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Invokáció 

Két mottóm lenne ehhez a dolgozathoz, az első így szól:  

Rendező nélkül nincs operatőr. 

 

Ezen azt értem, hogy amikor egy filmet forgatok, soha nem az érdekel, hogy saját              

művészi ambícióimat beteljesítsem, hogy megmutassam, kiemeljem, hogy én mit tudok.          

Az, hogy én mit tudok, az teljesen alá kell, hogy rendelődjön a film, és ezáltal a rendező                 

szándékainak, gondolatainak, víziójának.  

Ez természetesen nem jelent önfeladást, nem azt jelenti, hogy lemondanék a           

készségeimről, a zsigeri érzéseimről, az ízlésemről. Olyan operatőrnek tartom magam, aki           

teljes személyiségével szeret részt venni egy adott film előkészítő munkájában, tartson az            

akár évekig, és képviseli – adott esetben a rendezővel szemben is (és ez talán a paradoxon                

helye, de ez egy nagyon fontos paradoxon), a film érdekeit. 

Kifejezetten fontos, és ide tartozik ugyanakkor, hogy ne egyszerű végrehajtó          

legyek, aki megcsinálja, amit a rendező kér, akár a legjobb tudása szerint, hanem értsek is               

mindent, és a nem-értéseimnek – és történt ez a Saul fia előkészítő munkálatai során is –                

mindig hangot tudjak adni. Ha jól tudok hangot adni ezeknek az érzéseimnek, akkor talán              

rátapinthatok olyan összefüggésekre, amik addig nem merültek fel, de ehhez szükséges egy            

fajta gátlástalanság.  

Iszonyatos munka lehet az írás, végtelenül távol áll tőlem, és látom azt, hogy             

micsoda munka a jó írás. Ezzel szemben nagyon könnyű “rombolni”. Mindent           

megkérdőjelezni, és szétbontani az összefüggéseket. De amit én próbálok – és őszintén            

remélem, hogy ez így sül el –, az az, hogy olyan kérdéseket teszek fel, amelyek               

megválaszolásához a történet valódi újragondolása szükséges, és amelynek        

eredményeképpen megerősödik a történet szövete. Ezekre a kérdésekre persze sokszor          

nem léteznek azonnali válaszok, és ez az íróktól iszonyú plusz munkát igényel.  

Ha nem tudok hangot adni a nem-értéseimnek, ha valami nem világos a számomra,             

akkor nem tudok érvényes képeket készíteni. Ugyanakkor a legnagyobb örömmel rendelem           

magam alá a rendező szándékainak, ha tetszik, akaratának. Igen jónak tartom, ha a rendező              

rendkívül magabiztosan és mélyen tudja, hogy mit akar csinálni, minden részletre kiterjedő            
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figyelemmel képes instruálni a színészeket, engem, a díszlettervezőt, és minden          

munkatársát – és a Saul fia esetében ez tökéletesen meg is valósult.  

 

 

A második számú mottót Amerikából importáltam: 

Shoot the subtext.  1

Magyarul talán így lehetne visszaadni:  

Fényképezd a mögöttes jelentést. 

 

 

Ez legalább olyan fontos, mint az első mottó. Ha tetszik, ez is egyfajta             

alárendelődés: a képi világ alárendelése nem feltétlenül a közvetlenül a vásznon látható            

akcióknak, cselekménynek, hanem annak, amiről az egész film szól.  

Hogy miről szól az egész film, azt nem olyan könnyű megragadni, nem feltétlenül a              

film úgynevezett mondanivalójáról van szó – hogy egy hagyományos esztétikai kategóriát           

használjak –, semmiképpen nem a sztoriról, nem is az egyes szereplők dramaturgiai            

pályafutásáról, sorsáról, hanem egy mélyebb, talán olykor szavakban nem is          

megfogalmazható látomásról, érzékletről, aminek át kell ütnie, át kell “véreznie” a filmet.  

Ha nem érzékelem ezt a “subtext”-et , , ezt a mögöttest, ezt a szándékoknál is             2 3

mélyebb közlendőt, ami sohasem a felszínen jelenik meg, akkor nem tudom plasztikusan és             

érvényesen megfogalmazni a film egyes szekvenciáit, akkor hiába minden technikai tudás,           

a film, a képek üresek maradnak, hiányzik belőlük az a valami, ami miatt meg kellett               

csinálni.  

 

 

1 “Cinematography has many purposes, some of them far beyond the simple act of “photographing” the                
action. In fact, if you are a filmmaker who only wants the camera to record “reality,” you are ignoring some                    
of the most powerful jobs cinematography can do for you. Many of these methods are all about adding visual                   
subtext to your scenes. In addition to visual subtext, visual metaphor can be a powerful tool as well.” in.                   
Brown, Blain: Cinematography - Theory and Practice: Image Making for Cinematographers and Directors.             
Waltham, Massachusetts, Focal Press, 2012. 14.  
2 Olyan tartalom, üzenet vagy jelentés, ami egy adott mű kibontakozása közben, de nem az alkotó direkt                 
közlése által jut el a nézőhöz, szinonímája a meta-üzenet. 
3 "The result of any form of gap in knowledge between any of the participants in a story; for example,                    
between the author and a character, between two characters or between the audience and at least one                 
character." Baboulene, David: The Story Book - Guidance for writers on story creation, optimisation and               
problem resolution. DreamEngine Media Ltd, 2010. 256.  
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És idetennék egy harmadik gondolatot is:  

 

Olyan filmeket szeretnék forgatni, és a jobban sikerült eddigi munkáim közül           

azokat szeretem igazán, amelyekben nagy az operatőri kihívás, ahol új és ismeretlen            

dolgokat tudok megtanulni és felmutatni. Amelyekben újra kell definiáljam a filmkészítői           

eszköztáramat. Ami nem azt jelenti, hogy úgymond képi forradalmárnak tartom magamat,           

vagy netán vad és magamutogató filmekre vágyom, hanem az ismeretlen kihívás az, ami a              

legjobb megoldásokra sarkall. Szeretem azt, ahogyan minden egyes filmhez újra és újra            

meg kell találnom a megfelelő képi megoldásokat. Ha ezeket a pontokat nem sikerül             

tisztázni a rendezővel, ha a rendező nem mutat egy számomra ismeretlen, érzékeny, és             

feltérképezendő irányba, akkor számomra nehéz fogást találni a filmen és sokszor úgy            

érzem, nem tudom a munkámat igazán jól végezni.  

Úgy érzem, hogy a Saul fia (függetlenül a nemzetközi sikerétől, amit persze            

egyáltalán nem bagatellizálnék) ideális módon teljesíti be mindezeket a feltételeket.          

Szerencsés vagyok, mert Nemes Jeles Lászlóban egy olyan rendezőt találtam, egy olyan            

rendezővel dolgozhattam együtt, aki az első homályos víziójától egészen a          

legrészletezettebben kidolgozott koncepciójáig, a végtelenül lelkiismeretes kutatómunkáján       

keresztül, a képi és gondolati közlés legapróbb részletének szellemi teherpróbájáig elvégzi           

azt a fajta kreatív munkát (együtt állandó forgatókönyvíró-társával, Clara Royer-val), ami           

nélkül a két mottóban felvázolt munka-ethosz, vagy munkaideál meg sem születhetne.  

Ennek a munkának a részleteiről szól a DLA-dolgozatom: megpróbálom, olyan          

alaposan, amennyire egy operatőr csak képes rá, szavakba foglalni, hogy mit végeztem, mit             

tanultam a Saul fia forgatása és elkészülése közben. Arról, hogyan összegződött mindaz a             

tudás, ami egy egyáltalán nem könnyű kezdet után, az első munkáim során végzett             

ön-megismerés és szakmai tanulás során – amikor voltak ugyan sikereim, de kemény            

kudarcaim is –, Nemes Jeles Lászlóval immár egy évtizeden át, a 2006-os Türelemtől             

kezdve folytatott közös munka gyümölcse. Ha sikerül ezt a folyamatot jól ábrázolnom,            

nekem már megérte, és tudom, hogy egy ilyen “beszámolót” nagy érdeklődéssel olvastam            

volna már a Főiskola évei alatt is, de tulajdonképpen mai fejjel is.  
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A negyedik gondolat, ami még kiegészítheti a fenti mottókat a következő lenne:            

Nem csak azt kell tudni egy film forgatása előtt, hogy mit akar az ember, hanem azt is,                 

hogy mit nem akar, nem csak azt, hogy milyen legyen egy film, hanem azt is, hogy milyen                 

ne legyen – és ez utóbbi, a filmkészítési folyamat elején, szinte fontosabb az előbbinél. Ez               

a kizárás nem egyszerűen egy ökonómiai döntés, hanem mélyebb okai vannak, és egy adott              

film stílusának meghatározásában döntő szerepe lehet kényes, kritikus helyzetekben,         

amikor megbillenhet a film egész belső világa és logikája.  

 

 

1. ábra: Röhrig Géza Saulként, kézi kamera körülbelül nyolcvan centiméterre a 

főszereplőtől (forrás: Laokoon Filmgroup) 
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1. A Saul fia szempontjából releváns munkáim  

1.1. Before Dawn: a hosszú beállítás tanulságai 

 

Kenyeres Bálint Before Dawn (2005) című filmjének forgatásán ismerkedtem meg          

Nemes Jeles Lászlóval, ahol ő a rendező asszisztenseként dolgozott. A film szép utat futott              

be, és egyben elindította munkakapcsolatomat Bálinttal és Lászlóval is. Ez volt az első ún.              

“egysnittes” filmem.  

 

 

2. ábra Nemes Jeles László (háttal) és Kenyeres Bálint a Before Dawn forgatásán 

 

Kenyeres Bálinttal való találkozásom a Főiskola után fordulópont volt. Bálint egy           

hihetetlenül tehetséges és végletekig maximalista filmrendező, akitől a közös munkáink          

során újratanulhattam azt a fajta hozzáállást, hogy minden operatőri döntést a történet            

(subtext) kell, hogy diktáljon. Nincsenek véletlenek, és nem lehetnek megválaszolatlan          

kérdések.  

Bálint ízlése és tehetsége a mai napig viszonyítási pont számomra.  
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A vele töltött idő alatt betekintést nyerhettem a “tarri” munkamódszerbe, hiszen           

Lászlóhoz hasonlóan Bálint is asszisztált Tarr Béla A londoni férfi című filmjében. Tarr             

hatása elképesztően erős azokban a fiatalabb rendezőkben, akikkel én többször is együtt            

dolgoztam, ideértve Lászlót, Bálintot és Mundruczó Kornélt is.  

Úgy érzem, hogy a kezdetektől fogva munkáim nagyban támaszkodnak a          

Jancsó-Kende és Tarr-Medvigy féle tradícióra, talán nem véletlen, hogy Nemes Jeles           

Tarrnál, Tarr pedig Jancsónál volt asszisztens (és Mundruczó Tarrhoz fűződő kapcsolata,           

illetve Fehér György Jancsóhoz és Tarrhoz fűződő kapcsolata is ide tartozik, de ez egy              

másik dolgozat témája lehetne). Ez számomra egyáltalán nem volt valami törekvés           

eredménye, csupán ezek a művek voltak rám a legnagyobb hatással, és nyilván emiatt             

olyan feladatokhoz és alkotókhoz vonzódtam, amelyek és akik ebből a filmkultúrából           

táplálkoztak.  

 

 

3. ábra: középen Tarr Béla éppen szereplőként a Szörnyek évadja (1987) című Jancsó 

Miklós filmben 

 

8 



 

Bálint filmes érzékenysége is valamelyest ebbe a tarr bélai vonalba sorolható.           

Filmkészítőként nem ismer megalkuvást, és ez számomra végtelenül inspiráló. A Bálint és            

László közötti munkakapcsolat is fontos része a mi hármunk közös filmes fejlődésének.            

László részt vett Bálint általam fotografált mindkét rövidfilmjének készítésében: hatunk          

egymásra és tanulunk egymástól.  

Bálinttal az első közös munkánk az American Film Institute-ban töltött két évem            

közötti nyáron forgott Before Dawn címen. A film “története” egy sorban leírható. Ennek             

ellenére hónapokon keresztül próbáltuk megtalálni a filmnek legjobban megfelelő formát,          

tempót, helyszínt, stb. Tulajdonképpen az egyik fő tanulság az volt, hogy egy kisfilm             

előkészítésére fordított idő nem arányosan kevesebb egy játékfilmhez képest. 

Az egész film egyetlen snittből áll, bár végül a filmben van egy észrevehetetlen             

vágás, tehát a film valójában két snittes. Ebből az elsőt a forgatás első, a másodikat pedig a                 

forgatás második napján vettük fel, és utómunkában egy nagyon egyszerű trükkel           

illesztettük össze. 

A film készítése során magáról a formáról is rengeteget tanultam. A vágás nélkül,             

hosszú beállításban (vagy beállításokban) készített filmek saját problémahalmazt hoznak         

magukkal. 

Az egysnittes filmek készítésének számomra az a tanulsága, hogy az idővel való            

viszonyt tanítja meg az embernek, azt, hogy miként bánjon a filmidővel. Utólag nem lehet              

belenyúlni, nem lehet megváltoztatni, vagyis nem lehet gyorsítani, ha lassú vagy akár            

unalmas, illetve lassítani a filmet, ha túl gyors. Ez azt jelenti, hogy a film forgatása közben                

határozódik meg a film ritmusa, és ehhez igazán kell azt érezni ott, helyben, miközben              

készül, hogy jó-e a ritmus.  

 

Másrészt beszélni kell a tér és az idő viszonyáról. A kamera mozgása a térben              

haladva kapcsolja össze a teret és az időt. Ahogy Kovács András Bálint írja Tarr Béla               

filmjei kapcsán, “a hosszú beállítás legalapvetőbb hatása arra épül, hogy imitálja az emberi             

tekintet folyamatosságát (...), a jelenlét érzetét erősíti a kameramozgás, mivel a térben való             

mozgást imitálja, ahogy a néző a kamerával együtt fedezi fel a teret...”  4

A magyar filmes hagyomány hosszú beállításai egyértelműen Jancsó Miklóshoz         

köthetőek, és a táj és ember viszonyának fölvetésével, a politikai tematikájával, a            

4  Kovács András Bálint: A kör bezárul. Tarr Béla filmjei. Budapest, XXI. Század Kiadó, 2013. 97. 

9 



 

nagytotáltól a közeliig változó képkivágattal, és a lassú, krános mozgással a Before Dawn             

is Jancsó munkásságából táplálkozik. A tér feltárása egyszerre a cselekmény          

kibontakozását is jelenti, és viszont. A Saul fia megközelítéséhez azonban inkább           

Antonioni a hosszú snitthez való hozzáállása köthető, aki “csakis a szereplők közötti            

interakció funkciójában mozgatja a kamerát és a szereplőket” , amely példát          5

Magyarországon nem Jancsó, hanem Tarr Béla követte, leginkább a Werckmeister          

harmóniákban. Antonioni pedig – szintén a Saulhoz köthetően –, egy lelki folyamatot            

követett le snitten belül, a dráma megszületésétől a csúcspont utáni elenyészésig.   6

Jancsónál a kamera határozza meg a szereplők mozgását, az egyébként homogén           

tér struktúráját, és a beállításon belül történő több jelenet határát, nem pedig fordítva. Az              

ember a táj része, nem önállóan, hanem egy rituális koreográfia, tánc alkotóelemeként.            

Szimbolikus, elvont (és egyben elidegenítő) hatást ér el már önmagában ezzel a módszerrel             

is. A rendező egyébként rendszeresen azzal túlzott, hogy egyszerűen nem “tanulta meg” a             7

klasszikus montázst , Tarr Béla pedig többször is idézi Godard mondását, miszerint “egy            8

igazi rendező kamerában vág”.   9

A harmadik fontos elem a koreográfia. A koreográfiának két része van: egyrészt            

koreografálni kell a szereplőket, másrészt koreografálni kell a kamera mozgását a           

szereplőkhöz képest. Praktikusan úgy közelítettük meg ezt a hosszú és nagyon bonyolult            

koreográfiát, hogy megpróbáltuk részekre szedni és elemenként bepróbálni mint egy táncot           

(ahol a szereplőkön kívül a kamera is táncolt).  

A kamera egy sínre épített kránon gurult, tehát egy három dimenziós “babapiskóta”            

alakban tudott mozogni minden irányban. Először a főbb szereplőkkel és járművekkel           

meghatároztuk a mozgásaikat amihez már hozzáadtuk a kameramozgásokat, és utána          

hozzáadtuk a mellék- és háttérszereplőket. Újra és újra végigpróbáltuk a mozgást, és csak             

az előre meghatározott alkonyi időszakban, az ún. “magic-hour”-ban forgattunk. Tehát az           

alkonyt “használtuk” hajnalnak. A döntésnek praktikus oka volt: így kora reggeltől késő            

délutánig tudtunk próbálni és alkonyban forgatni mindkét nap. Ez egy nagy rizikó egy             

5 Kovács András Bálint: A kör bezárul. Tarr Béla filmjei. Budapest, XXI. Század Kiadó, 2013. 101.  
6 uo. 100. 
7 Ezt a stílust Kovács András Bálint modern ornamentalizmusnak nevezi. (Kovács András Bálint: A modern 
film irányzatai. Az európai művészfilm 1950-1980. Budapest, Palatinus, 2006. 354.) 
8 Kőbányai János (szerk.): Csendes kiáltás. Bacsó Péter beszélgetései Jancsó Miklóssal. Budapest, Pelikán 
Kiadó, 1994. 33. 
9 Kovács András Bálint: A kör bezárul. Tarr Béla filmjei. Budapest, XXI. Század Kiadó, 2013. 105. 
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ilyen bonyolult és sok szereplős snittnél, de a vakmerőség szerintem mindig kifizetődő.            

Csak ezzel a bátorsággal tudtuk azt a látványt elérni, amit megálmodtunk ehhez a filmhez.              

Egy ilyen döntést csak a rendező teljes támogatásával hozhat meg egy operatőr, és             

csodálatos volt, hogy bele mertünk vágni. Ez a döntés annyiban számított bátornak akkor,             

hogy egy kétnapos kisfilm forgatásakor megreszkíroztuk annak a lehetőségét. hogyha          

elszalasztjuk az ideális fényviszonyokat akkor ránksötétedik és aznap már nem tudtunk           

volna felvételt készíteni. Ezzel gyakorlatilag a film elkészültét veszélyeztettük. Ez fiatal,           

kezdő filmesként meglehetősen erős nyomást jelentett mind a rendezőre mind rám nézve.  

Ez is egy olyan tanulság, amit máig magammal viszek, és követendő példának            

tartok. Nem lehet félelemből döntéseket hozni, a vakmerőség (a legtöbbször) meghálálja           

magát. Olyan eredményre vezet, amit a megszokott megoldásokkal sohasem lehetne elérni,           

és ha mégis belebukunk, akkor legalább nem marad bennünk meg az az érzés, hogy meg               

sem próbáltuk. De ha sikerül, akkor valami különleges születhet.  

1.2. A repülés története: a szüzsé és a fabula 

 

Technikailag A repülés története nem hordozott olyan jellegű kihívásokat, amik a           

Saul fia szempontjából említésre méltóak lennének, de ez a film is hosszú snittekben             

fogalmazott. A Bálinttal a Before Dawnban megkezdett nagy, leíró plánokkal, folyamatos           

mozgással, variózással jellemezhető stílusban meséli a történetet kifejezetten azzal a          

megközelítéssel, hogy “körkapcsolás”-szerűen, szinte az összes szereplő szemszögéből        

megmutatja azt. Tehát pont az ellentéte a Saulban használt szigorúan egy szemszögű            

(point-of-view) megközelítésnek.  

 

A repülés története készítésekor ami számomra érdekes kihívás volt, hogy a szüzsé            

és a fabula, azaz a történet és a cselekmény extrém módon szétválnak egymástól. A              

történet, vagyis fabula az, amiről a (narratív) mű szól, amit jelent, amit kiad a cselekmény,               

vagyis a szüzsé. A szüzsé történések sora, a felszíni látszat, aminek a megértésével             10

10 A legtöbb szerzői film esetében (és néha a szórakoztató filmeknél is) megfigyelhető a fabula és szüzsé 
elválása – még ha ennek mértéke nem is mércéje ez a film minőségének, kétségtelenül figyelemreméltó 
szempont.  
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összeáll a filmet “olvasni tudó” néző számára az értelmezés, a ki nem mondott szándék –               11

ennek mélyen köze van a Saulhoz.  

Arra gondolok, hogy a szememben a Saul nem egy holokausztfilm; a film kizárólag             

Saul küldetését követi, aki megszállottan csak azzal foglalkozik, hogy a fiút/fiát eltemesse.            

A mi filmkészítői szándékunk az volt, hogy a kamera kizárólag ezt a küldetést követi, és               

ezt kizárólag Saullal és Saul szemszögéből látjuk, tehát maga a “téma”, a Holokauszt,             

tulajdonképpen csak a háttérben jelenik meg. “Ez a film inkább azt teszi lehetővé a              

nézőnek, hogy érezze annak valóságát, érzékelje azokat a képeket és hangokat, amik            

létrehozzák a személyes élményt. Ily módon a film azt ábrázolja, amit a kritikusok szerint              

képtelenség visszaadni.”  12

Ezzel szemben A repülés történetében szinte végig arra fókuszálunk, amiről a film             

nem szól. Szinte végig a különböző mellékszereplők szemszögéből követjük végig, ahogy           

egy piknik-társaság egy elkóborolt kislányt keres egyre nagyobb aggodalommal, és már a            

film körülbelül háromnegyedénél látjuk meg először a kislányt, aki egyedüliként a           

szereplők közül szemtanúja lesz a címben is említett, történelmi eseménynek. Erre is példa             

lehet Jancsó Miklós munkássága, azon belül is leginkább az 1966 (Szegénylegények) és az             

1992 (Kék Duna keringő) közötti filmjei – “sorok között olvasva” ismerhető meg a szerzői              

gondolkodásmód a történelemről, aktuálpolitikáról, egyén és (elnyomó) hatalom        

viszonyáról. 

David Bordwell elmélete a nézői inferenciáról szintén megkerülhetetlen. Ennek         

lényege a befogadó dedukciójában megszülető végleges mű, amelyben „a szüzsé a fabula            

megszerkesztésekor különféle hézagokat teremt, továbbá az információt a késleltetés és a           

redundancia elvének megfelelően állítja össze. Mindezek a műveletek úgy működnek,          

hogy kiváltsák és irányítsák a néző narrációs tevékenységét.” A szüzsé nyomai mentén a             13

11 “A populáris film szüzséjében az események sorrendje alapvetően a fabula eseményeinek ok-okozati 
sorrendjét követi” Eder, Jens: Dramaturgie des populären Films: Drehbuchpraxis und Filmtheorie. idézi 
Némedi Andrea: A populáris film dramaturgiája. Apertúra, 2006 tavasz 
http://apertura.hu/2006/tavasz/nemedi/nyomtatas.html, utolsó letöltés: 2017.05.01. 
12 Balog Katalin: Son of Saul, Kierkegaard and the Holocaust. New York Times, 2016. február 28. 
https://opinionator.blogs.nytimes.com/2016/02/28/son-of-saul-kierkegaard-and-the-holocaust/?_r=0 utolsó 
letöltés: 2017.05.01., fordította: Kiss Eszter: 
http://www.bpg.hu/upload_files/1458208755941Balog%20Katalin%20Saul%20%C3%A9s%20Kierkegaard.
pdf utolsó letöltés: 2017.05.01. 
13 idézi: Füzi Izabella: A narratív film elméletei. Apertúra, 2008 tavasz. http://apertura.hu/2008/tavasz/fuzi,            
utolsó letöltés: 2017.05.01. 
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néző deríti föl a fabulát , és ennek a munkának a során akarva-akaratlanul fölhasználja             14

előzetes tudását, társadalmi helyzetét, nyelvtudását, pszichológiai állapotát, kulturális        

műveltségét. Ami miatt mindez a dolgozat szempontjából jelentős, az a néző tudatos és             15

tervezett dolgoztatása, az információ precízen kimért adagolása a Saulban. A szüzsé           

“művészete” lényegében azon áll vagy bukik, hogy hogyan adagolja a szerző azt az             

információmennyiséget, ami elegendőnek bizonyulhat a fabula létrehozásához. A befogadó         

tehát az újabb és újabb szüzséinformáció révén ellenőrzi korábbi hipotéziseinek          

helyességét, s azokat vagy megerősíti, vagy újat állít fel.” Filmtörténetileg két markáns            16

példáját említeném még a nézői kiegészítésnek: Lev Kulesov 1920-as évekbeli          

montázskísérleteit, illetve Alfred Hitchcock Rear Window című filmjét (Hátsó ablak,          

1954). A szovjet montázsiskola a vágás ellenére megszülető kontinuitást, illetve a néző            

fantáziájának mozgósítását tanulmányozta, Hitchcock pedig már az elliptikus, kihagyásos         

narratívára reflektált főszereplőjének konfabulációival. 

A későbbiek során még visszatérek a nézői aktivitás és az információk           

visszatartásának gyakorlati megvalósítására a Saul készítése során (ld. 2.2.1. Alapelveink) 

Ezeknek a kisfilmek a készítése alatti tapasztalatok és tanulságok szépen épültek           

egymásra. Nyilvánvaló a Before Dawn hatása például a Türelemre. Míg a Before Dawn             

végig külsőben forgott, addig a Türelemben már meg kellett birkózni azzal az operatőri             

feladattal is, hogy ki kellett egyenlíteni az expozíciós különbséget a külső és a belső között.  

Ezen kívül a mozgás is jóval szofisztikáltabb lett, illetve a világítás is meghatározó             

tényezővé vált. De ugyanez igaz a Türelem és a The Counterpart viszonylatában is. Ezek a               

filmek a történetmesélés sokféleségén kívül a technikai kihívások megoldásáról is szóltak. 

 

Ezen tanulságok mindegyike beleépült a Saul fia vizuális és történetmesélési           

megoldásaiba.  

 

 

14 “E tevékenység [...] nagyrészt a barthes-i hermeneutikai kód műveletein alapszik (a rejtély 
megoldását folyton elhalasztó késleltetésen, csapdákon, melyek félrevezetik, hamis útra terelik a nézőt, 
ismétlődéseken, redundanciákon)...” Füzi Izabella: A narratív film elméletei. Apertúra, 2008 tavasz. 
http://apertura.hu/2008/tavasz/fuzi, utolsó letöltés: 2017.05.01.  
15 Bíró László: Elbeszélés a játékfilmben. Metropolis, 1997/2. 
http://www.c3.hu/scripta/metropolis/9702/biro.htm, utolsó letöltés: 2017.12.30. 
16 uo. 
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1.3. Közös filmjeink Mundruczó Kornéllal  

 

2005 és 2010 között Mundruczó Kornéllal dolgoztam. Hihetetlenül sokat tanultam          

tőle, és a közös munkáinkból. Leginkább két közös játékfilmünk, a Delta és a Frankenstein              

terv adta nekem a legtöbbet.  

 

Megtanultam tőle a szikár és lényegre törő fogalmazást. Alaposan átgondolt,          

megfontolt, szinte filozófiai alapokra épített ideái voltak: hogy mit szabad a filmnek, és mit              

nem. Mi olcsó filmes trükk, és mi klisé, amit elutasítunk, és mi az olyan eszköz, aminek                

használata elvinné a filmet a közhelyek irányába. Erős iskola volt a Kornéllal való munka,              

megérteni és megtanulni, hogy mi az a minimum, ami elég ahhoz, hogy egy állítást vagy               

gondolatot képre fordítsunk. Ez a tapasztalat a Saul fia készítésében is benne volt, mert              

valószínűleg emiatt is van az, hogy én izgalmasnak tartom és szeretem azokat a             

koncepciókat, amik ennyire végletesek, mint később a Saul is lett.  

 

Nekem nagyon szimpatikus – és a munkáimban az ilyesmi kihívásokat keresem –,            

hogy van egy gondolat, amit egyrészt leegyszerűsítünk, másrészt eltolunk egy extrém           

irányba, és ez a gondolat lesz a készülő film szabályrendszerének alapja.  

