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Vannak írások, amelyek olyan határozott stílusjegyeket
hordoznak,
hogy nincs is szükség hosszasabb találgatásra, két-három mondat után
nyomban felismerjük, ki az írójuk.
Vannak festmények, amelyeken a
formák és a színvilág jellegzetessége, az ecsetkezelés technikája rögtön árulkodik a festő kilétéről és
vannak filmképek is, ahol a kompozíció, a mozgás megszervezésének
belső ' egyensúly törvényei egyértelműen magukon viselik alkotójuk keze nyomát. Sára Sándor fényképei
ilyenek. Látásmódja szuverén világot tükröz, s ez néhol még az egyes
képeken belül is szétfeszíteni látszik
az operatőri kifejezési eszközök határait. Operatőri munkája mellett
nagyon hamar megpróbálkozott a
rendezéssel is. Cigányok című emlékezetes dokumentumfilmje, Virágát
a napnak, Egyedül, s most ebben az
évben Vízkereszt című rövidfilmje
jelzik önállóságra való törekvésének
állomásait. 1967 ősze kétszeresen is
jelentős dátum pályafutásában: a
pécsi játékfilm szemlén a Tízezer
napban és az Apában nyújtott kiváló munkájáért a legjobb operatőr díjával tüntették ki, s októberben elkezdte forgatni első egész estét betöltő játékfilmjét, melynek írója,
rendezője és operatőrje egyszemélyben. A Feldobott kő forgatása már
befejezéséhez közeledik. A szerzői
filmek rendezői, akik mint köztudott, éppoly magától értetődő munkaeszközül használják a felvevőgépet, mint az írók a töltőtollat, tulajdonképpen csak tollbamondják az
operatőrnek
elképzelésüket.
Sára
most az abszolút szerzői filmet valósítja meg: nem csak fogalmaz, de
maga is rögzíti a filmszalagra mondanivalóját.
Először a legkézenfekvőbb kérdést
tesszük fel.
— Egy
játékfilm
felvételeinél,
ahol a színészvezetés legalább olyan
lényeges része az alkotói folyamatnak, mint a képek hangulatának,
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kompozíciójának eltalálása, hogyan
lehet egyszemélyben megfelelni a
rendezői és operatőri kettős feladatnak?
— Könnyebben, mint ahogyan az
ember első pillanatban gondolná.
Filmem alapvetően a képekre épül,
s így a képek megszervezése hetvennyolcvan százalékban a jelenetek
megformálását is jelenti egyben. A
színészvezetés problémái nem állítottak különösebb nehézség
elé,
minthogy magam írtam a forgatókönyvet, a figurákat és a helyzeteket kívülről-belülről ismertem, s
ezeket az ismereteimet csak át kellett adnom a színészeknek. A nagyobb komplexumok előtt alapos
próbákat tartottunk, melyek során
nem a kötött játékot, inkább a magatartást rögzítettük le. Főiskolai
tanárom, Illés György mondta, az
operatőri mesterség igazi birtoklása
azzal kezdődik, hogy már nem kell
görcsösen ügyelnünk a világításra,
gépmozgásra, kompozícióra, hanem
a felvevőgépen keresztül a színészek
játékát is figyelni tudjuk. A modern
filmkészítés technikai adottságainak
közepette, amikor a bonyolult gépmozgások, a vario glaucar alkalmazásával a felvétel közben végezhetjük a belső vágásokat, egyazon beállításon belül közeli és távoli képeket váltogatva, az objektíven keresztül nézve talán még pontosabban
követhető a színészi játék, mint szabad szemmel. Munkámban az volt a
legfárasztóbb, hogy mindenről egymagamban kellett döntenem. Általában a rendező és az operatőr a kéthárom lehetséges megoldás közül
közösen választják ki a legmegfelelőbbet. Nekem egyedül kellett megküzdenem a problémákkal és azonnyomban határoznom.
— Nem gondolt arra, hogy operatört vagy legalább kameramant
vegyen maga mellé?
— Gondoltam, de mint mondtam,
filmemet eleve képekben képzeltem

