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„A filmtechnika történetét lényegileg  
úgy tekinthetjük, mint a kamera  
felszabadulásának történetét.” 

Alexandre Astruc (1948)1 
 
 
 
 
 

„Amikor a filmben a kamera elkezd mozogni,  
egyszerre megkapjuk a hiányzó információt  

formáról, elhelyezkedésről, méretről.  
Hirtelen összeáll a kép. Ott vagyunk.”  

Garrett Brown (2003)2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                
1 Astruc, Alexandre: Egy új avantgárd születése: a kamera-töltőtoll. In: Zalán Vince (szerk.): Fejezetek a filmesztétikából. 
Budapest, Múzsák, 1983. 134. 
2 Brown, Garrett: The Moving Camera. Part I. Zerb: Journal of the Guild of Television Cameramen 2003/58. Autumn, 
32–33.  
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Előszó 
 

 
Dolgozatom egyik mottójában a kötöttségektől felszabaduló, saját mozgását fokozatosan felfedező 
kameramunkát az egyik legfontosabb filmtechnikai fejleményként jelöli meg a negyvenes évek végén 
az az Alexandre Astruc, aki ugyanebben a szövegében a kamerát töltőtollhoz hasonlítja (caméra 
stylo). Az általa elméletben megfogalmazott elveket néhány évvel később a francia újhullám fiatal 
rendezőinek filmjei teljesítették be, gyakran kézikamerával forgatott, a filmes elbeszélés addigi 
formai szabályait újraértelmező műveikben.  

A másik mottó szerzője egy olyan operatőr és feltaláló, aki a forgatási gyakorlat által 
inspirálódva kereste a kamera mozgatásának új lehetőségeit és módszereit. Garrett Brown, a 
steadicam – és több más kameramozgató eszköz – feltalálója a Ragyogás steadicames operatőreként 
vált Stanley Kubrick alkotótársává, és bizonyította be, hogy a (kamera)mozgás hogyan válhat 
alkalmassá összetett filozófiai üzenetek képi megfogalmazására. Idézett cikkében arról beszél, hogy 
milyen technikával lehet a nézőt beemelni a filmben létrehozott világba, vagy éppen távol tartani 
annak elemeitől. Elmélet és gyakorlat kerül tehát párbeszédbe ezekben a szövegekben, melyekben a 
kameramozgás a film egyik néha legészrevétlenebb, néha pedig nagyon is feltűnő formanyelvi 
eszközeként problematizálódik. 

Disszertációmban a két nagyobb osztályba (alapvető és speciális) sorolt kameramozgásokat 
kétféle kontextusba ágyazottan tárgyalom: egyfelől a technikai apparátus (kameramozgató eszközök 
és rendszerek), másfelől pedig, a felidézett jelenetpéldák segítségével, a gépmozgások hatásait és 
funkcióit elemezve. E komplex és szisztematikus vizsgálat előtt szeretném röviden összefoglalni, 
hogy operatőrként milyen szakmai és művészi tapasztalatokat szereztem az évek folyamán, és hogy 
mi ösztönzött e munka ilyen strukturáltságú megírására. Filmes alkotásaimban a kameramozgások 
mindig a képi világ gerincét képezik. Számomra a karakterábrázolás és a hangulatteremtés egyik 
legfontosabb eszköze a film alapritmusát meghatározó kameramozgás. A Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen folytatott tanulmányaim alatt és után kameramanként, később Motion Control-
operatőrként dolgoztam magyar és nemzetközi produkciókban. Azután Angliában, Csehországban és 
Lengyelországban folytattam mesterfokú tanulmányaimat annak érdekében, hogy szakmai és 
művészi fejlődésem töretlen maradjon; Angliában készült vizsgamunkáim kifejezetten a speciális 
gépmozgások filmbeli narratívára gyakorolt hatásaival foglalkoztak.  

2003 óta aktívan dolgozom a nemzetközi filmiparban. Főleg reklámfilmeket készítek Közép-
és Nyugat-Európában, a Közel-Keleten és Ázsiában. Ezek fényképezésével komoly tapasztalatot 
szereztem a legkorszerűbb filmes technikák alkalmazásában. Tapasztalataimat kisjáték- és tévéfilmek 
forgatásakor is kamatoztattam, időközben pedig befejeztem hetedik nagyjátékfilmem forgatását, 
magyar-belga-román koprodukcióban, Kocsis Ágnes filmrendezővel. 
 Ha visszatekintek eddigi pályafutásomra, azt látom, hogy a filmipar eszközparkja az elmúlt 
két évtizedben szédületes tempóban fejlődött. A szentesi gimnáziumban egy Krasnagorsk típusú, 
orosz normál 16mm-es kamerával készítettük az első filmeket, a forgatott anyagot magunk laboráltuk. 
Manapság 3D-s filmeket forgatunk, korszerű digitális kamerákat, számítógépekkel vezérelt 
kameramozgató eszközöket használunk, előre belekalkuláljuk a végeredménybe az utómunka 
digitális beavatkozásait. Ez azonban csak a folyamat technikai része; a kortárs filmkészítés 
jellemzőinek kialakulása több olyan gazdasági és stilisztikai tényező bonyolult összjátékának az 
eredménye, melyek már a mozgókép megjelenése utáni évektől hatni kezdtek egymásra. 

Dolgozatom elméleti és gyakorlati inspirációk keresztmetszetében formálódott, amennyiben 
a téma filmszakmai és filmelméleti szakirodalma, számtalan fontos filmpélda és forgatási 
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tapasztalatok egyaránt hatottak rá, ami a szöveg hangnemében és fogalmazásmódjában is 
visszaköszön. A dolgozat célja egyfelől tehát az, hogy rámutasson egy filmes formanyelvi eszköz, a 
kameramozgás lehetséges hatásaira és funkcióira, szempontokat adva ezzel úgy az elkészült filmek 
elemzéséhez, mint további filmek tervezéséhez; ugyanakkor a kameramozgatás technikai 
lehetőségeinek felmutatásával tudatosan szerettem volna explicitté tenni a stílus és technológia 
közötti átjárást és összefüggéseket. 
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BEVEZETÉS  

I. A filmstílus fejlődése és a kameramozgás funkciói 
 A filmipar több mint egy évszázados történetében a stúdiórendszerré épülő és a folyamatos 
technikai innovációkat leginkább kiaknázó hollywoodi filmipar az idők során gazdasági tekintetben 
teljességgel a világ filmgyártásának legmeghatározóbb formájává nőtte ki magát, ami globális hatást 
gyakorolt és gyakorol a filmek audiovizuális formanyelvére, valamint azok gyártási és vetítési 
mechanizmusaira. Ez a folyamat nem sokkal a mozgóképtechnika felfedezése és nemzetközi 
elterjedése után kezdődött el; a filmgyártás nagyipari formája az első két évtizedben formálódott, a 
10-es évek végére, 20-as évek elejére Hollywoodban már létrejöttek az első valóban nagyipari 
módszerekkel dolgozó filmvállalatok. A némafilm művészi eszköztárát főleg az olyan európai 
avantgárd és kísérleti irányzatok alakították ki, mint a német expresszionizmus, a francia filmes 
impresszionizmus és szürrealizmus, valamint a szovjet-orosz montázsiskola. Az első világháború, 
majd a hangosfilm megjelenése több szempontból is a hollywoodi film megerősödését vonta maga 
után, részben gazdasági, részben stilisztikai okok miatt: a történetmesélő filmforma egyeduralma, a 
filmnyelv leegyszerűsödése, a mozi tömegművészetté válása, a nemzetközi piac meghódítása, a 
Hollywoodba emigráló számtalan európai filmes szakember mind ennek a sokrétű, sok összetevős 
folyamatnak a legmeghatározóbb komponensei.3 
 A konszolidáció nyomán Hollywoodban kialakuló stúdió-érában a műfaji filmek dominálnak, 
és ebben a szisztémában a rendező személyének fontosságát elsősorban szakértelme, és nem egyéni 
stílusa határozta meg. A klasszikus, az elbeszélés folyamatosságán, kontinuitásán alapuló filmstílus 
a történet érthető, lehetőleg lineáris, kronologikus elmesélésére koncentrál,4 és ennek rendelődik alá 
a jelenetek felépítése és plánozása, csakúgy, mint a kamera mozgatása is; ahogy Báron György 
találóan összefoglalja ezt a 20-as évekre megformálódó gyakorlatot:  
 

A jelenetek felsnittelésének kialakultak bizonyos szabályai, azokon csak keveset lehetett 
változtatni, vagyis kevés tere maradt a személyes alkotói stílusnak. Egy párbeszédet mindig 
azonos módon vettek fel, közelikre bontva, a sztárt mindig ugyanúgy lehetett – a 
legelőnyösebb megvilágításban, szűrővel – fényképezni.5 

 
A kameramozgások tekintetében is jelentős változást hoztak az 50-es évektől a kontinuitásra 

épülő klasszikus hollywoodi filmekkel szembeni, teljes megújulást hozó európai újhullámok. Ezeket 
részben a második világháborút követő társadalmi krízisek és megváltozott politikai viszonyok, 
részben pedig kifejezetten a merev amerikai stúdiórendszertől való elszakadás szándéka, a 
megújulásra való igény hívta életre; az újhullámok nemzetenként változó formanyelvet hoztak létre, 
amelyek egymásra is igen nagy hatással voltak. Mindegyik áramlat közös jellemzője a műfaji, vagyis 
producerközpontú filmkészítéstől való eltávolodás. Előtérbe kerültek a szerzői filmek, melyek 
jellemzője, hogy a film rendezője egyben a film írója is, és ebből fakadóan az alkotásokat mély, 
személyes mondanivaló és elkötelezettség hatja át. Az újhullámos rendezőkre jellemző volt a kortárs 

                                                
3 Lásd erről Nowell-Smith, Geoffrey (szerk.): Oxford Filmenciklopédia. A világ filmtörténetének kézikönyve (Budapest, 
Glória Kiadó, 1998.) c. könyvének Hollywood tündöklése című fejezetét (43–72.), továbbá: Vajdovich Györgyi: A 
nagyipari filmgyártás kialakulása. A hollywoodi stúdiórendszer kiépülése. Filmtett 2001/13. A folyamat részleteire kitér 
még: Bordwell, David – Thompson, Kristin: A film története. Budapest, Palatinus. 2007. 60-65. és 91–100. 
4 David Bordwell ezt az elbeszélésmódot nevezi klasszikusnak, és jellemzői között az ok-okozatiságot, érthetőséget, a 
célorientált főhős(ök)re koncentrálást említi, lásd: A klasszikus elbeszélésmód: a hollywoodi példa. In: Bordwell, David: 
Elbeszélés a játékfilmben. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996. 169–216. 
5 Báron György: Hollywood aranykora – Az amerikai hangosfilm a harmincas évektől az ötvenesekig. Filmtett 2001/15. 
http://www.filmtett.ro/cikk/1398/hollywood-aranykora-az-amerikai-hangosfilm-a-harmincas-evektol-az-otvenesekig 
Utolsó letöltés: 2018.06.05. 
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témák iránti szociális érzékenység, előszeretettel forgattak eredeti helyszíneken, nem feltétlenül 
„bejáratott” filmsztárokkal. Az új mozgalmak filmnyelvi frissessége a kameramunkát illetően is 
megmutatkozott, elég, ha csak a dokumentarista gyökerekből táplálkozó francia újhullám 
kézikamerás stílusára gondolunk, vagy a szovjet és lengyel újhullám drámai és kontrasztos 
kompozícióira, illetve az olasz neorealizmus, majd később a magyar újhullám fiatal művészeire 
jellemző hosszú beállításokra.6 

Az újhullámos mozgalmak a 70-es évekre vesztették el lendületüket. A kelet-európai 
országokban ennek elsősorban politikai, cenzurális okai voltak. Angliában a 60-as évek végén a 
szintén dokumentumfilmes indíttatású free cinemához kötődő újhullámos játékfilmeket felváltották a 
nagyköltségvetésű, szélesvásznú filmek, amelyekben mind nagyobb hangsúlyt kapott a divat, illetve 
a korszakot meghatározó beatzene.7 Hasonlóképpen Olaszországban: a gazdasági felemelkedés 
periódusában már egyre kevésbé érdekelte a nézőket az utcai nyomor és a társadalmi problémák 
ábrázolása, így az alkotók mindinkább az olasz vígjátéki hagyományok felé kezdtek visszanyúlni.8 A 
nemzeti újhullámok gyengülésével a 70-es évektől ismét Hollywood vette át a vezető szerepet a világ 
filmgyártásában, és nagyvonalakban azt mondhatjuk, hogy ezt a pozícióját a mai napig megtartotta. 
Új-Hollywood első nemzedékének rendezői (Peter Bogdanovich, Sidney Lumet, Paul Mazursky, 
William Friedkin) majd később a fenegyerekek (Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, George 
Lucas, Brian De Palma) korai filmjeikkel még kiválóan lavíroztak a magas- és a tömegkultúra 
mezsgyéjén, a 80-as évektől kezdve azonban már az egyre fokozódó kommercializálódás jellemzi az 
amerikai filmeket, amit találóan foglal össze Ágfalvy Attila az operatőri munka változásairól írott 
tanulmányának konklúziójában:  

 
Ha a hetvenes évek a tehetségek kibontakozásának, az új gondolatok népszerűvé válásának 
időszaka volt az amerikai filmekben, akkor a nyolcvanas–kilencvenes évek a tehetség 
magamutogatásának évei. Ami a fősodorban a szórakoztatás parancsa, az a független filmekben 
az Ötlet kultusza, az egyéniségek bálványozása. Mikor a két irányzat összetalálkozott, létrejött 
a világot letaglózó amerikai film, és a multiplex hálózatokkal mára lemosta a színről a világ 
maradékának teljes filmgyártását.9 
 
Jóllehet időről-időre megjelennek olyan erőteljes, művészfilmes arthouse áramlatok, mint az 

ázsiai minimalizmus a 80-as években, vagy a 90-es évek Dogma-mozgalma, a hollywoodi 
közönségfilm a filmgyártás egyeduralkodójává vált, és semmi jelét nem látni annak, hogy az európai 
vagy az ázsiai művészfilmek – legalábbis a nézőszámok tekintetében – újra képesek lennének 
felvenni vele a versenyt. A hollywoodi filmgyártásra jellemző szemléletmód jut kifejezésre az 
Amerikai Filmakadémia legfrissebb bejelentésében is, miszerint 2019-től új Oscar-kategóriát 
kívánnak indítani a legjobb populáris filmeknek járó aranyszoborért, ezzel kifejezetten a jegybevételi 
statisztikákat értékelve fel a filmek egyik fontos, díjazandó paraméterévé. 
 Mindez azért lényeges tehát, mert a történetmesélő filmben előforduló kameramozgások 
fajtáira és lehetőségeire is erőteljes hatással van. David Bordwell egy sokat idézett, 2002-ben 
megjelent tanulmányában hívta fel a figyelmet arra a számtalan filmpéldával és snitthosszaik 
statisztikai adataival is alátámasztott tényre, mely szerint a kortárs amerikai filmek stílusa 
voltaképpen nem annyira egy forradalmian új konstrukció, mint inkább a klasszikus hollywoodi film 

                                                
6 A francia, olasz, brit, német, szovjet, kelet-európai, japán és brazil újhullámokról részletesen ír Bordwell – Thompson 
i.m. 2007.467–504. 
7 Lásd Bordwell – Thompson i.m. 2007. 521 –534, illetve Vincze Teréz: Vissza a valósághoz (II.) – Az angol free 
cinema és az angol újhullám. Filmtett 2001/2002. Utolsó letöltés: 2018.07.01. 
http://www.filmtett.ro/cikk/1403/filmtortenet-vissza-a-valosaghoz-ii-az-angol-free-cinema-es-az-angol-ujhullam 
8 Vincze Teréz: Vissza a valósághoz (I.) – Az olasz neorealizmus története. Filmtett 2001/2002. Utolsó letöltés: 2018. 
07.01. http://www.filmtett.ro/cikk/1401/filmtortenet-vissza-a-valosaghoz-i-az-olasz-neorealizmus-tortenete 
9 Ágfalvy Attila: A megismerés bátorsága és a tekintet ereje. Kovács László és Zsigmond Vilmos munkáiról. Metropolis 
2000/1. 27. 
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kontinuitásra épülő formanyelvének sajátos variációja. Bordwell ezt az „intenzív folyamatosság” 
(intensified continuity) stílusának nevezi, és négy fő stratégiával jellemzi: gyorsabb vágás és egyre 
rövidebb átlag snitthossz (1), a teleobjektív és a széleslátószög szélsőséges használata (2), közelebbi 
nézetek gyakorisága (3) és a térben szabadon barangoló, mindenhová behatoló, bravúros 
kameramozgás (4).10 

Valóban, nem lehet nem észrevenni, hogy az új-hollywoodi filmek, de általában a mai 
angolszász közönségfilmek is folyamatos vizuális villódzásban és mozgásban vannak a montázs vagy 
a kameramozgások révén. A rendezőként, operatőrként és tanárként is aktív Gil Bettman hívja fel a 
következőre a figyelmet Directing the Camera című könyvében: „A leíró-megalapozó jellegű 
felvételek (establishing shot) egészen a Spielberg éráig gyakran még teljesen statikusak voltak, az 
alkotók általában egy ¾-es, fix, felső totállal vezették fel az új helyszínt.”11 Valóban, a modern mozi 
sajátja a mozgó master (vagyis szekvencia) – miközben a kameramozgás célja továbbra is elsősorban 
a néző informálása. A gépmozgások folyamatosságát és egymásra vághatóságát illetően különösen 
fontos a leíró, master jellegű felvételek tempója, mert általában ezek határozzák meg a többi 
kameramozgás sebességét és ritmusát az adott jelenetben. Egy dinamikusan mozgó master felvétel 
ezért jellemzően felerősíti a kameramozgást a jelenet egészében. A 70-es évektől kezdve az is 
megfigyelhető, hogy az eredetileg kontinuitást biztosító vágások egyre inkább megszaporodnak, 
ritmusuk felgyorsul a játékfilmekben.12 A non-lineáris, digitális vágással ez a tendencia az 
ezredforduló után csak tovább fokozódik; a felgyorsult montázs egyik hozadéka az lett, hogy az 
összetett jelenet-szcenírozási technikák, illetve az átfogó, mélységi kompozíciós színreviteli 
módszerek alkalmazása helyett a rendezők és az operatőrök egyre inkább a kameramozgásokban 
vélték felfedezni annak a lehetőségét, hogy eligazítást nyújtsanak a nézőnek a filmek vizuális terében. 
„Amikor egy beállítás csak 3 másodpercig lesz látható a vásznon – jegyzi meg Zsigmond Vilmos 
operatőr –, (...) a nézőnek nincs ideje eldönteni, mi lényeges, muszáj tehát a tekintetét irányítani, 
[valamerre] kényszeríteni.”13 

A folyamat okai összetettek. Az intenzív folyamatosság, és az azzal járó túlhajszolt 
kameramozgások David Bordwell véleménye szerint a televízió mozifilmekre gyakorolt hatásának 
tudhatóak be. A mozifilmes és televíziós gyártási módszerek találkozása, valamint az ebből származó 
stilisztikai átfedések kezdete a 60-as évekre tehető, amikor a gazdaságosabb forgalmazás érdekében 
a mozifilmek a televíziós sugárzásba is bekerülnek, a televíziós csatornák pedig a műsoridőért cserébe 
részt vállalnak a mozifilmek finanszírozásában. Ettől kezdve a filmkészítők nem hagyhatják 
figyelmen kívül műveik terjesztési utóéletét, így már a forgatás során számolniuk kell azzal, hogy 
egy-egy kompozíció vagy gépmozgás miképpen fog mutatni a televízió – a vászonhoz képest – 
miniatűr képernyőjén.14 Bordwell szerint a távolabbi nézetekre tervezett mélységi kompozíciók és 
összetettebb színreviteli technikák ellenében manapság jobban preferált közelképek, a hozzájuk 
társítható teleoptika-használat, a túlerőltetett gépmozgás, valamint a felgyorsult montázsritmus 
mögött valójában a szélesvászon és a televíziós képernyő fokozódó hibriditása áll.15  
                                                
10 Bordwell, David: Intenzív folyamatosság. Vizuális stílus a kortárs amerikai filmben. Metropolis 2012/4. 48–65. (A 
tanulmány eredetileg 2002-ben jelent meg, Intensified Continuity címmel, a Film Quarterly folyóiratban.) 
11 Gil Bettman: Directing the Camera. Michael Wiese Productions, 2013. 18. (A továbbiakban az angol szövegeket saját 
fordításomban közlöm. TM)  
12 Bordwell felhívja a figyelmet arra, hogy a hangosfilm megjelenésétől a 60-as évekig a legtöbb hollywoodi elbeszélő 
film átlag 300 és 700 közötti beállítást tartalmazott, melyek átlagos snitthossza 8–11 másodperc közé esett. „Ez még 
inkább felgyorsult az 1990-es években, számos film 2000-nél is több plánt tartalmazott, átlagosan 2-8 másodperc közti 
hosszal.” L. Bordwell, David: Színrevitel és stílus. Apertúra 2007 nyár. http://apertura.hu/2007/nyar/bordwell Utolsó 
letöltés: 2018.05.28. 
13 Zsigmond Vilmos szavait idézi Bordwell i.m. 2007. 
14 Blos-Jáni Melinda: Vászon és képernyő, Robert Altman tévéfilmjeiről. Filmtett 2006/2007. Utolsó letöltés: 
2018.05.26. http://www.filmtett.ro/cikk/97/robert-altman-tevefilmjeirol 
15 Manapság is gyakori, hogy mozifilm forgatásakor külön biztonsági zónát jelölünk ki annak érdekében, hogy a 
kompozíciók a televíziós képernyőkön is érvényesüljenek, hiszen a szélesvászonra tervezett képek két széle a televíziók 
képernyőjének arányából adódóan levágódhat. (Ez az utómunkára is igaz, egy játékfilm esetében különböző fényelést kap 
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Az intenzív folyamatosság bordwelli megfigyelését az elmúlt két évtized mozgóképi 

fejleményei csak tovább igazolták. Az utóbbi 10 évben korábban soha nem tapasztalt átjárást látunk 
a mozifilmek és a televíziós sorozatok között, de idesorolhatjuk a videoklipeket és a reklámfilmeket 
is, a technika mára ugyanis összeért. Nagyjából 2005-ig a mozifilmeket negatív filmnyersanyagra 
forgatták, filmes kamerákkal és a hozzájuk kapcsolódó kameramozgató eszközökkel, valamint 
lámpaparkkal. A televíziózásra a videotechnika volt a jellemző, az ehhez kapcsolódó eszközigényeket 
pedig csak ritkán lehetett a filmipar korszerű technikáival párosítani; ebből adódóan a két médium 
mind a szakmai hierarchizáltság, mind a stílus tekintetében határozottan elkülönült egymástól. 
Amikor a digitális felvételi technika a 2000-es évektől rapid fejlődésnek indult, fokozatosan 
kiszorította a celluloidot a filmgyártásból; különösen az Arri és a Red cég fejlesztéseinek 
köszönhetően az elektronikus kamerák bekerültek a mozifilmgyártásba, illetve a televíziós 
sorozatgyártásba, valamint a reklám- és pop-promo iparba. A közös hordozó kialakította és 
egységesítette a 35 mm-es digitális szenzoros felvételi technikához kapcsolódó eszközparkot, így ma 
már nagyrészt ugyanazokat a felvételi, kameramozgatási és világítási technikákat használjuk egy 
mozi-, illetve reklámfilmhez, vagy egy komolyabb költségvetésű televíziós minisorozathoz.   

A megváltozott terjesztési módszerek, a műfajok közötti technikai átjárhatóság nyomán a 
film- és televízióipar különböző szegmensei összeértek, illetve az alkotók műfajok közötti mobilitása 
is felerősödött,16 ami jól láthatóan tovább erősíti a történetmesélő filmek intenzív kontinuitását és az 
ezzel járó lendületes kameramozgást. A kamera mozgatására irányuló felerősödött alkotói igények a 
kameramozgató eszközök szüntelen fejlesztéseire ösztönzik a filmipar technikai szakembereit, ezek 
az innovációk pedig óhatatlanul visszahatnak magára a vizuális formanyelvre és a színreviteli 
technikákra. Egy dialógusra épülő jelenet színrevitele során ma már az olyan korszerű eszközök, mint 
a steadicam, a Trinity, vagy a Technokrán kötetlen pályákon való mozgatása lehetővé teszik, hogy a 
kamera folyamatos közelségben mozogjon együtt a szereplőkkel;17 másfelől az eszközök 
mozgékonysága, stabilitása, mérete és zajmentessége a rendezőket arra inspirálja, hogy a kamera 
mellett magukat a szereplőket is bátran mozgásban tartsák például társalgás közben is.  

Míg a 60-as évekig az egyszerű kétszereplős párbeszédeket a rendezők legtöbbször egy 
kétalakos beállításban, statikusan pozícionált vagy csak keveset mozgatott alakokkal oldották meg, 
mára egy ilyen jelenetet jellemzően olyan egymásra vágott közeli plánokkal dolgoznak fel, 
amelyeken a kamera folyamatosan kíséri-követi a sétáló szereplőket (walk-and-talk).18 

Érdemes látni azonban, hogy amíg kezdetben bizonyos kameramozgató eszközök 
innovációját kifejezetten dramaturgiai vagy szcenírozás-technikai igények hozták lendületbe, 
használatuk az intenzív folyamatosság struktúrájában gyakran mértéktelenné válik. A gépmozgás 
ugyanis jó esetben nem pusztán stiláris eszköz, hanem egzakt módon körülhatárolható funkciókat tölt 
be a történetmesélésben. A cselekménytől függetlenül mozgatott (free ranging) kamera, amely 

                                                
a mozis, illetve a televíziós kópia, mivel egy „átlagos” televízió kisebb fényértékeket képes átfogni, mint a 
moziterjesztésben használt projektorok és filmvásznak.) 
16 Egyre gyakoribb például, hogy a mozifilmes szakemberek előszeretettel próbálják ki magukat televíziós sorozatokban, 
reklámfilmes- vagy videoklipes műfajokban, illetve a tévésorozatokban szakmai tapasztalatot szerző rendezők és 
operatőrök mind gyakrabban debütálnak mozifilmekben. 
17 Ezekről a kameramozgató eszközökről részletesen írok a III.1.3. fejezetben. 
18 Koltai Lajos operatőr hívja fel a figyelmet egy interjúban arra a kihívásra és ellentmondásra, amit a komédiák 
fényképezése jelent. A hangosfilm első évtizedeiben az operatőrök, ahogy Koltai fogalmaz, egyfajta színházi 
jelenetegységi logika alapján – és a helyzetkomikum érdekében –, hagyták, hogy két-három szereplő is közös plánban 
maradjon, illetve a karakterek szabadon mozoghassanak a rögzített beállítás hátterében: „... iszonyú energiával tartották 
egyben a jelenetet. Belső ritmusa volt a képnek, nagyon kis, decens kameramozgásokkal oldották meg ezt az izgalmas 
játékot. Pergő dialógusokkal fokozták a színházi feszültséget, amit az egyidejűség élménye okozott. Nevetni attól lehetett, 
hogy a háttérben mozgó figurák pont az ellenkezőjét tették annak, mint amit az előtérben álló mond. Ennek a 
szétvagdosásával iszonyú energiákat, poénokat lehet veszteni. A stúdiók viszont a televíziótól tanult ócska hollywoodi 
vágástechnikát, a közeli–totál dinamikáját várják el. Követelik a közelit, a sztárra hivatkozva.” Fazekas Eszter: 
Bekeretezett képek. Beszélgetés Koltai Lajossal. Metropolis 2000/1. 70. http://metropolis.org.hu/?pid=16&aid=194 
Utolsó letöltés: 2017.11.02. 
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rendkívül népszerű eleme a kortárs hollywoodi közönségfilmeknek, túlhajszolt használatával 
könnyen hivalkodóvá teheti a fényképezést, még akkor is, ha az operatőr ehhez naprakész technikai 
szakértelemmel a legkorszerűbb eszközöket használja fel. Ugyanakkor a filmipar bizonyos 
szegmenseiben ma már kifejezett elvárásként merülhet fel egy operatőrrel vagy rendezővel szemben, 
hogy egy bizonyos fokú tartalmi silányságot iparkodjon elfedni azzal, hogy – a néző vizuális 
kíváncsiságát folyamatosan fenntartva és kielégítve – kifejezetten olyan felvételtechnikai 
akadályokat állítson fel a forgatáson, amelyeken aztán bravúros kameravezetési megoldásokkal lehet 
úrrá. A gépmozgás ilyenkor azonban pusztán üres, tartalom és értelem nélküli, ornamentális szerepet 
tölt be, a túltelített technika használata pedig inkább a videoklipek vizualitását idézi. 

