
Az operatőr művészete 

A moziba járó közönség sokat be-
szél, sokat tud a filmszínészek 

munkájáról, lényegesen kevesebbet 
a filmíróról és a rendezőről, és imég 
kevesebbet az operatőriről. Az opera-
tőr munkáját a filmmel foglalkozó 
kritikusok is többnyire felületesen 
ismerik csupán. Ezért örömmel ra-
gadjuk meg az alkalmat, Ihogy mun-
kánkról, tapasztalatainkról néhány 
gondolatot elmondjunk. 

A film, mint tudjuk, a legkollek-
tívebb művészet. S a filmet alkotó 
kollektíván ibelül az operatőr fél-
adata az író és rendező elképzelései-
nek megvalósítása. Hogyan? Sajátos 
technikájával — fénnyel-ánnyékkal, 
a legkülönbözőbb mozgással, az ob-
jektív ezernyi lehetőségével —, ötle-
teivel, alkotó fantáziával. Nemcsak 
szolgálva, illusztrálva a forgatóköny-
vet, hanem azt tovább is fejlesztve 
olyan irányiban, hogy a film igazán 
filmszerű legyen. 

Itt van tehát mindjárt az első kér-
dés. Mit nevezünk filmszerűnek? 
Régóta, s az utóbbi időben különösen 
foglalkoztatja a filmművészeket a 
képzőművészet és a film hasonlósága. 
Hasonlóság feltétlenül van. Az ope-
ratőr ugyanis mindig arra törekszik, 
hogy kifejezési eszközei esztétikailag 
szépek, festőiek legyenek. A festmény 
azonban — áll. A film — mozog. S 
ez alapvető különbség. A mozgás a 
film legjelentősebb tényezője, s a 
filmszerűség egyik megnyilvánulása. 
A színészek színpadon is mozognak, 
összehasonlíthatatlanul kevesebbet, 
mint a filmen. Színpadon néha fél 
órán át is élvezettel figyelhetjük két 
egymással szemben ülő, legfeljebb 
időnként felugráló, vagy sétáló sze-
replő dialógusát, filmen ugyanez el-
viselhetetlen a nézőnek. 

Sokan azt hiszik, egy filmben az a 
filmszerű, ha gyakran változik a 

helyszín, ha a szereplőket valódi er-
dőbe, tengerre, hegyek közé visszük 
— ami a színpadon nem valósítható 
meg. Nos, ez még nem elég. Ha két 
szereplő az erdőben beszélget hossza-
san egymással, akkor a film éppoly 
kevéssé filmszerű, mintha ugyanezt 
szobában teszik. Viszont, egy szobá-

ban történt felvétel is lehet filmsze-
rű. Egy-egy drámai konfliktus, feszült 
hangulat filmszerű megjelenítése 
alatt azt értjük, ha ez a megjelení-
tés nemcsak párbeszéddel, elmond-
va, hanem a film sajátos eszközeivel :-
hanggal, fénnyel, mozgással, ötletes 
fényképezéssel történik. Talán né-
hány példa: 

A Budapesti tavasz-ban egy szerel-
mes éjszaka után a zsidó leány me-
nekülni kényszerül a lakásból, ahol 
bűjtatták, s el sem búcsúzik kedvesé-
től.. A fiú jókedvűen ébred, keresi. 
Egyetlen szó sem hangzik el, mégis a 
néző megérti: a tfiú rájött, hogy a 
lány elhagyta. Ezután vagy kétszáz 
méteren át pereg a film, még mindig 
nem hangzik el egy szó sem, a sze-
replő színészben az érzések és gon-
dolatok valóságos örvénye kavarog, 
míg aztán eljut odáig, hogy kimondja 
az első mondatot barátainak: »adja-
tok pisztolyt-*. A néző csak a képek-
ből értette meg, hogy az érzelmek 
milyen skálája vitte ezt az addig 
passzív fiatalembert az elhatározás-
ra: fegyverrel a kezében harcol az 
életért. 

Ugyanebben a filmben utalhatunk 
egy másik jelenetre, amikor 

ugyancsak anélkül, hogy1 egy szó is 
elhangzanék, a néző és a fiú megtud-
ja: a lányt a dunaparton a nyilasok 
kivégezték. A misztikus hajnali köd, 
amelyben szinte elvész a kétségbe-
esetten kereső fiú alakja, a felsora-
kozott, immár gazdátlan cipők, s a 
mindent elnyelő víz csendes folyása, 
nagyobb érzelmi hatást ér el a né-
zőnél, mintha maga is tanúja lett 
volna a kivégzési jelenetnek. 

De utalhatunk a Körhinta sokat 
emlegetett táncjelenetére, vagy a 
Szállnak a darvak legizgalmasabb 
pillanataira... A bombázás közben 
távollevő kedves után búsuló lány 
egyetlen szó nélkül, aléltan zuhan egy 
másik fiú karjaiba. Vagy egy jelenet 
a Róma 11 órá-ból. A milliomoslány 
visszatér szerelmeséhez, a festőhöz. 
A fiú ül, egy képkeretet szögez. A 
lány megáll az ajtóban. A kamera 
váltakozva mutatja, hol a fiút, hol a 
lányt. Később a lány leül egy hinta-
székbe és hintázik. Egyetlen szó nem 



hangzik el, s a jelenet mégis drámai 
és forró, megtelíti a néző képzeletét. 