 

 

4. ábra: A Delta forgatása, Lajkó Félix 
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Kornéllal készült filmjeinkre a művészi koherencia és kohézió rendkívül jellemző          

volt, és az ebben a szigorú szabályrendszerben való megmerítkezés különösen fontos           

lépcső volt számomra. A Deltának Bertók Lajos halála miatt két verziója készült el. A              

senki által nem ismert első verzió filmnyelvileg gyökeres ellentéte a végül bemutatásra            

került Deltának.  

Az “első Delta” egy épített díszletben, végtelenül kontrollált és konstruált világban            

játszódott, barokkosan gazdag volt, stilizált, és képileg virtuóz. Nagyon sok éjszakai           

felvétellel és hosszú-hosszú Steadicam-mozgásokkal. Egy képzeletbeli világban, a        

közeljövőben játszódott, már-már sci-fi elemekkel, a Delta itt egy börtönszerű helyet           

jelentett egy kikötővárossal, ahova a képzeletbeli hatóságok a nemkívánatos embereket          

zárják. Az “új” Delta ezzel szemben pedig egy létező hely volt a térképen. Gyökeresen              

ellentétes felfogás.  

Részben pénzügyi, de főleg lélektani és művészi döntés volt, hogy az újrakezdett            

film alapjaiban különbözzön az eredetitől. Rá kellet ébredjünk és fokozatosan          

megértenünk, hogy képtelenek lennénk önmagunkat ismételni, újraforgatni a filmet még          

egyszer, ugyanúgy. Ez lehetetlen volt már önmagában attól is, hogy Lajkó Félix mennyire             

más karakter, mint Bertók Lajos volt. Önmagában a tény, hogy más játssza a főszerepet,              

kihat a film egészére. Tehát új formát kellett találni az újrakezdéshez. Ebből            

konceptuálisan egy teljes 180 fokos fordulat lett. Mindennek az ellenkezője lett igaz. Ha a              

régi éjszaka játszódott, akkor az új a tűző napon. Ha a régi deszaturált és stilizált volt,                

akkor az új “természetes” és “dokumentarista”. Ezt a váltást én elképesztően nehezen éltem             

meg, de megértettem és elfogadtam. Viszont csak kínkeservesen tudtam elereszteni a           

hozzám igencsak közelálló első Delta képi világát, amit végtelenül gazdagnak és           

szofisztikáltnak éreztem az új megközelítéshez képest.  
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5. ábra: Mundruczó Kornél a Delta forgatásán 

 

 

6. ábra: Decsi István, Mundruczó Kornél – A Delta forgatása 

 

A filmes éjszakának az a jellemzője, hogy szinte mindig teljesen konstruált, szinte            

sosincs olyan, hogy úgy lehet forgatni, ahogy van. Az operatőr határozza meg a színét, az               

operatőr határozza meg, hogy mit akar és mit nem akar látni. Melyik részlet látszódjon, és               

mi vesszen el az árnyékban. Egyszóval egy konstrukció, és az benne az érdekes, hogy a               

kép minden elemét én tudom meghatározni. Így készült az első verzió. 
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Ehhez képest a film második verziójában mindezt el kellett engednem, a           

legnagyobb kihívás ennek a megtanulása volt, hogy fel tudjam adni a kontrollt, és             

megérteni, hogy az új filmnek miért erre az új formára van szüksége. A befejezett és               

bemutatott film maga a minimalizmus: alig van kameramozgás, hosszú, kitartott,          

napsütötte képekből áll. 

 

Így, sok év elteltével persze tudom, hogy a Delta mennyire végtelenül fontos film             

az életemben, bár az újraforgatás miatti koncepció-váltással nagyon nehezen békéltem meg           

akkor. És sok év után visszanézve, minden szakmai hibám ellenére kifejezetten elégedett            

vagyok az operatőri megközelítéssel. Csak hálás lehetek Kornélnak, hogy végig kitartott a            

megérzései mellett, és egy számomra ilyen fontos filmet készíthettünk.  
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7-12. ábrák: A befejezetlen Delta, erős hangulatok a minden összetevőjében kézben tartott 

éjszakákban (forrás: privát kópia) 
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13-21. ábrák: Képek a Delta második (végleges) verziójából, ami sokkal naturalisztikusabb 

és szándékosan “primitív” képi megközelítéssel készült (forrás: Proton Cinema) 
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1.4. További munkák és tanulságaik  

 

A Saul forgatása előtti munkáim közül a mexikói Miss Bala (2011), és az             

Angliában forgatott Southcliffe (2013), volt szakmailag lényeges, ahol két rendkívül erős és            

egyedi hangvételű rendezővel dolgozhattam. Érdemes mindkettőt a Saulra gyakorolt         

hatásának szempontjából vizsgálni.  

A Miss Bala esetében a Türelem egy fontos referencia volt Gerardo Naranjo            

rendezőnek. A Miss Bala is egy eléggé szubjektív szemszögből elmesélt történet, ahol a             

kamera sokszor a főszereplőre tapadva követi az eseményeket. A film vizualitása           

meglehetősen precíz és átgondolt, előre megtervezett. A kamera “magatartása” nagyon          

hangsúlyosan a főszereplő lelkiállapotát követi, arra “reflektál”.  

Ennél a filmnél is kiváltképp fontos volt a képi dramaturgia, hogy végig a             

főszereplő szempontjából/perspektívájából kövessük végig az eseményeket. Így különösen        

erős a kötődés a Miss Bala, a Türelem és a Saul között.  

 

 

22. ábra: Az életlenben történő cselekmény a háttérben (Miss Bala, forrás: 20th Century 

Fox) 
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A kamera a főszereplőt követi a hosszú snittekben  
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A főszereplővel vagyunk, azt látjuk, amit ő lát 

23-27. ábrák: Képek Gerardo Naranjo Miss Bala című filmjéből (forrás: 20th Century Fox) 
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A Southcliffe egy angol kisvárosban történő sorozatgyilkosság hatásáról szóló         

négyrészes miniszéria, ahol az volt a koncepciónk a rendezővel, Sean Durkinnel, hogy a             

lehető legökonomikusabban meséljük el a történetet: a kamera mindig azon a helyen            

legyen, ahonnan az a jelenet a leghatásosabban működik. Az volt az ötlet, hogy minél              

kevesebb snittből rakjunk össze egy jelenetet, és ez azt követeli meg, hogy a kamera azon               

az egyetlen helyen legyen, ahol lennie kell. Ha tehettük, akkor az egész jelenetet egyetlen              

snittben vettük fel, sokszor lassú zoom-mal hangsúlyozva a jelenetben növekvő          

feszültséget. A kamera helyét mindig az határozta meg, hogy mi az az egyetlen nézőpont              

ahonnan a történet a legvilágosabban elmesélhető. A cél az volt, hogy a            

mis-en-scene/blocking és ehhez képest a kamera helye a lehető legegyszerűbben és           

legpontosabban tudja elmesélni a történetet ideális esetben egy snittben.  

 

A Sean-nal való munka jól épült Mundruczó Kornéllal készített közös filmjeink           

tanulságaira. Sean is mestere az egyszerű és végtelenül pontos filmes fogalmazásnak.           

Semmi sincs a képekben, ami nem a történetet szolgálja, nincsenek felesleges hosszak,            

nincsenek felesleges díszítések, “truvájok”.  

 

A Saul készítésekor ez a tapasztalat – vagyis, hogy a kamerának kizárólag a             

lényegre kell koncentrálnia  – ,  nélkülözhetetlen sorvezető volt a számomra.  
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28-29. ábrák: Két kép a Southcliffe minisorozatból (Sean Harris), a kamera csak a lényegre 

koncentrál (forrás: Channel 4) 
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1.5. Rövidfilmjeink Nemes Jeles Lászlóval a Saul fia előtt 

 
Fontos megemlíteni azt a tényt, hogy amikor először dolgoztunk együtt Lászlóval,           

2007-ben, akkor én már jóval nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkeztem, László pedig           

az első filmjére készült, tehát volt egy bizonyos asszimetria a kapcsolatunkban, amelyik            

lényegében a Saul fiával oldódott föl.  

Én hoztam mindazt a tapasztalatot, amit az addig filmjeimben összeszedtem, ő           

viszont azt a nyers, formálódóban levő tudását és érzékenységét hozta, amit megpróbált            

átadni nekem. Ebből származtak a kérdéseim, és az ő válaszai révén nem csak én, hanem ő                

is sokat tanult. A három kisfilm során ismertük meg, tanultuk meg egymást.  

Szerintem Lászlóval nagyon jól egészítjük ki egymást. Alapvetően hasonló         

ízlésünk van, hasonló érzékenységünk, bár ő hozzám képest sokkal intellektuálisabb.          

Számomra az általa fontosnak tartott témák végtelenül inspirálóak és intellektuálisan          

izgalmasak. Az minden egyes rendezővel való kapcsolatomnál érdekes, hogy mennyire          

leszünk “barátok”. Amit biztosan tudok, hogy Lászlóval valahogy létezik egy közös           

alapvető egyetértés a mindkettőnk által talán legfontosabbnak tartott dolgokkal         

kapcsolatban, és ez számomra végtelenül fontos.  

Ha egy rendező elég közel enged magához, akkor tudom elég jól végezni a             

munkám. Hogy ez mennyire sikerül, rendező-függő, Mundruczó Kornél fő alkotótársa          

például Petrányi Viktória, nehéz volt harmadikként beférni, ott egy kicsit “kívülálló” is            

maradtam emiatt.  

László viszont bevon a filmről való gondolkodásba a lehető legkorábbi ponton. Ez            

számomra nagyon inspiratív és izgalmas időszak, ahogy a kérdéseim és felvetéseim esetleg            

befolyásolják a történet részleteit és az együtt gondolkodással alakítjuk (az írókkal           

közösen) a történetet. A módszerünk mindig az szokott lenni, hogy az elkészült könyvet én              

is végigjegyzetelem, és kérdéseket fogalmazok meg. A kérdések lehetnek dramaturgiai,          

vagy akár pszichológiai jellegűek is. Persze válaszaim ritkán vannak, de maguk a            

kérdésfelvetések sokszor adnak táptalajt fontos, a történetet alapjaiban érintő         

eszmecserékhez.  
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1.5.1. Türelem: a Saul fia előképe 

 
Lászlóval először a Türelem (2007) című kisfilmet csináltuk együtt. Ez a Saul            

szempontjából is kifejezetten releváns, hiszen ez a kisfilm volt tulajdonképpen a Saul fia             

előtanulmánya – bár akkor ezt még nem tudtam. Ez a film formájában és témájában is               

megkezdte azt az útkeresést, amit a Saul fiával bontottunk ki. Jelentős filmnek tartom,             

habár én bátortalanabbul fogtam bele, talán leginkább abból a szempontból, hogy nem            

sikerült akkor teljes mértékben magamévá tennem a rendezői koncepció lényegét, és ezért            

bizonytalanul éreztem magam. 

A Türelemben dolly-n mozgott a kamera, és talán ettől lehet az az érzése a nézőnek,               

hogy jobban érzékeli a hátteret, holott itt is ugyanaz az életlenség már megjelent, mint              

később a Saulban, viszont a Saulnál olyan sokat mozgunk, hogy ott a mozgás miatt is van                

egy folyamatos vizuális bizonytalanság. A Saul ezt igényelte, de a Türelem esetében            

teljesen jó forma, hogy nem kézben van a kamera, hanem egy nagyon kontrollált mozgás              

van végig, és ennél a filmnél szerintem ez teljesen jól is működik. De a Saulnak egy sokkal                 

extrémebb forma kellett, és nagyon jó volt, hogy leforgattuk előtte a rövidfilmet, ami már              

hivatkozási alap, közös munka volt. 

 

 

30. ábra: A Türelem forgatásán (fotó: Szilágyi Lenke) 

 

Ami rendkívül érdekes volt a Lászlóval készített közös munkáink alatt az az, hogy             

én eleinte alig értettem az ő forgatókönyveit, és a három rövidfilm alatt jutottunk el odáig,               

29 



 

hogy ennek a problémáját sikerült feloldanunk. László forgatókönyvei eltérnek az általam           

ismert egyéb forgatókönyvektől, és ez abból adódik, hogy az ő filmkészítői alapállása az az              

információ visszatartásra és stratégiai adagolására épül. A filmjei sokat bíznak a nézőre, és             

ez különlegesen izgalmas filmeket eredményez, de ez a forgatókönyv szintjén számomra           

azért volt problematikus, mert sokszor úgy éreztem, hogy el vagyok veszve, egyszerűen            

nem értem, amit olvasok. Ez érdekes viták sorát generálta közöttünk, és eltartott három             

közös rövidfilm elkészültéig, amíg ezt a hiányosságomat megtanultuk együtt kezelni.  

 

Nekem alapvető igényem, hogy egy forgatókönyv minden szavát értsem, értsem a           

rendezői szándékot, azt, hogy az adott szó, az adott mondat mi célt szolgál a film               

egészéhez képest. Ez az igényem ütközött a László számomra sejtelmes, és sokszor            

nehezen érthető forgatókönyveivel. A megoldásunk az lett, hogy én összegyűjtöm a           

kérdéseimet, és azokat egyesével végigbeszéljük (ez néha napokig is eltarthat), és ezalatt            

kölcsönösen sokkal mélyebb szinteken értjük meg az anyagot. Tehát azt gondolom, hogy            

László számára is lehet tanulsága ezeknek a megbeszéléseknek, hiszen olyasmi gondolatok           

is felmerülhetnek, amikre esetleg ő nem, vagy csak érintőlegesen gondolt.  

 

Ez a fajta mindent-érteni-akarásom az általam külföldön készített filmeknél         

méginkább érdekes reakciókat vált ki a rendezőkből, de szerencsére leginkább hálásak           

ezért az operatőri hozzáállásért, ami külföldön egyáltalán nem megszokott.  

Számomra ez az egyetlen út. Ha nem értem a jelenetet, nem tudom hova tenni a               

kamerát, és így tulajdonképpen nem tudom elvégezni a munkámat.  

 

A Türelem a Sauléhoz hasonló közegben játszódó történet, amely egy arcra           

koncentrál. Egysnittes rövidfilm, aminél az volt az ötlet, hogy csak a film végén derül ki,               

hol is játszódik a történet, és mi van a háttérben. Egy irodista nőt követünk a               

hétköznapjaiban, a kis akcióit, mindent, amit csinál. Csak a film legvégén derül ki, hogy ez               

a nő a tömeggyilkosságok közvetlen szomszédságában, a tömeggyilkosok hátországát         

jelentő irodában dolgozik. Az az ötlet, hogy az információt ilyen módon adagolja a film a               

néző számára, már ekkor megfogalmazódott Lászlóban, ennek a formának egy jóval           

komplikáltabb, továbbfejlesztett, kifinomultabb – vagy éppen “piszkosabb” – verziója         

találkozott a Saul-történettel.  
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31-46. ábrák: Türelem (fent, forrás: Inforg Stúdió) és Saul fia (lent, forrás: Laokoon 

Filmgroup) képpárok 
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a főszereplő beleérkezik életlenből a saját közelijébe  
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kinézés ablakon, ajtón 
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a térből keveset érzékelünk, a szereplőt követi/vezeti a kamera 
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a mellékszereplők “mellékesek” 
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életlen háttér, kizárólag a főszereplőre koncentrálunk 
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tarkó, ami egyszerre mutatja a szereplőt és azt, ahova tart 
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az indifferens természet (ld. a 2.2.2. Vitás jelenetek fejezetet) 
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1.5.2. The Counterpart: technikai kihívások 

 

A The Counterpart című film esetében a legnagyobb operatőri kihívás az volt, hogy             

egy snittben (bár az egész film nem “egysnittes”, mert ez egy tizennégy perces film,              

amelyikben az első 8 perc van egyben) a kamera “átrepül” egy házikó falán a jelenet               

közepén. Ez egy sor logisztikai, illetve fotográfiai kérdést vetett föl, amit úgy gondolom,             

végül izgalmasan sikerült megoldanunk. 

Egyébként persze a megoldások önmagukban sosem voltak túl bonyolultak. De          

ezek a technikai kihívások egyidejűek és összefüggnek egymással, és emiatt végül is            

komplikálttá vált a kihívás, mert több dolgot kellett megérteni, kitalálni és megvalósítani            

egyszerre.  

Ezek egész pontosan a snitten belüli, tehát felvétel közbeni expozíció-korrekció, a           

sínépítés és -bontás, a világítás elrejtése, és a díszletfal visszahelyezése. Az ilyen jellegű             

technikai kihívások a Saulnál is többször felmerültek, és nagyon hasznos volt ezekkel            

nekem operatőrként korábban már megbirkózni.  

 

 

 

47-50. ábrák: A kamera “átrepül” a falon (The Counterpart, forrás: Inforg Stúdió) 
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Az ilyen jellegű technikai kihívások arra készítettek fel minket, mint          

rendező-operatőr párost, hogy a komplex feladatokat hogyan tudjuk megtervezni és a           

különböző “departmentek” vezetőivel mekkora fokú együttgondolkodásra, információ       

áramoltatásra van szükség a megoldáshoz, és, hogy hogyan hatnak egymásra (és           

határozzák meg a végleges snittet) olyan praktikus szempontok mint például a Nap állása,             

a világítási igények vagy például a dolly karjának magassága.  

Azt tanultuk meg, hogy a technikai korlátok miképpen befolyásolják a művészi           

lehetőségeket. Hogyan tudjuk a problémát részekre szedni és átgondolni, és hogyan tudjuk            

a díszlettervezőt, a dollygripet, a fővilágosítót és a kameracsapatot bevonva lebonyolítani           

egy ilyen – a forgatás idején számomra szinte lehetetlennek tűnő – snittet.  

 

 

51. ábra: A forgatás elején, a még teljesen fel nem épült fahrt és a levehető díszletfal elem  

(fotó: Szilágyi Lenke) 

 

Elengedhetetlenül fontos, hogy László érti a technikát, érti, hogy a fényirány miért            

fontos egy jelenet felvételekor. Érti, hogy miért számít, hogy ki tudjuk várni a             

legideálisabb fényeket egy jelenet felvételekor. A házból “kirepülő” kamera snittjét például           

csak a délelőtti órákban tudtuk felvenni – mert délután már a házra tűzött volna a nap, és                 

úgy nem tudtam volna kiegyenlíteni az expozíciós különbséget a ház belső és külső között              

–, és ez Lászlóra is, és persze rám is hatalmas nyomást gyakorolt a forgatáson.  
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Az, hogy az ilyen technikai problémákkal együtt, és egymást megértve küzdünk           

meg, szerintem nagyban hozzájárul egyrészt a precíz tervezéshez, másrészt a köztünk           

keletkezhető konfliktusok minimalizálásához.  

Lászlóval ugyanis az előkészítés elképesztően alapos, az operatőri        

türelmetlenségemmel nehezen összeegyeztethető.  

Mivel a filmjei sohasem a mában, hanem a múltban, egy specifikus korban            

játszódnak, felettébb fontos a történelmi hűség és a történet korára reflektáló vizualitás. Ez             

mindig rejt csapdákat. Szerintem az utóbbi évtizedekben kialakult egy vizuális          

közhely-gyűjtemény, ami a kosztümös filmekre sokszor jellemző, ami mindenképpen         

rákényszeríti a filmkészítőket, hogy valahogy viszonyuljanak ehhez. Vagy felhasználják         

ezeket az elemeket (teljesen vagy részleteiben), vagy ellene mennek. A mi           

rövidfilmjeinkben is újra és újra kellett ezt a kérdést körüljárnunk, és összeszednünk azokat             

az elemeket és összetevőket, amiket érvényesnek éreztünk az adott filmhez.  

Az mindenképpen szempont, hogy a képek ne legyenek túlontúl “maiak”. És, hogy            

egyszerre maradjunk képileg fegyelmezettek, eszközeinkben visszafogottak, de mégis        

találjuk meg azt a képi világot amit az adott film igényel. 

Hogy mit is jelent ez a “nem-mai-kép” számunkra, azt nehéz pontosan           

megfogalmazni, és azt hiszem, ezt a kérdést nem technikai megközelítésből érdemes           

vizsgálni, mert ezeket a döntéseket sokkal inkább a közös ízlés vezérli.  

Hiszen például sokszor pont a lehető legmodernebb optikákat használjuk, máskor          

pedig épp az ellenkezője igaz: a The Counterpart flash-back jeleneteinél egy, a polcokon             

évek óta porosodó 35-140mm anamorph variót használtunk a Mafilmből, aminek          

kifejezetten lágy rajzolata és alacsony kontrasztja van, így a képeknek egy lírai, álomszerű             

hangulatot kölcsönzött – bár egy sokkal “modernebb”, 1:2.40 anamorph képarányban.  
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52-53. ábrák: ezt a jelenetet egy kézi-tekerős ARRI 2C-vel vettük fel, néhol a filmet 

visszatekerve, többször exponálva (forrás: Inforg Stúdió) 

 

Minden esetben hatalmas hangsúlyt fektetünk a képi minőség (élesség, színesség,          

kontraszt, és az általános hatás) pontos definiálására és kézbentartására. Ami miatt           

meglepően könnyen történik a film képi attribútumainak a meghatározása, az az, hogy            

hasonló referenciákkal és hasonló érzékenységgel gondolkodunk. Nekünk szinte        

42 



 

megegyezik a vizuális ízlésünk, eléggé hasonló a “képi műveltségünk” is: általában           

ugyanazokat a filmeket és filmrendezőket tartjuk fontosnak.   17

Szerintem a hasonló ízlés egy rendező és egy operatőr között elengedhetetlen a            

minőségi együttműködéshez. Ennek hiányában nem is tudom, hogy lehet döntéseket hozni,           

hiszen vagy olyan döntéseket hozna az operatőr, ami nem egyezik a saját ízlésével és              

megpróbálja a rendező ízlését kiszolgálni, vagy folyamatos konfliktusba keveredik a          

rendezővel, hiszen a rendező nem azt látja a vásznon, ami neki tetszik. Ez érdekes              

probléma lehet, főleg olyan esetekben, amikor egy rendező-operatőr páros esetleg először           

készül közös munkára.  

 

A képi világ minden alkotóelemét igyekszünk előre letesztelni. Erre rengeteg          

rendezői energia jut, ami egy fantasztikus lehetőség egy operatőrnek, és nagyban           

hozzájárul ahhoz, hogy minőségi munka születhessen. 

A képi szigorúság és fegyelmezettség, ami alapvetően fontos mind Mundruczónál,          

mind Kenyeresnél és Lászlónál, az belőlem is “jön”, hiszen a velük készített filmeken             

szocializálódtam. Számomra is nagy fontosságú az, hogy mindig a történet diktálja a képi             

világ minden egyes összetevőjét. 

 

 

 

  

17 Például Paul Thomas Anderson: There Will Be Blood, Stanley Kubrick: Barry Lyndon, Roman Polanski:               
Chinatown, Elem Klimov:  Jöjj és lásd –  érdekes megfigyelni, hogy egyik film sem a mában játszódik. 
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1.5.3. Az úr elköszön: a szenvtelenség kegyetlensége 

 

Az úr elköszön egy iszonyatosan lefojtott történet – ami később a Saul fiának is egy               

fontos jellemzője –, és lefojtott módon van elmesélve, egyfajta szenvtelenséggel, és ez a             

szenvtelenség határozza meg a kamera viselkedésmódját. Számomra ez a szó azt jelenti,            

hogy minden dekorációtól mentes a képi fogalmazásmód, mert nem hatódik meg a kamera             

az általa elmesélt történettől. “Minden ok nélkül az az ötletem támadt, hogy valamiképpen             

– mégpedig a lehető legundorítóbban –, tönkreteszem az életemet.” – így a hűvös narráció              

Az úr elköszön elején. 

Erre tökéletes példa a Delta megerőszakolás-jelenetének tanulsága is, amit egy          

napig forgattunk, először távolról egy hatalmas totálban, majd később elkezdtük          

feldolgozni közelebbi plánokban kézi kamerával. Először a kamera a történetet követve           

végtelenül egzaltáltan követte a borzalmakat, de hamar rájöttünk, hogy nem ez a jó             

megközelítés, a kamerának távolságtartónak kell maradnia, és ezáltal a jelenet még           

kegyetlenebbé és még hatásosabbá, a film egészét még jobban kiszolgálóvá válik. Ide            

tartozik a Saulnak az a tulajdonsága is, hogy nem hagyja sírni a nézőt, a szenvtelensége               

nem engedi a meghatódást, nem adja meg a nézőnek azt a fajta menekülési lehetőséget,              

hogy az általa megélt horrort fel tudja oldani, ki tudja magából sírni. Ennél a film sokkal                

kegyetlenebb a nézőjével. 

“Az Ön filmje, a Saul fia, egy szörnyeteg.” – kezdi Lászlónak címzett nyílt levelét              

Georges Didi-Huberman művészettörténész-filozófus is.  18

 

 

 

 

18 Didi-Huberman, Georges: Túl a feketén. (ford. Forgách András), Budapest, Jelenkor, 2016. 5. 
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53-58. ábrák: Számomra ezek a képek a kíméletlenségről és a kegyetlenségről szólnak, de 

úgy, hogy a kamera nem hatódik meg (Az úr elköszön, forrás: Playtime) 
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2. “Radikális” út a Saul fiáig 

2.1. Referenciáink 

2.1.1. Vizuális referenciák 

 

Elem Klimov 1985-ös filmje, a Jöjj és lásd hatalmas hatással volt rám, amikor             

először láttam sok-sok évvel ezelőtt. Hihetetlen erejű film a háború borzalmairól. Mint            

később kiderült, Lászlónak is ez az egyik legmeghatározóbb filmélménye, és ez volt az             

egyetlen konkrét film, amit László és én is sokszor felemlegettünk a Saul előkészítése             

kapcsán, sőt, ezt a filmet le is vetítettük 35mm-es kópiáról a stábnak pár hónappal a               

forgatásunk megkezdése előtt. Érdekes módon László semmit nem mondott a megjelent           

stábtagoknak arról, hogy miért érzi fontosnak azt, hogy ezt a filmet lássák, de úgy              

gondolom, hogy annyira erős a film, és olyan sok ponton kapcsolódik a Saulhoz, hogy              

igazi kérdés nem is volt ezzel kapcsolatban.  

Klimov filmje kaotikusságában, őrületében, szubjektivitásában, brutalitásában,      

vagy, ha úgy jobban tetszik, könyörtelenségében kiindulási pont volt számunkra.          

Vizuálisan és esztétikailag is ez a film volt a viszonyítási pont, barnás-zöldes, visszafogott,             

de természetes színeivel. 

2010 nyarán (tehát négy évvel a forgatásunk előtt) emailben megkerestük Alexey           

Rodionovot, aki a Jöjj és lásdot fényképezte, és rengeteg technikai jellegű kérdést tettünk             

fel neki. Kérdéseink két fő témát érintettek: az egyik a kameramozgás, a másik a              

nyersanyag kezelés témáját feszegették. A nyersanyaggal kapcsolatban megtudtuk, hogy a          

film nagy része azóta már rég nem gyártott szovjet filmnyersanyagra forgott, kézzel készült             

szűrőkkel, tehát ez olyasmi volt, amit mi nem tudtunk reprodukálni, bár mindkettőnk            

számára fontos referencia volt. 

A kameramozgatással kapcsolatos válaszai pedig elindítottak bennünket abba az         

irányba, hogy megkeressük Garret Brownt, a Steadicam feltalálóját: erről a 2.3.1.V.           

Kézikamera fejezetben írok majd.  
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59-72. ábrák: Jöjj és lásd (fent, forrás: RUSCICO) – Saul fia (lent, forrás: Laokoon 

Filmgroup) képpárok  

 

 

Az ember és a természet viszonya 
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Az ember és a tömeg viszonya, mi a Saulban szinte sohasem távolodunk el a 

főszereplőnktől 
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Az arc és a fény viszonya 
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Az ember és a halál viszonya 
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73. ábra: Egy kép Claude Lanzmann Shoah című dokumentumfilmjéből (forrás: BBC) 

 

 

74. ábra: Ezek a fák fontosak voltak nekünk. Hosszú és egyenes a törzsük. A valódi 

helyszínt idézik. (Saul fia, forrás: Laokoon Filmgroup) 
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Claude Lanzmann Shoah című, úgyszint 1985-ös, kilenc és fél órás          

dokumentumfilmje szintén megkerülhetetlen referenciaként szolgált a számunkra.       

