva áll, azaz az etikai 
stádiumban , el lehet érni ? Vannak akik a kimenekülés útját 

választják, ha beküvetkezik az a "kettős magány", Néhányon az 

első stáumba igyekeznek vissza, de az esztétikai szféra álarcot 

hord, és van az álarc alatt a semmi • És amikor ez nyilvánvaló
vá lesz , akkor az ember lényege felbomlik, mert eljátssza a 

benne szunnyadd lehetőségeket, a legbelsőt, a centrális és cent
ralizáló ént, s többet nem tud már megnyilvánulni. " Aki pedig 

nem tud megnyilvánulni, az nem tud szeretni. És aki nem tud 

szeretni , az legszerencsétlenebb minden halandók közül."így 

válik zsákutcává az első stádiumba való к ülés.

Marad hát az egyetlen lehetőség 5 menekülés előre, a harmadik 

stádiumba, a vallási létbe. Ez a harmadik 

lem szférája ; lényege : szerelem Istennel
szféra is a szere-

A harmadik létforma tehát a vallási lét. Ez a szféra a "szemé
lyiség" és a " nem" gigantikus egyesülésének Ígérete. Az 

béri nembe velő béri nemei való folytonosságlk@dés,oz
választása. Ezt az egyesülést azonban nem a világ »hanem a 

végtelen Isten konstatálja 

mint szerelmünk Isten iránt. Ez a középkorban természetes volt, 

hiszen a túlzónak nevezett vallásosság paroxikus megnyilvánu
lása az istenhez kötött szerelemnek./ Szerelmes Istenem, rnond-

A vallási lét tehát sémái más,♦ • • •

ja a hétköznapi nyelv, és *’ ez az én szerelmes fi 

fogalmaz a Biblia./Sze 

Isten. Nincsen a térben, pedig ott keressük. Mivel a térben kép
ijük aljtomyokat emelünk tiszteletére, áldozati bárányt. Ébra- 

hám pl. hajlandó lenne, érte, gyermekgyilkosságra is. Pedig 

Ábraháf a hit lovagja, közönséges gyilkos, ha elköveti tet
tét, s mi levetjük róla a vallásos mezt, A hit semmi más. 
mint az egyes viszonyai : azt:abszolútomhoz. De itt sem valósul 

meg meg a szerencsétlen tudat számára kiút, tehát nem egyesül—
általánossal, mert útjában áll ennek a hivők 

közös cége. Marad tehát ismét a szorongás, a magány , a sebzett- 

cég. És még kételyünk sem lehet, mert Isten előtt soha nem
irt Isten előtt nincs helye semilyen kételynek.

" szerkezetben
tárgya azonban, Isten, rejtőzködő

hét

lehet igazunk,
Szenvedés és magány ennek a világnak szüségszerüsége • •

Mit válaszolhatnánk erre, ©zt , hogy " A szerencsétlen tudat 
szükségszerű tudat” erre meg Epikurosz szavával azt, hogy
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"esőkéiSg&aer3sd/?ben élni ssemxtütitteli, de пш saakaéisszera-

■Olßc'sul ez etikai etádiunot ajánlott©, 

tttexfeepaera pedig © teljes e&recüéaég ee oldásában lát csak 

lehetáaéf*U í z egyesnl6€étt. lehetőségei nála a kérdés "eond* tió 

sine roa nonja % »3S3 el «verhetetlen feltétele. Hi vei nincs
lehetősé? ©e e®ml5sésr© , tnsred ez áras istenhez vdló vó?te-

4 lé;
lyek

épület
ei
csemete lényegét add Vegy-V^ , illetve a Filozófiai

volt szükségünk ja. e Csábi tó i*aplójáFe. Mivel
>

jfilmjeiben, nekürfe
lek ide bessDlgéltek, teh t s a lút, élet,

, a haléi és r
misztériumát.

£. lelőtt vől® szólnunk veasítok néhány pillantást fi*
3bwél él' 1 tóttá Qsae Be

'•
я

siódból
tt,

tér ele 5 

héai
X» Ülltao tarebjaihos fűződnek. így vall művészi elveiül:

, Ftanőelle1

Tan e/v biaoqyo® Idten, tasely három »ppent hatásos
alapul, ®8viú«i tlnotéoa ,hogy szólnak, és iát jelentenek. Első

»lójában r ppent erfcL’lcsöe.illetlennek tűnik, de

ily
szolgáltatja - joga
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élmény* negieren. Zz tevékenységem egyetlen igazolója. 

Zz azonban ne® jelenti azt, hogy tevékenységem áruba 

bocsáss je, legalábbis nem bármilyen módon, mert akkor 

sérteném a második parancsolatot, amelyik igy asdUMnden 

idSben engedelmeskedned kell művészi lelkiig®®*® tednek. Ja

mag-

nagyon ravasz parancsolat, mert nyilvánvalóan megtiltja azt, 

hogy lopjak, hazudjak, áruba bocsássam tehetségemet, öljek 

vagy hamisítsak. légis akt üli tora, hogy jogos van haeiisi- 

tani, ha as művészileg indokolt, hazudhatok is, he a hazug
ság nagyon szép, megölhetem megsnat vagy bardtoaat,vagy 

báxfei mást, ha es segíti mává eseteset. Tehetségemet is áru
ba bocsáthatóm ,ha ez el^aozditja ügy 

lophatok is, ha nincsen más kiút. Hogy azonban 

gerősi

t, és ténylegesen 

'aratómat
és a keskeny ösvényről le ne cgus?

dákba, van egy harmadik, jó és ily i&f
g minden filmet, mintha az lenne életedhangzikil’gy csinálj 

utolsó filmje./25./

Ízt mond je Bergman önmagáról, s mondhatjuk 2 ez az ars poé
tikája. Vállalt művészeti hitvallását be is tartja. Keményen 

következetes önmagához. Bergraanre,. afcárc 

gaardre hatással volt az irodalom. A dán filozófus Szophok- 

1 ászból merített, és gondol©tainaik kiapadhatatlan forrása az 

Antigone."Hiszen Antigoné introveltált per?zóna, tál© tanulta 

Kierkegaard, liogy * az egyéniség mindvégig titok*, hogy az 

“igazi hőtök, akik vállalják az emberiség gondjait, tulajdon
képpen mindvégig magányosak- vonatkozik ez Krisztusra és 

Antigonéra egyaránt", *s szívben őrzött titok olyan, mint test
ben a nyíl, tehát abbén a pillanatban, mikor kihúzzák,viselő
jének meg kell halnia* , előfordulhat az is, lásd Herkules 

és Antigone Aidáját: *az élőt élő nem ölheti meg, őe megölheti 

a halott"} Antigonét is halott apja ölte meg azáltal, hogy 

antigonó, minden testvérek közül egyedin, azonosult vele/
Ezt a titkát introveltáltan őrzi, és * a befeléfordul'3 kö
zli Ihatatlan. Ez a legnagyobb tragédia egy 

/24./
Bergmsnnak pedig TTiericagaerd 0 kiapadhatatlan forrás* 1|У lett 

6*a filozófus rendező. Síivel alakjai külső élete egyáltalán 

fontos, an ál fontosabb , mi van az "álarc " mögött, 
így válik Dtrpm&n s

©terére; Kier**e-

.ber életében”.

központi kérdéssé a mítosz.
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Sajátos területe a rri to?zck világ®: benn* ez értelem 

különleges funkciót köp, befelé fordul, iíeeonlatos 

Joyce Ulysees-éhez, aki ezt tcnáesoljt, hogy "hunyjuk 1«
fíbben a megközelítésben 

& та i to ez fgt taps tik ua realizmus. Kialőtt a bargmani 
mítoszt, tehát a fantasztikus realizmust vizsgálnunk, 
vessük egybe a mítosz eredeti lexikájával.
" Mitoez az, aminek nincs reális léte./4.ttrá/#Kitoez-

• ggfragnhet, hogy__lássunk?

ngörv'g sző, eredetileg elbeszélés. Mást: értelemben hagyomány, 
ly allegorikus alakban természeti, történelmi vagy 

filozófiai eseményre világit rá./Larousse/. Ám úgy tűnik, 

mindkét ^fogalmazás túlontúl általános. Littré magfbgal- 
mazűsáben a mítosz a reális létből kiforgatott hagyo
mány, ás ha ez Így van, akkor elég lenne demitízéin!,hogy 

előszóljanak a babonás téveszmék.
A mítosz azonban nem fikció, hanem rendkívül sokri , tár
sadalmakként változó kulturális ^vslóság. Gyakran 

szeti és terméezetfölötti elemek elegye, de mindenkor 

az emberi tevékenység példamutató modellje. Földi és égi 

normák keverednek a mítoszban. Mégsem akadályozza mg még
jelenléte

lód jón politikai hős, "forradalmár* Grets Garbo / legutóbb 

a magyar Karódу Katalin/, és a munkásság strájkje. Kern 

tárgyában, hanem alakjában bármikor bármi mítosszá lehet.
A mítosz hitelességet sugall. Indul»ti-érzelri töltés* 

az * abszolút-viszonylagos" kettőaségének felel nag» Szeszé
lyes ugrásokkal korbácsolja a logikát, előtérbe helyezi a 

képzelet képrobbantó erejét, mondja a mitosziról Bachelard. 
Sejtése bizonyosság, "sejtelmes bizonytalanság", és egy 

pillanatig megoldással kecsegtető lehetőség# Tézis és an ti - 

tézis analy mindössze egy másodpercig tökéletes, azaz jut 

el a szintézisig. Orokmozgás, minduntalan " kijjebb tolt és 

folyvást túlhaladott- mert csupán közbülső állomásnak te
kintett-, végső célok felé. DinamiVoc kettős-ég a teljesség 

jegyében . A mítosz ugyanis ebben is azonos a vel ság- 

élmánny el: vágy a a teljesség után lankadatlan. A mitosz min
dig több, mint amennyit felfed. Lényege azonban, hogy 

benne minden egy szőri és
tott vagy elodázott. IS szüntelen halogetó-kérdező-kérdő

, hogy szüntelen sitizá-a transcendens el

giamé telítetlen, eInra áss-
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j*lsző lény «с következtében & mítosz világában egy
aránt érvénу ее ül a folytonos rág és a diszkontinuitás, © 

mozgáe tétova és sokirányú, © képeiét 
a i v ,
pst deformál.” /25./

rögnem
he n * bpo 1 d , nem képet alkot, hanem ké~

Diarkegaard iilzófiúja a tartalmi meghatároz- , a mi toss 

pedig a feldolgozás determináléj© .éazjgman filo&ivéssető- 

nek* Zz minién fügére «gyárit vonatkozik* rissen
6 ®o**dja est, a hosi-áteezi: "intuicióirrr* h&g/at- 

kosos. " ” Ha szeli esi aueke «teakö műnk 

kai а кпвшгп . ázariniem a k-
intőiéiő, s fiai— 

erotikus valaid. "«-mondja
Eergmaa, és igy folytatja B A sane némi gondot okos nekem,

rt a filmnek a^gáswk is megvan & ®ugsr ritmus®. A zen«
pádig, alapjában véve , mint StravineddLj mondta, nem luás, 
mint ritmus. Sasa ez, sem &z 

áaért aztán veszélyesnek tarlós a' zene alkalmazásút, ria kü
lönféle hangok-konkrét és’ szintetikus zajok - alkalmazása 

érdekes lehat” / 26./ ábben a vonatkozásban Jargman és 

Kierkegaard eltérő utakat jártak , főleg eltérő elveket val
lottak. Kierkegaard egyik éltetője éppen a sens volt.
A Vorásafuvola, Zeuszt, Don «Jüan nála egyaránt zeneileg kSze- 

lithető meg. ” A szellemiség déaenj©- mondja läarika^afcrd 

belefér egy alakba , az érzékiséghez két alak kell. Don Juan 

alakja állandóan létének két pólusa között lebeg:.agy- 

vagyis erő, élet-, másrészt indiaid! до. Ez a

intellektuális hatóerő.

részt e.
lebegés фоп , mint © zenei hangrezgés, vibrálás'’ /27./ 

a szerelmesek ie « , teljeeség^kétpólust* vnlósága^ a,. ,• ?é, azaz
a szerelemben válnak, s ez a szerelem mcgs is**^gés*"-ezé 

vibráció, «zaa

Ks a kálin beég , amelyet a tételek egybevetésével láttat
tunk most, a gyakorlatban ezért nem ilyen éles, hiszen., 
látni fogjuk, tezgaan is felhasználja e cell ülőidnek őst a 

jótulajdoniágét, hogy
ie feldolgozta, esetleg azért, hogy variálhassa 

A Vorámflxwl.it filmre, 
llndezek előrebocsátása után Kierkegaard és Eergaan közös 

ns^jí gondolati mezőit vizsgáljuk mag négy tápterületem

az hangol: is rögzít, másrészt, maga
tarét,
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11.
Az ontologikua_magrfayról

"Kiuttel&ns^ félelem, rettegés, szorongás"- ez a XX.
egyikzad gondolkodó emberének válás kora

lóságára. Világháborúk,"történelmi ra^ogésu perek",
lkakról utólag kiderOl, hogy konstrukciók voltak, s 

datlan 1ш1,уi háborúk, népirtások csaknem minden világró- 

, lejáratott szavak, felbomlott közönségek, csatlóssá 

süllyesztett -korábban viszonylagos függetlenségben élő 

kis népek és államok, a személyi kultusz által foltossá 
tett nagy kísérlete az a jóra s a szocializ

ál szférában vilió elén ség! é tették 

filozófiát.
" Antijfi bizonyos, hogy a filmművészetben Kierkegaard
neszánszát óljuk. *13.jön a nap, amikor majd nemcsak 

Írásaimat, hanem egész életemet és annak minden esinját- 

binjét
száz évvel ezelőtt a dán filozófus és teológus.»Halálom

tanulmányozni fogják* - irta több mint

után a Szorongás és rettegés cioü Írásom egymaga
elég lesz a halhatatlansághoz. Külföldön is olvasni 

fogják, lefordítják idegen nyelvekre és elbor 

benne leirt féktelen 

lata bevált, és most már a filmre is érvónyee.Icr ór 

nemcsak az egzisztencializmus az adósa , nem csupán Ibsen, 

Strindberg és általában az északi irodalom, sőt més 

irodalmak isi 

. /28./

e
edclytől*. Kierkegaard jó

olyan filmrendezők is mint Ureyer és

A kierkegaardi filozófia mellett főként Strindberg 

drámái voltak döntő hatással Зегдап müveire. Strindberg 

színpadán férfi és nő örök küzdelme folyik, kibékíthe
tetlen ellentétben áll egymással
& harcból mindig a nők kerülnek ki győztesen. Uergmfen 

világában is általában a nők 

gyengék, sokszor 

Arra a kérdésre , hogy * Miért van az , hogy filmjeinek 

főszereplői többnyire nők, s férfialakjai ritkán kerül
nek előtérbe?" - Be

a két » e

erősebbek, a férfiak
t«hetetlenek./29./

igy válaszolt:-'* Szeretek nőkkel



zu
dolgozni. Sok ezánéezbarátom «ш, ragyogó együtt dolgozni 

vei k, de a filmezés javarészt idegbe dol/o, ée а пЗкпек
аоЧка! jcj^aV az idegeik, mint a férfiaknak.^ a nők al

ee érzésem , hogy © primadonnák mindig a férfiak, s a
n&r. 4 mi társadalminkban ne®on nehéz eainéezn^c lenni:

an yirö."/3o./ite tart ki—
naritd próbákét : bízik színészeiben, a hivatásos színészek

tőrükkel dolgozni, mert az dő

lte mi az ©z alapvető gondolat, koncepció, amelyet meg kell
érteni ä , ha arra 

t vállalják t Ezt talán EÍstein
, hogy iierg - 

tóval lehet-
kiffejezni. Annak a

kihűl, mint a bolygó, amelyen él" - * Der Mentsch erkatot 
schneller als der Planet , auf d sitzt- /31./

lésétől félt* № mér nyilvánvaló : földünknek legalább 

egy milliárd ávo hátra. Vajon van ennyi az
ibernak ? Miért anryi neurózis,

lelki deformálódás, ön®ilkcseóg ? Miért van az, hogy az 

bér elveszti szer;; lyiségét. Miért ® ülnek össze e 

annyira, hogy törvényszerűen eljön az idő újra é© újra, 

hogy elviselhető^лток tartja a tűzvészt, a háborúkat, mint 

a bűzt és a rothadást, s vállalja a pusztító tüzot ekkor is

tói

ínéiba velő mega is pörkSSdik t
gtalálja & titkok, Derjraaan kéréséi az emberi visel-aogy

kedés és az embernek ®&fzének "archetípusait- azaz olyan
kialakuló -ősformái t 

©a óta ugyanaz. Ilyen ismétlődő történések az égitestek 

járása, a Kap fénye, a szél0 re je , a születés, e halál és
USdd

a léte

minden
zedókben fantáziák épeket keltettek fel, analógiákat ó

ráta ttak , mítoszt sugalltak. Szinte minden kor
kényszerült a kultúrájának megfelelő magyarázat elfogadásá-

kidol до zására. A fizikai tepasztalásAátvány/,«»
általa kiváltott érzelmi reakció és az adott elaboráeióa
szintnek aegtfelelő mítosz eüsüsödött a jelenségek »épé
ben, Ц. a Map archetípusában .
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Az i tlődő tapasztalatoknak essek e sűrített szubjektív 

levonatai magukban foglalják a kiváltott indulatokat in;
szorongást, félelmet sa erőtől, amelynek a fizikai történés 

előidézését tulajdoni to tták; alárendelődést a hatalomnak, 
ilyet látlak benne; örömet a biztonságot ígérő alárende- 

lőöée fölött. . aeknek a kivetítése adja azt a személy fölöt
ti démonikue érzést, amely az ősképzeteket, az emberiségnek
a mitikus alapképeit kiséri. Az ősök örömének , szenvedé
seinek késői lecsapódása mo.idja Jung ./32./
Jung /jonőolotrendszerében képzetársmlásurik tudatos és
tudattalan hátterében kétféle anyagot, a tax*tál két
féle rétegét különböztetjük
tartalmak“ lerakodása: elfelejtett kincs élményeink, fantázi
ánkon étvilluió lesüllyedt elemek, küszöb alatti észlelések, 

egyszóval mindaz, amit az átéloe során elhárítunk. A tudatta
lan tartalmak másik rétege Jung szerint személy telon, ponto
sabban ♦‘személy fölötti “képzeteket tartalmaz: "ősképeket“ A* zek 

lennének az un. archetip sok/.^zek a tudattalanunkban 

lebegő személy fölötti tartalmak nagyrészt olyan fizikai
történéseket sűrítenek, 

élhetett meg, jóllehet, ne® egyformán magyarázott./ A nap 

látszólagos mozgása fékköriü pályán a fejünk fölött, a

másfajta hatalmak is rátelopül- .Az emberre idők foly
tel;: mindenek előtt az állam, * ez az elkülönült közhotalon". 

Belenyúl csápjaival az egy énembe г személyiségébe, titkaiban 

turkál, igényli legbennsőbó gondolatait: a telje© folt árul
kodóét. Az ember - főleg ha értelmiségi,- ettől viszolyog. 

Viszolygását sok £61 óképp en kifejezheti ínagy csatatereken 

fegyverekkel , ée az intellektus eszközeivel, színpadon.
A művészet, amatőr színpaddá is pl. Magyarországon, egyre
több őrdarabot játszanak, visznek színpadra. A Hl. egyi*
együttess 1. W2 júliusában agy keleti mítoszt felf3ol- 

goző darabját hajnalban 4 órakor adott elő Tokajban , háttal 

a felkelő napnak...
Ä müveit világ minden táján azt akarják üzenni e művé

sz " ős játékok", hogy az ember el-

-t erről szólt e misztérium.

szét segítségével e 

fogadja természete törvényeit, mert azok természe-
. De nem fogadja el azt a főléhe-ti törvények
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l^ezőáő hatalmat,amely rendőrségével,bíráival,börtöneivel 

és sok más eszközzel cég kötözni akarván ,előléptetésekkel, 

helyhezkötéssel, kitüntetésekkel ser-isi az egyént.
De hiszen ez ősi té tel;Kisrfcegaard dráraaelméle tének is ez as 
alapba.ttzéet kap esztétikájában döntő helyet Ssophoklésa,ée
és esért annyira érdekes figurája Antigoné, mert Antigone ie
fölébe helyezi a természeti törvényt a társadalom törvényeinek, 
a "vér szerinti "/te mécse tűk ssaerinti/öessetartoaást a hierarc
hiabeli elhelyezkedés igszabta ösfsetartozásnak.
Írről irt és filmezett darabot Bergman is;A ItITüST, "Témája 

egy n sorter tás ; c©? i 

jelzett, időben, térben meg 

•a. A néhány gesztusból áló szertartásban a szankrélisnak és
a profánnak az egy befon ód ása ősi szokásokra utal.űorral teli 

tömlőt átsauraiak, a bor a serlegbe Saüik. Majd teljes sötétség
ben , dobs zára elhelyezkedik a három szereplő, 3161 Hans« kezé
ben serleggel, mögötte Sebastián, a a háttérben egy trónuson 
ül ihea. A két férfi álarcot visel, stilizált lovagi jelmezt, 

ágyékukra óriási, fából faragott péniszt szerelnek, A nő 

melle fedetlen, kezében egy barbár istenség álarca.Hajnalo- 

dik, a tenger felől szél kerekedik. lkaié lassan fölemeli a 

serleget, a felkelő Kap felé forditje.ihea felteszi az álar
cot, majd Sebastián kezére támaszkodva lassan felemelkedik, 

mintha balettmozdulatot végezne. Нале 

a serleget,
lánynak az arca. Hans kiisr
bort, ezzel kiissza a lány tököképét. közben ihea lásson 

eltűnik Sebastián háta mögött.
Mintha а Пар bejárta volna látszólagos pályáját;ezzel 

valami keletkezett és eltűnt." /33./

rétién kosztümökkel és álarcokkal
határozható kultúrának © ritmu-

lyben ott tükröződik a felkelő Kap és a
a serlegből a vérként csillogó

Keletkezésés. eltűnés. Mintha ^ergman egész pályájának 

suireuázata lenne ez. Megdöbbentő őszinteséggel és nyíltság
gal tárja ©lénk világunk nagy H felismerését":cgek_ az_5sfomák 

pusztithetetisnok, minden egyéb széthull. 6 mega ezt mondja 

a témáról;
" a íúüvésaetnek mint kifejezésnek természetesen lehet jelen
tőcége a művész számára. Mégis,ha.. teljesen őszintén akarok 
beszélni, meg kell mondanom,hogy a mövészet/nsmesak a film/
jelentéktelen.Az irodalom , a festészet, a zene, © film, a

származnakszínház önmaguk tél 
gukat teremtik újjá. t?j változatok és uj kombinációk szület

ett
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ős tűnnek el, és kívülről Wv tetézik, rain the eat a mozgást
eleven, intenzív élet hatná át* ügyes ri tka ©lkainak' or a nü—
vészt elmarasztalják, a művészetet veszélyesnek nyilvánítják, 
A ma egészében azonban a raüvés t szabad, arcátlan ős felelőt
len, és mint mondottam , a Zgás intensiv, szinte lázas.
•ngem egy felsőbőrre emlékeztet, amelyen hangák Hyüzeö/ nefe.

A kígyó már meghalt, felzabálták, gfosztották mérgétől,
de e bőre 

/34./
ember szabad lett, iszonyúan szabad*• •

iöb~ réteget érint ez igy együtt, Mielőtt öárroelyifcről is

&ЙУ üt tél három színész: Az ida&ea és agresszív óobasti In,
a korrakt én diplomata Buna ás a szexOTiániás-ny'mfornániíSe
ihea • révészek* Fölléptük eurulja a cirkuszi progremolc-produk
ciók határát . ügynökeik segítségével világhírűek, bér fillé
réé gondjaik is vettnek. Lint történetünk idején éppen.
Hogy hol játszódik a történet, ezt sem tudjuk. A tér 

tos. úppen feljelentés
fon-
miatt,ellenük amiatt a ritus-s

lyet idéztük. Itt lép be a biró, aki azon a jogon, hogy 

5 az állam pillantani titkaikba, Ki-ki e 

eszközeivel harcol el ene. Sebastian agree: zivitással:
, bele

is üti e bírót, ihea nemiségével, Kihallgatáskor négyesemközt 

a csolédtalan bíró szobijában , lerúgja bugyiját, és ;ába
csal ja-kény szeri ti a törvény őré t, Hans szellemi fe/a/verekkol
küzd, A oiró végül eléri arait akar: egyetlen nézője lesz a neki

, © rítusnak, Megérti. 5e így kapja a no/^e-bemutatott & 

óik e rt belehal a látványba.

a hatalomnak © művészethez, a műalkotáshoz fűződő lehetséges 

viszonyáról. Az állam / embere/ tehát a kívülállónak, © be
avatottnak a gyanakvásával közeledik a művészethez, Izerepé-
ből következik, hogy komolysággal, legtöbbször komoly kádárral 

egy csali ti ki a ” be nem avatottak tudatlanságét", Szórt tud 

adatokat gyűjteni csak a művészekről, de 

gy , jtoni művészet kral. Se a kép kóts 

Mert minden hatalom : az ikviziciótól a személyi kultuszig ször
nyen korjoly , mi ; bizony talan,Mig léte csupán látszat, his 

hatolt még a mélybe, a lényegig, azaz cég nem fogadták

tud anyagot 
is telitalálat.
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el a "tömegeit, a hétköznapok, azaz nem lett olyan természetes, 

mint az ünnepek, mint az élet jelentéktelen mindennapjai.
A hatalmi ilyenkor vájk#, azaz szörnyen undoritó, mint a 
RÍTUS birója, akinek szemébe ndja Sebastián, hogy izzad, 
hogy teste büdös, s ez a szag érződik még a kenőesok és 

parfünök mögül is. Való igaz: a bird a vizsgálat folyamán 

az artisták titkain élősködik , akik őt ezért lenézik, és 

ahol csak tehetik megalázzák резавкиtorukat. Ilyen a képlet
a művészek oldaláról. A másik vonatkozás a biró látószöge, 

azaz a hatalom látószöge. A hatalom is szörnyen ma
gány оse tartozni szeretne szervesen az összességhez. De ah
hoz beleélni szükséges magát a folya a tokba, nem pedig 

kívülállóként szemlélni, mert akkor mindig is a folyamato
kon kivül marad: és ha egyszer mégis megérti, miről van szó, 
akkor abba belehal.

Magának a "biróhálálnak" is kettős jelentése van:egyrészt a 

művészet mágikus erejét jelzi, másrészt 

művészet teljes megéléséhez , a katarzishoz vezető utón az 

ember részévé válik a műnek. Az első tanulság látszatra 

túlzás, érezte ezt Bergman, hogy ne tűnjön művészetével feence- 

gőnek, azért irta azt a művészetről a Ritus után, hogy a művé
szet döglött kigyó csupán, im , ha arra gondolunk, hogy igen 

sokszor volt már rá példa, hogy művészek és művészet rob
bantott ki forradalmakat , akkor el kell higyjük? van a művé
szetnek mágikus hatalma. / ikes példák a francia felvilágo
sodás művészi
Petőfi és sokan mások/.A művészet mindig az 

nem természetes jogaihoz aka** visszatérni, és a 

tennészettől való egyenlőségre apellál.

(gmutatja, hogy a

ig jeleni tői, Voltaire, Rousseau, a magyar
ibemi

Másrészt : A RITUS legfontosabb tanulsága- és ez üzenet 

a hatalomnak: elvonatkoztatott értelemben használ
juk most a fogalmat, "nyomozással soha, csak teljes azonosu
lással lehet megérteniiai művészetet, illetve amit a művé- 

szét kifejez :afolyamatokat, benne magát az 

embert? "A perzekutos módszer él ősködhe t
zárva marad előtte a mű. /35*/ A művészetnek

a művé
szeten , de
még "döglött korában" is megvannak a maga fogásai, amelyek
nek segítségével nevetségessé teheti а perzeku torokat.
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Az eddig elmondottak akár marxizáló é teImi társadalmi 
kérdéseket boncolgató modell drámák sorai közé is tehet
nék a Rítust, s akkor aligha lenne beilleszthető a kierke- 

gaardi sorba. Szükséges tehát megnézni , mi az , ami a 

Ritust szorongást előidéző drámává teszi. Az, hogy a RITUS 
tagadja az bér által létrehozott kapcsolatok értékét, 

csak egyetlen érték van, az is a természettől való. Amit 
a biró/ a hatalom/ megért a neki bemutatott Ritusból, ez : 
"csak a vér, csak a nő képe , amit a férfi magába szív, 
az egyetlen érték a ” keletkezés és az eltűnés** közti idő
szakban, azaz az alatt , mig a Nap mindnyájunknak megteszi 
azt a félkörivet . Szóval ; egyetlen érték lenne a libidó, 

hogy Freud szavával fejezzük ki magunkat 7 És ezt az érté
ket önmagunkban hordozzuk 7 És ami ezen túl van az megérett 
a “biró sorsra“ azaz a pusztulásra 7 Keztelenedjünk vissza 

az ősritusok világába, azaz tegyünk úgy, mint a szőlős
gazda, aki meg akarja menteni leromlott szőlőjét , minden 

bokrot visszsmetsz tehát a tőkére, hogy ezáltal legalább 

az élet élni maradjon a jövőbeni uj hajtások reményében 7

Ez azonban már a Persona témája • A perc zóna egyszerre je
lent személyt, személyt megtestesítő küldöttet, sőt, álarcot, 

maszkot. Ki hát a személy 7 Önmaga ? Más 7 Kit képvisel ? 