Sima mindjárt egy másik problé-
ma: a néző képzelete. Ügy véljük, 

a magyar filmek írói és gyakran ren-
dezői, nem bíznak eléggé a nézőben. 
Túlságosan megmagyaráznak min-
dent, túl aprólékos részletességgel te-
szik a film cselekményét vontatottá 
és hosszadalmassá, túl sok gondot for-
dítanak a cselekmény logikai tiszta-
ságára. Pedig, a filmszerűségnek az 
is egyik sajátos megnyilvánulása, 
hogy a néző szinte maga is alkotó, a 
képsor hatására elképzeli a cselek-
mény egy bizonyos láncát. Hiba az, 
ha a filmírók túlságosan ragaszkod-
nak dialógusaikhoz, ha nem tudják 
megérteni, hogy a filmen elsősorban 
nem szöveggel, szóval, hanem képpel 
kell kifejezni a mondanivalót. 

Az előbb szó esett a cselekmény-
ről. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 
film cselekménye kitérő nélkül, a né-
zők figyelmét feleslegesen elterelő 
részletek nélkül, szinte fogaskerék-
szerűen menjen előre. Talán ebben a 
vonatkozásban kellene a legtöbbet 
tanulnunk az olasz neorealista fil-
mektől. A filmen mindennek jelentő-
sége van. Hátráltatja a cselekményt 
egy-egy — bármilyen ügyesen, ötle-
tesen, szépen fényképezett — táj, vi-
rág, vagy akármi más, ha annak a 
történet szempontjából egyébként 
nincsen jelentősége. Az operatőrnek 
úgy kell az objektívet megválaszta-
nia, a világítást megszerkesztenie, 
hogy a jelenetből azt emelje ki, ami 
a forgatókönyv előírásai szerint a 
legfontosabb. Az operatőr munkáján 
múlik, hogy a néző megértse a lénye-
get, hogy tudja, mire kell figyelnie. 
Ha például a jelenetben főszerepet 
játszó színész egy-egy arcrándulása 
vagy szájmozdulata jelez valamit, ak-
kor az operatőr úgy dolgozik, hogy az 
arc kerüljön előtérbe. 

Mindehhez szorosan kapcsolódik az 
operatőr és a színész egymáshoz 

való viszonya. Sajnos, kiváltképpen 
régebbi filmjeinknél, gyakran meg-
történt, hogy az operatőr a maga 
technikai felkészültségével nem se-
gítője, ösztökélője, hanem gátja volt 
aDszínész művészetének. Olyan eset-
ről'is tudunk, amikor a krétajelölé-
seket annyira mereven alkalmazták, 
hogy azv akadályozta a színészt játé-

kában. Minduntalan figyelmeztették, 
ne hajoljon erre vagy arra, mert "-ki-
kerül a fényből«. Ilyenkor történt 
meg hogy a színész képtelen volt fi-
gyelmét a játékra összpontosítani, 
annyira lekötötték a technikai szem-
pontok. A filmszínész munkája 
amúgyis rendkívül nehéz, a művészi 
átélés itt még sokkal nehezebb, mint 
a színpadon, hiszen sokkal több kö-
rülményre kell a filmszínésznek fi-
gyelemmel lennie, mint a színpadon, 
s a cselekményt elejétől végig egy-
folytában soha nem játssza el. Nem 
szabad tehát az operatőrnek még 
technikai nehézségekkel is nehezíte-
nie ezt a munkát, mert gyakran meg-
történhet, hogy a színész emiatt meg-
merevedik, élettelen a figurája. 

Az operatőr a kamera mozgatásá-
val, fénnyel-árnyékkal. ötleteivel esz-
köze legyen a színészi játéknak. 

Végül, még egy kérdés: a forgató-
könyv. Gyakran látjuk, hogy ki-

tűnő francia, vagy olasz filmeket 
öten-hatan írták. Nem kell ettől meg-
ijedni. Természetesen nem erőszakolt 
társszerzőségekre gondolunk, de vé-
leményünk az, hogy egy bármilyen 
tehetséges írónak egyedül, filmbeli, 
filmszerűségi tapasztalatok nélkül rit-
kán sikerül jó forgatókönyvet írnia. 
A nagysikerű magyar filmek példái is 
azt bizonyítják, hogy a filmek sike-
réhez hozzátartozik a kollektív mun-
ka, s általában jó forgatókönyvet ak-
kor lehet készíteni, ha a filmíró és a 
rendező együtt dolgozzák ki. Nem 
tartjuk jó módszernek, ha;az opera-
tőrt csak a kész forgatókönyv után 
vonják be a munkába. A helyszín ki-
választásával, egy-egy jelenet kép-
szerű, ötletes megoldásával járul hoz-
zá az operatőr egy-egy .film minél 
művészibb megvalósításához — még 
a felvételek megkezdése előtt. 

A gondolatsort összegezve a jövő 
magyar filmjeinek elkészítésénél a 
leglényegesebb javítanivalót a követ-
kezőkben látjuk: a többnyire lassú, 
vontatott, felesleges részletekbe ve-
sző cselekményeket lüktetőbbé, gyor-
sabbá tenni, általában kevesebb dia-
lógust alkalmazni és sokkal fokozot-
tabban törekedni arra, hogy film-
jeink a filmművészet sajátos forma-
nyelvén beszéljenek. 
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