
A DISSZONANCIA MŰVÉSZE 
— Szécsényi Ferenc operatőri munkájáról — 

A legújabb magyar film, az Édes 
Anna, igen izgalmasan kezdődik. A 
néptelen utcán egy ember lopakodik 
a fal mellett, s a távolból hallatszó 
puskaropogás tudtunkra adja, hogy 
ez az ember az életével játszik. Az 
első beállításnál elül a nézőtéren a 
fészkelődés, a cukorkás zacskók zör-
gése. S mindjárt a másodiknál elakad 
a néző lélegzete! 

Mi történt? Csak ennyi; a közelből 
nagy erővel felhangzó fegyverropogás 
hallatára a lopakodó ember beugrik 
egy kapualjba, s most óvatosan kinéz 
a fal mögül. 

A beállítás tulajdonképpen egy 
közelkép a színész arcáról, amint ki-
felé lesekszik, a képkáder nagyságát 
t'ekintve azonban majdhogynem fél-
közel. S ami oly meghökkentővé teszi 
a beállítást: a vásznat kitöltő vi-
szonylagosan nagy tér minden élet-
len, csupán a színész arcának egy 
része, szinte csak a szeme éles! 

A jelenet eszméjéből kiindulva az 
operatőr, Szécsényi Ferenc, olyan 
megoldást talált, amely a beállítás 
forgatókönyvi, rendezői és színészi 

tartalmához hozzájárulva meghat-
ványozza a hatást. 

Már ez az egy példa is elég arra, 
hogy világosan lássuk Szécsényi Fe-
renc művészi egyéniségének legfőbb 
jellemvonását: a merészséget, mely-
lyel — mindig a jelenet, beállítás 
tartalmából kiindulva — egyéni uta-
kon, újszerűen igyekszik a leglénye-
gesebbet, legfontosabbat kiemelni. 

Az egyéni megoldásokra és a lé-
nyeges kifejezésére való törekvést 
tapasztalhattuk már előző filmjében, 
a Vasvirágban is. Az Édes Annában 
azonban már nemcsak egyéni utakon 
jár, de teljesen egyéni utakon, s nem 
egyszerűen a lényeget igyekszik ki-
fejezni, hanem csak a lényeget. 

Szécsényi Ferenc fiatal operatőr. 
Eddig mindössze öt filmet fényképe-
zett. (Ebből kettő még nem került kö-
zönség elé.) Meglepő gyorsasággal 
fejlődött, szinte berobbant a legjobb 
ma evar operatőrök közé. 

Első filmje, a Hannibál tanár úr 
volt. A debütáló operatőr itt még el-
sősorban azzal vonta magára a fi-
gyelmet, hogy munkájában nyoma 



sem volt a kezdő bizonytalanságónak, 
szakmai tudása vetekedett nem egy, 
mór régóta filmező operatőr felké-
szültségével, s ezáltal társa tudott 
lenni egy olyan rendezőnek, mint 
Fábry Zoltán. De már itt is felismer-
hető művészi karakterének egyik 
legjellemzőbb vonósa: nem tőreikszik 
arra, hogy valamiféle festőiséegel 
önálló esztétikai gyönyörűséget okoz-
zon a nézőnek. A költészetet az 
igazsággal azonosítja, még ha az 
zord, nyomasztó, vagy éppen kelle-
metlen is. A Hannibál tanár úr ope-
ratőri munkájára a kegyetlen való-
ság tárgyilagos bemutatásán túl 
(amire könnyen mondhatná valaki, 
hogy nem egyéb, mint fotográfiai na-
turalizmus), éppenséggel a tárgyila-
gosság észrevehető hangsúlyozása 
volt elsősorban jellemző. Ez egyelőre 
még nem eredményezett újszerű 
kompozíciós látásmódot, hanem fő-
leg tónuskérdésként nyilvánult meg. 
Azonban hidegen csillogó fényeivel, 
az átmeneti tónusok komorságával, s 
a szinte kegyetlen feketékkel már 
így is újat hozott ez a film. 

A Vasvirággal ikerült fel Szécsényi 
az élvonalba. Ez talán a Budapesti 
tavasz mellett a leglínaibban fényké-
pezett magyar film. Az operatőr itt 
nem valami általános líraiságra töre-

kedett, hanem megértve az ábrázolt 
világ bonyolultságát, a maga teljes-
ségében igyekezett azt bemutatni. A 
Hannibál tanár úr-hoz hasonló erő-
teljessséggel tárta fel a valóság ko-
mor színeit, azonban lágyabb tónu-
sokkal, ami megfelelt a szereplők 
szomorkás érzelmeinek. Gondoljunk 
a film kezdő képeire, a téren vára-
kozó munkanélküliekre, vagy a film 
utolsó jeleneteire, a téli utcán mun-
kába induló Pettersenre. 