A gyakorlat többnyire azt mutatja, hogy a reklámfilmek, de a stúdiórendszerben készült műfaji 
és művészfilmek esetében is a megrendelők olyan rendezőkre bíznak rá egy-egy produkciót, akiktől 
innovációt remélhetnek a vizualitás terén. Különösen a mai angolszász közönségfilmekre jellemző, 
hogy az alkotók egy produkció képi világának részletes és grandiózus kidolgozására gyakran nagyobb 
hangsúlyt fektetnek, mint a történet alapjául szolgáló forgatókönyvre, vagy akár a színészi játékra. 
Gil Bettman mutat rá a korábban említett Directing the Camera című könyvében:  
 

Ha megvizsgáljuk egy 100 millió dolláros stúdiófilm költségvetését, azt látjuk, hogy a büdzsé 
80%-a a produkció látványvilágának megteremtésére fordítódik. Napjainkban olyan rendezők 
érvényesülnek a filmiparban, akik már nemcsak a színészekkel találják meg a hangot, hanem 
képesek együttműködni a technikai és az utómunka-stábbal is. Fontos, hogy a rendező jól 
válasszon történetet, színészt, de ez nem feltétlenül elég. Ma már a képi világuk alapján jegyzik 
a filmrendezőket, ezért naprakészen kell ismerniük a legkorszerűbb technikákat annak 
érdekében, hogy vizuálisan ne maradjanak archaikusak és idejétmúltak.19 

 
 Ez fokozottan érvényes a kameramozgásokra is. A kortárs médiakörnyezetben élő közönség 
általában nem elégszik meg a statikus képekkel, mivel a különböző médiumok felfokozott tempójú, 
folyamatosan mozgó, dinamikus, a nézőt már-már túlingerlő audiovizuális kontextust működtetnek. 
Ma már egy színházi közegből érkező rendezőnek is ismernie kell a filmgyártás-technológiát, tudnia 
kell például, hogy mekkora képkivágást mutat egy 25 mm-es optika, amikor a kamera egy 30 láb 
hosszú kránon helyezkedik el, vagy hogy miért nem adunk a színészre zöld ruhát, amikor lyukasztott 
háttérrel dolgozik az utómunka-stáb. Bettman a kortárs filmkészítési folyamat realitását pontosan 
foglalja össze, amikor így folytatja:  
 

Egy hollywoodi produkció forgatásán manapság ritkábban látjuk a rendezőt színészeket 
instruálni – az alapos és hosszú előkészítési folyamatnak köszönhetően ugyanis csak minimális 
rendezői instrukciókra van szüksége a színészeknek. A legtöbb rendező a forgatásra szánt idő 
jó részét a monitorok előtt tölti az operatőrrel, a látványtervezővel és az utómunka- 
supervisorral, mert a produkcióra szánt pénz tetemes része a technikai részlegvezetőkkel 
közösen meghozott döntésekre megy el. (…) A kis- és nagyköltségvetésű filmek elkészítéséhez 
egyaránt olyan rendezőre van szükség, aki ismeri a filmművészet vizuális nyelvét és az 
alkalmazható technikát, eszközparkot is.20 
 

 Ideális esetben a film képi világa a rendező és az operatőr, valamint a részlegvezetők közötti 
kollaboráció eredménye. A filmkészítés folyamatát egy ház építéséhez hasonlíthatjuk, ahol minden 
„elem” terv szerint, különböző szakemberek együttműködésének eredményeként kerül a helyére. Ha 
a rendező nem elég felkészült, vagy az ismeretei hiányosak, megtörténhet, hogy a kreatív alkotótársak 
elképzelései túl nagy hangsúlyt kapnak, és végül nem az a bizonyos film születik meg, amelyet a 
rendező megálmodott. Gyakorló operatőrként elmondhatom: nincs annál inspirálóbb és bátorítóbb, 

                                                
19 Gil Bettman: Directing the Camera. Michael Wiese Productions, 2013. 3. (A továbbiakban az angol szövegeket saját 
fordításomban közlöm. TM)  
20 Bettman i.m. 4-5. 
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mint amikor egy tapasztalt, céltudatos rendezővel részletekbe menően át lehet gondolni a film 
technikai paramétereit, a gépmozgásokat, vagy akár a világítást is.21 
 Az érzékenység, az irodalmi és képzőművészeti műveltség rendkívül fontos, de ennél jóval 
többre van szükség – egy rendezőnek technikai szakemberként is helyt kell állnia egy produkcióban. 
Ezért meggyőződésem: a filmes képzésben részesülő rendező-szakos hallgatóknak gyümölcsöző 
lenne elsajátítani az alapvető technikai-technológiai ismereteket – azért, hogy az operatőri 
szempontot is megismerve, képesek legyenek irányítani a produkció technikai részlegeit, azoknak a 
szakembereknek a munkáját, akik a vizualitásért felelnek.  
 Magyar viszonylatban kevés átfogó tanulmány készült a kameramozgásokról és a mozgások 
lehetőségét biztosító eszközparkról, a legismertebb talán Szabó Gábor Balázs Béla-díjas operatőr 
Filmes könyv című kézikönyvének vonatkozó fejezete.22 A témában érintett egyéb, főleg angol nyelvű 
szövegeket a következő részben tekintem át, felidézve a saját koncepcióim szempontjából fontos 
részeket. Disszertációmban igyekszem összefoglalni mindazt, amit a gépmozgásokról, annak 
típusairól és lehetséges funkcióiról megtapasztaltam, hiszen az itt tárgyalt kameramozgató eszközök 
és rendszerek nagy részével személyesen volt alkalmam dolgozni, vagyis megtanultam, hogy mikor 
és hogyan kell használni mindezeket annak érdekében, hogy hatásosan és hitelesen teremtsünk meg 
különféle világokat a vásznon. 
  

                                                
21 Erről részletesebben lásd a IV. fejezet két esettanulmányának (1, illetve Éden) forgatási tapasztalatait. 
22 Szabó Gábor: Filmes könyv. Budapest, AB OVO, 2002. A kameramozgás című fejezete (61–94). Az operatőri 
tapasztalatait összefoglaló szerző néhány évvel később kifejezetten a kameramozgásokat, azok fajtáit és funkcióit 
összefoglaló DLA dolgozatot írt, amire disszertációmban a továbbiakban magam is gyakran hivatkozni fogok: Szabó 
Gábor: A filmes kameramozgás fejlődése és beépülése a kortárs filmnyelvbe. Budapest, SZFE, 2012. Kézirat. 
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I. 1. A kameramozgások jelentőségéről az operatőri munkában  
A kamera mozgatása az operatőri munka összetett folyamatának csak egy részterületét jelenti. A 
filmkészítés folyamatában az operatőr a kiválasztott vagy berendezett helyszínek, szereplők, 
események lefilmezése, mozgóképes rögzítése során, mint korábban említettem, hol szorosan, hol 
közvetve működik együtt a filmkészítésben részt vevő többi szakemberrel. A különböző 
munkafázisok (pl. berendezés, felvétel, utómunka, stb.) és szakterületek (pl. operatőri munka, 
látványtervezés, vágás, stb.) között különféle kooperációk képzelhetők el; ezek között a határok nem 
mindig húzhatóak meg egyértelműen, illetve produkciónként is változhatnak. Összefoglalóan 
elmondható azonban, hogy az operatőri munkának jelentős szerepe van „a film vizuális stílusának 
létrehozásában, a néző filmes tér- és időtapasztalatának megteremtésében.”23 
 Patrick Keating filmtörténész az operatőri munkával kapcsolatban fontosnak tartja fehívni a 
figyelmet arra a kettősségre, ami nem csak a hollywoodi filmiparban érvényesül, és amit a 
gyakorlatban magam is tapasztalok. Egyfelől létezik ugyanis egy romantikus, idealista felfogás az 
operatőri munkáról, mint művészi teljesítményről, amely a történések hangulatának kifejezésében, a 
szituációk atmoszférájának közvetítésében, az expresszív fényképezésben áll, másfelől nem lehet 
szem elől téveszteni, hogy az operatőr ugyanakkor egy ipari szakma képviselője, aki egy 
„hierarchikusan felépülő, tömegtermelésre berendezkedett, kereskedelmi szempontokat is szem előtt 
tartó rendszerben,” különféle eszközök és rendszerek technikai ismeretének feltétele mellett űzi a 
mesterségét.24 Ez a munka tehát technológiafüggő, de a kapcsolat nem egyirányú, ahogy azt már 
korábban érintettem: az új technológiák (pl. világítás, kameratípusok, stb.) mindig kihatottak a filmek 
stílusára, de a filmek stílusa nem csak a meglévő technikai lehetőségeken múlott, az operatőrök 
gyakran maguk feszegették a filmipari, technikai határokat egy adott hatás vagy stílus 
megvalósításának céljával (mint pl. Garrett Brown operatőr, a steadicam feltalálója).25 
 A történetmesélő filmben a technikai újítások jó esetben szervesen beépülnek az elbeszélés 
közvetítésébe, és azt a célt szolgálják, hogy a történet egyes mozzanatai minél szélesebb közönség 
számára érthetővé váljanak. Egy operatőr általában többféle lehetőség közül választhat a film képi 
világának megkonstruálásában, illetve folyamatos alakításában. A felvételi technika megválasztásán, 
a fények megtervezésén túl a legkézenfekvőbb és legfontosabb lehetőség a kamera mozgatása. A 
másik oldalról nézve a kameramozgás a filmek dinamikus képi kompozíciójában csak az egyik 
mozgásfajta, hiszen maguk a szereplők, filmben megjelenő különböző objektumok is mozoghatnak, 
az álló vagy mozgó kamerától teljesen függetlenül. Míg több filmrendező is leginkább a vágást 
használja a nézői figyelem irányítására, egyes rendezők (pl. Jancsó Miklós) előszeretettel 
folyamodnak a kamera mozgatásához, hogy hosszú snittek közben, azok vágással való megszakítása 
nélkül tereljék a mozinéző figyelmét az adott térben zajló események különböző részleteire.26  
A digitális technológia bevezetésével az operatőri munka egyes fázisai is átalakuláson eshetnek át, 
pl. a berendezés, a tér, a színek vagy a világítás szoftveres manipulálási lehetőségei miatt,27 de az 
operatőri munka és ezzel együtt a faktuális kameramozgások jelentősége továbbra is elvitathatatlan.28 
 A moziban, akárcsak a színházban, a néző pozíciója rögzített.29 A helyzetét változtató kamera 
segítségével viszont bárhova eljuthat térben és időben. Függetlenül attól, hogy áll vagy mozog a 
kamera, a néző egyfajta leskelődői, szemlélődői voyeur-helyzetében van: ő a kulcslyukon (a kamera 
lencséjén) keresztül figyelő kívülálló, aki előtt ismeretlen világok tárulnak fel. A kameramozgások 
                                                
23 Keating, Patrick. Introduction. In: Keating, P. ed. Cinematography. New Jersey, Rutgers University Press, 2014. 1.  
24 Keating i.m. 1–2. 
25 Keating i.m. 3. 
26 A dolgozatban több komplex hosszú beállítás kameramozgását is részletesen elemzem, illetve kifejezetten erről lásd a 
II.3.9.a. fejezet (Hosszú fárt vagy vágás?), illetve a IV.1. szekció (A snittrebontást helyettesítő kameramozgás) példáit. 
27 Az alkotói folyamatot, az előkészítéstől az utómunkáig, a nyersanyagtól a fényhasználatig a digitális technológiák 
további lehetőségekkel és azok különféle variációival látták el. Bővebben erről lásd a Melléklet B. összefoglalóját. 
28 Keating. i.m. 10. 
29 Kivételként említhető a volumetrikus megjelenítés, ahol a néző körbejárhatja a látványt a virtuális térben, illetve a 
4D-s vetítések az erő-visszacsatolásos székekkel és járművekkel. Bővebben erről lásd a Melléklet B. összefoglalóját. 
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jelentőségét egyfelől az adja, hogy az egyszerűbb mozgástípusok nagyon természetesek, a nézők 
számára hétköznapian ismerősek, mert a tér bejárásának tapasztalatát idézik fel. David Bordwell ezt 
a kamera antropomorfizmusával hozza kapcsolatba, amikor így ír: „A filmbeli tér háromdimenziós, a 
kamera pedig szabadon mozog benne. Ez az alapja a hagyományos megfeleltetésnek a kamera és az 
emberi test között: a fej forog, akár a horizontális vagy a függőleges svenk, és az egész test helyet 
változtat, utazik, mint a fárt vagy krán esetében.”30 Ezért is alakulhat ki a film nézése közben a néző 
tekintete és a kamera tekintete között egyfajta azonosság, megfelelés, ami megkönnyíti a film 
világába való belépést, illetve egyes esetekben a filmbeli szereplők nézőpontjával való azonosulást. 
Bordwell ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a kameramozgás a legtöbbször személytelen, és 
éppen a természetessége miatt nehezen észrevehető. Szerinte a néző tisztában van vele, hogy amit lát, 
azt egy kamera közvetíti, de filmnézés közben ettől gyakran el tud tekinteni, és nem minden percben 
tudatosul benne, hogy egy kamera mozgásának köszönhető a látvány, vagy a térbeli változás – hacsak 
erre a filmkészítők valamilyen technikával fel nem hívják a figyelmét. Ezeket az eseteket nevezi 
Bordwell „expresszív” gépmozgásoknak, amikor a kameramozgás stílusa, időzítése, ritmusa egyszerű 
információnál többet fejez ki.31  

Vivian Sobchack filmesztéta egy kifejezetten ennek a témának szentelt tanulmányában 
négyféle mozgást különböztet meg a filmben: az élőlények vagy tárgyak mozgását (1), a vágás által 
változó látványt (2), a zoom optikai mozgását (3), és negyedikként a kameramozgást, melynek 
egyértelmű jele a mozgó keret és a változó térbeli perspektíva (4).32 Az ő véleménye szerint sem 
érzékeljük mindig a kameramozgást: tudunk róla, de nem tudatosítjuk minden pillanatban. Egyenesen 
rendkívüli kihívásnak nevezi, hogy úgy nézzünk egy filmet, hogy közben tudatosan figyeljük, hogyan 
és mikor mozog a kamera, és miképpen alakítja a látványt. Ugyanakkor mindkét szerző egyetért 
abban, hogy a kameramozgás az, ami a legközvetlenebb módon hozzájárulhat ahhoz, hogy a néző a 
filmbeli térbe „kerüljön”, és az események résztvevőjének érezhesse magát. Ugyanezt hangsúlyozza 
Garrett Brown is, amikor a steadicam kapcsán az „emberi látás szimulálásáról” beszél, és ezt 
támasztják alá azok a kísérletek is, melyek szerint a mozinéző sokkal inkább együttérez olyan 
szereplőkkel, történésekkel, amelyeket pl. steadicammel vettek fel.33 De hasonló történik akkor is, 
amikor a néző számára a „belépés” vagy „utazás” élménye attól lesz intenzív, hogy a filmkészítők a 
mozgást szubjektív nézőponttal kombinálják – mint például Stanely Kubrick 2001 – Űrodüsszeia 
(2001: A Space Odyssy, 1964) című filmjében, ahol a néző szeme Bowman szemével azonosul a 
dimenziók közötti utazás jelenetében.  
 

                                                
30 Bordwell, David: Camera Movement and Cinematic Space. Ciné-Tracts 1977/1. no.2. 20. A kamera emberi 
tulajdonságokkal való felruházásáról lásd még: Edward Branigan: Projecting a Camera. Language-Games in Film 
Theory. Routledge, 2006. 36–39. 
31 Bordwell i.m. 1977. 23. 
32 Sobchack, Vivian: Toward Inhabited Space: Semiotic Structure of Camera Movement in Cinema. Semiotica 1982/41. 
nos.1-4. 317. 
33 Erről írnak tanulmányukban a pszichológus szerzők: Gallese, Vittorio – Michele Guerra. The Feeling of Motion: 
Camera Movements and Motor Cognition. Cinema & Cie 2014/14. nos. 22-23. 110–112. 
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I. 2. A kameramozgások főbb típusai és funkciói a szakirodalomban 
Garrett Brown operatőr arra a kérdésre, hogy miért van szükség a kamera megmozdítására, a 
következőt válaszolta: „Ennek az oka lehet nagyon egyszerű (pl. a harmadik dimenzió érzékeltetése), 
de egészen komplex is, a drámai, kinetikus, pszichológiai és optikai lehetőségek függvényében. Ami 
persze arra is utal, hogy legalább ilyen fontos érezni, hogy mikor kell megállni.”34 Jakob Isak Nielsen, 
kifejezetten kameramozgásokra szakosodott operatőr, több évtizedes szakmai tapasztalattal a háta 
mögött ezt írja: „A kameramozgások több éves kutatás és elemzés után még mindig képesek meglepni 
és zavarba ejteni a gyakorlott szemet is, arra ösztönözve, hogy újra és újra megvizsgáljunk egy 
specifikus mozgást. Hosszan és intenzíven kell figyelnünk, hogy megragadjuk a kameramozgások 
hatásait.”35 A korábban említett David Bordwell filmtörténész szerint a gépmozgások nehezen 
osztályozhatóak, és „túl megfoghatatlanok ahhoz, hogy csoportosíthatóak és elemezhetőek 
legyenek.”36 A különböző filmszakmai vagy operatőri kézikönyvek ennek ellenére általában 
megkísérlik rendszerbe, osztályokba rendezni a kameramozgásokat, ugyanakkor nagyon eltérő képet 
mutatnak a típusok és funkciók beazonosításakor. 
 Filmismereti tankönyvükben pl. Bordwell és Thompson a kamera fizikai mozgását a kamera 
szögének, szintjének, magasságának és távolságának snitt közbeni megváltoztatásaként határozzák 
meg,37 és a konkrét funkciók osztályozása helyett csak kettőre utalnak: a kameramozgás egyfelől 
térről, tárgyakról, eseményekről, történésekről informál, másfelől érzéseket, hangulatokat, 
állapotokat és szubjektivitást képes közvetíteni. Blair Brown gyakorló operatőr és rendező 
tankönyvében szintén leírja, hogy végtelen számú variáció lehetséges a kamera mozgásában, de a 
kamera elhelyezésének motivációját, vagyis az elbeszélési kontextushoz igazítását hangsúlyozza, 
kiemelve, hogy a kamera helyzete, mielőtt még megmozdulna, már eleve egy üzenettel, jelentéssel 
rendelkező nézőpontot jelent. A gépmozgás funkcióiról általánosságban beszél, és az információ-
átadáson túl az „érzelmi töltet” hozadékát említi meg: „A kamera megmozdítása nem egyszerűen 
helyváltoztatás. Maga a mozgás, a stílus, az útvonal, a tempó és az adott eseményhez viszonyított 
időzítés mind hozzájárulnak a felvétel hangulatához. A témától független érzelmi és jelentéstöbbletet 
adnak hozzá.”38   
 Serena Ferrara kutató és gyakorló operatőr a steadicamről írott könyvében két nagyobb 
típusba sorolja a kameramozgásokat: szöget bezáró (angular) mozgásokként tartja számon a 
horizontális és vertikális svenket, és térbeli (spatial) kameramozgásokként a fártot, a kránt, a 
légifelvételeket és a zoomot. Funkcióik alapján megkülönbözteti a motivált kameramozgást, amely 
egy szereplő vagy mozgó tárgy útvonalát követi,39 és a szabad mozgást, amikor a kamera az 
eseményektől függetlenül, azokról leválva mozog a térben. Ferrara azt is kifejti, hogy ez az 
elválasztás a konkrét filmekben nem egyértelmű, mivel ez a kétféle mozgás gyakran észrevétlenül 
                                                
34 Brown, Garrett: The Moving Camera. Part I. Zerb: Journal of the Guild of Television Cameramen 2003/58. Autumn. 
32. 
35 Nielsen, Jakob Isak: Five Functions of Camera Movement in Narrative Cinema. In: Coleman, Lindsay – Miyao Daisuke 
– Roberto Shaefer (eds). Transnational Cinematography Studies. New York, Lexington Books, 2016. 49. 
36 Bordwell i.m. 1977. 19. 
37 Bordwell, David – Thompson, Kristin: Film Art: an Introduction. New York: McGraw Hill, 2013. 195. 
38 Brown, Blain. Cinematography: Theory and Practice: Image Making for Cinematographers and Directors. Focal Press, 
2016. 302. 
39 Dolgozatomban ilyen például az „együttmozgó fárt” esete (lásd II.3.1. fejezet). 
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olvad egymásba, mint például Stanley Kubrick Ragyogás (The Shining, 1980) című filmjében, ahol 
a folyosón bicikliző fiú szemszögével egy ideig azonosulva, majd róla leválva „önállósodik” a 
kamera, ugyanazon a snitten belül.40 A funkcióváltás pillanatát gyakran csak úgy lehet észrevenni, ha 
többször visszanézve nagyon részletesen elemezzük a kameramozgás minden egyes fázisát.41 

Egy másik, sokat hivatkozott, három részes kézikönyv, a filmiparban dolgozó Cristopher 
Kenworthy Master Shots című sorozata, a gépmozgások funkcióinak külön osztályozása nélkül, 
elsősorban kortárs hollywoodi filmek jeleneteinek elemzésével kínálja a különféle kameramozgások 
és beállítások hatásainak sokrétű bemutatását. Munkáját az elemzett szekvenciák kamerapozícióinak 
és gépmozgásainak perspektivikus helyzetét és útvonalait illusztráló ábrák teszik rendkívül 
praktikussá.42 
 Szabó Gábor nemzetközi viszonylatban is precíz és árnyalt tipológiát és funkcióleírást ad már 
említett művében. A kameramozgásokat két csoportba, kétdimenziós (svenk és zoom) és 
háromdimenziós (fárt, krán)43 mozgásfajtákra osztja, és részletes leírással különbözteti meg lekövető, 
átkötő, leíró és dinamikus jellegüket. A funkciók között pedig a térábrázolás, a belső vágás, a ritmus- 
és atmoszférateremtés, és a hangsúlyozás négy funkcióját jelöli meg elsődlegesként, melyekhez 
ötödikként társul a nézőpont megadása, amit Szabó nem tart egyenrangúnak a többi funkcióval, mivel 
míg „az előző négy mozgástípus esetében a kameramozgás önálló kifejező elemként szolgált, itt 
viszont egyszerűen csak imitálja valakinek a szemszögét, aki történetesen éppen mozog.”44 

Jakob Isak Nielsen a narratív filmben alkalmazott kameramozgások több típusát is 
megkülönbözteti, de elsősorban azért, hogy az általa kiemelt alábbi hat funkciót példázhassa velük:45  

 
1. Eligazítás: a néző tájékoztatása a térbeli viszonyokról 
2. Ritmus: a film ritmusának, tempójának meghatározása 
3. Modulálás: az adott felvétel szuggesztív, értékelő többletjelentésekkel való ellátása 
4. Reflexió: a kameramozgás irányítottságára hívja fel a figyelmet, saját pozíciójára reflektál 
5. Absztrakció: elvont jelentéseket, gondolatokat vizualizál  
6. Fokalizáció: egy adott szereplőhöz vagy entitáshoz társítható nézőponti beállítás (POV)46 
 

Nielsen egyértelművé teszi, hogy az egyes funkciók ritkán jelentkeznek önmagukban, tiszta, 
egyértelmű formában, például a ritmus-funkció a legritkábban jelenik meg önmagában, vagy a térbeli 
eligazításhoz gyakran társul modulálás, stb. Leginkább a multitasking, vagyis a funkcióhalmozás 
jellemző: a funkciók vagy szekvenciálisan követik egymás, vagy egyszerre, szimultán módon 
jelennek meg ugyanahhoz a kameramozgáshoz társulva. 

A fenti funkciókon túl David Bordwell a filmstílusról értekezve, a korábban említett expresszív 
hatáson túl megjelöli a formanyelvi eszközök dekoratív funkcióját is. Az expresszív hatás kapcsán 
kifejti, hogy nem szükségszerű, hogy a stílus csupán konkrét tárgyakat, illetve személyeket jelöljön 
meg, hordozhat kifejező, expresszív minőségeket is. Más művészeti ágak példáit hozva írja: 

 
A zenei stílus túlnyomó része olyan érzelmi állapotok kifejezését célozza meg, mint a 
magasztosság, vidámság vagy a veszély. Az absztrakt expresszionista festményeket rendszerint 

                                                
40 Ezt a jelenetet magam is részletesen elemzem a steadicam technikai apparátusát bemutató III.1.2. fejezetben. 
41 Ferrara, Serena: Steadicam: Techniques and Aesthetics. Focal Press, 2013. 7–9. 
42 Kenworthy, Christopher: Master Shots. Volume 1. Studio City, Michael Wiese Productions, 2009.; Kenworthy, 
Christopher: Master Shots. Volume 2. Studio City, Michael Wiese Productions, 2011.; Kenworthy, Christopher: Master 
Shots. Volume 3. Studio City, Michael Wiese Productions, 2013. 
43 Szabó Gábor: A filmes kameramozgás fejlődése és beépülése a kortárs filmnyelvbe. Budapest, SZFE, 2012. Kézirat. 7–
15. 
44 Szabó i.m. 32. 
45 Nielsen, Jakob Isak: Five Functions of Camera Movement in Narrative Cinema. In: Coleman, Lindsay – Miyao Daisuke 
– Roberto Shaefer (eds). Transnational Cinematography Studies. New York, Lexington Books, 2016. 26. 
46 Nielsen, Jakob Isak. Camera Movement in Narrative Cinema: Towards a Taxonomy of Functions. University of Arhus, 
2007. PhD disszertáció. Kézirat. 242–247. 
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a zűrzavar és szorongás ábrázolásaként értelmezik. Az expresszív minőségeket a legtöbb 
filmben hordozhatja fény, szín, színészi játék, zene, továbbá bizonyos kameramozgások, mint 
például az elmosódott megpördülés, amely szédülést fejez ki.47  
 
Bordwell az elbeszélés és a stílus egyaránt meghatározó, egyforma fajsúlyú jelenlétét a 

„stílusközpontú,” vagy más néven parametrikus elbeszélésmódban határozta meg, mely olyan 
rendezők filmjeit jellemzi, mint Robert Bresson vagy Carl Theodor Dreyer.48 Szerinte a stílus 
bármelyik médiumon belül képes önállóan működni, felhívva magára a néző figyelmét: „Kiemel 
pillanatokat, és átfogóbb mintázatokat hoz létre (...), miközben arra késztet, hogy finom különbségeket 
fedezzünk fel (...) ilyen esetekben a stílus dekoratív módon funkcionál.”49 A történetmesélő filmek 
esetében Bordwell meglátása szerint a dekorativitás arra ösztönzi a nézőt, hogy rácsodálkozzon a 
médium „mintázat-előállítási lehetőségeire;” a stílus pedig az elbeszélés építésével párhuzamosan 
úgy és akkor lesz dekoratív, hogy közben egyéb stilisztikai funkciókhoz társul, vagyis a filmkészítő 
egyszerre mutathatja be például az elbeszélés diegetikus világát, miközben expresszív állapotokat 
közvetít, és „tiszta mintázatokat” hoz létre, például mint amikor egy-egy kameramozgás adott 
geometriájú útvonal mentén járja körül a tárgyát. Az ilyen típusú, dekoratív kameramozgáshoz, mely 
például Joseph von Sternberg, Busby Berkeley vagy Brian De Palma filmjeiben figyelhető meg, olyan 
mesterkéltség társulhat azonban, amely túlságosan kizökkenti a nézőt az elbeszélés követéséből. 
Talán ez is lehet az oka, hogy meglehetősen ritkán fordul elő történetmesélő filmekben.50 

I. 3. A dolgozatban használt tipológiáról és funkciókról 
Mindezeket összefoglalva tehát a következő állításokat tehetjük a kameramozgásokkal kapcsolatban: 

1. Az elbeszélő film kameramozgásai többféle típus és funkció kombinációjából jöhetnek létre.  
2. Az egyes kameramozgásokhoz visszatérőn társulhatnak bizonyos üzenetek, de nincs rögzített, 

állandó jelentésük, ez a kontextus függvényében változhat.  
3. A kameramozgások nem önmagukban hoznak létre jelentéseket, ez a filmben, illetve az adott 

snittben szereplő összes résztvevő elem együttműködéséből jön létre: a környezet, berendezés, tér, 
vizuális kompozíció, színészi játék, zene, vágás jelentésalakító szerepét nem lehet elégszer 
hangsúlyozni. Ezek mind különböző mértékben aktívan alakítják, vesznek részt az összhatásban. 