Szerepeket vagy folyamatokat , mint ahogyan a marxizmus mondja: 
“viszonyainak összességét"? Utalói—e a másik emberhez, s ha 

eltalált, embert talált vagy viaszbábut ? Egyáltalán: 6 va- 

7 Megannyi szorongásra okot adó ténye- 

iber elsősorban emiatt hordja magában a szorongást,
jón nem viaszbábu-
ző. Az
mert mér nemcsak mást . de örrnagát aem_találja_eb^n_a
világban.

ilyet magunkban hordozunk, meghiúsult 

gmagyarázhatatlan kegyetlenség , földi rai-
“Mindaz a szorongás ,
álmaink, ez a
voltunk és sorsunk e fájdalmas megismerése lassanként ki
kristály ősi tóttá bennünk a földöntúli megváltás reményét. 
Hitünknek és kétkedésünknek a sötétséghez és a csendhez 

intézett rettentő kiáltásai a legszörnyübb bizonyságai el
hagy a to t ts águnknak és halálra készülő rémült öntudatunk
nak. /36./
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izeket a sorokat olvassa föl Alma nővér llizabetnek, - 

- ők A Persona két főszereplője- de mondhatnánk azt is , 
hogy kizárólagos szereplői. A Persona két hősének dialó
gusában súlyos iberi gondok feszülnek . kapcsolati konflik
tusbal élő , gyötrődő emberek sikertelen kézfogási kisérle- 
teivel találkozunk. Monomániásan egy dologról van szói Nem
tuduilc egyedül élni. Legalábbis emberi módon nem. Társ 

kell. "Kezet kell, kezet kellene fogni v ied, velem. De 

lahogy mégsem sikerül, vagy nem jól sikerül. Mindeneset
re ritkán sikerül úgy, ahogyan szeretnénk. Pedig létkérdés a 

kapcsolat, küühben sorsunk lesz, amit Alma nővér olvasott föl , 
s néhríy sorral előbb idéztünk ebben a ddgozatban: emberek

va-

érzelmét , életvezetését, társaihoz való viszonyát, egyszeri 
életét nehezitő gyötrő valóság. Születésünktől fogva érzé
keljük a külvilág erejét, megfelelő megismerés és alkalmaz
kodás hiján pedig létünket fenyegető , szorongáskeltő mivol
tát. Lelkivilágunk, pontosabban :szocializált pszichikumunk 

azaz személyiségünk képes a helyénvaló reagálásra. Tovább
lépésünk , homoeosztázisunk érdekében védekező és plaszti
kusan alkalmazkodó , további örömélménnyel jutalmazó 

magatartásokat , illetve különféle , a társadalmi élethez el- 

ergpdhatetlenül szükséges szociális szerepeket fejlesztünk ki. 

Szerencsés alkalmazkodás esetén : egészséges személyközi kap
csolatokat. Olyanokat, amelyek rajtunk kivüli környezőtünknek, 
áttételesen : társadalmunk számára is megfelelnek. Sikerte
len alkalmazkodásnál pl. az introverziót választják: elfor
dulunk a külvilágtól, magunkba zárkózunk. Máskor erőszakos 

támadó magatartással , megsemmisítő szádéku agresszióval 
reagálunk, esetleg a probléma megoldására szintén alkalmat
lan , alacsonyabb szintű,kezdetiemes magatartásjegyeket 
veszünk elő, vagyis regresszióba
reagálás van még. Kudarc esetén a legmegfelelőbb reakció, 

a szorongást oldó alkalmazkodási mód — ? károsaik normális 

esetben - a helyesen alkalmazott interperszonális kapcso-

inekülünk. Többféle tossz

gé ése. Ám, ha ez is csődöt mond,
a regresszió stb, mór eleve

latok kiépítése és 

- az introverzió, az agresszió, 

adaptálási hibákról vall-, akkor csakugyan megkérdőjeleződ
het az élet értelme, az emberközi kapcsolatok tartalmi 

szépsége, öröme” /57./
E téma ábrázolása, tehát a Perszona kierkegaard filozófiá-
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ból indul ki* "A pokol= Mások"j " Ameddig csak vissza 

tudok emlékezni- mondja magáról Kierkegaard- azzal az eggyel 
tisztei ban voltam, hogy 

1 á a t 

hetek"

másoknál 

segítséget
minden nemzedékben vannak ketten vagy háaman, 

aki cet a többieknek feláldoznak " /30./" Szivemet nem üditi 

a bor; a kevés bánatossá tesz, a sok buskomorrá* Lelkem 

bágyadt és er о télen, hiába sarkantyú zom a vággyal, erő ti on 

már , nem tör már királyi módon többé, a magasba. Minden 

illúziómat elvesztettem • Magányos vagyok, mindig az is vol
tam, elhagyott 

homd&os és komor 

hoz hasonlóan élek itt, 

elad szerelemre-amikor még élt bennem a vágy* Ma már csak 

elad vágyam után vágyakozom • Mi az ifjúság ? Sg/ célom.
Ml a szerelem ? Ennek ez álomnak a tartalma ." /39*/

vigaezta- 

keres —c s nem
• • •

• «9

Lelkem elvesztette a lehetőséget Szobám
Az én fájdalmam az én lovagváram . Halott-

• • • • • •
• • •

és ifjúságomra gondolok, és az• • •

Ezek a források táplálták Mergman gondolatait, amikor megal
kotta a Perszoráb. De Kierkegaard csak a kiindulás volt, 

mert kétségkívül felhasználta Strindberget, fiz olasz neore- 

alizmust/ pl. Felüli Országúton c. filmjét/e mélylélektani 

iskolákat , az öterenes-hatavanas évek elidegenedés-analizisét, 

mindezt bemátotta a Kierkegaardtél átvett isten-ás örflögkép 

szorongó valóságával, és megtoldotta a következő képlettel: 

"Két lelkünk van • Így "valódi lelkűnk", és egy "világnak 

felmutatott "szereplelkünk". 1 két lélek között tátongó 

a szakadék,
érzelmi egyensúlya megőrzése érdekében - valamiképp meg
próbál áthidalni. Már maga a kisérlet is kudarcok sorá
val járhat. A rossz kititelezés tudata pedig irreverzi- 

bdiis.
Az interperszonális kapcsolatok harmóniáját és kudarcát 

igen erőteljesen élhetjük £ "az öröm felé törekvés", latin 

szóval a "libidó"/vágyakozás/ során. Szerepkészletünk szinte 

teljes állománya arra kell, hogy " maszkírozzuk" vágyain
kat/40./." A bergmani életmű kifogyhatatlan hivószava a 

libidó fogalma is • értelmezendő vad kéjnek, puszta nemi
ségnek , fékezhatetlen ösztönnek, olykor történélemformólő 

szexualitásnak is. Freud- e kérdésben a leg ill etek e se bb- 

ezt mondja a libidóról: Elválaszt/ha/tom a nemi szervekkel

»lyet a személyiség éppen homoeesztázisa ,



29.

való túlságosan szoros vonatkozásától, és olyan tasti 

funkciómnak fogon fel, amely csak másodsorban lép a faj- 

fenntartás szolgálatába , továbbá nemi indulatnak számit 

itt minden csak egyszerűen gyengéd és baráti indulat, 

amelyet a k'^yelv a szokásos értelmi! ,szeretni* szóval 

fejez ki" Nem kell és nem szabad tehát rejtélyes szubsz
tanciára gondolnunk, amikor "munkaiоgalcmkánt" a libidót is 

használ juk a Bergman hősök kudarcainak vizsgálatában. Ezt az 

emberi kapcsolatokban munkáló, átszellemesitésrc alkalmas , 
örömre irányuló, szeretet keresd , szexuális szánezetü 

tudatalatti motívumot. Minden per széna mögött rejzőzik 

valamilyen libidó." /41*/
Maga a mü röviden a következő : " Pergő filmkockák az ele
jén,"játék a játék ban".Hullák, köztük egy életrekelt növőgyer
mek, aki anyakép után kutat. Kxdstuskéz szöggel átverve, kibon
tott belek, és csak ezután jön a film címe:PERSONA. Hamar 

kiderül, hogy Qgj hires színésznő, Elisabet, minden látható ok 

nélül elnémul. N e n beszélni. A gyógyitóhely 

Alma nővérre bízza. Ettől kezdve merő monológ a film. Alma 

beszél és Eli®bet hallgat. Alma nővérül mindent megtudunk, 
Eli sebe tr 51 sémit. A végén mégis gyanakszunk : nincs is már 

Elisabst , mert személyi eégcsere történt: Eülisabet már Alma. 
Ezt látszik bizonyítani az a tény is, hogy érkező férje 

már Almával szeretkazik, s ő közben mindkettőjüket simogatja, 

eldobott kisfia- Akit azért nem vállalt, mert színésznői 

nagyságához nem illett az anyakép- ez a kisfiú már fényképet 

simogat , amelynek egyik fele Elisa bet, a másik fele Alma arca 

már. Alma azonban meglopott . Kert titkát levélben kifecseg— 

ts a másik. Jobban tette volna h© re jfcesáfcedik ? Ha ő is 

hallgat, mert kiszolgáltatott lesz az, akit megismernek ? 

Igaza lenne a középkori misztikus történeteknek meg a „látha
tatlanná tevő köpenyek 'illúzióinak, amelyek nem is voltak 

annyira illuzórikusak, hiszen a láthatatlanság véd ? — és 

terveink, vágyaink csak azután lopja el a Másik, tehát lesz 

a prikolé, ha felfedtük azokat ? Ilyen kérdések vetdőnek fel 

a Persona befogadása közben.

akar

6

A filmen lesposí kapcsolat is teremtődik a két nő között, de 

pofozkodnak is, tehát színvonaluk alatti megoldásokat keres
nek. Még vámpír jelenet is van, mert j fel sebzett kezéből ömlő
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vérét szívja egyiknek a másika ‘1‘emészetesen 

Elioabet szívja Alma vérét.
a hallgató

Figyelmeztető tanulság : e személyesere sohasem sikerülhet, 

teljesen, mert csak az egyik kaphat, a másik kifosztott lesz.
Eli sebet sérült lelke meggyógyult. Ha még nem is beszél 

a filmen, de felébredt szivében az anyai szeretet, azaz szerep - 
játéka másodlagos lett, és„szereplelke helyett valódi lelket 

kapott. Színész helyett nő lett. A kisfiú azonban már nem 

kaphatta meg a libidó élményt, mert reménytelenül tapogatta 

azt az anyaképet, hiszen az kombinációjában 

lett más, azaz félig AIIfA volt az méri amit befogadni Elisa— 

botnek nyereség volt, de veszteség volt ez az idegen fél az 

6 fiának. Ugyanez vonatkozik © szeretkezés közbeni szerep
cserét észre sem vett férjre. Find e játéknak azonban igazi 
vesztese ALMA. Mert szétosztotta önmagát, nem maradt hát 

neki semmi. Még az a vigasz sem, hogy legalább igazi katarzis
juttatott ezáltal egy másik embert, hiszen az a másik am

ber nem igazi katarzisig, csupán a kvázi-katarzisig jutott
el.
Újra kinélj8 magát az illusztráció a Gilgames eposzból. 
GBgemes azért nem lett halhatatlan, mert nem tartotta meg 

magának, csak egyedül magának a megtalált kincset, a halha
tatlanság füvét.Mivel szétosztotta barátainak, a rész 

már nem volt elég a halhatatlansághoz. Maradt volna önző, 
akkor halhatatlan . Etikátlan ez a konklúzió, de a minden
napok gyakorlata azt bizonyítja s igaz. Hiszen egy ember 

egy életen keresztül csak " egyetlen nagy halat talál, ha 

tölál". Ha azt szétosztja, az akkor mér nem nagy hal, ha
keres- akáesak a népmesékben , ráripakodik az Ille-meg újra

tőkés, hogy , mit akar még, ha egyszer már kapott. A nép- 

sék szegényembere ilyenkor előveszi furfangját, hogy még
zsákmányhoz. Jergmmi filmjeiben azon—e^ezer hozzájusson a 

ban nincsenek ilyen népmeséi me oldások. Jön a vég, a 

nagy to tál, ami már önmagában is a magány, ez 

elhagy©tottság , az 
ebben a filmben is- АША kisétál a képből , viszi magával 
kifosztottságát.. " Eddig tart a pszichoanaliz i s. Aztán 

ismét megjelenik a filmben a film, azaz a fogasgörgőn 

futó fi Ínszalag , alábbhagy s kialsák az ivlámpa fénye.

egyedüllét allegóriája, as - mint most
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Vége a filmnek • A filmnek " S a néző töprenghet a film 

etán : volt e valaki, aki nyereséggel zárt a történetben?
Ús meg kell állapítsa í 
mert a " hatalmas méretben

• • •

volt, még a kisfiú sem nyert, 

gjelenő ködpanatként el-eltü-
nő női arc, az anya szimbol 

vizió апуакф nem hus-vér , nem érző ember, 
lán&Lő társ , hanem rideg fantom csupán^'

megtapintásra eltűnik. A
kapcsolatot

értelmetlen az élet
ezt a tételt sugallja Bergnan egyik legjobuan sikerült filmje,
A nap vége. Isgk Borg tudós orvosprofesszor egy napjának 

lehetünk tanúi eboen a hosszú filmben • Hosszú életének egy 

rendkívüli napján - gyémántdiplomája átvételekor- végigpil- 

lant addigi életén , szárirtoetést készit . A valóságból, az 

álmokból és a víziókból össze tevődő kép a professzor életé
nek értelmetlenségét sugallja .Látszólag sikeres 

és boldog ember, szeretet, tisztelet és megbecsülés öveti , 
de valójában az élet - Bergman szerint - igazi tantárgy ából4
a_szeretetből megbukott. Nem lehet nagyobb tragédia egy
ember számára , mint rájöni arra, hogy rosszul és értelmet
lenül élt. Borg doktor önvizsgálatának pedig ez az eredmé
nye. Igazi kierkegaardi önvizsgálat ez. / 42./
A fő kérdés itt az, hogy "érdemes-e a tudományos karrierért 

elhagyni a hétkönapokat'i a munkapadot, katedrát, körorvosi 

állást. Mert - számtalan erre a példa- ha egy nagyszerű szakem
bert kiemelnek felelős vezetőnek, már meg is ölték benne 

a szakembert. Iskolaigazgatók panaszkodtak : osztályfőnök koruk- 

ban szerették őket tanítványaik. Most- lebegnek valami idegen
közegben.'Kétféle életmód, kétféle lét, kétféle erkölcs.
Újra Kierkegaardnál vagyunk : az esztétikai lét és az etikai 

lét illusztrálásánál. A "tudós Borg" az esztétikai létet vá
lasztotta, de azzal vállalnia kellett a szeretet eltemetését.

g magának, sérelmeit el kellettIndulatokat nem engedhetett
temetnie, fiának nem tudta átadni lelkét, ugyanniyra, hogy 

fia már arra sem volt hajlandó, hogy óletet nemzzen, mert 

ggf Őzödé se volt: csak egyféleképpen cselekedhet értelmesen 

ha nem ad módot arra, hogy ezáltal az о felesége méheben 

fejlődő uj élet lehetőségével meghosszabbodjon ez az értelmet-

o*o

len élet.
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A film nemcsak a kierkegaardi "életstádiumok " illusztrálása, 
hanem az ibseni utat járd
megintcsak nem térben utazik- ott is, de az lényegtelen?- 

hanem időben, lakóhelyétől az egyetemig vezető ut több idő- 
sik felölelésére ad lehetőséget

"utazd**-tört. net. Csak a professzor

a rendezőnek. Tanúja va- 

Й^ипк a azimultán „időnek , hiszen többször is, egymás mel
lett játszddik a régmúlt és a jelen. Az "álom-idő" , a 

"£ШМЙ§гШ* is különös. A"fizikai időben " felszedett 

úti társak bejátszanak az álom-időben , és éppen egy kellemet
len úti társ tesz fel vizsgakérdéseket a volánt mernének 

átengedő, tehát eközben elszunnyadt professzornak, Borg 
elbukik ezen az álombéli vizsgán , hiszen nem tudja meg
különböztetni a holtat az élőtől, illetve az élőt a halottól.
Mellesleg szólva: nehéz is. Ugyanis egy olyan nőt kell 

megvizsgálnia álmában, hogy halott-e vagy élő, akiről a 

fizikai időben , éppen mi, a nézők győződhettünk meg, hogy 

erkölcsi halott; hiszen meghalt saivében már a szeretet, 

bgy tudós professzornak azonban magas szinten kell feltenni 

a kérdéseket.Ebben a filmben újra meg újra előtolakszik a 

múlt. Abban a régi kastélyban megelevenednek az s/; dákok, és 

Borg 78 évesen szemléli huszonéves önmagát. Akkor is és 

most is a * gyáva jóság" jellemzi. Talán legnagyobb átok, 
amit egy ember magában viselhet a " megértő közöny "amely - 
lyel először fiatal szerel® elcsábítását, később pedig fele
sége hűtlenségét szemléli. Szerencsés telitalálat volt Borg 

professzor alakját Victor SjöBtrörmn-l fonnáltatnia. A film- 

történet egyik legnagyobb alakításával van találkozásunk. Sjöst-
röra maga is filmrendező volt, A halál kocsisa c. alkotást 

ő rendez te. Sjöströmnek sikerült elhitetni velünk a film min-
álmot lát , egyden képkockáját.A nyitóképben, amikor 

várost , amelyben megállt az idő, hiszen egyetlen órának sincs 

mutatója, ahol arcnélküli az ember, s ahol csak egy nyikor
gó halottszálitó kocsi me^ az utcán, mig kereke ki nem hull, 

emiatt ki nem zuhan a koporsó, amelyből ezután kinyúlik a halott 

keze, és megfogja Borg profé sí zox* kezét. Ebben a siri csöndben 

a professzorral egyszerre döbbenünk meg: mert a koporsóban 

fekvő halott is Borg arcát viseli. Megint egy üzenetxélő-e 

a halott, illetve lehet-e halott az élő. Arról minden hősi 

eposz tett már bizonyságot, hogy a halott tovább élhet,
"ha belekarcolta Же nyomát az időbe , azaz , ha emlékeznek

metaforikus halhatatlanságot.rá, akkor sorsául kapta a



33.

Do azt , hogy egy halott mozoghat, lélegezhet, s minden
kiben azt a látszatot kelti, hogy 6 él , pedig már régen 

halott, csak még nem bomlik, hanem mumiaszeríi, balzsamozott, 
azt a Sjöström-formdlta bergmani figurának sikerült elhitet
ni legjobban, Bergnan Isak mentével, Marianne-val fogalmaz
ódj9 meg, amit Borg—Sjöström láttat, sikkor, amikor megláto
gatják a 78 éves professzor 98 éves édesanyját, aki múmia 

kivülrol, kemény vasakératu tehát még való-élet belülről. 

Marianna Svaid felesége akkor igy fogalmaz : " Azt gondoltam , 
itt az anyja.Egy ősöreg asszony, a velejéig rideg, bizonyos 

szempontból ijesztőbb, mint maga a halál. És ott a fia- 

- a két ember között fényévnyi távolság . És a fiú azt mond
ja, hogy ő élőhalott . És ott van Evald , aki ugyancsak ri
deg, magányos halott lesz. És a jövendő gyermekemre gondol
tam • És arra, hogy mindenütt ridegség, halál, halottak, 

és magány. Valahol vége kell, hogy legyen”, / 43* /• • •

Isak Borg tehát 78 éves korában döbben rá, hogy eddig még 

nem éltrádöbbenti menye, és két autóstoppos fiú meg egy autó
stoppos leány. Ettől kezdve .a film az életet faggatja, és a 

sokféle halált kapja válaszul.

Mert * az egyéni élet határai nem azonosak létünk biológiai 

határaival1'. Az ember addig él, amíg teljesitraépyét a társa
dalom saját alkotóelemeként tartja fenn; jegyezzük meg 

közbe vetői eg, hogy a hatféléiéin , amellyel eddig a neves 

vagy névtelen hősök, a kivételek birkóztak meg, 
valóazinüen egyetemesen leküzdhető lesz, araikor a tevékeny
ség összességét értelmes közösségi célok hangolják majd 

össze , és ,a biológiai Ж mint az ember társadalmi lénye
dének és hivatásának puszta eszköze fog tükröződni 

a gondolatok és érzelmek világéban“. / 44. / Kierkegaard
mondta ezt, és helyeslőén időzi Eozsnyai Ervin . Mert ha 

Kierkegaard következetes akar lenni aforisztikus formában 

lairt inditó tételeihez, - pl. ehheZ:"az igazság nen más, 
mint "élet" , magatartás” /45./* akkor nem mondhat mást, 
mint a fent Nézettel Közbevetői eg megjegyezni kivonjuk,

mást mondott, mint a Biblia ,hogy itt lény egében 
aholis Krisztus szájába est adja az Ige: ” Én vagyok az . 
igazság és az élet, aki énbenrem hisz, ha meghal is éln/46./
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áz Evangélium tehát nem azonosítja az életet ©z igaz
sággal, s ebüen igazolj© egymást ez Újszövetség és Arisz- 

tote ész • Ismeretes Arisztotelész korrespodencie-elmélete,
2y elmélet szerint" ez igazság * * • tudat megegyezd: 

tárgyával". Kierkegaard amikor az életet és igazságot ekvi
valens fogalmiknak törtje, akkor alapozza meg etikai vonat

át. íul a megbélyegzést igénylőкоzásban szub ektivi
vagy kihívó tételen,ez a "túlzó" protestáns lelkész tiszte
letre érd t mondott mégis: "nem él az, aki nem él az igaz- 

... " Csak az él, ©ki szeretethet? él."Ságnak megfelelően."

így, ebaen a ^közelítésben mér másodlagos, hogy szubjekti-
vi ban lehet " elmarasztalni" ECierfcegeardot. A fontos az, 

hogy az etikában elfogadhatót mondott;"Aki élni akar, az
. Usrt esak akkor fog igazságban élni". Mert ki vili

élet.
£

az igazságon való élet már

A halálról tett megjegy zésére- Bozsnyai Ervin tette & meg
jegyzést Kierkegaard gondolatkörét éli 

félelem egyszer egyetemesen leküzdhető lesz"; az a meglá
tásunk: utópikus vizió ez. Do az, hogy ellentmoadunk " halál- 

kérdésben", a mostani fejte étésünk szempontjából teljesen 

mellékes . Az a fontoe, hogy elfogadjuk Kierkegearűot: "Az a 

fontos, hogy számon tartsanak, mert az
sasig teljesítményét a társadalom saját alkotóelemeként

zve- "az a halál

éiig él,tber • • •

tartja fenn."
a fejtegetést: A Biblia nem azonositj© az életet 

és ©a igazságot, hiszen a fogalom akkor / e gyakorletban/nein 

tg tárgyának, hiszen gon sz is és a gonoszság isfelelne
ott

nyomán ezt mondjuk, hogy aki nem ól igazságban, -zBe;
él. Halott. Halottá lett már akkor, amikor пега engedett 

indul atatnak, pedig tudta, hogy megcsalták. Halottá lett, 

mert- ahogyan az álombéli vizsgáztató mondta: A büntetése-
"-agányra Ítéltetett." Isak halott felesége szerintmagány.

ezt © magányt kiérdemelte "hands ncpylelkfiségéért,""mímelt .
gyöngédségéért", és azért, hogy 9 sohasem látott túl szerepén".
/47./
lemét egy különösség.Az ember"sserep lelke" elhiteti az egyén-

"felvott": az önraaga.Ss annyira konoknel, hogy e szerep
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illúzió,hogy pusztán "szerepjátékból még ön fű. doháéra is , 
az diet feláldozására ie haji: nőd az egyén. I 

legendás történet a XI. vilá/iiéboru idegből az a Gestapo 

Ogynök, aki a német titkosrendőrség megbisáséból befurakodott
rt nagyon hasonlított egy 

partizén parancsnokra. ftegblsása szerint beeugónek, 'rolónak 

kelleti volna lennie valójában, *'szerepe szoiint" pedig 

hősnek. S «ЬЪв a szerepbe entire beleélte magát, hogy mi
kor német regül árts alakulatok elfogták, ne:; fedte fel

rt partisántámat lán
gold tekintete amelyjt részerezőöütt e börtünudvaren, erősebb 

kötelék volt, mint ragaszkodása az élethez, hétköznapibb "tra
gédiák" napjainkban és a mi világunkban is el őfordulnak.Еду 

kinevezett vezető, hivatalnok, tisztviselő, pártfünkeianárius 

alapszsrvezeti titkár annyira azonosul tisztségével, hegy 

оиппк »MwaMlaalrfl elfelejtkezik. Ш hiszi, hogy tisztsd-

tes,sőt

magát, hanem vállalta a kivégzést.

£§ének= szerepének járd gkülönböztetett tisztelet neki 

jár, tisztségétől függetlenül is. fiikor aztán meg kell vál-
i voltnie tisztségétől, akkor rá kell döbbennie, hogy

a fi^elmességből és tiszteletből a szerepének kijárd, és
mennyit kapott/érdemelt / ob-dl ő mago. S mivel ez az e

elenyésző, százalék, következik ilyenkortöb.~sdgdben e

közelítésből vizsgálva érthetjük íaeg, Dorg miért .Ebből a
halott:pedig él, hiszen kitüntetését éppen most indul átvenni.

4 következákoen azt vizsgáljuk iga, vagy
ffiogány© óntólogikus magány?
Ha ontológia slett most nemcsak létalméletet értünk, hanem 

azt ie értelmeztük, hogy"ontolopiku~nak lenni a szubjektum
tól füg etleiuiAk lenni- állapotot is jelenti; továbbá ezt 

is értjük alatta, opy ha valami ontologikus, okkor"a priori" 

tt, akkor bonyolult összetételű konklúzió következhet:

/

így azt is érthetjük, hogy " s magány okkor ontologikus, ha
tor ön

magába zárt rab,és mint ahogy a halált még a szeretett lény- 

váLl elhatjuk át, ugyanúgy
más belső világát
e.oyet, cg^,ea?gtle^i^tjőr^totj^^aj^ei^r:^#^jBjg^á^

bér nagyon keveset tehet ellene*. Kert minden

vállalhatjuk senkitői
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kívánhatjuk senkitől, hogy esetlen életéből 

re-évüket szénjon, mini utólag kiderül , hiába. Mert akkor 

lenne ideje önmagára. De tőlünk sen kívánhatja senki, hogy 

egyetlen életünkből éveket szánjmk-hiába ugyis-ciegfo j- 

tésükre. Marad hát ki-ki egyénisége tön!őrébe zárva, mivol. 
"bűvös körünkből nincsen mód kitörnünk”, magány úrik- goi 
Magányunk tehát ontologikus magány. Ide jutunk, erre a végkövet
keztetésre he s

igfejtés önk

ije.

'ZŐink lankája szerint végigmegyünk az utón.
Továbbmélyitve a szakadékot, amelybe jutottunk:Írjük le ezt

ék Kierkegaard re, hanem Schopenhauer- 

re is számíthatott, araikor bátor volt megalkotni Dorg figu
ráját. Schopenhauer u^anis igy fogalmai: "Boldogtalanok 
vegyünk egyedül, bol dogtalmck vadunk a társas égben: oünőisznők 

módjára buvunk egymáshoz, hogy felengedjünk, de egymás túlságos 

közelségében kény elme ti eníIL érezzük magunkat e mégis szeren
csétlenek vagyunk, ha elválasztanék bennünket egymástól.
Mindez egész különös.,"" Szenvedés őz élet, mert minél 

fejlettebb égi organizmus , annál nagyobb képessége van e .

is, hogy mr*pan már

giemerés növekedése nem vált cég ettől* 

Kinél világoeebb felismerésre képes , minél értelmesebb
'ed legtöbbet, Aki tesz ember) akiben lángelme él, az s 

hét növeli a megismerést, növeli a ezenveőéet is," /40,/

■brg tehát azért magányos, mert szenved. Le ezért szenved,
mert intellektuális lény. Le mert intellektuális lény, nine

retetre. Mivel hiányzik belőle s szeretet ké
pessége» magány©*, A kör bezárult. Magánya tehát ontologikus

Van-e ebből kitörés ?
A film alapján ezt mondhatnék, van:lám, soha sem i sem késő! 

leak Borg 73 éves korában mondta ki elős^r:"szerettek,Lori- 

önne", és kapja menyétől érte cserébe a bűvös mondatot:
"ói is téged, Icák bácsi."Hogy ez az érzés az adottban mennyire 

volt a helyzat-eztilte illúzió, tulajdonképpen volt-e a reá
lis időben léte, vagy az egész ez un. "peaáebil ai időben"

az egésznek csak álomjellege lehetett, itt 

nem saSmit,
zajlott le,

t , ebuen az okfejtésben nem oldható
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III.

