
Egy „ügyetlen" filmrendező 
Robert Bresson 

Értelem, világosság, gondosság, a 
kísérletezés szenvedélye, ezek a 

csillagai Robert Bressonnak. Ez a 
gyűjtögető, ritkán megszólaló egyé-
nisége a francia filmművészetnek, 
inkább a tudósok jellemvonásait 
egyesíti magában, mint a bohém mű. 
vészekét. Ha orvosnak tanult volna, 
bizonyára felfedez valami új vírust, 
pusztító betegségek csíráját, de 
filmrendező lett, s a láthatatlan fel-
fedezésért folytatott küzdelem a 
művészetben is következetes, kitartó 
munkát követel a könnyed improvi-
záció helyett. 

ötvenegy éves, eddig mindössze 
négy filmet rendezett. Mindet maga 
írta, hol regényből, hol újsághírből. 
Munkaközberi udvarias és makacs, 
sohasem hangos felvétel alatt, de 
képes hússzor megismételtetni egy 
jelenetet, ha nem egyezik előzetes el-
képzelésével. 

Mesterségéről ezt mondta egy új-
ságírónak: »Az én mesterségem, a 
rendezői mesterség nem más, mint 
inaskodás, d e ez nem jelenti azt, 
hogy tanulással elsajátítható. Ezt a 
mesterséget minden pillanatban új-
ra kell alkotni, fel kell találni a 
szükségletnek megfelelően. Gyakran 
hallok beszélni ügyességről és virtuo-
zitásról. Van egy fajta felsőfokú 
ügyetlenség, amely fütyül a virtuozi-
tásra. Ha egy hiba élőre meghatáro-
zott törvények ellenére is megnyeri 
teljes odaadásunkat, ne habozzunk 
azt elkövetni. Rendszerint ebből fa-
kad majd a néző emóciója, amely 
hasonló ahhoz az emócióhoz, amit 
mi éreztünk, mikor a józan ész és 
az okos ügyesség ellenére cseleked-
tünk.* 

1957-ben egy ilyen zseniális "hibá-
val* nyerte el a cannesi fesztiválon 
a legjobb rendezés díját. -Egy halál-
raítélt megszökött*, ez volt a címe 
annak a filmnek, melyben Bresson 
újszerű, jellegzetes stílusa megdöb-
bentette és megnyerte a zsűri tagjait 
és később a nézőket, szerte a vilá-
gon. 

Kalandfilmet megalkotni kalan-
dok nélkül: ügyetlenség. De ennyi-
re kalandok nélkül ez az ügyetlen-
ségnek olyan magas foka, amely már 
zsenialitás. 
J Mintha Uaboilatóriumba lépnénk; 

Körös-körül csend és áhítat, csillo-
gó csempefalak, egy filmrendező fe-
hér köpenyben, a mikroszkóp fölé 
hajol. És a lencse alatt megmozdul-
nak a szabad szemmel kivehetetlen 
érzések, láthatóvá válnak az alig rez-
zenő cselekvések, feltárják belső 
szerkezetükén a pillanat metszetek 
és kibomlik az életatomok mikrovi-
lága. 

Jellegzetesen a XX. század meg-
nyilatkozása a művészetben, a szá-
zadé, mely a végtelen kicsit és a vég-
telen nagyot kutatja. Az atommag 
felépítését és a bolygók közötti köz-
lekedést. 

Az egész film nem szól többről, 
mint amennyit a címe mond: egy 
halálraítélt megszökik. A hatalmas, 
alapfeszültség védőfala mögött Bres-' 
son szabadon vizsgálódhat a mikrosz-
kóp alatt. 

Gulliver az óriások országában a 
legbársonyosabb bőrű nő arcán is 
krátereknek látta a pórusokat. A 
fordulópontok Bresson alkotómód-
szerében is különös arányokban Je-
lentkeznek. A cellaajtó keresztpánt-
járól nagyobb darab vált le, mint 
amire a fogoly számított, egy védő-
nek kiélesített kanál eltörött; a vág-
tató bonyodalmakhoz szokott szem-
nek más filmben jelentéktelen sem-
miség, de itt, a felnagyítás új ará-
nyaiban torkot szorongató feszültség. 
Kétségbeesett, csendes hangyamun-
ka, apró kis neszek, szemrebbené-
sek, halk kopogások drámája, és még 
sem unalmas, mert a tét a legna-
gyobb tét: az élet megmentése. 