 
Disszertációmban az áttekinthetőség kedvéért alapvetően két típusba sorolva fogom tárgyalni 

a kameramozgásokat: 
Alapvető kameramozgásként fogom bemutatni a svenket, a fártot, a kránt és a zoomot, 

valamint a hozzájuk kapcsolódó klasszikus eszközparkot (statívok, fártkocsik, kránok, zoomok), a 
technika fejlődésére is kitérve (l. manuális, mechanikus/hidraulikus, távvezérlésű eszközök); 

Speciális kameramozgásokként fogok hivatkozni a steadicames, légi-, vízi gépmozgásokra, 
valamint a speciális gépmozgató eszközökre, amelyek tulajdonképpen az alapvető gépmozgások 
technikai innovációkból fakadó további mutációit teszik lehetővé. Ezek a technikai újítások – pl. a 
kézikamera a hatvanas évektől, a többi eszköz főleg hetvenes évektől induló rapid fejlődésének 
köszönhetően – erősen visszahatottak a plánozási és színreviteli technikákra, mivel egyre több kreatív 
lehetőséget kínáltak az alkotóknak a négy alapvető gépmozgás kivitelezéséhez és azok 
kombinálásához. E második csoport esetében átfedések jelennek meg, mivel valójában 
már eszközökről van szó, amelyekkel a fent említett négy alapvető gépmozgás különleges, rendhagyó 
módon valósítható meg, hiszen pl. kézből is lehet svenkelni, illetve a III.4. fejezetben (Vízi és víz 
                                                
47 Bordwell i.m. 2007. 
48 Ezt a filmformát Elbeszélés a játékfilmben című könyvének önálló fejezetében tárgyalja, lásd: Bordwell i.m. 1996. 283–
318. 
49 Bordwell i.m. 2007. 
50 Bordwell i.m. 2007. 
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alatti eszközök) említett közegben is használatosak kránok, csak ezek vízhatlan szerkezetek; a III.2. 
fejezetben (Speciális kameramozgató eszközök) bemutatott wirecam esetében pedig a kamera 
meghatározott pályán végez fártmozgást, csak nem fártkocsira rögzítve, hanem kifeszített 
acélhuzalokon. Hasonlóan pl. a III.5. szekcióban (Kamera kontroll rendszerek) bemutatott Motion 
Control használatánál svenk, fárt- és kránmozgásokat kombinálunk, de a vezérlés már teljesen 
számítógép-alapú. 

 
 A történetmesélő, narratív filmben a kameramozgások funkciói is rendkívül sokfélék 
lehetnek, és ezek a funkciók a nézők számára hol kevésbé, hol jobban tudatosulnak, hiszen a 
gépmozgások célja néha kifejezetten az, hogy észrevétlenül belesimuljanak az elbeszélésbe, ne hívják 
fel magukra a figyelmet. Számtalan általam elemzett filmpélda alapján a következő öt funkciót látom 
kiemelkedőnek: 

1. Informatív funkció: ez a tájékoztató, térben orientáló, leíró funkció a leggyakoribb a 
kameramozgások esetében, több idézett szerző is utalt rá. Gyakran semleges hatású, nem hívja fel 
magára a figyelmet. A lassan, egyenletesen mozgó, vagy álló kamera általában ilyen leíró funkciót 
tölt be: bemutat egy teret, egy helyszínt, ahol történt, történni fog vagy éppen most történik valami. 
Minél lassabban mozog a kamera, a nézőnek annál több ideje van szemlélődni: megfigyelni a térben 
elhelyezett tárgyakat, természetes vagy mesterséges formákat, karaktereket, átélni a velük és bennük 
kifejezett hangulatot.51  

2. Emocionális funkció: ez gyakran párosul a kamera gyorsabb mozgásával, mert ilyenkor 
drámai jelentések társulhatnak hozzá. Kifejezheti például egy karakter örömét, fájdalmát, 
csalódottságát és reménykedését, kétségbeesett dühét – röviden: pillanatnyi belső állapotát. De 
ilyenkor a kameramozgás arra is utalhat, hogy a történet fordulóponthoz érkezett: váratlanul 
megmutat például egy olyan személyt vagy tárgyat, amely új értelmet ad annak, ami addig történt a 
filmben. Klasszikus példa erre az Aranypolgár zárójelenete, ahol a kamera ráközelít a tűzbe vetett 
szánkóra, amelyen ott áll a főhős cselekedeteit és tragédiáját új fényben láttató, elhamvadó felirat: 
„Rózsabimbó”. De a kamera akkor is betöltheti ezt a funkciót, ha azért mozdul meg, hogy a szereplő 
belső érzéseit, indulatait, esetleg gondolatait tolmácsolja a néző számára. Ennek a belsőleg generált 
(drámai jellegű) gépmozgásnak az egyik típusa a POV (point-of-view shot), vagy még inkább a 
szubjektív beállítás, amikor a kamera felveszi egy konkrét szereplő szemszögét azért, hogy segítse a 
néző azonosulását az adott szereplővel. Az emocionális funkció a néző szempontjából tehát 
meglepetést, heves érzelmi reakciót vált ki, megmozgatja, felismerésre, emocionális válaszreakcióra 
készteti. 

3. Szimbolikus funkció: abban az esetben jön létre, ha a gépmozgás a jelenet konkrét teréről és 
idejéről leváló, vagy attól akár teljesen független, szimbolikus, metaforikus többletjelentést kap. Ez 
különösen jellemző például a rántott svenk vagy fártzoom esetében, amikor nem a snitt témája vagy 
tartalma, hanem a mozgás módja, stílusa telítődik szimbolikus jelentéssel. 

4. Dekoratív funkció: ez a bordwelli megfigyelés alapján fentebb leírt funkció ritkán, ám annál 
karakteresebben fordul elő történetmesélő filmekben, és a kameramozgásokra vonatkoztatva 
kifejezetten a mozgás ornamentális jellegére utal, mely a néző figyelmét e mozgás geometriájára, 
mintázatára és a képi megfogalmazás erejére hívja fel.52 Ahogy David Bordwell utal rá, a dekoráció 
szisztematikus használata rendkívül ritka a filmművészetben, részben azért, mert a film történelmileg 
szorosabban kötődik az információközlő, elsődleges jelentéseket preferáló, denotatív minőséghez. 

                                                
51 A leíró kameramozgás, ha elég sokáig tart, képes aktiviziálni a néző szemét: a néző szemlélődő tekintete ilyenkor 
általában elkezd oszcillálni – „ugrálni” – a megmutatott tér különböző pontjai, „elemei” között.  
52 Nem véletlen, hogy éppen e jegyeiből adódóan a kameramozgás dekoratív funkciója sokkal inkább jellemző a 
reklámokra, melyekben a szépség-, vagy élelmiszeripari termékek szuperközeliben tartott, bravúros kameramozgással 
bemutatott képei éppen a kívánt, erőteljes stilizációt érik el. Lásd erről még: Róka Jolán: A vizuális manipuláció szerepe 
az imázsteremtésben. Jel-Kép 1994/13. 
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Éppen ezért ezt a funkciót elsősorban „az egyéb funkciók teljes körű vizsgálatát követően szabad 
igénybe vennünk.”53 

5. Expresszív funkció. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy minden olyan esetben, amikor a 
kameramozgás személytelen és természetes jellegén túllépve, stílusa, időzítése, ritmusa vagy 
koreográfiája révén valamilyen jelentéstöbbletet közvetít, amit az adott jelenet tartalmával 
termékenyen kapcsolatba lehet hozni, a gépmozgás expresszív funkciója érvényesül.54 Ez a funkció 
potenciálisan, de nem feltétlen módon társulhat gyakran az informatív vagy emocionális funkcióhoz, 
viszont szinte mindig kötelező velejárója a szimbolikus funkciónak, ami az expresszív funkció egy 
speciális esete. 

Fontos kijelenteni, hogy a funkcióknak ez a fentebbi elkülönítése elsősorban a leírást, rövid 
jellemzést szolgálta, mivel a kameramozgások a legtöbb esetben egyszerre több funkciót is 
betöltenek. Az „intenzív folyamatosság” kortárs stílusa különösen tobzódhat a funkciókat halmozó 
kameramozgásokban; két egymással szemben álló karakterre ráközelítő, felváltva megmutatott 
kocsizás például egyszerre lehet informatív, amennyiben megmutatja az arcvonásokat, emocionális, 
amennyiben növekvő feszültséget közvetít úgy a jelenet összhatásában, mint a szereplők 
arckifejezése révén, illetve szimbolikus, hiszen a két ember közötti feszültséget modellezi, de egyben 
betölthet dekoratív funkciót is, mivel egy formanyelvi megoldás párhuzamosan ismétlődő 
alkalmazását látjuk.55 Hasonlóan, Alain Resnais Tavaly Marienbadban (L’année derniér á 
Marienbad, 1961) című filmjének nyitójelenetében például egy labirintusszerű kastély végtelennek 
tűnő folyosóin halad végig a nézőpontokat, gépállásokat változtató kamera, több egymásra vágott 
snittben – nemcsak a termeket mutatja meg, hanem a falakon, mennyezeten tekergő cirádákat, 
díszítéseket is, amelyek a helyszíneket bemutató informatív funkcióval bírnak, de szimbolikusan 
utalnak a film bonyolult, tekervényes narratív struktúrájára, ugyanakkor az „elbeszélés” hektikus 
módjára is. Hasonlóképpen Tarr Béla Sátántangó (1994) című filmjének nyitójelenetében is 
informatív, leíró jellegű kameramozgást látunk. A vonuló tehenek mellett haladó kamera egyrészt 
feltérképezi, másrészt hangulatilag jellemzi a később kibontakozó dráma helyszínét. A jelenet több 
mint 7 percig tart: ez idő alatt a néző tekintete nemcsak a teheneket látja, hanem a környezetet is: a 
romos házakat, a sáros utakat is – egy világot, ahol minden és mindenki pusztulásra van ítélve. A 
kameramozgás komótossága a helyszínek hangulatával társulva megalapozza a film sajátos 
emocionális hangulatát. 
  

                                                
53 Bordwell i.m. 2007. 
54 Bordwell i.m. 1977. 23. 
55 Hasonló jelenetpéldát használ saját stílusjellemzőinek illusztrálására Színrevitel és stílus című szövegében Bordwell 
i.m. 2007. 
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II. Alapvető faktuális kameramozgások típusai, eszközei és technológiái 

II.1. A svenk változatai 
A mozgókép történetében az első kameramozgások az állványra rögzített kamera vízszintes vagy 
függőleges irányú – a kamera tengelyéhez kötött – mozgásai voltak. A svenket, azaz a kamera 
vízszintes vagy függőleges irányú – elforduló – mozgását az a tapasztalat szülte, hogy a felvételen 
szereplő dolgok (emberek, állatok, tárgyak) kiléphetnek a képmezőből. Ez történik Lumière egyik 
korai, 1896-os filmjében, a Megöntözött öntözőben (Louis Lumière: L’arroseur arrosé, 1896), ahol 
a kertészt megtréfáló kisfiú kiszalad a képből, mire a kertész kergetni kezdi.56 A svenkelést mint 
mozgásformát a lekövetés szándéka váltotta ki, vagyis az eseménymozzanatok összekötésének, 
folyamatos megmutatásának igénye. A svenkmozgásnak ettől függetlenül gyakran van pusztán leíró, 
informatív funkciója, mivel nagyon hasonlít ahhoz a hétköznapi fejmozgáshoz, amivel felmérjük a 
környezetünket.57 Ilyenkor a svenk célja nem feltétlenül az, hogy valamilyen objektumot kövessen, 
illetve hogy különböző elemeket összekapcsoljon a képen, hanem például csak egy táj, vagy helyszín 
bemutatása – a panorámázáshoz hasonlóan ezért is fordul elő például gyakran az elbeszélő filmek 
vagy jelenetek nyitányában.58  
 
II.1.1. SVENKELÉS TELEOPTIKÁVAL 
Ez a svenkelés sajátos formája, mivel speciális optikahasználat társul hozzá. A hosszú 
gyújtótávolságú teleoptika leszűkíti a látószöget. Ha távolabbról, de hosszabb gyújtótávolságú 
optikával filmezzük a térben mozgó szereplőt, akkor a teleoptika által beszűkített háttér mozgása 
gyorsabbnak tűnik: a kamera „figyelme” ilyenkor elsősorban a szereplőre irányul. Ezt a hatást tovább 
fokozza az a jelenség, hogy a hosszú gyújtótávolságú optikák a lencseösszetételük miatt leszűkítik a 
mélységélességet: a kamera által követett szereplő mögötti háttér tehát életlenebb, elmosódottabb 
lesz. Ez különösen akkor érvényesül, amikor a kamera messziről filmezi a szereplőt, az optika 
gyújtótávolsága magas, illetve nagy a távolság a szereplő és annak háttere között. Ilyenkor az előtér 
és a háttér is defókuszba kerül, a néző figyelme pedig elsősorban a szereplőre irányul.59 Egy 
svenkmozgás során fokozhatjuk a hatást azzal, hogy valamilyen tárgyat helyezünk a kamera elé, vagy 
további alakokat mozgatunk horizontálisan az optika előtt. Ezek az elemek mind defókuszba 
kerülnek, látszólag közel a szereplőhöz, ezzel még inkább kiemelve az egyetlen fókuszban levő 
formát. A teleoptika használatának eredményeképp a szereplő mozgása a kamera irányába lassúbbnak 
tűnik, míg az optika előtt horizontálisan elmozduló alakok mozgása gyorsabbnak. 

Amikor a Megáll az idő (Gothár Péter, 1988) című filmben a főszereplő Köves Dini elkapja 
első gimnáziumi szerelme, Szukics Magda pillantását a folyosón, az operatőr Koltai Lajos 
teleoptikával emeli ki a lányt a tömegből.  

 

                                                
56 A mozgóképrögzítés kezdeteiről és a kameramozgások kialakulásáról bővebben lásd a Melléklet A. vonatkozó 
összefoglalását. 
57 Lásd Bordwell i.m. 1977. 20. 
58 Lásd Bordwell–Thompson i.m. 2013. 201. 
59 Ezt a hatást Christopher Kenworthy is megerősíti Master Shots. Volume 3. című könyvében. Kenworthy, Christopher: 
Master Shots. Volume 3. Studio City, Michael Wiese Productions, 2013. 2. 
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 1. képsor 60  
 

A Nielsen által fokalizációként61 is leírható beállítás lényegében Dini mozgó, majd 
megállapodó tekintetét modellezi, és ilyen értelemben a bordwelli „antropomorf”62 hatást igazolja 
annyiban, hogy a fiú fizikai szemszögéből pozicionált; ugyanakkor Dini szubjektív koncentrációját, 
kizárólagos figyelmét is közvetíti, ahogy pillantása megtalálja a lányt, és ettől kezdve számára ebben 
a pillanatban a környező világ szinte teljesen megszűnik, és csak Szukics Magda létezik. Ehhez 
azonban hozzájárul a teleoptika használata is, amelynek következtében a háttér ilyen mértékű 
elhomályosulása például már nem a természetes emberi látás tulajdonsága, ilyen értelemben tehát 
szimbolikus funkciója van. A gépmozgás ugyanakkor itt informatív és leheletnyi emocionális funkciót 
is betölt; a snitt összhatását pedig az erősíti, ahogyan a lány mintegy halvány mosollyal viszonozza a 
fiú tekintetét, mintha nemcsak észrevenné, de reagálna is rá. 
 
II.1.2. SVENKELÉS NAGYLÁTÓSZÖGŰ OPTIKÁVAL 
Amikor nagylátószögű optikával svenkelünk, a lekövetett szereplő mögött kitágul a tér, a háttér 
mozgása pedig lelassul. Mivel a nagylátószögű optikák mélységélessége nagyobb, a mozgó alak 
mögötti háttér élesebb lesz. A nagylátószögű optika használata növeli a térérzetet. Használatával egy 
szűk szobát is tágasnak ábrázolhatunk, a nagy tereket pedig óriásinak.63 Jó választás egy lassú, 
horizontális svenkmozgáshoz, amikor egy tájat akarunk megmutatni, de akkor is, amikor a 
gépmozgás segítségével valamilyen szűkebb teret kapcsolunk össze egy tágasabb, nyitottabb térrel. 
Ilyenkor az optikaválasztás – a gépmozgással kombinálva – a jelenet szereplőinek 
hangulatváltozására, érzelmi állapotára is reflektálhat.   
 Paul Thomas Anderson Vérző olaj (There will be blood, 2007) című filmjének alábbi 
jelenetében a főszereplő Daniel Plainview visszahozatja birtokára fogadott fiát, akit évekkel korábban 

                                                
60 (1. képsor) Gothár Péter: Megáll az idő (1981) – Budapest Filmstúdió. Minden jog fenntartva. 
61 Nielsen i.m. 2007. 242–246. 
62 Bordwell i.m. 1977. 20–21. 
63 Ezzel kapcsolatban lásd még Kenworthy i.m. 2013. 10. 
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egy vonaton magára hagyott. Bár a jelenetnek van egy intim és fájdalmas, emocionálisan erős tónusa, 
Robert Elswit kamerája mégsem férkőzik a szituáció közelébe. Nagytotálban marad végig, és a 
szereplők mozgását svenkeléssel követi, nagylátószögű optikát használva. Érdemes megfigyelni, 
hogy a beállítás elején az apa–fiú pároson kívül még mások is jelen vannak: néhány munkás, illetve 
Daniel két társa. A fizikai távolság itt a két szereplő közti, kezdeti érzelmi távolságra rímel, amit 
testtartásuk is tükröz. A távolmaradó kamera ugyanakkor a nagylátószögű optikával eszközölt 
svenkmozgás révén tágabban képes keretezni, egyéb elemekkel viszonyba tudja állítani az 
emberszereplőket: egyfelől a táj epikus szépségét hangsúlyozza, amelyet azonban már megbont az 
épülő olajvezeték ormótlan csőrendszere – az érintetlen vadnyugatot domesztikáló haladás 
szimbóluma.  

A kamera addig követi az apa–fiú páros mozgását, amíg magukra nem maradnak a képen – 
eltávolodva a többi szereplőtől. A snitt záró kompozíciója összefoglalja a lényeget: a két szereplő 
közötti kötelék a kölcsönös traumák ellenére szoros lehet, de kapcsolatukat, sorsukat meghatározza a 
környezet, és azok az átalakulások, amelyek éppen ekkor zajlanak. Ez a jelenet ugyanakkor annak is 
jó példája, hogy a kameramozgás, jelen esetben a svenk hatását mennyi tényező formálja egyszerre, 
a nézőponttól a távolságon és a szereplők közötti kapcsolaton át a film központi témájáig, illetve hogy 
ezek a jegyek hogyan képesek emocionálisan alakítani a közvetített, alapvető informatív tartalmat. 
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 2. képsor 64i 
      

A nagylátószögű optika másik jellemzője, hogy felerősíti az optika felé, illetve az attól 
távolodó mozgást, tehát felnagyítja a mozgást, és erősíti a térmélységet. Létezik néhány olyan 
optikarendszer, amely bizonyos kameramozgásokkal kombinálva egészen érdekes hatást, például 
optikai csalódást kelt. A Panavision fejlesztésű Frasier, az Arri cég által kifejlesztett Revolution és 
T-Rex optikarendszer, az InfiniProbe TS-160 optikája, a Vantage cég CPT superscope-ja és a PS 
Technik Skater Scope-ja képes az optikákat makro módba állítani: kis méretű, magas rekeszállású 
lencséiket használva lehetővé válik, hogy egészen közel kerüljünk a kamerával egy tárgyhoz, 
miközben a kép mélységében minden elem éles marad. Ilyenkor a néző elveszti az arányérzékét: az 
optikához közeli tárgyak aránytalanul nagynak tűnnek, a távolságuk pedig, a háttérhez képest 
megbecsülhetetlen lesz. Ezeknek az eszközöknek a segítségével – periszkóp formájukból adódóan – 
egészen szűk helyekre is „belát” a kamera, egy rövid svenk mozgás pedig úgy hathat, mint egy epikus 
kránmozgás.65  
 

 3. kép66 
 

 

                                                
64 (2. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, Ghoulardi 
Film Company. Minden jog fenntartva. 
65 Természetfilmek vagy reklámfilmek készítésénél jól használhatók az ilyen nagy mélységélességű és közel fókuszú 
optikák, mert láthatóvá teszik az apró részleteket is. 
66 (3. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva. 
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 4. kép67 
 

 5. kép68 
 

A periszkóp rendszerek használata mögött általában az erős stilizálásra és nézői manipulálásra 
való törekvés húzódik meg. Terepasztalon forgatott reklámfilmek forgatása során például gyakran 
előkerül ez az eszköz, mert a fényképezendő felülethez extrém közelségbe kerülő optika irreálisan 
felnagyítja, és így érzékibbé teszi a terméket, amely hatás a néző relatív helyzetének manipulálását 
implikálja, ami a reklámfilmek egyik bevett, konvencionális eszköze.69  

       

                                                
67 (4. kép) BRW Filmland. Minden jog fenntartva. 
68 (5. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva. 
69 Róka Jolán a reklámfilm tipikus vizuális kommunikációs eszközeként azonosítja be „a nézőnek a tárgy »alá« 
helyezését, a megfelelő kameraszög felhasználásával, a tárgy hangsúlyozása végett.” Lásd: Róka Jolán: A vizuális 
manipuláció szerepe az imázsteremtésben. Jel-Kép 1994/13. 36. 
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      6. képsor70 

A vizuális befolyásolás fontos eleme a néző pozicionálása, ami gyakran a nézői közelség, 
vagy más néven proxemitás manipulálását jelenti, mely „hatékonyságát a való élet interperszonális 
interakciójának analógiájából nyeri.”71 Mindez természetesen nem csak a reklámfilmekre érvényes. 
Joshua Meyrowitz kommunikációkutató a néző vizuális médiumokon keresztüli pozicionálásának ezt 
az aspektusát paraproxemikának nevezi; ide tartozik például a közelképhasználat is, melynek „filmes 
és tévés konvenciója közkeletű vizuális eszközzé vált a nézői empátia és beleérzés növelésére.”72 

Történetmesélő játékfilmekben ritkán használják a periszkóp rendszereket, kísérleti filmeket 
idéző absztrakciós hatásaik miatt. A kevés kivétel közé tartozik Krzysztof Kieslowski Három szín: 
kék című filmje (Trois couleurs: Bleu, 1993), melyben a vizuális elbeszélő nyelv külön szintjét 
képezik a közelfókuszú periszkóp optikarendszerekkel fotografált szekvenciák. A film főszereplője, 
Julie autóbalesetben elveszíti férjét és kislányát. A trauma hatására különleges tudatállapotba kerül; 
külvilágtól való izolálódását az operatőr szuperközeli képekkel fejezi ki, melyek elkészítéséhez 
Sławomir Idziak dioptriákat, makro optikákat és periszkóp rendszereket használt. Képsorai a külvilág 
irányába megnyílni képtelen nő befelé forduló tekintetét reprezentálják. A felvételek annyira 
közeliek, hogy a periszkóp legapróbb, vízszintes vagy horizontális mozdítása, illetve a makro optikák 
fókusztávolságának változtatása látványos optikai- és gépmozgásokat eredményez. A dioptriák 

                                                
70 (6. képsor) BRW Filmland. Minden jog fenntartva. 
71 Róka i.m. 37. 
72 Róka i.m. 37. 
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használatával járó minimális mélységélességből adódóan a képsorok és az extrém közeli mozgások 
olyan hatást keltenek, mintha a környező világ megszűnne létezni a saját belső univerzumában 
elmerült Julie számára. 
 

 
 

               
 

 7. képsor73 
 
                                                
73 (7. képsor) Krzysztof Kieslowski: Három szín: kék (Trois couleurs: Bleu, 1993) - MK2 Productions SA – Paris, CED 
Productions – Paris, France 3 Cinema – Paris, CAB Productions – Lausanne, Torr Production – Varsovie. Minden jog 
fenntartva. 
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A torzítások ebben az esetben már önmagukban, Julie szubjektív nézőpontjával, annak 

„kibillent egyensúlyával” kapcsolatban jelzésértékűek, de a mozgás az, ami igazán kifejezővé, 
expresszívvé teszi őket: a snittek nem statikusak, bizarrságuk éppen a finom, rebbenésszerű 
mozgásokban lesz nagyon erőteljes. Az expresszív funkció akkor jelenik meg, amikor a filmképen 
megjelenő információs tartalmat felülírja a látvány stílusa, formája, a megmutatás módja.74 
Kieslowski filmjének ezen jeleneteiben is a képeken közvetített információ, tartalom (pl. hétköznapi 
tárgyak részletei) kevésbé lesz lényeges, mert fölérendelődik a megmutatás módja. 

Hasonló a helyzet Damien Chazelle Whiplash (2014) című filmjében, ahol ugyancsak a 
szereplők szubjektív élményeinek kifejezője lesz ez a technika. A zeneiskola tanítványai a próbák 
alatt óriási nyomás alatt vannak, mert ha csak a legkisebb hibát is elkövetik, szadista tanáruk rögtön 
megalázza és kirúgja őket a zenekarból. Az operatőr úgy modellezi a növendékek feszült figyelmét, 
koncentrációját, hogy a kottákon mozgatja a kamerát extrém közeli beállításokban: közelfókuszú 
dioptriákat használva az optikákon. A választott technika következtében a képfelületnek csak egy 
szűk sávja kerül fókuszba, a képkivágás nagyrésze életlen marad. A látványok nem társíthatóak 
konkrétan egyik szereplő konkrét nézőponti beállításához sem, hanem általában jelzik a diákok 
beszűkült, fókuszáló tudatállapotát, mellyel ezekben a pillanatokban csak és kizárólag a kottára 
figyelnek. Ez a szekvencia is expresszív tehát, még ha az emocionális funkció mögött van információs 
értéke a kottaképnek is, de az utóbbi eltörpül az előző jelentősége mellett. 
 

    
 

 8. képsor75 
 

                                                
74 Bordwell i.m. 1977.23. 
75 (8. képsor) Damien Chazelle: Whiplash (2014) – Bold Films, Blumhouse Productions, Right of Way Films. Minden 
jog fenntartva. 
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A svenk ritmusa, sebessége azért nem mellékes, mivel ez már önmagában direkt és erős 

emocionális hatással bír, azon túl, hogy különféle képhibákat eredményezhet. A túl gyors 
svenkmozgás esetében sztroboszkóphatás léphet fel, vagyis a kép töredezetté válik, „húzni” kezd. 
Ennek oka az, hogy az egymást követő filmkockák között így akkora lesz a mozgáskülönbség, hogy 
az emberi szem azt már nem képes folyamatos, egybefüggő mozgóképként észlelni.76 Ha a 
sztroboszkóphatást el akarjuk kerülni, csökkenteni kell a sebességet vagy a távolságot. De a túl gyors 
mozgás esetén, illetve amikor magas felvételi kockaszámmal forgatunk, bemozdulásos életlenség is 
jelentkezhet. Ez az úgynevezett motion blur, aminek a kiküszöbölésére – ha van elég fény – át kell 
állítani a kamera szektorát (shutter) 90 vagy 45 fokra, ami elősegíti a képkockák kiélesedését. 

Mindezzel együtt a túl gyors svenkmozgással „előállított” bemozdulásos életlenségnek erős 
expresszív hatása lehet, akárcsak a közelfókuszú periszkóp torzító felvételei esetében (l. Három szín: 
kék). David Bordwell azért tartja különös jelentőségűnek ezeket a mozgásokat, mert minden ilyen, a 
kamerához társított antropomorfizmuson túlmutató képi megoldás kifejezetten a filmre jellemző 
kifejezésmód megnyilvánulása.77 Ez történik Darren Aronofsky Rekviem egy álomért (Requiem for a 
dream, 2000) című filmjének abban a snittjében, ahol a karakter rács mögött állva kétségbeesetten 
üvölt a kamerába. Bár a hangját nem halljuk, a kép remegése, és az operatőr Matthiew Libatique által 
szándékosan alkalmazott motion blur effektus hatásosan fejezi ki  a szereplő zaklatott érzelmi 
állapotát. Ebben az esetben a képek tartalma önmagában is erős üzenet lenne, de ezt az 
alapinformációt a felvétel stílusa új dimenzióba emeli azzal, hogy mozgásban és vizuális 
disszonanciával fejezi ki, ezáltal belső, szubjektív, ugyanakkor átélhető élményként adja tovább a 
nézőnek. 
 

 9. kép78 
 

A Szállnak a darvak (Mikhail Kalatozov: Letyat zsuravli, 1957) operatőre, Szergej 
Uruszevszkij hasonlóan kifejező módon kombinálja a motion blur- és a sztroboszkóphatást. Vera a 
háború miatt elveszíti szerelmét. Végső elkeseredésében a vasúti felüljáró felé szalad: öngyilkosságot 
akar elkövetni. A kamera egy hosszú palánksoron keresztül fényképezi a nő zaklatott futását. Rohanás 
közben a kép helyenként elkenődik, máshol sztroboszkópszerűen szétdarabolódik. A felvételek 
lüktetése, zakatolása és foltszerűsége ezekben a jelenetekben is mintegy felnagyítja, kívülről is 
láthatóvá teszi a belső, szubjektív emocionalitást, amihez a néző így közvetlenül tud kapcsolódni. 