" iú£&?n§ Ш$т>1§t__JLeHft tűs 
analógiájára

п.

"A szerelemről beszélni azért is aktuális, ráért tényleg 

előtérbe kerül az еду ее ember, as un. emberi tényező. Az
, aki már termel, fogyaszt, hanea folyton 

ujul s a dolgokon változtatni is tud. Senki sem lehet zoon
politikon , ha legelemibb viszonyai - szerel 

ség, kifejletlenek, örömtelenek . Szerelem / s 

az еду én nem lehet szuverén , aktiv társadalmi lény 5 nem le- 

a gazdaságban ,

, barátság, tárna-
szeretet / nélk Щ.

hét a közöseégépitésben " / 49./

" A szeretet/ szerelem / négy huru : X./ А в 

íözzá tartozik az egészséges férfi-nő kapcsolathoz, úév 

szexuális élet lehetséges házasságon kivuL is, de egészségbe 

szexuális Hét alighanem csak a Házas ágon belül lehetséges.
2./ Az erosz A testi szereli

lelki oldala . Az egymás birtoklásából fakadó , vibráló , fájó 

de jóleső fozzQttség • Fájdalom és szerelem ambivalensen 

vonzc-taszitó, "éd<

A testi szerelem.

•keserű" keveréke.
3./ A fiija A baráti , a 

szociális szeretet. Szeretlek, mert eegitőtársam vagy, akire 

mindig, minden körülmények között szárát ha tok. í szeretet nél-
jaiui1 ii.tij.-v , exkluzív, páros ön— 
lép ki a fér4i észés. űzzél a filia szeretettel a nő együtt

társadalma és világa sodrásába, harcaiba, építésébe. A s >
az érosz, a filia együtt értékelő szeretet.

4./Az aj odó/ Az Újszövetség
Írói az eredeti, görög szövegben eá. az alig használt szét

stu orosz helyett, l el ón azért t szik 

értékel. Jelentése: szere ti ek- rt
szeretlek. Szeretlek annak ellenéra, hogy
A szerelem egységes, mint a fény 
ja a fény színeit, úgy bomlik most teljessége szsacue-érosz-filia- 

és agapé színeire, iovébri jeliönzői, ha már létrehozta a 

házaséágot: 1./ A tapintat: a meglátás és a meg
iBjtiftj/ 4 JIbÉK : - ' a MantfeH VfM% - w/V •

3./ A figyelőn , aztán az áldozat, átlátszóság, megbocsátani

#•«
felbont-cssk, ahogy a pri• ••

látás .
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tudás, derű ős humor« / So./ * ©«erоб' fejtegetését egy 

Lacordeir® idémttel zárj© í»ö& óre \x> zat szeretni- állati 

dolog«/ gy évig szeretni- emberi dolog«Agy égőse életen 

át s eretni- angyali dolog«/ Jgy ól a ten ét esek egyet 

séretni- isteni dolog."

A feloszt ás etikai megfcözel. tésben tárgyalja a témát«
Szellemét a keresztéig szerelerafelfogás határozza meg, uaaly-
n к ©ш üázötas egy életen át egyet e tni,
Í.Z; jk.il

A Vogy-Vegy cs&k em teljes egészében a szerelem;.el foglalkozik. 

"Ifja, vén je, csúfja , szépe/ <*rre jő csak, hogy letépje"/?!./
"Coraéliáa t 
Iliért e féléi
mint a világ , erősebbek, mint maguk az istenek. Tudod, élt
egyszer egy nemzetség a földön ; órabérek voltak ugyan, do
minőegyik elég volt íteegának , 
egyesülését • Isitelmasok voltak, oly hatalmasok, hogy meg 

akarták ostroraolni az eget. Jupiter félt tőlük, és úgy 

osztotta

ismerték о szerel belső

ig &cet, hogy ef&ből lett kettő, egy főrí! meg egy
gtörténik néha, hogy ami egyszer egyesített

, és egy ilyen 

csupán olyan erős, mint 

t a szerelem egy ©sülős©

no. Most ie 

volt, az i 

egyeaCELés erősebb, mint Jupiter;
t ö se zefonódik a

az ©gyes volt, hanem még erősebb,

Ha egy leány mindent odaadott, akkor gyenge, akkor 

mi»" ént elvesztett; 

воз nanet, a nőnél lényének tartalma . Most mái* minden ©11 

állás leheteti
ellenállás, ha ez megszűnt, ek! or a szerel 

megszokás." / 53./

t*

t az ártatlanság a férfinál negativ

, és csak ed íg szép szeretni, míg

á csábi tő napija cioü kötetéből valók ezek a sorok.Kierkegaard
Ахдак a kötetnek befejező sorai ezek, amely kötet cici apján

i" "Vágyainknak fejedelme/BiEbózé leány szerelme"-ttőez a
- Sua passion predominant©/ e la giovin prineipiante*- Bon 

Giovanni ifo. 4. aria. • 'jós mégis: Kierkegaard aromája ugyan- 

úgy keresztényi, mint volt ©z előbb említett Lecordaire sor:
" Ügy életen át egyet szeretni- isteni dolog."
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ienácse se gy e t szeretni. A többi- csábítás.

ajánlotta a E t., .Нега érvény es'Я es ? - vigasztalódj a el
szólhatsz bele e nagypolitikába ?- s

lyik tánedalf esztivál rock-együttesére, és a a te vokeod is
hozzájuttat a győi ilyen együttest, okkor sikerélmé
nyed lesz. beteg vagy?- "eggyógyit az ölelés. Félsz a korai 

haláltól ? - a szerel életet ho в szabid tó tényező. ügyik iro
dalmi fblyóiretunk/54./ rangos filozófus-szerzője eljutott oda, 
hogy a "párkapcsolatok helye tt" " kommuna házasságikat "nép
szerűéi tett.
A nyolcvanas évek kezdetéi« fordult a divat. Az a filmünk, 
amely ifjúsági dijat nyert Cannes-ban 1982-ben* mér szent

t еде öreg tanár i télé tében./55./Leeeonezi a s

ily szervezi a házasság ön <epét, és mindent 

hogy azt az ünnepet eljuttassa az áhítatig.
A másik tétel, amit Kierkegaard ösraefo^el, ezs"A két

gtesz azért,

bériség csonka. Férfije, nője, külön-külön csak
fele ember. Csak együtt a telje* ég.
"A házasság esztétikai érvényessége" cimü kötet és "Az eszté
tikai és az etikai közötti egyensúly a személyiség alakulásában" 

sorai között ilynaket Ír: "Ha valaki esztétikailag él, az vélet-
ber.. He például vslcki esztétikailag s 

ott a véletlennek roppant nagy szerepe van..Ha az etikailag 

élő megházasodik, ékkor az általánost valósítja meg... <*z 

, ha etikai, .. a kötelességét

len >

igán kívül, hanem
Az etikai egyén hasonlatos a nyugodt

1 észté-vízhez, mely nagy mélyéé eket rejteget, viszont 

tikailag él,csupán felszíni rao van. /56./
"Ha az életet etikailag szemlélem, efckor в maga szépsége s
rint szemlélem.""Az etikai egyén u^f él, ho^r állandóan az 

egyik stádiumból a másikba megy át". Van viszont ez etikai 

stádiumnak egy szédítő valóság®, ez, hogy "*z éti- ©i világ
ban minden felelősség a mi kezünkben van. Kekünk kell válás

a jó ée а гос z között, s eldöntenünk, igazunk 

vagy nincsen iennank."/58./Bbbe a stádiumba tartozik a blm 

síg, eboől következik, hogy a házasságért is ki-ki 

felelős/ saját házasságáért mindenesetre/. Mert a világtör
ténelemben a következmény számit, az etikában a szándék.
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äz eJSsű faja zetet, "Az óntól égik us magány"-ról szólót azzal 
zártuk, hogy ott bontható ki, mennyiben jelent gyógy-

r bajaira a szeretet, a család, a házasság, 
bbuen a fejezetben azt @ kísérletet vegyük bonckés alá, 
amelyet két
a házasságot , Modellnek Jergman : Jelenetek ag, házas 

cimö cJréezes tv játéka látszik alkalmasnak.

próbálkozása jelent magánya feloldására:

A történet valóban "őersodellje" a nagy kísérletnek. Két ember
egymásba menekül, "»evezzük most okát Johannák és Marianne-nek.
A történet első jelenetében Johan és Marianne a konvenciók
és az anyagi biztonság gyermekei. Soha nem érzik polgári
életmódjukat hamisnak. Ueilleszkedtek égi? szokásrendszerbe,
amit készek továbbvinni. Az eled jelenetben szép képét ad
ják egy csaknem ideális házasságnak, e egyben szembesülnek 

igá talk odot tan rostz kapcsolattal. A maguk csendes mód
ig vannak győződve róla, hogy ők mindent a lehető 

Iqgjob^an oldottak meg. Csak úgy ontják magukból ez el kop
tatott közhelyeket és e jó szándé u együgyüségeket A 

jelenet végén mégis egy kisebb kellemeBLexMégbe ütköznek. Vá
lasztásra kényszerülnek, bgy Iá tsz.lag jelentékteüai seb 

felszakad, begyógyul» beheged, de a heg alatt gyulladás kép
ződik.

egy
jón

Fásodik .jelenet aszal kezdődik, hogy a felszínen minden vál
tozatlan. ha Mariannen bizonytalan félelem lesz úrrá.

valami nincs 

között. Johannák szintén van
Igragadni, de ösztönösen érzi, hgy

Johanrendben közte és
néhány titokzatos telefonbeszélgetése . %y este, amikor 

.színházban voltak és a Nórát 1 tták, hirtelen diszharmónia 

keletkezik: gpróbálják faloldani, és végű bereprik a
szőnyeg alá.
Harmadik jelenet a csapás. Johann egészen brutális for
mában bejelenti, hogy szerelmes egy másik nőbe, és 8 éret
né felbontani a M'zaságot. Duzzad a tettvágy tői, az uj 

boldog önzése szinte oxidálta . -sáriarme porig 

kiszolgáltatott. Teljesen készületlenülsújtott. Telje
érte a bejelentés. Néhány pi lanat alatt a ezamürk előtt

gő seboé. Jelzője a megaláztatásváltozik ét vérző, 

lelkivilága mst a zűrzavar.
)
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ügggflte. Mártát : Viszontlátás hosszabb 165 

nek kezd rosszabbul send a
után. Johan-

eora, bár ez nem látszik.
Г arienno-on a gyógyulás jelei látsznak bár ezek fölöttébb 
halvány jelek, ás ös zekev mindazzal, arai régen volt:
A Johanhoz velő regae tfredéesal, fájó magánnyal, várakozó 

eelt hogy minden úgy le^en, mint régen volt. ialólko zártái 
kinos és esetlen, keveréke a békülérnek és аз адозег!vi
tásnak . Minden t rákeny fertőzött és csorba* Ez valóban
п&Ш on ss шмга j eltfXMI t •

: elszabadul a pokol, Marianna kezd talpra 

állni, és Johannái már embexként tud beszélni: küzöean adják 

be a válópert, osszon ügyvédet kémek fel. 2gy koré nyári 

este Johan süq bájó can találkoznék, hirtelen az egész felrob
ban, az évek út© elfojtott egre szi vitás, minden gyűlölet, 

kölcsönös utólet ée düh a felszínre körül, és életre kap. 
Lassacskán kivetkőznek emberi mivoltukból, úgy viselkednek, 
mint kát őrült, esetlen gondolat jár eszükben, 1ю& testi
leg, lelVüsg oe ggyötörjék egymást. Ütnek is. Végezni akarnak 

Qgyíöésaal s ez a törekvésük csaknem síkéra,
,atodik jelenet: Ebben a jelenetben két uj ember kezd föle

melkedni a teljes pusztulásból. Linókét ten végig- 

váe áomlták a siralom völgyét és., újra tanul ték önmagukat, 
őz nemeeak belenyugvás kérdése. Itt szere tétről is sző van.

ghallgaera fárasztói ariaittje első Ízben 01 le, hogy 

ját. Johan megbékélve szemléli saját helyzetét, ás uj, fel
nőtt módon kedves Mariaane-hoz* Minden továbbra is

lett jobo. Minden kapcsolatuk 5 zakuezálódott, 

és az életük vitathatatlanul gy csomó nyomorúságot 

kompromisszumra épül, mé is más módon polgárai a val 

Kindeneretre kézenfekvő megoldás nincs , és Így e. 
az igazi happy end. / 59./
úsvg/nm három hónap alatt irt© ezt a könyvet, és saját he

rze rint fél élet kellett az anyaggyűjtéshez. Hőseit

ros, semmi

vallói
ellentison-5óeoseknek, gyerekeknek, akik rengeteg butaságot

ot isÖsszebeszélnek- ábrástól ja, akik közben azért fon to 

mondanak, iálésetek, vidámnak , önzők, buták, kedvesek, okosak,
, szelídek, ezen timen tálisek,iZkodók,ön&dozák,

hi állhatatlanok ée szeretetre méltók. Egyezerre.
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SSeri
átvinne most аз irodalom területéi 

kifejtésünk. idézzük mg tehát elsősorban a feldol/ossá© 

toct síi teájának különösségét, mart abban Шграв korszakost 

alkotott, Adva van háromórás aT, ahol lányagában kát 

szereppel van dolgunk. űzzél a két szereplővel sakkozik 

bori

és Johan alakjának el eredeté so óhatatlanul
, e akkor epikusáé válna

a matematikai logika szabályéi szerint. Csak igy 

válik lehetővé, hogy hat fejezeten ét ujre és újra uj
szituációi jöhessenek létre ennek a kéteseméibe drámának,
mely évezredek során és még ezután is szűntélon i ttődik;
© főrii ős a nő kísérletének, törekvésüknek arra, hogy

gőrizhtssék, de ©a ne idegenül jen ár-
OKberima, de ez оч&9&ёМ » ée kötlöjenok is egy

kötődésük soha ne ide@enü3tescön rabsággá.

Ahhoz, hogy értsük QergBant, ol eveniteük fel a matematikai 

logika alapvető itélötkalküCteait. Azért eeak két kitevőt, 

inert t® lűqfebb kibernetikus módszerekkel dolgozni, és 

még azért csak két kitevőt,
"két kitevővel* dolgozik.A logisztikái*®! legyen tehát az 

egyik kitevő F_ a másik kitevő d • Ismeretes P - £ 

összefüggés eret én négy variáeióoár jchet létre, ha 

i-t őst zefügésben gondolkodunk; i= igaz, t= téves. 

Akkor hát igy fest az ©lapkődet:

rt e nagy dráma is erek

jp - a
i - i
i-t 

t - i 

t -1
£ és £ tehát egyezerre lehet /igbz-igez/; /igaz-téves/; 

/téves- igaz/; /téves-téves/* Uhhez о négj alapozó 8 esze füg
géshez képestijük az alapműveleteket is: A konjunkciét,
/ az '*& "-eéget/ ; a Őiszjunkciót / © "v©gy-eéget/ ; as 

implikációt / © tehát**оt/ és ez ékvivölenciát/ © 

felelést .
A konjunkció jele a logiestikében: Л 

az implikációé : és es ekvivalenciáés cs

fersérzetesen
"i-t-i% *i-t-t% "t-i-i" "t-t-i" , stb. / sokkal bonyolul
tabb és főleg számosabb variáció jöhetne létre. As előbb

•íf-

© diszjur&cióé: ^

hároi íeitevős dtlol'seal / :”i-i—i", "i—i—t *,
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idézett négyösczefOg. áses £ kitevő helyett 240 kitevő. 
Itt raoat nekünk erre szükségünk, пек ninths még 

ettől ie ne lenne bonyolultabb az élet, de most a két 

tőtáereplőt" a teljességre törekvő, de azt csak szisz!« 

fuezi medre ostromló"férfi-nő ” kísérleteit kívánjuk nyo-
rson K'vo ni, e ahhoz elölendő a két kód, anoly Iconju-
/?áte , diezjungélv«, implikálva és ekvivalenciáit keresve 

a következő további módosulásokét adja :

- p - Q ” A *< •Osr

i - 1
l - t 

t - i 

t - t

i t i i 

t i t t 

t i i

tA/t
t

i i

Д további épi tk a zésünkhö z szükséges képi 1 tpárok 

tehát e fentiek alapján P Igaz ée i, az& iga**/;
/"igaz és téves* téves”/; /*t#see és i, аз * téves”/ 

/"téves és tévee*téves"/- más szerzők sue int/” téves és
téves * 1цаа, Mezen két tévedés megfér egymással, a 

aatematkikában két negativ pozitivot eseőmőiyez, és a 

diaiét tikéban is dupla tagadás már álli tás, а ааз a
tagadás tagadása azonos az eredeti állítással;'

á éiszjunkció képletei /" téves v&& tévéé * téves”/: 

két tévedés közül nincs értelme válás ásni, legfeljebb a 

kisebbik roeezat ; p igaz vagy igaz”* téves/ : ugyanez a 

bolyáét , itt sincs alternativa. kzP igaz vág/ tév
iga a”/ és a /"téves vagy igaz* igaz"/ már valódi válasz* 

tások .
As implikáció képletei /”i-ből következik i * igaz/; 

/"i-bol következik t * iyez”/ : a való élet legtöb szőr 

igazolt képlete ez- hányswr indul egy kapcsolat , egy 

házas ág jól , s lesz belőle tévedés; á /«téves «bői 

következik az igaz * téves”/ : ez is igazolt , sajnos. 

Mert ha valami kiinflu isi pontjában téves, a továb-iak- 

aligha lesz belőle igaz. Ka pl. Szegedről äidopest- 

csak oz indulásnál állították ét are indulnánk, s
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váltókat a hódmezővásárhelyi vonalra, akkor a továbalak
ban u^anolyan sínpáron utazunk, mintha Budapest felé 
utaznánk, "csupán" annyi tartánt, hogy 

«.mfc , hanem Hóanezővásárhely felé, 

nál ásították el a szegedi váltókét, "oáe baj "a további- 

nem történt. ITé^ül ez implikáció utolsó képűé te: 

/"tévesből kivetkezik a téves» igaz/ • ISz valóban igu 

még a hétkiznepi tudatban is.

Budapest fbl^uta-
rt" csípte" az induüás-

As ekvivalencia képletei: /*i megfelelj i-nek£ ©

megfelel igaznak» igaz"/ 5 /" igaz megfelel e téves-nek» 

téve©/ ; / a "téves megfelel ©z igaz-nak» téve©/ ée végül 
/ t " a téve© megfelel a tévee-rek, = igaz"/.

"igaz

/60./
liz e 16 Összefüggés áll rendelkezésére, állt Bergman 

stábjának rendelkezésére , ©síikor elkészítették a. Jelene
tek egy házasságból történetét. Alighanem eled kísérlet,

szituációt a férfi-nő kapcsola
tot egy egzakt tudomány, 0 kibernetika / logisztika, mste-

gi teégével próbálja-itikai logika / itéletkclkulueai 

nak ábrázolni.
tematikai logika 

, azaz P

egyenlő a FÉRFl'WÜ , £ - N , azaz £ egyenlő © Hő-ve1.

Aíróbáljuk ©eg kivetni őt :
két alapkódja P és 9 • BerpmannáL P = F

te bét veszi szereplőit eHs^ör к on jurát el ós 

ösczeítlgnésben. Összeadja őket, azaz ogy szerű alapműveletet 

végez £ és £ azaz az ? és К /РлК/ 3sj zeadható, mart 

mind a kettő "Jé " , megértik egymást, egy luillámhosszon 

vannak , az most tel je ran mellékes , log/ egyetértésük 

konvenció -His banalitásokon nyugszik, 
ke zik az "/F| A Ht / 

de a. cselekedete raár téves, mert

Be;

A tán kSvot-
, azaz a Férfi még jó és igaz,

^kísértette a
rés halmazoket szed elő: hogyan fest a„rosszá *«мзп

pár kapcsolata túl a házasságon, bgy tűnik, ez csők konven
cionálison nem ártalmas, úgy ti., hogy másik házaspárt csak

rt esek igy gyűlhetnek fel közősegyütt Írogassanak , 
élményeik, amelyek összekötik őket. C-ok akkor jöhetnek
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leire see ociácidk, ha tredukciáikra a közös élmények 

**Uk l«b9 t&dpet. Ha/A- äskor В/; /На a- ft’:or С/} /Ка- 

С- tíc-törli/ * tradukeiő vá^cBvetkeztetése tehdt:/Ba А-üfckorD/ 

Ее csak eV'or, ha Rinden inibrdclá együtt befogadott,
"in- 1 több k'Лап kapott információja v&n az egyik fél- 

nek, an .ál kisebb a valószínűsége a/Пе A - akkor V 

hosszú 0águ tr aduk dóknak, azes az ADC 5s:.zee betűjét nőst 

zdrt rendszernek tekintve e legtöbb házaeség csak Aki A,
- okkor С/ ífesяеfüggések lg Jut el, tovább mér nem bírja © 

traduktiv láncot , mert nőm ugyanazok a benyomáeok érik 

6k9% ae^fcöaeli tőén mi «sf^enaaotcat az inform'd ókat kapják.

í .

mse kérűée aside ulMja lehet- 

kizárt termelé-
QZ öö

, hi által telje 

©helyet nézzük, csak ez esetek alenyé-
mimkahelyen a 

, hogy információik адш-

SŐ ha в *лг,
si szférát , a
sző k laeboségében dolgoznak agy úgy 

tárnak, Ha tehát azt
azok legyenek, akkor a házasság legfontosabb előfeltétele

& " nagyjából azonos аю; öhely".

há

kell légy

Visszatérve Jergmenho* , illetve F-hez/ Jobanho2/ és 

Я-he* / “‘erianne-bez, ott tartottusfe, hogy :/F-- !,rt/# 

teliét "B " elkövette az első vétket. Sz a vétele ©z óé
vetek, az ádenkertbeli v'lek volt: e kíváncsiság. érdekelte 

Katarin© és eter hézerságáwtí: intimitásé. i'okirérto tehát 

barátnőjét annak fürd5a«bájába is, ott ilyen információkét 

hallott & barátnőtől: "Peter azt mondja, hogy impotens 

más nőkkel. Kern tudom , mikor hazudik, de e zt hl szem , e 

© ponton irezet mond. Védéséit öl megőrül, ha elfordulok 

tóle. ^8 aza különös, коде olyan ©'©ngéó és kedves s -arató.
vole lefeküdni • tnrek persze ez a folté-Hegy on ezretek

tale , bogy le^en máéval© im is."/El./ Az info ■mádét 

eztán nyár hiábe követte az informáciScnek az a halmazé, 
melyeket Johanne* e^ütt kapott, az el ©pózé ez © t&ü volt: 

* A férfi alapjában véve kieseiül tetőit a nőnek, mert sdg 

6 erotikus kape^olatot tud teremteni bárkivel, © férfi 

errs képtelen, mert
után , idegen partnerekkel nőm Srömélmfny , hmm tol.ie-

J^eint skárnAyik munkaprodukciói'1'

a в erélem hiánya esetén biaonyoo kor

sitmény kérőé
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Д tarts fai vonatkozások fel használásától - Шел récsüetes- 

séE^sl a következőkben «atekintünk, asrt a tortalom csupán 

biaonyit<5 - illusztráló téiveaő inast, nem töb ,. А mű зяегкеиеП 

képlete a fontos,, ebol a következő lépés azA't~ M. /.
Azaz az H a vele történt csak nőkkel előforduló dolgok mi
att érzékeny lett, érzelmileg nyitott,és mert sajnálta , 
ho® abortáltatott, élő két lányát szerette jobban a meg 
született helyett. Meg gondol", hogy ha kopna ie a
még annyi 3c zekötő más is van a világon : pajtásság,
hűség, gyengédség, barátság, kényelem, biztonság. Az F , jelen 

esetben Johcn , éppen ezt unja 

filozófiája *;
ig, e már kész is a

lehet mindig egymás nyakán élni. Fé-
ras&’ó volna ." Innen már rövid ut vezet Pauláig, aki
23 éves ée egyetemen tanul.Azért hagyja el feleségét, mert 

"unalom vele lefeküdni, bér technikailag tökéletes"
ed, barátai segítségét kéri, majd 

tudták Johan ügyét Paulával, ezen rehány ást
sokáig в

miután rájön,
tesz nekik: hogy viselkedhettek ilyen aljasul. Aztán neki io 

lesz egy Dávidja , a képlet tehát:/ f% - Ht/

így romlottak el hát ez ©Тфок. *-«rgraan tanulsága :/F Л Ш / 

conjunkcié lehetetlen tartós állapotban , mert ha minden 
it, akkor az / Ij-Hj/ hamar elmozdul, az 

lényegtelen, hogy © következő lépés lesz,
a nő rontja el, mint 

lépés /Ft«K./ lesz, amint aho^an áltálában a monogára házas
ságok lsében lenni szokott, ikár az egyik, akár © másik 

képlet a továbblépés, az e kitevő, aki mellett ez *i" van, 
az szenved, az secndt
mindkét esetben is történetük az /Ft-4?t/ képletbe,*

tel je-foly

t Marianne , vagy a következő

ért. Éa végül mégiscsak be torkoll

conjugálhaté ? Ez lenne a tanul sár' ?Az F és az К
De £&kor isi lesz a kiexfeegeardi kísérlettel ? *>zzcl a
próbálkozással, hogy az F és az W együtt a két rész próbál
ja megpályázni a telje céget ?

Bgy biztost egyszerű alapművelettel, conjurkciéva, össze
adással ez lehetetlen.
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A férfi-nő kepesoletban megtörtént tehát az első bűnbe
esés. Kiégné mélyre jutottak, de lehetőségül adatik még 

a diszjunkció: az /F± vagy K./ már kiesett, hiszen ártat
lanságuk már eltűnt, meg különben is, a diszjunkeióbsn ez 

"t*3 tévedésskét jó között nem kell választani, 

űz /Pt-i%/ ; és az /í.-íít/ még kinál megoldást. Mert Paulát 

megunta Johan, és jönne vissza:de nincs már ártatlan 

Marianne, Mostmár Johan szenved, mert Marianne akar válni,
Ő már megjárta az alávettetés poklát, mondhetnuk azt is: 

megtisztult. De mostmár Marianne akar büntetni, mert S no, 

önérzete van, és az azt sugallja, hogy a megtörténteket nem 

lehet meg nem történtté tenni. Büntessen,
ís az implikációk is ezért jelentenek számukra csődöt,mert 

bármilyen nagy el lágyulásai к is lennének éppen, tolakodnak 

és meghatároznak az emlékek! / Ft-ből nem következhet N.. / 

mert a nő szőnyeg alá sopor ugyan, de nem felejt.