Auschwitzi látogatásunkhoz hasonlóan ennek a filmnek a megtekintését is végül a Saul            

forgatása “kényszerítette ki” belőlem. Döbbenetes élmény. Nem csak témájában sokkoló,          

hanem a filmkészítő morális felelősségével kapcsolatban is alapmű.  

Érdekes módon a 16mm-es filmre forgatott anyag vizuális referenciaként is          

fontossá vált számunkra. Leginkább azoknál a képeknél, ahol Lanzmann kamerája az           

auschwitzi környezetet mutatja. Fontos volt számunkra, hogy a fák törzsei egyenesek           

legyenek, ezzel is szerettük volna megidézni Auschwitz környékét. 

 

A harmadik nélkülözhetetlen vizuális referencia az eredeti auschwitzi        

fényképfelvételek voltak. 

 

 

75-76. ábrák: Az eredeti felvételek, amelyeket a Sonderkommando tagjai készítettek 

1944-ben (forrás: Auschwitz-Birkenau Állami Múzeum) 
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A fotókat az eleinte csak Alex néven ismert görög Alberto Errera készítette            

titokban, egy 6x9-es formátumú fényképezővel (amit mi is használtunk kellékként a           

Saulban), néhány óra leforgása alatt, olyan pillanatokban, amikor rabtársai őrszemként          

vették körül, várva a másodperceket, amikor az SS tagjai nem láthatták őket.  

A lengyel ellenállás kicsempészte a filmet a táborból, egy 1944. szeptember 4-re            

datált jegyzettel, ami sürgeti a képek előhívását és publikálását. 1945-ben először a fotók a              

széleik levágása után láttak napvilágot, és csak 1985-ben kerültek elő a körülvágatlan            

fényképek. 

Ahogy Didi-Huberman is írja, ezek a képek a körülvágástól biztonságosnak tűnnek,           

éppen az ellenállás aktusát, a képek esetlegességét elvéve. Tökéletesen egyetértek azzal,           

hogy ha túl rendezett, szép egy kép, az egy ilyen helyzetben kevésbé lehet igaz. A               

Sonderkommando tagjai által készített fényképek is az eredeti formájukban, tehát nem           

körülvágva (újrakomponálva), “feljavítva” a leghatásosabbak. A sűrű feketeség a jel, ami           

keretezi a külső eseményeket, maga a gázkamra láthatatlan tere – ide kellett visszavonuljon             

a fényképező, hogy fedezékből tudja megörökíteni a máglyákat. A bebukó részletek árulják            

el nekünk magát a szituációt, a feltételeket, amelyek között létrejöttek a képek.  19

A fekete keret és az, hogy a horizont nincs vízszintben, hogy bemozdult a kép,              

hogy az élesség nem pontosan van beállítva, mind azt a tényt támasztják alá, hogy a               

készítésük körülményei kaotikusak voltak, hogy lesből, halálfélelemben készültek. Tehát a          

kép esztétikája, jelen esetben a kép “hibái” plusz jelentéssel bírnak. Jellemzik az adott             

szituációt, ezáltal kontextusba helyeződnek.  

Ez a fajta “hibás”, koszos esztétika volt az, amit szerettünk volna a Saulban             

megfogalmazni és megteremteni. Úgy tűnik, sikerrel jártunk, hiszen éppen maga          

Didi-Huberman jegyezte meg, hogy “[a filmben] a képek ugyanolyan elmosódottak, mint           

az 1944-ből való felvételek…” Érdekes továbbá, amit György Péter mondott filmünk           20

kapcsán:  

“Didi-Huberman és Claude Lanzmann között van egy komoly vita,         

amely a holokausztfilmekről való gondolkodást is meghatározza. Lanzmann        

két tanítványa, mesterük vizuális szigorának szellemében, durván nekiment        

19 Didi-Huberman, Georges: Images in Spite of All: Four Photographs from Auschwitz. Chicago, University 
of Chicago Press, 2008. 35-36. 
20 Didi-Huberman, Georges: Túl a feketén. (ford. Forgách András), Budapest, Jelenkor, 2016. 27. 
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Didi-Huberman könyvének, amiért az elővette a sonderkommandós által        

készített négy fényképet. Azt állították, hogy ezekből nem tudunk meg semmit           

a holokausztról, csak a vizuális vájkálás, a voyerizmus eszközei. Ezzel állna           

szemben például Lanzmann filmje, amely az áldozatokkal és az elkövetőkkel          

készített interjúkból áll, bejárja a helyszíneket, de nem mutat korabeli          

képeket. Ez a két elmélet, ez a két ember a Saul fiában megbékült             

egymással.”  21

 

2.1.2. Irodalmi referenciák  

 

László éveken át tartó hihetetlenül intenzív munkával készült erre a filmre, már a             

Türelem előtt is fölmerült benne, hogy játékfilmben dolgozza fel a kevéssé ismert            

auschwitzi tekercseket, amikkel egy korzikai könyvesboltban találkozott véletlenül.        

Alaposan tanulmányozta a fennmaradt jegyzeteket, és forrásként használta Nyiszli Miklós          

Dr. Mengele boncoló orvosa voltam című könyvét is. László szerzőtársa, Clara Royer is             

éveken át ásta bele magát a témába, és segítségünkre volt Vági Zoltán történész és Rajk               

László látványtervező is, akik hihetetlenül nagy tudással rendelkeznek a táborról és a            

történelmi háttérről is. Az orvosi szoba díszlete például kifejezetten Nyiszli leírása alapján            

épült meg. 

Nyiszli Miklós a Sonderkommando orvosa volt, és elsőként állt ki a nyilvánosság            

elé a tapasztalataival, már egy évvel a felszabadulás után. Évtizedekig az ő könyve volt a               

legfontosabb forrás a témáról, mi pedig olyan filmet akartunk készíteni, ami a lehető             

legpontosabb, és leghűségesebb rekonstrukciója a közegnek. “Én ezt nevezem fikciós          

realizmusnak” – mondta erre Vági Zoltán , és Huberman is elismerte dokumentarista           22

precizitásunkat: “...olyan fikció, amelyet összehangoltak, alázattal és vakmerően, a tárgyát          

képező nagyon sajátos történelmi realitással. (...) nincs ennek a filmnek egyetlen beállítása,            

ami ne lenne alátámasztva, amit ne közvetlen forrásokból, a tanúságtételekből merítettek           

volna.”  23

21 Urfi Péter: „Elemi, érzéki kihívás” – Enyedi Ildikó, György Péter és Rényi András a Saul áról. Magyar 
Narancs, 2016. március 3. http://magyarnarancs.hu/film2/elemi-erzeki-kihivas-98428 utolsó letöltés: 
2017.05.21. 
22 Váradi Júlia: Saul útja. Budapest, Kossuth, 2016. 
23 Didi-Huberman, Georges: Túl a feketén. (ford. Forgách András), Budapest, Jelenkor, 2016. 6-7. 
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Álljon itt még két, számunkra fontos részlet Nyiszli írásából: 

 

“Szinte ajtóstól rohan hozzám a gázkommandó vezetője és felindultan         

közli velem, hogy a hullák szétválasztásánál, a halom alján egy életben           

maradt nőt találtak. (...) Ilyen még nem fordult elő borzalmas munkájukban!           

Megszabadítjuk a mozgó testet a rajta fekvő halottaktól. Ölbe veszem. Egy           

fiatal leányka könnyű testét viszem a gázkamra mellett levő helyiségbe. (...)           

Krematórium! Sonderkommando! Mit lehet itt egy leánykával tenni? Ismerem         

a krematóriumok történetét, de innen élve még nem került ki senki, sem a             

transzportokból, sem a Sonderkommandóból, mely sorrendben a XII. a         

Sonderkommandók közül. Nem marad sok időnk a töprengésre.”  24

 

“A máglya ötven méter hosszú, hat méter széles és három méter mély            

árok, tele égő holttestek százaival. A máglya fasor felőli részén egymástól           

öt-hat méternyi távolságra SS-katonák állnak. Kezükben a tarkólövéshez        

használatos, 6 milliméteres, kis kaliberű fegyver. Amint a szerencsétlen         

áldozat kiér a fasorból, a máglya mellől két másik sonderes ragadja karon, és             

tizenöt-húsz méteren át az SS-lövész fegyvere elé vonszolja. Itt, a borzalmas           

halálordítások közt a lövés csupán egy csattanás. Egy csattanás, és a           

legtöbbször még élő áldozatot belökik az árok tűztengerébe. Ettől az ároktól           

ötven méternyire egy másik, ugyanilyen árok van teljes üzemben.”  25

 

 

  

24 Dr. Nyiszli Miklós: Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban. Magvető, 
Budapest, 2004.  
25 uo. 75-78. o. 

59 



 

2.1.3. Utólagos felismerések 

 
Voltak olyan jellegű rokonítható történetek, amik a film elkészülte után már-már           

magától értetődőek, de nem esett László és én köztem ezekről szó. Ha volt is tudatos               

kapcsolódás ezekhez, valószínűleg azért nem hozta ezeket fel László, mert nem akarta a             

saját kezét megkötni azzal, hogy ezekhez a művekhez valamilyen formában viszonyulnia           

kelljen.  

A hagyományos temetésért mindennel szembemenő Antigoné mellett Szent Kristóf         

legendája is eszébe juthat a nézőnek, aki Krisztust gyermeki alakban vitte át a vállán egy               

nagy folyón, a hirtelen ólom-nehézzé váló súly alatt majdnem vízbe fúlva. Egy kritika is              

megjegyezte, hogy a halott gyermek hordozása egy olvasatban Saul keresztje és           

megváltása lehet. Szent Kristófhoz kapcsolódik Michel Tournier A rémkirály című          26

regénye is, melynek végén egy Hitlerjugend-táborból a főszereplő egy zsidó kisfiút cipel ki             

és ment meg – ezáltal némiképp feloldozást találva az alól a bűne alól, hogy a nácik                

oldalán állt  –, de végül belefullad a gyerekkel egy mocsárba. 

Újranézve Alfonso Cuarón filmjét, a Children of Men-t (Az ember gyermeke,           

2006), felötlik, hogy akár előképe is lehetett volna a Saul fiának néhány szempontból:             

nyers, realista, koreografált hosszú beállítások követik a merev, rezignált antihőst, akinek           27

a sivár rutinból egy gyerekmentő expedíció jelent kiutat. A titkos és esélytelennek tűnő             

expedícióval párhuzamosan gettólázadás tör ki a széthulló, fasiszta világban, a lázadók           

közt egy régről ismerős nővel – a film végi “megoldás” pedig a vízen túl van. 

 

 

  

26 Axelrod, Toby: Is Germany ready for ‘Son of Saul’s up-close Holocaust experience? The Times of Israel, 
2016.02.29. 
http://www.timesofisrael.com/is-germany-ready-for-son-of-sauls-up-close-holocaust-experience/, utolsó 
letöltés: 2017.05.01. 
27 “By using highly choreographed lengthy takes (think “Gravity” or “Children of Men”) the horrors exist on                 
the corners of the frame, and the tension from not cutting becomes almost unbearable.” Hoffman, Jordan:                
Shocking ‘Son of Saul’ is a Holocaust movie masterpiece. The Times of Israel, 2015.05.21.              
http://www.timesofisrael.com/shocking-son-of-saul-is-a-holocaust-movie-masterpiece/, utolsó letöltés:   
2017.03.15. 
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2.2. Metodológia 

2.2.1. Alapelveink 

 

Fontosnak tartom azoknak az alapelveknek a rögzítését, amelyek mentén a Saul fia            

című filmet leforgattuk. Már csak azért is, mert bizonyos értelemben tökéletesen           

illusztrálják egyrészt az Invokációban említett alapvető operatőri hozzáállásom gyakorlati         

megvalósítását, másrészt az egész dolgozaton végighúzódó, szándékaim szerint lehetőleg         

nem annyira teoretikus, mint inkább praktikus, gyakorlati példákat is alátámasztják.  

Ugyan igyekszem a Saul fiához vezető operatőri útvonal minden egyes állomását           

valamilyen szinten ebben a dolgozatban ábrázolni, de mivel a dolgozat lényegét és értelmét             

a Saul fia jelenti, ezt a Lászlóval együtt írt listát, ha tetszik, minden ponton kipipálhatom               

korábbi munkáimban is, hol abban az értelemben, hogy metodológiailag sikerült-e          

megvalósítani, hol abban az értelemben, hogy éppenséggel nem sikerült, és ez milyen            

felismerésekre vezetett.  

Nem filmes filozófiára törekszem, nem általános alapelveket kívánok        

megfogalmazni, hanem inkább egyfajta leltárt próbálok adni: bemutatni, lépésről-lépésre,         

hogy miként alakult ki a Saul fia filmnyelve, koherens világa. Hogy mi ezt a              

munkafolyamat előtt rögzített listánkat “dogmának” neveztük, az nem azt jelenti, hogy           

csatlakoztunk volna a már amúgy is felbomlott és túlhaladott Lars von Trier féle             

Dogma-csoporthoz, mert ebben a tekintetben – mármint a filmkészítés tekintetében –           

általában szeretnék annyira nem-dogmatikus maradni, amennyire ez lehetséges, és minden          

filmhez azt az egyetlen lehetséges kifejező formát megtalálni, ami maximálisan szolgálja           

azt.  

Szeretnék jövendő operatőri munkáim során is abszolút nyitott és pragmatikus          

maradni, ez magától értetődik. Egy jó normarendszer adott esetben a megszegése révén, ha             

lehet, még érvényesebbé válik. De Lászlóval fontosnak tartottuk, hogy szigorú          

játékszabályokat alkossunk, amely szabályok és megkötések, – és ez köztudott –, adott            

esetben fokozzák az emberi leleményességet.  
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Az én szememben László egyik fő dramaturgiai eszköze az információ visszatartás           

vagy információ adagolás. Mikor és milyen minőségű, illetve mennyire olvasható vagy           

kristálytisztán érthető az az információ, amit a film az adott pillanatban a nézőnek ad.  

A nézőnek folyamatosan dolgoznia kell, aktívan részt kell vennie a film           

értelmezésében, és ez például a Saul esetében tökéletesen párhuzamosan fut a film            

főhősének intellektuális munkájával. Vele együtt ismerünk meg új információ morzsákat, a           

szemünk előtt nyílnak meg új lehetőségek a “küldetés“ végrehajtásához.  

Amit a film nem mond ki, azt más dimenziókban ennek ellenére “közli” a nézővel.              

A nézőre bízzuk, az ő feladata az, hogy azokat az információmorzsákat, azt a gondolatot,              

amit mi, a film készítői éreztetünk hangban vagy egy életlen képpel, ő fejezze be a film                

nézése közben.  

Ebből a szempontból kifejezetten limitált és visszafogott a film. A ritmusa és a             

folyamatos, megállás nélküli történések miatt válik kérlelhetetlenné. A mi filmünk az itt és             

most állapotot akarja megmutatni, amit megtapasztalhattak az odakerült foglyok. Se többet,           

se kevesebbet. A nézőnek nincs felkínálva a lehetőség, hogy bárki másra figyeljen, mint             

Saul, sőt, általában még az sem, hogy Saulon kívül bármi mást lásson – legalábbis tisztán               

és közelről. A Saul fia története, és az a forma, amivel a film készült, teljes mértékben                

elválaszthatatlan egymástól, illetve úgy terveztük meg, hogy egymást maximálisan         

erősítsék. Mind technikailag, a szubjektív snittek és közelik kizárólagosságával (ld. 2.3.1.           

X. A POV az mindig CU), mind narratívájában egy ember szemszögéből, és egy ember              

tapasztalása, élményei alapján mutatjuk meg a történetet. “Ennek a szubjektivitásnak a           

kettős bevonása teszi olyan hatásossá a filmet.” – írja Katalin Balog , aki szintén úgy              28

értelmezte, hogy éppen ezért a filmnek témája is a szubjektivitás. 

Az is fontos kérdés volt, hogy mit nem mutatunk meg. És, hogy amit nem mutatunk               

meg, azt hogyan közöljük mégis. Mi az a minimális mennyiségű információ, képi és/vagy             

hangi, ami elég ahhoz, hogy bizonyos hatásokat kifejtsen a nézőben. Hogy élményeket            

generáljon, amelyek tudatos, vagy akár tudatalatti dolgokat a felszínre hoznak. Ez           

szerintem egy igen komplex pszichológiai folyamat.  29

28 Balog Katalin: Son of Saul, Kierkegaard and the Holocaust. New York Times, 2016. február 28. (fordította: 
Kiss Eszter) utolsó letöltés: 2017.05.01. 
https://opinionator.blogs.nytimes.com/2016/02/28/son-of-saul-kierkegaard-and-the-holocaust/?_r=0 , 
http://www.bpg.hu/upload_files/1458208755941Balog_Katalin_Saul%20%C3%A9s%20Kierkegaard.pdf  
29 Hasonlóképp, Robert Bresson nyilatkozta 1960-ban, hogy jobban szeretné, “ha az emberek éreznék a              
filmet, mielőtt megértenék. Az érzelem előbb szülessen meg, mint az értelem.” (angolul: I'd rather people               
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77. ábra: A forgatás első napja, az első snitt (forrás: Laokoon Filmgroup / Hermann Ildikó) 

 

A Saul fia hosszú előkészítési időszakában sok szó esett a rendezői és operatőri             

megközelítésről. Gyakorlatilag a történet megszületésével egyszerre fogalmazódott meg        

Lászlóban a forma is. Rengeteget beszélgettünk arról, hogy egy ennyire kényes témájú            

filmet, ami olyan dolgokat próbál meg megmutatni, amit mindketten gyakorlatilag          

megmutathatatlannak gondolunk, mégis milyen módon szabad megcsinálni.       30 31

Didi-Huberman szerint “jóval nehezebb egy valaha tényleg létezett poklot ábrázolni, mint           

egy képzeletbelit.” Magamnak úgy fogalmaztam ezt meg, hogy egy aknamezőn fogunk           32

átrohanni. Egy rossz lépés és végünk. Ha túl enigmatikusak vagyunk, akkor egyszerűen            

érthetetlen és/vagy hatástalan lesz a film, de ha beleesünk a “holokausztfilmek”           

közhelyeibe , akkor meg az egész vállalkozásunk kudarcba fullad, hiszen pont azt tűztük            33

ki célnak, hogy úgy fogjuk meg ezt a témát, hogy az érvényes lehessen és elkerülhessünk               

minden fajta szentimentalizmust.  34

feel a film before understanding it. I'd rather feelings arise before intellect.) Cinépanorama, forrás:              
https://www.youtube.com/watch?v=DVODh2lkVdc, utolsó letöltés: 2017.05.14. 
30 “Ön vállalta annak kockázatát, hogy realistán ábrázol egy olyan történelmi valóságot, amelyet gyakran              
elképzelhetetlenként határoznak meg.” Didi-Huberman, Georges: Túl a feketén. (ford. Forgách András),           
Budapest, Jelenkor, 2016. 23. 
31 “Auschwitz után nem lehet verset írni – mondja Adorno. Pontosítsuk ezt is: Auschwitz után minden vers –                  
legyen mégoly ártalmatlannak tűnő – holokauszt-vers.” Schubert Gusztáv: A kabát sorsa in. Surányi Vera              
(szerk.): Minarik, Schonnenshein és a többiek. Zsidó sorsok magyar filmen. Budapest, Szombat, 2015. 107. 
32 Didi-Huberman, Georges: Túl a feketén. (ford. Forgách András), Budapest, Jelenkor, 2016. 23-24. 
33 “The Holocaust has become not just a topic but a genre, one that, at its most reductive, exploits the awful                     
events to badger viewers, intimidate critics, elicit easy tears and serve as a backpatting machine for serious                 
directors. The excesses of the genre have spawned derisive nicknames: 'Holo-kitsch' (Art Spiegelman's term)              
and 'Holocaust porn'” Corliss, Richard: Defiance: Beyond Holo-kitsch. Time, 2009.01.01., idézi: Gonshak,            
Henry: Hollywood and the Holocaust. Maryland, Rowman & Littlefield, 2015. 312. 
34 Semmiképpen nem akarok általánosítani. Sok olyan film készült, ami jól kezeli ezt a kérdéskört. És vannak                 
olyanok, amelyek esztétizálnak, egyfajta szépséget próbálnak találni, vagy létrehozni egy olyan közegben,            
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Amikor viszont megpróbáltuk összeszedni azokat a szabályokat, amik mentén         

haladni akartunk, akkor pedig egyszerre azt éreztem, hogy ennyi megkötéssel lehetetlen           

filmet csinálni, és a bennem megfogalmazódott kérdés – amit azóta már nevetve            

emlegetünk –, az volt, hogy: “Hogyan lesz ebből film…?” 

 

Számomra eleinte nehéz volt megérteni a László által felvázolt radikális          

fogalmazásmód működési elvét. Az “életlenség esztétikájának”, de talán sokkal inkább az           

életlenség “dramaturgiai eszközként” való használatának gyakorlatba ültetését.  

Tehát, hogy mit látunk, mit nem látunk, amit nem, vagy alig látunk azt hogyan              

látjuk mégis – és ezt hogyan fogjuk definiálni. Rengeteg bizonytalanságot éreztem           35

magamban eleinte, és csak fokozatosan jutottam el a megértésig és a bizonyosságig. Ebben             

persze hatalmas előrelépés volt az a fázis, amikor elkezdtünk teszteket forgatni, és az             

addigi elméleteket a gyakorlatban megvalósítani, és az eredményeket a vásznon látva           

elemezni (ld. 3. Előkészületek, technikai tesztek). 

 

78. ábra: A forgatókönyvem borítója technikai kérdésekkel és a RADIKÁLIS alaptétellel 

(forrás: saját fénykép) 

ahol szerintem nincs szépség. És azt éreztük, hogy nekünk ettől el kell távolodnunk, nem lehetnek olyan                
képei ennek a filmnek, amik szépek. 
35 Itt Zányi Tamás műve, a hang később hatalmas szerepet kapott – de az egy külön dolgozat témája, hogy 
hogyan hat a filmben egymásra a képi tartalom visszafogottsága és a hangi rétegek történetmesélő és 
hangulatteremtő ereje). 
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2.2.2. Vitás jelenetek 

 

Lászlóval rengeteget beszélgettünk a forgatókönyv minden soráról. Két helyen volt          

valódi vitánk arról, hogy az adott jelenet hogyan szolgálhatná még erősebben a film             

egészét. Érdekes módon ez a két pont a film első illetve utolsó jelenete volt.  

Eredetileg a film első jelenete egy arcközelivel kezdődött volna. Egy fiút látunk –             

akiről később kiderül, hogy ő Saul fia(?) –, egy tehervagonban, majd a vonat megérkezik a               

haláltáborba és a kamera végig kíséri a fiút a vagonból egészen a gázkamráig. László egy               

keretes szerkezetben gondolkodott, amiben a film a fiú arcközelijén indul és egy másik             

fiúval ér véget. Ez teoretikusan számomra is tökéletesen működött, de a legalapvetőbb            

kifogásom az volt, hogy a film elején olyan mennyiségű képi klisével kellett volna             

megbirkóznunk, vagy ellenük dolgoznunk, hogy az volt az érzésem, hogy a film az első              

pillanatban “csatát veszít”, és egy “vesztes pozícióból” kellett volna megharcolnunk a           

holokauszt-filmek által belénk égetett közhely-áradattal.  

Erről rengeteget vitatkoztunk. László végül elfogadta az érveimet, és az általam           

javasolt kezdést forgattuk le, de többször mondta nekem a film elkészülte után, hogy             

tulajdonképpen bánja, hogy rám hallgatott. Ez azóta is egy nehéz lelkiállapotot generál            

bennem, hiszen én a rendező filmjét akartam – és akarom mindig – megcsinálni. Erről              

valószínűleg még sokat fogok vele beszélgetni.  

A másik kardinálisnak tekinthető ütközési pont a film utolsó jelenetét érintette.           

Eredetileg a lengyel kisfiú besétál a bujkáló Sonderkommandósok közé a kis kunyhóba.            

Senki nem vesz róla tudomást csak Saul látja őt. Erről a jelenetről is rengeteget vitáztunk,               

de itt nem értünk el megállapodást és bármennyire úgy éreztem, hogy az én felelősségem,              

hogy meggyőzzem őt, eljutottunk egy pontig, ahol azt éreztem, hogy használni már nem             

használ ez a vita, és csak ártok a filmnek. Úgy éreztem, hogy a leírt jelenetben túlságosan                

elrugaszkodunk a realitástól, és egy olyan szabályrendszert vezetünk be a film utolsó            

jelenetében, amire egyszerűen nincs felkészülve a néző. Amellett kardoskodtam, hogy          

valahogy találjunk meg egy olyan határmezsgyét, ami a valóság és a természetfeletti között             

lebeg. Konkrét ötlettel nem tudtam előállni, de azt éreztem, hogy az ami le van írva, az                

nem fog jól működni.  
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A forgatáson azonban gyönyörű dolog történt. Elpróbáltuk a jelenetet úgy, ahogy az            

a forgatókönyvben le volt írva. A próba után egymásra néztünk Lászlóval, és ő azt kérte a                

stábtól és a színészektől, hogy adjanak nekünk tíz percet. És ő ott, abban a tíz percben                

kitalált egy jelenetet, ami végül a film befejezése lett. Elképesztő volt látni, hogy azok a               

viták, amik hónapokon keresztül nem vezettek eredményre, hirtelen egy ennyire feszített           

helyzetben egyszerre csak beértek, és a szemem előtt megszületett valami, amit azóta is             

egyszerűen zseniális rendezői munkának tartok.  

Az életben hagyott lengyel fiú elfutásával, a dördülő lövések visszhangja után           

megáll a kamera. A fiú eltűnik a dús növényzetben, és a háborítatlan erdei élővilág békés               

neszeit halljuk. A zaklatottságból és kényszeres klausztrofóbiából a kamera és a hangok            

megnyugvásával egy ember nélküli – ember feletti – idill köszönt be. Az emberi             

cselekvések iránt közönyös természet, ami mindig is volt, és bármilyen szörnyűség után is             

tovább él, egyaránt a Shoah, a Jöjj és lásd, a Türelem és a Saul fia fontos motívuma. ,                  36 37

Ehhez hasonló Spinoza Istene is, aki “az ember céljaival és vágyaival nem törődő,             

kérlelhetetlen és indifferens természet arcát mutatja.” Méltóságos mozdulatlansággal        38

figyeli az ember vétkeit és bukását.  

 

2.3. “A mi dogmánk” 

2.3.1. A lista 

 

László és én az egyik megbeszélésünk alkalmával pontokba szedve leírtuk azokat a            

szabályokat, amiket megfogalmaztunk a film készítésével kapcsolatban. Ez lett a mi           

dogmánk. 

36 “A természet közömbössége azt is jelenti, hogy nincs cél-viszonyrendszere. (...) lévén maga is céltalan és                
célmentes, többé már nem szentesíti a lehetséges emberi célokat.” Jonas, Hans: Gnózis, egzisztencializmus és              
nihilizmus. (ford.: V. Szabó László) 
http://www.c3.hu/~prophil/profi994/JONAS2.html, utolsó letöltés: 2017.05.14. 
37 Érdekesség, hogy Shakespeare III. Richárdjának kritikájában Petőfi Sándor is hasonló gondolatra jutott,             
mint a filmjeink záróképei: „a tenger mosolya ez, mely halkan ringatózva játszik a napsugarakkal, míg rajta                
összetört hajók romjai tévedeznek." Petőfi Sándor Összes prózai művei és levelezése. Budapest, Szépirodalmi             
Könyvkiadó, 1960. 298. 
38 Schmal Dániel: Szerencsés vétek. Megjegyzések a malebranche-i és leibnizi teodíceához. 
http://www.c3.hu/~prophil/profi063/schmal.html, utolsó letöltés: 2017.05.14. 
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I. Nincsenek filmes lámpák.  