 

                                                
76 Szabó i.m. 9. Ezzel a hatással részletesebben is foglalkozik a rántott svenkről szóló II.1.7. alfejezet. 
77 Bordwell i.m. 23. 
78 (9. kép) Darren Aronofsky: Rekviem egy álomért (Requiem for a dream, 2000) Artisan Entertainment , Thousand 
Words. Minden jog fenntartva. 
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 10. képsor79 
 
II.1.3. HORIZONTÁLIS SVENK (PAN) 
A filmkép történetileg változó formátuma és az egyre összetettebb kameramozgások megjelenése 
között értelemszerűen kapcsolat van. A filmkép arányainak mindinkább a horizontálisan nyújtott 
képarány felé tolódásával lehetőség nyílik az összetettebb kameramozgásokra.80 A fektetett téglalap 
alakú forma alapvetően az oldalirányú, horizontális kameramozgásnak kedvez, ezért nem meglepő, 
hogy a legtöbb filmben éppen ezzel a mozgásformával, vagyis a horizontális svenkkel találkozunk. 
Horizontális svenkelésről akkor beszélünk, amikor a kamera a saját tengelye körül oldalra fordul: 
jobbra vagy balra. Mivel a filmképen belül megjelenő mozgások többségében az alakok balról jobbra 
mozognak, ezért arányaiban gyakrabban látunk balról jobbra történő mozgást az együttmozgó 

                                                
79 (10. képsor) Mikhail Kalatozov: Szállnak a darvak (Letyat zsuravli, 1957) – Mosfilm. Minden jog fenntartva. 
80 A korábbi 4:3-as akadémiai (1:1.33) képarány egy idő után szűknek bizonyult, napjainkban már a 16:9-es HD képarány 
(1:1.78) a jellemző, de egyre gyakoribbak az 1:1.85-ös, illetve 1:2.39-es arányban rögzített szélesvásznú filmek. A 
videóklipek és divatfilmek világában a legújabb trend már az 1:2.80-as képarány. Lásd Bordwell–Thompson i.m. 184–
185. 
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svenkek esetében is. A balról jobbra irányuló mozgás elterjedtsége a nyugati kultúrkör sajátossága, 
ez nyilvánul meg a balról jobbra tartó, horizontális irányú írásban és olvasásban.81 

A Grand Budapest Hotelben (Wes Anderson: The Grand Budapest Hotel, 2014) több 
horizontális svenk-mozgás látható. Az egyik jelenetben például az apa az íróasztalnál ül, és ráordít a 
fiára, hogy ne merészeljen rálőni a játékpisztolyával. Amikor ez mégis megtörténik, a kamera az 
asztal túloldalán álló fiúra svenkkel, nagy sebességgel, egy pillanatra elmosódó folttá változtatva a 
képen megjelenő objektumot és alakokat. Megáll a fiún, akinek az arcán bűntudat tükröződik. A 
gyerek kifut az iroda nyitott ajtaján, a kamera svenkkel követi, ami gyors ugyan, de sokkal lassúbb, 
mint az előző, rántott-svenk mozdulat; amikor a gyerek eltűnik, hasonlóan hirtelen mozdulat vezet 
vissza a tajtékzó apához.  

Az alig öt másodperces jelenet, az összekötő svenkmozgások révén kifejezően utal a kialakuló 
feszültségre, ugyanakkor a helyzet komikumát bontja ki. A jelenet értelmezésekor a szerzői kézjegy 
és rendezői stílus tágabb kontextusát is érdemes bevonni: például az Andersonra jellemző irónia és 
önreflexivitás itt abban is megnyilvánul, ahogyan a nagyon kiszámított, centrális, szimmetrikus 
kompozíciókhoz képest a horizontális svenk motion blur effektje egyfelől összekuszálja a vizuális 
„rendet,” másfelől erős, eltúlzott szerzői gesztusként, ide-oda forduló pillantást sugallva a 
párbeszédekre jellemző beállítás–ellenbeállítás vágásmentes alternatívájaként jelenik meg.  
 

   
 

   
 

                                                
81 A filmkép e sajátosságát megerősíti Báron György: Térstruktúra és pszichológia Alfred Hitchcock filmjeiben. Színház-
és Filmművészeti Egyetem, 2004. 7.  
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 11. képsor82 
 
II.1.4. FÜGGŐLEGES SVENK (TILT) 
Vertikális svenk alkalmával a kamera felfelé vagy lefelé fordul, és ebben a kezdő- illetve végpont, 
valamint az irány megválasztása erős jelentéskülönbségeket okozhat. Számtalan példa bizonyítja 
például, hogy a vertikális svenkelés – együttmozgó jellegén túl – fontos szerepet játszhat a 
karakterábrázolásban is. Bár nem állítható, hogy minden esetben érvényes módon, de az alsó gépállás, 
illetve az alulról felfelé irányuló svenk hatásosan heroizálhat egy karaktert: dominánsnak, 
robusztusnak, akár fenyegetőnek is ábrázolhatja.83 Ebben a térbeli hierarchiában a 
kommunikációkutatók is a személyközi kommunikációban, illetve a nyelvben is leképezett fölé-, 
illetve alárendeltségi viszonyok érvényesülését látják.84 Róka Jolán éppen az alsó kameraállás 

                                                
82 (11. képsor) Wes Anderson: A Grand Budapest Hotel (The Grand Budapest Hotel, 2014) - Fox Searchlight Pictures. 
Minden jog fenntartva. 
83 Ezt erősíti meg Blain Brown i.m. 2016. 43. 
84 Róka Jolán megfogalmazásában: „az alsó kameraállás jelentése és hatása mint hatalomközvetítő eszköz analóg azzal 
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példájával illusztrálja azt, hogy „a valós élet fizikai és társadalmi interakcióival és jelentéseivel való 
analógia az az alapelv, amelyből a néző pozicionálásának valamennyi aspektusa hatékonyságát 
nyeri.”85  

Néhány ikonikus film így használja a vertikális svenket, pl. Friedrich Wilhelm Murnau a 
Nosferatu, a borzalom szimfóniájában (Nosferatu, Eine symhonie des Grauens, 1922), Orson Welles 
az Aranypolgárban (Citizen Kane, 1941) és Akira Kuroszava a Yojimbo-ban (1961). De 
megemlíthetjük Paul Thomas Anderson Vérző olaj című filmjét is, ahol a kamera szinte mindig 
valamivel szemmagasság alól fényképezi félelmetes és megalomániás főszereplőjét.86 
 

     
 

   12. képsor87 
 

                                                
a társadalmi konvencióval, amit metaforikusan úgy fejezünk ki, hogy »felnézünk valakire« a tekintélyelv alapján.” Róka 
i.m. 37. 
85 Róka i.m. 37. 
86 Klasszikus magyar példája ennek a Talpalatnyi föld (Bán Frigyes, 1948) utolsó jelenete, amikor a csendőrök által 
letartóztatott Góz Jóskát Bán Frigyes alsó gépállásból felvett, vertikális svenkkel heroizálja.  
87 (12. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, Ghoulardi 
Film Company. Minden jog fenntartva. 
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     13. kép88 
 

A filmtörténetben a pszichológiai és esztétikai jelentőséggel felruházott vertikális mozgások 
egyik nagymesterének Alfred Hitchcock tekinthető. Hitchcock filmjeiben visszatérő motívum a 
lépcsőkön való felfelé és lefelé tartó mozgás Forgószél [Notorious, 1946], Psycho [1960], Téboly 
[Frenzy, 1972]), Szédülés [Vertigo, 1958], Hátsóablak [Rear window, 1954]), vagy a felülről érkező 
fenyegetettség Madarak [The Birds, 1963], Észak-Északnyugat [North by Northwest, 1959]). Ahogy 
Báron György írja: „Hitchcock életművében a képpel, a kompozícióval kapcsolatos minden látszatra 
lényegtelen döntés is tudatos és előre átgondolt (...) nem ok nélkül használta olyan gyakran a 
vertikális mozgásokat sem, amelyek művészetének egyfajta védjegyévé lettek.”89 

Amikor az operatőr egy szereplőt úgy mutat be, hogy alsó gépállásból először csak a lábát 
komponálja a képbe, majd lassan felsvenkel az alakjára, akkor információt tarthat vissza egy ideig és 
ily módon fokozhatja a néző kíváncsiságát. Az ilyen kameramozgás általában megalapoz, elindít egy 
drámai eseményt, középpontba állítva a svenkeléssel megmutatott karaktert. Az alábbi képeken Eliah-
t látjuk a Vérző olaj című filmből, amint Daniel Plainview és az emberei felé halad, akik később 
kíméletlenül megverik. A nyitóképen csak a fiatalember elvágott sziluettjét, derekát és lábait látjuk, 
a kezdőkép szintválasztása már önmagában is beszédes.90 Eliah mozgását követve a kamera 
fokozatosan svenkel függőlegesen felfelé, egyre jobban feltárva a környezetet. A rendező Eliah és 
Daniel csapata közé egy hatalmas olajtócsát komponált, vizuálisan beemelve a drámai helyzetbe a 
hatalmat és gazdagságot jelentő olajat, a történet legfőbb konfliktusforrását. Ebben tehát az informatív 
funkción túl, az elemek térbe komponálásának megmutatásával, illetve ezek fokozatos, svenk általi 
feltárásával a jelenet drámai feszültsége jut kifejezésre: egy keretbe rendezi a később összecsapó 
szereplőket, előkészítve a brutális fizikai bántalmazás pillanatát. 
 

                                                
88 (13. kép) Akira Kurosawa: Yojimbo (1961) - Kurosawa Production Co., Toho Company. Minden jog fenntartva. 
89 Báron i.m. 8. 
90 A kameramozgás kiinduló pozíciójának, a kezdőpont nézőpontjának fontosságát hangsúlyozza az operatőr Blain Brown 
i.m. 2016. 30., 302. 
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 14. képsor91 
 

Damien Chazelle Whiplash című filmjében egy más típusú svenkmozgásra láthatunk példát, 
amelyben a képmező nem tágul ki, hanem fokozatosan, a közelséget tartva követ egy olyan útvonalat, 
melynek a kezdő- és végpontja fontos. A főszereplő, a 19 éves, ambiciózus Andrew korának legjobb 
dobosává szeretne válni. Az egyik jelenetben kollégiumi ágyán fekve látjuk őt, miután napokig 
próbált, alvás nélkül. A kameramozgás egy az ágya fölé erősített fotóról indul, és a fiú arcán fejeződik 
be. A határozott svenkmozgásnak nem annyira az informatív, illetve az emocionális funkciója erős, 
mint inkább a szimbolikus: nemcsak a tekintet tárgyát köti össze a néző személlyel, de a múltat és 
jelent, a példaképet és Andrewt,92 illetve a kettő között bejárandó utat és távolságot tematizálva. Ez 
a megoldás egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy mennyire eltérő hatású lehet a kiinduló- és a 
végpont megválasztása, illetve hogy a svenk záróképe az, ami igazán hangsúlyossá válik: jelen 
                                                
91 (14. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, Ghoulardi 
Film Company. Minden jog fenntartva. 
92 A képen Andrew egyik példaképe, a legendás jazzdobos, Buddy Rich látható. 
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esetben maga Andrew, akinek az útkeresését és a zenéért hozott áldozatait a film őszintén és nyersen 
problematizálja. Ezzel kapcsolatban fontos állásfoglalásnak tűnik, hogy a svenk zárópontján a kamera 
Andrew fejjel lefelé látható képén nyugszik meg. 
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 15. képsor93 
 

A svenkmozgások iránya, szereplőkhöz viszonyított térbeli pozíciója tehát rendkívül 
változatos lehet. Amikor például alsó gépállásból mutatunk közelit egy szereplőről, aki hátrál a 
kamerától, akkor függőlegesen lefelé svenkelve tarthatjuk őt a képben. Ilyenkor fokozatosan sejlik 
fel a szereplő mögött a háttér és a többi szereplő.94 A kamera a felvétel elején az alsó gépállással 
erősen hangsúlyozhatja a szereplőt, majd a lefelé eszközölt svenkelés – a szereplőt követve – 
hatásosan gyengítheti a karakter jelenlétének érzetét. Ez a hatás a szereplő ellentétes irányú 
mozgásával megfordulhat. Tehát ha alsó gépállásból egy, a kamera irányába tartó alakot 
fényképezünk, akkor felfelé kell svenkelnünk, hogy képben tartsuk. Ilyenkor a közeledő alak jelenléte 
és dominanciája fokozatosan felerősödhet, akár fenyegetővé is válhat a beállításban.  

Ezt a technikát jól lehet kamatoztatni akkor, amikor két egymás felé közeledő karakter 
fényképezésénél a néző szimpátiáját egyikük irányába szeretnénk billenteni. A néző érzelmi 
manipulációja megkívánhatja, hogy a közeledő, pozitív hőst szemmagasságból, teleoptikával 
mutassuk, az antihőst pedig úgy, hogy nagyobb látószögű optikára és alsó gépállásra váltunk.95 A 
nagylátószögű optika felerősítheti az antagonista mozgásának látszatát még akkor is, ha a két szereplő 
mozgásának tempója valójában azonos. Az alsó gépállásból adódóan a kamerának enyhén fel kell 
svenkelnie, hogy képben tartsa a közeledő antihőst, aki így fölénk hatalmasodik. Egy ilyen jelenetben 
a két optika gyújtótávolságának, illetve a kamera magasságának kontrasztja már önmagában is a 
szembenállásra utalhat, az alulról felfelé irányuló svenk pedig – a megfelelő színészi alakítással 
kombinálva – dominánsabbá és fenyegetőbbé teheti az egyik figurát.  

Kifejezően illusztrálja ezzel a technikával az erőviszonyok közti különbséget a The Master 
(Paul Thomas Anderson, 2014) című film alábbi jelenete, ahol Lencester Dodd egyházalapítót 
letartóztatja a philadelphiai rendőrkapitány. A rendező és operatőre, Mihai Malaimare alulról, 
nagylátószögű optikával fényképezi Lencester-t és tablószerűen mögé rendezi társaságát, akik 
mintegy hátvédként veszik körbe a „mestert.” Amikor a kamera az ellenirányt mutatja, az operatőr 
teleoptikára vált, és kissé felülről, a háttérről teljesen leválasztva mutatja a rendőrkapitányt, a 
beállítás–ellenbeállítás konstrukcióban is következetesen megőrizve az „erőviszonyok” jelzését. 
 

                                                
93 (15. képsor) Damien Chazelle: Whiplash (2014) – Bold Films, Blumhouse Productions, Right of Way Films. Minden 
jog fenntartva. 
94 Ezzel kapcsolatban lásd még Kenworthy i.m. 2013. 74. 
95 Cristopher Kenworthy ezt a technikát és hatását power move néven definiálja, és az Ellenállók (Edward Zwick: 
Defiance, 2008) című film egyik jelenetével példázza. Kenworthy, Christopher: Master Shots. Volume 2. Studio City, 
Michael Wiese Productions, 2011. 2. 
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 16. képsor96 
 
Kieslowski Három szín: piros című filmjében (Krzysztof Kieslowski: Trois couleurs: Rouge, 

1994) egy kapcsolat finom átalakulásának jelzését követhetjük le a szereplők vertikális tengelyen 
való pozicionálásában és a kamera mozgásában. A fiatal fotómodell, Valentine és a nyugdíjas bíró az 
első találkozások alkalmával még nem értik egymást, a mogorva, hideg férfit a lány ellenszenvesnek 
találja. Ezekben a beállításokban az operatőr, Piotr Sobociński mindig úgy helyezi el a két szereplőt, 
hogy fizikailag soha nincsenek egy magasságban (a férfi ül és a nő áll, vagy fordítva), és ez a 
különbség eltérő életfelfogásukra, világnézetükre is utal: Valentine ártatlan, naiv, empatikus, a bíró 
kiábrándult, hűvös és cinikus. Találkozásuk kezdetén a kamera felváltva dolgozik a férfi, illetve a nő 
szemmagasságából, attól függően, hogy a rendező melyik karakter gondolataival és érzelmeivel 
kívánja azonosítani a nézőt. A cselekmény során azonban a két ember lassan megnyílik egymás 
irányába, érzelmi közeledésüket pedig a kamera „viselkedése” is kifejezi azzal, hogy egyre 
gyakrabban helyezi őket fizikailag is azonos szintre. A film végén egy szimbolikus funkciót betöltő 
svenk összegzi kapcsolatuk alakulását: miután a bíró megnézte Valentine egyik ruhabemutatóját, 
ketten maradnak a színházteremben. A bíró a nézőtér székei között áll, Valentine fent a színpadon. A 
lány lehajol hozzá, hogy kezet fogjon vele, a bíró pedig finoman maga felé húzza a nőt. A férfi 
nézőponti szemszögéből látjuk, ahogy Valentin felé hajol, a kamera pedig lassan együtt svenkel vele, 
egészen addig, amíg a lány egy szintre kerül és szembenéz vele. Ez az apró vertikális korrekció 
végtelen finomsággal, de a néző számára nagyon is érezhetően kommunikálja ebben a jelenetben a 
két ember kapcsolatában idővel beállt változást. 

 

                                                
96 (16. képsor) Paul Thomas Anderson: The Master (2012) - The Weinstein Company. Minden jog fenntartva. 
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 17. képsor97 
 
II.1.5. PANORÁMÁZÁS 
A panorámázás a svenkelésnek az a típusa, amikor a kamera leíró jelleggel bemutat – többnyire 
nagylátószögű optikát használva – egy tájat, várost, vagy valamilyen tágas teret. A panorámázás 
ábrázolhatja a kibontakozó történet egyik vagy másik helyszínét, másrészt meghatározhatja a történet 
(vagy adott jelenet) hangulatát. Ez a többnyire nyugodt, kiegyensúlyozott mozgás arra ösztönzheti a 
nézőt, hogy elmerüljön a tájat alkotó formák részleteiben, de a panoráma svenknek gyakran elválasztó 
funkciója is lehet két jelenet között: időt ad a szemlélőnek, hogy feldolgozza az előző, lezárt 
jelenetben látott eseményeket. 

                                                
97 (17. képsor) Krzysztof Kieslowski: Három szín: piros (Trois couleurs: Rouge, 1994) - MK2 Productions,  France 3 
Cinéma,  CAB Productions,  Zespol Filmowy Tor. Minden jog fenntartva. 
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 A panorámázásnak egyes esetekben szimbolikus, az egyszerű leíráson túlmutató jelentése is 
lehet. Ezt bizonyítja Ang Lee Túl a barátságon (Brokeback Mountain, 2005) című filmjének több 
snittje is. A film főszereplője két cowboy, akik egymásba szeretnek. Mindketten becsületes 
családapák, mindketten látszatházasságban élnek, és úgy szocializálódtak, hogy sem önmaguk, sem 
konzervatív környezetük felé nem tudnak elszámolni „bűnös” vágyaikkal. Egymás iránt érzett 
vonzalmuk, belső vívódásuk évekig tart, miközben időről időre együtt töltenek néhány hetet a 
Brokeback Mountain nevű helyen. A hegyi jelenetekben gyakran látjuk, hogy a kamera a szereplők 
nélküli tájat pásztázza, amelynek a legkevésbé információt közvetítő funkciója van, hiszen a 
helyszínről vizuálisan és verbálisan is már sokat tudunk. Ebben az esetben a szimbolikus funkció 
azáltal jön létre, hogy a nyugodt, kiegyensúlyozott kameramozgás, a sötétzöld fenyvesek, a kék ég, 
az óriási legelők látványával kiegészülve a természet és természetesség fenségességét, felemelő erejét 
közvetíti: Jack és Ennis itt önmaguk, azaz „természetesek” lehetnek, kiteljesedhetnek, tiszta és szabad 
szerelmet élhetnek át. 
 

   
 

   18. képsor98 
 
II.1.6. KÖRSVENK 
A kamera fix ponton áll, majd megfordul a tengelye körül, vagyis megtesz 360 fokot – ez a 
kameramozgás a körsvenk. Bár ez az antropomorfikus mozgás közel áll a természeteshez, mégis van 
egy erősen expresszív jellege, azon kívül hogy nagy az információhordozó potenciálja, hiszen a teljes 

                                                
98 (18. képsor) Ang Lee: Túl a barátságon (Brokeback Mountain, 2005) - Focus Features, River Road Entertainment. 
Minden jog fenntartva. 
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környezeti kontextust feltérképezheti.99 A körsvenk ugyanakkor működhet expresszív technikaként 
is, ha a rendező célja az, hogy valamilyen értelemben – időben, térben, témában – „elemelje” a 
történetet az aktuális narratív síkból. A filmtörténet egyik leghatásosabb körsvenkje Kalatozov 
Szállnak a darvak című filmjében (1957) látható. Vera és Borisz őszinte kamaszszerelmét váratlanul 
kettészakítja a háború. Borisz a frontra kerül, ahol halálos lövést kap. Halálának pillanatában a világ 
körbefordul vele, ezt hasonló vehemenciával közvetíti az expresszív kameramozgás, mint a korábban 
elemzett, Vera zaklatottságát mutató képsorokban – annyi különbséggel, hogy itt jóval komplexebb 
a technikai kivitelezés: ezúttal Borisz fizikai, nézőponti szemszögére, a körben forgó nyírfákra 
rákopírozódnak belső, szubjektív látomásai: saját lépcsőházában körberohanó képe,100 Verával való 
esküvőjük és a szerelmüket szimbolizáló – kavargó, virágzó – nyírfák.101 A körsvenk ebben az 
esetben az eszméletvesztés, emlékezés és vágyakozás tudati áramlására enged rálátást, a kép tárgya 
és a kameramozgás együttesen tölt be emocionális funkciót, ugyanakkor felfokozott, repetitív 
alkalmazása miatt dekoratív jellegű, amennyiben a néző figyelmét magára az ismétlődő 
mozgásformára is ráébreszti. 
 

        
 

        
 

                                                
99 Híres példája a körsvenknek Iványi Marcell 1994-es, Arany Pálma-díjas rövidfilmje, a Szél, melyben a rendező Lucien 
Hervé: Három nő című, fekete-fehér fotóját kiinduló- és végpontként használva, annak elképzelt környezetét járja körül 
ezzel a technikával. 
100 A bravúros körsvenk során a lépcsőházban középen elhelyezett kamera, miközben a lépcsőn körben, felfelé szaladó 
Boriszt követi, emelkedő mozgást is végez. 
101 Sztálin halála után ez volt az első szovjet film, amelyik a háború tragédiáját a hétköznapi kisemberek nézőpontjából 
mutatta meg. 
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        19. képsor102 
 

Gaál István 1963-as Sodrásban című filmjében is látható egy emlékezetes körsvenk, amelyet 
Sára Sándor fényképezett. A hangulatilag és dramaturgiailag is két részre bontható film első részében 
egy fiatalokból álló baráti társaságot látunk, akik a nyári szünet egyik napját a Tisza partján töltik. 
Már nem gyerekek, még nem felnőttek. Most fejezték be a középiskolát, készülnek a felnőtt életre. 
Barátok, de már nem sokáig, útjaik hamarosan elválnak: ez az utolsó nyár, amit együtt töltenek 
szülőfalujukban. A film első része a zabolátlan vidámságról, életörömről, szabadságvágyról szól. Ezt 
fejezi ki a folyóparton felvett körsvenk is, mely a fiatalok vad, rituális táncát mutatja be a tűz körül.  

A kamera középről, mintegy a tűz nézőpontjából, kissé alulról követi a mozgó arcokat és 
testeket. A folyamatosan forgó kamera és a grimaszoló, éneklő fiúk és lányok látványa szédítő, 
extatikus hatást kelt, amit a tempós zene is fokoz. De az önfeledtséget és játékosságot baljós érzés 
hatja át. Még nem tudják, de gyerekkori barátjuk, Gábor ekkor már halott – belefulladt a Tiszába. 
Soha többé nem tudnak majd ilyen önfeledten táncolni, együtt örülni. A körsvenk, szokatlan 
jellegénél fogva is, cezúrát jelent az elbeszélésben, ez a film első részének hangulati tetőpontja: az 
ártatlanság korának végét jelöli ki, azt a pillanatot, mely a gyerekkort elválasztja a felnőttkortól. 
 
II.1.7. RÁNTOTT SVENK (WHIP PAN) 
A rántott svenk vagy más néven a „lendítés”, a kamera gyorsan végrehajtott, hirtelen történő vertikális 
vagy horizontális elfordítása. Ebben az antropomorfikus kameramozgásban, mely nagyon hasonlít a 
hirtelen valami felé való odafordulásra, a sebesség igen fontos mozzanat. Ilyenkor a kameramozgás 
lendületének köszönhetően felgyorsul a kép mozgása, a kiinduló és a végpont között a kép elmosódik, 
motion blur103 hatás jön létre. Játékfilmes történetmesélés közben gyakran látunk rántott svenkelést, 
amikor az alkotók a néző figyelmét hirtelen és nyomatékosan át akarják irányítani egyik témáról vagy 
szereplőről a másikra. Bizonyos helyzetekben az izgalom, a feszültség, a zaklatottság érzetét keltheti 
a rántott svenkelés.   

                                                
102 (19. képsor) Mikhail Kalatozov: Szállnak a darvak (Letyat zsuravli, 1957) – Mosfilm. Minden jog fenntartva. 
103 Korábban a II.1.2. alfejezetben (Svenkelés nagylátószögű optikával) elemeztem néhány példában ezt a hatást. 
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 A Whiplash katartikus zárójelenetében a fiatal dobos és egykori mestere együtt lépnek 
színpadra. A jelenet egyfajta párbajként indul, megpróbálják kölcsönösen lejáratni egymást a 
közönség előtt. Egy ponton azonban a zene mindkettőjüket magával ragadja, a fiú valóságos transzba 
esik dobolás közben. Fletcher, a mester hirtelen meglátja a fiúban a zsenit, és minden korábbi sérelmét 
félretéve engedi, hogy Andrew eljátsszon egy olyan művet, amelyik eredetileg nem szerepelt a 
műsortervben. A zene, erre a néhány percre, minden korábbi konfliktust felülír: Fletcher vezényel, 
Andrew pedig minden korábbi virtuozitását túlszárnyalva dobol. A zenén keresztül párbeszéd alakul 
ki köztük, olyan egyetértés, harmónia, amelyet verbálisan soha nem voltak képesek megtapasztalni. 
A vezénylés és dobolás közti kommunikációt – a lüktető zene ritmusát követve104 – rántott svenkekkel 
modellezi a rendező. Míg a Grand Hotel Budapestben a gyors svenk iróniát és önreflexivitást 
sugallt,105 itt a két férfi korábban ütköző egojának feloldódását fejezi ki: a vágás ellenében 
alkalmazott svenkmozgások összekötik a két karaktert, megszűnik a hierarchikus tanár–tanítvány 
viszony, csak a zene lüktetése, áramlása marad, amelyben eggyé válnak. A jelenet hangulatába 
integrálodó kameramozgás így tölt be itt egyszerre informatív, emocionális és szimbolikus funkciót. 
 

        
 

        
 

                                                
104 Itt különösen erőteljesen látjuk érvényesülni a Jakob Isak Nielsen által külön említett ritmus-funkciót (pacing), l. 
Nielsen i.m. 2007. 229–231. De erről ír Szabó Gábor is, amikor a gépmozgás ritmus- és atmoszférateremtő funkciójáról 
beszél, l. Szabó i.m. 29–31. 
105 Lásd a II.1.3. fejezetben (Horizontális svenk). 
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 20. képsor106 
 

II.2. A svenk-mozgások eszközparkja 
 
II.2.1. STATÍVOK 
Amikor vízszintes vagy függőleges svenket szeretnénk készíteni, a legegyszerűbb, ha kameraállványt 
használunk, arra rögzítve a kamerafejet. Az állványok többféle anyagból készülhetnek, a kezdetekben 
keményfából gyártották őket, majd vékony falú acélcsőből, később alumíniumból. Az 
anyagválasztásnál mindig az volt szempont, hogy az állvány biztosítsa a kamera biztos, rezgésmentes 
alátámasztását. A háromlábú állványt teleszkópszerűen lehet összecsukni, nyitott, illetve összecsukott 
állapotban a lábak csavarszerkezettel rögzíthetőek. Az állvány magasságának beállításában nemcsak 
a lábak kihúzása, hanem a teleszkópos központi oszlop is segít.  
                                                
106 (20. képsor) Damien Chazelle: Whiplash (2014) – Bold Films, Blumhouse Productions, Right of Way Films. Minden 
jog fenntartva. 
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 21. kép107 
 
 Néhány professzionális típusnál a kamera súlya miatt már hidraulikus berendezés állítja be a 
központi oszlop magasságát. Lábpedál segítségével létrehozott nyomás végzi az emelést, melynek 
megszüntetése süllyesztést eredményez. Ezt a beállítást mindenképpen a felvétel előtt célszerű 
elvégezni. 
 

 22. kép108 
 

Az állvány kiválasztásánál figyelembe kell venni a kamera súlyát, valamint a felvétel jellegét. 
Az úgynevezett gépfej (statívfej) az állvány és a kamera közötti szerkezet, melyre felkerül a kamera, 
lehetővé téve annak vízszintes vagy függőleges irányú mozgását. Szállításkor a gépfej általában 
leszerelhető, a kamera pedig csavarszerkezettel rögzíthető a gépfejre. Éppen ezért fontos, hogy a 
forgatás előtt meggyőződjünk arról, hogy a kamera csatlakozó része illeszkedik-e a gépfejhez.    