Marad tehát a formális logika azonosságképlete:A est A , * 

Kiki marad azonos önmagával. Mivel azonban mi mindig "vagyunk 

cselekedeteink összessége", az is előfordul, hogy nem tudjuk 

már, kik vagyunk, mindez képletben: A non est A. Az A est A 

ás az A non est A lehet egyszerre igaz ée lehet egyszer
re hamis.
Bergman tehát igy zárja a férfi és a nő nagy kísérletének, 

nagy kalandjának tanulságát: az egymásra talál ás és ezzel a 

Teljesség , sz Sgész elérése lehetetlen . Sem az e*yik/F/, 

sem a másik /Й/ nem nyer semmit a vállalkozáson. Veszteni
annál többet vészit* A "nagy kai and 2 előtt legalább egyetlen 

azonossága volt: azonossága önmagával/ A est A / Kaland köz
ben s s kaland eredményeképpen az a biztos azonosság is 

eltűnt, és már azt sem hisszük, hogy volt időszak, amikor 

ha boldogok nem is voltunk, de valaha mégis rend volt 

bennünk. Jelenünk zűrzavar, a "Négy Kirándulás" kudarca miatti
magány/ tehátiA non est Acsömör, kiábrándultság, neurózis, 

az állapotot hűen kifejező képlet/,
Bergman megkísérli a "furcsa" magyarázó tot: vajon nem a fény,a 

"bünös?"-kérdi. Miért kell annyit foglalkozni nemitudás a
ségünkkel 7 Vajon nem annál kiábrándítóba lesz, minél 
többet tudunk róla ? így foglalja össze ezt a gondo-
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tur .'lie fbhkeié, a /zseSeeial flicfccié ée « gyenaekneve- 
lééi ftaeflreli»

• «маг №ikt bőé® esek £ funkciók csak átl-ar fvafcci- 

en&aafc •«•daéngrMtn* ba a aoet fel 

libidó íltd Ssesefogva boldogságot eredném?«seek* не
sorolt ti ső , &

©sonben 33 aár kiüresedő ti, ekkor e kulturális íW-cií 

gyakorlóé*/ sint es isíé:^e&©ég, s mdMkho* való «йкейаеэ- 

ko'áe, a aséeik eaelgáleta, fciv taségelaslt elibeaenni <£© 

©ás kulturfilis al t ©int e szőreid hlgiéni© éa
©ok а&в/ csak idegei lenek.
Л 0s^teűci f.xfeeié sár ОД .nesen bog le©a. Ahogy 

ЗОГ08Ш eondetje Katarijaival t * Síért © sate&églp e^rsser- 

со&евцрбМ ke ad , é© est soiiftJ% bor? * Методов: о 

válóperbe f ha Katarina leaood a svájci TagyetirdU^e én 

r® est felei

c

: az valóban 02 én pánién* .n ke ectes, és
erre Feier est vólaeaolte, hogy vi faont 5 ©okssoroate reg:, 
*ЩЦ öS «ту óm lehet a® epéss hülye gyért &lre én cat föl el er*•
hegy mit cetnélj«fenségéé* sin anaégrel, Ы Sfédoveaég-
ban а шшзк ©bérek egyre оеоНебяак...* A?5./ Ш
met UpSasan eyogsti probléma. ЭДшк пел nehezithat! лаг 

& Táláéi szándékot as, hogy kié lehren © műkincs s vole s 
edé&lap.

— Telében csak a kevesek gondja már a ©social i asue e rezé
be e gaedatágl ralisok miért itt i© neked td

ténreeök.
ki tegye ki e г&i*£ és félál 1st férjet ©s egyeaobáe le-

a bánt ©ág kiürese ?ice után. As aeonbee .hogy• *

feásbcl о Tál de után, ss time? ш» *a tárosé. !%g as ic,
ki a má&íkat as , ski neretthet*heш Ъо&т

ißsldzoU *ютщ &>ndolko&k о£Хш& ic ugy, ioß> 

válik , mert együtt vették pl. est as sutét, és 

t ** beletet© árnyát* egf salaik t

Kincs hit eegtteég, he e logfbatosabtatfí látási ее ér- 

»lel köaBíi-aég Segasünt t ügy te&iik, . 
bind saájába adja © végső érvet“ s Uér 15 évvel szalStt 

a férjesnek , hogy ю akarok vela tovább
élni , a:.vei nincs szeretet • Ы «еа*чи*г1мю • ^яуав
EfsegirtÖ volt* Csak erre kért , hogy várjak e válóperrel, 

mig a gftnltll felninek. %•! mér mind в ЫИгтда felnStt, 

ha tudom adni a válópert... SataMtr is nejgfcértiesta , ni
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mivel javithatnuifc, e hogy miben kell 

hiárgria6 szere tétnek ? ...» én százszor elmondtam, hogy nera
állnia e

^határozni azt, ami nincsen.
? 3o ei met. Ezt

bi atosön tudom. De mindenesetre jé tnye voltam. Hegtot-
éreztem irántuk;

*s a• •••

mindent, amit , noha semmit
Г elhitetem , hogy beírom van a lehetőség 

a ezeretetre, de ez egész beme van egy elzárt térben. A
• • •

ru az, hogy na az élet, amit élek, csak egyre jobban 

be tokos! tje le hét "cégeimet. Végül ie valamit változtatnom 

kell e dolgon, ölső lépésként beadom a válópert. Azt hi - 

hogy férjem és én gyilkosok módjára gátoltuk ogy-s
mást., ha igy tovább,minden érték nélkülivé vál
nék összességükben és külon-kolGn: ^ ne, Illatok,
rek, arcok, hangok ." / 6 б У

A további érvek már uj tételt 

lehangolóbb lenne a mélység, amely a
kínálhatnának: ci

ikhoz felé ve
még

abban van a hiba, hogy társatХ'зОй n
tiüejdonképj>en idegen szféra , az esztétikai szféra fegy- 

voreivel keres.léhát valójában csábit. Idvarló szóval hi- 

zeig! be magát kiválasztottja szivébe. Vagy he nő, 

kor az öltosködée és e ко

igának az

tikai cikkek egész skálája
ni ;-cs. Ma jdonkép- 

tika bázisáról indul.
áll rendelkezésére, ho у elhitesse

«* »»
sztül в te sildig a • •

lényegileg az érzékin alapul,
ig, hogy az

belső-

log" /67./-ШГ e szerel
mé. is az dokkéval óság 

örökjévelóság bélyegét viseli megán . A
ig vannak győződve arról» hogy viszo:leg

g. Deben véve teljes egész, mely sohasem változhat
ggy űződdé csupán természet elhatározásonmivel az a

alapul, tehát az Örökkévaló .jelleg az időbelire.
ebbel megs zünte ti őm№gát#/68*/táDb-s JÉcodik • «► •

totalitás, csupánItt lenre hát a titok. A szerel
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annak látszata. Wég ^er/таш is jelentős engedményt tesz 

e ciniaausnek, amikor iintonius ^Lofe-kal azt man latja, hory 

lovaghoz illő szóy társa , Jöns pedig igy deffiniál- 

ja a szerelmet: "kölcsönvett szú a kéjre".

SÜndke ttőj к mérsékeltnek tűnik Schopenhauerhez viszony it • 
va , öki igy fogalmaz: "Két sasrető pillantása vágyakozó
an találkozik: de miért olyan félénken és lopva ? iort 

ezek a szerelmesek árul ék, akik titokban arra törekszenek,
hogy örökösed tegyék az egész nyossoruságot és kínló
dást , amely pedig különben 

a mélységes oka a nemi aktus szógy enlésénefc • Ib^en 

ez asszony a hibás, sort ha a megismerés elérte is z 

akarstnélkülieéget, az 6 gondolattálan bájai mégis ismét 

noraésro csábítják a férfit. Az ifjúságnak nincs elég 

, hogy esőknek a bájaknak rövidéletd voltát aegitél- 

gjő a béltás, már mindem késő. A le'-

vége térne,.. Tűz

je s mire

éJLtolerabon p sat ten ónak , szokás mrsmi, 
t ndőre felruházta őket kelleténél is nagyobb szépség
gel, bájjal és elevenség'«!, egész későbbi életük rová
sára. findest azért, hogy e fantázia éveiben annyira 

ba kerítsenek egy férfit, hogy az hajlandó le-
életboceziglan vállalni eltar- 

A termés et itt a szokásos takarékosságfal 

mint ahogy a nőstény hangya a párosodé© után

rt néhány esz-

gyen vei orally en fb 

táeufcat. • «
járt el
elveszti fel о el égéssé , sőt, a költés idejére veszedelmes
sé vélt szárnyait , úgy veszti el egy-két gyermek után 

az asszony is szépségét, - valószínűleg ugyanebből az
ig kell ene gondolniuk , 

hogy: "Ha az a nő , aki ma laagrigálok és szonettek írásá
ra lelkesíti őket, tizennyolc esztendővel korát un szü
letett volna , egy pillantást is alig vetnének rá""lert a 

férfi alapjában vév« testileg sokkal szebb, mint az asszony 

Hogy ezt az alacsony növésű, keskeny vdllu, szélescoipejü

• • •

okból"/ 69./”^iatsl embereknek

csak a nemiés kurtelábu nemet szépnek ne zze , erre
ösztntől el homály ősi to tt féri! ér tolom lehetett képos: 

mert hiszen egész szépsége ebben az ösztönben rejlik. 

Sokkal több joggal lehetne a női t szép nem helyett
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anesztétikas nemnek mrezoi. Sem гем, képz&aüvészet, 
költészet iránt nincs valódi óss őszinte érzelmük és

fogékonyságuk, Ъвпеъ csak tetezenivógyásiskát szolgáló 

komédia az, ha játsszák és szinte!ik azt az érzéket” 

/fc./
Ez a nőellenes ég - annak ellenére, hogy Bergman ezt nyi
latkozta és mí idéztük: szeret filmezni nőkkel-;© Jelene
tek egy házas-ágból-bs is befbgalmszódtsk^JehamA nők
őrültek. Kép?; Íj el egy igazán ocsmány férfit, alkoholista,
velejéig rothadt, megérett arra, hogy beadja a kulcsot. 

Kibe fogadjunk, hogy ennek о disznónak az eleven porhü
velye fölött egy csomó fantasztikus, nagy fehér 

dórhoz hasonló nő fog keringeni. & dög bűzlik, veri 6- 

ket, nem számit Kéjsőváron csillogó 

cok ée mártirpofák- dicső együttes 

ben naegkaparintották e legjobb szerepeket. Hogy az 5r- 

d<r,~ e mondanának le róla, amikor megtanulták töké
letesen eljátszani , és mellesleg elérték, amire rin- 

d% is törekedtek : a férfi társadalomnak rossz a lel- 

kiieaere te , e ez hi he te ti en előnyt biztosit neki!?:, anél 

кЛ, hogy a kisujjukat kellene mozdítani. Fi len«* a 

nőkkel a parlamentben rag$ a kormányban ? Arra kényszerí
tené ókat , hogy osztozzanak a felelősségben. Slvessdte- 

nék ez ellenzék kényelmes szerepét. La kellene mondani
uk kedvenc törteikről: a gyermeknevelésről, meg arról, 

hogy el tártáé ók , elnyomassák magukat." / 71./

, kipirult 

A nők már kezdet-• SS

bizonyos tényeket . l> azonban aKierkegaard is éli 

fiő"olscsonyabbrendüségé t" szűk sénos alacsonyrendüsé^iek 

fogja fel , Olyannak, mint ,, a léghajó kötelét: földhöz 

köti a másképpen elszabaduló de röptében biztosan elpusz
tuló sKLlemeti " V< szebb о nő dús hajánál, a für
tök c bőségéRól - kérdi - és mégis azt mondja az írás, 

hogy о dús fiirt a nő tökéletlenségének jele. ~e nem
t Figyeld meg a nőt, ha lehajtja fejét, dús

és mégis ez в hej
igy
hajfonatai majdnem a fáidig érnek 

jelenti ez 5 szépségét, mi több, erejét, mert ezzel fogja 

g a férfit , ezzel bilincseli mag , és ezzel köti hozzá 

a földhöz.« A nő a természet uralkodója , a természet

• SS
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<gérti, és 5 is leérti a természetet, mely engedelmes _ 

kedik intésének. A n-5 a aért jelent mindent a férfi ezó-
vógeesépe t ajándékoz:» neki*

, Szerencsétian, akinea 
kepes nyu/áloí^ra lelni, ©kinek nincs menedéke." /72./
nélküle a férfi bolyongó saoll

I>e vajon Szerencsé tienrxek árai
a ma^eségok felé igyekszik 7 «dára is- ^aőách müvében- 

cin enüvé atkával viszi Jvát, de az úrbéri, tehát fenn nin
csen rá szüksége* Se a no az erosz, a libidó felébresz
ti je , ez érzelem, a fúlöhözkö tö tteég, &z éraók leég, és 

a realitás, akkor a Szeli
megtarthassa s Ibidet. Két ha telő van hát: érzékiség, 
amit a nő képvisel ; és Ösallea, moly a férfi sajátja. 

a történelem folytán a w két hatalom égbekiáltó 

áésa következett be? amelyet először e keresztény eég dsífcla- 

Iáit. * A szellem aegtagodja a világot/ ezt a földi vilá
got, ezt a caopa realiidte alaceoryrandüségot/, úgy érzi, 

ez nőm az 6 hazája, ezért magasabb régiókba vonul visz- 

веа в a világi lét küzdőterét átengedi
Ily el, - akárcsak az ővele- milyenkor vitában ál-

minden íérií magát, oki

átengedi az eget, hogy

a beta!

lőtt, s amelynek itt saját helyét adja át. Miközben tehát 

a ezelli elszakad ettől a földtől és saját útjára tér, 

oe jólétük az érzékiség a teljes hatalmával. Az 

kifogásolja ezt a cserét, ssé- 

шára a külömráláe csak nyereség." /73./ Az okfejtés azt 

© kierkegaaröi tételt igazolja , hogy о "Szellemiség üőm 

niság© egypólusú" belefér egy alekba, ez érzékiséghez pe 

dig két alak kell. JLetoem itt van e legtöbb párfeapeeo- 

lat kísérletének kudarca, в itt s kudarc titka; non aérik

érzékiség e«9áMán

fel az emberek/ elsősorban © férfiak/, hogy egypólusú vegy
kétpólusú lények-e valójában. 2 ért " az egypólusú “ el jegy

űje a szellemek ez hiába kísérletezik újra mag újra 

ezerele. :r:el ée tartós kapcsolatokkal. C nem égy nővel, ha-
egész nőnemmel.valójában

szakit, mint ohan is: Paulával és üörlenne-vel egyszerre.
tudja Johan,érez rá Barisan© , amikor mégus
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Со 5 már érzi, és 

ralidén” /74./ "iiaut&a színházba járunk., tárlótokra, 

«karod ? " - tehát nem о saját világa, a etilem világa 

kelléktárát ajánlhatja fflnrtmns • Ahhos, aaonben ,hogy a 

ráгЗс világban j&órezze megán Jóban, ahhoz nem кв® Ш- 

riaarme sem Paula. Csak erre Jbiisn még későbú jön rá.
feltétlenül szerencsétlen az a férfi, aki 

nem kötődik а ХЗДЬбг, tehát ni csen otthona, бэ éppen

g is fbgalmazzaj ** A s x nem

Arra, ho^?
;

tt és enr.áfc ellenpólusaiképpen övé a szabadság,
©melóban magdicséül, vagy elárvul és огшек követke ztó- 

ben hamer eljön veszte.

J* most magyarázatul i© szolgálna bizonyos kísérletek 

kudarcára. Ш azonban dol,í:osatunk első fő tételét vizs
gázik, azt ti*, hogy az ember nem érzi jól magát a2 "onto- 

logikua magány” 
kitel ja eeűhe seen * rész* voltét megszüntetve "Egész” 

lehessen azáltal, hogy társra talál; és most bebizonyoso
dott , bogy a házasság ez az etikai stádlumbeli valóság 

őrhelyet fenntartani nc^is az esztétikai stádiumból vett 

kelléktárral próbálunk, nem "kiteljeseóée", hanem a« 

tele tiüyomó többségében "páros magány”, akkor zsákutcá
ba jutottul!';.

és ezért keres agának párt, hogy

í

;

H

4

.

V u



53.
gefegt
ICSrjéi’at as istenfbgalom кОгШ

Először onnan íbly tatjuk ahol ez előző fejezetben abba
hagytuk: tova, merre vezet ez ut az etikai stádiumból ?
Vis zofelé nem. 1 őre, Kierkegaard esserint a vallóéi szféra
felé visz ez ut. ünnek e stádiumnak is e szerelem a
központi témája: Isten iránt érzett szerelem. Yen azonban 

ennek a gondolatnak másféle vetületo is. : az esztéti
kai szféra a természet ée az érzékszervek tartománya. Az.

ag teljesedik itt ki. S benne az ember, óig fiatal. 

Szépnek lenni , fiatalnak lenni. Az esztétikai szférában
énünk anyagi lényege uralkodik. Az e ti kei szférában énünk 

m á e о d i к lé у еле, a lélek próbálkozik, de nemien
i még saját nyelvéti , Kert az anyag nyelvén szél.

Kierkegaardszférája,A harmadik szféra a szeli
szerint a test és a lélek összessége, ig az első szfé
rában ez üröcxat minden másnemű emberben keresstSc,

, legtöbbször hiábaj ad lg a második szférában egy* 

ben vél jeli feltalálni aTind"-et, mint ahogy bebizonyosodott, 
ez i® felesleges próbálkozás, -s ak* or következik a 

Mindenség. Méltó vállalkozás a Szellem számára. Kert 

az esztétikai szférának a konkrét, az a vallási szférának 

az általános. A Földhöz viszonyítva már a Salai:szia is 

általános. 1*э ez összes ködrendszerek is a 

halmazok a Hűtlenséghez viszonyítva.
Valahogy igy vagyunk
talános. Csak i keve vann
antroporaorf létét tételezik fel. 

** Ma több néven i® tjük"- mondta Sőtér István, 

kor Ggy folyóirat kérdést szögezett neki: "ifi néked I, 
ten? " -"Istent valamikor esetlen névvel nevezték - név
vel , amit tilos volt kimondani. Ma több névtel is nevez
hetjük: Történél®
mint visszatérés a politeisashoz- de csak lé ts zálogáért 

e sokféle nevek u yanast rejtik. Isten neve is mintegy 

gyűjtőfogalom , fedőnév. Az istenhit csak ekkor
egyezik esc:
lódi istenhit az , vagyis az erkölcsbe , о törvénybe vetett 

hit. I5éhö úgy érezzük, hogy a valódi istenhit jobban

egy nem istenthivő térsadalor .al, hú va-



megfér в егоcielizmuesal, mint аз istenhit képviseletére 

vállalkozó fel ékezeteké el." /75./ Szüle jmanov akadémikus 

azt sejteti, hogy az őstürk néi ek nyelvében / értelmezése 

szerint tehát a magyarban is/ a "ten" a mozgás, a cse
lekvés kifejezésére szolgáló szógyök. Ebből lesz a 

tenni, tevő , tevékeny ,sőta tenyészet. Ha el
marad at- tehát nem a szó vagy a szótag a legkisebb 

értelemhordozó- ökkor lesz az - enyészet. Tenyészet- 

enyészet. Az egyik a mozgás, a másik a mozdulatlanság.
A legtöbb nyugati nyelvben / latinban is/ az "est" az 

"ist" a"van"-t jelenti. A keleti nyelvekben 

lenti a "van"-t. Ami, ha figyelembe vesszük, néni is nagy 

különbség "is” , "ist", "est". Ha tehát összeadjuk a ket
tőt, "is" + "ten" , akkor eredményül ezt kapjuk :"van a 

a cselekedet, a tett. JL tenger szó is innen ered, 

a "te*1" szógyög benne a fontos, igy már érthető, hiszen 

ott keletkezett az élet. A tengeri sem csak az óceánon túl
ról hozottat jelenti, hanem azt az egyik legfontosabb gabo
nafélét, amelytől nagyonis függ az élet. " lengri, tengri 

ámen" - jegyezte fel egy kunfajta nép évezredekről ezelőtti 

idők távlatából megőrzött imáját egy kunfajta néptöredéknél 

valahol a magyar alfoldön Szülejmenov, s megjegyezte: a község 

magyarjai ezen csak nevettek, mondták: ezek a tengerihez 

imádkoznak." / 76./

"ó nen az a véres Isten/ Az a véres Isten, nincsen/-verse- 

li Babits Ш-hály az istenértelmezést a Zsoltár gyermekhang
ra cimü versében, 8 * Ő az Jldás, 6 a Béke "- ekviválja to
vább a fogalmat a további sorokban . Kierkegaard istenfo- 

gálma sem azonos egyetlen egyházéval is. Amikor azt mond
ja, hogy "Istennel szemben soha nem lehet igazunk", akkor 

ezt igy érti : n Miért kívántad, hogy ne legyen igazad az 

emberrel szemben 7 mert szerettél; miért találtad épületes
nek, mert szerettél. Minél jobban szerettél, snaál kevesebb 

időd volt fontolóra venni, hogy igazad van-e vagy nincs, 

a szeretetnek csak egyetlen kívánsága volt, hogy soha ne 

legyen igazad. így van ez Istennel való viszonyodban is. 

Szeretted Istent, ezért lelked csak abban talált nyugal
mat és örömet, hogy soha nem lehet igazad • Hem a gondolat

Sb.

az "is" je-
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nyomasztó stДуа késztetett о feli
Свц|

résre, паи voltéi
iritve , шг^ hfa szarétetben va/sy, ekkor eaebedeág-

ben va.cy." / 7 ./

ce^c e viszonyt nevezi sae те tét
nek, eni e Végtelenhez köt, siónak Isten a neve/ Cotth/. 

£emm.~. Bg4g sknl aanosiya, Ü.. í ^Vtattal, Véff-
telen ée в zéróiét: " védtelen szeretet**. így jut el valsrd 

B8Ö álUüáMtii* Kert szeretni hallatlan nagy vonalúé ég • 

Olyan foka as általánosban való gondol
kodásnak ш! már csak azért nem bocsátja meg ez apró
vétkeket, mert és mai. Ая egyesben as
licégét látja , és
a másik lényege pedig : fenség. A többi lényeg talán 

is lényeg, üki tehát sí 
tálánosba. Tehát kölcsönözhető rá egy általános fbgalom: az 

Isten fogalma.

ili cége egyik lényege, hogy egyszeri.

tni tu , ez fsleaelkedett ez ál-

aergram ezt e témákört a Trilógiában dolgozta fel. A tri
lógia három kslün Шт, amely ömiagában ie, küiön-külön is
önálló mö, de együtt a szeretet körbejárása után elvisz
egy fel nem tárt poklába a kárhozatnak.

A ■‘■'riló ia bárom ci 

ű&ond.
í "ШМЖ^1.1щ1ШеаоГ t ±m2£§Ш i

A Tükör által homályosan Pál I. levele a líorin tusbei iekhoz 

13. rész alatt leirt szeretethinmusz része. Ott ir ilyene
ket Pál ap etol: * Ha embereknek vagy angoloknak nyelvón

, olyanná lettem, 

■lat a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok 

ie mondani , és minden titkot ée minden tudományt i это тек 

is; ha egész hitem van is, ugyanyira , hogy hegyeket mozdít
hatok ki helyükből, szeretet pedig nincsen én bennem , sémi

t ralid felé tetem ie és a testem

tét pedig nineszólok is, e:

odora is , szeretet pedig nincsenta
íu-kédceáik,abból. A szeretet hosezutürő, kegyes,

valkoői^ fel. Nem cselekszik éktelenül, nem gerjed haragra,
örül a hamisrágnak, de együttnem rójs föl a gonoszt, 

ölül az igazság al. 'indent elfeóez, min ont hiszen, min
dent révnél, mindent eltűr, л szeretet soha el nem fogy: de
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legyenek lár jövendőmonáások, eltöröltetnek; vagy akár nyel
vek, megszűnnek, akár i et, eltöröltetik. Mert rész sze- 

rint уадуоп bennünk az ismeret, rész szerint a prófétái ás:
de iáikor eljő a teljesség , a rész szerint való eltöröl
tetik. Mikor gyermek velők, úgy szél tata, mint gyermek, úgy 

értettem, mint gy er ; ek sminekuténe pedig férfiúvá letter, 

elhagytam a gyermekhez illő dolgokat* Bert most esek
tükör által homályosan látunk,
akkor pedig színről szimv : most rés szerint ven bernien» ez 

ismeret, okkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megi 
tetem* bioét azért graarad a hit, remény, szeretet, e három: 
esek között pedig legnagyobb a szeretet*” /73*/

Az idézetet érdemes egybevetni a korábbi kiérkegoerűi-oorgmoni 

fogalmokkal : "rész”- ”egész" "férfi”, "nő” "isten" , "általá
nos”, "szeretőt”. Oly £n egy ségi
hogy rácsodálkozunk : miért is járhattak úgy az évszázadok, 

hogy antroporaorfizáltak fogalmekat-kűtagoriákat, holott csak 

legfeljebb allegorikus jelentésüket kellett volna fölfogni*
Ш a páll idézetben a bölcselet " mély tengeri áramlását" vél - 

jük jelen lenni.

egybevágó kategnriarends ez,

irt csők rész szerintis: "tükör által homályosan. ?.=üe
tivagyon az az i

" Tükör által homályosan ", de már Iá tét a Triló-ri az, amit
gia első darabja?
Ühhez is szükséges e mü rövid cselekményvázlata* 

fen^rporton él egy család* Bávid, az apa, Oki Író, vagy ezzé 

szeretne lenni , leánya, aki már a felnőttség határán van, 

de súlyos beteg. Hmebeto/aé érői nem der 1 ki, hogy az valami
lyen tu or , vagy "csupán" neurotikus betegsá/’-e. Minus oz öcs- 

cse n&' sokkal fiatalabb. A család barátja Martin doktor, о
leánya elmebajáról, 

tehát szerencsétlen leány©
feleség már mm él. SaviC könyv ;t ir.

gfigyeli őt
a e

fülajdonképpen
a médium, a modell csupán az 6 számáré. A kislány еяуваег el
olvass© a kéziratot., és olvassa, hogy ' gyógyíthatatlan. Et
ta kezdve elindul a sir felé. : zeretetéhségében tség odáig is 

elmegy a leány, Karín, hogy öccsét , l&nust szeretkezésre bírja.

• • ©

g jelenik száméra isten , egy es&rayüAztán látomásai varrnak:
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pókisten víziójában. A vég ЬйюШеп lehgmgoló ie,

felemel: eg* párbeszédet az apa és anyújt valamit , 
fit között.
**: ináenki a kockájába van zárva*- mondja Vinns a film 

e£X jelenetében • Valóban minden szereplő csak a 

éli . Ucmceak , hogy nem tudnak segiteni egym-leon, őc ezt
tudjík ^akadályozni, no gy cselekedeteikkel ártsanak e*y-

у sikereket hejsaolc Író. -artliijkarin 
férje gern tudja tehetetlen kedvességével megmenteni és 

visszatartani az őrülettől feleségét Aarin ás Kinus, a két 

testvér kapcsolata Ores: az incesztuson- a vérfertőzésen 
kivü semmit

életét

mi £ пайс. havid az apa

tudnak adni egyn-Sanök. Аз apa és An
viszonyé is ilyen sivár, tündénk! font aabbaafc tartja az 

érvényesülést, a sikert, az igazi életnél: a szeretetnél, havid
nak szemébe is mondja ezt Martin:" '"zereted! Hissen e te 
e sere tetedben nincsen iféle érzés, seri- i tisztesség.Azt 

jól tu od, hogyan kell valamit kifbjelied, з minden alfcalon- 

hoz megtalálod a megfeleld szót. Csak egy válásához nincs 

ko Jód, csak egyvalamit nem icaorsz: az életet... Qy óva, gyenge 
vagy, ae valamiben 

e bocsánetkérésben. A te istened, aki lőtt regényeidben is 

hajbókolsz..i döbbenetes találékony s'god* /79./ 

he e X kör által homályosan hőseiről beszélünk, akkor megint 

cl5 kell venni sierkegaardot, a három stádiumot, 
ízt irja a rafcir által homály oess-ről Aristarco :* üisrfca- 

3 serint esztétikus-, vagyis gyönyörnek élő ember 

az, aki az önmaga jelenével azonos, etikus 

viszont az , aki azzal az önmagával auonos, akivé válni 

8 zero tne .**/ Oo./lehet az esztétikus ember a jelennek 

ál: ilyen Jorg doktor a ap vége cinái elkötésben, és ilyen

jdner zseniális: a magyarázkodásban,

Az etikus ember az,havid, a ZSkSr által homályosan főhőse.
aki mindig több és jobb szeretne lenni annál, mint amilyen.

ig 0!г;лш hőseinek az, hogy átléphessékKi tkán adatik 
esztétikus és etikus ember közötti határt. ^uvid,
vén leánya öetzoooláeán, odaül a ksndal 6 elé, é© laponként 

dobálja a tűzbe kéziratát. A regénykézi ret megsearaisitáss / 

© siker biegeecsr’ eitéee/^ovid részéről ilyen határátlépő
ha korábban történik. De asrt к sőnpillanat lett volbe 

történt, leánya aeszeorriáes után, úsrgmea nem tartotta hősét 

méltónak arra, hogy megenged je neki a kiskapu átlépését. 

/!./

• 9 ш
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Van viszont a film végén egy beszélgetés az 

K5^3tt, ami fa Jczetcisr;ink szempontjából fontos adalék.
К után öntudatét utolsó lobUsnisával iparin agy undorító 

pókistent látott, amelynek езеш "hinog volt ée nyu ю П’*, 
aiiiue ilyeneket mond: * H De/?repedt a valóság, ős én kizu
hantam... Amylre borzai mos, hogy sírni ©zeretnék... Isten... 
micsoda isten? Egy pókisten Karínnak^ Tagy egy láthatatlan 

hatalom valahol a sötétben? Reá nem, ez nem kell!
Aa én világomban nincs Isten.... / Apjához forűul/.~iaonyitsd 

be , hogy van Isten... Ham tudod bébizogyitani.1'..
£ávid válasza: " Írva vagyon, hogy Isten szeretet... A 

szeretet mint valóság él az eruberek világában ... Minden 

szeretet. a legkisebb, a legnagyobb, a legszegényebb, a 

1 eg£»aüqga&á, a nevetsége©, a gyönyörű. A szenvedélyes és 
az otromba, kíndanfajta szeretet,!'
-Tehát a szeretet a bizonyíték ?- s a dávidi válaezÍHem tud
hatjuk, rogy a szeretet bizonyitóka-e Isten létének, vagy 

a szeretet mega az
Isten és a szeretet azonos fonaimak. zzel ccititom ,

Ш a gondolattal ürességemet , remény telencégemet.
Akit szeretet vesz körül, lg tan veszi körűi.1 / S2*/ tónust 

пзаесак a válasz ny ugtatta meg e űzte ki belől© a karini 

pókisten szömy-fogaLmét, hanem ez apjával felvett kom uni- 

klciós lehetőség;** Apa beszélt velem".