Ez azt jelenti hogy, ahogyan azt az angolszász filmnyelvben mondják: “all           

practicals” – tehát, hogy minden egyes lámpa, minden fényforrás, az a képen is látható, az               

a filmben szereplő lámpa, és a maga módján természetes fényforrás. Ez a megközelítés a              

teljes ellentéte a klasszikus hollywoodi metodológiának.   39

Addig fúrunk-faragunk, addig rakosgatjuk a sakkfigurákat, amíg ezt a konstellációt          

nem tudjuk létrehozni: igyekeztünk a tereket, és nem a szereplőket világítani.  

Hozzá kell tennem, hogy a filmünkben ezt messze nem sikerült száz százalékig            

megvalósítani, de valójában nem is volt ez cél. A cél az volt, hogy a lehető               

legszabadabban, a technika kötöttségei nélkül próbáljunk meg dolgozni. Olyan világítási          

konstrukciót akartunk létrehozni az előkészítés, elővilágítás során, amelyik a forgatáson a           

lehető legkevesebb időt veszi el a színészekkel való munkától, és a lehető legkevésbé             

korlátozza vagy akadályozza a kameramozgást. Tehát minél kevésbé a technika legyen az            

előtérben, és minél inkább a színész és a jelenet legyen a figyelem központjában. (A              

világítási koncepcióról a dolgozatomban később részletesebben fogok írni.) 

II. Nincsenek filmes eszközök.  

Bármilyen meglepő, ez leginkább azt jelentette, hogy megpróbálunk a filmes          

közhelyektől eltérő, számunkra érvényes pszichológiai, dramaturgiai megoldásokat találni        

az általunk közhelyesnek érzett filmes eszközök helyett.  

Ennek természetesen egy olyan olvasata is igaz, hogy valóban korlátozzuk az           

általunk használt technikai eszközök mennyiségét, és ezáltal kényszerítjük magunkat olyan          

megoldások megtalálására, amelyek nem a megszokottból építkeznek, hanem valóban az          

adott probléma megoldásán alapulnak. Ez a fajta elvi és gyakorlati limitáció az egész film              

alapmentalitására igaz volt.  

Megpróbáltunk a mára kialakult filmes megoldásokat lehetőség szerint elvetve,         

illetve azokat újra gondolva visszatérni egy primerebb filmes fogalmazásmódhoz. 

39 Alton, John. Painting with light. Univ of California Press, 1995. 
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III. Nincs filmes dráma. 

Ez azt jelenti, hogy a mi filmünk nem egy úgynevezett drámai, megható opus akar              

lenni, ahol arra törekszünk majd, hogy a nézők meghatódjanak, nem azzal foglalkozunk,            

hogy mit érez közben a néző, hanem ehelyett inkább azzal, hogy hogyan érzi magát, hogy               

milyen fizikai állapotba kerül a film nézése közben.  

Ennek a fizikai állapotnak a létrehozása sokkal fontosabb volt a számunkra, mint            

az, hogy tetszőleges dramaturgiai ötletek és panelek segítségével felfokozott érzelmi hatást           

hozzunk létre.  

Azt akartuk, hogy a film berántsa magához a nézőjét, de nem elsősorban a dráma,              

vagy valamilyen erkölcsi sugalmazás hatására, hanem a film erejénél, a történet, vagyis a             

látható történet puszta erejénél fogva.  

 

IV. Egy optika.  

Eredetileg mindvégig egy optikával , egy 40 mm-essel akartunk forgatni. Ezt          40

hosszú tesztek előzték meg, erről később bővebben fogok írni majd. Ezt a “dogma-pontot”             

majdnem sikerült végig betartani, de a filmet végül mégis két optikával forgattuk le: az              

egyik 40 mm-es, a másik, a ritkábban használt, a 35 mm-es. Az utóbbit kizárólag azokban               

az esetekben használtuk, amikor azt éreztük, hogy az adott snittben vagy többet kell             

érzékeljünk a környezetből vagy fontos volt hogy tágabb plánban lássuk Sault és a             

körülötte álló/mozgó szereplőket. Minimális a két optika között a különbség, mégis           

sokszor ez a minimális különbség hozta meg a kívánt hatást. A döntést az             

optikaválasztásról az adott snitt próbája alapján hoztuk meg.  

Ez a pont is a limitációról szól, ami a film nyelvét egyszerűsíti és sallangmentessé              

teszi.  

40 Ahogy ezt Gregg Toland és Orson Welles is tette a Citizen Kane című film készítésekor. (Ők nagyrészt a                   
24mm-es optikát használták.) Természetesen nem hasonlítanám magunkat a mesterekhez, de érdekes, hogy            
ez a fajta önkorlátozás másoknál is megfigyelhető.  
Toland, Gregg: Realism for Citizen Kane. American Cinematographer 72.8 (1941). 37-42. 
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V. Kézikamera 

A kezdetektől fogva a film alapkérdése volt, hogy hogyan fog mozogni a kamera.             

Rengeteget rágódtunk azon, hogy mi lesz erre a megfelelő eszköz. Sokáig úgy tűnt, hogy a               

Steadicam lesz a megfelelő. Az nem volt kérdés, hogy a kamera gyakorlatilag végig mozog              

a filmben, de az, hogy milyen ez a mozgás, az csak nagyon sok gondolkodás és kísérletezés                

után dőlt el.  

Mi az amit tud, és mi az amit nem tud a kézikamera? A kézikamera hihetetlen               

érzékenységgel tud reagálni a színész minden rezdülésére, de egy egzaltáltságot is           

kölcsönöz a képnek, amit a filmnyelvnek magáévá kell tennie. Mindent próbáltunk           

megtenni azért, hogy elkerüljük a kamera szándékos túlmozgását, hanem ehelyett a           

szereplőkkel együtt lélegezve, velük együtt mozogva a lehető leglágyabb mozgással írjuk           

le a teret.  

Különösen szerettük Lászlóval azt a furcsa, érzékeny mozgást, amit a Jöjj és lásd             

című filmben láttunk. Megkerestük emailben a film operatőrét, Alexey Rodionovot, aki           

készséggel válaszolt az ez irányú kérdéseinkre is. A kameramozgatással kapcsolatos          

válaszai elindítottak bennünket abba az irányba, hogy megkeressük Garret Brownt, a           

Steadicam feltalálóját, és egy hosszú beszélgetéssorozat végére – amelynek témája egy           

“kezdetleges és tökéletlen Steadicam” volt – jutottunk el végül oda, hogy kimondtuk, hogy             

ezt a filmet csak kézikamerával lehet felvenni.  

Azt kérdeztük meg tőle, hogy létezik-e a Steadicamnek egy olyan “ős” verziója,            

ami nem tökéletes és nincs benne meg az a furcsa “lebegő modernség”, ami a mai               

Steadicameket jellemzi. Kiderült, hogy ilyen felszerelés nem létezik és amúgy sem ez lett             

volna a megoldás. A mai modern Steadicam snitteket túl mechanikusnak, túl “tisztának” és             

tökéletesnek éreztük. Ezt a “tisztaságot”, “szépséget” és könnyedséget szerettük volna          

megtörni, “bepiszkolni”. Beszélgetéseink végén ő mondta ki, hogy mi nem Steadicammel           

kell forgassuk ezt a filmet. Amikor ez a mondat elhangzott a szájából, László is és én is                 

tudtuk, hogy igaza van.  

Hosszú ideig minden elképzelhető ötlettel próbáltuk megkerülni azt, hogy ez a film            

kézikamerával legyen felvéve. Azért éreztük, hogy a kézikamera nem lehet a jó eszköz             

ehhez a filmhez, mert mindketten úgy éreztük, hogy az egy olyan eszköz, ami túl van               

használva, túl divatos. Gyakorlatilag vizuális klisévé vált a rángatózó, néha akár pontatlan,            
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“lötyögő” kamera. Sokszor láttuk azt különböző filmekben, hogy bármikor, amikor drámai           

helyzet következett, hirtelen az addigi vizuális elbeszélésmód megváltozott, és már a           

statikus képről a kézikamerás snittre történő vágásnál tudni lehetett, hogy ebben a snittben             

valami történni fog: egy pofon, egy ütés vagy egy robbanás.  

A snittek egy szabadon mozgó és szubjektív kamerát igényeltek, ami képes           

emeletek között, lépcsőkön fel-le közlekedni. Vízben úszni és teherautóra felszállni. Azt           

fogalmaztuk meg magunknak, hogy a mi kézikameránknak maximálisan pontosnak és          

precíznek kell lennie. Elkerülve minden “hozzátett és hamis” drámaiságot.  

Kulcsfontosságú szempont volt az is, hogy a kamerának fizikailag is eléggé közel  

kellett lennie a szereplőkhöz (általában kb 80 cm-re volt a gép Saultól), és minden              

rezdülésükre teljes koncentrációval reagálnia, sőt, együtt “lélegezni”, együtt “gondolkodni”         

velük.  

Ezen kívül, ha Steadicamet használtunk volna, plusz egy ember vett volna részt a             

rendszerben, a forgatóoperatőr, és ez a plusz egy ember, úgy éreztük, feleslegesen            

megnehezítette volna a kommunikációt és a precizitást. (Ez a félelmünk a forgatási            

balesetem után teljesen szertefoszlott, amikor Réder György illetve Lovasi Zoltán          

forgatóoperatőrök tökéletesen kivitelezték az elképzelt snitteket.) 

VI. Nincs egyenlőség.  

Ezalatt azt értettük, hogy az egyes karakterek között, a film szereplői között nincs             

egyenrangúság.  

Fontos volt ezt előre kijelenteni, mert az ember, természetes ösztöneit követve,           

hajlamos az ilyen különbségeket kiegyenlíteni. 

Ez a logika természetesen már a forgatókönyv szintjén megjelent, de a forgatáson,            

ahol napi döntéseket, a néha percről-percre változó helyzethez szabott döntéseket kellett           

hozni, elengedhetetlen volt, hogy ellenálljunk adott esetben a csábításnak, hogy úgymond           

plasztikusabb, háromdimenziósabb szerepeket teremtsünk Saul köré. Ez a szabály a film           

egész hangulatát megszabja, és a konkrét helyzetekben mindig zsinórmértékül szolgált.  

Ez arra az alapvető dramaturgiai helyzetre reagál, hogy a történetben sincs           

semmilyen esetben sem egyenlőség a karakterek között és ezt a logikát kell követnie a film               

képeinek is. Nincs mellérendelt viszony a film szereplői között, amit mi a szélsőségességig             
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fokoztunk azzal, hogy sokszor egy jelenet mellékszereplői teljesen életlenül vagy          

egyáltalán nem is látszanak a képen.  

 

VII. Nincs illusztrálás. 

Ez azt jelenti, hogy nem mutattunk meg olyan dolgokat, amelyek esetleg           

megerősítenek egy hangulatot, vagy bemutatnak vagy elmesélnek egy történetet, hanem          

vagy megtörténik az a történet vagy sem: tehát nincs olyan, hogy egy snittben valami, ami               

nem a lényeghez tartozik bármilyen szerepet kaphat.  

Csak az látszik, ami lényeges.  

Ez természetesen az úgynevezett “véletlen” események halálosan pontos        

megszervezését igényelte minden egyes snitt esetében, amelynek koreográfiája előre         

rögzítve volt. Ha úgy tetszik, csakis és kizárólag lényeges dolgok látszanak a képen, és ez               

látszólag ellentmond az elbeszélés szabályainak, ahol adott esetben a kitérő, mint           

stilisztikai eszköz, a néző felüdülése, hatásos lehet. Erről lemondtunk, és ha érzékeltük,            

hogy valami mellékes egy jelenet szempontjából, akkor nem került bele. A periférikus            

dolgok esetében kettőzött figyelemmel ügyeltünk erre.  

VIII. Distancia. 

Mint ahogy a filmbeli Saul, úgy a kamera is távolságot tart mindentől, ami nem              

kizárólag a küldetése része. Miközben a film megy egy pont felé, ugyanúgy, ahogyan Saul              

megy egy pont felé, a film soha, egy pillanatra sem érzékenyül vagy időzik el. Tehát itt                

lélektani distanciáról beszélünk: azaz végig megőrizzük a distanciát.  

Végig abban a szemszögben maradunk, amivel indultunk, és soha nem ugrunk ki            

ebből, és nem megyünk oda megmutatni, hogy a többiek esetleg mit gondolnak, vagy mit              

látnak bele abba, ami történik, hanem kopár és szikár, minden sallangtól megfosztott            

történetet mutatunk. 

IX. Dráma van, en passant. 

Meghatározó elv, hogy legyen bármilyen fontos egy történés, amennyiben nem          

kapcsolódik közvetlenül Saul útjához, csak mellékesen jelenhet meg – ugyan az életben (de             

még a mi konkrét történetünkben is) nagyobb súlya lenne, de mi mégis en passant              
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láttatjuk. Ezek az “en passant”-ban mutatott drámai események mindig életlenül jelennek           

meg, illetve akár úgy, hogy részben, vagy akár egyáltalán nincsenek a képen, és csak a               

hangokból értjük meg a drámát.  

X. A POV az mindig CU. 

A film ritkán mutat mást, mint magát Sault. Ha mégis, akkor szinte mindig Saul              

szemszögét, azaz POV-jét – “Point of view-shot”– látjuk. (A magyar zsargonban ezt            

szubjektív snittnek nevezzük.)  

A szabályunk az volt, hogy ezek a POV-snittek nem lehetnek tág, leíró plánok,             

hiszen ilyenekkel nem operál a film, hanem megtartva a klausztrofób érzetet, ezek mindig             

közelik (CU – ”close up shot”). Ez a POV snitt tiszta formájában csak egyszer szerepel a                41

filmben, amikor Saul az elején meglátja a fiút – a halott fiút. Ilyeténképpen a látás,               

mármint a fizikai látás, és az, ahogyan a film lát, amit a film néz, az a lehető                 

legszorosabban összeolvad –  legalábbis ez volt a cél.  

Onnantól, hogy Saul az első beállításban besétál az életlenből a saját közelijébe, a             

néző erre a nyelvre van megtanítva – és ettől csak azokban a kivételes esetekben tér el a                 

film, amikor a már említett “fellélegzés”, vagy a fényképezés jelenet történik. Utóbbinál            

“snitt és ellensnitt révén, láthatjuk egyrészt a fénykép készítőjét a félhomályban, de azt is,              

amit ő az ajtó keretén túl lát, miáltal vizuálisan ennek a fényképészi aktusnak az lesz a                

tétje, hogy ez egyben az ellenállás aktusa is.”  42

XI. Nem lehet szép. 

Kulcsfontosságú volt, hogy elszakadjunk az eddigi sokszor látott esztétizáló és          

megható, sokszor giccsbe forduló vizualitástól, amely néhány korábbi “Holokauszt-filmre”         

jellemző volt. 

Puritán képi világ létrehozására törekedtünk amely szakítani próbált a könnyű,          

megkönnyebbülést ígérő, jól feldolgozható és befogadható képi esztétikával. Ha két          

lehetőség közül választottunk, akkor mindig azt választottuk, ami tárgyias, és nem eleve            

szép.  

41 “...a nézés rövid ideig tart és csak rövid távot fog át: a tekintet arra kényszerül, hogy futtában vegye                   
szemügyre a halált, majd azonnal lesüsse szemét a földre.” Didi-Huberman, Georges: Túl a feketén. (ford.               
Forgách András), Budapest, Jelenkor, 2016. 27. 
42 uo. 17. 
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Könnyű lett volna szépnek megcsinálni minden snittet, még a borzalomban is,           

ehelyett törekedtünk a nem-szépre. 

XII. Kamion utazás: megtartani az időket.  

Először a teherautós jelenetnél (“kamion utazás”) merült fel annak a kérdése, hogy            

hogyan ábrázoljuk a tág tereket. Hogyan írjuk le a nagy távolságokat, hiszen a snittelés, a               

vágási struktúra és a plánozás sem engedte meg a leíró képeket.  

A hosszú-snittes feldolgozásmód és a limitált vizuális információ-adagolás miatt a          

terek méretének érzékeltetésére az időt használtuk. Mivel nem mutatunk tág, leíró és            

magyarázó plánokat ezért a terek nagyságát az azokon áthaladó szereplőre tapadó kamera            

által rögzített snitt hossza írja le. Ez is egyfajta kizárás, maga az idő-elem befogadása is a                

történetbe: arra törekedtünk, hogy az érzet mindenesetre ez legyen, és ehhez kellett a             

különböző felvételeknél konstrukciókat találni. Például szélsőséges példák, amikor Saul a          

teherautóra ugrik föl, vagy a folyón úszik át; a maga helyén leírom majd a mi technikai                

megoldásunkat ezekre a problémákra.  

 

Mindehhez hozzátenném hangsúlyosan, hogy ezek nem igazi dogmák. Ez a          

“dogmánk” nem azért volt, hogy azt pontosan kelljen követni, hanem egy gondolkodásmód            

alappillére.  Nem szabad dogmatikusan dogmatikusnak lenni.  43

 

43 Ahogy Jancsó Miklós is mondta a jancsói stílusról: “Magam számára ez munkamódszert jelent. Ahogy én 
képzelem el a filmet, ahogy otthonosan tudok dolgozni benne. A módszer, a "hosszú snitt" és a dialógus 
tudatos alárendelése a képnek.” Kőbányai János (szerk.): Csendes kiáltás. Bacsó Péter beszélgetései Jancsó 
Miklóssal. Budapest, Pelikán Kiadó, 1994. 31. 
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79. ábra: Kép az eredeti listáról László kézírásával, dátum: 2014. február 3., azaz kevesebb, 

mint fél évvel a forgatás kezdete előtt. (forrás: saját fénykép) 
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2.3.2. Dogmák a filmtörténetben 

 

„Minden filmemben szabályozásokkal dolgoztam – ezek segítettek megtalálni a         

film hangvételét és stílusát. A művészet korlátokból áll. Ha ezek nem lennének,            

megőrülnénk, mert bármi lehetséges volna.” – mondja Emmanuel Lubezki, aki korábban           44

is volt, hogy csak egy optikát használt, vagy az egész filmet T2.8-cal forgatta, pontosan              

úgy, ahogy egyébként mi is csináltuk. Terrence Malick-kel 2005-ös The New World, és             

2011-es The Tree of Life című filmjeikben is lefektettek egy írott vagy íratlan             

szabályrendszert. Ezek között volt a „mélységben komponálás”, a természetes fényben          

forgatás, az alapszínek kerülése, a lens-flare elkerülése, a variózás elkerülése, a feketék            

feketeként megtartása, stb.  

Egy fél századdal korábban, Yasujirô Ozu japánban nem csak a nézésirányokat és a             

tengelyt hagyta figyelmen kívül szándékosan, hanem kitalálta a „tatami” beállításokat,          

amik csak egy térdelő, vagy földön fekvő ember nézőpontjai lehettek volna.  45

Gordon Willis az első Keresztapában, a The Parallax View és az Annie Hall című              

1970-es évekbeli filmjeiben is az esetek 90%-ában fix 40mm-es optikát használt (ahogy mi             

is a Saulban), ami az emberi szem látószögének szerinte a legjobban megfelel, illetve             

kizárólag szemmagasságból fényképezte az összes szereplőt – ez pontosan az, amit mi is             

tettünk. A Parallax View-ban ráadásul minden közelit pontosan ugyanabból a távolságból           

is vett föl.  46

A közelikből álló film jó példája lehet Carl Theodor Dreyer Jeanne d’Arc            

szenvedései című 1928-as klasszikusa, ami André Bazin szerint “dokumentumfilm az          

emberi arcokról” , a szubjektívek következetes használatát pedig először Robert         47

44 B, Benjamin: Emmanuel Lubezki, ASC, AMC creates emotionally resonant imagery for Terrence Malick’s 
The Tree of Life. American Cinematographer, 2011 augusztus. 
https://www.theasc.com/ac_magazine/August2011/TheTreeofLife/page1.php utolsó letöltés: 2017.05.21. 
45 Ebert, Roger: Ozu: The Masterpieces You've Missed. RogerEbert.com, 2005.01.07. 
http://www.rogerebert.com/rogers-journal/ozu-the-masterpieces-youve-missed utolsó letöltés: 2017.05.21. 
46 Boorstin, Jon: A Remembrance: Jon Boorstin’s Parallax View on Gordon Willis (1931 – 2014). Los 
Angeles Review Of Books, 2014.06.01. 
https://lareviewofbooks.org/article/remembrance-jon-boorstins-parallax-view-gordon-willis-1931-20014/ 
utolsó letöltés: 2017.05.21. 
47 Bazin, André: Válogatott filmesztétikai írások. Színház és film. (ford. Baróti Dezső), Budapest, Gondolat              
Könyvkiadó, 1961. 115–116.  
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Montgomery vezette végig egy filmen, az 1947-es Lady in the Lake című krimijében –              

olyannyira, hogy a főszereplőt csak tükröződésekben látjuk. 

Lars von Trier és Thomas Vinterberg 1995-ös Dogma-irányzata is említendő,          

ugyanis annak ellenére, hogy kifejezetten újat nem találtak ki, technikák és stílusjegyek            

kombinációjából egy sajátos, naturalista stílust, egyedi vonalat jelöltek ki maguknak és           

másoknak. “Amit feltaláltak – dokumentáris módszer, eredeti helyszín, kézikamera, nincs          48

mesterséges világítás stb. –, a hatvanas évek új hullámai mind tudták és alkalmazták.” –              

írja Bikácsy Gergely. Szabályaikat, annak ellenére, hogy kiáltvány formájában         49

publikálták, néhány év után maguk is elhagyták, míg mások egy évtizeden át követték a              

célkitűzéseiket világszerte.  

 

2.4. Lászlóval Auschwitzban 

 

A film előkészítése során eljött az a pillanat, amit egész addigi életemben            

próbáltam eltolni magamtól. Tudtam, hogy egyszer el kell menjek Auschwitzba, de azt            

éreztem, hogy ez túl nehéz lesz számomra lelkileg. A filmre való felkészülés viszont             

egyszerűen megkövetelte, hogy a forgatás előtt ez az utazás történjen meg.  

Elutaztunk Lászlóval kettesben Auschwitz-Birkenauba.  

Az egyik első, legfurcsább és legváratlanabb élményem egészen prózai volt. Az,           

hogy Oświęcim egy teljesen “hétköznapi” Lengyel kisváros benzinkúttal, hotellel,         

kocsmával és templommal. Erre valahogy nem számítottam. Elképzelni is nehezen tudom,           

hogy valaki auschwitzi lakos. (Az külön érdekesség, hogy a Feigenbaumot játszó lengyel            

színészünk, Marcin Czarnik ott született, és az akkor még teljesen elhagyatott           

krematóriumi medencében tanult meg úszni gyermekként.) 

 

48 Kovács András Bálint: A kör bezárul. Tarr Béla filmjei. Budapest, XXI. Század Kiadó, 2013. 13. 
49 Bikácsy Gergely: Ezredforduló az európai moziban. in: Török Zsuzsa – Balázs Éva (szerk.): Új Oxford                
Film Enciklopédia. A világ filmtörténetének kézikönyve. Budapest, Glória Kiadó, 2004. 849. 
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80. ábra: Marcin Czarnik lengyel színész, aki gyermekkorában oświęcimi lakos volt 

(forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

A másik meghatározó élmény persze maga a tábor volt, a tábor döbbenetesen            

hatalmas mérete. Valahogy a mérettől ijed meg igazán az ember, az ipari méretektől.             

Annyiszor hallottuk, hogy ez egy gyár volt, halálgyár, de ez inkább egy “ipari park”,              

gigantikus léptékekkel és a “munkafolyamatokra” tervezett és optimalizált struktúrával.  

Igazán rettenetes volt később, amikor először sétáltunk be az elkészült gázkamra           

díszletbe. Érdekes volt megfigyelni magamon, hogy mekkora hatással van rám az a tudat,             

hogy mit reprezentál maga ez a hely. Négy fal. Fontos volt, hogy nem szabad meghatódni.               

Pontosabban: túl kell esni a meghatódottságon, és a feladatunkra, a film elkészítésére            

koncentrálni.  

 

81-82. ábrák: Az udvar, illetve a fényképezés-jelenet helyszínének alapozása (forrás: saját 

fénykép) 
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83. ábra: Az előkészítés alatt folyamatosan látogattuk az épülő díszletet – tájrendezés 

(forrás: saját fénykép) 
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2.5. Vizualitás 

 

Lászlóval minden közös munkánknál gyakorlatilag párhuzamosan kezdünk el        

beszélgetni a tartalomról és a formáról. Nála – és szerintem minden jó filmrendezőnél – ez               

a két dolog elválaszthatatlan egymástól. Minden esetben a tartalom határozza meg a            

formát.  

Először nagy vonalakban kezdjük el definiálni a film vizuális világát, végül           

közösen eljutunk az egészen konkrét eszközökig, amikkel ez a vizualitás megalkotható.           

Ilyenkor rengeteg szó esik a képkarakterről, a kép esztétikájáról. Végtelenül inspiráló           

nekem, hogy mennyire fontos ez számára, és, hogy nem abban a helyzetben vagyok, hogy              

a rendező a színészekkel, az operatőr pedig a képpel foglalkozik, hanem ebben az esetben              

tökéletesen involválva van a rendező minden apró részletkérdésben is. 

Amikkel mindhárom kisfilmnél és a Saulnál is foglalkoztunk, azok a színes/           

“monokróm” karakter, képkarakter, színtelítettség, képkontraszt, színkontraszt, élesség,       

életlenség. Teszteket készítünk: meghatározzuk azokat az optikákat, filmnyersanyagokat,        

hívási és kopírozási módokat, esetleg szűrőket, amik segítségével létre tudjuk hozni az            

elképzelt vizuális világot. A tesztek a kizárásról és a szűkítésről szólnak. (Például több             

különböző optikát tesztelünk és a teszt – esetleg tesztek – alapján jutunk el a végleges               

választáshoz.)  

Valahogy minden esetben szeretnénk felülemelkedni a technológia “alap        

állapotától”. Egyrészt próbáljuk elkerülni a megszokottat és a kézenfekvő megoldásokat,          

másrészt a Lászlóból jövő nagyon specifikus vizuális világ is megköveteli azt, hogy            

minden filmünknél egyedi kombinációban használjuk az eszközeinket. Keressük, ami a          

sajátunk, ami “csak a mi filmünkre igaz”, hiszen minden történet különböző, minden            

történet különböző eszközökkel elmesélve a legpontosabb.  

Ezek a kérdések az adott film előkészületeihez tartoznak, minden minőség esetében           

nagyon konkrét döntéseket hoztunk meg előre, és ezekhez próbáltuk is tartani magunkat. 
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2.5.1. A 35 mm-es film 

 

László a Saul előkészítése alatt egyszer kijelentette, hogy ha digitális technikával           

kell felvegye ezt a filmet, akkor inkább nem csinálja meg. Ez egy elég erős üzenet egy                

elsőfilmes rendezőtől. László purista. Nem alkuszik meg. Filmkészítőként azt vallja – és            

természetesen vallom ezt én is –, hogy az a feladatunk, hogy a lehető legjobb minőségben,               

és a közönség számára a lehető legnagyobb erővel és hatással bíró formátumban készítsük             

el az adott filmet. Ezt számunkra a 35mm-re rögzített és 35mm-en vetített mozifilm adja              

meg.  50

Ha egymás mellé teszek egy digitálisan vetített, digitálisan rögzített, és egy filmre            

rögzített és filmen vetített képet, egyszerűen egyértelmű a különbség a hatásában. Ami a             

mi esetünkben különösen fontos volt, hogy a filmes életlenségnek tere van. Nem szeretném             

túlmisztifikálni ezt, de az biztos, hogy rám egészen máshogy, és sokkal mélyebben hat a              

valódi (filmes) moziélmény – és ezt az élményt szeretném a nézőinknek átadni, ezért             

használjuk ezeket az eszközöket.  