Hasznos tartozék a beépített vízszintező (libella), melynek segítségével a gépfej, illetve a 
kameratengely vízszintes helyzetbe állítható. A gépfej és a kamera mozgatását az úgynevezett 
irányítókar (svenkkar) teszi lehetővé. A kar leszerelhető, hossza változtatható. A statívfej kétféle 
módon mozgatható. Egyrészt hidraulikus csillapítás, másrészt giroszkópos kiegyenlítés révén. A 
giroszkópos kiegyenlítés a tehetetlenségi nyomaték elvén alapszik. Ilyenkor a lendkerék 
tehetetlensége hatásosan stabilizálja a mozgást úgy a gyorsítási, mint a lassítási szakaszban. A 
stabilizáló szerkezetek kiiktathatók, valamint a gépfej a tengelyek mentén rögzíthető. Méretét 
tekintve három fajta statív különböztethető meg: normál-, törpe- és platform méretű. Mivel egy-egy 
forgatás során gyakran kell változtatni a felvevőgép magasságát, célszerű a forgatásokon mindhárom 
méretű statívot elérhetővé tenni. 
                                                
107 (21. kép) sachtler.com Minden jog fenntartva. 
108 (22. kép) sachtler.com Minden jog fenntartva. 
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II.2.2. STATÍVFEJEK 
 
a. Fluid Head 
A Fluid Head fordítható és billenthető statívfej, gyakran használják gyors és rezzenéstelen 
svenkelésekhez. Jellemző rá a beépített szintező, a gyors zár- és vízszintállítási lehetőség. A 
függőleges és vízszintes irányú svenk erőssége 10-es skálán szabályozható.  
 

 23. kép109 
 

A statívfejen elhelyezkedő úgynevezett „hébli” arra szolgál, hogy rögzíthessük a beállított 
kompozíciót. Manapság a legelterjedtebb statívfejek a „Sachtler”, illetve az „O’connor” cégek 
fejlesztései. Ezek a fejek – a típustól függően – biztonsággal képesek egyenletesen mozgatni a 
legkisebb, néhány kilós felvevőgépeket éppúgy, mint az 50 kilós stúdiókamerákat. Elmondható, hogy 
minél nagyobb a statívfej, annál egyenletesebben és precízebben lehet mozgatni vele a kamerát.  
 
b. Gear Head 
A Gear Head olyan fej, amelyet az operatőr nem a svenkkarral mozgat. Ebben az esetben a fej két 
kerék elforgatásával mozog. Az egyik kerék forgatásával horizontális, a másikkal vertikális mozgás 
végezhető. Ez a fejtípus főleg az amerikai filmiparban terjedt el, Európában ritkán használják. Előnye, 
hogy nagyon pontos mozgásokra képes, főleg a svenkmozgás indítása és befejezése valósítható meg 
vele rendkívül precízen. 
 

 24. kép110 
 

Amikor a Fluid Head segítségével svenkel az operatőr, érezhető a gépmozgás manuális 
jellege. A svenkkar mozgatása sokat elárulhat az operatőr stílusáról, de mindenképpen érzékelhetővé 
teszi a képalkotó jelenlétét. Mivel a Gear Head esetében az operátor keze csak közvetetten irányítja 
a statívfej mozgását, mindig érezhető egyfajta személytelenség és sterilitás a svenkmozgásban. A 
Gear Head használatához nagy gyakorlat szükséges, ezért az amerikai filmek felvételénél ezt a 
mozgást általában nem az operatőr, hanem egy külön a Gear Head mozgatására specializálódott 
kameraman végzi. Ezzel az eszközzel készítette sebészi pontosságú svenkmozgásait Jack A. Marta, 
                                                
109 (23. kép) sachtler.com Minden jog fenntartva. 
110 (24. kép) mediafilmservice.com Minden jog fenntartva. 
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Steven Spielberg első filmjében, az 1971-es Párbajban (Duel). A film egy utazóügynökről (Dennis 
Weaver) szól, aki üzleti találkozóra indul az autójával, de a sivatagot átszelő út során üldözőbe veszi 
őt egy kamion. A kamion láthatlan sofőrje eleinte úgy tűnik, csak heccelni akarja a főhőst, később 
azonban az életére tör. A Gear Head mechanikus, olajozott, precíz mozgásai pontosan közvetítik a 
láthatatlan „sofőr,” a kamion-ellenfél érzéketlenségét, gépiességét és könyörtelenségét. 
 
c. Special Heads 
Előfordulhat, hogy a kamerát a szokványostól eltérő módon kell használni, hogy olyan szögbe, 
magasságba, perspektívába kell állítani, amely speciális technológiát igényel.  
 

 25. kép111 
 

Ez a helyzet például akkor, amikor egy sétáló alak cipőjének a mozgását kell lekövetni, a 
kamerát a cipő magasságában tartva. Ezt csak úgy lehet megoldani, ha speciális fejre szereljük a 
kamerát. Erre a legalkalmasabb a „Ronford 7” nevű statívfej, vagy a „Cartoni Lampda Head” nevű 
eszköz. Ezeket a kamerafejeket úgy alakították ki, hogy a fejrész nem közvetlenül a kameratest alá 
kerül, így nem foglal el további helyet a gép és a padló síkja között, hanem lehetővé teszi, hogy a 
kamera egészen a padló szintjéig süllyedjen. 
 

 26. kép112 
 
Egy ilyen snitt látható – hátrafelé történő fártmozgással kombinálva – a Jedi visszatér (Richard 

Marquand: Return of the Jedi, 1983) című filmben, amikor Darth Vader eligazítást tart az embereinek 
a Halálcsillagon. Az alacsonyra állított kamera szemből mutatja Darth Vadert: először csak fekete 
csizmáját látjuk a felcsapó gőzben. Ahogy a kamera kocsizik hátrafelé, egy svenkkel láthatóvá válik 
az egész alak is, miközben a kamera végig a csizma magasságában marad, és együtt mozog a 
színésszel. A snitt során fokozatosan láthatóvá válnak – a kép szélén, két oldalt – a háttérben álló 

                                                
111 (25. kép) Krámli Ferenc. Minden jog fenntartva. 
112 (26. kép) chapman-leonard.com Minden jog fenntartva. 
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űrhajó részei. Az alsó nézőpont, a svenkeléssel kombinálva hatásosan érzékelteti a karakter terét és 
beosztottakat uraló hatalmát, felsőbbrendűségét.  

Előfordulhat, hogy a rendező azt kívánja az operatőrtől, hogy billentse oldalra a kamerát a 
saját tengelye körül. Ezt a technikát „dutching”-nak nevezik a filmiparban, kivitelezéséhez pedig 
gyakran a „Dutch Head” illetve a „Swing Head” nevű gépfejet használják.113 

 

  27. kép114 
 

Tapasztalatom szerint döntött kompozíciót csak indokolt esetben érdemes használni, mert a 
„megborult” képek látványa kizökkentheti a nézőt a történetből, mivel az emberi észlelés különösen 
érzékeny a legkisebb szintbeli egyenetlenségre is.115 Azok közé a korábban is tárgyalt expresszív 
technikák közé tartozik (l. motion blur, periszkópos torzító felvétel, stb.), melyek hatékonyan 
közvetítenek hangulatot, érzelmeket, megbillent értékrendet.116 Hatékonyan működhet például 
diszorientáltság vagy zavart tudat, kábítószer (alkohol, hallucinogén drog, stb.) hatásának, a szereplő 
szubjektív állapotának érzékeltetésére. Ha a döntött kamerát dinamikus dolly- vagy krán mozgással 
kombináljuk, a szédülés és egyensúlyvesztés érzete még jobban felerősödhet.  

Erre látunk példát A tehetséges Mr. Ripley című filmben (Anthony Minghella: The talented 
Mr. Ripley, 1999), ahol az operatőr zuhanó-forgó kránmozgást végez döntött kamerával. A történet 
egy fiatalemberről szól, aki megöli vagyonos barátját, Dickie-t, hogy személyazonosságát ellopva 
maga is jómódban élhessen. De Ripley hazugságspirálba keveredik: végeznie kell Freddyvel, Dickie 
barátjával és egy másik fiatalemberrel is. Minél mélyebbre merül a bűnbe, annál jobban 
elhatalmasodik Ripley-n a paranoia: rémálmok és hallucinációk gyötrik. A főhős meghasadt 
tudatállapotát reprezentálja az operatőr, John Seal kifejező gépmozgása akkor, amikor a döntött 
kamera a rémálomból felriadt fiú arcközelijére közelít rá nagytotálból. 
 

                                                
113 Az eljárás és a kifejezés az egyik szakmai legenda szerint akkor született, amikor Amszterdam közismerten össze-
vissza dőlő, ferde épületeiről akartak normál felvételeket készíteni (l. Szabó i.m. 49.). Egy másik magyarázat szerint arra 
a 17. századi eseményre vezethető vissza, amikor III. Orániai Vilmos holland királyt Anglia királyává is megkoronázták, 
aminek az angol alattvalók egyáltalán nem örültek. A ’Dutch’ ekkor lett a ’nem helyes, hibás’ szinonimája, és ezt a 
jelentését megőrizve került a filmes szakzsargonba a ferde, döntött kameraállás megnevezésére. L. Blain Brown i.m. 332. 
114 (27. kép) sachtler.com. Minden jog fenntartva. 
115 Blain Brown i.m. 63. 
116 Először a premodern, német expresszionista filmekben láttunk döntött kamerás felvételeket, amelyek fokozták a filmek 
stilizáltságát, szuggesztíven közvetítve nem is annyira egy-egy karakter szubjektív állapotát, mint inkább egy az egész 
film világát belengő, misztikus, kísérteties hangulatot. Lásd Bordwell, David – Thompson, Kristin: A film története. 
Budapest, Palatinus. 2007. 127–134.  
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 28. képsor117 
  

                                                
117 (28. képsor) Anthony Minghella: A tehetséges Mr. Ripley (The talented Mr Ripley, 1999) – Miramax, Paramount 
Pictures. Minden jog fenntartva. 
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II.3. A fártmozgás változatai 
A fárt vagy más néven a kocsizás118 olyan kameramozgás, amelynek során a kamera felvétel közben 
oldalirányú mozgást végez, vagy előre, illetve hátra mozog. Ehhez a mozgáshoz a filmiparban 
leginkább a fártkocsik használata kötődik, de a kamerát felszerelhetjük bármilyen mozgó járműre is 
(ez az úgynevezett „kiszerelés”, amelyről később még szó lesz). A technikát már a Lumière testvérek 
is alkalmazták akkor, amikor egy gondolára helyezték a felvevőgépet Velencét bemutató filmjükben 
(Louis Lumière: Venezia, 1896).119 Az első, mai értelemben vett kocsizás Giovanni Pastrone olasz 
filmrendező nevéhez fűződik, aki 1914-ben ezzel a technikával vett fel néhány jelenetet Cabiria című 
filmjéhez. A technika igazi jelentőségét azonban Jean Renoir ismerte fel, amikor Toni című 1935-ös 
filmjében mind narratív, mind stilisztikai szempontból kiaknázta.120  
 
II.3.1. EGYÜTTMOZGÓ FÁRT 
Az együttmozgó fárt esetében a képen mozgó alakot vagy tárgyat követjük oldalról, hátulról vagy 
szemből.121 Ilyenkor a kamera mozgása a szereplő (vagy egy mozgásban lévő objektum) mozgásához 
igazodik, azaz lényegében a szereplő vezeti a kamerát. A történetmesélésben az együttmozgó fárt 
célja az, hogy a néző a szereplőre figyelhessen: ha hagyjuk, hogy a szereplő diktálja a mozgás 
tempóját, a szereplő gondolataival, érzelmeivel való azonosulást segítjük.122 Az együttmozgó fárt 
tipikusan a Serena Ferrara által motiváltnak nevezett kameramozgások közé tartozik, melyek ha 
átlagosan vannak kivitelezve, akkor – ahogy Edward Branigan írja – a narrációba jól beolvadó, 
„láthatatlan” stíluselemmé válnak.123 

Természetesen ezt a kameramozgást is lehet rendhagyó módon alkalmazni, úgy, hogy magára 
vonja a figyelmet. Erre láthatunk példát a következő jelenetben, mely technikai kivitelezése ugyan 
egyszerű (oldalirányú fártmozgással két elemet köt össze), hatásában viszont igen emlékezetes marad. 
Wong Kar-wai Szerelemre hangolva (In the mood of love, 2000) című filmje egy olyan férfi és nő 
szerelmi kapcsolatáról szól, akik egymás mellett bérelnek lakást ugyanabban a hongkongi, túlzsúfolt 
lakóházban. Fokozatosan ébrednek rá, hogy sorsukat az is összeköti, hogy mindkettőjüket megcsalták 
– a nő férje a férfi feleségének szeretője. Li-Zhen és Chow kapcsolata visszafogott, elfojtásokkal 
átszőtt: mélyen és bensőségesen vonzódnak egymáshoz, kapcsolatuk mégsem teljesedik be. Az 
oldalirányú együttmozgó kocsizás technikájával akkor él a rendező, amikor az első, szemérmes 
randevú során – egy étteremben – elhangzik az igazság: mindketten megcsalt emberek. A dialógus 
közben a kamera fártmozgással követi – arcuk helyett – a tányérjukat, együttmozogva a szereplők 
ételeket szeletelő kezeivel. A jelenetben hol az egyik, hol a másik tányér étel közelképét, a kés, villa, 
hús és mártás interakcióját követhetjük, miközben a párbeszédben fájdalmas dolgok hangzanak el, 
virágnyelven.  

 

                                                
118 További elnevezések: fahrt, dolly, tracking, travelling. 
119 Erről lásd bővebben a Melléklet A összefoglalóját. 
120 Lásd Bordwell – Thompson i.m. 2007. 314. 
121 Szabó Gábor osztályozásában ez a „lekövető” fártnak felel meg, lásd Szabó i.m. 12.  
122 Az együttmozgás élményét akkor érezhetjük leginkább, amikor kocsizás során hátulról követjük a szereplőt. Ilyenkor 
a kamera felveszi a mozgó szereplő látószögét, mozgásának ritmusát, amihez ha belső monológ is társul, könnyű 
azonosulási lehetőséget kínál a nézőnek. 
123 Ferrara i.m. 7–9., illetve Branigan i.m. 26. 
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    29. képsor124 
 

A fártmozgás itt többféle szerepet is betölt: egyfelől a beállítás–ellenbeállítás vágásmentes 
alternatívája, amely a két szereplő közötti kapcsolat közvetlenségére utal. A kezek összehangolt 
mozgása a férfi és a nő összekötöttségét hangsúlyozza, ugyanakkor a párbeszédre is rímelve, a két 
sors közötti szimmetriára, tükröződésre vizuálisan is felhívja a figyelmet. A kölcsönösség, az 
egymásrahangolódás kiemelésével, kifejezésével e szokatlan szerzői gesztus révén a kameramozgás 
szimbolikus funkciót is betölt.  

                                                
124 (29. képsor) Kar-wai, Wong: Szerelemre hangolva (In the mood for love, 2000) - Block 2 Pictures, Jet Tone Production, 
Paradis Films. Minden jog fenntartva. 
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Kósa Ferenc Tízezer nap című filmjében (1965) több együttmozgó fártra látunk példát.125 Az 

egyik jelenetben Juli elindul arra a tanyára, ahova újonnan elszegődött. Udvarlója, Széles István úgy 
búcsúzik, hogy megígéri: húsvétkor meglátogatja. A következő beállításban egy megrakott szekeret 
látunk, Juli a szekér végén ül. A kamera együtt kocsizik a szekérrel, közeli képkivágásban tartva Julit, 
aki a kamera felé néz. Aztán a kamera egy ponton megáll: állóhelyzetből mutatja tovább a távolodó 
szekeret a lánnyal.  
 

     
 

     
 

   30. képsor126 
 
                                                
125 A film cselekménye harminc évet fog át, az 1930-as évektől az 1960-as évek közepéig, a Horty korszaktól a Kádár-
korszak elejéig követi nyomon két, hatalomhoz eltérően viszonyuló férfi, az apolitikus Széles és a kommunizmus iránt 
elkötelezett Bánó barátságának történetét. 
126 (30. képsor) Kósa Ferenc: Tízezer nap (1965) - MAFILM 4. Játékfilmstúdió. Minden jog fenntartva. 
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A kísérő-követő, majd hirtelen megtorpanó kameramozgás ilyenformán tulajdonképpen 

„elengedi” a szekeret, és az ott álló Szélessel marad, az ő nézőpontjához, attitűdjéhez, érzelmeihez 
társítható. Itt érezhető például annak a tétje, amit Garrett Brown operatőr hangsúlyoz a kameramozgás 
megállításának pillanatáról:127 a mozgás mellett legalább olyan erőteljes gesztus a kamera jól 
megválasztott időben és helyen való megállítása, a mozgás beszüntetése, főleg akkor, ha ehhez egy a 
képen látható, távolodó objektum társul. A hatás részben annak köszönhető, hogy ebben a pillanatban 
egy szerzői döntés révén a motivált kameramozgás motiválatlanba vált.128 Ugyanakkor a gépmozgás 
ezzel nemcsak az elválás nehéz elfogadásának emocionális élményét közvetíti a nézőnek, egyúttal 
időt is ad számára, hogy a történteket feldolgozza, a kialakult helyzetre reflektáljon.  

Egyes filmkészítők üldözési jelenetekben gyakran alkalmaznak együttmozgó, távolságot tartó 
kocsizást. Rózsa János Félálom (1991) című fimjében egy rendőrségi atrocitás után Zoli, Rita és 
Csoma rohanva menekülnek az utcán. A rendező a járdára pozicionálta a szereplők futását, a kamera 
velük párhuzamos mozgását pedig az úttestre. Ennek az lett a következménye, hogy a járda mellett 
parkoló autók minduntalan a szereplők és a kamera közé kerülnek, néha teljesen kitakarva őket. A 
megoldást az indokolja, hogy ha különböző objektumok (autók, fák, hirdetőoszlopok, épületek stb.) 
kerülnek a kamera és a szereplők közé egy jelenetben, ezek mind a kameramozgás dinamikáját 
növelik.129 Itt tehát az összhatáshoz a térbeli komponálás, a kamera helyzetének, és távolságának 
megválasztása is hozzájárul, miközben a futás ritmusának tartása a felfokozott dimanika részesévé 
teszi a nézőt, a menekülés feszültségét, a szereplőkkel való együttérzést fokozza, mivel ahogy 
Bordwell és Thompson fogalmaz, „a kamera mozgását hajlamosak vagyunk saját mozgásunk 
megfelelőjének tekinteni.”130  

 

     
 

                                                
127 Brown i.m. 2003. 32. 
128 Jellegében hasonló, hatásában eltérő dolog történik a Ragyogás Danny folyosói triciklizését követő, steadicames 
jelenetében, melyet a III.1.2. alfejezetben bontok fázisaira.  
129 A menekülési jelenet drámaiságát úgy növeli a rendező, hogy a párhuzamos kocsizás egy pontján teleobjektívre vált. 
A hosszú gyújtótávolságú optika – leszűkítve a látószöget – fokozza a mozgás érzetét, ráadásul a kamera és a szereplők 
közé kerülő elemek elmosódnak és defókuszba kerülnek. Az eredmény: egy zaklatott hatást keltő jelenet.  
130 Bordwell–Thompson i.m. 2013. 200. 
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 31. képsor131 
 

Emlékezetes együttmozgó fártmozgás látható Gál István Sodrásban (1963) című filmjének 
abban a jelenetében, amelyben a fiatalok, a rendőrségi kihallgatás után, a töltésen gyalogolnak. A 
szekvencia kilenc, együttmozgó fártmozgással felvett snittből épül fel. Ekkor már mindannyian 
tudják, hogy tragédia történt: Gábor belefulladt a Tiszába. Az első és az utolsó snitten kívülről látjuk 
a némán, leszegett fejjel haladó csoportot – a rendezőt ekkor érezhetően nem az egyén, hanem a 
bomladozó közösség érdekli. A második snitten Gaál nézőpontot vált: a kamerát beviszi a csoportba, 
hogy a tragédia egyéni reakcióit dokumentálja. A csoporton belül mozgó kamera hol előre, hol hátra 
tekint – anélkül, hogy bármelyik szereplő nézőpontját képviselné.132 A kamera pozíciója, mozgása azt 
a pszichológiai állapotot képes közvetíteni, ahogyan indivídum és közösség között sűrűsödik a 
feszültség, egyszerre hatnak az összetartó és széthúzó erők. A rövid jelenet esztétikai jelentőségét az 
adja, hogy vizuálisan itt fogalmazza meg először Gaál a film második részének alapkérdését: mit 
jelent egy közösséghez tartozni? A közösség tagjai mennyiben felelősek saját vagy egymás 
(elmulasztott) tetteiért? 
 
II.3.2. RÁKÖZELÍTÉS 
Hatásos módja lehet egy szereplő bemutatásának, tárgyak vagy más karakterek közül történő 
látványos kiemelésének, ha kocsizással szemből érkezünk meg a közelijére.133 A ráközelítés az egyik 
legtermészetesebb emberi mozgást, a fizikai közeledés vizuális élményét imitálja, azt, ahogyan 
figyelemmel közeledünk valami vagy valaki felé. Ha a filmben a kamera ilyenkor egy személyre 
irányul, akkor a mozgás hozadéka az adott személy emocionális állapotának, attitűdjének jobb 
láthatósága lesz, mivel a frontális ráközelítés gyakran az arcon talál nyugvópontra. Mivel ilyenkor a 
környezeti elemek fokozatosan eltűnnek a képből, ez hatásosan alkalmazható, amikor a néző 
figyelmét a szereplő gondolataira vagy érzéseire szeretnénk terelni.  

Paul Thomas Anderson Vérző olaj című filmjében a főszereplő, Daniel Plainview 
Kaliforniába érkezik a fiával, hogy olajkitermelésbe kezdjen. Amikor a film elején Daniel egy 
lokálban megpróbálja meggyőzni a helyieket a nagy lehetőségről, a rendező egy tablószerű képbe 
komponálja az apa–fiú párost. De csak egy ideig tartja képben a Daniel morális és mentális 
alászállásában később fontos szerepet játszó, fogadott fiút. A jelenet lényege inkább a férfi meggyőző, 
szuggesztív beszéde, melynek hatását egy lassú ráközelítés erősíti fel. Az olajozott, rezzenéstelen 
mozgás révén egyre jobban olvasható a főhős eltökéltsége és fanatikussága, másfelől a ráközelítés jól 
modellezi a feléje irányuló figyelmet. A közelítés révén a férfi arcjátéka vizuálisan is egyre 
dominánsabbá válik: minél több helyet foglal el az alakja a képkivágásban, annál erősebb lesz 

                                                
131 (31. képsor) Rózsa János: Félálom (1991) - MAFILM Objektív Filmstúdió. Minden jog fenntartva. 
132 Általában annak a szereplőnek a jelenléte domináns egy jelenetben, amelyik fizikailag közelebb áll vagy kerül a kamera 
optikájához, Gaál itt ezzel visszaélve váltogatja ezt rövid időközön belül. 
133 Angol szakzsargonban néha: push-in. Ennek optikai alternatívája a zoom (punch-in), lásd a II.7. fejezetet. 
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jelenléte és hatásosabb a beszéde. A rendező a hosszú ráközelítés alatt egyszer sem vág ki a 
hallgatóságra, akikkel így mi, nézőkként ugyanarra az oldalra kerülünk.  
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 32. képsor134 
 

A ráközelítés technikáját akkor is effektíven használja a Vérző olaj rendezője, amikor a 
kameramozgásnak azt a járulékos hatását aknázza ki, hogy vizuálisan fokozatosan levágja, leválasztja 
a környezeti elemeket és izolálja a karaktert. Az egyik jelenetben Daniel régi és hűséges társa, 
Fletcher amiatt aggódik, hogy a férfi nem őt, hanem a testvérét, Henryt viszi magával egy fontos 
tárgyalásra a legnagyobb olajvállalattal. Míg tart a dialógus, a ráközelítés hozadékaként a kétalakos 
kompozíció egyalakosra szűkül: a snitt végén már csak Daniel látható a képen. Fletcher testhelyzete 
(szinte hátulról látjuk), majd kizárása a kompozícióból előrevetíti Daniel döntését: nem fogja őt 
magával vinni az útra.  
 

    
 

    

                                                
134 (32. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, Ghoulardi 
Film Company. Minden jog fenntartva. 
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 33. képsor135 
 

A ráközelítés – akár csak a legtöbb kameramozgás – nem rendelkezik kizárólagos jelentéssel. 
Az egyéb változók függvényében (távolság, ritmus, háttér) hivalkodóvá is válhat, és nem a kívánt 
üzenetet erősítve, modoros vagy komikus hatást kelthet. Ez könnyen kikerülhető a mellékszereplők 
kamera körüli mozgatásával: amikor például távolról kocsizunk egy kiemelt karakter felé, út közben 
egyéb elemeket komponálhatunk a képbe, melyek a gép előtt haladva mintegy vezetik azt. Ettől az 
átvezető mozgástól a kocsizás kevésbé fog öncélúnak tűnni. A továbbiakban elhagyhatjuk a 
mellékszereplőt, hogy végül megérkezzünk a célszemélyhez.136 
 A hatásvadászat veszélyét úgy is elkerülhetjük a ráközelítő kocsizáskor, ha egy vagy több, 
szintén mozgó mellékszereplőt, esetleg statisztát állítunk a kiemelt karakter elé, vagy mögé. 
Amennyiben a kocsizás végére a mellékszereplők eltűnnek a képből, hangsúlyossá válhat a kiemelt 
karakter jelentősége – főleg akkor, ha a közelijére érkezik meg a kamera. Előszeretettel használja ez 
a technikát Paul Thomas Anderson is, ahogy ezt a Magnólia (Magnolia, 1999) egyik jelenete 
tanúsítja. 
 

       
 

                                                
135 (33. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, Ghoulardi 
Film Company. Minden jog fenntartva. 
136 Kenworthy i.m. 2013. 34. 
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 34. képsor137 
 

Ahogyan látható, a kamera a kisfiú felé kocsizik a folyosón. A rendező a fiú mögé két 
sziluettes alakot pozícionál, akik a gépmozgás alatt kisétálnak a képből. A háttérben levő alakok 
ellenirányú mozgása kiegyensúlyozza a közelítés erejét azzal, hogy épp csak egy leheletnyit 
megosztja a nézői figyelmet – emiatt végül nem válik művivé vagy modorossá a beállítás, annak 
ellenére, hogy a szimmetrikus kompozíció és a felső világítás kissé mesterkélt, teátrális hatást kelt. 

Nyomasztó, feszültséggel teli hangulatot kelthet, ha úgy kocsizunk egy kiemelni kívánt 
szereplő vagy tárgy felé, hogy a kamera tengelyére merőlegesen mozgó csoporton halad keresztül a 
felvevőgép. Ilyekor a kameramozgás, például egy tömegen való áthaladás alkalmával, sokat segíthet 
abban, hogy a néző azonosulhasson a szereplő belső félelmeivel.138 Az Apokalipszis mostban (Francis 
Ford Coppola: Apocalypse now, 1979) Willard kapitány azt a feladatot kapja, hogy likvidálja a 
vietnami háborúban megtébolyult Kutz ezredest. Willard a kambodzsai határhoz érve az ezredes 
benszülöttekből toborzott magánhadseregével találja szemben magát. Hátborzongató, ahogy lassan 
keresztülhalad a bennszülöttek fenyegető tömegén, mivel a tutajra kiszerelt kamera felveszi a 
kapitány szemszögét, de úgy, hogy alakját fokozatosan elhagyja a kép előteréből. A snitt végére a 
bennszülöttek tömege így már a kamerára, azaz egyenesen a nézőre mered némán, átélhetővé téve 
Willard helyzetét, a jelenet emocionális feszültségét. 
 

                                                
137 (34. képsor) Paul Thomas Anderson: Magnólia (Magnolia, 1999) - Ghoulardi Film Company,  New Line Cinema, The 
Magnolia Project. Minden jog fenntartva. 
138 Kenworthy ezt a kameramozgást a Léon, a profi (Luc Besson: Léon, 1994) egyik akciójelenetében vizsgálja. 
Kenworthy i.m. 2013. 128. 
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 35. képsor139 
 

Ezzel ellentétes hatást ér el az, amikor a szereplő a kamera optikai tengelyének irányára 
merőlegesen mozog, miközben a felvevőgép folyamatosan hátrál. A Vérző olaj ördögűzési 
jelenetében a fiatal lelkész, Eliah egy istentiszteleten azzal ámítja közönségét, hogy démont űz ki egy 
idős asszonyból. Eliah a kamera fölé tornyosulva fohászkodik, miközben a kamera folyamatosan 
hátrál. A koreográfiának és a kameramozgásnak köszönhetően úgy érezhetjük, hogy a fiatal lelkész 
természetfölötti erővel bír: a hátráló kamera a nő testét elhagyó, láthatatlan démon „szubjektív” 
pozícióját veszi fel, akit/amit Eliah kiűz, mintegy „kitol” a templomból. 
                                                
139 (35. képsor) Francis Ford Coppola: Apokalipszis most (Apocalypse now, 1979) – Zoetrope Studio. Minden jog 
fenntartva. 
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  36. képsor140 
 

Az alkotók ugyanezt a technikát használták a film zárójelenetében is, amikor az elborult 
elméjű Daniel rátámad Eliah-ra házának bowlingpályáján, és agyonveri őt. A kamera itt is hátrál, 
szinte menekül a férfi elől, akit azonban ekkor már nem állíthat meg semmi. Az összhatáshoz 
hozzájárul a korábban említett, a filmben Danielhez végig következetesen társított alsó nézőpont is, 
amit mozgás közben ér el a kamera: szinte középmagasságból indulva fokozatosan húzódik hátra, 
ugyanakkor vertikális tengelyen egy alsóbb pozícióba mozdul. Jó példája így ez a két hatás 
ötvözésének, igazolva Nielsen megfigyelését a kameramozgások összetettségéről.141 
 

   
                                                
140 (36. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, Ghoulardi 
Film Company. Minden jog fenntartva. 
141 Részletesen, több példával elemzi a jelenséget Nielsen i.m. 2016. 25–34. 
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 37. képsor142 
 

Ha a kamera és a szereplők egymáshoz viszonyított mozgáskombinációiban tovább tágítjuk a 
spektrumot, jó példa Akira Kuroszava Véres trón (Kurosawa Akira: Throne of blood, 1957) című 
filmjének az a jelenete, melyben a kamera hátráló mozgásához a főszereplő, Washizu tábornok 
szintén hátráló-távolodó mozgását rendeli. Ez a bravúros, egyszerű megoldás szép példája a 
kombinált mozgással való hatáskeltésnek. Washizu éppen szellemet lát a házában. A snitt a férfi 
arcközelijével kezdődik: ebből a pozícióból kezd hátrálni a kamera és a férfi, egyszerre és egymással 
ellentétes irányba. Anélkül, hogy expliciten megmutatna bármilyen kísértetet is, a kamera és a színész 
ellenirányú mozgásával Kuroszava úgy érzékelteti a természetfeletti jelenséget, hogy annak hatását, 
a férfi emocionális reakcióját, a riadalom és az ijedtség érzését közvetíti nagy hatásfokkal. 
 