és a fia

Isten, bokem

öermaa». ezzel a müvével örökli is és módosítja is Kiorke- 

gsardot. 5 még csak Istenhez fűződő szerelminkről beszél,
-Jtírgraan pedig azt mondja: létén* ezeretet. így már érthető,

közpon-.i gondolat nála a szeretet. Mert ahol nincs,miért oly
ott isten sines. ízért ner lehet szeretet nőikül házasság,

Egészen vil&oseabsri kapcsolat, еаШ-б-^уолшЭк viszony
okfejtés.
pomorf Isten, sokkal inkább " fogalom—is ten...
Sőtér Istvánnál. Sőtér Törvénynek nevezte • Erkölcsnek. Ssrg-

• í •

Ebből következően dergmon istene antro-
bfcáresak

• • •

retetnek. fogy hőiben tartható itt ebben a világban,
de egykor

man a
ezt még csők tükör által homályosan látjuk, 

színről színrej mert ** rész s zerint vargán bon ink gég csők
au i

• •

reC
A flkör által homályosön még halott egy gyönge reményougetet.

4z ,/irvacsora"eloltja ezt a pici fényt is,Tan ooldás• • • •
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mert bébiaonyitje s Isten в zero tét formájában sincsen ott 

a világban, meg úgy nincs ott. olyan a világ, mintha 

a s асов tet-is ten munkálkodna berne.
As i-rveesora főhőse Тдррр IrfirárT, Bends seresen tertje 

predikációit, de fogynak hi vei. A végén már esek esetlen hive 

r.arad : rarta , a tanítónő, aki szereti őt. Aztán • rta ie
elmered, t ért el-.ate őt lorasa hi- or:sé, e. Ijoti t> vasárnap, 
©mikor ?sár csat: a barangoló volt a tompleaban 

re tartus as istentiszteletet, 

szent, szent a mindenható latsa e кг egész föld 
6 csodálatával;'...

de и
Így beeaéls * Az ni,• • •

gtellett ez
a közben a világnak azon a kicsi pontján, 

ahol 5 élt, éppen ő Site sag istent... s sere tétlenségével.
A Tükör által homály о een-ban még csel: homályosan látturk • mm

sejtett ónk agy cselekvő saere tetet valahol вя emberi bensőben, 
amely főleg bajb^-tragédiáberi elősiet c s в 1 о к v é e 

fc májában / ”*i©”-"ien” * vsn a cselekedet/» Az ürvacsorában 

raár nem siet elő semmi • •••
\

Ив isten csupáncsak é telmezés, mart Sőtér szerint pa 

jtífc akárhogy, tehát Szeretetnek ie, ak or ez óöb-onct... kihalt 

volna a ess re tét? ás éppen a Tomasek ölik reg ? e Trilógia 

második ö<rabjában e vött>© fonál folytatásé.

Van csőriben cp.> -.aósik problő-vok r i*r» Joet nem 

háromság titkait kívánjuk kutatni, de " profén” méd&saures 

eljárással is viláoe: Ha Isten az Általános, akkor annak 

"tostet öltött csak földi körülményekre érvényes lokal!táea 

Krisztus" 

tőit gondolat”
formája, hogy érthető le^en.

Ili vho t-

-Szent-■

krisztus tehát senki más, mint a "tastet 51-
pillanatnyi”ée "lókéi.is”и «az "általános• • •

fi í^e-Erről в Krisztusról, a tani téréi mond nagyon 

lemre méltót a templorosz lse,és kifejezi ezzel e bölcs ás 

e balge / a mester és tenitv 'ry ; ez oktató ée befogadó 

közötti n agy ür vei és árát. ” Tövek közé hull minden, tenitás, 

tanítja a példázat, mert megmunkál©tianok a lelkek.
hogy nem tudok aludni a fájdalom—” Panaszkodtam egyszer, 

tél- kezdi e tempi omsaoga- ic ekkor azt tanácsol & © ti szté
lé tea ur, hogy kezdjek olvasni, hogy elterelhess m о gonóola-

Hemrég elértemteilet. . . elkezdtem оz Bvmgél iua. al 

Krisstue a zenvedéseinek történő tt'ház rosoztü gondolkodik ,• * v



a. ьег, amikor Krisztus szenvedéseiről beszél... az
ic lehe-bar tél sokai /ondol a szenvedésre. De az 

tett borzalmas.
fin

•lej, bocsánat, istenkáromlóan hangzik, de• «

mioäcn szerénytelenség nélkül mondhatom , testileg
szenvedtem legalább an yit, mint Krisztus. Ezenkívül tu
lajdonképpen rövid ideig szenvedett, körülbelül négy órát, 

igsz ? ..bgy érzem, líogy testi szenvedés© mögött sok
kal nagyobb szenvedést vettem észre••• gondoljon c

a tanítványok mind elaludtak, 

tettek see it. £в későbe, amikor © törvény szolgák jöt
tek , ak or el fűtőt tok. Is Péter, aki megtagadta! Három 

évig beszélt Krisztus özekkel a tanítványokkal, állandó
an együtt élt velük. ^s egyszerűen nem értet-

a
Gteteománé kertre ér-• • •

ték, mire gondol* Egy árva szót sor. 

nyáján elhagyták. Egészen ebedül maradt, Ez volt аз igazi
értette, ho&t egyedül 

van, amikor sziksége lenne arra, hogy logmen valaki mel
lette. borzalmas kint*”* De a legrosszabb 

amikor Krisztust a keresztre feszítették és ott függi, tt 
kínjai között, ale or felkiáltott:'’in Istenem, én le to nem, 
miért hagytál el 

csak tu ott. Azt hitte, az égi atya elhagyta őt.Azt hit
te, bogy minds», amit tanított hazugság volt. 

Iszonyatos kétségek gyötörték Krisztust, percekkel halála 

előtt. Hát nem ez volt a legborzalmasabb kinja? Az Isten
igaz, tisztelete© ur ? " Д3%/

'Л

rájönni, hogy senki• • •

ez volt!

i”. Akkorát kiáltott, mse fckorát

c

Krisztiié kinja a kétség volt. Ezt a kint a történelem 

ezé.os személyisége átélte már. A fshér forradalmat vivő 

perzsa sah tragédiájától kezdődően a sok százezernyi tünte
tő "feszítsd tneg"-jét hallgató 1956-os magyar 

galmi vezetői/:. A Mező Imrék kinja ez. De a legne/yobb kin
/’kérdőjelezik mindezt- e gyötrel- 

következtében,-amit tanítottak. Ez a kínok kinja.
az, he a

igy prédikáltad tásához: aVisszatérve
néSc:" Az Isten a szeretet, és a szeretet az Isten. A s tét

Isten lé tónak bizonyítéké. A szeretet valóságosén >«-
tudjavan az emberek világában. **/B3./fíoloti

isten csendje van a világbanka szeretet, • •



Az Úrvacsora végén - szemben a lűkör által h mályoean monda
nivalójával, aliol még megven a szeretet*! bizonyossága ' 
csak a kérlelés, a remény van, amit Martba igy fogl al 

vakbemjia kivezethetném az üres cégből, el a hazugság -isten
től. Па 1 bizonyossögotrnyerhetnánk azzal, hogy megmutat
juk egymásnak a szeretetet. Ш hinni tudnánk valami igaz
ságba:,..Ha hinni tudnánk..."У&4./ De éppen ez a lehetet
len: a hit. Nem egy tranecendens valóban, hiszen az ülő

sze

leteidről tíergman már egy szót sem szól, hanem az éltető is
tenben, aki a szere tétlenségben mégiscsak a bizonyosság. 
De 1 nincs. Illetve csak addig van, ameddig az egyén alter
nativa elé nem kerül, mert akkor bármiért... érvényesülésért, 

pillanatnyi előnyökért, de még krajcárosabb dolgokért is , 
lemond róla. Ha bármilyen vagy legalábbis slegtobb jócse- 
1 eke étről ‘lekaparnánk és mutathatná magát a cseleke
det rugója a csúf önzés,sz önös érdek, akkor alighanem ér
telmetlen, perzsavásár lenne a gesztus , a jócselekedet. Ez 

az UHV АСЭСША üzenete, amely "a harmadik a kierkegaardi élet- 

stádium ,a vallási stádium' állapotában van. Illetve: 

már kilépett belőle, a semmibe, a hallgatásba, 

Isten csendjébe. Külön meg kell jeleznünk:nem szabad itt 

már a hagyományos vallásosságra sem koncentrálni. Azzal 

az állítással, hogy az embernek magával Isten: el 

lehetetlenült el a kapcsolata, a protestáns vallások fun
damentális tétele szűnt meg ható tétel lenni. Ismeretes: 

a protestáns egyházak forradalmi lépése az a demokratiz
mus volt, hogy kilépett a katolikus hierarchiából, és ami
kor megfogalmazta : "nincs közbenjárói Isten és ember kö
zött, csupán az ember Jézus-Krisztus^1 akkor csak úgy 

mellékesen megfogalmazta az Isten előtt váló teljes egyenlő
ség tanát, másrészt Isten- Szeretet ekvivalenciában meg is ad
ta dolgain!; megoldásának kulcsát: szeretni kell. Ш nincs 

kijelőtt egyenlőnek lenni, akkor értelmét vesztette az 

egyenlőség, és értelmét vesztette minden kísérlet az ember 

részéről, hogy valaha mégis társra találjon. Nincs már hiva
tástudat. Tomas pap, de számára ez már foglalkozás csupán, 
hiszen пега tud vigasztalni. Túl a bergmani mezőkön ki kelle
ne mondanunk : Nincs hivatástudat, csak jövedelmező állás.
Pénzést viszont az ember nem gyötri magét, nem hajt, nem 

érdemes. " Most már mindenki Krisztus, mindenkiég el.
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magány08 és mindenki hiába vágyik e 

saját külön kié naprendszerének középpontja, ezek 

ujtási^i közelben látásénak ~é@ móri© alórhetetle-

tetro. lündenki

ké
nta scze vannak egymástól. kétségek gyötörték Kris

tálcák© Тотаtuet halál© alőtt. özeknek © kétségeknek
lelkész is, Jones hal 'ss , valamint ssinűen embertársunk.
»As Isten ce ndje *- annyit jelent, hogy kialudt a hit, 

megszűnt létünk erkUlesi támaszé. "/85./

A Trilógia harmadik kötete a Croni. buen már sa6 sincs
Istenre, mert isten meghalt. A világűr csendje niég csak

ott kereste. Be Üt, 

NlHttt le minden csöndes* A Csend női világ* Bester
története, A szereplő férfi ok vagy шю igazi fér

fiak- pl. törpák,-vagy pedig kiszolgálják a nőket/mint «г öreg 

ezálloOöpincér a beteg Ssztert, ás as idegen férfi Anna szex 

uális igényeit/.

érthető, hiszen nár ITlerkegeard

£ kot vitatott kérdés: pornográf- 

c senki tások, s sajtó dühödt kirohanásai jelentik ennek a 

vitának állomásait a különböző országokb

a 6f?end . Betiltások, :

"bz a film vihart 

kevert mindenütt, ahol oemutatták.Fiisrul még annyi püspöki
ütnikörlevél nem készült, mint erről, A 

életének sivárságét ée torzulásait olyan leplezetlen nyilt-
e

Sággal tárja fii, hogy addig arra képpel fogalmazd művészek 

vállalkozni tek, s mivel ed ig csupán a pornográfia
vállalta ma áré e feladatot, Jerpsasn e filmje sokak
e pornográf!ével egyenlő. “Л56./ * ▲ fizikai lét, a testi
érint«© és érintkezés, sőt, a szeretkezés mo széna tői olyan
elképesztő récüLoteecég, el juthatnak ©sóhoz a filmekben 

«ár ebben a vonatkozásban Berkien mant а Хедае. zibw,alko
tása egyike a legkevésbé erotikus filmeknek, bármily on 

túrái is hűséggel és pontossággal ábrázolja ugyanis egy fér
fi és nő szexuális érintkezésének pillanatát, a jelenet ér-

. ..

ez az érzéki szituáció. A nézőttelaae távolról
látvány »indiszkréciója» köti le , hanem e légkör borzongató 

mégis elviselhetetlen eürüságe.bbben a filmben minden e foj
tott rosszat sugallja: a elégtől nehezen ziháló beteg 

fuldokló kiríja, az arcokon fénylő verejték, a szólj o a folyo-

a

van üresrég,sóinak kiciikálim zott о t tfentelш©ága. Ci
©ükét, irtóztató csend, nine© közve ti tó© »1 élok túl lélekig*.



5.
Ezért
ékkor

1©63 betétté a hires képcor, s bántó as élmény ,s ha ^ 

a bemutatás trivialitásától az, hanem етюк az 

életnek riasztó eltorzulásaitól: az emberi viszonyok fel zakla
tó -:iélt&tianságátói, már-már állati voltától."/ 7./

eltekintettünk a Csend történetének i 

története. Halyszine since. lelje 

lyen nyelvet beszélnek, A fontos a véjgjdfejlet 

tíott az

rte tó sétál, mórt nincs
mind®®? az is, hogy mi

éi állati• • •
w Km úgy, ahogyan 

lett, ] 
tudurfc egy üttélni.

a cftdt század is látta: 

u,ey, hogs már saját
magunkkal

A kör járat Isten körül be zár ált. Az ut eredménye: nincs mit 

körüljárni • A kerengő ember csupán maga körül kereng, csápj;
it hiába nyújtja ki , nem tud mit letapogatni, rival amit 

felfog, az csak | nincs? * a hiány", a "csend", őzért ami 
ufcrá lesz rajta , az a " félelem és rettegés" . Ez egyéb
ként könyveim is Kiei*egaerdnáls Félalem ée rettegés.
A mii 1843 október 16.-án jelent neg"Oialektlkai lira** él
eimnél, Johannes do Silent! ó álnéven. " Hallgató János "-talá
ló álnév . Sbaen a műben Írja le a szerző részletesen az eti-

a vallási stádiumba vezető átmenet sajátoskai stádiumból
formáját , a " végtelen re aignáci ó 9 Л omond é a /ál 1 apót át. Д'С . /

Kierkegearü csak kiindul ásnak tekintette a "végtelen rézig- 

náció" állapotát, mergrnan pedig eredménynek. Kierkegaard még 

bejárni készült az utat a harmadik stádiumban, Dergmennal 
pedig már mi végigjártuk, 

чюио vadis ibaine- ée most "libvá,
kérdést a római ¥ia Appián a kereszténység történelmét 

sugalló кб a járókáiбпек. 
wouó vádié , loraine ?- most aztán 

juk meg Bergman után •
A semtdbe 7 Meitbogy értelmetlen lett az élet ?

• •
, tram?"- teszi fel a

TUram! fogsüraazhat-
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А_* Haléira kérdező eberMkipjelről

Két fejezetet ie "Most hová 

-"Hová tartól , ember f"-e*erü kérdésekkel fejeztünk be, Ami& 

azonban a harmadik fejezetbe foglalt lehetőség , tehát a 

férfi-nő kapcsolat »héja násszá ” foszlány olása, tehát a 

"páros magái*y" állapotából még volt kiút о ** Végtelen" felé, 

oz "általános felé; amely még témául és kiütnek ajánlko
zott j az " isten körbejárása" utáni kudarcból 

Illetve van : a

?" j\jo vádié dominef"-

nincs
' Cví.i i •» ©

E* a halál.
Illetve: mi a halál ? Ke© olyan egyszerű erre a vál
Kiexfeegsardnek egyáltalán nincs válasza, legalábbis nincs
defiinitiv értékű válás a kérdésre. A későbbi egzisztenciális - 

, akik ezért mind Kierkegaard palástja alól bújtak ki, 

annál inkább vm az elmúlásról mondanivalója. Яaider: er, aki 

mélyen pe ■ zLaist© filozófiát alkotott, igy fogai.-ez: "..a lét 

annyi, mint beállítottság a semmibe*...A 

elméi© i fogai
ben és etikájában domináló hangulat. Jellemző erre ery gon
dolata: "Csak a szabad elszántság a halálra jelent közvet-

inek mint lé t
ez eredete- Heide ggernél- világé alléié té

len célt az ittlét s: "... "Az ittlétnek és egyéni
( valósításán kívül ©gyedüllétnek célja tehát az önmaga 

a halál, érmek ь "kiúttálén" létnek © légkörét fejezi ki
ugyancsak objektiv létkategóriaként felfogó tt"ag odalom" 

és " gond". A goad leginkább am «ober önmaga féltése. A>9./ 

Heidegger létkategőriái közé tartozik még az "unalom" , és 

© "közömböseég". Ez utóbbi. - az előzőkkel a 

csu án az egyéni lót jellemzője, hanem a "közömbösség" a 

"közönyösség"-g®l együtt az 

nyát fejezi ki a hóid eg.-éri filozófiában. Mint ilyen pedig 

ár rokonvoaáet mutat néhány keleti filozófiával, a kioniz-
egy-kát árnyalatával.

e&máshoz való viszo-

imxeec.1 és részben © búd Л hi
kap domináns szerepet.Jaspers filozófiájában a féleli 

"Az öntudatra ébredt emberre mindenekelőtt az jellemző,
hogy tudatosul benne élete végesgége."..." Az alapvető íéle-

halálfélelem.lemérzés, amely © vallás egyik oka: a
ri, ezért jellemző az "öntudatra

afc él© t-ébreőt" emberre. Tolóban, mig az állatoknál c
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teiban lép fel reflexe serien e halál-
félelem, ed ig az embert egészsé о , Haténak oly 

I veszélyban. 
tudatoson fél s

éducöiben ie eltöltheti, tódkor nine:
Az ember egyéni léte véres, az 

bal»51 tél, о halálfélelem egyedüli ellenszer© pedig в val-

Jespesr ie • a marad 
iben a etoioueok ős ez ókori

korábbi évtizede-t

tori©listák közönyét,
sokszor bánrévéti dasockoöáeát állított© velük c , és
aa eplkuroei filozófia eaer eltartásé volt áeerovehetó ©

ázatok Ьш: "De a valóságben © halál tudata jár еда üt t
állandó helálfél elmv. el-
••A tevékeny, helyét © társadalomban 

selért harcoló
jellegű* A maradandót alkotó ember mindig könnyebben vi

li© el a balál gondolatát. "!?©n omnis aorier, tű toque 

1 vita bit U kitinem"- irta llorátlus* Feltételezhető,

Г tel áló, célki tüzó- 

gondolatkörében a hol ál peifériális

hogy eisy uj társadalomban, ahol ez
elitet jeli «»ez 

A vallásos vi- 

éppen azért korántsem egyértel
tart ja a halál gondolatát,

•Ш s
máj cl es ö tartás a halállal
gaez о balálfái©! «11

t állandóan napirend»
már nem is oly 

zénység idején , vagy a középkorban* Amellett a vall 

vilii© a ad ig öd kiélési tó illúziókat,
kételkednek a halál utáni,

a hivófc nem
e világinál tökéletesebb

túlvilág látensé bon. Kihelyt
stb./ a halál-todcréttágofe uól/ 

féléién elleni vallásos vigasz is vértülenné, ©lvonttá 

válik. " /90*/

ország, pokol

Ham teljes mértékben érthetünk egyet a. V: 'fí-
éllepitásbivsl. Alapve tó vonásait illet San álláspontjának,

az álláspontunk. Лбе ör is: «* l;alál-pedig, teljes 

lai szembeni közöny egy ál tál In t

müveit elit sajáté 

rácie legjobbjai önuralom; Л tudták fogadni* létezik
^be ölel 5 osztály, a 

képesek közömmel
egy széles tömegeket

ztság, amelynek tömegei
at I.'erac és ©fogyni az alnűdst» /91./

ki őrseik od ó képviselői ie úgy fogai t
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alapján 

a hatvanas
tehetünk mást, meg kell kérdвjeleznünk 

évek álláspontját: azt, ho^y az alkotás és 

elűzi a halálfélelmet , és lehetővé teszi,
űzi el. Г orx fejéből 

törölhette ki az elmúlás gondolatát az alkotómunka:
válaszolhattam önnekT- irja Marx

a munka
hogy ne gondoljunk a halálra. lh

miért"togy tehát
e^yik barátjához küldött levél bén
án a sir szálén lebegtem , tehát minden munkaképes pil

áfért, mert álladó-О • •

1 ana tómat fel kellett használnom, hogy művömet, 
feláldoztam egészségemet, életem örömeit és családomat- 

- befejezne
további kiegészítésre. Bevetnem kell az un.praktikus erabo-

lsnni,

ilynek

szorul

:en és életbölcseseégökön. Ha az 

akkor természetesen hátat fordítana az emberi szenvedés-
ökör

nek, és csak sajá** irhájával kellene törődnie.De igazion 

nem tartottam volna magi 
t © m

praktikusnak, ha meghal- 

volna , mielőtt könyvemet legalább kézirat
ban teljesen befejeztem. "/92. /ülarx tehát 
másáét

tartotta ter-
hogy meg kell halni. Az individium termés 

elfogadhatja "vigoez"-nek a " taforikue hal ha tat
lehet félelmét ony-

te
lanságot", л szocialista
hl tő az a lehetőség, hogy fennmaradhat jóhire, hiszen " aki 
csak saját érdekeivel törődik, arra 

nép csak azokat őrzi 

nek éltek, akik becsülettel szolgálták a köz ügyét. "/93./ 

mindez azonban csupán enyhítheti a félelmet, de 

szűntetheti. Iga

is emléke znék .A
ig emlékezetében, okik a közérdekek

ig nőm
van Aczél Györgynek, amikor igy ir :

"ludom, hogy voltak olyan konmunisták, akik az egyéni sors
lenézésével beszéltek a halálról. Arra gondoltak, amit egy-

a halál csakszer mondott valaki:"egy kommunista s 

gyerekjáték, vagy arra a ur vezetőre, aki kijelentette,
a halál nem tragédia, hanemhogy egy kommunista

egyszerűegyszerű biológiai realitás. Az e m - 

hihet 

Űz a gondolko-
b e r , akiért mi, kommunisták harcolunk, nem
az ilyen kijelentések őszinteségében• • •

dús gőghöz, mások érzelmeinek semibevevöeéhez vezet.. 

Aki... közönyös marad más ember fájdalma láttán, az
igazi kommunista. ” /bő./ * természetei »

Q& ügynek í^atroszovra, dójára, egy népnek Lackovics ka-
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pit áru го , Damjanich Jánosra» néha cn'Jidozó Dugóvice 
fitúszokra is, rt nóho csalt иду ön nincs altemati-
va. De özek végletes hely »3tek."/95./ A tömegek ©setében 

a hal álfái olöu realitás. П-vgI аз ogzi s ztenei all anus аз 

" egyéni lét" kategóriáit törekszik , bulecelQti kö
vetkeztetései is a szubjektumJ<51 indulnák kis tehát a 
halált ret tone te • büntetésnek fbgja fel. A kollektiv 

haláltól az a tonhal ál tői való fél elem- amely Jaspers—t anryi— 

r& gyötörte,—as emberiség egyetemes gyötrelme is. \.s ez a 

gyötrődés szül soksaái
lag aktiv tettet, nem pedig leferyverez. Ugyanakkor lehet 
a fegyvert ietenni is. Jasparsnek az ön^ilkosságok&t

s t'ín tété sok ot, tehát politikai-

2 táló tétele is tény: ... "аз öngyilkosság a magát 
benne kitel jasitő egzisztencia abszolút egyedülvalósága." 

/96.Az a tétel néhány gondolkodót az öngyilkosság 
tolásához vitt el: Sanuosi e gondolat vállalása jegyében 

koszi tette el a SPI1ÁL ciaíi filmjét. Hőse a lengyel 

tipikus közép-kelet-eurőpai bajokkal küzd, azaz : százszor 

kérik ki tanácsát, de legalább kilencven?! te zör elutasítják £

oki

a hierarchiába való be szorítása olyan kinzóan elvi seihe-
ilyet le vette ti en és állandósíthat©tlan kényaasrzubbony, 

ni esek ez életével együtt lehet. Előbb egy hegycsúcson ki- .
g akar ott fogyni, e megmentik.sérel meg öngyilkosságot,

Aztán kilép az udvari erkély rácsán, e magához ránl>jaejó 

anyja, a föld.""Ha a Jaspers! egzieztencialieta filozófia
logikáját követjük, akkor azt kell mondanunk, hogy iomass 

amikor felkapaszkodik a kórházi folyosó ablakának párkány í— 

rs, amikor fellép erre a semribe vezető lépcsőfokra, s ki
egyenesedik a fényben - győzött. Választja , sőt újraválaszt
ja az utolsó, számára lehetséges jelenséget, emberi meg
nyilvánulást. Dönt. Akárcsak Camus mondja a Sziszüphosz 

mi tosz&ban: "Unberi ü gyé teszi a sorsot "/97./ De erek a 

jaeperei logika alapján gondolkodó ember hiheti el, hogy © 

"halálraítélt már nem halálraítélt", csigán azért, mert 

ggyőződvén arról, hogy az éje zeke *ár sohasem őr véget, 

mogcee e ezi még azt ez • utolsó méltóságteljes gesztust."

Az öngyilkosságot dicsérendő soken és sokszor hoztok 
fel győzködő élteket. Ilyen érv pl. a gyógyíthatatlan beteg
ség, az összekuszálódott életút, a goldha tatlan történői-и %/

Ш
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/ -agy ilyen vezetett el pl. gróf Teleld Pél 

Sngsr ilkoecágához/-de az as "utolsó méltóság telje© gesztus''1 
CSÍ^C a kétségbeesett halált eredményezheti, még akkor is, 

ha a döntés az emberi feneég utolsó norzééja is* Jane só 

Ml kies Csillagosok, katonák c. alkotásában a vörös parancsnok, 
aki már c
fehérek lövik le, vagy pedig

végez magával , mert levetheti

mi

a között választhat, hogy 61 az őt körülvevő
gelőzi ókét azzal, hogy

t sok emeletnyi mély- 
gadatott neki a döntés lehetősége, 

kétségbeesett halál is volt. 

atmár végképp kicsúszott a kezéből, s
halála 

Mert a lehetőség
egy összezúzott roncsnak már nincs lehetősége megakadályo
ni azt , hogy tetemét legyalázhatják.

Mind évti az oka , hogy a halállal fog-
évek hetvenes évtizedének

Magyarországában és urőpa északi, 'ezcic-íty ügeti részén a jólét 

eredményezhette a "halál felé fordulást**, hiszen minél szebb 

az élet , annál rettenetesebb az elmúlás, és érthető, hogy 
az optimista életszemlélet pesszimista halálszemléletet
eredményezett- mint ahogy a pesszimista életszemlélet opti
mista halál életet eredményez. Ha jó itt lenni ebben
a világban, íáckor nem vágyunk ki aboól. / 98./ Az évszázad
nyolcvanas évei pedig a maguk * mindenhova begyűrűző gazdasá
gi válságával** bizalmi válságot is eredményeztek, és a
kollektiv atomhalál megint közelről rettent. Most tehát 

az ember visszafordul Jaspers tői Kierkegaard hoz, és © szoron
gás valóságából terheli ki művészetet. Akárcsak 1956-bon, 
amikor a II. világháború után először jutott el oz e beri- 

ség a lehetőséghez: ez önmaga elpusztítás ének közeliségéhez.