el, hangulatában, belső töltésében,
legapróbb
részleteiben
világosan
láttam magam előtt, mindezt valaki
másnak elmagyarázni, sokkal bonyolultabb és kevésbé célravezető
lett volna, mintha a felvevőgép mögé állok. Így ha valami nem sikerül,
csak magamat hibáztathatom, senkinek sem tehetek szemrehányást.
— Elmondana valamit a Feldobott
kő történetéről?
— Filmem az 1949—50-es évben
játszódik, főhőse húsz év körüli fiú,
akinek vasutas édesapját egy félreértés következtében internálják. A
fiút minden arra predesztinálná,
hogy képességeit maximálisan érvényesíthesse az ú j társadalomban,
apja miatt azonban nem veszik fel a
főiskolára. Munka után kell néznie.
Egy földmérő csoporthoz kerül és
ott összebarátkozik a nálánál hatnyolc évvel idősebb görög Iliászszal, az egykori kommunista partizánnal. Lelkesen belevetik magukat
egy tanyaközpont szervezésébe, agitálják a parasztokat az emberhez
méltóbb életformára, erőfeszítéseiket
már-már siker koronázná, amikor a
tsz-szervezés erőszakos túlkapásai
ellenük fordítják a tanyasiakat, s
Iliászt felindulásukban agyonverik.
A tragédia megrázkódtatása után
a fiút a geodéta-munka egy cigánytelepülésre vezényli, ahol megismerkedik a cigánysors kiszolgáltatottságával és megaláztatásaival.
— A Feldobott kő önéletrajzi fogantatású?

— Bizonyos
tekintetben
igen.
Egyes figurák, események emléke
valóban visszatért a történetben, de
a forgatókönyv belső drámai törvényeinek alárendelve, ezek is módosultak. Noha a film konkréten
1949—50-ben játszódik, nem ennek
az időszaknak krónikája kíván lenni. Az általános emberi magatartás
vizsgálata érdekel inkább, hogyan
változik a különböző kiélezett helyzetekben az egyén és a közösség viszonya. Mennyiben lehet a felelősséget a körülményekre hárítani és
mennyiben terheli az egyént? A választás lehetséges pillanatait kutatom, a döntés kérdéseit, melyekre a
főhős fiú általában pozitív és cselekvő választ ad.
— Sára Sándort a rendezőt nem
zavarta munka közben Sára Sándor
operatőr-egyéniségének
előtérbe
nyomulása? Nem észlelte esetleg,
hogy a dekoratív kompozíciókra törő
jellegzetes képi látásmód a kép
egyik alkotórészévé fokozza le a színészt, s ez a színészi kifejezés rovására mehet?
— Nem, mégpedig két okból nem.
Az, hogy a filmet elsősorban képekben képzeltem el, dramaturgiai következményeket is vont maga után.
Lehet, ösztönös tartózkodásom is
közrejátszott, hogy elkerültem a
drámai nagyjeleneteket, de talán
méginkább az a felismerés, hogy
drámai összecsapást a képek nyelvén nem lehet tolmácsolni. Ha intenzív hőfokon ábrázolnám a drámai

csúcspontokat, ez stílusban nem elegyedne a film képi világával. Ezért
dramaturgiailag inkább az előzmények és a következmények hangulati
rnegelevenítéséhez
folyamodtam,
mert ezt a képek beszédével is ki
tudtam fejezni. Másrészről nem hinném. hogy az elsődleges képi látásmód erőszakot tenne a színészi játékon, mert sohasem kívánom a színészektől, hogy alkalmazkodjanak
kompozíciós elképzeléseimhez, hanem mindig a kép alkalmazkodik a
színészek mozgásához, a jelenet belső tartalmához.
Persze mindez kissé módosul,
amikor, mint most a Feldobott kőben, eredeti szereplőkkel is kellett
dolgoznom. (Mellesleg a hivatásos
színészek és a natúrszereplők játékstílusának összehangolása rendezői
munkám talán legnehezebb próbája
volt.) Hiába határoztam el, hogy az
egyik jelenet drámai lényegét közelképekben adom elő, elérkezett a felvétel napja, s kiderült, hogy a parasztemberek képtelenek eljátszani
és elmondani a szöveget. Hiába lenne jó egyetlen emberi arcon kifejezni, amit szeretnék, az arc gyengének
bizonyult erre, hátrább kellett mennem a géppel, hogy két arc kapcsolatában próbáljam meg ugyanazt elmondani. S ha még a két arc
is kevés volt, még hátrább kellett
mennem, hogy bekerüljön a képbe,
egy fa, egy boglya és a kép egészének hangulati dinamikájával próbáljam tolmácsolni mondanivalómat.

— A totál képek eluralkodása tág
teret biztosít a kompozíciós művészet gazdagságának, de vajon nem
szegényíti-e el a lélektani ábrázolást?
— De igen, csak hogy ez sokszor
kényszerhelyzetből adódott. Egyébként én a totál és a közeli képeket
szeretem íegjobban. A Feldobott kőben sok arcot térképeztem fel, s
azt hiszem tizenöt beszédes arc
gyakran érdekesebb és izgalmasabb
dolgokat mondhat el a világról, mint
egy-egy jó történet, mégoly drámai
sorsok elmesélése is.
— Mi a véleménye azokról a bírálatokról, amelyek a Sára-képek
stílusát
túlságosan
dekoratívnak,
túlságosan megkomponáltnak tartják, s úgy vélik, operatőr tehetsége
nem egyszer erőszakot tesz az ábrázolt életanyag természetén?
— Gyakran
elmondják
rólam,
hogy a képeim „túl esztétikusak".
Olyan ez, mintha egy festőt azért
hibáztatnának, mert a képei túl színesek. Nem tudom miért kellene lemondani a kifejezési lehetőségekről,
melyeket a kompozíció adhat. Valószínűleg a cinéma vérité divatjának
visszamaradt beidegződése a pontosság és a komponáltság iránti ellenérzés. A művészet mindig sűríti, stilizálja, átkomponálja a valóságot, s
még a természetesség látszata mö-