                                                
142 (37. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, Ghoulardi 
Film Company. Minden jog fenntartva. 
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   38. képsor143 
 

A Vérző olaj egy másik jelenetét azért érdemes még ideemelni, mert a ráközelítés egy újabb 
változatát példázza: a kamera ezúttal folyamatos kocsizó mozgást végez, miközben egy ponton 90 
fokban hirtelen irányt vált. Daniel azzal a szándékkal lép be a földhivatal irodájába, hogy területeket 
vásároljon, mivel a helyiekkel ellentétben ő már tudja, hogy a föld alatt hatalmas olajkészletek 
rejtőznek, amelyek kitermelésével nagy vagyonra tehet szert. Profilból látjuk az irodába lendületesen 
belépő férfit; a kamera határozott mozgása és a férfi testbeszéde azt sugallja, hogy Daniel konkrét 
céllal érkezett, amit feltétlenül el akar érni. Amint a kamera megérkezik a férfi arcára, Daniel 
indulatosan közelíteni kezd a hivatalnok felé, amit a gép, utánafordulva, hátulról követ. A gépmozgás, 
azon kívül, hogy vágás nélkül, két irányból is bemutatja a teret, a férfi energiáját, a kamera mozgását 
is felülíró jelenlétét érzékelteti, ami különösen abban a pillanatban erősödik fel, amikor a kamerát 
„lehagyva” hátat  fordít neki. A jelenet egy kétalakos szekondban végződik, melyben a rendező jól 
láthatóan úgy pozícionálta a két szereplőt, hogy Daniel a hivatalnok fölé magasodjon. A testek 

                                                
143 (38. képsor) Akira Kuroszava: Véres trón (Throne of blood, 1957) - Toho Company. Minden jog fenntartva. 
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magasságbeli hierarchizálása az erőviszonyokat érzékelteti: Daniel erősebb és célratörőbb, mint a 
hivatalnok, akivel tárgyalni készül. 
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 39. képsor144 
 

Különösen erős feszültségkeltő hatása lehet annak a technikának, amikor két ellentétes irányú 
ráközelítő fártmozgást tartalmazó snittet beállítás–ellenbeállítás konstrukcióban vágunk egymásra. 
Ezt a fogást általában olyan drámai jelenetek előtt használják az alkotók, amikor pl. a szereplők fizikai 
vagy mentális összecsapásra készülnek. Az ellentétes irányú, de azonos sebességű mozgások 
hatásosan ábrázolhatják a széttartó erők szembenállását, az azonos fajsúlyú ellenfelek egymásnak 
feszülését, és felfokozott érzelmeket, nyugtalanságot közvetíthetnek.145 E technikával modellezi a 
Vérző olaj rendezője Eliah és Daniel ideológiai szembenállását. Eliah, a település vallási szektájának 
vezetője, a közösség irányítója akar lenni, de hite csak korlátlan hataloméhségének maszkja, míg az 
ateista Daniel számára az egyetlen vallás a pénz és az olaj. A jelenetben Eliah kijelenti: áldást mond 
a település első olajkútjára, ha cserébe Daniel az átadási ceremónián elismeri őt a közösség 
vezetőjeként. Az ellentétes irányú ráközelítő kameramozgás a két férfi kölcsönös megvetését, 
világnézeti különbségét modellezi, valamelyest előrevetítve később megvalósuló, végzetes 
mérkőzésüket.  
 

 

                                                
144 (39. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, Ghoulardi 
Film Company. Minden jog fenntartva. 
145  Kenworthy reversed push-ként tesz említést erről a technikáról és az Eli könyve (Allen és Albert Hughes: The book 
of Eli, 2010) című filmből ragad ki egy jelenetet szemléltetésként. Kenworthy i.m. 2013. 58. 
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       40. képsor146 

                                                
146 (40. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, Ghoulardi 
Film Company. Minden jog fenntartva. 



 63 
Egy ráközelítést nem csak az indítás tehet kifejezővé. Drámai szituációban a közelítő 

gépmozgás megállítása kifejezően utalhat a szereplőben lejátszódó emocionális folyamatokra is, 
ahogy azt már a Tízezer nap korábbi példájánál is láttuk.147 Max Ophüls Levél egy ismeretlen 
asszonytól (Letter from an unknown woman, 1948) című filmjének pályaudvari jelenetében annyiban 
variálódik tovább a jelenet mozgástérképe, hogy a kamera és a szereplő mozgása között, a kettő 
kölcsönhatásából alakul ki feszültség. Liza kikíséri a vasútállomásra szerelmét, Stefant, aki 
koncertturnéra indul. A zongoraművész Stefan megcsókolja Liza kezét, majd így kiált le a már mozgó 
vonatról: „Nem fog sokáig tartani, két hét múlva visszajövök! Két hét múlva találkozunk!” Liza erre 
rávágott közelijén jól látható a nő mélységes aggodalma. A kamera lassan kocsizni kezd az arca felé, 
de ő hirtelen sarkon fordul és az ellenkező irányba indul. A felvevőgép egy rövid ideig követi, aztán 
megáll: hagyja eltávolodni. „Két hét. Stefan, mennyire nem ismered magadat. Azzal a vonattal örökre 
eltűntél az életemből.” – halljuk ezzel egyidőben Liza belső monológját, ami csak tovább erősíti azt, 
amit a mozdulatok egyébként is kifejeznek: a nő elfordulása, a kamera megállása sejteti, hogy 
kettejüknek ez volt az utolsó találkozása.148 
 

      
 

      
 

                                                
147 A szekérutazás jelenetét a II.3.1. fejezetben az együttmozgó fárt példájaként elemeztem.  
148 Ennek a gépmozgásnak az emócionális hatását Kenworthy az Igazából szerelem (Curtis, Richard: Love Actually, 
2003) című film egyik jelenetével példázza. Kenworthy i.m. 2013. 154. 
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 41. képsor149 
 
II.3.3. ÍVELT FÁRT 
Ha kocsizó mozgást kell végezni, a fártkocsit nem csak egyenes sínpályán, hanem ívelt síntagokból 
kiépített, 45-, 90-, 180- vagy akár 360 fokos, körívű mozgáspályára is telepíthetjük. Az ívelt fárt célja 
elsősorban informálás, de a mozgás sajátos pályája révén többletjelentések közvetítésére is alkalmas 
lehet.  

Paul Thomas Anderson 90 fokban kocsiztatja a kamerát a Vérző olajban, amikor Daniel és 
Henry első találkozását ábrázolja. Danielhez váratlanul beállít egy férfi, aki azt állítja magáról, hogy 
ő Daniel féltestvére. Először Daniel nézőponti szemszögéből látjuk Henryt, aki gyanús idegennek 
tűnik ebből a nézőpontból és ebben a kompozícióban. A dialógus is erre utal: a gyanakvó Daniel 
kérdéseket tesz fel Henrynek, hogy sarokba szorítsa. Mivel azonban Henry válaszai egybevágnak 
Daniel emlékeivel, Danielben bizalom ébred a vendég iránt: kezdi elhinni, hogy Henry tényleg a 
testvére. A kamera eközben ívelt kocsizásba kezd, és leválva Daniel nézőponti szemszögéről 90 
fokban oldalra fordul. A gépmozgás végére oldalról, objektív szemszögből látjuk a jelenetet: a kép 
tartalmánál jóval többet mond az, ahogyan a két szereplőt egy szintre hozva a térbeli és pszichológiai 
pozíciók kiegyenlítődését sugallja. 
 

      
 

                                                
149 (41. képsor) Max Ophüls: Levél egy ismeretlen asszonytól (Letter from an unknown woman, 1948) – Rampart 
Productions. Minden jog fenntartva. 
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 42. képsor150 
 
Elbeszélő filmben jó módszer lehet az ívelt fárt a következő jelenetre való átkötéshez is. 

Ilyenkor az új elem bevezetését úgy kell megoldani, hogy a történet már bemutatott szereplőjéről a 
gépmozgás végén a képet átkomponáljuk az új szereplőre.151 A Véres trón egyik beállításában éppen 
ezt látjuk, amikor Kuroszava először középre, majd finoman kissé balra pozicionálja Washizu 
tábornokot és feleségét. Innen a kamera 90 fokban eltérve kocsizik úgy, hogy a két szereplő mögé 
kerülve, az ő életlen ansnittjükön keresztül mutatja meg a fal mögött mozgó alakok sziluettjét, akik 
lámpákat tartanak a kezükben. A pozíciócsere a kocsizó mozgásnak köszönhetően egzakt módon 
irányítja rá a figyelmet a képen megjelenő új alakokra, főleg hogy mind a tábornok, mind a felesége 
arra fordulnak, így kínálva mintát a nézői figyelem vándorlásának. A néző még nem tudja, hogy a 
paraván mögött szolgálók, őrök vagy esetleg gyilkos merénylők közelednek-e, de a láthatatlan 
szereplők már átvették az irányítást, és a jelenet végére magukra vonták a nézői tekintetet, anélkül, 
hogy Kuroszava vágást alkalmazott volna. 
 

                                                
150 (42. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, Ghoulardi 
Film Company. Minden jog fenntartva. 
151 Az ívelt fártmozgást egy új szereplő bemutatásakor Cristopher Kenworthy a Mennyei teremtmények (Peter Jackson: 
Heavenly Creatures, 1994) című film egyik beállításával példázza. Kenworthy i.m. 2013. 30. 
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 43. képsor152 
 

A Megáll az idő című filmben egy táncóráról lóg ki cigarettázni a film főszereplője, Köves 
Dini. A félhomályban a fiúba szerelmes Szukics Magda egészen közel sétál hozzá, de Dini láthatóan 
túl félénk és túl büszke ahhoz, hogy kezelni tudja a helyzetet. Kavargó érzelmeit, tétovázását pontosan 
adja vissza a gépmozgás: a kamera, a két szereplő pozíciócseréjével párhuzamosan kocsizva, 180 
fokban kerüli meg őket. A gépmozgás elején az egyik, a mozgás végén pedig a másik oldalról látjuk 
a profiljukat, úgy, hogy az arcok először szemből, majd ellenirányból vannak megvilágítva. Ez az 
átfordulás a világosból a sötétbe egyszerre érzékelteti a jelenet intimitását és Dini szorongását, 
ugyanakkor a kameramozgás dekoratív funkciót is betöltő hatása olyan, mintha a táncórán kívül 
folytatódna a keringő, de ezúttal a lány venné át az irányítást. 
 

            
 

 
 

                                                
152 (43. képsor) Akira Kuroszava: A véres trón (Throne of blood, 1957) - Toho Company. Minden jog fenntartva. 
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 44. képsor153 
 
II.3.4. KÖRFÁRT 
A körfártot a körsvenkhez hasonlóan az antropomorf gépmozgások közé sorolhatjuk, melynek 
potenciálisan nagy emocionális értéke lehet, mivel az általa megjelenített mozgás ugyan a 
természetes, és hétköznapi emberi mozgások közé tartozik (körbejárunk valamit), de kis 
változtatással (pl. tempó vagy berendezés) stilizáló, vagy egyenesen hivalkodó lehet az, amikor a 
kamera nagy sebességgel, 360 fokban kocsizik egy objektum körül. Bizonyos jelenetekben mégis 
indokolt lehet ez a technika. A kamera dinamikus körmozgása ilyenkor felgyorsítja a szereplők 
mozgásának érzését, még akkor is, ha az normális tempójú. Ez a hatás tovább erősíthető azzal, ha 
alsó gépállásba helyezzük a kamerát a fártkocsin, illetve azzal is, ha közel tartjuk a szereplőket a 
kamerához. Amennyiben nem a forgás tengelyének középpontjába pozicionáljuk a szereplőket, akkor 
a körmozgás során hol közelebb, hol kissé távolabb kerülnek a kamerától, ilyenkor a mélységi 
pulzálás tovább növelheti a mozgás dinamikáját,154 bizonyos esetekben pedig, a mozgás geometriai 
jellegére is felhívva a figyelmet, dekoratív funkciót is betölthet. 

A 80 huszárban (1978) indokolt körfártot láthatunk. Sára Sándor filmje egy Lengyelországban 
állomásozó huszárcsapat története, akik a magyar forradalom kitörésének hírére hazaindulnak, 
megszökve az osztrák hadseregből. Amikor – még a csapat elindulása előtt – az egyik huszár 
megszökik, a főhadnagy megbünteti a századot, amiért nem jelentették a szökést. A végső 
kimerülésig gyakorlatoztatja a huszárokat egy falovon, miközben a kamera sebesen kocsizik 
körülöttük. A szédítő körfárt itt egyértelműen a katonák hajszolását, zaklatott állapotukat közvetíti, 
azaz emocionális funkciót tölt be, de a rájuk mért fizikai és lélektani büntetés mechanikus 
értelmetlenségét is jól át tudja adni.155 
 

            
 
                                                
153 (44. képsor) Gothár Péter: Megáll az idő (1981) – Budapest Filmstúdió. Minden jog fenntartva. 
154 Cristopher Kenworthy ezt a technikát motion circle néven említi és A karate kölyök (Harald Zwart: The Karate Kid, 
2010) című film ún. tréningjelenetével illusztrálja. Kenworthy i.m. 2013. 130. 
155 Emlékezetes, drámai hatású körfárt látható Fábri Zoltrán Körhinta című filmjének (1955) híres táncjelenetében, és 
Sergio Leone western klasszikusában, az 1966-os A jó, a rossz és a csúf (Il buono, il brutto, il cattivo) temetői jelenetében 
is.  
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 45. képsor156 
 

A tempó ebben az esetben is mérvadó: a kamera körkörös, de lassú, visszafogott mozgása 
baljós hatást kelthet. Ha például egy asztal körül mozog a kamera, ahol emberek beszélgetnek 
egymással, akkor a mozgás nem csak a szereplők oldottságát, felszabadultságát fejezheti ki, hanem 
azt is, hogy titkolnak valamit egymás elől, vagy olyan rejtett feszültség van köztük, amely bármelyik 
pillanatban kirobbanhat.157 Jó példa erre Quentin Tarantino Kutyaszorítóban című filmje (Reservoir 
dogs, 1992). Ennek nyitójelenetében átlagos, hétköznapi dolgokról beszélgetnek a gengszterek, a 
lassú körfárt azonban jelzi: összeesküvőket látunk, akik azért ültek egy asztalhoz, hogy kiterveljenek 
valamit, a külvilágot a beszélgetésből kizárva. A csoport zártságát, izolációját fejezi ki a körfárt, 
amely egyúttal vésztjósló is: sejteti, hogy olyan emberek gyűltek itt össze, akiknek jó okkal van 
rejtegetnivalójuk.158  

Koltai Lajos is a körfárt technikáját használja Gothár Péter Ajándék ez a nap (1979) című 
filmjének egyik utolsó hosszú beállításában. A körkörös mozgás itt az egymásra találást, a két 
szereplő, Anna és Irén közti közvetlen, baráti kapcsolatot hangsúlyozza, amit a kamera oldott, alig 
érezhető lebegése és a finoman közelítő variómozgás még inkább kifejezővé tesz. Koltai Lajos 
visszaemlékezésében pontosan felidézi ennek a felvételi technikának a motivációját: „A kamera 
kihasította őket a térből ezzel a mozgással. Egyre közelebb kerülünk hozzájuk, csak őket látjuk az őket 
körülvevő lehetetlen semmi közepén, amit az ott ülő emberek jelentenek számukra.”159 

                                                
156 (45. képsor) Sára Sándor: 80 huszár (1978) - Hungarofilm, MAFILM Objektív Filmstúdió. Minden jog fenntartva. 
157 Kenworthy circling dialogue néven említi ezt a technikát és hatását a Becstelen brigantik (Quentin Tarantino: 
Iglourious Basterds, 2009) című filmjének egyik jelenetével példázza. Kenworthy i.m. 2013. 24. 
158 Tarr Béla Sátántangó (1994) című filmjében több példát is láthatunk a körfártra, melyeket részletesen tárgyal Kovács 
András Bálint: A kör bezárul. Tarr Béla filmjei. Budapest, XXI. Század Kiadó, 2013. 72–99. 
159 Ahogy Koltai tovább részletezi: „Már semmit nem találnak az életben, csak egymást. A Nyugat éttermében zajlik 
fantasztikus beszélgetésük, amit furcsa zene kísér. A képet egyetlen, állandóan szűkülő körfahrttal vettük föl. Mintha egy 
bálterem közepéről indulna ez a két furcsa kis madárka, spirálisan, s egyre róják a pokol felé az íveket... S mégis ez a 
sziget, ahol egymásra találnak, s legalább megbeszélik a dolgaikat.” Fazekas i.m. 62. 
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                      46. képsor160 
 

                                                
160 (46. képsor) Gothár Péter: Ajándék ez a nap (1979) – Mafilm, Budapest Filmstúdió. Minden jog fenntartva. 
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II.3.5. DRAMATIZÁLÓ FÁRT 
A dramatizáló fárt a kocsizó mozgásnak egy olyan egyedi típusa, amelynek során nemcsak a képtárgy 
térbeli viszonya változik meg a környezetéhez képest,161 hanem a mozgáshoz a snitt során drámai 
jelentés is kapcsolódik. Ennél a fárttípusnál tehát nem az útvonal, a mozgás bejárt pályája vagy 
tengelye az irányadó, mint az előzőkben tárgyalt fártfajták esetében, hanem az, ahogyan 
koncepcionális kiszámítottsággal komponálva és időzítve kitakarja, visszatartja illetve megmutatja 
az események részleteit. Ilyenkor tehát a kamera nem a szereplőt követi elsősorban, hanem a drámai 
hatás érdekében mozog, azért, hogy a képet jelentéssel töltse meg; ilyen értelemben motiválatlan 
gépmozgás, mivel csak közvetetten szolgálja az elbeszélés fejlődését.  

Roman Polanski Őrület című filmjében (Frantic, 1988) egy amerikai házaspár Párizsba 
érkezik, hogy a férj előadást tartson egy orvoskongresszuson. A film első 15 perce a hagyományos 
kamerakezelés iskolapéldája: az alkotók főleg svenkeket és fix beállításokat használnak. Amikor a 
Harrison Ford által játszott sebész, Dr. Walker a hotelszobában zuhanyozik, a kamera először 
szemből mutatja, majd mögé kerül: ansnittes beállításban most már a feleségét látjuk, amint az ágyon 
ülve telefonál. A beállítás egy ideig nem változik, aztán a férfi kilép az előtérből, így már csak a 
feleséget látjuk, aki telefonálás után mond valamit a férjének, de a csobogás elnyomja szavait. Ezután 
ő is kilép a beállításból. Az ajtófélfák többszörös keretében most már csak a bőröndöt látjuk a képen, 
amelyet valaki (?) kihúz a képből. A jelenet mindhárom szereplője – a férfi, a feleség és a bőrönd – 
eltűnt tehát. Ekkor a kamera megmozdul: lassú, tengely irányú kocsizásba kezd, de a zuhanyfülke 
üvegén nem jut túl. Az operatőr, Witold Sobocinski kamerája lassan ráközelít a kabin üvegén lefolyó 
vízcseppekre: az üres szoba képe fokozatosan elmosódik a háttérben. A kameramozgás, a képek 
tartalmával összefonódva vészjósló hangulatot, rossz előérzetet teremt azzal, hogy zavaróan kerüli a 
néző informálását a történésekről, helyette viszont egy jelentéktelen részletre tereli a figyelmét. 
Ebben az esetben egyértelműen a szimbolikus jelentés funkciója aktivizálódik: az elmosódottság 
azokat a hamarosan bekövetkező – és tulajdonképpen már a film címében megelőlegezett –, 
uralhatatlan fordulatokat készíti elő, melyek a pár rendezett életének szétkuszálódásához vezetnek. 
 

            
 

            

                                                
161 vö. Szabó i.m. 13. 
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 47. képsor162 
 

A dramatizáló fárt azért alkalmas arra, hogy valósággal berántsa a nézőt a film világába, mert 
mozgásában elsőre nincsen semmiféle logika; jelentése, értelme csak fokozatosan tárul fel. A filmtér 
részleteit felderítő kamera ilyenkor arra is képes, hogy játékos vagy hátborzongató módon 
elkalandozzon a cselekménytől, mintha nem is a történet szövése-követése lenne az elsődleges 
feladata. Jean-Luc Godard és Tarkovszkij filmjeiben gyakran láthatunk arra példát, hogy a kamera 
nem a szereplőket mutatja dialógus közben, hanem valami mást: bejárja a teret, ahol a szereplők 
tartózkodnak. A kameramozgás célja ilyenkor nem a tér „racionalizálása”, objektív feltérképezése, 
hanem az emocionálisan motivált – szabálytalan, de mégis sokatmondó – szemlélődés, mely a néző 
jelenlétélményét fokozhatja a film világában.163 

Az ilyen típusú fárt használatának egyik legnagyobb mestere Alfred Hitchcock, aki például a 
Téboly (1972) első gyilkosság-jelenetében azt mutatja meg először, ahogyan az áldozat és a gyilkos 
együtt mennek fel egy lépcsőn, miközben nyugodtan beszélgetnek egymással. Hitchcock itt 
együttmozgó fártot használ: a beállítás és a mozgás kimért, semleges, semmi sem utal arra, hogy Bob 
hamarosan megfojtja a nőt. A kamera egy ajtóig követi a két karaktert, ott pedig megáll, megvárva, 
amíg bemennek az ajtón. Itt vágás következhetne, de Hitchcock más megoldást választ: a kamera 
visszafelé indul, az utcára, az emberek közé, akik mit sem sejtenek arról, ami odabent a zárt ajtók 
mögött történik. A jelenet második részében látható dramatizáló fárt – a ház csendjéből indulva, amit 
az egyre erősödő utcai zajok váltanak fel – rendkívüli feszültséget ad a jelenetnek. A kamerához itt 
egyfajta mindentudás társul; azzal, hogy nem a nagyobb fajsúlyú esemény követését, megmutatását 
választja, hanem az ezzel párhuzamos hétköznapi eseményeket, azt sugallja, hogy senki sincs, aki 

                                                
162 (47. képsor) Roman Polanski: Őrület (Frantic, 1988) – Warner Bros. Minden jog fenntartva. 
163A szemlélődő jellegű kameramozgás „teret” nyithat a nézői-befogadói asszociációknak, képzettársításoknak, ahogy ezt 
néha Tarkovszkij filmjeiben láthatjuk: a kamera gyakran hátulról közelít a színészre, majd az alakot kitakarva, felveszi 
annak látószögét. A néző szemszöge és látótere ilyenkor teljes egészében azonossá válik a szereplő szemszögével és 
látóterével – a film azonban nem mindig tájékoztathatja a nézőt e megfeleltetés időbeli és térbeli korlátairól. Vö. Kovács 
Andrása Bálint–Szilágyi Ákos: Tarkovszkij. Az orosz film sztalkere. Helikon Kiadó, Budapest, 1997. 138–206. 
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megmenthetné az ajtó mögött rekedt nő életét.164 Az ilyen típusú, önreflexív kameravezetés 
ugyanakkor a „kinek a tekintete ez?” nyugtalanító és költői kérdését veti fel. 
 
II.3.6. ELLENFÁRT 
Az ellenfárt olyan dinamikus mozgás, melynek során a kamera a képmezőben mozgó alakkal vagy 
tárggyal ellentétes irányba kocsizik, úgy, hogy kocsizás közben, svenkelést alkalmazva, folyamatosan 
képben tartja a mozgó személyt vagy tárgyat. Az ellenfárt egyik legkifejezőbb formája az, amikor 
egy mélységből érkező szereplő felé mozgunk. Ez felerősíti az érkező személy jelenlétének erejét, 
hiszen az irányába mozgó kamera felé haladva dinamikusan nő az alakja a képen. Akira Kuroszava 
Rejtett erőd (Kurosawa Akira: The hidden fortress, 1958) című filmjében több alkalommal is ezzel a 
technikával heroizálja Rokurota Makabe tábornok karakterét. 
 

           
 

           
 

 48. képsor165 
 

Tekintve, hogy a snitt elején még meglehetősen nagy lehet a távolság a szereplő és a kamera 
között, a kocsizó mozgás arra is alkalmas, hogy vágás nélkül bemutassa a teret, illetve a díszletet, 

                                                
164 Báron i.m. 98. 
165 (48. képsor) Akira Kuroszava: A Rejtett erőd (The hidden fortress, 1958) – Toho Company. Minden jog fenntartva. 
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még mielőtt a szereplő és a kamera túl közel kerülnének egymáshoz.166 Mihai Malaimare operatőr is 
az ellenfárt technikáját használja a The Master (Paul Thomas Anderson: The Master, 2012) egyik 
jelenetében, ahol oldalirányú mozgások feszülnek egymásnak. Freddy, a nincstelen alkoholista, 
potyautasként szökik be egy olyan magánhajó fedélzetére, amelyen jómódú emberek mulatoznak. A 
snitten jobbról balra halad a hajó, a kamera pedig – a hajóval párhuzamosan – balról jobbra kocsizik 
úgy, hogy közben az operatőr jobbról balra svenkel azért, hogy képben tartsa a hajót. Az ellentétes 
irányú, szédítő hatást keltő összetett mozgások ebben a jelenetben finoman hívják fel a figyelmet az 
egymástól elidegenedett társadalmi osztályokra, a köztük húzódó áthidalhatatlan távolságra. 
 

     
 

     
 

     
 

                                                
166 Az ellenfárt ezen hatásaira mutat rá Kenworthy is, amikor a Eredet (Nolan, Christopher: Inception) című film egyik 
jelenetét elemzi. Kenworthy i.m. 2013. 60.  
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 49. képsor167 
 
II.3.7. FELFEDŐ FÁRT 
A felfedő fártmozgás168 tipikusan informatív funkciót tölt be; egy szűk beállításról indul, hogy a 
perspektívát folyamatosan tágítva felfedje a környezetet.169 Ilyen értelemben a dramatizáló fárt 
ellentétének tekinthető, mivel a beállítás végére itt a néző az addig visszatartott információval lesz 
gazdagabb, a sejtetés után megérkezik a megfejtés. Kuroszava Véres trón című filmjében egzakt 
példákat látunk a felfedő fártmozgásokra. Az alábbi jelenetben Washizu emberei megfutamodnak 
egy csatában, a tábornok pedig szembesíti őket gyávaságukkal. Először csak a férfi forgolódó lábait 
látjuk, majd a kameramozgás – a szekondon át a tág beállításig folyamatosan hátrálva és emelkedve 
– fokozatosan fedi fel a helyszínt, a jelenet szereplőit és a köztük lévő, térben is leképezett 
hierarchikus viszonyokat. Az információ itt tehát fokozatosan jelenik meg, de minden egyes fázisban 
újabb találgatásra késztetve a nézőt. A felfedő fárt ilyen értelemben képes mindvégig fenntartani a 
néző figyelmét, új és új értelmezési, megfejtési kísérletekre sarkallva. 
 