Ahogy László is szokta mondani, a film a textúráról, a kémiai kép titokzatosságáról             

is szól, a bizonytalanságról, az elmosódó kontúrokról. A pszichológiája a hagyományos           

vetítésnek, hogy a néző feladata “belevetíteni” magát a filmbe, egyfajta hipnotikus           

állapotba kerülve megtapasztalni az igazi sötétséget és fényt. A kristálytiszta, mindenhol           

éles, mindenhol világos digitális képből ez az involválódás kimarad: olyan, mint ha egy             

képernyőn néznénk festményeket, a múzeum helyett.  51

 

  

50 És ezzel nem vagyunk egyedül. Szerzői filmesek mellett Hollywood olyan alakjai is a film mellett állnak 
ki, mint Quentin Tarantino vagy Christopher Nolan. Utóbbi nyilatkozta például a következőket: “...if we want 
film to continue as an option, and someone is working on a big studio movie with the resources and the 
power to insist [on] film, they should say so. I felt as if I didn’t say anything, and then we started to lose that 
option, it would be a shame. When I look at a digitally acquired and projected image, it looks inferior against 
an original negative anamorphic print or an IMAX one.” Ressner,   Jeffrey: The Traditionalist. DGA.org, 
Spring 2012. 
http://www.dga.org/Craft/DGAQ/All-Articles/1202-Spring-2012/DGA-Interview-Christopher-Nolan.aspx, 
utolsó letöltés: 2017. 04. 06. 
51 Mizrahi, Shevaun: Hell on Earth: László Nemes on Son of Saul. Filmmaker Magazine, 2015.10.28.,               
http://filmmakermagazine.com/96169-hell-on-earth/#.WMke9fkrJPY, utolsó letöltés: 2017.03.15. 
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2.5.2. Nyersanyagválasztás és kontraszt 

 

Mindenképpen ki szeretném emelni a képi kontraszt kontrollálásának fontosságát. 

Ez a nyersanyag kiválasztásával kezdődik. Azért éreztem fontosnak, hogy egyetlen          

nyersanyagtípust használok az egész filmhez, hogy a teljes filmben egységes legyen a            

színtelítettség, a kontraszt és a szemcsézettség. Ezért mind a nappalokat, mind az éjszakai             

jeleneteket erre az anyagra forgattuk.  

Mi a Saul esetében az egész filmhez egy magas érzékenységű anyagot           

választottunk (Kodak Vision 3 5219 500T). Nem azért, mert szükségünk lett volna            

külsőben a 320 ASA-ra, sőt, a rengeteg ND szűrőtől alig lehetett átlátni a keresőn, hanem               

azért, mert ez a nyersanyag karakterében a leglágyabb, a legkevésbé kontrasztos, és a             

legkevésbé szaturált. Ezen felül végig használtunk egy Tiffen Ultra Contrast 2 szűrőt, ami             

szintén a kontrasztot csökkenti, anélkül, hogy az élességet befolyásolná.  

Az éjszakai jeleneteknél pedig pont ennek az ellentéte volt a cél, azt szerettem             

volna, hogy az éjszaka feketéje erőteljes legyen, legalább is erőteljesebb, mint a            

hagyományosan hívott nyersanyag feketéje, ezért PUSH 1 hívással hívtunk minden          

éjszakai jelenetet. Ezzel növeltük a kontrasztot, a színtelítettséget is, de leginkább a feketék             

denzitását.  

2.5.3. Optikák és a képarány a kisfilmektől a Saulig  

 

A különböző típusú optikák különbözően képezik le a képet. Ennek természetesen           

rengeteg technikai összetevője van, hogy ez miért van így: az optika tervezésétől, a             

lencsetagok számától, a használt anyagokon át a bevonat minőségéig minden számít. Az            

optikaválasztás mellett minden esetben a képarány kiválasztására is hatalmas hangsúlyt          

fektetünk. Ez is olyan összetevő, aminek eldöntéséhez nincsenek szabályok, teljesen          

szubjektív a döntési mechanizmus.  

A Lászlóval készített kisfilmjeinknél újból és újból felmerült kérdések és az ezekre            

adott válaszaink, döntéseink segítették meghozni az ezen jellegű döntéseket a Saul           

készítésekor.  
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A Türelemnél Zeiss Variprime-ot használtunk, tetszett nekünk az egyszerűsége és          

pontossága. 1:1.37 Academy képarányban forgott (pontosan abban, amiben később a Sault           

is forgattuk). Az volt a kiindulási pont, hogy ez a film egy portré. Egy női arc portréja.                 

Minden más csak betüremkedik ebbe a képbe. Ennél a filmnél is, és később a Saulnál is                

felmerült, hogy vajon ez a horizontálisan leszűkített látómező egyáltalán lehetőséget ad-e           

arra, hogy eleget tudjunk mutatni a külvilágból. Hamar kiderült azonban, hogy abban a             

pillanatban, ahogy megmozdul a kamera, ez a kis ablak (az arc körüli képrészek) elég teret               

adnak ahhoz, hogy – bár nagyon limitáltan, de – megjelenhessen a külvilág. Ez hatalmas              

tanulság volt.  

A The Counterpartnál anamorph optikákat, HAWK V Series-t használtunk. Az          

anamorph optikák teljesen máshogyan kezelik a teret, és emiatt máshogy is kell ezeket             

használni, máshogy kell velük “fogalmazni”. Ezen kívül használtunk még a flashback           

jeleneteknél egy régi Mafilmes ős-anamorph kisvariót is. Ennél a filmnél azzal           

kísérleteztünk, hogy képileg is megteremtsünk valami “álomszerűséget”, valahogy        

vizuálisan is a múltba nyúljunk, vagy legalább is “elemeljük” a képet.  

Az úr elköszönben visszatértünk a spherikus optikákhoz, és ismét a Zeiss           

Variprime-okra esett a választásunk. Itt a szenvtelenség volt a kulcsszó, és megint olyan             

optikát kellett használnunk, amelyik a legkevésbé karakteres és a legtisztábban képezi le a             

világot. Ehhez a filmhez a legelterjedtebb 1:1.85-ös képarányt választottuk, ami mögött           

megint az állt, hogy maga a képformátum a lehető legkevésbé legyen tolakodó, vagy a              

lehető legkevésbé hívja fel magára a figyelmet.  

 

A Saulnál a két véglet merült fel: egyrészt az anamorph, másrészt az 1:1.37. Az              

anamorph azért, mert ez a képfelvételi technológia adja a legkisebb mélységélességet (ez            

volt a döntés mögött a Miss Bala készítésekor is), és felmerült, hogy ez lesz az a módszer,                 

amivel leválasztjuk a külvilágról Saul karakterét, illetve az 1:1.37 Academy képarány,           

ahol a Türelemhez hasonlóan extrém módon limitálnánk az arcon kívüli képi információt.  

A Saulhoz forgatott teszteket már minden alkalommal az 1:1.37-ben forgattuk, ezt           

a döntést gondolati szinten, előre hoztuk meg Lászlóval. Ez megérzés vagy ráérzés            

kérdése.  
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cím optika képarány 

Türelem Zeiss Variprime 1:1.37 

The Counterpart Hawk V-Series  

Anamorphic 

1:2.39 

Az úr elköszön Zeiss Variprime  1:1.85 

Saul fia Zeiss Master Prime 1:1.37 

 

2.5.4. Fókusz: az életlen esztétikája, dramaturgiai szerepe 

 

Az életlenség a kamerakép legtöbb tulajdonságával szemben nem számszerűsíthető         

– ugyanúgy, ahogy például egy filmkópia esetén például a színtelítettség sem. Milyen az             

életlen képtartomány? Milyen az életlen és éles képrészek közötti “viszony”? Milyen a            

bokeh ? Milyen hatása van az életlen képelemeknek? Elég életlen az életlen? Az életlen             52

kép milyensége, képi minősége nehezen megfogalmazható, nehezen számszerűsíthető és         

leginkább úgy lehet definiálni, hogyha egy másik, máshogyan életlen képhez képest           

vizsgáljuk.  

Minden optika úgy működik, hogy beállítható, mit akarunk élesen mutatni. De ha            

nem tévedek, kevés filmes használta dramaturgiai eszközként az életlenséget ennyire          

végletesen. Pedig szerintem egyszerű ötlet, hogy a fókusz történetmesélési eszköz legyen. 

A fókusz ugyanis nem az akcióval vált közelről távolra, vagy viszont, hanem Saul             

figyelmével, figyelmének változását követve. Történhet bármi a háttérben, azt mindaddig          

nem látjuk, amíg Saul fejben máshol jár, figyelme nem arra irányul. Nem véletlenül jelent              

a fókuszálás összpontosítást is. 

Ez jól illusztrálja a “shoot the subtext” elvét is: például amikor a “Cserben hagytad 

az élőket a halottakért.”-tételmondat elhangzik, nem a dialógon, hanem a háttérben lévő 

halott fiún van az élesség. 

52 A bokeh kifejezést arra használjuk, hogy körülírjuk, hogy milyenné teszi egy lencse az életlenben lévő 
fényforrást.  
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84-85. ábrák: Saul figyelmének változásával változik a fókusz, ez az eszköz a technika és 

történetmesélés találkozása, egymásra hatása (forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

A fókuszálásnak nem csak a “célja”, hanem a ritmusa is különösen fontos: az             

elegáns, észrevehetetlen átélezés és a hirtelen oda-vissza váltás ugyanannak a          

döntésünknek eredménye, mint a kameramozgás zaklatottságának változása. Ilyen        

helyzetben a focus-puller (Csepregi Gergely) hirtelen egy technikusból alkotóvá válik,          

hihetetlen érzékkel és érzékenységgel. Sokszor nem is kellett erről beszélni vele, mert ő             

automatikusan jól csinálta.  
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86. ábra: Csepregi Gergely, aki a focus-pullerem volt a filmben, zseniális munkát végzett, 

még úgy is, hogy sokszor nem fért a kamera közelébe sem (forrás: Laokoon Filmgroup) 

3. Előkészületek, technikai tesztek  

3.1. Életlenség és mélységélesség tesztek 

 

Az életlenség előző fejezetben kifejtett jelentősége miatt öt hónapon át          

összehasonlító teszteket csináltunk, ahol ugyanazt a képkivágást, ugyanazzal a távolsággal          

és írisszel különböző típusú optikákkal készítettük el. Így egymáshoz képest tudtuk           

vizsgálni a képek hatását.  

A tesztjeinkkel egy időben jöttek ki a Vantage Film T1-es optikái, aminek a teljes              

nyílása, ahogy a neve is mutatja T1.0. Azt gondoltam, hogy kell nekünk ez az extrém kis                

mélységélesség, és az első tesztünkre sikerült elhoznunk egy ilyen optikát. Amikor a            

vetítőben megnéztük a tesztről készült pozitív kópiát, László és én is úgy éreztük, hogy ez               

a fajta képi hatás, amit az ennyire kis mélységélesség eredményez, idegen ettől a filmtől,              

nem összeegyeztethető a képi koncepciónkkal. A képeknek már-már “víz alatti” hatásuk           

volt: annyira életlenek voltak a hátterek, hogy olvashatatlanná váltak. Minimális          

információ mennyiséget sem hordoztak. 

Számomra váratlanul és érdekes módon arra jutottunk, hogy a lehető          

legmodernebb, legélesebb és legkontrasztosabb optikát választottuk ki a filmhez. Úgy          

éreztük, hogy a Zeiss Master Prime optikája a legkegyetlenebbül őszinte. Nem szépít, nem             
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rejti el a bőr hibáit, nincs semmi líraiság benne. Egy végtelenül precíz képalkotó műszer,              

mindenféle állásfoglalás nélkül.  

Az életlenség minőségén kívül azt is pontosan definiálnunk kellett, hogy a           

főszereplőt milyen plánban akarjuk látni, ezt a képkivágást milyen fókusztávolságú          

optikával akarjuk elérni. A fókusztávolság meghatározásánál az élesség/életlenségen túl az          

is kérdés volt, hogy az adott képkivágáshoz mennyire kell fizikailag közel lennie a             

kamerának a főszereplőhöz. Itt is fontos volt megtalálni egy középutat, ami azt jelentette,             

hogy nem használhatunk túl nagy látószögű optikát, hiszen el akartunk kerülni mindenféle            

optikai torzítást, mert az behozna egy olyan képi minőséget, ami feleslegesen felhívja            

magára a figyelmet, illetve nem használhattunk túl hosszú optikát sem, mert akkor egyrészt             

teljesen elvesztek volna a hátterek (a hosszabb gyújtótávolság miatti         

mélységélesség-csökkenés miatt túl életlenekké váltak volna), és a kézikamera         

használatából adódóan elkerülhetetlen lett volna a képek túlzott “lötyögése”.  

Számomra régóta a 40mm-es gyújtótávolságú optika a legtöbb szituációban az első           

választás. Azt szeretem benne, hogy nagyon úgy lát, mint a szemem. Se nem kicsinyít, se               

nem nagyít. Nagyon közel áll az ízlésemhez az a visszafogottság és eszköztelenség, ami ezt              

az optikát jellemzi. Ez volt az a látószög, amit eleve ajánlottam a Lászlónak és nagyon               

hamar ki is derült a tesztek alatt, hogy ez a gyújtótávolság tökéletesen tudja azt, amire               

nekünk szükségünk van, mind térérzetben, mind fizikai közelségben.  

A hosszú tesztek nélkülözhetetlenek voltak ahhoz, hogy megérezzük, milyen is lesz           

majd a film. Hogyan fog működni az, hogy azok a képi elemek, amiket nem szeretnénk               

megmutatni, csak éreztetni, milyen hatással lesznek a nézőkre. Ne váljanak ezek a            

“mellékes”, kevésbé konkrét képi részek túlontúl impresszionisztikussá, éppen annyit         

veszítsenek “olvashatóságukból”, hogy értelmezhetőek maradjanak.  

“Az absztrakció mint a realizmus zsigeri fokozása.” – írja ehhez kapcsolódóan           

Forgách András , György Péter szerint pedig “a Saul fia megtalálta azt a nagyon-nagyon             53

keskeny sávot, ahol létrehozhatott egy avantgárd – vagyis optikai kísérleteket végrehajtó –            

vizualitást, mégsem került be a „kísérleti filmek” karanténjába...”  54

53 Forgách András: A megszüntetés avagy az ábrázolás lehetetlenségének ábrázolása. A Saul fia képi 
dimenzióiról. Balkon, 2015/9 
http://epa.oszk.hu/03000/03057/00078/pdf/EPA03057_balkon_2015_9_24-27.pdf utolsó letöltés: 2017.05.21. 
54 Urfi Péter: „Elemi, érzéki kihívás” – Enyedi Ildikó, György Péter és Rényi András a Saul áról. Magyar                  
Narancs, 2016. március 3. http://magyarnarancs.hu/film2/elemi-erzeki-kihivas-98428 utolsó letöltés:       
2017.05.21. 
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87. ábra: Kézilámpa teszt, az izzó típusát és teljesítményét vizsgáltuk (forrás: 

Laokoon Filmgroup) 
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88-89. ábrák: Az effektlámpák tesztelése, az izzó típusát és teljesítményét vizsgáltuk 

(forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

 

90. ábra: Az auschwitzi kerítés lámpái (forrás: saját fénykép) 
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91-92. ábrák: Mélységélesség tesztek belsőben: azt vizsgáltuk, hogy mekkora rekesz 

beállítással kell dolgozzunk, hogy pont megfelelően tudjuk “olvasni” a háttereket (forrás: 

Laokoon Filmgroup) 
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93. ábra: Színhőmérsékletek keveredése. Felvételkor a bejövő nappali fényt melegítettük 

fóliákkal (½ CTO), ezzel csökkentve a színhőmérséklet különbséget (forrás: Laokoon 

Filmgroup) 

 

90 



 

94-95. ábrák: Mélységélesség- és szűrő-teszt külsőben, a csapón a végül a külsőkben 

használt T 2.8 ⅔ (forrás: Laokoon Filmgroup) 

3.2. Smink tesztek 

 

A tesztek alatt nagy hangsúlyt kapott, hogy megtaláljuk a főszereplő és a főbb             

szereplők ideális arc sminkjének színét. Ez azért is volt fontos, mert a filmet analóg módon               

fényeltük, és így nem tudtuk a bőrszíneket külön kezelni. Röhrig Géza sminkjét Forgács             

Erzsébet maszkmester tanácsára enyhén elvittük a zöldes irányba, hogy jobban elváljon a            

belsőkben használt műfény lámpák színétől.  

Az arcszín mellett a maszknak persze hatalmas szerepe volt a karakterépítésben is.            

Fontos volt, hogy a lelki és fizikai traumák megjelenjenek vizuálisan is az arcokon. A              

maszkmester és csapata csodálatos munkát végzett. 
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96-97. ábrák: Smink tesztek műfényben, már az elkészült krematórium díszletben (forrás: 

Laokoon Filmgroup) 
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3.3. Snittelés 

 

Úgy vágtunk neki a forgatásnak, hogy elképesztő pontossággal tudtuk, hogy melyik           

snittben mi a színészek és a kamera mozgása. A film felsnittelését és a háttérmozgások              

koreográfiájának kitalálását László a rendezői munkatársával, Krasznahorkai Balázzsal        

végezte. Az én feladatom ebben, számomra meglepő módon, nagyon elenyésző volt.           

Elképesztő pontossággal, snittről snittre kidolgozták a jeleneteket egy Shot Designer nevű           

szoftverrel dolgozva, amivel felülnézetből lehetett animálni a kamera és a szereplők           

mozgását a díszleteink tervrajzain belül. Tudtuk, hogy egy adott snitten belül el kell             

jutnunk A-ból B-be, B-ből C-be, stb. Mindent (mi történik a háttérben, merre kell             

fordulnunk) nagyon pontosan előre ki kellett találni ahhoz, hogy azokat a dolgokat, amiket             

látnunk kell, lássuk. Ezeket mind átbeszéltük, de sok változtatást nem igényelt a terv a              

részemről. Minimális egyszerűsítési ötleteim és technikai jellegű észrevételeim voltak,         

illetve azon részek megoldásinak kitalálása, ahol különleges technikákra volt igény a snitt            

leforgatásához (ld. pl. 4.1.4. Az átúszás).  

Érdekes módon azt tapasztaltam, hogy Lászlóval nagyon jól működik az a rendszer,            

hogy operatőrként nem veszek részt, és nem befolyásolom az első snittlista kialakulásában.            

Fontosnak tartom meghagyni azt a szabadságot a rendezőnek, hogy úgy plánozzon, úgy            

találja ki a kamera koreográfiáját, hogy az ne legyen befolyásolva semmilyen szempontból.            

A következő lépésben úgyis sok észrevétel és egyszerűsítés következik, de addigra jó            

esetben – és ez Lászlónál maximálisan így volt –  kialakul egy rendezői koncepció. 

Természetesen ez is a rendezői alkat kérdése. Van, aki ezt szereti és érti a snittelést,               

és van, aki teljes mértékben az operatőrre támaszkodik a plánok és mozgások kitalálásánál.             

Ez az én munkám hangsúlyait is megváltoztathatja filmről filmre, és ez is olyasmi, ami              

miatt minden film új és más kihívásokat rejt magában. 
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4. Kivitelezés: a forgatás 

 

A színészekhez való hozzáállásom lényege az, hogy bevonjam őket, értsék, mi           

történik körülöttük, ne zavarja őket a kamera közelsége, nyugalmat teremtsek köréjük,           

hogy készen álljunk a jelenetre, amikor ők is. Fontos, hogy egy felvétel után mit mondok               

nekik, és hogyan. Nem könnyű, de tudják, hogy a technika majd hozzáad egy olyan              

vizuális erőt, ami az ő alakításukat is segíti. A kamera ilyen szempontból olyanná válik,              

mint egy színész. 

A kamera Saullal “érez együtt”, nem csak Sault mutatja. Épp attól, hogy a képek              

zaklatottsága, tempója, kompozíciója Saul lelkiállapotát is tükrözik, a nézőnek sincs más           

választása, mint az ő lelkiállapotába kerülni – még ha nem is Saul nézőpontját látja éppen,               

hanem őt magát. 

 

 

98. ábra: középen Jeles András, a rendező édesapja (forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

Ami a hosszú beállításnak egyébként is tulajdonsága, az a kézikameránál          

kétszeresen igaz: hiába törekedtünk arra, hogy minden előre megtervezett és nagyon precíz            

legyen, de annyira komplexek ezek a snittek, hogy sosem volt két ugyanolyan: minden             

snitt valójában egy verziója ugyanannak a jelenetnek. Olyan sok mozgás, annyi emberi            

változó volt (botlás, a koreográfia megváltozása, lemaradás vagy utolérés), hogy a pontos            
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ismétlés lehetetlen is lett volna. A forgatás tehát, ahogy a történet is, káosz és szervezettség               

elegye volt. Az előbbit a kézikamera adta, utóbbit a hosszú snitt követelte. Ennek ellenére,              

mire egy-egy beállítás felvételéhez jutottunk, a próbák során már az “izom-memóriánkba”           

került a snitt, mint egy egész stábos mozgásszínházi koreográfia.  

A kameramozgás valóban olyan, mint egy folyamatos tánc, miközben a kamera           

sosem reagál a szereplőre, hanem, amikor a gondolat megszületik Saulban, hogy elindul,            

akkor a kamerának is el kell indulnia vele együtt. Ez egyfajta készség, ami a figyelemről és                

az összpontosításról szól. Amikor a forgatáson kificamodott a bokám, két kollégám a            

segítségemre sietett, Réder György és Lovasi Zoltán, és mindketten meg tudták ezt jól             

csinálni.  

 

 

99. ábra: 1/1/1 Az első csapó. Kamera asszisztens: Dzsupin Zoltán (forrás: Laokoon 

Filmgroup) 

 

A forgatást egy nulladik nappal kezdtük, amikor is a film legelső jelenetét            

próbáltuk, és a forgatás első napján a forgatókönyv első jelenetét vettük fel. Itt szembesült              

azzal az egész stáb, és tulajdonképpen mi is, hogy az a rengeteg tervezés, amin keresztül               

mentünk, az hogyan is fog valójában működni. Az egyértelmű volt, hogy az a             

munkamódszer, amivel ez a film el fog készülni, az nem egy hagyományosnak tekinthető             

“snitt-ellensnitt, plusz leíró totálos” nyelv lesz. Az számomra is meglepő volt, hogy az             
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általunk kitalált struktúra – hosszú és technikailag bonyolult snitteket, hatalmas egységeket           

kevés próbával, rövid idő alatt rögzíteni – mennyi rengeteg koncentrációt igényel nem csak             

a színészektől, hanem a forgató stáb minden tagjától. A ruhásoktól kezdve a világosítókon             

keresztül az asszisztensekig mindenki kicsit ki kellett, hogy lépjen a saját           

komfortzónájából és plusz energiákat kellett mozgósítania.  

Azonban a hosszú snittel a szereplők (és a stáb is) bekerülnek egy élő történésbe:              

nekik is hitelesebb, hogy nem másodpercekre ugranak egy szerepbe, hanem percekre, és            

nem egy saroknyi díszletben vannak, hanem 360 fokban minden teljesen hiteles körülöttük.            

Nem volt biztonsági játék ez a film, például a gödörnél, az égetés-jelenetben a rettenet              

tömegpszichózisa működött a szereplőkön a hosszú snittben. A legjobb eredményért az           

operatőrnek ugyanebben a lelkiállapotban kell lennie, de ezzel egyidejűleg hideg fejjel           

dolgoznia is kell. 

 

 

100. ábra: Balról jobbra: Galgóczy Szabolcs - Best Boy, Csóka Samu - mikrofonos és 

Egyed László - Camera Grip (forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

A forgatáson Krasznahorkai Balázs, aki többek között a háttérmozgásokért volt          

felelős, az asszisztencia segítségével párhuzamosan kezdett el dolgozni a         

háttérszereplőkkel és a statisztákkal. Ő is pontos feljegyzésekkel és tervekkel érkezett, amit            

Lászlóval együtt dolgoztak ki, s így pontosan tudta, hogy a háttérszereplőknek, vagy a             

mellékszereplőknek mi a mozgása, ki, mit, miért csinál. Tehát nem az volt az instrukció a               
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háttérszereplőknek, hogy „amikor szólok, te elmész A-ból B-be”, stb, hanem ők is            

pontosan tudták, mi a feladatuk. “Te most tetemeket fogsz elvinni, mert épp ilyen feladatot              

osztottak rád, te pedig elcipeled a zsákokat…” Mindenki értette, mi a dolga, és ez nagyon               

megkönnyítette a bonyolult forgatási helyzeteket.  

Ezzel egy időben a főbb szereplőkkel és a kamerával elkezdtük a tervek alapján             

kétszer-háromszor lejárni a snittet, és egy-két összpróba után, ahogy a háttér is készen állt,              

már forgatnunk is kellett, hogy ne fussunk ki az időből. Tehát, ahogy felraktuk lazán, a               

részleteket nem túl kidolgozva a snittet, rögtön csináltunk egy-két összpróbát, és nagyon            

hamar el is kezdtük felvenni a snittet.  

Átlagosan körülbelül nyolcszor vettünk fel egy snittet (volt, amit kevesebbszer, és           

volt, amit többször), de így is a tervezett nyersanyagnál jóval kevesebbet forgattunk el. 

 

Nem csak a képi formanyelvben voltunk “radikálisak”, hanem abban is, hogy nem            

volt “B terv”, csak azt forgattuk le, amit elterveztünk. Nem vettünk fel biztonsági             

beállításokat, közeliket: egyetlen kockát sem, ami nem követte volna a saját           

szabályrendszerünket, tehát ha a “radikalizmusunk” nem működött volna, akkor nem lenne           

filmünk. De ezt nem tudhattuk előre biztosan, egészen, amíg nem láttuk az első             

musztereket, amikből egyértelművé vált, hogy rendkívül erős és érdekes, amit csinálunk. 

 

 

101. ábra: Balra Csepregi Gergely focus puller (forrás: Laokoon Filmgroup)  
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4.1. Kameramozgás 

 

Az alapszabály az volt, hogy a kamera mindig Saullal marad. Az ő            

szemmagasságában mozog vele: néha előtte, néha mellette, néha őt követve. Ezt túlnyomó            

részben viszonylag egyszerű volt kivitelezni. De néhány esetben ez komoly technikai           

kihívásnak bizonyult. Ezeket az snitteket szeretném bemutatni, és kibontani a sokszor nem            

túl szofisztikált, de mégis végül kielégítő eredményt hozó megoldásokat.  
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102-104. ábrák: Talán a forgatásra a leginkább jellemző felállás: klausztrofób környezet, a 

kamera a grip segítségével, a fővilágosító (Simon József), a focuspuller és a mikrofonos 

együtt mozog a szűk térben a szereplők között. (forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

4.1.1. Teherautóra fel- és leszállás 

 

 

105. ábra: Saul a teherautó mellett (forrás: Laokoon Filmgroup) 
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106. ábra: Saul ugyanabban a snittben a teherautó platóján (forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

Egy technikai jellegű probléma, ami sok fejtörést okozott az az volt, hogy amikor             

Saul felszáll a teherautó platójára, hogyan követi őt a kamera. Itt is persze magától értetődő               

volt, hogy a saját szabályainkat nem rúghatjuk fel. Tartanunk kell azt a kivágást, ami a film                

alap beállítása.  

A fő kérdés az volt ezzel kapcsolatban, hogy hogyan mozogjon a kamera úgy, hogy              

ne hívja fel magára a figyelmet, hogy ne veszítse el az addig megszokott jelenetet.  

Itt is a mis-en-scène, vagyis a shot design volt okosan kigondolva. Lászlóval úgy             

alakítottuk ki a snittet, hogy magát a teherautót messziről sohasem láttuk. Ez lehetővé tette,              

hogy odakészítsünk a teherautó mellé egy PeeWee dollyt, amire egy platformot épített            

Egyed László gripes. A dolly pneumatikus karjára épített platformot tulajdonképpen          

liftként használtuk snitt közben. Ahogy Saul elkezd fellépni a platóra, a kamera a “liftre”              

lép, és párhuzamosan Saul mozgásával felemelkedik.  
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107. ábra: Jobbra látható a képen kívülre épített dolly, ami a snitt későbbi részében 

felemeli a kamerát a platóra (forrás: Laokoon Filmgroup) 
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108-109. ábrák: A forgatóstáb biztonságát a teherautóra szerelt csőrendszer biztosítja 

(forrás: Laokoon Filmgroup) 

4.1.2. Füst 

 

Ugyanennek a jelenet-blokknak az elején dramaturgiai szempontból       

kulcsfontosságú a füst szerepe, ahogy egyre jobban bezárja a füst a jelenetet és látnak              

egyre kevesebbet a szereplők és a nézők (és lesz a hangnak megint csak kiemelt szerepe). 