gött is kiemel valami lényegeset.
Persze a képek különössége nem
lehet öncélú, az ember nem mindig
találja el a stilizáció megfelelő fokát, néha eltúlozza. A magam részéről azonban inkább vállalom a veszélyt, hogy néha „túlemelem" a valóságot, minthogy beleragadjak a
naturalizmusba, amely a filmkép
eredendő sajátja. A kérdés második
részére felelve, hogy operatőri stílusomat ráerőszakolom a különböző
jellegű filmekre, erre csak azt válaszolhatom, ha így lenne, akkor az
Apa vagy az Ünnepnapok esetében
is ez történt volna. A pszichológiai
megközelítés ezekben a filmekben
egészen más stílust kívánt, olyat
amely inkább a képek belső hangulatára épít. A Sodrásban és a Tízezer nap eredendően képekben fogalmazott filmek voltak, s ez a szándék nem tőlem, a rendezőktől eredt.
Egyébként engem sohasem a képek
érdekelnek, mindig a film maga.
— A Feldobott kő képi világa melyik korábbi filmjére hasonlít leginkább?
— Nem tudom. Azt hiszem egyikhez sem. Falusi közegben játszódik,
mint a Sodrásban és a Tízezer nap,
de egészen más jellegű. Hatezer, métert forgattam le, kétezrötszázból
kell a filmet összeállítanom, egyelőre még semmit sem látok tisztán.
— Sokszor esik szó mostanában
a folklorhoz való ragaszkodás, a
múlt iránti nosztalgia visszahúzó
erejéről, s példának hozzák fel erre
a Sára-képeket is.
— Éppoly formálisnak és kiagyaltnak érzem ezt a „folklor-veszélyt",
mint a háború előtt a népiesek és az
urbánusok ellentétét. Ügy hiszem,
sem a Sodrásban, sem a Tízezer nap
esetében nem alkalmaztunk erőszakoltan folklor-elemeket, s ami szerepelt, természetesen illeszkedett bele e filmek világába. Ezek az elemek
csak akkor lennének nosztalgikus,
népieskedő motívumok, ha nem léteznének a valóságban, de ameddig
léteznek, éppoly magától értetődően
a realitáshoz tartoznak, mint bármi

egyéb. Életünk első húsz évének élményei erőteljesebben íródtak tudatunkba, mint a későbbiek, bizonyos
típusokat, létformákat jobban ismer
az ember, mint másokat, és lehetőleg
ezekről szeret beszélni. Nem a történet külső környezete, motívumai a
fontosak, hanem az, amit mondani
akar.
Major Máté említette, hogy filmjeinkben a régi falusi házak legszebb példányait válogatjuk össze.
Igaz, de ez talán ösztönös tiltakozás
a mai riasztóan csúnya, összedobált,
hagyománytalan falukép ellen, s választásainkban az ízlésnevelő szándék is munkálkodik. Ezek a letisztult formák egyébként szervesebben
illeszkednek azokhoz a letisztult történetekhez, amelyeket megfogalmaztunk.
— És ha a mai falusi élet konfliktusai éppen az összedobált, átmeneti valóságot fejezik k i . . . ?
— Akkor nyilvánvalóan a képeknek is ehhez a stílushoz kell alkalmazkodniuk. Hiszen a környezet
kiválasztását is a történet és az elgondolás szabja meg.
— Milyen művészi tervei vannak
a jövőre nézve?
— Legközelebb Csoóri Sándor és
Kósa Ferenc Dózsa Györgyről szóló
filmjének operatőrje leszek.
— Nem készül újabb önálló film
rendezésére?
— Természetesen vannak elképzeléseim, de egyelőre még nagyon
kialakulatlan formában. Inkább csak
megérzésekről beszélhetek. Valószínű, hogy legközelebb a forgatókönyv
létrehozásában íróval dolgozok majd
együtt. A Feldobott kő megírásánál
nehézségeim voltak a dialógusok
megfogalmazásában, pontosan tudtam mit akarok a mondatban kifejezni, de a megfelelő szavakat
megtalálni már írói tehetség dolga.
Forgatókönyvem végső formájában
Csoóri Sándor és Kósa Ferenc közreműködésével készült el.
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