Aki egymás utón megnézi a Vasvi-
rágot és az Édes Annát, első pillan-
tásra szinte nem tudja elhinni, hogy 
ugyanannak az operatőrnek a mun-
káját látja. A Vasvirág kellemes tó-
nusai, még a szó banális értelmében 
is szép (-szemet gyönyörködtető*), vi-
lágítása után az Edes Anna bántóan 
kemény tónustalansága, rideg, szinte 
vad egyszerűsége! A nagy változás 
okát elsősorban a két film forgató-
könyvének különbözőségében kell 
keresnünk, azonkívül abban, hogy az 
operatőr következetesebbé, meré-
szebbé és egyszerűbbé vált az ötletei 
megvalósításában. A Vasvirágban is 
megtalálhatjuk már annak a felfo-
gásnak a gyökereit, melyet Szécsényi 
az Édes Annában valósít meg. 

Szécsényi Ferenc a magyar opera-
tőrök közül elsőként fedezte fel és 

n 



foglalta művészi hitvallásába — a 
disszonanciát. Ezt egyrészt tehetségé-
nek, másrészt annak köszönheti, hogy 
mindig az ábrázolt valóság lehető 
legmélyebb megértésére, meglátására 
és visszatükrözésére törekszik. 

Az Édes Annában, a lényegesnek 
tartott elem kiemelésére irányuló 
törekvéstől vezettetve ötletei megva-
lósításában a végső határokig el-
megy. Szécsényi művészi felfogása itt 
szerencsésen összetalálkozott Fáb-
ryéval, aki rendezői munkája során 
szintén mindent a lehetőségig kiélez, 
hogy minél magasabb fokon izzó drá-
mát hozzon létre. 

Hangsúlyoztam már, hogy Szécsényi 
operatőri ötleteinek megvalósításá-
ban mindig a jelenet íród és rendezői 
tartalmából indul ki. tehát mindig a 
mondanivalót szolgálja. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy megoldásai ne 
lehetnének problematikusak. 

Vizsgáljunk meg két kénét az 
Édes Annából. Az egyik a kémény-
seprő és Anna találkozása az utcán. 
A másik Anna közelije abból a jele-
netből, ahol a kisfiút hintáztatja, 
még mielőtt kegyetlen, új gazdáihoz 
került volna. (Ez utóbbi Anna vízióját 
ábrázoló montázsban jelenik meg.) 
A kéményseprő jelenete a fasorral 
szegélyezett járdán játszódik (kemény 
fény-árnyék foltok). Az operatőr a 

már eleve meglevő ellentétet még 
jobban kiemeli: szűrő alkalmazásá-
val a világos ruhában levő, és a na-
pon álló Annát még világosabbá teszi, 
míg az amúgyis fekete kéményseprőt 
szinte beleolvasztja az árnyékba. A 
másik esetben szintén színszűrővel és 
megfelelő expozícióval szinte minden 
tónust szándékosan eltüntet a képről, 
keménnyé teszi, amitől Anna nevető 
arca kísértetiesen lárvaszerűvé válik. 

A probléma itt az egyszerű néző 
számára adódik, akinek a -szépérzé-
két- nem elégíti ki az ilyen megoldás. 
Véleményem szerint, ha lenne ná-
lunk fejlett filmelmélet és film-
kritika, hozzáértő kritikusok foglal-
koznának egyes operatőrök művé-
szetével és egyes fiknek operatőri 
munkájával, egyszóval, ha legalább 
az alapjai le lennének rakva az ope-
ratőri művészet esztikájának, s a kö-
zönséget megtanítanánk a film-
operatőr művészi tevékenységének 
megértésére, akkor Ilyen probléma 
nem merülne fel. Elvégre a kispol-
gári -szépérzékre- támaszkodva 
Dürer és Brueghel képeit, Thomas 
Mann számos művét, Petőfi forra-
dalmi verseit se lehetne szépnek 
ítélni. A filmoperatőr munkáját is 
csak akkor mérhetnénk ilyen mércé-
vel, ha — nem lenne művészet. 

CSALA KAROLY 