Bz a félelem szülte Ber/pan mindmáig egyik legnagyobb
cimli alkotást . A elmet a Bibliafilmjét, a

ságallta. A János Jelenések fogalmaz to meg ez apokalipszist:
"~s mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lén nagy csen
desség a mennyben , mintegy fél óráig. És látóm azt a hét 

angyalt, ki az Isten előtt álla; és adaték nékik hét trombita*
A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről/99./ * • a

nagy csillag,égve, mint a fáklya, és esék a vizeknek har-ega?
Kódrészére és a vizek forrásaira . A csillagnak neve pedig
űröm** / loo./ Bzzel a végső bibliai képpel kezdődik a
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ífctedifc pecsét. /iMr a forgatókönyvben mép 

"in raedl
eaael az

res-eel terveste kezdeni/. £е в 1 is végződik i 
sédkor megjelenik a halál, a 14vag felesége, Karin ezt a 

szöveget olvacra fel a i&bliából. A történet cselekmény vázla
ta : Antonius iüLofc a lovag fegyvemöke , J3ns társaságában 

éppen a Szentföldről van hazatérőben .Mielőtt hazatérne kas
télyába , megjelenik érte в Halál. Dó milyen allegorikus fipu- 

ra is, mégis , akárcsak a rémfiliaekbsn, naturális valósága 

van: viaszos arc, végtelen magabiztosság, e az elemek is en - 
gedelneskednek neki. A "tériben, ahol éppen utaznak hőseink, 
csönd ven, mait mindenkit elpusztított vagy élűéit már a 

pestis. Az idő : a középkor. A Eeresztesbadjáratok Valamelyik
Százada. A lovag alkut ajánl • h-Iáinak. Sakkpartira hív
ja. A tét: az élete. Ив 6 győzne, a halál köteles elenged
ni éket. Aztán , ahány lépés, annyi epizód a kot hős életé-

: a fel-bem. A lovag befelé élő emoer. Introvettáltaégát 

feltörő kérdések ütik csak át, agyéiként hallgat. özolgá-
. Szereti a Jó ételt, italt, a nő

ke tf négy erejű és végtelenül igazságos. Olyan, mint Csongor 

Jelgájo, mint Don ^uiotte Gmeo Fanzája.jDe mindkét tőjük tői
több, t ő a lovag viselkedésre kény szeri tett másik énje» 

De térnek egy templomba, ahol Jöns pálinkázik ée a templom 

festőjét hallgatja, aki a falra pingált hal ál tánc jel ene tnek 

funkcióját abban látja, hogy az
►grendOlnek, akkor «lgondolkodnak. "Л01./ A lovag közben 

gyón, és gyónás közben ilyeneket kérdez :" Lehetetlen és

rgrenditi a hívőket, " s
ha

le tent" ? bűért kell neki áfáiig kimondottivei
látta csodák ködébe burkolóznia ?Ígéretek és senki

hiszünk saját• •
gonknak sem' f iüi lesz velünk, azokkal, akik hinni akarnak 

és nem tudnak hinni ? zs mi lesz azokkal, akik n 

ie tudnak?
Istent ? Miért ál bonnom tovább fájdalmasan és msgalázó-

ji Te-

gőlniMért nem tudomés • ** <

a szivemből 7an, habár elátkozom, ki akarom űzni 
dóst akarok, nem hitet...

• • •

pap 01 a másikKözben kiderül, hogy a győntatófulké 

oldalon, hanem a Halál, őneki mondja a lovag, aki papnak
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hiszi őt:" Azt akarom, 1ю& Isten kinyújtsa nekem kezét, 

felfedje arcét, szóljon hoz^áraf De hollgat/ttáltok hozriá
since ott*/Í’e-az éjszakában , de néha úgy tűnik,

nincs ott sen* i./Akkor az élet borzalom.
Genki sem képes úgy élni, hogy ott 

előtt, és tudja, hogy minden
a haléi az orra

s e m m i". Bár az
emberek többsége nem gondol a Hfílélrö sem a Sens ire
/ ezt a mondatot a"iíalélheti közbe/,-égy napon mégis az
élet legszélső hatérán találják magunkat, ée belenéaiek
ez ^szukába.?. It©n, azon a napon " féléinÓnkat képpé kall
formálnunk, ée azt a képet elnevezzük Istennek. "Л02./

a Lovag és © Halál beszélgetésébe két sarkalatos
tételét is megfog®! az ateista egzisztenciali
© léten tál is a eemmi van, tehát az élet is és a halál 

, ée Isten is &

:

is . He azonban 5 csak ennyivel
elégedne meg, akkor nem 

kritikát. 6 azonban éppen azért letet mély ém mértékletes,
többet, mint egy profán isten-

rt mércéje mindig Kierkegaard, tehát még kételkedése is
etikus. A történet epizódjai ísind-ssind egy-egy válasz
lehetőség. Kinn 0 templom előtt fiatéi leányt kínoznak. 31 fog
ják égetni, mert *• az ördöggel cinbor ált." Később a lovag at 

is kérdii látja-e mi van a halálban. • •
ben csak iszonyat van. Aztán találkoznék Tteval-lal,я*к ö

a kiugrott pappal, a „bűn" képvisel 5 jé el; egy komédiás
közööcéggel, Őkat-tal, az együttes "iga tójával", és agy
kedves hársvaaeeóggsl : a szüntelen látomást látó komédiás
Jöf-fal, Miával a szépséges feleséggel,ée gyermekük1' 1.
Foötoe szerepet kap még © "gyarlóság két képviselője", Ж

I, az 5 kikapó« felesége. Történetünk 

szeretője. Az a lényege a történetnek,
flog, a kovács f és Li
közben Skat lesz Li
hogy csaknem mindenki ma %Л. 'oaéőiázva, hiszen
színésznek sincs kivétel, s saa rape és fellépése kötelezett
sége alól fél enti őt halála. Meghal Ravel is, a bűnösök 

szörnyű halálával, és kérő jajszavár© csak egyetlen 

dúl: aki áldozata lett volna, egy leány. Meghal végül a lovag 

ie és teljes kísérete : © fegy verbände zó, a kovács, a kovács 

felesége, a lovag felesége, de mindnyájan másképpen. A lovag 

kérdő save, Jöns tiltakozva, a többiek megadóan.
g, hiszen a lovag élete végül

bsak e
komédiás házaspár menekül



iPH nyer értelmet s már nem érdekli a sakk, le is söpri 

a bábukat, s mig "ellenfele, a Halál* ujrarekja azokat, ed
ül, mert elmenekülhet. 

Szimoolizálva ezzel a bibliai sasép történetet: Jóaeof, : drio 

és a Chernek hármasságát. Olyan hármasságot, amely egyedül 

győzelmes az elmúlás fölött, А фе cinekben Folytetódé 'let 

győzelme olyan általánosság, mint amilyen általánossá/ a 

Szerzetes monológja, aki Így prédikál : "Mindnyájatokat el 

fog ragadni a /fekete/ Haléi, 11, kik tátott szájjal bámul
tok, ti,kik tele hassal terpeszkedtek, ti , kik mérhetetle
nül elégedettek vagytok önmagátokkal, tudjátok-e hogy máris 

ütött az utolsó órátok ? A Halál ott lapul mögöttetek, látom, 
amint a napfény
ahogy a fejetek fölé emeli. Kit fog elsőnek érni suhin
tása? léged, ki olyan ábrásét tol állsz ott, mint egy sunyi 

kecske? Lehet, hogy még az est leszállta előtt végső tátogás- 

ra torsul a szád ? Vagy téged, te
öröm és élvvágy, lehet, hogy még hajnal előtt elhalványulsz 

és kihunysz ? Vagy téged , ,te duzzadt orrú, ki ostobán vi
gyorogsz, lehet, hogy már egy esztendőd sincs hátra , és a 

te oszladozó tetemed is szennyezni fogja a földet ? ludjá-
ghalhattok akár ma, akár 

holnap? Mert kárhozottek voltok mind! Halljátok, amit mondok? 

Halljátok a szót : Kárho2ottak vartok, kárhozottak, kárhozot
tak I" / 103./

dig a komédiás házaspár

gcsillan koponyáján. Villog a kaszája,

•saony, kin virít ez élet-

, érzéketlen bolondok, hogytok

A beszédet a faluba bevonuló Snmarcangoló, önmagukat kor
bácsold fanatikus mea culpázók előtt mondta el. Kitűnő szink
ronba került © felirat, ée észre sem vesszük, hogy svéd szö
veg hatol be tudatunkba. Veidben n^ors ée profén , és meg
döbbentő stílusban megfogalmazott általánosság a Halál álts- 

láoo ságe. De az let fegyvere sem gyöngébb: A permek a 

győzel
v.bb©n az értelmezésben világi és aktuális jelentése lesz 

e üzent Család kétezeréven át szankrálie értelemben elevenéit 

történetének • Emberivé válik, huizunizálódik. ós figyelmeztet 

is: valamit tenni kéne a X£. század emberének is, hog? ezu
tán is, amikor a vallás mér nem ható tényező, azután is 

nyerjen jelentőséget az anyaság mint kstegoria, s a

letéteményese.



■h család fundamentális és mindig ható erőforrása legyen
a aaölő-gy érmék kapcsolat, léhát : ni to ez /isAell! itosz

> hogy kevesebb csipeszre , vat ára és vödörreaz
legyen szükség- ezek ©a abortuszok elengedhetetlen kellékei;
és minél töby bölcsőre, pólyára lehes 

jelképes tartozékaira. Csak gazdasági eszközökkel ezt 
lehet

szükség, a születés

о müvében - akárcsak Jaspers a Filozófia c. míivében-
gjelenését a viliben esek 

taiuoríozieoV. utján látja lehetségesnek. A " jó és e rossz 

hatalmak , s mint " szeretet1* és mint * шülülo > ".jelennek
A szeretet a lét felé irányítja az embert, © gyülö-

a "jó" és a -rossz"

mm

let pedig a nemlét felé taszítja.-..- A szeretet arra ösztö
nöz, hogy csendben építsük e világot, a gyűlölet pedig a 

a létet az "ittlét" kioltó, és az ittlétet magát
misitő katasztrófához vezet. -

Só^en e logikai okfejtésben Jaspers is és nyomán Derg- 

ic az emberi élet kioltását , beleértve ez öngyilkosoé-
ombeil^^^tóeljese^sének^íartja^Junemgot is, n

a rossz felülkerokedéaének a jó fölöttA / 104./ QeA Kié
erősed о a halálnál, tehát a - jó*'c©ek őket

>- a tudás és a tudni
és Jof szerel
jellemzik. A lovag, a - kérdező 

h r'c kúpviseMJz* Шт pküi • 1мкпкМи, ШЛ пег kéapáaa, 
de cselekszik. Ő tehát a - cselekvő ember". Bergman a
kérdező embernek, sem a cselekvő embernek nem ed felmentést.

a tudás képviselőjének azért nem, mert о
» : u'.^dban eléggé lejáratta angit • piMit« WA - űr t

álldo**
g e fasiszta ideológiában, hol mint

Összefogott fizikusok közösségé- 

bi zott. A - kér ező

- jelent
ez atombomba feltalálására
ben. А 11 alkusokba* már DQrenmatt a
ember- alapvető jellemzője a kíváncsiság. A titkok mögé s

felfedett ti-retne nézni, de ott, mint adlig is, mind 

tok mögött f csak olyasmit lehet találni, ami nem a javá- 

ellenére vált az emborsiségnelt.
Do mi baja ven Видааппак a Csőiekvő emberrel, Jönssel? 

äz, hogy nem cselekszik időben ! Iáért cselekszik már, ami
kor késő akadályozta meg-A felesleges hadjáratot• a a
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- a Szentföld elvett életükből tiz évet- , & boszorkán*nak 
kikiáltott s sétlen kislányt elégetik, annak elle
nére, Hogy Jönc minden porcikája azt kivármé, hogy 

már cselekedni kellene, és e
MilKÜl« BnpK ezt üzeni : a mi századunkban a * jé"
képviselője, a Cselekvés is c addig jut el, hogy meg
bélyegezzen.
Káéképpen látja a kérdéskört íienes Károly." A legfejlettebb 

nyugati országokban-Írja- 1957-ben már nemigen lehetett 

fölvetni a nyomor kérdését, de még 
koncentrálte ággal 

mint olyan ellentmondásra, amelynek se its égével a repre- 

ta tivan

talált rá kellő
a nyugati fii nem vészét ez elidegenedésre,

kül is képes 

lista világot. A báboru/és háborúk/ még
statikailag negatívvá minősíteni a kapitá

vol tak oly эд
, hogy fel ne vetődjék- a nyomában járó de zi 11 űzi ónál tser

séggpl - a haladás kérdése, s ehhez kapcsoltan az élet 
értelmének problémája 

keretében , egy fii® el 

lo zónájának de 

tegetni , teljescéggel 

tőle. Már ccak ezért

• • •
fi-

mdvészetóben veié érvényesülését fej
nem is lehet eltekinteni

, mert JofhaL és Mianál az élet,
ilkedik legfőbb értékké, nyilvánvalóan érzékel-

rt a filmbenhető as egzisztenciái ista beáll i to tteág. S 

mind egyre nyilvánvalóbb lesz, hogy szereplői nem egyszerű-
élet értelmét keresik, hanem inkába a lét

, aki szembekerül a halállal,Шокtáséról van szó.
sak az élet értőimének kérdése vetődik fel, henora annök 

szükségszerűsége is, hogy 

értelmetlen
halála ns azzal a zélete,

azért veti felnek tagjaié .. A máglyára Ítélt lány 

léte kérdését, 

olyan v lt, hogy tiltakozni kellett volna a halál ellen. 

Ennyiben a Hetedik pecsét nemcsak a ténylegesen átélt éli el

mert létük nemt az t

© fii omüvé szét vállal коgeneciés következménye volt,
A ki szolgáltató ttald- el-.akikkelannak tudatosttására• 

pusztán megtörtén- ok в dalnok, szemben áll *31ok, aki о dolgok 

értelmét keresi, az események okát kutatja. Ennek követkéz-

# • •

i •nyék ré©énye , hpgy mig Jöns és © többiek sz
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Ólok tulajdonképpen sear it ее© tesz saját lelkének ki fe
jszéére juttatásán túl. z dramaturgiai!ag Jlokot mint 

hőst sajátos pozícióba helyezi. Főszerepet játe.dk e filmen, 

de ezt csak azáltal teheti шея, hogy B többiekkel ennek 

megfelelő viszonyba kerül. A modern filrrraüvéezetben alkotá
sok ho;: zu sore bizonyította később, hogy a hőstül ebkor
lg- történik, valami,J^e^l|^k.mellett,ellen

,. A hetedik pecsét az ilyen ábrázolásnak még csak
IÜ

a kezdő tét jelen Uitte./Igazdn talán csak Bobért ßreceon, 

Federico Fellini ás kichelongelo Antonioni néhány müve előz
te ©eg./i3argman filmje tehát nemcsak a lét értelmét kereső

mintábrázolásuk ént jelankezik e jelent értéket,
t egyik jelleaaetes állomé-a filmművészeti fejlődési foly 

sa is figyelmet érd 

dée ellen küzdő , kereső 

riurnát kutató , gondolkodó hőé, nm kívülről bevitt öllet , 

a nagyon is konkrétan körvonalazott korból szükség- 

kOvetkező felismerés. Biok más, mint a többiek, de aég- 

velük. Konfliktusé a környezetéből is adó
dik, mégiscsak a maga döntése, létraegválaeztása vezetheti enn~k 

feloldódásához. Jöns ezért tehetetlen a halállal ssaraben, 
és tiltakozik ellene. Blek elfogadja, de harcol vele."/105./

1. A hetedik pecsét-ben az elidegono-
nem e^ezerüen a lét aieáté

li

áll

Károly alávető tone ani v aló j 6v>l egyetértünk. A zzál azon- 

nam érthetünk egyet, hogy Шок prototípusa lett volna 

azoknak a hőtöknek, akik mt- a környeztükkel kerülnek konílik- 

tudholyzetbs henca örüalk Jckel, s tulajdonképpen * sém it sem 

tesznek saját lelkűknek kifejezésre juttatásán tul.’B ár a 

múlt században, в XIX. században ált és alkotott az az e 

aki ilyen bőtöket hozott létre. Leó Tolsztoj volt a nőve.
Pier Bezuhov sőt , bizonyos mértékig maga Kutozov is ilyen 

hős volt

**•

nem cselekményesen avatkozott be az események
kivárni volt

• • •
in a té be, hanem azáltal, hogy kivárni tudott, v, 

kénytelen. Úgy ennyire jellegzetes figurája ez a tolsztoji 

irodalomnak, Ыт nyomukba és hozzájuk kötődve deffini-
; illetve született meg aélődott a fogalom : "toleztojáni 

tolsztoji jelszó s "ne állj ellent a gonosznak." így győzött , 
& «egetartás után Kutoaov, élte túl a szörnyűségeket Üozuhov, 
és igy lett, ha lett "metaforikusán halhatatlan" Шок is.
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A nem idézett befejezd részben 6 Károly ezt ie sejteti
. velünk, hogy e Шок-képviselt© ut «Ive:«thet о megváltáshoz, 

a megváltaviéhoz is.VÍ‘"bennünket is, akiknek ez а Шш készült.
tekintettelAzt gondoljuk, ezzel egye tőr the tank 

közeli lehetőségére, csa’ ugyan 

kivárás. 7égоб wovon aeonben bőrise 
lelkeinket.

a tőrből ál
megoldásnak látszik a

ti >6

Igen sok értékelés jelent meg még A hetedik pecsétről. GyőrfSy 

b'iklós szerint к hetedik pecsét valósággal iskolás rendsze
rességgel történő kifejtése 

öik pecsétben a hol tilt fag, «tje ez ember. 
flfcUr., , YálebgjLB» élssmzjséeto^Ш^ШЯОР&&hassa szt . asslv 
fllandóaa leselkedik ránk, пега tágat mellőlünk életünk egyet
len másodpercében
formájában, hanem az élet szükségezerö vele járó jelién t. A halál 

zenei témaként minduntalan visszatér a filmben, hol 

allegorikus figure képében, 1ю1 mámonto 

azon dél el minden, ez viszi előbbre e történetet, hogy ki iiogysn 

viselkedik ezzé?, az állandóm jelenvaló fenyegetéssel 

Л06./
A tétel egészen pontosan rsegfogal^ezaa az azóta mér i 

lett tételt:»ellenfel ink a ■„ helál." Nem a másik erber,

goncolatvil áginak... A hete-

Kém egyszerűen pestis vagy atombomba

iáként, ée vei tóképpen

rtté

elmeié*, és nem kell e»toz háború, hogy esténkint jogosan kér-
g: "Ki tudja holnap mire ébredünk.**dezheeoűk

lelkesedik Anto-Gy6r££* t'iklós- Homes Károllyal ellentétben 
ni us -lók figurájáért. Mert Mába nés essmb* "keres stény hit tel"
- ami azért foezlányosodva is mégiscsak lát- és
tudásvággyal hallétként a halállal, szorongató kérdéseire 

érkszik válasz. Még a béléi is aztn e с
шоп-jő i "Kincs titok." 6« is 

hurcolja áldozatait, 
életének értelme, hogy leeüpri a sakktábla bábáit, коду 

komédiáé hésaspőrt <*zaa : e Lovag feli

a sem iből jött, és © semmibe
Vöpy talán ott lenne Antonius Шок• #

rteköthessen a 

voln*. a keresztényi es 
Másokért az es

-eítigazát, ée föl Idozza
értelem .szellemében 7 Aligha itt

ts-- A lovag gesztusa csak tora ravms © Háláim, 

fizikus félelme visczsvoahstatlan, 
puszta önfeledt iát és szeretet keresztény örömével . ^ár
ut© t biztosit a boldog lelki szegényeknek, de ezzel

rt nem érheti be e

f.§‘6^1 %, «#



78.

mit *n változtat a 3em.i elkerülhetetlen ontologikue saori- 

tág.ía , mart ez , akár tudjuk, ©kár nőm, körülién és 

ránc bon? ink о ti., Meddő dolog lenne azon vitatkozni, hogy 

keresztény vagy ateista álláspontot képvisel-e ötorgnan. Mű
vön t filozófiai meséjének éppen az kölcsön z erőt és intel
lektuális feszültséget, hogy nóta vélted tételt akar igazolni. 

Вегдшап пас; foglya semmiféle illúziónak vegy nosztalgiák, 

feladatát csupán oboán látja, bog/ művészi 

ó b a n elénk, veti is.® azt az egzisztenciái '• s helyzetet, amely
ben bizony talörmá váltak az élet alapkérdéseire adható válaszok, 

öz 6 számára >ain..aaekelőtl a keresztény hit válaszai. 6 is

v i z i -

kérdez, de a fii je nem válaszol" • • •

A hetedik pecsét, oár sokféleképpen értelmezték is, lényegét
idején

, hogy allé
tok intve könnyen érthető film, amely olyan, már 

is triviálisnak számitó megoldástól ried viss
goriktm Ügurs képében ^személyesitso a halált, s Sémi kíü-
ddtcét. Nyilvánvaló, hogy a filozófiai semmit, bármily kép
szerű , szemléletes is kell legyen a művészet, személyesen
félléptetni kockázatos dolog, ha nem képtelenség* 'fisért is 

választotta ber^man a középkori moralitások stilizált világát,
ahol allegorikus figura képében bármilyen elvont fogalom is 

fölléphetett . A Sémái azonban , ha lehet mondani ezt, ©z ©Ivont- 

nál is elvontabb fogalom, és ^epgm&n később már nem érte
^oldásokkal." Mi az, ami mégis élteti 

a filmet? Id az, amitől ez ebsstrskt figurák, a templomi 
falfestmények stilizált világa iudbőröztető realitácsal sugall
ja ez ember fenyegető kiszolgáltatottságát?
- főbbek között , a **©lál felléptatéeéhez hasonló "triviális"

emelkedett

ilyen egyszerűbe

gond óla - 

lélegzeteién i tó fee sült
ről dások, amelyek

t i ütközve
Az éjszakai erdő kísérteties hangulata, 

a sakkparti, mint dramaturgiai trükk, közönséges izgalommal 

töltik
ság oldal áról hozza az esztétikai feszültséget 

pecsét a halált faggatta, és- he a szorongástól nem la megess
él© tét kapta válaszul** / 107*/

ezférával
séget teremtenek• • • •

cselekményt és e képkom о zició mégis az el vont-
д. hetedik

ig e
• •• •

A hetedik pecsét arra kérdez rés mi a halál ?
A Suttogások és sikolyok padi* azt vizsgálja>_bpr’^_Munk

. Bort tálén ez a kérdések kérdése: ©z átoiklás a létből



79.

e "nemlétbe", pontosítva a kategóriákat: az életből a háláiba. 

Azt a pillanatot ábrázolja ©"Suttogások ős sikolyok”, 
lyikért cserébe - sokak szerint- ha aég jobban halmozná 

is az élet q jutalmakat , akkor sera tudna 5s sebezni ennyit,
hogy gérje érte elszenvedni a haldoklás utolsó stádiumát.
Azt a stádiumot, mikor már lassul a lélegzőt, csökkenni kezű 

a testhő<>rséklet, lacsul a keringés, csSndesedik a ssiv, de 

esetleg , még felfog az öntudat " Azt © pillanatot, 

kor a fájdalom oly tűrhetetlenül testi lesz, rogy már csak 

sikoltásra képes, mikor az üröm, a váratlanul, mcínaryaráóha
tatlanul ránk törő egyezer csak utolér, és izgatott-bolond

• * •

a létezés elementáris mélyrétegeihez érünk.
Itt jeiaii ki Bargpan , az ártalmán innen és a tudatón túl a 

film hőseinek indázó kapcsolatai kusza, bonyolult érzalai viszo - 

nyai tartományát, üaon a vidéken, ahol a kiáltás és a suttogás 

e kizárólagos nyelv, s a racionális kCsüéstŐl megfosztott- 

- vagy megszsboditott?- nyers, alig artikulált emberi hang 

lesz a hosszú szenvedés és a tünékeny boldogság közvetlen 

kifejezője. Ismerős tájak.Leginkább valami sötét, áradó víz
sodrás képzetét kelti beni om,-irja a jegyzeteiben-, arcok, moz
dulatok, hangok, kiáltások, ianyás árnyék, hangulatok, álmok, 

szilárd és megfogható, ha erek pillanatnyilag nem, 
látszólagosan. Álom, vágy, esetleg reménykedés vagy félelem, 

épp ezt az iszonyatosat nem raondjs ki senki, 

hergnan azonban kimon ja • Kan szóval, persze, hanem egész 

filmjével, gyönyörű céges képekbe foglalt lenyűgözően tagolt 

iveit, gazdagon díszített architektúrájával. Legnagyobb paradox
éi viselb tétlenül, érzékien szép zene...

sém i e<

na в

Mégy as aony néz szembe a halállal” / 108*/ 

j'gnoe, aki haldoklik légy gyógyíthatatlan betegség utolsó stódi- 

van éppen; Anna, aki gondozza, és két nővére ’ Karin, 
es ólettől megcsömörlött idősebb/és rária a szép, aki elég ш . 
fiatal ehhoz, hogy ez élettől aég nemcsak vár, de követel is.

A két nővér féli, rettegi kívánja és vágyj© a halált, 

ignes , aki a egészet elszenvedi igy kezdi naplóját: "Hétfő, 
kora reggel; nagyon fáj. *
Annyira fáj jgajes, hogy lényege már a fájdalom. Doleo ergo 

mondja a latin- fájok tehát vagyok- • Annyira fáj, hogy 

ígértjük a nővérek óhaját: jöjjön már a

• * • •
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most tényleg szabadító .
Csakugyan s zabadi tó f Tejm: iígnes s zöget 51 is az ? 

Lenne beteg, aki akármilyen pillanatában is elfogadná a
halál kegyelmét, ahogyan az euthanó La hivei hirdetik?
ignee csak segítségért kiált levegőért, amit nem kap. 
A Suttogások és sikolyok nem gyönge idegzete 

való film.

• » »

a fülladásos hálál irtózat© , ahol a látvány: 

a görcsökbe rándult test, és ez auöiálic élmény: ©z e hör
gő heng,
el mindenkit. Bergman höláltáncot irt. Nem olyat , mint 

Francois Villon, akinek versével még el is játszódik az el-

• •

ly semmihez hasonlítható , iszonyattal tölt

• Nem olyat, mint a Biblia dolgot a jelenete, mert abban
ott bolt valami kifejezhe tétlenül fenséges- megrendítő,
de olyat, amilyen halált halt anyánk és apánk, és ami
lyet halni fogunk mi mind.
* ügy érzi az ember, mintha valami súlyos kőtömböt ölelne 

к rül
békülékeny emlékezés euttogó-puha eejtelmeesége. . les és 

lágy , bénult és

A fájdalom tagolatlan kiáltását párnázza körül a• • *

állnak váltakozva 

A film témája: ez a halál. Nincs ennek 

: Az ember dermesztő elha-
ezeniben egymással• • »
a filmnek története, illetve 
gyatottsága az üres és kegyetlen ég alatt. A magány ful

ly a végső, tétét e 

magány a halál érájának magánya, amikor ignee is rádöbben 

és mi is rádöbbenünk: ezt a magányt már nem oldhatja
, mert ezt a folyamatot már nem vállalhat

ja át tőlünk senki. A film iszonyatos vallomása szerint: 

egy halál van, de az mindenkié. Minden halálba belehalunk 

mi vajmennyien, ahogy Á^ies halálát is 

védi minden körülötte sürgő társ©

l&sztő csendje , de olyan állapotban,

fel

géli, végigssen- 

A félelem ok&i , a 

felkészületlenség okán ? - mindenképpen a gyengeség , cső ör 

és kétkedés démonaitól szorongattetva. Attól a végső szembe
sítéstől fakad fel a köznapi konvenciók által el tokolt 

kétségbeesés és gyűlölet , az artikulátlan kiáltás, ©z 

animál!s rettegés. Nem, Mer,
hősnői ve 1 szemben. Űzött , kiszolgáltatott , időleges fegyc- 

íberi lények, akiknek kegyetlenségénél csak

• •• •

most nem elnéző gyönyörű

lembe zárt
esenőősége nagyobb. 
Talán a teljes leesupaszitása , végső kérdésekre való
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redukálás© hívta ki a fórra© pazarló szépségét, mert ez ©
szinte erotikus szép
arra, hogy - Kierkegaard fogalmazását kölcsönvévo- a reflexi- 

6 nélküli közvetlent, ez eaüitett "érzéki zseniálist"

nyelv képes a leginkább

ti énül kifejezze. A kiáltás ée suttogás övezetébe 

tartozó egzisztencia nyelv® ezért lett szükségképpen " zenei - 

erotikus", másképp szólva démoni an , borzongatóan érzékletes, 

bűvölő, felfokozott, de mindenképpen fogalom alatti 

varázs. /109./

kö

ily még Mood? sólet azVan még a filmek egy jelenete ,
élet után cimü , s klinikai halál állapotából viaszaié-tek 
élményeivel megy ©rázható. Az , hogy a halott megszó
lal? * Halott vagyok, tudod" szólítja © három nőt • Be 

csak Anna hallgatja meg: a többi iszonyodik tőle 

nyitva hagyj© a kérdést: álombéli
• * *

ez a jelenét
vagy mi ? ő maga igy magyarázza a jelenetet szövegköny
vében : * A halál végső egyedüllét". Sz az, ami igazán 

fontos, ignea halála elakadt valahol félúton a semmi felé. 