A füst nehezen kontrollálható. Arra fele mozog, amerre a szél viszi.  

Ez volt az a szituáció, amikor a körülmények befolyásolják a művészeti koncepciót. Itt             

meg kellett küzdenünk az elemekkel és a szélirányhoz alkalmazkodva alakítani a jelenetet. 

Részben emiatt is ez a jelenet áll a legtöbb snittből.  
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110-112. ábrák: a fényképezés-jelenet (forrás: Laokoon Filmgroup)  
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4.1.3. A lázadás 

 

A forgatás során két típusú kamerát használtunk. Az egyik egy ARRICAM LT            

típusú felvevőgép volt, amely jóval nehezebb, mint a kisebb és könnyebb ARRI 235. A              

lényeges különbség mégis az, hogy az ARRI 235 forgás közben nagyon zajos, tehát nem              

lehet hangfelvételt készíteni, ha ez a kamera forog. Minden olyan jelenetnél, ahol nem volt              

fontos dialógus, vagy nagyon dinamikus mozgást követelt meg a jelenet, vagy nagyon kis             

helyem volt a mozgásra – Lászlóval egyeztetve –, a könnyebb és kisebb kamerát             

választottuk.  
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113-115. ábrák: a lázadás-jelenet (forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

Az egyik legdinamikusabb a “lázadás-jelenet”, amit szintén a kisebb ARRI 235-ös           

kamerával, illetve egy Easyrig segítségével forgattunk, hogy az ebben a jelenetben           

jellemző jóval alacsonyabb szemmagasságot tudjuk tartani.  

Didi-Huberman: “Az az »elmosódott«, 1944-es, alapvetően sietős fotográfia        

megtalálja megfelelőjét, avagy esztétikai »válaszát« abban, ahogyan az Ön filmjében          

számos sietős beállítás a helyzet veszélyességét meséli el, például amelyikben Saul a            

vetkőzőterem felől, ahol kikiáltják a lázadást, kilép a sötétségből az épület elé, ahol a              

lázadás kibontakozik majd.”  55

“A kép kilép a sötétségből: pánikképpé válik. (...) A Saul fiának kameramozgását            

úgy tervezték, hogy a félelmet kövesse a maga útján, alkotói lemondtak a            

tablókép-esztétikáról, a fix kameraállásokról. (...) egyetlen szereplő napi munkáját,         

félelmét és őrült döntését kísér[i] figyelemmel.”  56

A lázadás akciói 1944. október 7-én – amikor a film játszódik – is ad hoc módon                

alakultak, így Saul és a kamera is ad hoc módon kerül az események közepébe, ad hoc                

képet eredményezve. 

 

  

55 Didi-Huberman, Georges: Túl a feketén. (ford. Forgách András), Budapest, Jelenkor, 2016. 18. 
56 uo. 28. 
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4.1.4. Az átúszás 

 

Ebben az esetben is szükséges volt, hogy a kamera mindenképpen fenn tudja tartani             

azt a tulajdonságát, hogy minden esetben a főszereplőre “tapad”, és ezt a vizes jeleneteknél              

se veszítsük el. Ez sok fejtörést okozott: hogyan fogjuk tartani azt a plánt, amit a film                

túlnyomó részében végig tart a kamera, amikor a főszereplőnk átúszik egy folyót?            

Rengeteg ötlet merült fel.  

Az biztos volt, hogy a kamerának tartania kell a szereplő szemmagasságát, ahogy            

azt eddig is tette (ez egy olyan alapvetés volt, amihez mindvégig tartottuk magunkat és              

mindent ennek vetettünk alá), ez azt jelenti, hogy a kamerának fizikailag a vízben kell              

lennie. Emiatt a kamerát egy vízhatlan tokba kellett helyezzük. Ezeket persze nem arra             

tervezték, hogy a szárazföldön kézikamerázva szaladgáljanak vele az operatőrök, viszont a           

mi snittünk első harmada a szárazföldön játszódott, és csak ezután gyalogolt bele Saul a              

folyóba a kamerával együtt.  

Ahogy Saul belegázolt a vízbe, a kamera folyamatosan egy profilban követi. Ahogy            

a szereplő beleér a vízbe, úgy a kamera is elhelyezkedik – továbbra is kézben tartva – egy,                 

a folyón úszó tutajra. Ez a tutaj a folyó fölé kifeszített drótkötélpályához kapcsolódva fix              

pályán mozog keresztbe, a sodrással merőleges irányban.  

Ebben az esetben praktikus szempontok miatt nem a kamera követi a színészt,            

hanem a színész a kamerát, de a kamera előre fixált mozgása megegyezik a jelenet              

logikájával (vagyis Saul a legrövidebb idő alatt át akar érni a túlpartra).  
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107 



 

 

 

 

116-123. ábrák: az átúszás (forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

A víz alatti tokokkal készült felvételekre sokszor jellemző az úgynevezett          

“akvárium hatás”. Mintha a néző egy félig a víz felszíne alatt lévő akváriumból nézné a               

jelenetet. Érzi, ahogy a vízfelszín mozog az optika előtt. László külön kérése volt, hogy              

kerüljük el ezt a hatást, próbáljuk a kamerát és az optikát a lehető legközelebb tartani a                

vízfelszínhez, de próbáljuk elkerülni, hogy a víz alá kerüljön az optika, hogy ne “víz alatti               

felvételt” készítsünk. Fel sem merült bennünk, nem éreztem, hogy ehhez a filmhez az a víz               

alatti “dimenzió” bármennyire is hozzátartozna, számomra is idegen lett volna.  
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A másik jelentős technikai nehézség az volt, hogy hogyan tartjuk szárazon az            

optikát, ami ennyire közel van a vízfelszínhez. Erre egy sűrített levegős rendszert            

használtunk, ami sűrített levegőt fúj az optikára a felvétel alatt, így tartva tisztán,             

vízmentesen azt. A vízhatlan tok és a levegő kiegészítik egymást: a tok a kamerát védi a                

víztől, a levegő pedig az optikát. 

Ez is azért volt fontos, hogy ne jelenjen meg a kamera a jelenetben. Ne hívja fel                

magára a figyelmet. A kamera nincs. Saul van és a néző, és nem állhat közöttük semmi,                

ami zavaró lenne. 

Ez a jelenet különösen sok szakembert igényelt a kamera körül felvétel közben: 

Két ember mozgatta a tutajt, két ember segítette a forgatóoperatőrt, egy ember a sűrített              

levegős rendszert kezelte, volt egy búvár biztosító, és egy Health and Safety szakember             

egy külön motorcsónakban, és természetesen ott volt a focus-puller és a mikrofonos is.  

 

 

 

124. ábra: A sárga kábel a sűrített levegős rendszer, ami lefújja a vízcseppeket az optikáról 

(forrás: Laokoon Filmgroup) 
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125. ábra: Balra Csikesz János és Réder György (forrás: Laokoon Filmgroup) 
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4.1.5. A szabályt erősítő kivételek 

 

Annak ellenére, hogy a kamera és Saul karaktere szinte végig elválaszthatatlan           

egymástól, mégis vannak pontok – előre, stratégiailag kitalált pillanatok –, amikor a            

történet úgy kívánja, hogy legyen egy kis lélegzés, egy pillanat, amikor fellélegezhet Saul             

is, a néző is, és a kamera is, de aztán újra folytatódik a “tánc”. Két összetett mondat közötti                  

pont. Ilyen például a filmben az a jelenet, amikor az orvosi rendelőben Saul megtalálja a               

gyermek holttestét.  

 

 

126. ábra: egy pillanatra fellélegezhet a néző (forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

A másik ilyen pillanat, amikor Saulnak először sikerül megszereznie a gyermek           

holttestét és azt elrejtenie a saját hálófülkéjében. Aztán, ahogy onnan kilép, először Saul             

szubjektívjét látjuk, egy tágabb képet, amibe belép ő maga, és egy pár másodperccel             

később Ábrahám lép be az előtérbe, és már mint egy mágnes vonzza magával a kamerát               

újra egy szűk plánban.  
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127-128. ábrák: egy pillanatra elengedjük Sault (forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

 

129. ábra: égetőgödör tág képe (forrás: Laokoon Filmgroup) 
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Egy harmadik példa pedig az égetőgödröknél játszódó jelenet egyik tágabb képe,           

amikor Saul elveszíti a rabbit, és minden reményét, a tűzben. Ezek a pillanatok mindegyike              

azért bontja meg az amúgy nagyon szigorú képi szabályrendszert, mert – ahogy a             

jeleneteken belüli vágási pontok is –, mindegyik egy elemi fordulópontja Saul           

küldetésének, ha tetszik, missziójának. Az volt a szándékunk, hogy ezek a pillanatok            

váljanak le stilárisan is a film egészéről, de éppen csak annyira, hogy majdhogynem             

észrevétlenek maradjanak, hogy a pár másodperc elteltével újra induló “őrület” még           

erőteljesebben legyen klausztrofób és elviselhetetlen.  

4.2. Világítás 

El akartunk kerülni minden olyan esztétikai konvenciót, ami általában jellemzi a           

“holokauszt-filmeket”. Amelyek sokszor nem akarják, vagy nem merik a saját          

esztétikájukat definiálni és a meglévő, divatos vizuális patronokat használják. El akartunk           

kerülni mindennemű szépelgést és (vizuális) szentimentalizmust.  

Tehát a mi filmünk nem engedhette meg magának azt, hogy jó érzés legyen nézni,               

hogy szemet gyönyörködtető, vizuálisan kellemes legyen. Ez egyszerűen ellene ment volna           

a szándékainknak – és a film szándékának. Mi nem egy könnyed moziélményt, hanem egy              

zsigerekre ható, velőtrázó filmet akartunk készíteni, ami legalább érzetben hasonlít a nézők            

számára az auschwitzi pokolhoz. 

130. ábra: teszt-felvétel (forrás: Laokoon Filmgroup) 
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A koncepciónkon belül az egyik fontos elem az volt, hogy ne változtassuk meg a              

színeket. Nem akartuk, hogy a drámaiság mesterségesen legyen felerősítve, ahogy annyi           

ilyen témájú filmben csinálták. El akartuk kerülni a hatásvadászat összes formáját. Tehát            

például a mi filmünkben nincsen színezett fény, minden fényforrás a saját színén világít,             

minden fény fehér, illetve azt is jelenti, hogy az analóg és digitális fényelésnél is              

megtartottuk a fényforrások alapszínét és a kép egészét egységként kezelve találtuk meg            

azt a “koszosságot”, amit szerintünk ez a film megkívánt.  

Ez azt is jelenti, ami itt ellentmondás is, hogy többször kevertem a            

színhőmérsékleteket. Tehát egy fényforrás ugyan valóban fehér, de ha az egy fémhalogén            

(HMI), akkor az a mi műfényre érzékenyített negatívunkon (Kodak Vision 3 5219 500T)             

kékesen jelenik meg. (A minimum 2400 Kelvin színhőmérséklet különbség miatt). 

Ez a koszosság számomra azt jelenti, hogy semmi sem harmonikus. Ez adódik a             

kézi kamera használatából, hogy a kompozíciók sohasem harmonikusak, ez adódik abból,           

hogy a film színei és a film fényei is mind-mind koncepciózusan “meg vannak törve”.  

 

 

131. ábra: “koszos” fények (forrás: Laokoon Filmgroup) 
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132-133. ábrák: keveredő színhőmérsékletek (forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

4.2.1. Világítási stratégia: három emelet, három koncepció 

 

A fő helyszín három emelete három megközelítésmódot kívánt meg a világítás           

szempontjából. Ezeket így foglaltam össze magamnak: 

1. Föld alatt: a bevezető rámpa, a vetkőző, a gázkamra és a            

közlekedők → “Ipari fény”: nincs árnyék (kivéve a sziluettes jelenetet), nem           

lehet elbújni, nincs menekülés. Jellegtelen, hangulattalan. (134. ábra) 

2. Első emelet: orvosi szoba, kemencetér → “Praktikus fények”: ahol          

építészetileg lenne fényforrás, ott van (ez volt az alap, ezt egészítettük ki).            

Tehát például az operáló asztal fölött van egy erős fény, az íróasztalon van             
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egy olvasólámpa, a folyosón van a plafonon egy izzó, és a kemencékben ég a              

tűz. Mindig indokolt fényirányok. (135. ábra) 

3. Felső szint: lakórészek → “Egyéni fények”: személyre szabottabb         

terek, specifikusabb fények. Hangulat, intimitás. (136. ábra) 

 

 

134. ábra: ipari fény (forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

 

135. ábra: praktikus fény (forrás: Laokoon Filmgroup) 
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136. ábra: egyéni fények (forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

A világítási koncepciónk esztétikai oldalán kívül volt egy nagyon is praktikus           

összetevője. Ez arra épült, hogy a kamera bármikor megfordulhasson akár 360 fokban is a              

díszletben, akár nappal, akár éjszaka, akár belsőben, akár külsőben. Ez nem egy egyszerű             

operatőri feladat. Simon József fővilágosítóval, Princz Károllyal és SFX csapatával, Rajk           

László díszlettervező segítségével alakítottuk ki a belső terek világítási tervét. Az alap            

ötlet, ami persze nem túlontúl eredeti, de a mi esetünkben tökéletesen működött, az az volt,               

hogy ahol csak tudjuk, ott beépítettük a világítást a díszletbe. Ezt persze több helyen ki               

kellett egészíteni filmes lámpákkal, de a világítás logikája a “praktikum” volt. Fontos része             

volt ennek a Rajk Lászlóval való közös gondolkodás. Ahogy készültek a díszlettervek,            

folyamatosan egyeztettünk arról, hogy ő, mint építész hova tervezne lámpákat a különböző            

terekbe, illetve, hogy a terek különböző funkciói milyen világítást igényelnének. 

Első körben leteszteltem egy csak izzók által megvilágított teret, de a probléma az             

volt, hogy a megfelelő expozícióhoz olyan közel kellett kerüljenek egymáshoz az izzók,            

hogy folyamatos kameraárnyékokkal kellett volna megküzdenünk. Tehát egy olyan         

világítási koncepció kellett, ami a praktikusan elhelyezett izzókra épül, de ki van egészítve             

egyéb, nem képben lévő lámpákkal. Ehhez Rajk László a vetkőző térbe ál-gerendákat            

tervezett, amik eltakarták a díszletbe épített plusz lámpákat. Ezzel együtt járt a kamera             

mögé kerülő lámpák felvétel közbeni kitakarása is (hogy ne jelenjen meg a kamera árnyéka              

a képben), a konstrukció állandó dinamikus változtatása. 
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137. ábra: Ezen a képen jól látszódik (ugyan életlenben), hogy nem a képben lévő lámpa 

világítja meg a plafont és a gerendát, hanem a gerenda mögött el van rejtve egy fényforrás 

(forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

 

138. ábra: Csikesz János világosító – a háttérben –, felvétel közben kitakar egy izzót, hogy 

ne legyen a kamerának árnyéka a szereplőkön (forrás: Laokoon Filmgroup) 
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4.2.2. A külsők világítása 

 

Nappal külsőkben egyáltalán nem használtunk lámpákat. Ott László és az első           

asszisztensünk, Kolos István segítségével úgy tudtuk tervezni a napokat, hogy mindig a            

megfelelő, a fény-kronológiát viszonylag jól követően terveztük a jeleneteket. Ez persze           

abból is adódott, hogy a jeleneteink annyira bonyolultak voltak, hogy a nap nagy részében              

próbáltunk, és végül körülbelül minden nap ugyanabban az idősávban tudtuk felvenni a            

hasznos snittjeinket.  

 

 

139-140. ábrák: A külsőben kezdődő jelenet snitten belül folytatódik belsőben (forrás: 

Laokoon Filmgroup) 

 

A krematórium udvarán, éjszaka külsőkben nem akartam romantikus hangulatot,         

hanem azt szerettem volna elérni, hogy ne legyen árnyék, ahol el lehet bújni, attól legyen               

pokoli ez a hely, hogy mindent látni lehet. Az éjszakai udvari jelenetet az effektlámpák              
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kiegészítésével egy hatalmas, 20x20 láb méretű, 2 méter mély dobozban lévő 16db space             

lighttal világítottuk, amit full grid-del lágyítottunk. Ezt egy 150 tonnás daru tartotta az             

udvar fölött. 

 

 

141-142. ábrák: Ennek a softboxnak a helyét jóval a forgatás előtt meghatároztuk. (forrás: 

saját fényképek) 

4.2.3. Az első snitt 

 

Kétszer merült fel, hogy a saját szabályrendszerünk miatt meg kelljen változtatni a            

forgatókönyvben rögzítetteket, erre mindkét esetben világítási (expozíciós) probléma miatt         

kényszerültünk. 

Az alapvetés volt (ld. 2.3. “A mi dogmánk”), hogy kis mélységélességgel           

dolgozunk a nappal külsőkben is (T 2.8 ⅓), amiatt, hogy a hátterek “megfelelően”             

életlenek legyenek. A film első snittje eredetileg vágás nélkül volt tervezve: 
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143-144. ábrák: Innentől - idáig (forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

Ez azt jelentette volna, hogy ki kellet volna egyenlíteni az expozíciót a napfényes             

külső és a sötét belső között, külsőben megváltoztatva az általunk ideálisnak ítélt            

mélységélességet. Felvétel közben technikailag lehetséges állítani az íriszt, de még így sem            

lett volna elég az optika (Zeiss Master Prime) által elérhető T22 - T 1.4 közötti nyolc                

blende. Az, hogy alkonyban vegyük fel a jelenetet (hiszen így természetesen csökken az             

expozíció különbség a külső és a belső között), magunknak gyakorlatilag két-három           

felvételt engedélyezve egyszerűen nem tűnt kivitelezhető opciónak, és megint csak          

megkérdőjeleződött volna, hogy hogyan tudtuk volna tartani külsőben a tesztjeinken          

ideálisnak ítélt T2.8 ⅓-ot akkor, amikor rohamosan csökken a fény mennyisége, ahogy a             

nap nyugszik. Ami egyetlen technikai megoldásként felmerült, hogy éjszakában forgatjuk          

az első jelenetet, de azt mindketten egyből éreztük, hogy nem lenne jó éjszakával kezdeni a               

filmet, hiszen a film dramaturgiája mást kíván, gyengítette volna a későbbi máglyához            

menetelés jelenetet. Így végül arra a közös megegyezésre jutottunk, hogy a jelenet külső és              

belső részét külön beállításban fogjuk leforgatni.  

Itt a vizuális koncepció visszamenőleg befolyásolta a jelenetet és a vágást, de             

utólag azt érzem, hogy ez a döntés egyáltalán nem kompromisszum. A legkevésbé sem lett              

volna a Saul egy jobb film, ha az első jelenet egyetlen beállítás, ezzel szemben az, hogy az                 

első snitt vizuálisan lerakja a saját szabályrendszerének alapköveit, az nagyon is fontos.  
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4.2.4. Pányvázott teherautó 

 

A másik hasonló jellegű változtatás ugyanebből a technikai problémából ered.          

Eredetileg az a teherautó, amire Saul felszáll a görög rabbit keresve, egy leponyvázott             

teherautó lett volna, amiből gyakorlatilag alig látnak ki a szereplők.  

Ez számomra komoly fejfájást okozott, hiszen a snitt a tűző napon kezdődik és egy              

sötét platón ért volna véget. És mivel egy előre definiált rekesz-értéket használtunk az             

állandó mélységélesség fenntartása miatt (külsőkben 2.8 ⅓), ezért a jelenet közbeni           

írisz-húzás sem volt opció. A 2.8 ⅓ -ról maximum 2 ⅓ blendét tudtam volna nyitni, ami                

nem lett volna elég a külső és a belső expozíciós különbség kiegyenlítésére (az általunk              

használt Zeiss Master Prime teljes nyílása T 1.4). Ezt László a megbeszéléseink során             

elfogadta, és így végül ponyva nélküli teherautókat használtunk a jelenethez.  

Itt – ha egyébként ez technikailag kivitelezhető lett volna – el lehet gondolkodni,             

hogy mi tett volna jobbat a filmnek: az, hogy fenntartja a film azt a fajta klausztrofób                

élményt, amit amúgy szinte végig megteremt, vagy engedi kinyílni ezt a pillanatot, ezzel             

megmutatva röviden a szabadságot, így még nagyobb kontrasztot teremtve a film többi            

részével. Én úgy érzem, hogy itt sem szenvedett csorbát a film a technikai             

megkötöttségektől, sőt, szerintem kifejezetten jót tett neki ez a pillanat, egy dramaturgiai            

nyugvópont alakulhatott ki, illetve Saul is megláthatta a görög rabbit a másik teherautón. 

 

 

145. ábra: a rabbi a másik teherautón (forrás: Laokoon Filmgroup) 
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Ebben az egy jelenetben állítottuk az íriszt felvétel közben. A fák között az             

árnyékból ki- és bemozgó teherautón olyan nagyon változott a fény mennyisége, hogy            

kénytelen voltam azt felvétel közben kompenzálni. 

 

 

146. ábra: A fénymérőmet rögzítettem a táv-írisz egységhez, kizárólag azért, hogy 

felvétel közben egyszerre lássam a fényértéket és tudjam állítani a tárcsát. (Ezt a jelenetet 

Réder György operálta.) (forrás: saját fénykép) 
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5. Utómunka: Hívás, fényelés, workflow 

 

Az első képek, amiket láttunk a filmből, a 35 mm-es pozitív muszterek voltak,             

amiket Regéczy Viola fénymegadó készített. Viola készítette a Lászlóval készült összes           

rövidfilmünk kópiáit is, így pontosan tudta, mi az a képi világ, amit mi keresünk.              

Csodálatos munkát végzett, végtelenül elégedett vagyok az eredménnyel.  

Kovács László, aki a film digitális verzióját fényelte, mindig ott volt az analóg             

fényelésnél és nyomon követte a folyamatot, így mire a film eljutott a digitális             

munkafázishoz, addigra ő is megértette a film vizuális világát és az esztétikai elveinket.             

Nagyszerű, hogy ilyen korán bekapcsolódott a munkába, és ezzel nagyban elősegítette,           

hogy a lehető leghatékonyabban és legjobb minőségben készülhessen el a digitális (pl.            

DCP) verzió is. 

 

A munkafolyamatról: A 35mm felvételi negatívot 4K felbontásban egy FilmLight          

Northlight szkennerrel beszkenneltük, amiből egy 4K-s digitális maszter készült. Ez a file            

volt az alapja minden digitális verziónak (pl. a 2k-s DCPnek is), illetve ebből a digitális               

file-ból világítottunk le (Film Out) egy dublé negatívot, amikor az eredeti vágott negatívról             

már nem volt tanácsos újabb kópiát készíteni az állagmegóvás miatt. (Összesen körülbelül            

ötven pozitív kópia készült a világon.)  

A szkennelés után az EDL lista alapján a negatívvágó megvágta a negatívot és             

abból analóg módon kopíroztuk a kópiákat. A munkafolyamat érdekessége, hogy          

gyakorlatilag megfordítottuk azt. A szokványostól eltérően, először az analóg film kópia           

készült el, és ez alapján készítettük el a digitális verziót.  

A digitális fényelésnél is kopírfényekkel, kopírfény logikával dolgoztunk, és nem          

mentünk bele semmilyen másodlagos színkorrekcióba, illetve nem használtunk        

power-windowkat sem. Fontos volt, hogy ebben a munkafázisban is kereteket szabjunk           

magunknak, és egy puritán megközelítéssel dolgozzunk. Ez persze nem önmagáért való           

volt. Itt is a minőség és a “képi hitelesség“ volt a fő vezérlőelv.  

Egyetlen kivétel volt, ahol lényegi különbség volt az analóg és a digitális fényelés             

között: a film első snittje. A hosszú snitt felvétele közben változott a felhőtakaró             

vastagsága, és a snitt közben kibújt a nap. Ezt az expozíció különbséget a kópia nagyon               

124 

http://www.filmlight.ltd.uk/products/northlight/overview_nl.php
http://www.filmlight.ltd.uk/products/northlight/overview_nl.php


 

szépen “kisimította”, és nem volt vele probléma. Ugyanez a snitt a DCP-n egy lassú,              

dinamikus expozíció korrekciót igényelt, kiegyenlítendő a fénymennyiségbeli       

különbségeket.  

 

 

147. ábra: A snitt közbeni dinamikus fényváltás eleje (forrás: Laokoon Filmgroup) 

 

 

148. ábra: A snitt közbeni dinamikus fényváltás vége (forrás: Laokoon Filmgroup) 
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A film kinézete talán egyszerűnek hat, de a módszer, amivel ezt elértük, nagyon             

kifinomult volt. Nem akartuk, hogy a néző észrevegye a fényelést a filmen, ami nagyon              

aprólékos megközelítést igényelt Kovács Lászlótól. Rengeteg kreativitást és tehetséget         

igényelt a munka – de a végeredmény mégis egyszerű. 

Ez az a fajta kapcsolat fénymegadó, colorist, laboratórium és operatőr között, amit            

én mindig is szeretnék kialakítani. Mindannyian a filmért dolgoztak, és támogatták a            

döntéseinket, bármennyire is el akartunk térni a konvencióktól. Értették a szándékainkat és            

tiszteletben tartották azokat, még ha ezek külön terheket is róttak mindannyiukra.  

Ha meg akartuk vágni a negatívot, akkor megvághattuk, bármennyire nem szokás           

már ezt így csinálni, de ők először mindent 4K-ban beszkenneltek, a biztonság kedvéért.  

Noha nem vagyok nagy rajongója ennek a formátumnak, az elkészült DCP-vel is            

végül elégedett vagyok. 

Annak külön örülök, hogy a Saul bemutatása több magyar és külföldi filmkészítőt            

inspirált, hogy ők is 35mm-es filmre forgassanak és ezzel áttételesen sok munkát hoztunk a              

Filmlabornak.  

Vizuális effekteket egyáltalán nem használtunk. 

 

149. ábra: Saul fia munkamenet (forrás: Magyar Filmlabor) 
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6. Fogadtatás, a film útja 

 

Kapcsolódva: fontos volt már a cannes-i bemutatókor is, hogy nem csak           

egyedüliként a versenyben mi forgattunk filmre, de mi voltunk az egyetlenek, akik filmről             

is vetítettünk. Ahogy László is mondta, “You could tell from the technical crews in Cannes               

how glad they were to screen a 35mm film. And you could sense in the audience that they                  

had a completely different experience watching it, just by the fact that it was film.”  57

 

 

150. ábra: Nemes Jeles Lászlóval (forrás: Origo / Polyák Attila) 

 

A film sikeres utóéletét a sajtó részletesen feldolgozta. Az út főbb állomásai: a             

cannes-i premier, ahol a Zsűri nagydíját kapta meg a film; a Films Distribution nemzetközi              

forgalmazó megvásárolta a filmet; majd, a Sony Pictures Classics megvette az           

észak-amerikai jogokat; és végül a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díja. 

A díjak listája a Függelékben megtalálható, néhány visszajelzést azonban ki kell           

emelnem, az elismerések szépsége vagy a megszólalók személye miatt. A Shoah           

rendezője, Claude Lanzmann a Sault egyfajta “anti-Schindler listájának” nevezte, ami          

57 Mizrahi, Shevaun: Hell on Earth: László Nemes on Son of Saul. Filmmaker Magazine, 2015.10.28.,               
http://filmmakermagazine.com/96169-hell-on-earth/#.WMke9fkrJPY, utolsó letöltés: 2017.03.15. 
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méltó a népirtás emlékének őrzésére, miközben Steven Spielberg azt mondta Lászlónak,           58

hogy nem számított arra, hogy a saját filmje után ilyen sokáig ne készüljön ilyen jelentős               

film, ami a kollektív emlékezet részévé válhat.   59

 

Kertész Imre szerint csodálatos és hiteles lett a film, Elie Wiesel számára pedig             60

erőteljesen ábrázolta azt, amit ő is megtapasztalt. Dario Gabbai, az utolsó élő            61

Sonderkommando-tag nem csak hitelesnek tartotta a filmet, hanem Lászlónak és Gézának           

elmondta, hogy ők is találtak egy gázkamrában egy élő gyereket – egy csecsemőt –, akit               

egyből utána kivégzett egy náci katona, illetve egy másik alkalommal ők is ellopták             

rokonaik hamvait, és a hagyományok szerint eltemették őket.   62

 

Láttunk filmeket a holokausztról, sokat mesteri filmesektől. Ez a tény, azzal           

párosulva, hogy a média telítődött a folyamatos háborúk erőszakos és          

megdöbbentő képeivel, tragikus módon oda vezetett, hogy a közönség         

gyakran már érzéketlenné vált a holokauszt képeire, és az erkölcsi          

gyalázatra, amit provokálnak. (...) A Sonderkommando tagjai a “titkok         

hordozóiként” is ismertek. Ez a történet csak egyike azoknak a titkoknak:           

mesterkéltség nélkül, mintha csak először lenne elmondva, pusztító erővel. És          

visszafogottságában arra emlékeztet minket, hogy mennyi ilyen történetet        

nem mondanak el, és nem is fognak soha. 