                                                
167 (49. képsor) Paul Thomas Anderson: The Master (2012) - The Weinstein Company. Minden jog fenntartva. 
168 A „felfedő” kifejezést a kocsizási technikának erre a típusára Kovács András Bálint használja Tarr Béla filmjei 
kapcsán. Lásd Kovács i.m. 2013. 
169 Blain Brown operatőri kézikönyvében ezt nevezi a fárt „reveal with movement” funkciójának, Brown i.m. 307. 
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  50. képsor170 
 

A felfedő fárt ilyen értelemben tehát kézenfekvő módon növelheti a drámai feszültséget, mivel 
gyakran valamilyen nem várt fordulatot készít elő. A Véres trón egy másik jelenete például a tábornok 
képével indul. A beállítás előterében egy kezet látunk, amint kinyitja az ajtót, de még nem tudjuk, ki 
van az ajtó mögött. A kamera egy felfedő kocsizó mozgással indul hátrafelé, közben Washizu 
tábornok azt kérdezi: „Jól van?” A képkivágás egyre tágabb lesz a hátráló mozgásnak köszönhetően. 
Végül meglátjuk az összegörnyedt, térdelő szolgát, aki nem mer az urára nézni. A szolga testtartása 
rosszat sejtet – ugyanúgy, mint a feszültségnövelő, a jelenet megértéséhez szükséges információt az 
utolsó pillanatig visszatartó fártmozgás. A hírnök csak a snitt végén közli a tábornokkal, hogy 
felesége elvetélt.  
 

          
 

          
 

                                                
170 (50. képsor) Akira Kuroszava: Véres trón (Throne of blood, 1957) - Toho Company. Minden jog fenntartva. 
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 51. képsor171 
 

A felfedő mozgás itt kérdések sorát generálja a néző számára: Hogyan történhetett meg ez? 
Valóban meghalt a gyerek? Esetleg csak egy újabb aljas cselszövésről van szó, amelyhez a tábornok 
feleségének, Ashaji-nak is köze van? 

Tarr Béla Kárhozat (1987) című filmjében is fellelhető egy lassan végrehajtott, de legalább 
ennyire sokkoló hatású fártmozgás. A film nyitósnittjén a kietlen tájat átszelő szállítórendszeren a 
levegőben fel-le utazó csilléket látunk. A kamera egy ideig nem mozdul. Egyszerre azonban hátrálni 
kezd, lassan, türelmesen. Kiderül, hogy egy ember nézi a csilléket egy lakás piszkos ablakán keresztül 
– Tarr így vezeti be a film főszereplőjét, az aljas Karrert. A felfedő mozgás Karrer alakját nemcsak 
megmutatja, de organikusan a környezetbe is ágyazza, utalva arra, hogy jelleme ugyanolyan kopár, 
kietlen – „kárhozott” –, mint a táj, amelyet néz.172 

A felfedő fártmozgás drámai hatása akkor is érvényesülhet, amikor a képen a szereplő 
mozdulatlan, de a kocsizás révén egy olyan részlet (tárgy vagy személy) válik láthatóvá, amely 
figyelmet érdemel, mert például érthetővé teszi a szituációt. Ilyenkor a néző érdeklődése a 
kameramozgás hatására irányt vált, s most már arra lesz kíváncsi, milyen kapcsolat van a képen 
megjelenő új elem és a karakter között.173 Ilyen jellegű felfedő kocsizásra a Vérző olajban is látunk 
példát. Az alábbi beállítás elején Danielt mutatja a kamera hátulról, szűk szekondban. Amikor a 
kamera egyenletes tempóban hátrálni kezd, tágul a tér, és a háttérben égő fúrótorony is láthatóvá 
válik. Mihelyt még jobban kinyílik a perspektíva, oldalról munkások érkeznek a kúthoz: gránátokkal 
megrakott riksát tolnak. A jelenet nagytotálban végződik: Daniel parancsára a munkások 
felrobbantják a már lángoló olajkutat, és ez a rendelkezés meglehetősen váratlanul hat a nézőre. A 
felfedő kameramozgás – a nyitás a szűkből a tágba – nemcsak az eseményeket fedi fel fokozatosan, 
de rádöbbenti a nézőt a történések időbeli előzményeire: Daniel a döntést korábban meghozta, most 
csak végignézi annak megvalósítását.  
 

                                                
171 (51. képsor) Akira Kuroszava: Véres trón (Throne of blood, 1957) - Toho Company. Minden jog fenntartva. 
172 Kovács i.m. 85. 
173 A felfedő fártmozgás ezen típúsára a Harry Potter és a halál erkélyei (1.rész) (David Yates: Harry Potter and the 
deathly hallows: Part 1, 2010) című film egyik jelenetét említi pl. Kenworthy i.m. 2013. 54. 
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 52. képsor174 
 

                                                
174 (52. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, Ghoulardi 
Film Company. Minden jog fenntartva. 
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Felfedő fártmozgásnál előfordulhat, hogy a kamera olyan tárgyak mellett halad el, amelyek 

kitakarják a kép egy részét. Tarr Béla 1984-es Őszi almanachjában, de a már említett Szerelemre 
hangolva című filmben is gyakran látunk ilyen snitteket. A kamera és a szereplők közé komponált 
környezeti elemek mindkét filmben klausztrofób hatást keltenek, a történet szereplőinek 
kiszolgáltatottságát, keretek, szabályok, íratlan törvények közé szorítottságát sugallják. Ez az Őszi 
almanachban a kölcsönös árulások, a Szerelemre hangolva című filmben pedig a kölcsönös csalás és 
csalódás fojtogató világa.175 Másfelől azzal, hogy a kamera meghagyja ilyenfajta 
rendezetlenségükben, életszerűségükben és rétegzettségükben ezeket a tereket, jelzi a viszonyok és 
érzelmek bonyolult hálozatát, objektíven nehezen megmutatható jellegét. A kameramozgás „felfedő” 
jellege itt tehát ezeknek az akadályoknak, és nem drámai eseményeknek a feltárására vonatkozik. 
 

         
 

         
  

         
 

                                                
175 A kitakaró maszkolással felvett jelenetek ugyanakkor a történések intimitásának érzetét, és ezzel párhuzamosan a néző 
leskelődői pozícióját erősíthetik. 
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 53. képsor176 
 

Egy felfedő fártmozgás során a film egy szereplője is kerülhet az előtérbe. Ha egy szereplőt 
így pozicionálunk, annak azért lehet drámai hatása, mert feszültség alakulhat ki az előtér és háttér 
között akkor is, ha az illetőt történetesen háttal látjuk. Erre jó példa a Vérző olaj azon jelenete, ahol 
Daniel felkeres egy családot, amelynek a birtokát azért akarja megvásárolni, hogy olajvezetéket 
fektessen keresztül rajta. A képen látható fiú kérésére a hívatlan vendég távozik, a kamera pedig 
oldalirányú kocsizásba kezd, hogy megmutassa Danielt. Hiába van háttérben a férfi, a kitakaró 
jellegű, felfedő (az „áldozat” szemszögét képviselő) kocsizás könyörtelen behatolóként ábrázolja őt, 
aki ugyan kívülről jött, mégis hamarosan megszerzi magának ezt a birtokot is. A komponálás 
fokozatosan fedi fel, illetve modellezi azt, ahogyan Daniel, a belső keretek ellenére is képes átvenni 
az uralmat a kép tere felett. A jelenet alternatívája, egy hagyományos keretezésű snitt–ansnitt tagolás 
távolról sem lenne képes ezt a hatást közvetíteni. 
 

    
 

                                                
176 (53. képsor) Wong Kar-wai: Szerelmre hangolva (In the mood for love, 2000) - Block 2 Pictures, Jet Tone Production,  
Paradis Films. Minden jog fenntartva. 
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 54. képsor177 
 

Kósa Ferenc is felfedő fártmozgást használ a Tízezer nap lánykérési jelenetében. A két 
szereplő nem is néz egymásra, Széles nem is Juli előtt vagy mellett, hanem majd két méterre tőle, 
balra a háta mögött ül egy széken, előre dőlve, levett kalappal. A kamera a nő arcközelijéről indul: 
nem látjuk, hogy Juli mit csinál, csak azt, hogy lefelé néz.  
 

     
 

A környezetéből is keveset látunk. Juli testtartásának okát és kontextusát akkor értjük meg, 
amikor a kamera hátrálni kezd: először Szélest pillantjuk meg, majd a krumplihalmot Juli körül. 
Kiderül: Juli azért néz lefelé, mert krumplit válogat egy nagy kosárba. De tekintete irányának van egy 

                                                
177 (54. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, Ghoulardi 
Film Company. Minden jog fenntartva. 
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másik jelentésrétege is: Juli azért is süti le a szemét szemérmesen, mert közben Széles udvarlását 
hallgatja. 
 

        
 

Miközben a kamera hátrál, Széles arról beszél, hogy vásárolni fog egy tanyát. Aztán rátér a 
lényegre: „Feleségül veszlek.” – mondja. Juli nem válaszol rögtön. Már emelkedik a kamera, mikor 
megszólal: „Nem járna jól velem, könnyen elfáradok.” Ekkor már látható a tágabb környezet is: annak 
a gazdaságnak az udvarán történik a leánykérés, ahova Juli az előző jelenetben elszegődött.  
 

        
 

Miközben a kamera hátrál és emelkedik, a háttérben zajlik az élet: a veremből kijön egy 
paraszt, és újabb adag krumplit önt a halomhoz. Másikuk két ökröt vezet az istálló felé.178 Az 
emelkedő kamera mozgása addig tart, amíg láthatóvá válik az előtérben álló gémeskút karja. Ekkor 
vágás következik: most már az egész birtokot látjuk távolról, négy-öt méteres magasságból. „Jó 
dolgod lenne mellettem.” – mondja Széles, lezárva a lánykérés jelenetét.  

 

                                                
178 A kiegészítő háttérmozgások mindig új motivációt jelentenek a kamera folyamatos hátráló-emelkedő mozgásához. Az 
összetett koreográfia után a kamera nyugvópontra érkezik, úgy, hogy a rendező a háttérmozgásokat is kivezeti a 
kompozícióból (összhangot teremtve a kép mozdulatlansága és a háttér üressége között). 
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   55. képsor179 
 

Kósa Ferenc két beállításból építi fel a jelenetet, amely képileg és emocionálisan egyaránt 
visszafogott. A kameramozgás lassú ritmusa a Széles és Juli közötti kapcsolat kezdeti fázisához, a 
tapogatózás, közeledés, egymás fürkészésének első lépéseihez idomul, miközben az emelkedni kezdő 
gépmozgás az információt fokozatosan adagolva a tanyai világ munka- és tevékenység-központú 
kontextusába helyezi a fiatalokat, akik ebben a környezetben fognak egy egész életet leélni 
egymással.  
 
II.3.8. DIAGONÁLIS FÁRT 
Az előző fárttípussal ellentétben ezúttal nem a kocsizás hatása, hanem iránya meghatározó. Abban az 
esetben, amikor egy lokalizáló, tág beállításból fokozatosan szeretnénk a néző figyelmét a jelenet 
cselekményére irányítani, megfelelő választásnak bizonyulhat, ha átlósan kocsizunk a térben a 
szereplők felé. A diagonális mozgás kevésbé hangsúlyos és hivalkodó, mint amikor tengelyből 
kocsizunk a szereplők felé: megmarad a mozgás helyszínt bemutató jellege, miközben a finom 
mélységi közelítésnek köszönhetően plánváltások is történnek. Amennyiben egy szereplőt 
diagonálisan és hátulról közelít meg a kamera, úgy a közeli képkivágásra érve lehetőség nyílik arra, 
hogy egy svenkmozgással a szereplő profiljára igazítsunk.  

A Vérző olaj egyik jelenetében Paul azzal keresi fel Danielt és partnerét, hogy információi 
vannak egy helyről, ahol nagy mennyiségű olaj rejtőzhet a föld alatt. A kamera egy diagonális fárttal 
közelít az asztal körül ülő három férfi felé. A beállítás – azon túl, hogy bemutatja a teret és a napszakot 
– először a félénk Paullal azonosítja a nézőt érzelmileg: az ő nézőponti szemszögéből mutatja ugyanis 
a vele szemben ülő Danielt. Mialatt a kamera egyre közelebb kocsizik a szereplőkhöz, a dialógusból 
kiderül, hogy Paul információjából Daniel hasznot húzhat. Paul fontosságát azzal fejezi ki a rendező, 
hogy a diagonális ráközelítés végén kizárja a képből a két másik vállalkozót: átfordul Paul közelijére. 
A mozgás és plánváltás a jeleneten belüli erőviszonyok megváltozását, a fiatalember irányító 
szerepének felerősödését sejteti. 
 

                                                
179 (55. képsor) Kósa Ferenc: Tízezer nap (1965) - MAFILM 4. Játékfilmstúdió. Minden jog fenntartva. 
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 56. képsor180 
 
II.3.9. HOSSZÚ FÁRT 
Ezt a fárttípust a kameramozgás megnövekedett időtartama jellemzi, éppen ezért az egyik 
legkifejezőbb gépmozgás lehet: több eseményt, személyt, teret, hangulatot és jelentést hozhat 
ugyanazon snitt közös nevezőjére, illetve akár több, korábban ismertetett fártmozgást is tartalmazhat. 
A hosszú kocsizás hatása arra épül, hogy hitelesen modellezi az emberi tekintet folyamatosságát.181 
A forgatáson gondos előkészítést, és akár több próbát is igénylő hosszú fárt esetén a néző a kamerával 
együtt fedezi fel a teret, de ezt a technikát összetett érzelmi hatás létrehozására is használják a 
rendezők. Tarkovszkij hosszú fárttal rögzített snittjeiben például a természeti tájaknak jut nagy 
szerep. Ezek a beállítások gyakran nem kötődnek semmilyen eseményhez: nem látunk szereplőket, 
emberek közti interakciókat. „Tarkovszkij hosszú beállításaiban a látvány nézése önmaga válik 
eseménnyé” – írja Kovács András Bálint.182 A Tükörben (Zerkalo, 1974) látható hosszú fártmozgások 
például az emlékezés folyamatát modellezik: nem a fizikai térben mozgunk, hanem az elbeszélő 
tudatában, emlékek között, így lesz a Tükör egy mentális utazás filmje. 
 Tarr Béla Sátántangójában (1994) többször előfordul, hogy a kamera függetlenül mozog a 
szereplőktől. Például kimegy a szobából, megmutatja egy épület omladozó falait, majd újra visszatér 
a szobába, és elhalad a szereplők mellett. A Kárhozatban is több olyan jelenet van, ahol a szereplők 
mereven ülnek vagy állnak, miközben a kamera mozog – jó példa erre az a snitt, ahol a kamera úgy 
kerüli meg a kocsmát, hogy közben megmutatja a helyiségben összezsúfolódott vendégeket, akik a 
nyitott ajtóban állnak, és mozdulatlanul nézik az esőt. Ez a megoldás azt sugallja, hogy ezek a 

                                                
180 (56. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, Ghoulardi 
Film Company. Minden jog fenntartva. 
181 Kovács i.m. 97. 
182 Uo. 103. 
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szereplők nem személyiségek, hanem „ember-tárgyak”, egy lepusztult környezet lepusztult részei, 
akiket semmilyen erő nem szakíthat ki ebből az időtlen, apokaliptikus térből.183 
 A hosszú fárt tulajdonképpen a hosszú beállítás azon speciális fajtája, melyben a kamera 
kocsizással járja be a teret; egy hosszú beállítás során természetesen többféle kameramozgás is 
előfordulhat, a kézikamerától a kránon át a svenkelésig.184 Bravúros gépmozgások együttese látható 
Mikhail Kalatozov Én, Kuba című filmjének egyik jelenetében is (Soy Cuba, 1964). Hömpölygő 
tömeget látunk Havanna belvárosában, temetés van. A kamera egy darabig a tömeget kíséri, látjuk a 
koporsót, amit emberek visznek a vállukon. Ezután felfelé emelkedik, már a háztetők magasságában 
járunk, látjuk a szűk utcákat, a romos épületeket. Aztán megáll, és vízszintesen jobbra indul, egy 
emeleti szivarsodró műhelybe. Lassan vonul az asztalok között, megmutatva a dohánnyal dolgozó 
munkásokat; egyikük egy csomagot vesz elő, amit együtt bontanak ki, a helység végén lévő erkély 
felé haladva: egy nemzeti zászló az, amit kilengetnek a teraszról a lent vonuló tömeg fölé. A kamera 
a műhelyt maga mögött hagyva, a szűk utcák erkélyeiről virágot szóró embereket is bekomponálva 
folytatja a temetési menet kíséretét a magasból. Snittekre bontva ez a jelenet nem lenne ilyen hatásos, 
mivel a folyamatos kameramozgás egymásba folyatja a társadalmi élet különböző formáit: az egykori 
gyarmat pazarló eleganciája és a munkás hétköznapok, élet és halál, gyász és nemzeti érzés 
szétválaszthatatlanul oldódnak fel egymásban. 
 Michelangelo Antonioni szintén gyakran élt a hosszú snitt, és azon belül a hosszú fártolás 
lehetőségével. Antonioni fő témája a modern elidegenedés; filmjeiben a tradicionális értékek és 
életvilág széthullásának társadalmi és lelki következményeit, mindenekelőtt az elidegenedés 
jelenségét elemzi, anélkül, hogy „panaszkodna”, vagy nosztalgiával tekintene vissza a múltra. Ehhez 
járul hozzá három stílusjellemzője is, a hosszú beállítás, a holtidő felvállalása és a tájkép lelki 
tartalommal való feltöltése.185 Antonioni a mozgásokat és dialógusokat sokszor egyetlen hosszú 
beállításban veszi fel: a szereplők és a kamera mozgása tudatosan és pontosan megkoreografált. 
Antonioni előtt a rendezők arra összpontosítottak, hogy a jelenetnek drámai feszültsége legyen: a 
beállításnak a lefilmezett esemény legfontosabb pillanatát kellett megragadnia, azt a képet, amelyik 
a lélektani történés lényegét fejezi ki. A hosszú fártolás technikáját alkalmazva Antonioni nem a 
drámai csúcspontokat ábrázolja egy-egy jelenetben, hanem azt, ami egy ilyen csúcspont előtt vagy 
után történik, vagyis a „holt időt.”186 Míg egy hagyományos filmben általában ott vagyunk, ahol 
történik valami, Kovács szerint Antonioni filmjeiben mindig ott vagyunk, ahol nem történik semmi, 
pontosabban: ott vagyunk, ahol éppen „a semmi történik (meg).” 187 
 Az 1950-ben forgatott Egy szerelem krónikája (Cronica di un amore) hídjelenete kiváló 
példája annak, hogyan mozgatja Antonioni a szereplőket és a kamerát egy hosszú beállításon belül. 
A jelenet alatt a szereplők térbeli helyzete, a köztük lévő emocionális viszony és a kamera pozíciója 
is folyamatosan változik. A két szereplő beszélgetése nyugodtan indul, a jelenet csúcspontján 
azonban összevesznek, a beállítás végére pedig kibékülnek egymással. A kamera pontosan követi a 
szereplők mozgását,188 de saját mozgása ritmusával érzékelteti az érzelmi hullámzást is, úgy hogy a 
jelenet végére, mire a két szereplő között újra rendeződik a viszony, a kamera 360 fokos utat jár be.189 
                                                
183 Uo. 147. 
184 A hosszú beállítás vagy hosszú snitt (long take) egyik legnagyobb hatású elméleti szakértője André Bazin, a francia 
újhullám kialakulásához nagyban hozzájáruló kritikus és filmfilozófus volt, aki határozott véleményt fogalmazott meg a 
montázs és a teret, eseményeket megszakítás nélkül bemutató hosszú beállítás esztétikai értékéről, lásd pl. A filmnyelv 
fejlődése; Tilos a montázs c. írásait: Bazin, André: Mi a film? Esszék, tanulmányok. Osiris, Budapest,1995. 24–43., 48–
59. A mozgó hosszú beállítás (mobile long take) hollywoodi és szerzői filmes használatáról Jakob Isak Nielsen ad alapos 
összefoglalást Nielsen i.m. 2007. 195–203. 
185 Antonioni stílusjegyeiről lásd még: Bordwell –Thompson i.m. 2007. 454–455. 
186 Erről bővebben lásd: Kovács András Bálint: A modern film irányzatai. Az európai művészfilm 1950–1980. Palatinus, 
Budapest, 2005. 171–179. 
187 Kovács i.m. 2013. 100. 
188 Uo. 101. 
189 Jancsó Miklós, Antonioni technikáját radikalizálva, szintén gyakran használ hosszú fártokat filmjeiben, melyekben 
ennek különféle változatait a bizonytalanságérzet kifejezésére használja. Nem véletlenül, hiszen Jancsó parabolái egy 
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 Koltai Lajos operatőr a Déryné, hol van? (Maár Gyula, 1975) című filmben alkalmazott 
hosszú fártmozgásra épített technikával kapcsolatban részletesen megmagyarázza például, hogy a 
korabeli felvételi technika mellett mekkora forgatási fegyelmet igényelt a stábtól és a színészektől:  

 
A film teljesen a balettra épül. Le lehetett volna kottázni, milyen koreográfiával készült minden 
beállításunk. Hova megy a mozgás, hol áll meg, hol fordul vissza. Kétszáz jelet kellett volna rajzolnunk 
a földre, ahol a kamerának meg kellett volna állni, ahány helyen kellett volna az optikán változtatni, ahány 
helyen Törőcsik Marinak meg kellett volna fordulni, s nem volt jel a földön. Ez bizony nem volt 
improvizáció, hanem a biztos tudáson alapult. Azzal a szabadsággal csináltuk, hogy mindenki tudta a 
dolgát, és nem kötöttük meg Marit, hogy hova kell állnia.190 
 
Koltai operatőri szempontból felveti tehát a hosszú beállítás forgatási körülményeinek, 

valamint a színészi munkával való összefüggésének a szempontját; egy ilyen felvétel esetében nagy 
szerepe lehet a gondos előkészítésnek, de a túl aprólékos kidolgozottság és kamerára figyelés gúzsba 
kötheti és görcsössé teheti a színészi játékot, míg az improvizáció a másik végletet jelenti. A felidézett 
esetben a rendezői, operatőri és színészi rutin együttese volt szükséges ahhoz, hogy egy hasonló snitt 
felvétele zökkenőmentesen folyhasson le.191 
 
a. Hosszú fárt vagy vágás? 
A Megáll az idő félhomályos, neonfényes, a korszak társadalmi légkörét jól kifejező 
kocsmajelenetében Köves Dini nevelőapjával, Bodor úrral beszélget. A beállítás két és fél perc 
hosszú, nincs benne egyetlen vágás sem. Először egy leíró kistotált látunk a kocsmáról, majd a kamera 
elindul, követve Bodort, aki az italmérő pulttól átsétál ahhoz az asztalhoz, ahol Dini várja őt. A 
kamera nem áll meg: lassan megközelíti a két szereplőt. Először objektív szemszögből, profilból 
szituálja a két férfit, majd a dialógus alatt előbb Bodor, majd Dini nézőponti szemszögére kocsizik. 
A hosszú beállítás alatt a kamera tehát többször vált szemszöget és plánt, miközben fokozatosan egyre 
közelebb kerül a szereplők arcához. 
 

                                                
olyan elnyomó hatalom természetét modellezik, amelynek a céljai, mechanizmusai gyakran rejtve maradnak, az áldozatok 
számára megismerhetetlenek. A hatvanas években a vetítési és felvételi technika fejlődésének köszönhetően Jancsó 
filmjeiben megnőtt a fártmozgással rögzített snittek hossza: az 1967-es Csend és kiáltás 34, az 1968-as Fényes szelek 31, 
az 1969-es Sirokkó már csak 12 snittből áll. Vö. Gyürey Vera – Honffy Pál: Mozgó-Fénykép. Tankönyvkiadó, Budapest, 
1984. 230. 
190 Koltai ebben az interjúban külön kitér arra is, hogy Törőcsik Mari forgatási tapasztalata és „kameraérzékenysége” 
milyen módon játszott szerepet a felvétel művészi és technikai sikerességében: „Minden jelenet tízperces mondatokra 
komponált egység volt, teljes kazetta, 300 méter. – Ez a legnagyobb egység még ma is Kodakból. – Az volt vele a célunk, 
hogy az idő találkozzon a térrel. Egyszer 230 méternél tartottunk, ami azt jelenti, hogy majdnem vége volt a jelenetnek. S 
akkor az történt, hogy Mari rossz helyre lépett. Addig isteni, tökéletes volt a balett. Éreztem, hogy mindjárt vége, 
akkoriban kétszer, legfeljebb háromszor forgathattunk le egy jelenetet, 18,000 méter volt az egész filmre, ma ezen is 
röhögnek, mert próbafelvételre van ennyi Amerikában, sőt!... Már azt hittem, hogy mindennek vége, de Mari észrevette a 
hibát, és tudta, hogy mit csinálunk. Eközben 50 oldal szöveget mondott fejből, és egy kicsit, finoman áthelyezte a súlyát, 
elhúzta a fejét s ettől minden a helyére került. Csodálatos színész.” Lásd: Fazekas i.m. 57. 
191 A hosszúsnittes felvételi technikáról az Éden forgatása során szerzett gyakorlati tapasztalataimat lásd a IV.5. 
fejezetben. 
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       57. képsor192 
 

Gothár Péter vágásokkal is felplánozhatta volna Dini és Bodor beszélgetését, mégsem ezt a 
megoldást választotta. A mozgó hosszú beállítás, a helyüket változtató szereplők és kamera közös 
koreográfiája mellett döntött – kérdés, hogy miért. Ha a két lehetőség közti esztétikai különbséget 
vizsgáljuk, arra jutunk, hogy a vágás feszesebb, a belső vágás lassúbb ritmust ad a filmnek. Az előbbi 
elválasztja, az utóbbi összeköti a jelenet „egységeit.” Gothár a hosszú beállítással talán a jelenet 
bensőségességét akarta hangsúlyozni: az ’56-os forradalom után letartóztatott, majd évekre börtönbe 
zárt Bodor itt avatja be bizalmasan Dinit az átéltek alapján kialakult életfilozófiájába: „Ne légy 
feltűnő; aki faggat, azért teszi, mert őt is faggatják. Légy szürke, átlagos, a határozott, egyéni 
vélemény megbosszulja magát.” Bodor szolgalelkűségre, beletörődésre, vagy mint később Dini 
osztályfőnöke, Malacpofa fogalmaz, „sunyiságra” neveli a fiút. Dini pedig, legalábbis egy ideig, 
elfogadja Bodor kiábrándult világnézetét. A hosszú beállítás egy tönkrement ember torzójával 
szembesíti a nézőt: Bodor, az egykori szabadságharcos, a hős forradalmár megtagadta régi eszméit, 
elveit, már csak egy dolgot akar, hogy békén hagyja őt a történelem, a hatalom – és a többi ember. 
Ennek ellenére a hosszú beállítás a két szereplő kölcsönös, lassú közeledésének ad teret a jelenetben: 
Dini valójában ekkor fogadja el Bodort nevelőapjának. A köztük fokozatosan kiépülő bizalmi 
viszonyt Gothár itt akként tudja kifejezően ábrázolni, hogy a hosszú és lassú gépmozgással vizuálisan 
összeköti a férfi és a fiatalember arcát. Ezt a fajta bensőségességet a jelenet vágással történő 
felplánozása kevésbé tudta volna közvetíteni. A hosszú gépmozgás koreográfiája ugyanakkor 
kontextusba is helyezi a két szereplőt azzal, hogy körbejárja ennek az apokaliptikus hangulatú, füstös, 
sötét kocsmának a belső terét, rátalálva olyan arcokra, amelyek mindennél többet elmondanak a kor 
diktatúrájáról.  

