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MOZGÓKÉP
OPERATŐRI SZEMMEL
A MOZGÓKÉP JELENTŐSÉGE, DINAMIKÁJA A VIZUÁLIS KULTÚRÁBAN
Az elméleti tanulmány olyan képalkotás lehetőségét dolgozza fel, ahol a megtörtént
események, kciós jelenetek dinamikus ábrázolása az alkotás célja. Az egyetlen olyan
képalkotási és archiválási lehetőség a mozgókép, amelyik a mozgást (nevében is szerepel) és
annak dinamikáját rögzíteni tudja. A felvett képsorok a rögzítést követően korlátlanul újra
megjeleníthetők.
Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk ezt az egyszerű állítást javasolt a kép, látás, információ
tartalom, tudat kérdését mélységében elemezni.
Az élővilág sokszínűsége ellenére, a nem helyhez kötött fajoknál a szem (látó szerv) képes
érzékelni a környezetet. A szem képes, mint detektor leképezni az elektromágneses sugárzás
viszonylag szűk tartományát. Az evolúció során a fajoknál a szem képlete és mint optikai
rendszere arra hivatott, hogy az élőlény a környezetében tájékozódni tudjon és vezérelje a
mozgás irányát, illetve felismerje a létfenntartásához elengedhetetlenül fontos helyzeteket
(táplálék szerzés, környezeti hatások, fajtársak felismerése stb.).
Az élővilágban napjainkban az ember kivételével a szemmel rendelkező élőlények
fajspeci kusan érzékelik a környezetet adott időben. Az időt viszont folyamatában nem
érzékelik és csak sajátos módon tárolnak vizuális információt. Ezt az egyedre jellemző képi
látást és feldolgozást csak saját célra használja fel, azt fajtársaival nem tudja megosztani.
Az ember evolúciós folyamatában a látásnak mindig fontos szerepe volt. A korai emberi
közösségekbe a hanggal való kommunikáció korán kialakult. Az első vizuális
kommunikációnak azt tekinthetjük, amikor “jelbeszéd” formájában gesztikulálással és hangok
kiadásával értették meg magukat.
Nagy áttörés akkor történt amikor a hang és jelbeszéd mellett képesek voltak formákat
és eseményeket lerajzolni (például, barlang rajzok, amelyek valószínűleg egy vadászatot
ábrázolnak). Ez csak az emberre jellemző kommunikációs forma.
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A becsülhetően 40.000 évvel korábban készült barlangrajzot operatőri szemmel
vizsgálva egy korábban lezajlott dinamikus képsor egy képét láthatjuk. Az elejteni szánt vadak
“rohanása” és a kép közepén látható íjjal vadászó mozgása is egyértelmű.
Az emberiség a történelmi korokban folyamatosan fejlesztette ezt a képességét. A
kommunikáció alap feltételévé vált a képi ábrázolás.
Meg kell jegyezni, hogy a képek a mozgókép technika kifejlesztéséig, kimerevített álló
képek voltak. A képek birtoklása korlátozott volt, mert adott estben pl. a középkorban a
sokszorosítás nem létezett. Egy festmény, vagy rajz egy példányba készült. Ezért
kiváltságosnak volt tekinthető az aki a kép birtokában volt. Nagy áttörést jelentett a kódex írás
és másolás. Ezekbe a kézzel írt könyvekbe gazdag képi illusztrációk láthatók. ( például: Hans
Talhoffer 1467. évi. Gotha kódex , Fechtbuch von 1467.) Ez utóbbi azért említem, mert
ebben a könyvben dinamikus mozgások ábrázolásai láthatók.

Minden olyan lmben ahol a XV. század (európai) küzdelmeit kell dinamikus formában
megjeleníteni akkor az operatőrnek a korai ábrázolásokat, képeket kell megmozdítani.
Az egyes korokban élő emberek esetében a történések mindössze múló pillanatok voltak.
Napjaink agykutatásai is azt mutatják, hogy egyes események idővel kitörlődnek az emberek
memóriájából, tehát egy korábban megtörtént esemény a feleldés homályba vész.
Pontosabban nem archivált. Ez a megállapítás mindenkire érvényes. Tanulmányozva a
megtörtént események képszerű felidézését azt állapíthatjuk meg, hogy nem csak törlődnek