Ém én ebben találok semmi különöset? Hagy a csudába 

ne találnék! Sf. éle helyzetet még senki nem látott 

valóságban, sem a mozijában." / 110./
a

fetezhalott-e ignes? Kisértet? Kisértethistoria ez a fiira ?
volt ki sér te tiling t csinálni, 

lie is kövaSv ük őt ezen az utón. Idézzük e jelenet lényegét 

kifejező mondatot :"A halál végső egyedüllét;
Sincs hát feloldódás még a halálban sem. Mert akárhogyan 

is szeretett valaki, a halottól visszeborzaő. órabérén túli 

erő kell hozzá, iiogy 

test, egy volt
:ént érezhessen valaki egy hideg

r közvetlen közelében...
Az ontolo/dkuf „ma^n^től_ je"vógeő egy edüllétig" követtük 

ebben a dolgozatban agy filozófiai iskolai útját egy képek
ben beszélő filozófustól Kierkegaard tói a képeiben is 

filozófiát hordozó filmrendezőig, der-manig. Az utat kité
rők is jelien zik, de ez a fővonalat; egyetlen tonitvónya 

értelmezte olyan megrendítő hűséggel a mestert Vierke- 

gaardot, mint tette ezt a lényegében nem is filozófus 

filmrendező Be 

Mi is : könyvekhez kell fordulni a go dolatért.
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Sokáig elhitt ik: a fii a, ha nem is kommersz műfaj, de
szinte© igényeket aligha elégíthet ki.
azoknak e forr soknak alapján , ©melyekre Sámastikodva
megírtuk ezt a dolfo zctot, arra a ggy Őzödétre jutotta;*:, 

bogy az ókor rhétoréi о кого középkor prédikátorai, 

az újkor filozófusai © raeguk korában éppen ezt a ezer epet 

tő üthették be, mint most e film: gyorsan , takarékoskor ve az 

idővel, a két legfontosabb érzékszervet: a látért és a lxl- 

láet igény bévé ve, egy sor művészetet bekapcsolva- bekapcsol
va tehát a zeneművészetet, a képzőművészetet^ fotóművészetét, 

iro álmát, beépítve a politikát, szociológiát etikát mindezek 

alapján eredményül kaphatták : a filozófiát filmen.
Korábban előfordul hatott: egy szerző korábban & 

idő alett ir/het/ta meg müvét, mint ahennyi idő szükséges 

volt müve elolvasásához, hiszen nyelvezete, ka teóriái ащ- 

nyira megnehezítették a befogadást, hogy az ей többszöri
g. A filozófiákat feldolgozó filmek, 

tehát Dergman filmjei esetében éppen ferdítve von: két őre 

alatt befogadható, és sokszor csak évtized slatt öe se hozható.
maSa mondja: van olyan nap, amikor esek 3 percet 

forgathatok, azaz : egér; 

loo másodperc alatt lepereg s moziben.

rövidabb

nekifutásra történhetett

Oe

*4гге vállalkoztunk, hogy kövessük a szerzőket sajátos útjukon. 

Vigasztalan vidék az, ahova vehettek minket. Sokén esküsznek
I , hogy sz agyán , e szubjektum , mind
toldásának kulcsa. Mi úgy látjuk : valóban különösségek, 

tárulnak elénk e az utón, de ezek félelmes különösségek. 
Annyira azok, hogy © végén menekülvén e csöndtől vi eszav í- 

elhagyott tájakra: a közösségek lármás-eértő—
ilepébe, fég a robotba hajló teremtés is:

ily kéretlenül is bőszéi

gyünk

а шика, még az álközöseóg is :
helyettünk, jobb, mint az ©’’végső egyedüllét^ ahova mindnyá
jan eljutunk ugyan , de amit már 
ha ugyan nem egész életünkön át látunk, ha az egzisztencia
lizmus útját aa ebe zordig végigjárjuk.

eziről , életünk felétől-
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i&Sftfcgia

"^Uentaaondásokkal terhes századunk kultúrájának egyik 

kö apón ti problémája e sseeélyieég, ez emberi individium önmagá- 

ban, illetve helye, ггкгеро e világban, A mövésistek, az antropo
lógiai raegköaelitések Шоaőfiákban vagy s^kon kivül, « gyanta- 

tűén arra összpontosították erőfeszítéseiket, hogy valamifé
le választ ad jenek a személyiség problémájára. A kérdés fel* 

vetésének jogosultságát a modem egzisztencializmus megal
kotója, Martin Keidegger fogalmazta meg legélesebben:"Sgyet-
1« tu ott ez emberről olyan sokat és sokfélét, mint 

a mi korunk. Во egyetlen kor
kor

tudott kevesebbet arról, 

hogy Eli az ember, mint éppen a mai. %yeilen kor száméra
sem lőtt olyan kérdésessé az ember, mint a mi korunk számára" 

All./ Különösen e pel; 4ri világba о gyre általinecabbá váló 

pesszimizmus, a • szorongás", a "eearibehdllás* életérzésének 

elterjedése elsősorban a fiatal nemzedékek körében v©£y a lé
nyegében egy visszájára fordított nihilizmus, az anarchists 

lázadás, jegében az unifór- 

radikális megszűntetéeének igényével lép fel, miközben 

az az illúziója, hog? megszüntette, nem veszi észre, hogy ál
dozatul esett sgy még 3ivárebb uniforrd

ily a személyiség rmehtése
mi

iák.

Ez a g.oixl a nyugatiak gondja, beszivárog azonban hozzánk is.
A rock hi vei a fiatalok körében áldoznak oltárán. A sok törvény
sértés, konstruált perek, a történélem"kiszárnithatatlan" for
dulatai, státuszunk egy közönségben raind4tnind eredményezhet
nek m eak e fiatalok körében hasonló gondokét.
Boltozatunk ennek társadalmi metszetét nem elemezte, bég ©a 

olyan központi szerepet betöltő kote^ria, mint a * 

állott érdeklődésünk reflek torában.
Az égés* vonulatból csak a születés-házasság-hálál kérdés hámo- 

érdekelt. IS kérdéskört podig a XIX században aa egzisz-
tencialista filozófia atyja: rderkegsard dolgost© ki, ß C:.

a filmes-filozófus Bergman fogloHsozottjszázadban pedig ezse
az őket összekötő utat figyeltük. Aa élet keletkezéséről, a

az utón kevés információt kaphattunk: ennélszületésről о
többet a „teremtés templomáról s e 

a féri*írói és a nőről. Bár az ut végéről, ahova elvezeti min-
templom alázatos híveiről,
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den érdeklődé jé t ez e filozófia, elcsondhetnuk Madách utón:
"csak az a vép, csak azt tudnám feledni % mégis megtartjuk 

a dolgozat végén is, alapozó koncepciónkat: Kierkegaard nan 

ient ellenfele, honéra visszája* Olyan oldalról matatja be a 

létezést/ азан b I il ah él tűt/, amelyre rápillantani пега 

volt lehetőség ГЛагх utján járva*
3ok kincset gyűjtőt tünk össze a személyiségről* De mus&álkodá- 

eunk közben csak erősödött bannífcik a ncg/^őződéss ozonoru
ut ez.
A murikéval már korábban i© foglalkoztunk. Önnek terméke volt 

egy egyetemi szakdolgozat: " Bergman és e magyar befogadó" 

éleztél készült el j egy "befogadó" akkor - többek között" 

Így irt: * Harminc éve múlt már, hogy elvégeztem a vizsgára 

kötelező oktatási formát. Az utolsót, gyházi iskolába jártom, 

és emlékszem: csibéé sen mosolyogtam, amikor tanárom , Makkal 
Sándor püspök arról beszélt, hogy 

fejedéi
értettem* Harminc év után az Crv^eora cimü Эег&вап filmet

Bethlen Gábor erdélyi 

hamlncké te zer olvasta végig a Bibliát. Akkor :
• ее

figyelve és a tempi arcszolga / Alpot/ monológját hallgatva 

értettem g , cráröl von szó:Az ember ne olvaeron túlságoson 

de térjen vissza néhány ©lapozó műhöz., majd meglátja,sokat
milyen uj felfedezésekhez jut* Ш már tudom, sít jelent

• ее

a golgotái utolsó Krisztusi sóhaj: én istenem , én istenem, 
miért hagytál ©1 enges, iudora, ntt jelent abban kételkedni, ami- 

tber föltette as életét.” Al2./

ggyóződéere jutót unk: írás oldalról üde kép»üost is ©rre a
pon tárul ffel a valóság. ? áe oldalról nézve olyan problémák is

gpldhstók -esetleg- ami a saját utón járva megölóhatatlan
nak tűnik. Ez különösen igy van szón e 

e disszertáció iró^a is dolgosak.
aterületen, ahol

1982

Ы-ПГVarga István 

dolgosé ti ró

.
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For, ások jegyzék :

1.* Feljegyezték róla, nemcsak müveit irta álnéven, hanem 

álnéven gtáaadta saját müveit, hogy Felkeltse irántuk 

82 érdeklődést. Majd ugyancsak álnéven ellencikket irt, 

szávai, vitát kavart eojátrauge saját müvei körül. így ér
te el, hogy müvei iránt Felfokozódott az érdeklődés.

2.* Márkus Q/örgy-fordai 2édor: Irányzatok a ti polgári filo
zófiában. Egzisztenciái! »aus f katolikus filozófia,neopozi- 

. Második kiadás, Gbndolat Kk. 13p. 1972. 34. o.tivi

3.s lukács György: Az ész trónfosztása*Harmadik kiadás, Akadémia 

Könyvkiadó Up. 1965 192 о.
4.s Filmbarátok Kiskönyvtár«». ПП%&Ж& I. Magyar Hím tudományi

Intézet és Filmarcliivum és a népművelés Propaganda Iroda 

közös kiadványa lo kötet 138. o. Kerecsényi László 
Írása :I és e svéd filmművészet /

5.=* Lásd a 2. forrást a 35. oldalon
VidJÓSLa 1980/9-6.- íiankiss oCLeiaér : Közösгégekaválság-hiány

es száma 12-27 oldal között

7.= Ourevics: A középkori ember vilá$cépe c. kötetből " A 

személyiség nyomában c. rész alapján /Kossuth Könyvki
adó , Budapest 1974 253-276 oldal /

8.= Bevezetés a filmalkotások vizsgálatába. Filmművészeti Ki 
könyvtár 40. füzet Magyar Hlmtudoraányi Intézet ás Hlm- 

erchivum kiadványa ündrzej Ochalska:Időstruktúra a film
alkotásban

9.a Lásd André Bezin filozófiája és filmelmélete, -lovak
Zoltán irésa. Alcíme: "Mai ék ok a fiira® készet gondol éti-

. FXU&ULTOBA 1981/3 81. o. /83-84/ságánek kérdéséhez
lo.— aozsnyei Ervin: filozófiai arcképek. Descartes, Vico,

Kierkegaard . ^agvatő ^iadó £%>• 1971 359-360.o.

11. * Idézi Márkus György-iordei Zádor. Lásd а 2.
38. oldalát

12. » Seneca : Vigasztalások. Erkölcsi levelek. Európa Könyvkiadó
Budapest , 1980 . 5o., 64., 65., 69. oldal «к. Polybius 

vigasztalása

forrás
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Üpiktétoez: Kézikönyvöcske / Az ókori bölcs breviáriuma/ 
burópa Коду vkiedé i*>. 1978 

Lásd a 13. tótelt A 13. forrás alatt 

12* " Jobb éhen halni bánat és fáiéi

13. *
5. tétel

г jelölt könyv 

nélkül, mint
14. *

bőségben, őe terméketlen éc töméntelen
élni" 14. tétele в breviériumnakAl.olaal/sz idézett

1У-récz...**Aki szabad akar lenni ne kívánjon olyet,
zése v&ffl elhárítása másoktól függ.

Jób könyve VII., 9.vers . Biblia.15.*

Albert Camus:SziszifUsz mítosza, értekezés oz abs
bér c* fejezet. Megtalálható ö

16. =
ról, Aa abszurd 

nyugati filozófia c. szöveggyüjt—énj 236. oldalán
Вт. Sándor Pál és Br.Gimonovice Istvánná ép.

1978.
Reményi к Sándor verse: Szeretnélek mellenragodni

í

17. *
18. * Kierkegaard:A szorongás fogalma. Megtalálható Az

egzisztenciái! 

tette KSpacsi Шla. Gondolat Kiadó %>. I960. Második
kiadós

c. kötat 76. oldalától. Szerke.

19. * lásd a 18. forrás 18. oldalát
2o. * Bon Jüan- Az érzéki zsenialitás mint csábítás. Kierkegaard 

iráss gtelálható a 18. forrás 114. oldalán
21. * Sóran Kierkegaard Írásaiból . Válogatta és bevezetővel 

ellátta Suki Béla . Gondolat Kiadó űp. 1969.
13o. oldal
Ifoller .úgnes : A s setlen tudat fenomenológiája 

c. Írása alapján. Megjelent a Magyar Filozófiai Szőrűié
22. *

1973 3-4. számában 364-394. o. , illetve Kierkegaard 
Vagy-Vagy£. müve 1034-1038. oldalak к sgtti rész 

Gondolat Kiadó 8p. 1978.
Idézi Váradi István : Igmar Bei^msn c. cikk. Megvet 6-Ш.23. =
'1st Dp. 1968. 93-94. Ugyancsak idézi a Filrnkürkép I.
barmaim István :A gondolat hatalma. Szépirodelnd Konyv-24. *
kiadó Dp. 1978. Szorongás ée trogik 

tragikumelméleto 224-227. o.
Sót en Kierkegaard

Cora Qyörgy: Mítosz és film. Jegyzetek Igmar Berg
sonról. IBÚK A MDHÜAIÍ kötet Megvetó Bp. 1971 236-239. o.

25. *



87.

26. * JerrjsansAz intaicióimro \\bpja tko zon*. 111ЖШ.1ША 
1976/4 102., 103. o.

crébitáe . Lásd a 18. forrás lo% oldala 

28. a Oaiőo Äristerco : Эта,* er ás Dergaan ontolo/ikue msgópya. 
Filramdvéeaet vagy álomgyár c. mü 370. oldala 2p. 197o 

Idézi Hág a Hlrakoikép 1. 13t. oldal Lásd a 4. ©a. 
forrást

"

29. = Lásd a 4. forrás 130. oldalát Filnkörkóp 1.
3o. = A Filmkultúra 1976/4-ee s idézi ©z ШР OKAI Ш

c. kiadvány 1976 január-febriári t
31.« "Sinstein mondatét idézi Schreiber Sándor a HAGíVTLAG

e. folyóirat 1982. augusztusi b«n

32.« Uévai Ferenc: Hyoraozás vagy azonosulás. Hlrdtultura
1970/4 34. 35. oldal

33. m Lásd a 32. sz. forrásban feltüntetett folyóirat 152.o.
34. = Ifmsr aergman: A kígyó bőre Hlsvilág 1967/lo.o.

▼еду a:35. »Lásd e 32. forrásból Kárai ^orenc tlfy
lás ci&ü Írását.

36. = zemélyközi kudarcok álarcban. Fájja Sándor Írás©: 
Jergmen pszicholoiai modellje Fii mfcuL tűre

1979/6. 43. o.
37. = üo. lásd a 36. forrást

áréi. Lásd a 18. ez, forrás 61.62. o.
39.= Sárén Kierkegaard Írásaiból. Válogatta Suki Déle.

ükc.statikus előadás • Lásd a 21. forrás £1чг53»~».
132.-134. о.

40. = Lásd a 36.es. forrás 44* oldalát
41. = Idézi Féjja Sándor. Lásd a 36. sa forrást
42. « üereceényi László Sigmar Je

forrástÜlmkörkép 141. lásd a 4.
: Színről essLnro . A nap vége 121. o. Europe»43.= Jar,

ЪпУ vkiató Dp. 1979
44. = Eozsnyai irvin: Filozófiai arcképek: Descartes,Vice ,

Kierkegaard. -‘L. vető Dp. 1971 Sőrén Kierkegaard s -Ló te zni 

vagy gondolkodni 7 366. oldal

45. = Lásd a 44. forrást Idézi Itessnyai Jrvin ©a említett m
439. oldalán



so.
46. * Analógiák : Újszövetség János evangéli 

veres *7л vagyok a világ világosságé:ki 
ne::, járhat a sötétségben, hanem övé lesz az élotnak 

világossága; János evangéliuma 13.14. 14.i*ész 6.vere;
"ап vagyok az ut , igazság é az élet; senki 
az atyához, hanemha én általam"

в. r. 12.
követ ,

hot

47. = ~e remans Színről színre • Lásd a 43. sz. íbrrás H5.o
48. - ^hoponhauoríA világ mint szenvedi*. Idézi Wil Durants

A gondolat hősei c. müve Dante riadd dp.X93d 285-207 

i’orűitatta sSenedafe Marcell

49. =* Látóhatár 1982 áprilisi szám . 130. oldaltól folyamatos
142. 143. o.

50. » Uj íbrrás 1982. I. s
retet? *»z mi ?

29-67 oldal työkösi sildre sS:

31.- Kierkegaards Vagy-¥agy 103. oldal . Неб stádium • Lásd az
idézett mii kivonatos anyagát Heller eignes Írásában is.
Cbndolet Kiadd Эр. 1973.

52.= Lásd az 51. forrást. Az idézett nü 564. o. 

53.55 Uo., 51. brrás 564 oldal 

54.» Heller Ágnes irt egy dolgozatot о kommuna bá 

a Körtére tiz évvel ezelőtti s
is árokról 

♦ az írásnak nem
volt további visszhangja
öothár Péter : í~egáll az idő c. filmjéről v ezé. Hég53.=

benu-ató vetítése а Лйп tudományi Intézet cudokeezi ut
51 szám alatti műtermében, illetve vetitőtermébn

56.= Kierkegaards Vtgy-Yagy ; 893. forrás . lásd sz 51. alatt 

feltüntetettet
58. = Kiexkegearöot idézi Heller Ágnes az 51. < 

alatt feltüntetett mii/ a Yegy-¥agy/ 1002
forrás

oldalán

55. = ttergman: Jelenetek egy házasságból. Színről színre kötet
477 -470-479. oldal. Lásd e 43. forrást

60.= A matematikai logika itéletkalkul sai alapvető táblázata
G. Heves Katalin : Metematikai foglka c. egyetemi jegy
zete alapján készalt el SLOTS ~*p. 1964

61.= Jelenetek egy házáé, ágból 3zi színre 499. o. Lásd a 

43. forrást



89*

62« » «Jelenetek egy házasságból Színről színre
63. * üo. Lásd a 43. sz. forrást 497.0.
64. * Uo. Lásd a 43. ez. fonás 626. oldalát
65. = Uo. Lásd a 43. sz. forróé 496. oldalát
66. m Uo. Lásd a 43. sz. forrás 518. oldalát
67. = Kierkegaard: Vegy-Vagy

for ást

át 626.

9B9. o. Láed az 31. sz.

68. a Uo. Lásd az 51. s alatti forrást
69. * Schopenhauer : dsesyk:Az asszonyról. Gondolat hősei

lásd a 48. sz. forrást 3oo. oldal
70. * Uo. Lásd a 48.
71. * Jelenetek egy házasságból • Johan monológje . Lásd a

43. szám alatti forrást. 529. o.
72. = Kierkegaard : v agy-Vagy 962. o. Lásd az 51. sz, alatti

fonást
73. = Kierkegaard: Don Juan - Az érzéki zsenialitás mint

csábítás. Köpeczi Jőla válogatása: Az eg isztencializ- 

Ш8 99. o. Lásd a 18. s:
74. = Bergman: Színről színre • Lásd a 43. szám alatti forrás

531. oldalét
75. = Sőtér István : SSa több néven is nevezhetők.

VIGÍLIA 1977/12 854. o.

alatti forrást: A gondolat hősei

alatti forrást

76. = Szülejmenov:"Asia" / 

1977 III- IV. s
Forrás c. folyóirat

Buda Béla fordítása

7/. = Kierkegaard : "Istennel szemben aohs nem lehet igazunk"
Vagy-Vügy 1008. oldal Lásd az 51. alatti forrást

78. = Szent Biblia s Pál Korin tusbeliekhez írott I. levele
1/13 versei

79. * Tükör által homályosén. Szinrőlaszinre • Minus és
Dávid beszélgetőse 194-195,e. 175. oldal Lásd a 43.fbrr

80. * Cuido üristarco :Dreycr és Bergraan óntólogikus magánya
Idézett kiadás 405 • o. mrakörtcép I. Lásd a 4. sz . 

forrást
31. =* Uo. Lásd a 4. az, íbrrás 145. oldalát

82. = Csínről színre 194-19Й*Minus és Dávid beszélgetése 

Lásd a 43. sz. forrást
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83. a Kierkegaard gondolatéi agg? ber/meni iigure :Шош
tolmácolásában:** Az Ist !n a szeretet, a szeretet
az Isten. A szeretet 1st m létének bizonyítéka" t 

majd ho2<ráteezi: "Hallod, hogy tud ez az 

Шот a
c. filmen. Színről sainr 245* oldal Lásd © 43. ez. 

forrást í

bér dumálni?
phisztéi két©! „ igfbgsOLmazője az ХШ^ООО&ь

84. • Bergman : XJHVACSORA / Színről színre/ 246* o. Lásd a 

43. sz, alatti forrást

£>5. s arnnt s A svéd film lelke . A Ilin tudományi
Intézet Bp. kiadványa 1969. ISo. o.

86. = Mameskürti István í %y filmrendező filozófus •
Európa Kiadó Dp. e.u. 388* o.

87* * Biró Ivette : A film drámaieáge • Gondolat Kiedó 

Dp. 1967 35-36. o.
88. - 3uki Béla válogatása : Sörén Kierkegaard Írásaiból

Gondolat Kk. Dp. 1969* 266. о.
89. 3 В. Vámos Vera: Kari Jaspers filozófiába

Gondolat Kiadó Bp. 1966. 21. o.
90. - Oo. Lásd a 89. ss. forrás 36., 37. oldalát
91. » Lásd lol&ztoj : Három hálái c. elbeszélését
92. m Studium Könyvek A.T. Si akin: Az etikai tanok történeté

ből 331. o. Gondolat Kiadó 1953.
93. я üo. Lásd a 92. forrást
94. * Aezél työrgy: elmaradt vit© helyett. Jacques

de Bonis, Frtmca Bouvelle - kérdez, Aczél %örgy 

válaszol. Kossuth Kiadó 1975. 184. 185. lep

f x

v* ,

95. s Hácz Soltán- Varea Károly: A gyászszertartásokról
52. o.

96. = Lásd a 39. 90. az. alatti forrás 82.83. oldalát
/ B. Vámos Vera: ^arl Jaspers filozófiája/

97. = Szántó ärika : A halálraítélt arcvonásai • iáanussi:
Spirál ШЛШ 1980/4 szám 3o-31. o.

- •
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90. * Balázs Sándor : Optimist© elmélkedés e halálról 

e. dolgosat el ap jin Meg Jel ont a VILÍGOScAg 1969 

29-31. o.
János Jelenések 8. rés я 1-299. « vers Szent Biblia 
Bp. 1951 fiadja a Magerőre sági Református Ügy ház
Konventje

loo. SS üo. Lásd a 93. ez. for ést. J.J. 8. rész lo. 11. vers 

A példázat időszerűsége . Perces Károly: A hetedik 

pecsét. тЖХШГЦНА 1975/1. 35. oldel
lol.~

102. Bergman: A hetedik pecsét . Színről színre lO.o. 
Lásd a 43. forrást
Uo. Lásd a 43. ez. forrás 29. oldalát. Az "önmarcan-103.
golva elvonuló 

D. Vámos Vera : Karl jaspers filozófiád о 83. о. 

Lásd a 89. sz. forgást

tesek előtt elmondott beszéd
104.

forrás 39. 4o. oldalát /105. Lásd a 101. s Károly:
A hetedik pecsét/
tyőrf-цУ Miki ős : ä kér ezé ember. Igmar Bertán útja а 

Trilógiáig ГОЖВДИВА 1974/6 47. о.
Uo. Lásd a Ю-G.- sz* for ás 4M. oldalát

106.

107.
108. Biró ívette: A mérték tel enség dicsérete? Ccarmes-i 

filmjegye zetek . тШШЛША 1973/3 

Lo. Lásd a 108. sz. forrást 

Sziliről színre 466. Bergman : Suttogások és sikolyok 

"Szád vonala elégedetlenséget és mohóságot mutat a 

régi lágyság helyett. Tudod, honuan ven ez a "négy kar
colás? A közöny к 

füled ée az állad mögött? utt lakik a kényelem és a 

lustaság • Látod,Marie ? As az az éles , alig láthstö
ai&ggtt alatt: csömör és türelmetlenség." 

Kierkegaard szellemében igy térképezi föl Bergman az 

emberi arcot • Lásd a 43. forróst.

38. oDal
109.
110.

tói. Látod azt a finom vonalat

A Suttogások és sikolyok éppen ilyen vonatkozásai 

miatt is alapvető bizonyítéknak tekinthető Kierkegaard 

továbbélésére és reneszánszára Bertán által.
Mivel a film szélesebb tümrgeké is, mint egy filozófiai 

szemle, lehetősége von filozófiai ismerstterjesztésre 

ez értelmiség szélesebb tömegeiben is. ^e%vs 
'.!**°íol

&
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Ul. * Haideg art .idézi Cuki >Xla : Sörén Kié кераагб 

íráséiból е. válogat 4sa sípszavában. Gondolat 

kisdó Jp. 1969. 5. о. ^vezetés
Az idézet : $. Keideg;er : Kent und das Problem бег 

tfetpabyeik 1951. 19о. с. / Kent és a
problémái c. müvében/

tef isika

112. = Idézet Targe István s Uerpman és a magyar befogadd
c. egyetérni szakdolgozat 65. számú forrás alatt 

feltüntetett nyilatkozójától. 53 éves, tanár- 

népmüve 15. 6 a kérdőívet kitöltő töb. száz megkér o- 

zeit egyike. A megkér'esettek kösött volt országgyű
lési képviselő, tsz tag, értelmiségi , munkás,, 
fiatalabb korosztályokhoz tartozó és idősebb. A 

dolgosat azt faggatta* hogyan lehet népszerű De rgem 

a hetvenes évek Magyarországában, amikor egészen 

más gazdasági, társadalmi rendszara az
országnak, mint ott, ahol e vergehn filmek elké
szülnek. A válaszokból, kitöltött kérdőivekből
kitűnt. : e hetvenes években - a gazdasági prospe
ritás idős ában több rokonvonás volt itt a svéd .
jóléti társadalom el, mint amennyi feltűnő különbség. 
Sz azonban c a történel<
A So—as évekre már elmozdult a képlet, £z a dolgosat 

már ezt az elmozdulást tükrözi.

egyszeri egybeesése.
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Bibliográfia

-Kierkegaard filozófiáját értékelő müvak
egzisztencializmusról írott, Kierkegaard filozófiáját 

csupán érintő müvek »/betűrend a szerzők neve szerint/:

1* AlBásl Miklós:Az erzieztencicliznus újjáépítésének
kísérlete VALÓSÁG 1961/б 93-102.O.

2. £ francia kosiunisták e fii о zófi áröl/»aldec h rächet,
I'öurice Ihorez és Bogár Geraut beszámolói ф.1963 141.о./

3. Brandenstein I3éla »Kierkegaard Bp. 1934/ Sufci B. /
4. Balogh findre :Az irracionalizmus kritikájához, fita

{Aikács Cfcörg^el.MAG&AR FIIfjaűFIAI SZ&XE 

1959 1-2 szám, 75-113 o. j 3-4 sz. »287-299 o.
5. Csalin. /L/s A pesszimizmus filozófiája. Az egzisztenci-

alista filozófia néhány proЫérnéjárói.Fordí
totta Hathmann János. Bp. 1963 Kosruth Könyvki-
edó- Athenäum Nyomda Ю9.1ар "Korunk világné
zeti kérdései

6. ^frobniekij ; 0,6, s Az eg zisztenci ©listák uj szava ©z
erkölcsben. Az erkölcs útvesztője /Fordította: 

Újhelyi Gabriella Bp. 1964 Kossuth Kk. 85-117 o.

7. Gúidenko , G.P.: Az egzisztenciái!
^p. 1966 /Suki B./

ée a kultúra

8. Cfrőrff* Miklós: In/p&r Jergman Bp. 1976"Szemtől szembe *
Sz az alapozó munka már Bergmann a 1 foglalkozik,
de a kiekkegaerdi filozófiával való kapcsolatát

zve Kierkegaard filozófiájáról is tesz uj 

igállapitásokat. Gondolat kiadó Bp. 1976
el

9. Hermann István: A gondolat hutálra©.Szorongás ás tragikum
Kierkegeardról 211. o. Szépirodalmi Könyvkiadó 

Jp. 1978 ; Az eltűnt idő keresése.: FSZ. 1966/5.
légiója.