  –  Cate Blanchett beszéde az Oscar-nominációk bejelentésekor (részlet)  63

58 Kürten, Jochen: Why Holocaust drama 'Son of Saul' is an 'anti-'Schindler's List'' film. Deutsche Welle,                
10.03.2016 
http://www.dw.com/en/why-holocaust-drama-son-of-saul-is-an-anti-schindlers-list-film/a-19105932, utolsó  
letöltés: 2017.05.21. 
59 'Son of Saul' Director Says Oscar Could Be a "Poisoned Gift". The Hollywood Reporter, 2016.03.02.                
http://www.hollywoodreporter.com/news/son-saul-director-says-oscar-872120, utolsó letöltés: 2017.05.21.  
60 Szentgyörgyi Rita: A Saul fia egy hosszú folyamat eredménye. Szombat, 2016.02.28            
http://www.szombat.org/kultura-muveszetek/a-saul-fia-egy-hosszu-folyamat-eredmenye, utolsó letöltés:   
2017.05.21.  
61 Weinreich, Regina: Son of Saul: Horror and Redemption at Auschwitz. The Huffington Post, 2015.12.12.               
http://www.huffingtonpost.com/regina-weinreich/son-of-saul-horror-and-re_b_8793610.html, utolsó letöltés:   
2017.05.21.  
62 Pfefferman, Naomi ‘Son of Saul’ and the mitzvah of surviving the unimaginable, Jewish Journal,               
2015.12.16.,  http://jewishjournal.com/current_edition/180518/, utolsó letöltés: 2017.05.21.  
63 Saját fordítás. Cate Blanchett maga bocsájtotta rendelkezésünkre beszédének leiratát: We have seen films              
about the Holocaust, many from master filmmakers. This fact, coupled with the media's saturation of violent                
and appalling images of ever unfolding wars, has tragically lead to audiences often becoming desensitized to                
the images of the Holocaust and the moral outrage they provoke. (...) The Sonderkommando were also                
known as the "bearers of secrets." This is the story of just one of those secrets: told without artifice, as if for                      
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151. ábra: Nemes Jeles Lászlóval és Cate Blanchettel a Scroll Ceremony-n 

(forrás: Getty Images / Angela Weiss) 

 

Alapvetően cinikus embernek gondolom magam, próbálom magamtól távol tartani         

ezeket a sikereket, és nem meghatódni, de amikor bemondták az Oscar-díjat, az ott, akkor,              

egy nagyon nagy pillanat volt. 

Az American Society of Cinematographers Spotlight-díja pedig azért volt különös          

fontosságú nekem, mert egyrészt szakmabeliek ítélik oda a díjat, másrészt ott tényleg            

szakmabeliekkel lehet erről beszélni. Ott nagyon komoly emberek nagyon szép dolgokat           

mondtak erről a filmről – az egy gyönyörű visszacsatolás, hogy tényleg, egy ilyen nyers és               

bátor film ennyire inspiráló lehet még ezeknek az embereknek is. Számomra talán a             

legdöbbenetesebb dolog ami ennek a filmnek a sikere kapcsán ért, hogy az a Janusz              

Kaminski, aki mögött három és fél héten keresztül álltam a sarokban gyakornokként, tíz             

évvel a Saul bemutatója előtt, kollégaként ült le velem beszélgetni. Ez egészen megtisztelő             

és felfoghatatlan a számomra.  

A jövőre nézve, abban bízom, hogy megtalál engem még hasonló, vagy legalább            

feleannyira bátor dolog, mint a Saul fia volt, mert igazából ez a cél: ennyire fontos filmeket                

csinálni. 

the first time with devastating power. And in its restraint, it reminds us of the volumes of SUCH stories that                    
aren't told, and may never be. 
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152. ábra: Nemes Jeles Lászlóval és Röhrig Gézával (forrás: REUTERS / Yves Herman) 
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7. Függelék 

7.1. Előzményeim 

7.1.1. Hátterem 

 

Egész röviden csak meg szeretném említeni a hátteret, amiből beleérkeztem a film            

világába. Családomban – akár a dédapákig visszanyúlva – rengeteg a művész és kreatív             

ember. Anyai dédapám Szabó Pál író, apai oldalon a dédapám egy elképesztő (bár sajnos              

szinte teljesen ismeretlen) képzőművész és filozófus Erdély István. Apai nagyanyám,          

Szenes Zsuzsa textilművész, illusztrátor volt, és apai nagyapám Erdély Miklós volt akinek            

hatása a kortárs magyar művészetre tagadhatatlan. Tíz éves voltam nagyapám halálakor,           

munkássága sokkal később vált számomra kézzelfoghatóvá. Szüleim is alkotók. Ebben a           

közegben nőttem fel, ez vett körül.  

Gimnáziumban irodalom-dráma fakultációt végeztem, és diákszínjátszóként és       

később gyerekszínészként fontos tapasztalatokat szereztem a kamera másik oldaláról.         

Talán ezért is van, hogy végtelenül tisztelem a színészeket, mindent megteszek, hogy a             

forgatásaimon a lehető legkevésbé terheljem őket, a lehető legkevésbé korlátozzam őket, és            

a lehető legtöbb időt biztosítsam a számukra.  

Kora-tizenévesen elkezdett nyomasztani a saját jövőm, a “mi leszek, ha nagy           

leszek” közhelyes kérdése. Tizennégy éves korom körül felmerült a fotó, mint lehetséges            

irány. Ezt akkor magas színvonalon az Iparművészeti Főiskolán lehetett tanulni, ahova           

viszont szabadkézi rajzból (is) kellett felvételizni. Elkezdtem tehát rajzolni tanulni. Nagyon           

nem ment. De a fotográfia egyre jobban érdekelt. Tizenhat évesen vásároltam meg első             

fényképezőgépemet (amit a mai napig használok) és fedeztem fel, hogy a fotográfia            

valószínűleg olyasmi, amivel érdemes lesz foglalkoznom.  

Miután ez a felismerés megszületett bennem, és elhatároztam, hogy ezzel akarok           

foglalkozni, Halas István volt az, aki a szárnyai alá vett. Néhány munkáját és gyűjteményes              

kötetét ismertem, és nagyon nagy hatással voltak rám a képei. Családi ismeretség révén fel              

tudtam keresni, és elfogadott tanítványának. Rengeteget beszélgettünk és feladatokat adott.          

Mesteremnek tekintem.  
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153. ábra: Halas István Páros Páratlan című albuma, a képpárok montázsszerűen egészítik 

ki egymást (forrás: Mai Manó Ház) 

 

 

154. ábra: Egyik kedvenc Halas fotóm, a fény és a kompozíció tisztasága és a kép 

hangulata magával ragadó (forrás: Halas István) 

 

Még a gimnáziumi évek alatt kiválasztottak Pacskovszy József Esti Kornél          

csodálatos utazása című filmjébe a fiatal Kornél szerepére. Az idős Estit Máté Gábor             

játszotta, a filmnek Gózon Francisco volt az operatőre. Ez az élmény alapvetően            
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meghatározó volt az életemben, mert abban a pillanatban, amikor először felnéztem a            

kamera túloldala felé, rájöttem, hogy én is azt akarom csinálni, amit a Francisco csinál. 

Eddigre megtapasztaltam viszont, hogy a fotográfus magánya olyasmi, ami          64

engem valószínűleg tovább fog lökni más terület felé. Bármennyire élvezem a           

fotografálást, az ezzel járó magányt (az utcákon bóklászást, képeket keresve) sajnos csak            

nehezen viselem. A filmes stáb koncentráltságát pedig egyenesen imádom, és végtelenül           

inspirálónak érzem, hogy az a sok ember egy cél érdekében küzd. Rájöttem arra, hogy az a                

fajta kollaboráció, ami egy film elkészültét jellemzi, számomra magában hordozza          

mindazt, ami engem érdekel. A fotográfiát: tehát a képet, a színt, a kompozíciót; az embert;               

a színházat, a drámát, a mozgást, a teret; a természet különböző hangulatait, a színházat, az               

irodalmat, a történetmesélést, a zenét, a mozgást, és így tovább…  

Ez az első filmes élményem mutatta meg az irányt, ami kondenzáltan hordozta            

mindazt, ami foglalkoztatott. Franciscoval azóta már kollegiális a viszonyunk. Rengeteget          

kaptam és kapok tőle azóta is. Meghatározó és fontos barátság ez az életemben. 

 

Tizenhat éves koromtól abban a szerencsés helyzetben voltam egészen a felvételi           

utolsó fordulójáig, hogy többen is támogattak, segítettek.  

Rigó Mária volt nagyapám, Erdély Miklós filmjeinek vágója, és ő mutatott be            

Medvigy Gábor operatőrnek. Medvigy Gábor bemutatott Bederna Andrásnak, aki         

fénymegadó volt a Filmlaborban. Ennek köszönhettem, hogy a Medvigytől kapott          

Sátántangó ORWO NP55 típusú fekete-fehér film resztlijeire tudtam fotózni, amiből a           

laborban diapozitívot kaptam.  

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy komolyan gondolom az SZFE felvételit,         

megkerestem Medvigy Gábort, aki felkészített a felvételire, és lehetőséget adott, hogy           

gyakornok legyek mellette Janisch Attila Hosszú alkony című filmjében 1996-ban. Számos           

olyan fotós feladatot kaptam tőle, amik az évek alatt többször voltak az operatőri felvételi              

feladatai: leginkább fotósorozatok készítését, amiből egyrészt megtanulhattam a        

nyersanyaggal való spórolást, tehát azt, hogy minden kocka számít (hiszen, ha 36 kockából             

kell összeállítani egy tizenöt képből álló fotósorozatot, akkor az ember nagyon           

megfontolja, mikor nyomja meg az exponáló gombot), másrészt, ami ennél sokkal           

64 "You gotta be alone and work alone. It's a lonely occupation, if you wanna call it that." O'Neill, Claire:                    
Leon Levinstein, The Lonely Photographer. NPR.org, 2010.06.14. 
http://www.npr.org/sections/pictureshow/2010/06/14/127831723/levinstein, utolsó letöltés: 2017.03.20. 
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fontosabb, hogy a képek egymást hogy segítik, hogyan nyer két egymás utáni kép             

többlet-jelentést (montázs). Ide persze szorosan kapcsolódnak Halas István képpárjai is.  

Korai filmélményeim is meglehetősen egy gyökérből eredeztethetőek. Mindig is         

hatalmas hatással voltak rám a filmek általában is, de később jól észrevehetően            

definiálhatóak lettek számomra azok az alkotók akik egymásra (is) hatva hozták létre a             

remekműveket. A számomra legmeghatározóbb magyar filmek a következők: Makk         

Károly: Szerelem, Jancsó Miklós: Szegénylegények; Szerelmem, Elektra, Tarr Béla:         

Kárhozat; Sátántangó,; Werckmeister harmóniák, Szabó István: Bizalom, és Tóth János          

operatőr saját és másokkal (pl. Huszárik Zoltánnal) készített kisfilmjei. Operatőrként nem           

érzem feladatomnak a filmelméleti analízist, de fontosnak tartom a megértést. Megérteni a            

módszer adta művészi-filmkészítői lehetőségeket és “szemezgetni” ezekből az eszközökből         

a saját munkáimhoz.  

7.1.2. SZFE és AFI  

7.1.2.1. SZFE, és közös filmjeink Hajdu Szabolccsal 

 

Az SZFE felvételijére való felkészülés és maga a felvételi az egyik legsűrűbb            

tanulási időszaka volt az életemnek. Hihetetlen erőbedobással faltam a filmeket, az           

elérhető tan- és kézikönyveket, kiállításokat és múzeumokat, hogy behozzam azt a           

lemaradást amivel a többi jelentkezőhöz képest rendelkeztem. Mestereim rengeteget         

segítettek nekem. Nagyon élveztem azt a rendszert, ahogy maga a felvételi (ami április és              

július között zajlott) mennyire tudatosan és okosan van felépítve. Zseniális, és nagyon            

sokrétű feladatokat kaptunk egy nagyon koncentrált időkeretben. Később már a Főiskola           

alatt talán hiányoltam is ezt a fajta koncentráltságot, bár a vizsgafilmjeinknél szerencsére            

ugyanezt élhettem meg. Az érettségi vizsgáimmal egy időben folytak a felvételik, és végül             

– az én, és valószínűleg sokak meglepetésére – tizennyolc évesen felvételt nyertem a             

Színház- és Filmművészeti Főiskolára.  

A Főiskolán Kende János volt az, aki a szárnyai alá vett bennünket és hagyta, hogy               

kísérletezzünk, próbálkozzunk, elbukjunk, és újrapróbálkozzunk. Ez egy nagyon-nagyon        

hasznos időszak volt, ami a legalapvetőbben meghatározza a (szakmai) életemet – a            

Főiskola nélkül sohasem jutottam volna a Saul elkészítéséig. 
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Kende tanár úr az osztálynaplójában 1995 és '97 között rendszeresen arra a            

következtetésre jutott, hogy nem feltétlenül tartottam be az általa kiadott feladatok           

korlátait, de többnyire ennek ellenére meg volt elégedve az eredménnyel. Ez kizárólag            

abból a szempontból érdekes, hogy tulajdonképpen a Saul is meglehetősen ellene megy a             

konvencióknak (magunkban radikálisnak neveztük a koncepciónk lényegét). Valahogy az         

alkatomból következik a megszokott szabályok – mondjuk így – “görbítése”, ami néha            

szerencsés megoldásokhoz vezet.  

 

“A TV-játékok között csak Hajdu-Erdély “Művész” alkotása megjegyzésre való, 

elgondolkoztató. Ez az egy darab, amelyik semelyik kiírásnak sem felelt meg. 

Nem irodalmi adaptáció, gyakorlatilag egy kamerával készült három helyett, és 

fekete fehér, egyszóval elkerült minden rosszat, tulajdonképpen megérte. De az 

oktatás?” 

  –  részlet Kende tanár úr naplójából 

 

A Főiskola öt éve alatt rengeteg tudás és tapasztalat halmozódott fel bennem, ahol             

egy valódi szabad alkotó közeg vett körül és nem csak tanáraimtól, hanem kollégáimtól is              

rengeteget tanulhattam. De igazán ezt a Főiskolán megszerzett tudást évekkel később, már            

a los angelesi American Film Institute Conservatory-ban tudtam rendszerezni.  

Szintén az SZFE alatt volt szerencsém részt venni először, mint megfigyelő, és            

később mint “a” magyar résztvevő az SZFE által szervezett International Masterclass for            

DoP Students nevű mesterkurzusokon. Ezek a két hetek zseniálisak voltak. Nemzetközi           

diákok, fantasztikus vetítések Zsigmond Vilmossal, Kovács Lászlóval, Billy Williamsszel         

és másokkal, műtermi világítási feladatok (és ezek közös kiértékelése), és szakmai           

bemutatók. Tragédiának tartom, hogy ez a nemzetközi színvonalú rendezvény azóta          

megszűnt.  

 

A Színház- és Filmművészeti Főiskolán készült filmjeim közül a Hajdu Szabolcs           

rendezte Necropolis (1997) című filmemet gondolom az egyik legfontosabbnak.  
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155. ábra: Hangulatfotó a Necropolis című kisfilmhez, Nyitrai Illés és Szabó Domokos  

 

Mivel a Főiskola előtt nem rendelkeztem szinte semmilyen gyakorlati filmes          

ismerettel, én valóban a Főiskolán – Kende János vezetésével – tanultam meg mindent.             

Elsőként Hajdu Szabolccsal készített közös filmjeink munkálatai alatt tapasztaltam meg az           

operatőri-rendezői viszony alapjait. Már Szabolcs felvételi filmjét is én fényképeztem, és           

onnantól kezdve egy nagyon szoros munkakapcsolat alakult ki közöttünk. Szabolcs          

szabadsága és kreativitása végtelenül inspirált. Munkamódszerét egyszerre jellemezte a         

pontos és precíz előkészítés és az improvizáció. Ez a munkamódszer megtanított egyszerre            

átgondoltnak és rugalmasnak is lenni egy film készítése során. Tanulmányaim elején           

rengeteg görcsösséggel és bizonytalansággal fogtam egy munkához, de a Szabolccsal          

közös filmek készítésekor megszerzett tapasztalatok segítettek egyre jobban megbízni a          

saját döntéseimben, megtanítottak egyre jobban bízni a rendezőben, illetve megértették          

velem, hogy az operatőri munka kizárólag a film érdekeit kell képviselnie, mert minden             

“magamutogatás” árt a filmnek. Elementárisnak érzem, hogy ezt az alapvetést egészen           

fiatalon megértettem, megtapasztaltam, és egy életre megtanultam.  

Szabolcs szabadon járt-kelt a műfajok között, akár egy filmen belül is (lásd            

Necropolis vagy Kicsimarapagoda), ez kinyitotta az én – mondjuk így – konzervatívabb            

világlátásomat, és megtanította nekem, hogy egyrészt sokkal szabadabban és nyitottabban          

kell megközelítsek egy adott filmet operatőri szempontból is, másrészt, hogy          
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tulajdonképpen milyenek is azok a filmek, amiket szeretek és amiket én szeretnék            

készíteni.  

Szabolcs dramaturgiai érzéke és zsigeri tehetsége vitathatatlan. Fantasztikus volt         

ilyen fiatalon megtapasztalni azt az élményt, hogy a keresőben látva, karnyújtásnyira tőlem            

születnek meg fantasztikus alakítások és később a vágóasztalon hogyan kapnak értelmet –            

számomra a forgatáson még nem minden esetben jól követhető – pillanatok.  

Ezekre a korai filmekre úgy tekintek, mint a hályogkovács munkáira. Teljesen           

ösztönös, néha akár véletlenszerű megoldásokat alkalmaztam, sokszor kényszerűségből.        

Rengeteg nélkülözéssel és kötöttséggel, de rengeteg tanulsággal. Visszagondolva, ez az          

időszak a teljes “mélyvíz” időszaka volt. Alapvető tudás nélkül nagyon komplex           

dramaturgiai és vizuális világokat hoztunk létre. Nyilván rengeteg hibával, de nem is ez a              

lényeg. A lényeg szerintem az, hogy félelem nélkül és a fél-amatőrök mentalitásával és             

szabadságával tudtam ezekhez a feladatokhoz látni (hiszen az addig a Főiskolán           

megtanultak még csak részben, vagy alig csapódtak le bennem), de felbecsülhetetlen           

tapasztalatokat szereztem a filmkészítés minden eleméről: a filmnyelvtől kezdve a stábbal           

való kommunikáción át a filmvágás mágiájának megtapasztalásáig.  

 

A Macerás ügyek (2001) című film volt az első játékfilmem, és egyben az SZFE-s              

diplomafilmem is. Huszonhárom évesen forgattam, nagyon sok tanulsággal szolgált.  

Az első: a stábbal való viszony. Meg kellett tanulnom, hogy hogyan fogadnak el             

azok az emberek, akikkel dolgozom, a világosítók, a kameracsapat: vagyis hogyan válok            

vezetővé. Ez huszonhárom évesen, minimális valódi szakmai tapasztalattal valószínűleg a          

legnagyobb kihívás volt számomra. Nagyon kevés más operatőrt láttam addig munka           

közben, tehát kevés mintám is volt arról, hogy ezt hogyan jó csinálni. Azóta persze sokat               

tapasztaltam és kialakítottam magamnak egy elvárás-rendszert, aminek egyszerűen meg         

kell felelnie annak, aki velem dolgozik. Tudom magamról, hogy nagyon koncentráltan           

dolgozom. Nagyon kell figyeljek, hogy jól tudjam végezni a munkámat. Ezért olyan            

emberekkel szeretek dolgozni, akik ezt szem előtt tartják. Az pedig, hogy szakmailag a             

legjobbak, magától értetődő. Olyan dolgokat tudnak ezek az emberek, amit én sosem fogok             

tudni, és emiatt végtelenül tisztelem is őket, és rengeteg dologban teljes mértékben            

támaszkodom a tudásukra.  
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Nem tartom magam “tudatos csapatépítőnek”, nem fektetek külön hangsúlyt arra,          

hogy összekovácsoljam a csapatomat. Sőt, nem is törekszem arra, hogy baráti viszonyokat            

alakítsak ki a forgatás közben. Ez valószínüleg az alkatomból fakad. Próbálok egy            

egészséges “professzionalis” légkört teremteni, ahol abszolút a munka az első. Nincs időm            

és nincs agyi kapacitásom sem egy forgatás alatt személyes dolgokkal foglalkozni. A saját             

személyes dolgaimmal sem, tehát ezeket a témákat egyszerűen kerülöm. Ez lehet, hogy            

kívülről akár kegyetlennek vagy személytelennek tűnik, de én nem tudok máshogy           

dolgozni, és az emberek, akikkel rendszeresen dolgozom, azt hiszem, megértették és           

elfogadták ezt.  

Ami szerintem igazán számít, az az, hogy olyan körülményeket igyekszem          

teremteni, ami a film minél zavartalanabb elkészültét segíti. Ez a legfontosabb.  

 

A második nagy tanulság a rendezővel való közös munkáról szólt, hogy mennyire            

fontos, hogy egymást segítve tudjuk egy film érdekeit szolgálni. 

A forgatás alatt rengeteg dologra ébredtem rá. Ez a tapasztalat fontos lépés – és itt               

nem szeretnék túlozni, de így gondolom: a felnőtté válásom egy fontos lépcsője volt. A              

naivitásom rendesen csorbát szenvedett. Meg kellett tanulnom, hogy azok a dolgok, amik            

számomra az adott időszakban a legfontosabbnak tűnnek, azok nem feltétlenül jelentik           

ugyanezt másoknak. Sajnos (és egyszerre szerencsére) a saját bőrömön kellett          

megtapasztaljam azt, amit azóta is ki nem állhatok, és minden erőmmel küzdök ellene,             

mégpedig az operatőr-gyártás ellentétet. Annyira rossz és káros az a beidegződés, hogy            

nem minden esetben közösek a célok, hogy nem ugyanazt a filmet akarjuk létrehozni, és              

hogy úgy kell éreznie egy film operatőrének, hogy szívességet tesznek neki, ha nem söprik              

le egyből a kéréseit, amikor például a film alapvető érdekeit szolgáló igényekkel áll elő.  

Sokszor éreztem magamat tehetetlennek és kiszolgáltatottnak, és ez persze sokszor          

bántotta az igazságérzetemet. Naivan azt gondoltam, hogy mindenki a lehető legjobb filmet            

akarja létrehozni, és nagyon fájt, amikor azt láttam, hogy néhányan egészen más            

megfontolásból vannak jelen.  

 

Részletek a Macerás ügyek forgatási tapasztalatairól írt, a diplomafilmhez mellékelt          

2001. január 10-es keltezésű dolgozatomból: 

“Diplomafilmemet Hajdu Szabolccsal készítettem 2000. nyarán Macerás ügyek        
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munkacímen. A film története a harmadévben készített Necropolis c. film főszereplőinek           

egy másik, a Necropolisszal párhuzamos története 85 percben. A film elbeszélésmódja           

főként naturalisztikus, olykor-olykor a Szabolcsból áradó érzékeny líraisággal átszőve.  

(...) Elsőfilm esetében a film lebonyolítását vállaló munkatársakra sokkal nagyobb          

felelősség hárul. (...) Minden filmben a művészi megvalósításnak a legelemibb feltétele a            

rendelkezésre álló idő. Ez pedig pénzkérdés. A pénzek okos és átgondolt „elköltése”            

viszont azt is jelentheti, hogy az alkotóknak több idejük jut a munkájuk elvégzésére, tehát a               

film „művészi színvonala” feltehetőleg magasabb lesz. (...) 

Arra a következtetésre jutottam, hogy – legalábbis az én esetemben, – a Főiskolán             

készített operatőri gyakorlatok és vizsgafilmek nem tettek alkalmassá egy nagyjátékfilm          

operatőri munkáinak hibátlan elvégzéséhez.  

Azt gondolom, hogy a jó operatőr holtig tanul, hiszen ez a szakma olyan összetett,              

olyan sokrétű és olyan mértékben szubjektív a megítélése, hogy „tökéletes operatőr”           

senkiből nem válhat.  (...) 

Sajnos a film, mint műfaj, a legdrágább, és a pénz által leginkább meghatározott             

művészeti ág. Ezen belül az operatőri munka az, amely a leginkább megsínyli a pénz              

hiányát, hiszen az olcsóbb, tehát rosszabb minőségű felszerelés, a látványra költhető pénz            

hiánya magát az operatőri munkát érinti leginkább. Megfelelő díszlet, helyszín, elegendő           

idő és technikai felszereltség hiányában a legjobb operatőr is csak a jól bevált és egyszerű               

patronokat használhatja. Biztosra kell menni, tehát a szokásostól, az egyszerűtől és a            

gyorsan kivitelezhetőtől nem lehet eltérni. Ezen felül, ha az alkotóknak nincs meg a kellő              

rutinjuk, még ezeket a sablonokat sem tudják használni hiszen nem ismerik azokat.            

Egyetlen gyógyír van erre a problémára, ha az ember élete folyamán annyi filmet készíthet,              

hogy el tud jutni arra a bizonyos szintre, ahol már csak a „finomságokkal” kell törődjön,               

hiszen minden más magától értetődő. Másrészről akár pozitívumként is felfoghatjuk a           

sablonok nem-ismerését, hiszen ez elvileg kötöttségektől mentes, szabad formát         

eredményezhetne és nem szabna gátat a kreativitásnak. Bár azt gondolom, a film nem az a               

műfaj, amelyben lehet ösztönösen alkotni, csak úgy lehet kreatívnak lenni, ha az ember             

képes tudatosan használni az eszközöket. (...) 

Egy elsőfilmnél számomra a nagyon pontos, snittről-snittre előkészített technikai         

forgatókönyv és terepszemle lett volna kielégítő, hiszen ezek segítségével talán jobban           

tudtam volna alkalmazkodni az improvizatívabb jelenetek felvételéhez is.  (...) 
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A kamera és az optikák is olyan összetevői egy film elkészítésében használt            

eszközparknak, amelynél nem éri meg spórolni, hiszen a rosszabb minőségű eszközök           

hibáiból adódó problémák megoldására fordítandó pénz jelentősen meghaladhatja a jobb          

minőségű eszközök bérleti díját.” 

 

Részlet Kende János osztálynaplójából, a Macerás ügyekről: 

“Nagyon nehéz vállalkozás, két pályakezdő a költészettel kacérkodik. (...)         

Lélektelen sivár iskolában játszódik a történet (...) ez nem veszi el Erdély kedvét, hogy              

mindenben megtalálja szépet, felemelőt. Hatalmas tereket világít be éjszakára, azt nagyon           

egységesen kezeli, tág teret adva a színészi játéknak. Bátran játszik színekkel, akár a             

monokrómmal, akár a nagyon színes világgal. Meg tudja teremteni azt az atmoszférát,            

hogy elhiggyük a kis csodákat.” 

 

A filmet nagyon szeretem, de a készítésének szakmai és emberi nehézségei a mai             

napig előttem vannak. Ezeket az élményeket jelentős kudarcként éltem meg (szakmailag és            

emberileg is), és ez az érzés párosodott azzal a ténnyel, hogy alig voltak szakmai              

kapcsolataim. 2000 és 2003 között úgy éreztem, hogy nem jutok előre. Nem, vagy csak              

alig dolgoztam, és Hajdu Szabolccsal az éveken át tartó munkakapcsolatunk is           

megszenvedte a Macerás ügyek forgatásának embert próbáló nehézségeit. Szabolcs         

következő filmjét (Tamara) Szaladják István operatőrre bízta, és én így teljesen           

kilátástalannak éreztem a szakmai helyzetemet.  