fi

MOZGÓKÉP

2

egyes események a tudatból, hanem azok, mint az álomban, átalakulnak. Igazolja ezt az
állítást az is, amikor a kutatásba bevont személyeknek húsz-harminc évvel korábban róluk
készült lmrészleteit mutatták meg. Csak nagyon homályosan, vagy egyáltalán nem
emlékeznek a bizonyítottan megtörtént eseményekre. Ez nem ritka jelenség ez általános és
mindenkire vonatkozik.
Az álmok és a képi visszaemlékezések sok esetben valószínűtlen képek formájában
jelennek meg az egyes emberek tudatában. Az operatőr olyan lmeknél, ahol álmot, vagy
misztikumot kell megjeleníteni, kell hogy hagyatkozzon a saját látásmódjára. Kivételesnek
számít az olyan képi alkotás ahol a művész ezt a belső látásmódot például megfesti. Említhető
Hieronymus Bosch (1450-1516) “A gyönyörök kertje” festménye.

A képi ábrázolás, a szereplők, a formai gazdagság és a színvilág egy operatőr számára
maga a tobzódás. Érdemes volna ezt a képet megmozdítani, hiszen minden részletében ott
rejlik a dinamizmus, a mozgások különféle, akár a valóságtól elrugaszkodott lendülete. A kép
középpontjában lévő kerek tó körül lovaglók rendezettek de egyben misztikusak. Láthatunk
lovon, sertésen, de tevén lovagló embereket. Ne feledkezzünk el az egyéb csodálatos lényekről
sem, például a madárvilág sokszínűségéről. A kép színvilága és szín tónusai egyediek, a bal
oldali táblakép üde színeivel ellentétes a a jobb tábla komorságával és sötét színeivel.
Bosch esetében nem egyedi esetről van szó, sőt állíthatjuk, hogy több évszázad
történéseiről, cselekményekről gazdag képi anyag áll rendelkezésünkre, de mindegyik csak
kimerevített állókép. Csak nagy mesterek voltak képesek a festményeikben, vagy rajzaikban a
mozgást és annak dinamikáját ábrázolni.

3

fi

fi

MOZGÓKÉP

Évszázadok festőművészei közül meg kell említeni Pieter Bruegelt (1525-1569). A képein
a mindennapok eseményeit örökíti meg. Ami fontos, hogy eseményeket festett meg. Mozgókép
kultúrával foglalkozó művészek (hangsúlyoznám a művész megnevezést) a festmények
megtekintésével egy időben egész képsorokat vélnek felfedezni. Minden kommentár nélkül
vizsgáljuk meg néhány képet és mindenki képzelje bele ebbe a képekbe a mozgást. Az
operatőri látásmód természetesen egy adott képet több snittre bont fel, és kialakul benne a
jelenetek egyedi dinamikája, mozgás koordinációk és mozdulatok kiemelésének lehetősége is.
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Lezárva a festmények és képek mozgás elemzést nem hagyhatók ki azok a képek,
amelyek a mindennapok jókedvét és boldogságát mutatják be.

A két utolsó kép esetében elképzelhető, hogy az ábrázolt életjelenetek, tánc, játékok,
versengés milyen sodró lendületű lmes megvalósítást tennének lehetővé.
A képek hangulatai érvényesek napjainkban is, sőt a Szindbád című 1971-ben forgatott
lmben Sára Sándor operatőr is ugyan ezt az életérzést fényképezte, amit Bruegel megfestett.
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Érdekesség, hogy Bruegelt is elmegy a képzelet és misztikum világába. A lm
operatőröknek ez azért tanulságos, mert sok napjainkban készülő lm is egy álomvilágban
játszódik.

A fotográ a megjelenése és elterjedése már lehetővé tette, hogy egyes eseményeket,
történéseket megörökítsenek a valós képi mivoltukban. Ezek a fotók, legyenek a kor
professzionális felvételei, vagy amatőr felvételek kutathatóvá teszik az adott korszakok.
Szükséges megjegyezni, hogy a történészek ( a legújabb kor kivételével) a történelmi jeles
eseményeket igyekeznek gazdag képszerű utalásokkal leírni, amelyek mellé ha van rá mód
képet is mellékelnek. A történészek ahhoz, hogy életszerűvé tegyék akár a korai leírásokat
felhasználnak minden olyan lehetőséget amellyel érzékeltetni tudják az esemény dinamikáját.
Segítségükre vannak a múzeumi tárgyak, antropológiai tanulmányok, krónikások feljegyzései.
Erre azért kell külön kitérni, mert a történelmi ihletésű lmek esetében az operatőr csak ilyen
jellegű háttér ismeretekre támaszkodhat.
Amikor, több mint száz éve megjelent a mozgókép akkor az első felvételeken csak
egyszerű mozgásokat rögzítettek (pl. “A vonat érkezése” 1896).
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Rövid időn belül elkezdtek dokumentum jellegű lmeket készíteni (Nanuk, 1922),
valamint megjelentek az első történetet feldolgozó játék lmek amelyek 1929.-ig még
hangfelvétel nélkül készültek.