Kierkegaard "Vugy-Yagy--a . HAC&hR FIL02LF1A1 

32Ш&,Е 1973 3-4
11. Heller Agnes : A fcierkegöaröi esztétika és zene Í"FSZ= 

MAGKAR FILOZÓFIAI SZШ 1965A 48-74.0 .

s: A szerencsétlen tudat f<lo. Heller

12. Huszár fi bor: a személyiség marxista és egzieztenci
lista ér telnie zésének ellentéte V^vSAC 1962/6. 
30-49.O.
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uUööiée # Szeged 1901 jun. 5o.
.V^LüSÄG 1966/5 

95-96 / Köpeczi Ш1а Да egzisztencializmus 

cimü gyűjteményee müvének iemertett.ee/
15. KISHESOiABPi ЧкОСЛГАОС Gondolat Könyvkiadó ф. 1970 

16* Jüneczi Bála:Az egzic ztencion&li srau© • Gören Kierkegaard
Gondolat Könyvkiadó ф. 1966 59-116.C.
ae antológiában megjelent Kierkegaard! müvek:

- a szubjektívvé válás /I^brd*: Zoltai Dénes/
- A szorongás fogalma /fbrd.iKegy Géze /

/ fordította:Hagy C*5za/

14. Kenyeres Zoltán : *z egzieztenciali

- esztétikai atéditm/flard. s Radl Károly/
“ az etikai stádium / 2brűitotta:Zoltai Dénes/ 

* A vallási stádium /Ford.: Hegy Géza/
- A művészetről / fordította:Jóltai Dénes/
- Don Juan- ez érzéki zsenialitás mint

csábi Us/Ford.: Jól tel Dénes/ //Suki Bála aj./
és irodalmi hetásé-17. Köpeczi Bála:.iz egzisztenciái!

ról. Társadalmi Szemle 1964/11
18« feöpeczi Béla : Jsaaék és utak korunk művészetében

Az egzisztencializmus ée irodalma. Ко 

Könyvek 7-51. o. Bp. 1977.

19. Ко пса Sándor: Kierkegaard és e világháború utáni
teológia . Miskolc , 1958. / S.B./

ez

filozófiájának és2o. KBnoczi Béla: áz egzisztenciái!
esztétikájának főbb vonásai К1ЯТЗКА 1965/5
11.-26. o.

21. Life ács Q?örgy: Az ész trónfosztása Kierkegoardról a
191-0.-258.0. közötti rész szól/Aködémo К.1965/

22. Lukács György:A polgári filozófia válsága . Ügzieztan-
cionaliлшв . üzen belül ?Az egzisztencionalis- 

ta etika zsákutcája 149-204.O. ф. 1947./S.B,

25. Mamarflasvili«У.K. : A eaéttépett tudat mitoszai/A táré.
fejlődés Q^pisztencialista elméletéről/ 

ISAGKAR FILDStóFIAI S3EMLS 1964 , 437-505
24. ; árkus György bordái Zédor: Irányzatok a mai polgári

f ilozóíióben.EgziszA-ncionali 

Gondolat Bp. 1972 Eásodi kiadás 54. o.
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25. 1 4tgai László : .1Sezó Güjdenko г” űz egziszteneialis-
és kultúra" с• gyűjteményes kötetéhez,

26. bátrai László : Haladás és fajlődée/filózóf’iai tanul-
máaüok/ Dp. 1948 / З.В./

27. feelvil. S.K. : Az ®g2isztencializ us.=* ugye
aóí'ia történet Lp. 1963 Кое uth Könyvkiadó 

642-543.0.
28. liáe záros V.: Egzisztenciái!

1958 , 1361-67.o•

filo

sz irodalombén ШНЗШЬЛО

29. Наш Cándox* : «a egzisatencieli
Uiszadik Század , 1947 , 57-67.0.

30. G.iaerman. T.I. s A mai burzsos filozófia főbb irányzatai
Bp., 1963. Jegyzetellátó 9-24. o. Klny.sA Művelő
dési ITinisztériiM Marxi znus-Lenini 

koztatója. 1962. 2. sz.

problémája.

FO. Tájé-

31. 1Ъzaavaj Ervin: filozófiai arcképe k/De scar te e , Vico,
Kierkegaard/ huagvetó Kiodó Цр. ,1971 305-450.о.

/ fbrditóttá:Csatlós J./32. éartre ,J.P.s ógzisztonciali
bátrai László tanulmányával ellátva . Budapest,
1947. Stúdió, 83 o.

33. Sándor Pál; ugaiaatoneionalizmus. A filozófia története 

III kötet Jp. 1965. íékaaéraiei Kiadó 445-409.0.

34. Sándor Pál ; a.vezetés e Simonovies Istvánná szerkesztette
- c. kötet elé KLTE 1963."Egzisztencionali

fénynyomat
35. Siraonovicg István é ; ngzisztencializmas. Szöveggyűjtemény

Bp. Tankönyvkiadó
36. Suki Béla ; Gondolatok az egzisztenciái!

1962/9. 2-3- 0.
37. Suki Béla; öörcn Kierkegaard Írásaiból. Gondolat Könyv

kiadó Bp. 1969.
Az idézett ICierkegeardi Írások;
- "4aGí-Vá<Jí /Dani lihamer fordítása/
- Félelem és rettegés
- A szorongás fogalma

38. Svarcnan , K.A. : Individual!!
elüli eta etikárai. VALw-IÁ. 1960/1 66-73. o.

1970.
-ól TISZATÁJ

védelme aa egziszten-
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39. László s ierkegaard gondolkodásának tCLapvoná- 

eei üp. 1933 / S.B./
40. ;;-ae herényi Lejoe Ze.s vierkegeard élete és munkái 

Békése sebe 1957 / S.B./
Szigeti József : Útban a valóság falé . Tanulmányg6 

Bp. 1948
Szolov.iev , E. J. : EgzísztencializiTueAörténiilmi-kritikai 

vázlat. Voprosnzi Filoszofii 1966/12, 1967/1 . 

Fordította s фате István . Tájékoztató МШ 

ML Főosztály 1967/5

41.

42.

laveszi Séödor :ierfc*geeró személyisége és gondolkodása 

Kolozsvár 1950 / S.B. gyűjtése/
s Bergman Iskolája . Uj írás 1979/9.

95-99 / A kierksgeardi gondolatok alkotják a

43.

lakács Zeu;44.

tanulmány magvát/
fordái Sodor : Az egzisztencializmusról TÄRSAD4Ш 

SSSTSMí 1963/10 59-66.0.
45.

YALjS.vG c. folyóirat 1963/12 : Az egziaateneializ^s46.
bázisa és társedolroi gyök rei

II. 1ёег.В1Ы1одгйЛа:

filoaófiájával ée filmjeivel foglalkozó müvek

1. /47./ Apostol iäi г ás sínpár Bargmen pro testál
«•agyar Hírlap 1979 jiüiue 15. lo.o.

2. /48./ Bergman , X.s í.s intuicióisrs hagy atkoz ír /Amerikán
mm 1976 jan-febr. /HUKTJLIUEA 1976/4 lOl.o.

3. /49./ Bergman magány ábrázol ása - kapcsolatteremtés
/Beszélgetés <3unr«r Björsnstrand-del / 

fenéé , Шйкиьит 1973/3 57. о.
4. /Я./ vsraman.I : Szinrélaczinre . Forgatókönyvek

Burópa Könyvkiadó Dp. 1979. A kötetben találhatók:
- A hetedik peesét/forű.: . üelóe/ 5.0.
- A nap vége /Fordította:Oeztovite Cecilia/67.o.
- Trilógia :Tükör által honaályosan/Kueka P./135

Црувмогв /Ford.:Kucka Péter/ 197.0. 
á csend/ ford.:Kuekc PéterJÍ 249.0.

- Persona / Fóré.: Qy5r£í’j Uiklős/ 297.0.
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4. /5o./ pont áthoaata: ШВВ9ёВ.г Szinről czir>r g .Forge tő körv vek:
597. o.

- Szenvedőig /Ford.: Kunos L./ 397. o.
-Cuttopások és sikolyok/Csatlós J/439.o. 
r Jelenetek egy házasrégből

Aord.: Oeztovics C./ 475.
- Színről ezinre /Pora.:Ku*>s L./631. о»
- Kigyőtojáo/Fbrd.:Vart István/ 713. o.

5. /51./ Beszélnetéaek BermeannalA^azclrető Lars-CIpf Lőtt-
hvall Cahiere du Cinema 1969, szeptember 

Közli a YXiaBTOZUtA 1969/5
6. /52./ Догздар és legújabb filmje. /3u 11 olások A ALJ SÁG

1973/8 126-127 . .
l#I.- Ismertetée а ЯАОПГШО 198o/12,1301.o.

8. /54./ Bergman Ingmar : A bábok életéből /filmdráma/
fordítotté :Kunos László. I^CiVILÁG 198СЛ2 

1802-1850* o.
9. /55./ Berpaap szimultán • ülőt és Irodalom/Bszéki/

19G1/28—ae szám S.o. Három színházi rendezésről

- Ji tus Átmos Lászlőforditása/

o.

59.0.

7./53./ Jer

Ю./56./ Веяшсп 1., - Interjú üergman IngmÄrröl/Forditotla 

^чутап Katalin / L* Uxpress c. lep interjúja a 

Suttogások és sikolyokról. HAGKYlUG 1974/3. 
449-454.0.

xjerimszi Ceehovról / külföldi foly ói re tokból/ 

V/ilióS/O 1978 /12-ее szám 127-128. o.
Jerfgnan Ingmar vir-rza vonul /Jezéki/let és Irodalom 

1931/37

11./57./

12./%./
s

.Babai Péter: kéme tore zár menetrend nélkül.Ingmar
-..-J " ЦвШ/% Л

13./59./

Leaéki Urzsébet: Mélyen önmagunkban /Ingmar Jergman14./6C./
Gsánről szinre c. gyűjteményéé kötetének 

ismertetése. ItAOTOXiO 1980/6 928-931
MAfe Sándor: Személyközi kudarcok- álarcban15./61./

Ingmar tkiTgun pezicholo/dai modellje.
П1ЖШ.ТШ 1979/9 43. o.

■' + •

/\%
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16./62./ %6rf:y Miklós:A kérdezd bőr • *Jörg?nan útja a
xriiógiái*.m»aa/rDitA 1974/6 42.0.

/ 3./ üy5rfjj !fiklós:Ingraar /Széntől szeribe sorolást a
~dbliográfia el©5 részében annak kierkegaardi 
vonatkozásai miatt feltűntet vol tsk.
Lásd ott/8-es bejelzés/

17. /65./ Sajéenko
Gora (työrgy: Ilitoez és film /Jegyzetek Inmar 

^rgraanról/- írók a moziban lötet 23б.о.
fagvetó Kiadó Jp. 1971

18. /64./ Hegedős Zoltán:Ingmar bergmen :A
tálán8ág . HIÄULOTA 1969/5 49.о.

19. /65./ Juhász Siód i úergman Го zart ja. A Varázs fuvola tele
víziós változata. fILMKLXitSA 1979/4 47.о.

20. /66./ Karsai Kulcsár Ietván: filmalkotók műhely<5ben ilngosr

tt üizony-

Jer&ian, Лгк Jogard etb. valloraáeai up.
1973 • filmbarátok Kiskönyvtára / A Fi lm tudo
mányi Intézőt/=FITü/ és a népművelési Propa
ganda Iroda közös kiadványa

21. /67./ Karsai Kulcsár IetvánsLiv Oilman önéletrejza.i3ergmen
forgatókönyvei .ГОЖШША 1979/4 99-loo.o.

22. /68./ Kalecsényi László: Ingmar J©r<
művészet, filmbarátok Kiskönyvtára lo. füzet 

FIUKölsráP I. Msgyar filmtudományi Intézet 

ó£ a Népművelési Propaganda Iroda közös kiad

ós a svéd fii!

vány a
23. /69./ Kritikák az őszi

113-115. o.
24. /70./ kritikai tükör /bergmanról/.А Cinema Muovo és más

kritikai lapok Alapján közli a flILKtXLxURA 

1969/5-öe száma. 68.-70. o.

tárói. mfKÜLTUHA 1979/3. ez.

25./71./ Magyar Bálint Ü ovúC film lelke űp. 1969.
a Magyar Film tudományi Intézet és Népművelési
Propaganda Iroda közös kiadványa .lilmművé-
szeti Kiskönyvtár 38.ez. fűzet 279 lap 

26.Z72./ tlSrei Ferenc: az önismeret drámája. Jszgmens Szembe
nézve. ЛШШШВА 1978/3

: Nyomozás vág? azonosulás-^tus 29.o. 

ПШЬШ 1970/4
27./73./ Kérői Fe
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2Ö./74./ Molnár Gál Péter:Bergman £ Bergnim /őszi szonáta/
ЛШШШ 1879/6-os szám 58.0.

Nemes Károly: A filmtörténet alapjai -З&аг Bergman2Э./75./
146-150 filmbarátok Kiskönyvtára 5. füzet
í-'^er Film tudományi Intézet és a Népművelési 
Propaganda Iroda Közös kiadványa 

Heines Károly: A példázat időszerűsége, Bergman : A 
hetedik pecsét. тжгшШйА 1975/5

5o./76./
35.0.

31.A7./ Ilameckörty István: Ingmar Bergmon uj filmjéről
/ Suttogások és sikolyok/ RAGOTIXáG 1973/6 

«86. oldal
32./78./ . Kritika 1966/9. NomeskQrti Írása 

a 43-47 oldal között található 
kürty István : Utószó

gie c. munkájához- Irodalmi forgatókönyvek 

Surőpe Könyvkiadó Dp. 1967 

Hovák 2bltén: André 23s zin filozófiája és ülroelaé-
lete. Adalékok a filmművészet gondol e ti sémának 

kérdéséhez. FIU&ULiUStA 1981/3 
Csholeka. Andzej: Iőőstruktura a filmalkotásban 

Filmművészeti kiskönyvtár 4o.-es fűzet 

МИНЗ és e HPI Jp. közös kiadványa 

Pilinszky János: Falelet • horanage a
Aers/ . ШЖПЬТША 1971 4. sz. 49.0.

Riffe Brneet : Ingmar Bergman és a ‘‘Csend'’ Anterju/ 

VALÓSIG 1964/9-es szám 121-123 

Sail aj Gergely: A"vaeogés" drámája és pszicholó
giája. / Bergson filmje/ a FSRSONA értelmezé
séhez. ТО1КЩЯ08А 1980A 69. o.

ép sikolyok . Filmnovella. »ordította 

NAGiVILi^G 1973/6-os s

33./79/ Ber/^nan :Filmtriló-

34./80./

35./31/

36./82./

37.A3./

3B./34./

39./85./
387-906.0.Csatlós J

Szántó Őri ka: a. halálraítélt arcvonásai. ZABUSUl 
Spirál. тШ&ШйА 1900/4. 27. o.

Szelénéi Anna : Az első és az utolsó/Ber&aanről/ 

Élet és Irodalom 1979/34-es szám 12-13. o.
Íóoiás /ron : Filmkünyvek kömve♦ Magyarnyelvű

film szakirodalom Magyar Fi lm tudomány i Intézet 

és a Népművelési Propaganda Iroda közös kiad
ványa / űp. 1973 /

•»
40./86./

41./87./

42 /88./
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— /A4./ takács Zsuzsa: ^ergman iskolája/ Dj írás 1979/9/ 

c. Írását «annak kierkegaardi vonutí;o sásai 

miatt a bibliográfia ©1зб részében tüntettük 

fel/ Lásd e 44.-es forrást/
43./R9./ Var/zí.- István: Ingmar Bergman filmjei és a szoci

alista ember mint befogadó • Egyetemi
szakdolgozat KLTS , Debrecen, 1973 márc. 

44./90./ Varra Vera : ilrintés. Gondolatok Ingmar ^sergman
művésze tér 51. VILOOOOEÁG 1974/7.
430-434. o.

45./91./ Vámos László: Ingmar Berj sikere és adója 

Magyar Ilexazet 1976 szeptember 15 4.o.
44. /92./ Váradi István: Ingmar Bergman/Fil m-ále t kötet/

IMgvQtS Kiadó Up. 1968
45. /93./ Veress József :Rendezői portrék . Ingmar Bergman

*ÜLFCLD 1970/10 52-56. oldal
4C./94./ Wiolager 1 stv. n:rgsemiái távollétében ÁLBTée

IIÍOD&LOL* 1976/42-es szám 6. o.

A Kibliográfia III. récze

- Az egzisztencializmus más iskoláival kapcsolatos olyan 

müvek, amelyek érintőlegesen vagy utalásszerűén Bergmen- 

nol, de főleg Kierkegaarddal foglalkoznak

1. /95./ Ancsái Áva : A kifosztotteág dicsérete
TTJjQ0S0ÄG 757.0. 19SQ/2-GS szám

2. /96./ ü. Vámos Vers :Karl Jaspers filozófiája
Gondolat Kiadó 1966

3. /97/ Egri Pétor: Egzisztencializmus és irodalom •
ALFÖLD 1965/1-es szám 66-74. o.

4. /9S./ Finkelstein : Elidegenedés és egzisztencializmus
az amerikai irodalo mban Bp. 1 68/К.Б./

5. /93./ illo^ófial kelexikon Adőezerü Társadalmi Kérdé
sek Könyvtára Kossuth Könyvkiadó Bp. 1972 / 

: Az akcratezabaűság problémája 

Gondolat Kiadó 2p. 1960 349. o.
7./Ю1./ Gurevics: A középkori ember világképe c. kötetből

á személ/iság nyomában Kossuth Könyvkiadó 

Up. 1974 253-276* old.

6./100./ Füllest Ti
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••/102./ Hankieg Elemér : Közösségek: Válság és hiány
VALÓSÁG 19£Q£ 9-es száma 12. oldalától 

Iri.bfcgzgu.kor : A bux-zsoa ideológia ellen vívott 

harc és filozófiai frontunk feladatai 

HACK A3 FILOZÓFIAI SZBSXLS 1961 525-537 

Jcroszlaygzki.i . J. : Jiulis hívőknek ée hitetlenek- 

FTárpáton-tuii Területi Kiadó Usagorod é96o. 
Tuende János : Film +zene = Filmzene ? Zeneműkiadó

9./103./

lo. /104./

11.Л05./
Budapest 1378.

Л svéd 2ül;ek. Ma да er Nemzet 1982. «щ?. 15.12 ./106./ 

13./1C7./ Lukács Qyörg^: A reprodukció И. Magyar .FiitSzórnia
/ Az ember reprodukciója/ 

к harcában. A Filmművészeti 

Könyvtár kötetei 16. FI TU és NPJ közös 

kiadványa
Mihályi űáoor : Sziczüpliosз etikája. Bp. Gondolat 

1971
Sőtér István: 13a több néven is nevezhetjük/ VICILIA

854. о.
Sándor Pál : Az egzisztenciái!

bázisa és osztálygyökerei VALÓSÁG 1963/2
1- 12. o.

1974 2-3 e
14./108./ Lawson : A x'ilm az es

15./103./
kiadás

16./110./
1971/12-es

17./111./ társadalmi

18./112./ iber Sándor : Angol nyelvű antológia aSe
magyarországi irodalmáról

NAGYVILÁG 1982/8 1256-1257
Szent Biblia / Magyarországi HefS.Konvente Bp.1951 

Szemelvények a mai burzsoa filozófiából. Kiadta az 

Msasp KB. Pártfőiek ol éja Filozófiai Tanszék
I. dp. 1965 . Kossuth

19. /113./
20. /114./

Ógzi s ztenc isii 

*öny vkifcdó 164 o. Fény nyomat
Tordai Zádor: Egzisztencializmus és valóság 

Bp. 1967.
Tütő László : Camus és T crx. VILÁGOSSÁG 1974

242- 245. o.

21./115./

27./116*/
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A Bibliográfia IV. rég:

életstádiuraokat kiegészítő egyéb
filozófiai/etikai művek
a. / A szerelemről szóló Írások
b. / Az öregedésről szóló írások
c. / A halállal, elmúlással foglalkozó i ások

§_2_§>£_e„l_g„in_r__h_á_z_a_s_ e„á„g_/e tikai -gondol a ti megközelítés
1. / 117./ Katonáné Soltész Márta t Házasság, család , válás

és a jog Cbndolat Kiadó Bp. 1982.
2. AlG. / Kálmán Mária: Idő és igazság. A megtört as: zoад

/S.d. B.-ról/ VILÁGOSSÁG 1972/12 749-759.0.
gém jó az ember nek egyedül / Kiadja a Magyar- 

országi Reí. Egyház Kbnventje Jp. 1977..
UJ PO 1 ÁS: Kiért írunk a szere tétről? /1982./1 

szán. Az üj Forrás a következőket tartal- 

zza:

5.A19./

4./120,/

- Bérei Ferenc : Hasi lehet elég korén kez
deni, Bem lehet elég korún abbahagyni

- Buda Béla: Gondolatok а в
- Bálint B. András: Szeretetre születtünk
- Mskolczi K.: Különös , de nem statikus
- Szilágyi Ákos:A szerelemfilozófia "Vágy

ig*"
- Bánlak/ Pál: Gondolatok a szerel

tétről

51
történetfilozófiai megközelítésben

- Varga Csaba : Hipotézis e ezerelemről
- Csalorh Judit : Szeretni
- H. Sas Judit: " üa...
- Fa ke te Gyula: Mindig szót kér a másik féllei

ré...“

- Kamarás István: Ki viszi át a túlsó
partra?

&3ámboki Mária:A fenimizmue rossz közérzete 

Uj írás 1970/3. 2z. 116-119.0.
5./121./
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b./ í^.Öree0dfÍ0rő2_saóJő^ir?|sok/ etikai mogközalitós/

1. /122./ lőcsei tv* sA kifoeztotság dicséreti VUÁQOG 'M
MB6 /12, 757.0.

2. /123./ Ág öregséi?r31 / Világosság 1980/12 Devozetd
3. /124./ üaróti Dosed : Elmélkedés az öregségről ÜÉPSZAVA

1973/14 - ív. hó/április/ 8. o.
4. /125./ РозбкУ *дга : Öregedd társadalomban KOl&VTiKOS

1973 9. szán 556-959.0.
5./126./ üel iA deliért : Az öregség és a Biblia VIGÍLIA

1979/lo-es szám 649. oldal
C.A27./ gsph S: ЬаЩу biß aló: Az öregek szerepe e eea-

ládban VIlXqOSCÁG 1980/12 77ö.o.
7. /128./ SBnCtör Tekla: Etnológiai széljegy setek az öreg

séghez VTLlCOSOAG 1980/12 750.O.
8. /129./ -róc- László: ‘.regnek lenni t£ßlsrXonze%

1973 márc. 11. 13. o.
9./130./ Horváth lér ton :Az öregség KRITIKA 1973/9 12.o.

10. /131./ Hahn István: Öregek és öregség az antik társa-
VXLACDG'iO 1980/12 741

11. /1321/ -Ш1П bivia : " A harmadik korosztály" az idegen-
forgaloísban VILÁGOGciO 1900/12 7S9.o.

19 /тчч / Varsányi István : Tévhitek az öregséggel kap
csolatban VIGÍLIA 1979/Xo

dal

665.0.s

13./134./ Lukács László: láeodik gy
1979/lo-es szára 607.o.

vigília

J'

14./135./ Magyar Imre:Az öregség mint biológiai és
t raiCO OáO 1980/12 756.pszichés íoXí

15./136./ bátrai László: Senectue motesto VILÁGODIG
1980/12 '

16/137./ Hlyéé Gyula: Khóron ladikján VILáGODö/.O 1980/12.
759.0. / A halállal is kapcsolatos a ha
sonló cisi.el mogirt köny ve / 

c./ A halállal, elmúlással foglalkozó Írások:

t-

1./130./ Саше Albert :/V A boldog halál /Regény 1-11/
Fordítottad örvös Lajos.ALFáiJ) 1973 7.
7. szám 37-55. o. S.ezám 12-45 o.

2./139./ Rpiktétoez : Kézikönyvecske /Az kori Irodalom
Kiskönyvtára Európo Kk. Dp. 1979.
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%/Ырш/ „ iaroacsi Károly t Temet бкг 51 -tomete er 51. VILÁGOSSÁG
1982/6-oa szám 3' 4.о.

4. /141./ Illyés Gyula: Eháron ladikján. Szépirodalmi Kk.
Dp. 1969. /áasonló cif.t-iel a Világosság 

1980/12-Ьэп
5. A42./ Jugt-D.iei: A halál egészen máé. Medicina Kfc.

gjalent Írása az öregedésről

1981
143./Járj János : Az élők és halottak V3XÁG0C ÁG 

1982/6 362.0.
7. /144./ Eunt Ernő : A halál tükrében Q/orsulé idő 1981
8. A45./ karcáé Auráliue elmélkedései • Európa Kk 1975
9. A46./ Farára 1 Mihály: Tall ás és illúziók Kos uth Könyv

kiadó 1974 • Negyedik rész: "A végső
dolgokról'' 283-328

1оЛ47./ loody ,dr. Eaymoni: á life after life- a’Met
az élet után . VIШХА 1978/9. A mü az 
иш-ban jelent meg 1975-ben, azóta 

3o kiadást ért meg.
11 ./148./ flhfiri fámáét Beméra vag» halál УШИ© 197C/11

721. o.
12.A49./ Ortutgy aAíLcSs: áeufolt városok- Újfajta temetők

VHÁOOSdÁG 1982/6-os s 369.0.
tartásokról13. /150./ Bőcz Sfoltán-Varisa Kéről*: A gyásza:

A gy ásza sortartásokról ♦ Képmüvsléai
11.rész "AzPropaganda Írod© Dp. 1977. 

idő határán. Az emberi élet értelme és a
halál 47. oldaltól

14.A51./ Buszthj vs :A halál élménye V10ILIA 1978/9
729. o.

15./152./ Seneca s Vigasztalások , ärkölcsi levelek Európa
KV Dp. 1900.

IC./153./ ionnal József történetfilozóíiája- Minden
halandó . Jet és Iroda Ion, 1973/ 29. lo.o.



104.

Y. и IdfcűiOí ráfiából technikai okok miatt ki: arciűt, de 

adoí^o t~lrSaskor fQlhiiaiilt,~tővlbüi~nünk?jE'"~'J‘~

II. részhez s
1./154./ Oregoi- -Patalas : A illa világtörténete. Gondolat

Kk.üp. 1966/Д svéd film második virágzá-
ív. részhez a./
2.A55./ CaSkoe^ 2ndrs: Szeretet ? Ki ez ? А-S tóba tár

1982/4-es ezára 139.о.

sa Alf Sjőberg-ia^ ar Gergmun 379.0.

IV. réaz.b.
3. A56./ Path5 Bertalan- Jühész Pál:A megélt idd

fILÍGQS!:ÁG , 1980/12 73Q.o.
4. /15Í•/ Palkó Magda t Nyugtaién nyugdíjasok YXLXoo

1980/12 776. o.
IY. r<Í£Z.C. 
5A38./ Kunt Srna : Haléi, kulture, társadalom .YILÄQOSSäG 

1932/6-os száma & Ibiéiről 356.o.
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■jeveaetás- Szinopszis helyett,...................................... .
I. feje.et
Alapozás. Kierkegaard! tátölsk, Bergaaani lehetőségek. 

/Ibgj/an vált egyetemes érvényűvé Kierker 
gsard lokalitása rgman filimüvészete

I.

1. о

- As élet stádiuméiról. 12. o.
II, fejezet
" ^._0R tolp-Sikue.. JB&ESmsSk* • •

- értelmetlen az élet
- V&n-e kitörés 7

20. o.

31. Q. 
36. o.

III. fejezet
ГМ.™ -gMiIny vagj^^ki teljesei és ?_ "...................

Fé rf i -о 6'*k epe sol a tok lehetőségei a Srész" ée 

az "egész“ analógiára............................... ..

37.0

37. o.

IV. fejezet
Kör járat az istenfogalom körül 55. o.

V. fejezet
a "Halálra kérdező ember"kin.ieiról 66. o.

S3, оBefejezés

85. оggrr^sokjagyzáke ..

93. o. 

93. o.
- Kierkegaard filozófiáját értékeié müvek..93. o.
- Az egzisztencializmusról? Írott, Kierke

gaard filozófiáját csupán érintő müvek...93. o.
/minden feltüntetett mü csak a felhasznált /

nem pedig teljes anyag
96. o. 

96. o.

maáMsmsL
- Kierkegaard müvei/felhasznált/I. rész ••••••«•te

II. rész - Ingmar Эег&яда müvei
- ngmar De ripen filozófiájával és 

filmjeivel foglalkozó müvek... . . .,
III. rész

iskolái, de- Az egzisztenciáiizmus
100. o.

IV. rész - Halállal, elmúlással foglalkozó 

müvek. • ....................................... .. 102. o.
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