Persze, a mikroszkóp a maga mód-
ján torzít is. Ha nagyon közelről 
vizsgálunk valamit, nem látjuk be 
az egészet, csak egy kis csücskét ana-
lizálhatjuk, kintszorulnak a nagy 
összefüggések, a formák körvonalai, 



a széles ívek. Nem tudjuk ki volt, 
mi volt Fontaine hadnagy, a film 
hőse, csak azt, hogy a németek elle-
ni merénylet kísérletéért haléira 
ítélték, még polgári foglalkozásával 
sem vagyunk tisztában. Szimbolikus 
Ember, nagy E-vel, aki a reményte-
lenségben is reménykedik. Jelleme, 
egyénisége nincs, de az ellenfélnek 
sincs. Bresson szinte egyszer sem 
mutatja a német rabtartók arcát, 
csak hátakat és szuronyokat látunk, 
csizmanyikorgásokat, s távoli pat-
togó vezényszavakat hallunk, a bíró 
nincs is bent a képben, mikor felol-
vassa a halálos Ítéletet Az ellenség 
személytelen. 

Hogy a valóság nagy felületetnek; 
kiszorulásával szegényesebb-e ez a 
fajta művészi módszer vagy gem, 
nem könnyű, eldönteni. Hiszen amit 
elveszít a vámon, visszanyeri a réven, 
a láthatatlan meglátásának csodája 
kárpótol az elvontságért 

Micsoda rokonszenves egyszerűség 
sugárzik Bresson művészetéből! Min-
den egyénieskedés feladásával a ku-
tató fehér köpenyébe bújt, amely 
ugyanúgy a saiát lényegtelenségének 
érzésével tölti el viselőjét, mint a 
barátcsuha. 

Stílusa ielzőtlen és átlátszó, semmi 
raffinéria, nagy ívben kerüli el az 
olcsó hatásokat. 

Semmi póz. semmi ötlet, semmi 
mesterkéltség, az érzések magától 
értetődő bensőséges ábrázolása, 
mint ahogy magától értetődően 
ízetlen és színtelen egy pohár viz. A 
színek megtagadása itt nem színvak-
ságot Iélent, hanem kanok fegyelme-
zettséget. céltudatos módszert, a lé-
lek rezzenéseinek mikroszkópikus 
feltárására, minden külső serkentő-
anyag szándékos visszautasítását. És 
ez a következetesség hallatlan belső 
ökonómiát eredményezett. 1 

A felvevőgép feltűnően lusta moz-
gása formailag is elősegítette a bei-
terjes ábrázolást. Hangokat hallot-
tunk. de a gép nem fordult irányába, 
már rögtön a film első jelenetében, 
ezzel a lényeget kifejező formai meg-
oldással sikerült leütnie az alaphan-
got. Az elfogott fiatalember egy al-
kalmas pillanatban kiugrik az autó-
ból. mely a börtönbe szállítaná. A 
felvevőgép nem követi, mozdulatlan 
marad, csak az üres ülést látjuk és a 

Bresson -Egy halilra Ítélt megizBItöM* 
clmü filmje forgatása közben 

másik kőarcú foglyot. Kintről lövé-
sek hallatszanak, a gép félelmetesen 
hosszú ideig egy helyben áll és a 
szökevényt erős mankók ismét visz-
szalökik az ülésre. Az autó indul 
tovább. Nem láttuk hogyan üldözték 
az utcán, hogyan fogták el, hogyan 
cipelték vissza, mint ahogyan más 
filmben bizonyára mutatták volna. 
Ebből a kis jelenetből is kitűnik 
Bresson stílusának jellegzetessége. 
Idegenkedés a hatásos nagyjelene-
tektőL 

A részletek előtérbe helyezése és a 
szűkszavúság látszólag ellentmon-
dást jelentenek, de Bressonnak egye-
dülálló tehetséggel sikerült megal-
kotnia a részletek szűkszavú meg-
dicsőülését. Művészi rostáján minden 
sallang, felesleges disz kihullott, egy 
takarékpénztári tisztviselő precizitá-
sával valósította meg igényes Igény-
telenségét. A zene ritkán szólal meg 
filmjében, a színészek játéka szinte 
észrevehetetlen, a kísérőszöveg rövid 
ós tárgyilagos, tőmondatok minden 
líraiság nélkül... 

És rendkívüli művészi csodaként 
ez a puritánság forró emberi lírává 
virágzik ki a film egészében. Frázis, 
érzelgősség nélküli, férfias lírává az 
emberi élniakarásrÓL 

Hyen felemelő ügyetlenség mellett 
holmi ügyesség valóban szánalmas 
ügyetlenséggé törpül. 

LETAY VERA 