Ez a helyzet egy nagyon erős toló erőt adott, hogy valahogy újra “ki kell találjam               

magam”. Arra jutottam, hogy tanulni akarok, de egy egészen más közegben és egy egészen              

más léptéket akarok megtapasztalni. Így jutottam el az American Film Institute-ba.  
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156. ábra: A Macerás ügyek forgatása, Hajdu Szabolcs és Csala József első asszisztens 

(forrás: Szilágyi Lenke) 

 

 

157. ábra: A Macerás ügyek forgatása (2000), Szabó Domokos, Nyitrai Illés és Hajdu 

Szabolcs 
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7.1.2.2. American Film Institute (AFI) 

 
Az AFI tökéletesen egészítette ki a budapesti Főiskolán megszerzett tudásomat, és           

rendszerezte azt. Az AFI két éves programja az amerikai stúdiórendszerre épül, és már a              

vizsgafilmekre is a nagyon szigorú stúdió szabályok vonatkoznak. Ezek a szabályok           

természetesen nem a filmet magát, hanem a film elkészítésének körülményeit          

szabályozzák. De persze maguk a filmek is követik az amerikai filmkészítés hagyományait            

és ezt megtapasztalni, esetenként ez ellen érvelni is meghatározó tapasztalás volt. Az            

amerikai két év alatt nem csak az AFI, hanem más filmes iskolák (USC és NYU) diákjaival                

is készítettem egy maréknyi rövidfilmet.  

Ekkor bepillantást nyerhettem a hollywood-i filmipar egy kis szegletébe is,          

megtapasztalhattam azt a léptéket, amit akkor még csak a filmekből és leírásokból            

ismertem. Volt szerencsém kilátogatni forgatásokra, ahol az általam idolizált operatőröket          

láthattam munka közben (pl.: Robert Elswitt ASC, John Seal ASC, ACS vagy Darius             

Khondji AFC, ASC), és megismerhettem Janusz Kaminskit, aki később gyakornokaként          

tanított.  

 

Bill Dill az AFI-on egészen más pedagógiát követett, mint amit az SZFE-n            

megszoktam. Nagyon direkt és nagyon pontos kritikát kaptunk a munkánkkal (négy darab            

15 perc körüli vizsgafilmet forgattunk az első évben) kapcsolatban. Egészen lenyűgöző           

pontossággal fejtette vissza a vásznon látható hibák felvételkor elkövetett forrását, a rossz            

döntéseket, amikből a rossz eredmény született. Számomra egészen új perspektívából          

közelítette meg az operatőri munkát, és olyan jó volt végre kimondva hallani azokat a              

dolgokat, amikre már magam is ráeszméltem, de talán tudatosan addig nem tudtam            

megfogalmazni. Ennek a legeklatánsabb példája a “shoot the subtext”. Ez egy annyira            

egyszerű, de mégis alapvető fontosságú gondolat. Azt hiszem, ez az a mondat, ami a              

leginkább meghatározza az operatőri gondolkodásomat.  

Bill Dillel a két év alatt nagyon távolságtartó volt a viszonyom. Ő az a fajta ember,                

aki senkit nem enged közel magához a diákjai közül, mindig megtartja azt a pár lépés               

távolságot, ami professzor és hallgatója között egészséges. Egészen döbbenetes volt          
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évekkel később véletlenül rábukkanni a Kodak Magazine-ban egy interjúban a következő           

mondataira: 

 

“(...)Matyas Erdely, [is] just a spectacularly gifted cinematographer. And if you           

look at his still photography, you can see that he brings that into any lens that is in front of                    

his face. You can see that same subtlety of lighting, control of color, the kind of soft,                 

aerially diffused imagery that is just a part of this guy’s aesthetic. It doesn’t make any                

difference what he’s shooting. But that is a classically filmic approach, and you can see it                

no matter what he’s shooting.”  65

 

Az AFI-os évek alatt tapasztaltam meg először – és nem utoljára – a különbséget a               

magyar és a külföldi operatőri szerep között. Az a fajta alkotótársi viszony, amiben itthon              

szocializálódtam, az meglehetősen idegen volt sokak számára például az Egyesült          

Államokban. Az AFI-on egyébként azok a rendező hallgatók, akikkel együtt dolgoztam,           

nagyra értékelték a hozzáállásomat, de később, professzionális keretek között nem          

feltétlenül működött ez. Ez egyáltalán nem baj, hiszen minden film és minden rendező             

egyedi munkamódszert követel meg, amihez nekem operatőrként alapvető feladatom         

alkalmazkodni.  

Például az Angliában forgatott Southcliffe című minisorozat forgatókönyveit a         

forgatás alatt is változtatta az író és a rendező (Tony Grisoni és Sean Durkin), és emiatt                

teljesen nyilvánvalóvá vált számomra, hogy egyszerűen nincs helye annak, hogy én ebbe a             

folyamatba belefollyak. Se igény, se idő nem volt rá, viszont gyakorlatilag minden, a             

forgatókönyvvel kapcsolatos problémám megoldódott általuk. És ez teljesen jól működött          

így.  

 

Janusz Kaminski munkássága mindig is lenyűgözött. Vele az AFI egyik operatőri           

óráján ismerkedhettem meg személyesen, ahol egy készülő filmjének operatőri tesztjeiből          

vetített nekünk, és válaszolt a kérdéseinkre. Később erre a személyes találkozásra           

hivatkozva sikerült 2006-ban nagy nehézségek árán bekerüljek a München című Steven           

Spielberg-film magyarországi forgatására gyakornoknak. Janusz Kaminskivel és még egy         

65 Bill Dill, ASC: On Learning Cinematography. Kodak.com, é.n. 
https://web.archive.org/web/20150407212425/http://motion.kodak.com/motion/Products/Custom
er_Testimonials/Bill_Dill/BillDill.htm, utolsó letöltés: 2017.04.02. 
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pár stábtaggal (pl. Mike Baumann fővilágosítóval) azóta is tartom a kapcsolatot és fordulok             

hozzájuk tanácsért.  

Ez a pár hét, amit a Spielberg-film forgatásán tölthettem az amerikai élmények után             

ismételten betekintést engedett abba a világba, ami számomra szakmailag végtelenül          

vonzó. Arra gondolok, hogy az a fajta szervezettség, átgondoltság, a lehetőségek okos            

kihasználása és a végtelen profizmus ami ezt a forgatást jellemezte elképesztően inspiratív.  

Az, hogy én már játékfilmet is fényképeztem, amikor gyakornok lettem, nem jelenti            

azt, hogy nem tanultam volna minden a forgatáson töltött napon rengeteget, sőt. Úgy             

gondolom, hogy a már meglévő tudásom pontosan azt szolgálta, hogy a lényeget lássam             

meg, a lényegre tudjak esetenként rákérdezni és így valódi megértésekre, illetve           

felismerésekre jutni.  

Érdekes mellékszál, de egyszerre fontos is, hogy László is dolgozott a Münchenben            

mint asszisztens, tehát ez is egy közös, és mindkettőnk számára meghatározó szakmai            

élmény. (Az pedig már tényleg csak apró anekdota, hogy az Oscar-díj átadásakor László és              

Steven Spielberg együtt emlegették fel többek között a budapesti emlékeket.) 
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7.2. A Saul fia díjai 

Academy Awards, USA 2016 

Oscar – Best Foreign Language Film of the Year 

Golden Globes, USA 2016 

Golden Globe – Best Motion Picture - Foreign Language 

BAFTA Awards 2017 

BAFTA Film Award – Best Film not in the English Language 

 

 

158. ábra: Az angol plakát (forrás: Sony Pictures Classics) 

  

Alliance of Women Film Journalists 2016 

EDA Award – Best Non-English Language Film 
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American Society of Cinematographers, USA 2016 

Spotlight Award – Erdély Mátyás  

Megosztva  –  Adam Arkapaw (Macbeth). 

Austin Film Critics Association 2015 

Austin Film Critics Award – Best Foreign Language Film 

Awards Circuit Community Awards 2015 

ACCA  – Best Foreign Language Film 

Black Film Critics Circle Awards 2015 

BFCC Award – Best Foreign Film 

 Boston Online Film Critics Association 2015 

BOFCA Award – Best Foreign Language Film 

Broadcast Film Critics Association Awards 2016 

Critics Choice Award – Best Foreign Language Film 

Brothers Manaki International Film Festival 2015 

Golden Camera 300 – Erdély Mátyás  

Camerimage 2015 

Bronze Frog  – Erdély Mátyás  

Cannes Film Festival 2015 

FIPRESCI Prize 

François Chalais Award  

Grand Prize of the Jury  
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Vulcain Prize for the Technical Artis – Zányi Tamás  

Chicago Film Critics Association Awards 2015 

CFCA Award – Best Foreign Language Film 

Dallas-Fort Worth Film Critics Association Awards 2015 

DFWFCA Award – Best Foreign Language Film 

 Denver Film Critics Society 2016 

DFCS Award – Best Foreign Language Film 

Film Independent Spirit Awards 2016 

Independent Spirit Award – Best International Film 

French Syndicate of Cinema Critics 2016 

Critics Award – Best Foreign Film 

Gay and Lesbian Entertainment Critics Association (GALECA) 2016 

Dorian Award – Foreign Language Film of the Year 

Georgia Film Critics Association (GFCA) 2016 

GFCA Award  – Best Foreign Film 

Gold Derby Awards 2016 

Gold Derby Award – Foreign Language Film 

Grand Prix de l'UCC 2016 

Grand Prix de l'UCC  

Guldbagge Awards 2017 

Guldbagge – Best Foreign Film 
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Houston Film Critics Society Awards 2016 

HFCS Award – Best Foreign Language Film 

Indiana Film Journalists Association, US 2015 

IFJA Award  – Best Foreign Language Film 

Indiewire Critics' Poll 2015 

ICP Award – Best First Feature 

International Cinephile Society Awards 2015 

ICS Cannes Award – Best Director 

 International Online Cinema Awards (INOCA) 2016 

INOCA – Best Non-English Language Film 

London Critics Circle Film Awards 2017 

ALFS Award Director of the Year – Nemes Jeles László 

Los Angeles Film Critics Association Awards 2015 

LAFCA Award – Best Foreign Film 

Motion Picture Sound Editors, USA 2016 

Golden Reel Award – Best Sound Editing - Sound Effects, Foley, Dialogue and ADR in 

a Foreign Feature Film 

National Board of Review, USA 2015 

NBR Award – Best Foreign Language Film 

New York Film Critics Circle Awards 2015 

NYFCC Award – Best First Film 

 New York Film Critics, Online 2015 
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NYFCO Award – Best Foreign Language Film 

North Texas Film Critics Association, US 2016 

NTFCA Award – Best Foreign Language Film 

Oklahoma Film Critics Circle Awards 2016 

OFCC Award – Best Foreign Language Film 

 Online Film & Television Association 2016 

OFTA Film Award – Best Foreign Language Film 

Palm Springs International Film Festival 2016 

Directors to Watch – Nemes Jeles László 

Phoenix Film Critics Society Awards 2015 

PFCS Award – Best Foreign Language Film 

Robert Festival 2017 

Robert – Best Non-American Film 

San Francisco Film Critics Circle 2015 

SFFCC Award – Best Foreign-Language Film 

Santa Barbara International Film Festival 2016 

Virtuoso Award – Röhrig Géza 

Sarajevo Film Festival 2015 

Special Jury Prize – Feature Film  

Satellite Awards 2015 

Satellite Award – Best Motion Picture, International Film 
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Seattle Film Critics Awards 2016 

Seattle Film Critics Award – Best Foreign-Language Film  

 SESC Film Festival, Brazil 2017 

Critics Award – Best Foreign Film 

Southeastern Film Critics Association Awards 2015 

SEFCA Award – Best Foreign Language Film  

Stockholm Film Festival 2015 

Best Director – Nemes Jeles László 

Washington DC Area Film Critics Association Awards 2015 

WAFCA Award – Best Foreign Language Film 

Zagreb Film Festival 2015 

The Golden Pram – Best Film 

 

 

  

150 



 

8. Bibliográfia 

 

Alton, John. Painting with light. Univ of California Press, 1995. 

Axelrod, Toby: Is Germany ready for ‘Son of Saul’s up-close Holocaust 
experience? The Times of Israel,  2016.02.29. 
http://www.timesofisrael.com/is-germany-ready-for-son-of-sauls-up-close-holocaust-exper
ience/, utolsó letöltés: 2017.05.01. 

B, Benjamin: Emmanuel Lubezki, ASC, AMC creates emotionally resonant 
imagery for Terrence Malick’s The Tree of Life. American Cinematographer, 2011 
augusztus. https://www.theasc.com/ac_magazine/August2011/TheTreeofLife/page1.php 
utolsó letöltés: 2017.05.21. 

Baboulene, David: The Story Book - Guidance for writers on story creation, 
optimisation and problem resolution. DreamEngine Media Ltd, 2010. 
Balog Katalin: Son of Saul, Kierkegaard and the Holocaust. New York Times, 2016. február 
28. 
https://opinionator.blogs.nytimes.com/2016/02/28/son-of-saul-kierkegaard-and-the-holoca
ust/?_r=0 utolsó letöltés: 2017.05.01. 

Bazin, André: Válogatott filmesztétikai írások. Színház és film. (ford. Baróti 
Dezső), Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1961. 

Bikácsy Gergely: Ezredforduló az európai moziban. in: Török Zsuzsa – Balázs Éva 
(szerk.): Új Oxford Film Enciklopédia. A világ filmtörténetének kézikönyve. Budapest, 
Glória Kiadó, 2004. 

Bill Dill, ASC: On Learning Cinematography. Kodak.com, é.n. 
https://web.archive.org/web/20150407212425/http://motion.kodak.com/motion/Products/C
ustomer_Testimonials/Bill_Dill/BillDill.htm, utolsó letöltés: 2017.04.02. 

Boorstin, Jon: A Remembrance: Jon Boorstin’s Parallax View on Gordon Willis 
(1931 – 2014). Los Angeles Review Of Books, 2014.06.01. 
https://lareviewofbooks.org/article/remembrance-jon-boorstins-parallax-view-gordon-willi
s-1931-20014/ utolsó letöltés: 2017.05.21. 

Brown, Blain: Cinematography - Theory and Practice: Image Making for 
Cinematographers and Directors. Waltham, Massachusetts, Focal Press, 2012. 

Corliss, Richard: Defiance: Beyond Holo-kitsch. Time, 2009.01.01., idézi: 
Gonshak, Henry: Hollywood and the Holocaust. Maryland, Rowman & Littlefield, 2015. 

Didi-Huberman, Georges: Images in Spite of All: Four Photographs from 
Auschwitz. Chicago, University of Chicago Press, 2008. 

Didi-Huberman, Georges: Túl a feketén. (ford. Forgách András), Budapest, 
Jelenkor, 2016. 

Dr. Nyiszli Miklós: Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi 
krematóriumban. Magvető, Budapest, 2004. 

151 

http://www.timesofisrael.com/is-germany-ready-for-son-of-sauls-up-close-holocaust-experience/
http://www.timesofisrael.com/is-germany-ready-for-son-of-sauls-up-close-holocaust-experience/
http://www.timesofisrael.com/is-germany-ready-for-son-of-sauls-up-close-holocaust-experience/
https://www.theasc.com/ac_magazine/August2011/TheTreeofLife/page1.php
https://www.theasc.com/ac_magazine/August2011/TheTreeofLife/page1.php
https://opinionator.blogs.nytimes.com/2016/02/28/son-of-saul-kierkegaard-and-the-holocaust/?_r=0
https://opinionator.blogs.nytimes.com/2016/02/28/son-of-saul-kierkegaard-and-the-holocaust/?_r=0
https://web.archive.org/web/20150407212425/http:/motion.kodak.com/motion/Products/Customer_Testimonials/Bill_Dill/BillDill.htm
https://web.archive.org/web/20150407212425/http:/motion.kodak.com/motion/Products/Customer_Testimonials/Bill_Dill/BillDill.htm
https://lareviewofbooks.org/article/remembrance-jon-boorstins-parallax-view-gordon-willis-1931-20014/
https://lareviewofbooks.org/article/remembrance-jon-boorstins-parallax-view-gordon-willis-1931-20014/
https://lareviewofbooks.org/article/remembrance-jon-boorstins-parallax-view-gordon-willis-1931-20014/


 

Ebert, Roger: Ozu: The Masterpieces You've Missed. RogerEbert.com, 2005.01.07. 
http://www.rogerebert.com/rogers-journal/ozu-the-masterpieces-youve-missed utolsó 
letöltés: 2017.05.21. 

Eder, Jens: Dramaturgie des populären Films: Drehbuchpraxis und Filmtheorie. 
idézi Némedi Andrea: A populáris film dramaturgiája. Apertúra, 2006 tavasz 
http://apertura.hu/2006/tavasz/nemedi/nyomtatas.html, utolsó letöltés: 2017.05.01. 

Forgách András: A megszüntetés avagy az ábrázolás lehetetlenségének ábrázolása. 
A Saul fia képi dimenzióiról. Balkon, 2015/9 
http://epa.oszk.hu/03000/03057/00078/pdf/EPA03057_balkon_2015_9_24-27.pdf utolsó 
letöltés: 2017.05.21. 

Füzi Izabella: A narratív film elméletei. Apertúra, 2008 tavasz. 
http://apertura.hu/2008/tavasz/fuzi, utolsó letöltés: 2017.05.01. 

Hoffman, Jordan: Shocking ‘Son of Saul’ is a Holocaust movie masterpiece. The 
Times of Israel, 2015.05.21. 
http://www.timesofisrael.com/shocking-son-of-saul-is-a-holocaust-movie-masterpiece/, 
utolsó letöltés: 2017.03.15. 

Jonas, Hans: Gnózis, egzisztencializmus és nihilizmus. (ford.: V. Szabó László) 
http://www.c3.hu/~prophil/profi994/JONAS2.html, utolsó letöltés: 2017.05.14. 

Kertész Imre: Heuréka! Nobel Lecture, 2002.12.07. 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2002/kertesz-lecture-h.html 
utolsó letöltés: 2017.05.21. 

Kovács András Bálint: A kör bezárul. Tarr Béla filmjei. Budapest, XXI. Század 
Kiadó, 2013. 

Kovács András Bálint: A modern film irányzatai. Az európai művészfilm 
1950-1980. Budapest, Palatinus, 2006. 

Kőbányai János (szerk.): Csendes kiáltás. Bacsó Péter beszélgetései Jancsó 
Miklóssal. Budapest, Pelikán Kiadó, 1994. 

Kürten, Jochen: Why Holocaust drama 'Son of Saul' is an 'anti-'Schindler's List'' 
film. Deutsche Welle, 10.03.2016 
http://www.dw.com/en/why-holocaust-drama-son-of-saul-is-an-anti-schindlers-list-film/a-
19105932, utolsó letöltés: 2017.05.21. 

Mizrahi, Shevaun: Hell on Earth: László Nemes on Son of Saul. Filmmaker 
Magazine, 2015.10.28., 
http://filmmakermagazine.com/96169-hell-on-earth/#.WMke9fkrJPY, utolsó letöltés: 
2017.03.15. 

O'Neill, Claire: Leon Levinstein, The Lonely Photographer. NPR.org, 2010.06.14. 
http://www.npr.org/sections/pictureshow/2010/06/14/127831723/levinstein, utolsó letöltés: 
2017.03.20. 

Petőfi Sándor Összes prózai művei és levelezése. Budapest, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1960. 

152 

http://www.rogerebert.com/rogers-journal/ozu-the-masterpieces-youve-missed
http://www.rogerebert.com/rogers-journal/ozu-the-masterpieces-youve-missed
http://apertura.hu/2006/tavasz/nemedi/nyomtatas.html
http://apertura.hu/2006/tavasz/nemedi/nyomtatas.html
http://epa.oszk.hu/03000/03057/00078/pdf/EPA03057_balkon_2015_9_24-27.pdf
http://epa.oszk.hu/03000/03057/00078/pdf/EPA03057_balkon_2015_9_24-27.pdf
http://apertura.hu/2008/tavasz/fuzi
http://apertura.hu/2008/tavasz/fuzi
http://www.timesofisrael.com/shocking-son-of-saul-is-a-holocaust-movie-masterpiece/
http://www.c3.hu/~prophil/profi994/JONAS2.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2002/kertesz-lecture-h.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2002/kertesz-lecture-h.html
http://www.dw.com/en/why-holocaust-drama-son-of-saul-is-an-anti-schindlers-list-film/a-19105932
http://www.dw.com/en/why-holocaust-drama-son-of-saul-is-an-anti-schindlers-list-film/a-19105932
http://www.dw.com/en/why-holocaust-drama-son-of-saul-is-an-anti-schindlers-list-film/a-19105932
http://filmmakermagazine.com/96169-hell-on-earth/#.WMke9fkrJPY
http://www.npr.org/sections/pictureshow/2010/06/14/127831723/levinstein


 

Pfefferman, Naomi  ‘Son of Saul’ and the mitzvah of surviving the unimaginable, 

Jewish Journal, 2015.12.16.,  http://jewishjournal.com/current_edition/180518/, utolsó 

letöltés: 2017.05.21. 

Ressner,   Jeffrey: The Traditionalist. DGA.org, Spring 2012. 
http://www.dga.org/Craft/DGAQ/All-Articles/1202-Spring-2012/DGA-Interview-Christop
her-Nolan.aspx, utolsó letöltés: 2017. 04. 06. 

Schmal Dániel: Szerencsés vétek. Megjegyzések a malebranche-i és leibnizi 
teodíceához. http://www.c3.hu/~prophil/profi063/schmal.html, utolsó letöltés: 2017.05.14. 

Schubert Gusztáv: A kabát sorsa in. Surányi Vera (szerk.): Minarik, Schonnenshein 
és a többiek. Zsidó sorsok magyar filmen. Budapest, Szombat, 2015. 

'Son of Saul' Director Says Oscar Could Be a "Poisoned Gift". The Hollywood 
Reporter, 2016.03.02. 
http://www.hollywoodreporter.com/news/son-saul-director-says-oscar-872120, utolsó 
letöltés: 2017.05.21. 

Szentgyörgyi Rita: A Saul fia egy hosszú folyamat eredménye. Szombat, 
2016.02.28 
http://www.szombat.org/kultura-muveszetek/a-saul-fia-egy-hosszu-folyamat-eredmenye, 
utolsó letöltés: 2017.05.21. 

Toland, Gregg: Realism for Citizen Kane. American Cinematographer 72.8 (1941). 
Urfi Péter: „Elemi, érzéki kihívás” – Enyedi Ildikó, György Péter és Rényi András 

a Saul áról. Magyar Narancs, 2016. március 3. 
http://magyarnarancs.hu/film2/elemi-erzeki-kihivas-98428 utolsó letöltés: 2017.05.21. 

Váradi Júlia: Saul útja. Budapest, Kossuth, 2016. 
Weinreich, Regina: Son of Saul: Horror and Redemption at Auschwitz. The 

Huffington Post, 2015.12.12. 
http://www.huffingtonpost.com/regina-weinreich/son-of-saul-horror-and-re_b_8793610.ht
ml, utolsó letöltés: 2017.05.21.  
 
 
 
 
  

153 

http://jewishjournal.com/current_edition/180518/
http://www.dga.org/Craft/DGAQ/All-Articles/1202-Spring-2012/DGA-Interview-Christopher-Nolan.aspx
http://www.dga.org/Craft/DGAQ/All-Articles/1202-Spring-2012/DGA-Interview-Christopher-Nolan.aspx
http://www.dga.org/Craft/DGAQ/All-Articles/1202-Spring-2012/DGA-Interview-Christopher-Nolan.aspx
http://www.c3.hu/~prophil/profi063/schmal.html
http://www.hollywoodreporter.com/news/son-saul-director-says-oscar-872120
http://www.hollywoodreporter.com/news/son-saul-director-says-oscar-872120
http://www.szombat.org/kultura-muveszetek/a-saul-fia-egy-hosszu-folyamat-eredmenye
http://www.szombat.org/kultura-muveszetek/a-saul-fia-egy-hosszu-folyamat-eredmenye
http://magyarnarancs.hu/film2/elemi-erzeki-kihivas-98428
http://magyarnarancs.hu/film2/elemi-erzeki-kihivas-98428
http://www.huffingtonpost.com/regina-weinreich/son-of-saul-horror-and-re_b_8793610.html
http://www.huffingtonpost.com/regina-weinreich/son-of-saul-horror-and-re_b_8793610.html
http://www.huffingtonpost.com/regina-weinreich/son-of-saul-horror-and-re_b_8793610.html


 

9. Filmográfia 

 

1997 Necropolis (rövidfilm, r. Hajdu Szabolcs) 

1998 Kicsimarapagoda (rövidfilm, r. Hajdu Szabolcs)  

1999 Szeptember (rövidfilm r. Salamon András)  

2000 Fehér alsó (rövidfilm, r. Meskó Zsolt)  

2000 Jonuc és a koldusmaffia (dokumentumfilm, r. Salamon András)  

2000 Köd (rövidfilm, r. Krasznahorkai Balázs)  

2000 Valaki kopog (TV sorozat) (2 epizód, r. Pálfi György, Hajdu Szabolcs)  

2001 Chico (r. Fekete Ibolya) 

2001 Macerás ügyek (r. Hajdu Szabolcs) 

2003 Jött egy busz... (a "No Comment" c. epizód, r. Schilling Árpád)  

2004 Birth of Industry (rövidfilm, r. Gabriela Tollman)  

2004 Határontúl (rövidfilm, r. Schilling Árpád)  

2004 Trick (rövidfilm, r. Pater Sparrow)  

2005 A mester és Margarita (TV film, r. Fekete Ibolya)  

2005 Before Dawn (rövidfilm, r. Kenyeres Bálint)  

2005 Johanna (r. Mundruczó Kornél) 

2005 Lux úr szabadalma (rövidfilm, r. Gerő Marcell)  

2005 My Backyard Was a Mountain (rövidfilm, r. Adam Schlachter)  

2005 Transaction (rövidfilm, r. Jacques Thelemaque)  

2005 Nocturne (rövidfilm, r. Justin Rhodes)  

2005 Home (rövidfilm, r. Justin Rhodes)  

2006 Chicxulub (rövidfilm, r. Malona P. Badelt)  

2006 Recycled/Pro-Reo-Neo (rövidfilm, r. Pater Sparrow) (a "Neo" c. epizód)  

2006 The Run (rövidfilm, r. Gabriel Scott)  

2007 Egy nő igaz története (TV rövidfilm, r. Iványi Marcell)  

2007 Goyta (rövidfilm, r. Joanna Jurewicz)  

2007 Türelem (rövidfilm, r. Nemes Jeles László)  

2007 Vartan LLP (rövidfilm, r. Myles Price)  
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2008 Delta (r. Mundruczó Kornél) 

2008 Dionaea (rövidfilm, r. Kőszeg Áron)  

2008 Első szerelem (rövidfilm, r. Enyedi Ildikó)  

2008 The Counterpart (rövidfilm, r. Nemes Jeles László)  

2009 A repülés története (rövidfilm, r. Kenyeres Bálint)  

2009 Five Miles Out (rövidfilm, r. Andrew Haigh)  

2009 Londoni Au Pair (rövidfilm, r. László Sára)  

2009 Mama (rövidfilm, r. M. Tóth Géza)  

2010 Az úr elköszön (rövidfilm, r. Nemes Jeles László)  

2010 Frankenstein terv (r. Mundruczó Kornél) 

2011 aurA (TV Sorozat) (3 epizód, r. Pater Sparrow)  

2011 Miss Bala (r. Gerardo Naranjo) 

2012 Flytopia (rövidfilm, r. Karni Arieli, Saul Freed)  

2012 The Woman Who Brushed Off Her Tears (r. Teona Strugar Mitevska) 

2013 Southcliffe (TV Mini-Sorozat, 4 epizód, r. Sean Durkin)  

2014 The Quiet Ones (r. John Pogue) 

2015 James White (r. Josh Mond) 

2015 Saul fia (r. Nemes Jeles László)  
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