Ezzel teljesen megváltozott az események képi dokumentálása, történelmi események
feldolgozása, vagy csak történetek lmre vitele.
A múlt egyes eseményeinek felidézése ez által mindenkihez eljutott. Szükséges
megemlíteni, hogy a színház és a lm elterjedésében is voltak változások.
A színházi előadások, ha azt nem rögzítik, valamilyen képi módon, akkor azok is
feledésbe merülnek. Ötven évre visszamenőleg tanulmányozva azokat a színházi előadásokat,
amelyekről csak cikkek, kritikák, fotók maradtak fenn, azt mondhatjuk, hogy a jelen és jövő
számára mindösszesen csak mint emlékek és esetlegesen legendaként maradhattak fenn.
Abban az esetbe, ha színházi előadást lmre vették, akkor annak már kétféle változata is
fennmaradhatott. Az egyik, felvételi mód amikor egy jó színházi helyről passzívan felvették az
egész előadást, a másik alkalmazott módszer esetében több kamerával készítették a felvételt és
utólagos vágással egy lmet készítettek .
A mozgókép esetében a két jelentős és meghatározó változás akkor következett be,
amikor megjelent a hangos lm, valamint fekete-fehér lmről váltottak színes technikára.
Ezek a változások és a technikai feltételek bővülése, újabb lehetőségekkel gyarapította az
operatőrök eszköztárát.
Teljesen természetessé vált, hogy a képsorok különféle dinamikai sorrendiségben
követik egymást.
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A mozgókép felvételezése több irányba ágazott el. A lm felvételek fontos szerepet
töltöttek be az első és második világháborúban. A hadi tudósítok között korábbi játék lmek
jeles operatőrjeit találhatjuk meg. Napjainkban a II. világháborúban rögzített képsorok (mint
dokumentumok) megjelennek egyes játék lmekben, félig dokumentum lmekben, sőt önálló
alkotásokban is.

Operatőri szempontból viszont jelentős különbséget kell tenni. Kialakult az un.
“esemény rögzítés”, amely lehet egy ünnepség, koronázás, vihar és annak katasztrófája, vagy
hadi esemény. A dokumentum lmezésnek és a híradó lmfelvételezésének kialakultak a
szabályai. Ennek lényege, hogy a játék lmekkel ellentétben a mozgás dinamikáját nem kell
külön megtervezni, mert adja magát az esemény. Említhetünk példákat amik jól szemléltetik a
dinamikus képsorokat. Egy pardubicei lovas gátverseny lm felvételének dinamikája, izgalmas

nagy tempójú képsorokban mutatható be,
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A részletes mozgókép felvételezési lehetőségeket nem taglalva elemezzük a lmek (játék
lmek) képdinamikáját.
Operatőri szempontokat gyelembe véve a lm felvételeknél a fények, mozgások
határozzák meg azt a dinamikát ami kapcsolódik a történethez és egységessé teszi az adott
lmet.
A mozgókép kutúra a végtelen lehetőségek tárháza. Minden lm tükrözi az alkotók
látásmódját. Az operatőr egyedi képi világa határozza meg a lm hangulatát. Operatőrök
egybehangzóan azt hangsúlyozták, hogy minden operatőr egyedi alkotást készít. Az
operatőrök oktatásban csak mesterségbeli tudást lehet átadni. A szériában készülő átlag lmek
esetében, (amelyeket nem lehet nagyon alkotásoknak nevezni), az operatőröktől sablon
felvételeket várnak el. Ezek szinte panel szerűen jelennek meg.
A mozgókép akkor válik jó lmmé, művészi alkotássá, ha a lm alkotó stábja egységes
képi megoldásokban gondolkodik.
A mozgókép dinamikai és mozgás jelentőségét szem előtt kell tartani. Mozgások
esetében a szereplők mozgás koordinációját gyelembe kell venni. Nagy segítséget jelenthet
egy olyan szakértő, aki kifejezetten a különböző korok mozgásait ismeri és azt be tudja
tanítani.
Az operatőr és a mozgás szakértő közös munkája adhat olyan hangulatot a lmnek amit
a néző befogad és abba bele tudja magát élni.
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ellentétben például egy híres ember temetésével, ahol a dinamika lassú, és kitartott
képsorok a jellemzőek.