 

                                                
192 (57. képsor) Gothár Péter: Megáll az idő (1981) – Budapest Filmstúdió. Minden jog fenntartva. 
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   58. képsor193 
 
Koltai Lajos, a film operatőre kifejezetten erre a kocsmajelenetre reflektálva idézi fel az 

arcközelik és a világítás dramaturgiai fontosságát,194 illetve az instrukciók nyomán, forgatás közben 
finomhangolt snitt elkészülésének körülményeit, melyben a folyamatos, megszakítatlan 
kameramozgás az egyik legfontosabb komponens:  
 

Egyre csak üvöltöttem, hogy menjenek egymáshoz közelebb, közelebb, mert nem eredeti 
hanggal dolgoztunk. Míg végül összeértek az arcok, úgy vettük föl. Mikor Őze elment, 
elidőztünk a kalauzon, aki ott issza a sörét, s nem kellett többet beszélnünk. Ezen az arcon ott 
volt a film minden alapgondolata, hogy az ember honnan hova juthat. Majd visszamentünk Őze 
arcára, s így tettük felejthetetlenné a jelenetet. Így lehet képi mondatként megerősíteni a 
gondolatot.195 

 
A Gothár Péterrel való közös munkára reflektálva Koltai összefoglalja a folyamatos 

kameramozgás, illetve hosszú beállítás koncepciója mögötti motivációt, melyben nem csak a 
„valóság folyamatszerűségének” tettenérése volt fontos, hanem a megmutatás módja is: „Ha a leíró 
mozgás jó, akkor minden pontja jó. Nem közeliztünk, hanem egyben tartottuk a teret és az időt, a 

                                                
193 (58. képsor) Gothár Péter: Megáll az idő (1981) – Budapest Filmstúdió. Minden jog fenntartva. 
194 Az arcok és közelképek jelentőségére és a speciális világítás helyszínen megszületett ötletére Koltai így emlékszik 
vissza: „...Látjuk, hogy milyen szép tud lenni a kimerültség, a fáradtság, a képtelenség, a nyomorúság, melynek hatására 
ezek az arcok már fizikailag is megváltoznak. Ezért érdemes ilyen kegyetlenül közel kerülni az arcokhoz (…), mint ott a 
legszebb jelenetben, a kocsmában. Abból a lódenkabát sorból, ami lódenfalként jelenik meg, semmi színe nincs, csak egy 
egységes fal, kibomlik ez a beszélgetés, amit az Őze tart (…) míg Őzére vártunk a forgatáson, kitaláltam, hogy a neonokat 
rakjuk a pult alá. (…) ettől az alulról világító fénycsíktól már tudtam a térrel mit kezdeni. Láttuk, hogy itt a pokol kezd 
megszületni. A világítás kulcsfontosságú lett dramaturgiailag, mert aláfestette az Őze-figura sátáni üzenetét.” Fazekas 
i.m. 62–63. 
195 Fazekas i.m. 63. 
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szereplők körberepülésével. A közelit sosem vágással akartuk elérni. (...) Mintha a születés folyamata 
tört volna meg, úgy éltük meg a külön bevágásokat.”196 

Előfordul, hogy éles vágás helyett belső vágást használ egy rendező, de úgy, hogy mozgás 
közben csak kis mértékben változtat a plánon.197 Jó példa erre a Tízezer nap egyik jelenete, ahol a 
rendező kocsizó mozgást kombinál svenkmozgásokkal. A jelenet koreográfiája, a gépmozgás során 
használt szemszög- és plánváltás jól közvetíti a két főszereplő eszmei szembenállását. Az arcok felé 
közelítő kocsizások nyomatékot adnak a dialógusnak, amelyben esszenciákként fogalmazódik meg a 
két parasztember politikai hovatartozása. Először Szélest látjuk: a kamera lassan kocsizik felé, hogy 
egy orientáló kistotálból megérkezzen a parasztember szűk szekondjára. Ebbe a kompozícióba lép be 
a kamera mögül Bánó, vizuálisan is ellenpontozva Széles pozícióját. A beállítás Széles közelijéről 
ansnittes kompozícióra vált, majd a szereplők és a kamera további mozgatásával Bánó Fülöp 
közelijén ér véget. A filmen belül ez a beállítás Széles és Bánó egyik utolsó közös jelenete. Az 
ellentétes irányú kocsizó mozgásokkal Kósa itt a két férfi ideológiai szembenállását összegzi, 
ugyanakkor a vágás nélküli beállítással összeköti a két szereplő és családjaik egész filmet átívelő 
közös kapcsolatát, amelyet a szüntelen politikai diktatúrák árnyékában élnek. Ilyen módon a vágás 
ellenében használt kameramozgás itt egyszerre ismét több funkciót lát el egyidejűleg, amennyiben 
szimultán fedi fel a teret, bontja ki (összegzi) a történetet, illetve plánozza a dialógust. 
 

         
 

         
 

                                                
196 Fazekas i.m. 62. 
197 A belső vágás összeköti az átmeneti plánokat. Ebben a varió is segíthet, észrevétlenül korrigálva kocsizás közben a 
képkivágást. Szabó i.m. 29. 



 94 

          
 

 59. képsor198 
 

André Bazin ötvenes években formálódott, nagyhatású realista filmelméletében a vágásban 
rejlő valóságmanipuláló lehetőségek miatt életszerűbbnek és művészileg is értékesebbnek tartotta a 
hosszú beállítást.199 Véleménye szerint a fártmozgás növelheti a film realizmusát: egyrészt jobban 
megmutathatja a teret, másrészt valós időben ábrázolhat egy eseményt.200 Erre mutat rá Kovács 
András Bálint is a Tükör című film nyitójelenetének elemzésekor, melyben az anya a kerítésen ül és 
cigarettázik. A kamera az erdő fái közül indul, hátulról közelíti meg az alakot, objektív szemszöget 
tartva. Amikor eléri a nőt, felveszi annak nézőpontját, és az érkező orvost már a nő szemszögéből 
látjuk. Más hatása lenne a jelenetnek, ha először szemből látnánk a nőt és csak utána vágna a rendező 
a nézőpontjára, ekkor ugyanis nem lenne az a benyomásunk, hogy egy képben állunk vele. A 
Tarkovszkij által használt gépmozgás a néző tekintetét az anya szemszögével azonosítja. A néző azt 
látja, amit a szereplő. Ez – vagyis a képbe való beléptetés – erősíti a realitásélményt, az eseményben 
való részvétel érzését.201 

II.4. A fártmozgások eszközparkja 
A fártmozgások elkészítéséhez egy külön erre a célra gyártott kameramozgató eszközt, a dollyt lehet 
használni. De egyéb jármű – autó, hajó, motor, kerékpár stb. – is remekül betöltheti ezt a funkciót, 
vagy a rendező és az operatőr leleményességétől függően egyéb mozgó szerkezet is.  
 

                                                
198 (59. képsor) Kósa Ferenc: Tízezer nap (1965) - MAFILM 4. Játékfilmstúdió. Minden jog fenntartva. 
199 Lásd: André Bazin: Tilos a montázs. In: Uő. i.m. 48–59. 
200 Ahogy Szabó Gábor is kifejti: mikor a kamera mélységben, tengelyben előre mozog, és ennek következtében 
megváltoztatja a plán méretét, a néző tekintetét egy részletre vagy szereplőre irányíthatja. A hosszú beállítás tehát 
nyomatékot adhat egy-egy pillanatnak, anélkül, hogy a kiemelni kívánt tárgy vagy személy képét (a mozgás 
folyamatosságát megtörve) egy különálló közeliben be kellene vágni. Lásd: Szabó: i.m. 32. 
201 Kovács – Szilágyi i.m. 138–151. 
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 60. kép202 
 

A francia újhullám egyik legendás operatőre, Raul Coutard például gyakran kerekes 
tolószéket használt a fártmozgásoknál. Ez lehetővé tette számára, hogy szabadon mozogjon a 
színészek között. A Kifulladásig (Jean-Luc Godard: Á bout de souffle, 1960) felvételeinél 
folyamatosan tolószékből követte Jean-Paul Belmondo mozgását. A tolószékből felvett, néha 
megdöccenő, csak finoman rázkódó kép és a „lézengő” kameramozgás megfelelően kísérte a spontán, 
lázadó protagonistát. 
 

 61. kép203 
 

Ugyanígy egy kétkerekű riksába ülve is kézbe vehetjük a kamerát. Ezt az egyszerű 
kameramozgató eszközt manapság is gyakran használjuk forgatásokon. 
 

     62.kép204 
 

                                                
202 (60. kép) Krámli Ferenc. Minden jog fenntartva. 
203 (61. kép) reddit.com Minden jog fenntartva. 
204 (62.kép) alangloversteadicam.co.uk Minden jog fenntartva. 
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Leni Riefenstahlról is köztudott, hogy kreatív volt a fártmozgások készítésének terén. Az 

akarat diadala (Triumph des Willens, 1934) forgatásakor azt kérte operatőreitől, hogy húzzanak 
görkorcsolyát a lábukra. Az operatőrök így időnként görkorcsolyán gurulva – „fártolva” – filmezték 
a náci tömegrendezvény epizódjait. Riefenstahl a légi felvételek esetében is használt egyedi 
megoldásokat, léggömbökre szerelt kamerákkal készített például epikus felvételeket a berlini 
olimpiáról.205 

Bár sokféle megoldás lehet működőképes, az operatőrök a filmiparban mégis általában dollyt 
használnak a fártmozgások kivitelezéséhez. A dolly egy sínszerkezeten vagy gumikerekeken mozgó 
kocsi, amelyre biztonságosan és stabilan felszerelhető a kamera. A fártkocsit, a kameramozgató 
eszközök mozgatására szakosodott „fártmester” vagy más néven a „dolly grip” mozgatja. Fártmester 
és operatőr között ezért folyamatosnak kell lennie a kommunikációnak a kameramozgások hatékony 
kivitelezése érdekében.  

A kocsizás során az operatőr a vertikális és a horizontális svenkelés lehetőségével is élhet, 
ami rendkívül fontos, mert a finom igazításoktól személyes jelleget kaphat a kameramozgás, még 
akkor is, ha maga a kocsizó mozgás olajozottsága miatt egyébként elidegenítő hatású. A steadicamre 
és gimbalra szerelt kamera valójában csak fordulni-billenni, illetve süllyedni és emelkedni tud (a 
vízszintes és függőleges svenkelés lehetősége nélkül), ezért a létrehozott mozgásnak egyfajta légies, 
lebegő jellege van. Ha ez a cél, akkor a steadicam jó választás. A kocsizás másik előnye, hogy 
megmarad a lehetőség arra, hogy a mozgás közben varióoptikát használjunk, sokszorosára növelve a 
kameramozgás és így a belső vágás lehetőségét.  
 
II.4.1. PLATFORM DOLLY 
A fártkocsik legegyszerűbb alapváltozata a Platform (Flatbed) Dolly. Ez tulajdonképpen egy 
kerekekkel rendelkező fémlap, amely sínekre helyezve mozgatható, és tulajdonképpen az első dollyk 
konstrukcióját idézi. A fém platformon található a stucni-szerkezet és a csésze, amelyre a kamera 
kerül, más esetekben maga a kamera statívja kerül fel a platformra. Fontos tekintetbe venni, hogy 
ezzel az eszközzel a kocsizás közben csak svenkmozgásokat végezhetünk, a gépállás magassága nem 
változtatható. 
 

 63. kép206 
 
II.4.2. COLUMN DOLLY 
A dollyk másik, professzionális csoportja a Column Dolly. A Flatbed-rendszerekhez képest ez már 
egy jóval fejlettebb eszköz. Itt az alaplap közepén egy elektromechanikai oszlop található. Ennek 
segítségével a gép magassága felvétel közben megváltoztatható. Az oszlop mozgását egy 
motorvezérelt orsó végzi: a mozgást a fártmester irányítja egy távvezérlővel. Az oszlop 
emelkedésének tempója a motorrendszer segítségével finomra hangolható, a beprogramozott mozgás 
pedig elmenthető, és tetszés szerinti számban megismételhető. 
 

                                                
205 Erről bővebben lásd: Bokor Pál: A film mint mozgás, Atlantic Press Kiadó, 2015. 248. 
206 (63. kép) arrirental.de Minden jog fenntartva. 
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 64. kép207 
 
II.4.3. HIDRAULIKUS DOLLY 
A legkorszerűbb fártkocsi manapság a Hydraulic Dolly. Ezen egy kar helyezkedik el az alaplapon. A 
kar mozgatása nem mechanikus módon, hanem hidraulikus erőátvitel segítségével történik. A 
hidraulikus erőátvitelt a térfogatkiszorítás elvén működő munkafolyadék biztosítja. A kar emelése és 
süllyesztése az erőátviteli nyomásnak köszönhető. A kar mozgása a Column Dolly-hoz hasonlóan itt 
is memorizálható és megismételhető. 
 

 65. kép208 
 

 66. kép209 
 

Mindkét dolly-típusra két-két ülés van felszerelve, hogy az első asszisztens is felülhessen az 
operatőr mellé a fártkocsira. Így az első asszisztens – miközben a fártmester mozgatja a dollyt – el 
tudja végezni a szükséges beállításokat a kamerán, így segítve az operatőr munkáját. 
     
II.4.4. SLIDER 
A slider egy 1 vagy 2 méter hosszú, 30 centiméter széles, vékony csőrendszer, amin a kamera apró 
kerekeken csúszik. Hasonló mozgást lehet vele végezni, mint a dollyval. De mivel nem egy fártkocsi 
az alapja, és nem kell hozzá külön sínpályát kiépíteni, gyors munkát tesz lehetővé. A sliderrel egészen 
közel lehet férkőzni a szereplőhöz, a témához. Például amikor egy szereplő arcán kell mozogni 
                                                
207 (64. kép) arrirental.de Minden jog fenntartva. 
208 (65. kép) arrirental.de Minden jog fenntarva 
209 (66. kép) Krámli Ferenc. Minden jog fenntarva 
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szemről szájra, vagy fordítva, és mindezt közeliben, akkor nagyon praktikusan használható. A slider 
reklámok – a reklámozandó terméket hangsúlyozó „pack shot” snittek – készítésénél is jól 
használható. Főleg akkor, amikor például terepasztalon kell mozogni egy tárgy mellett úgy, hogy a 
tárgy (termék) közelről látszik. Az operatőrök ilyenkor a slider mellett általában periszkóp optikát is 
használnak. 
 

 67. kép210 
 

A slidernek már motorizált változata is létezik, ezzel még precízebben és egyenletesebben 
kivitelezhetőek a finom mozgások.  
 

 68. kép211 
 
II.4.5. SKATER DOLLY 
A P+S Technik cég Skater Dolly nevű szerkezete egy apró kerekeken mozgó mini platform, amely 
lehetővé teszi a kamera lineáris, illetve egy kijelölt fókuszpont körüli precíz mozgását. A Skater 
Dolly-val életre keltett kameramozgások alkalmával egészen közel lehet kerülni a fényképezett 
felülethez, és olyan szűk terekben is mozgathatjuk a kamerát, ahol más kameramozgató eszköz nem 
férne el. A Skater Dolly mini kerekeinek forgási foka milliméteres pontosággal összehangolható a 
fókuszponttal egy lézeres kereső segítségével. Az eszköz mérete és a görgők konstrukciója olyan szűk 
ívű kameramozgásokat tesz lehetővé, amilyeneket ívelt sínpályákon mozgatott hagyományos méretű 
dollyval nem tudnánk megvalósítani. 
 

                                                
210 (67. kép) zolinger.com Minden jog fenntartva. 
211 (68. kép) streamlinercinemadolly.wordpress.com Minden jog fenntartva. 
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 69. kép212 
 

 70. kép213 
 

 71. kép214 
  

                                                
212 (69. kép) budgetvideo.com Minden jog fenntartva. 
213 (70. kép) provideocoalition.com Minden jog fenntartva. 
214 (71. kép) https://www.youtube.com/watch?v=dJgQualCdqE Minden jog fenntartva. 
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II.5. A kránmozgások változatai 
A krán egy olyan daruszerkezet, amire kamera szerelhető. A krán használatával háromdimenziós, 
szintváltással járó mozgásokat lehet végezni a térben. A kránmozgás lehet emelkedő és süllyedő, 
oldalirányú és átlós, vagy ezek különféle kombinációja. Kezdetleges konstrukcióit már a 20-as évek 
némafilmjeiben is használta pl. D.W. Griffith, a 40-es évektől kezdve pedig a hollywoodi filmek 
egyik meghatározó kameramozgató eszközévé vált.215 Stúdió-, illetve lokációs körülményektől 
függően a krán karja lehet csupán néhány méteres, de a szabadban használt kránok hossza a több 10 
métert is elérheti. A motorizált kránok megjelenéséig az operatőr, a segédoperatőr és bizonyos 
esetekben a rendező is felült a manuális kránra a kamera mellé.216 

A krán gravitációt legyőző mozgása nem tartozik az antropomorf mozgások közé, éppen ezért 
lehet erős hatása, ahogy Bordwell és Thompson fogalmaz:  

 
A kamera mozgását hajlamosak vagyunk a saját mozgásunk helyettesítőjének tekinteni. Amikor 
egy jelenetben előrekocsizást látunk, úgy érezzük, közeledünk valamihez, miközben magunk 
mögött hagyunk valami mást. Egy kránmozgástól, amely a talaj szintjéről felemelkedik, egy 
kicsit súlytalanabbnak érezzük magunkat. Persze nem vagyunk teljesen megtévesztve: végig 
tisztában vagyunk vele, hogy moziban ülünk, és filmet nézünk.217  

 
A kránok megjelenésével új távlatok nyíltak a kameramozgások tekintetében. A vizuális 

történetmesélés szempontjából a magasba emelkedő kamera az egyik legkifejezőbb módja egy 
helyszín objektív, informatív jellegű bemutatásának. Éppen ezért sokszor a film, vagy a filmen belüli 
új szekvencia indításakor (master shot) használják – átláthatóvá teszi ugyanis a helyszínt, mivel azt 
is pontosan lokalizálja, hogy a szereplők hol helyezkednek el a térben. De a történet vagy egy jelenet 
lezárásához is használható krán: ilyenkor a kamera a magasba emelkedve (és adott esetben hátrafelé 
mozogva) eltávolodik a helyszíntől, mintegy kivezetve a nézőt a jelenetből (filmből).218 
 

 72. kép219 
 

A Vérző olaj egyik jelenetében Daniel és fia megérkeznek arra a mezőre, amelyről tudni vélik, 
hogy hatalmas mennyiségű olajat rejt. Ez az első kránmozgás a filmben. A beállítás elején Daniel és 
fia felszaladnak egy dombra. A kránra szerelt kamera mögöttük halad – a szereplők mozgása 
motiválja a kameramozgást. A dombtetőre érve a kamera elhagyja a szereplőket: tovább emelkedik, 
fel, a magasba. A magasba emelkedő kameramozgás egyszerre több funkciót tölt be: informál a táj 
méreteiről, ugyanakkor kifejezi a szereplők emocionális diszpozícióját, azt a reményteljes hangulatot, 
amit a végtelen lehetőségek földjére való megérkezés jelent.  
                                                
215 A krán hollywoodi bevezetéséről és későbbi használatának jellegzetességeiről, filmpéldákkal kiegészített átfogó képet 
fest Nielsen i.m. 2007. 147–158. 
216 Ezért is tartozik a veszélyesebb kameramozgások közé, melyet csakis a biztonsági szabályok szigorú betartása mellett 
érdemes végrehajtani. 
217 Bordwell – Thompson i.m. 2013. 200. 
218 Blain Brown i.m. 2016. 315–316. 
219 (72. kép) Krámli Ferenc. Minden jog fenntartva. 
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    73. képsor220 
 
 A korábban már említett Három szín: piros harmadik snittjében bravúros, a történet későbbi 
alakulása és a jellemábrázolás szempontjából is informatív és expresszív kránmozgás látható. A 
kamera mozgása két olyan ember között teremt kapcsolatot, akik ugyanabban a városban, sőt 
ugyanabban az utcában laknak, de nem ismerik egymást. Kieslowski filmje Augusté és Valentine 
sorsszerű, a film misztikus logikája szerint elkerülhetetlen megismerkedésének történetét is felöleli, 
igaz, erre a nézőnek egészen a film végéig kell várnia. A film elején látható kránmozgás összeköti 
egymással a két karaktert, jelezve, hogy ők ketten arra vannak „ítélve”, hogy egy hajókatasztrófa 
túlélőiként előbb vagy utóbb megismerkedjenek, és szenvedélyesen egymásba szeressenek. A két 
szereplő fatális találkozásának – és elkerülhetelten szerelmének – jövőbeli szituációját előrevetítő, 

                                                
220 (73. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, Ghoulardi 
Film Company. Minden jog fenntartva. 
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modellező kránmozgás úgy indul, hogy August kilép a ház kapuján az utcára. Egy kutyát vezet – 
ennek a jelentőségét később értjük meg, amikor Valentine is „talál” egy kutyát.221  
 

 
 

A folytatódó kránmozgás közben August átkel az úttesten: a kamera követi, miközben lassan 
távolodik is tőle: egyrészt felemelkedik, másrészt ráfordul egy épület homlokzatára.222 
 

 
 

Az épület homlokzatán pásztázó, emelkedő kamera egy nyitott ablakhoz érkezik, így rálátunk 
a szoba piros bútoraira – ez a szín August szobájában is domináns (fal, fotel, az asztal lapja, amin a 
telefon áll). 
 

 
 

                                                
221 Ugyanezt fejezi ki August lakásában egy kép is, amely egy hátrahajló balerinát ábrázol – Valentine szintén balettozni 
jár, az egyik jelentben hasonló mozdulatsort gyakorol, mint a képen látható nő. 
222 Amikor August átmegy az úttesten, egy autó robog el mellette diagonálisan, ami motivációt és ritmust teremt a 
kránmozgás elindításához. 
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A kamera berepül a nyitott ablakon. Egy piros terítővel letakart asztalka felé mozog, amin 

telefon csörög.  
 

 
 

A kamera tovább mozog. Átúszva a szobán, megközelíti a telefont, amely addig csöng, amíg 
az operatőr premier plánra szűkíti a beállítást. A telefon mellett két tárgy jelenléte hangsúlyos: egy 
piros fedelű könyv (Valentine ugyanúgy szeret olvasni, mint August), és egy alma, amelybe valaki 
látszólag nemrég haraphatott bele, a húsa még nem barnult meg.  
 

 
 

A telefont végül a beállításba jobbról belépő, és az alacsony asztal mellé térdelő Valentine 
veszi fel. A lány testhelyzete komponálás szempontjából praktikusabb és ökonomikusabb: a telefonon 
korábban megállapodó operatőrnek így nem kell elindítania egy gyors, váratlan felfelé irányuló 
kameramozgást, elég, ha csak igazít a képen. És valóban: a kamera, amikor Valentine letérdel az 
asztalka mellé, csak kissé svenkel felfelé, épp annyira, hogy Valentine arca bekeretezhető legyen. A 
térdelés ugyanakkor utal Valentine kiszolgáltatott és alárendelt helyzetére: olyan szerelmi 
kapcsolatban áll egy férfival, amelyben folyton alkalmazkodnia kell a másik fél igényeihez. A 
féltékenykedő, vádaskodó, érzelmileg hűvös Michael hűséget és ragaszkodást vár el a lánytól – annak 
ellenére, hogy alig tart vele kontaktust (a filmben Michaelnek mindvégig csak a hangját halljuk). 
Valentine magányos és boldogtalan – ilyen körülmények között ismerkedik majd meg az idősebb, 
szerelmi csalódása miatt kiábrándult bíróval, akivel nem testi, hanem szellemi-lelki közelséget és 
kölcsönösséget tapasztal meg.  
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A képben minden egyes tárgy jelenléte indokolt: a háttérben fotók, piros tárgyak, és egy falnak 
támasztott tükör, az előtérben pedig az almával majdnem egy szinten láthatóvá válik a Valentine jobb 
kezében tartott, pirosas színű, cseresznyés joghurtot tartalmazó üveg, ami részben magyarázatot ad 
arra is, hogy a lány miért nem vette fel rögtön a telefont – a konyhában reggelizett. A kránmozgás 
megszakítás nélkül folytatódik. Valentin a telefonbeszélgetést folytatva visszaviszi a joghurtos 
üveget a konyhába, miközben a kamera felemelkedik. Valentine Michael szavait hallgatja a 
konyhában, aki arról beszél, hogy Lengyelországban ellopták a kocsiját az irataival együtt – eközben 
a kameramozgás olyan megállási pontot választ, ami függőleges vonalak, belső keretek 
kompozíciójába zárja a lány alakját: a szoba és konyha ajtókeretei, a konyha bútorai balról és jobbról 
is függőleges vonalak keretei közé szorítják, börtönzik a lányt vizuálisan – az átmeneti kompozíció a 
térbeli adottságokat kihasználva így teremt szimbolikus jelentőségű elrendeződést. A kameramozgás 
jelentősége itt ennek a nézőpontnak és keretezésnek a kiválasztásában és a megállapodással való 
megerősítésében áll. 
 

 
 

A kamera innen is továbbindul, Valentine-t követve, aki ismét bemegy a szobába, és letérdel 
az ágya mellé. „Tegnap este egyedül éreztem magam” – mondja. „Mit csináltál?” – kérdezi Michael, 
arra gyanakodva, hogy Valentine talán valaki mással töltötte az éjszakát. „Egész éjszaka a kabátoddal 
aludtam” – válaszolja a lány, miközben kihúzza a takaró alól Michael piros kabátját. 
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 74. képsor223 
 

Ekkor vágással ér véget az 1 perc 35 másodperc hosszú jelenet. Az ismertetett hosszú és 
összetett kránmozgás nemcsak a történet egyik fontos helyszínét mutatja be, hanem a protagonista 
alapproblémáját (boldogtalan párkapcsolat) is feltárja, úgy, hogy a megoldást is előrevetíti a két 
szereplő vágás nélküli, egy jelenetben való összekapcsolásával. A kamera azzá az eszközzé válik a 
filmkészítők kezében, aminek a mozgásával a néző számára rejtett, finom jelentések, előrejelzések 
közvetíthetőek Valentine jelenéről és jövőjéről – ez a „mindentudás” olyan részletekre képes felhívni 
a figyelmet, amelyeknek a jelentőségét maguk a szereplők, Valentine és August, sokáig nem veszik, 
mert nem vehetik észre. A jelenet kivitelezése szép példája annak, hogy egy gépmozgás – jelen 
esetben az emelkedő és süllyedő kránmozgás – hogyan tölthet be egyszerre informatív, emocionális, 
expresszív és szimbolikus funkciót. 
 A Tízezer nap nyitányában is egy különböző valóságrétegeket összekapcsoló, többféle 
funkciót betöltő kránmozgást látunk. A film második, főcímet is tartalmazó snittjében dolgozó 
parasztokat látunk a magasból: a szántóföldön térdelnek, ahogy generációról generációra tették, 
türelmesen, lehajtott fejjel dolgozva irtják a gyomot a haszonnövények körül.  
 

 
 

Az egyik nő felnéz, majd feláll és elindul a kamera felé, amely lassan süllyedni kezd, egyúttal 
előre is megindul az ívmozgásnak köszönhetően. 
 

                                                
223 (74. képsor) Krzysztof Kieslowski: Három szín: piros (Trois couleurs: Rouge, 1994) - MK2 Productions,  France 3 
Cinéma,  CAB Productions,  Zespol Filmowy Tor. Minden jog fenntartva. 
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Ahogy a nő a kamera felé közeledik, mások is felállnak: lassanként minden ember a kamera 
felé indul. 
 

        
 

A kránmozgás végén egy arcközeli beállításhoz jut el a kamera: Juli áll a kamera előtt, Széles 
István megőszült, megöregedett felesége, a történet egyik főszereplője.  
 

 75. képsor224 
 

Mit néz Juli? Azt, ami a film első snittjében (nagytotálban) látható: a falu felé közeledő, 
ökrökkel vontatott hidrofort, ami a település vízellátását fogja majd biztosítani. A hidrofor a fejlődés, 
a modernizáció és a szocializmus jobbító szándékainak garanciája és jelképe. De a Tízezer nap 
analitikus, „kérdező” filmként nem csak a Kádár-rendszert legitimáló érveket sorakoztatja fel: azokat 
a társadalmi problémákat, politikai tévedéseket és történelmi sebeket dramatizálja és vizualizálja, 
amelyek a rendszert alapjaiban kérdőjelezik meg. Az érvek és ellenérvek szembeállítására és 
mérlegelésére Széles és Bánó ellentmondásos, „tízezer napon” átívelő, konfliktusokkal terhelt 
barátságtörténetének keretében kerül sor. 

Az emelkedő kránmozgásra is találunk példát Kósa Ferenc filmjében. Arról a jelenetről van 
szó, ahol Szélesnek bocsánatot kell kérnie az anyakocától, melynek megfagytak a kölykei – szalma 
                                                
224 (75. képsor) Kósa Ferenc: Tízezer nap (1965) - MAFILM 4. Játékfilmstúdió. Minden jog fenntartva.. 
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híján, amit Bánó Fülöp ellopott, hogy szilveszterkor begyújthasson a családjának. A kránmozgás a 
megfagyott kismalacok közelijéről indul: 
 

 
 

Ezután a kamera felemelkedik: úgy, hogy közben, körülbelül amerikai plánban belép a képbe 
Széles és Balogh. Egy rövid ideig nem látjuk a halott malacokat, csak a „tettest” és a tulajdonost – és 
kettőjük között az anyakocát, ami jelen pillanatban összeköti egymással a két karaktert. 
 

 
 

A kamera tovább emelkedik, és a mozgás végén már a jelenet minden szereplőjét együtt látjuk: 
a két férfit, Balogh összekulcsolt kezekkel álló, „gyászoló” feleségét, az anyakocát és az elpusztult 
kismalacokat is. Sára Sándor úgy komponálta a képet, hogy Széles középen, a beállítás tengelyében 
áll – ő a kulcsfigura, akinek választania kell a börtön és a bocsánatkérés, azaz az ezzel járó 
„megalázkodás” lehetősége között.  
 

        76. képsor225 
 

                                                
225 (76. képsor) Kósa Ferenc: Tízezer nap (1965) - MAFILM 4. Játékfilmstúdió. Minden jog fenntartva. 
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A kránmozgás egy fontos tulajdonságát láthattuk ebben a jelenetben, azt, ahogyan lehetőséget 

ad egy jelenség, probléma közelről és távolról való megvizsgálására, különböző perspektívák egymás 
mellé helyezésére.226 Hasonlóan mesteri kránmozgás látható Gaál István Sodrásban című filmjében. 
A beállítás elején Zoltánt látjuk félközeliben, amint a tragikus napon készült fényképek negatívját 
nézegeti egy ház erkélyén.  
 

 
 

Ezután a kamera balra mozdul, felfedve Vadócot, aki Zoltán mellett áll a szomszédos lakás 
erkélyén. „Nem tudok visszaemlékezni rá. Az arcára. Pedig egyébként kitűnő az arcmemóriám” – 
mondja Zoltán Vadócnak. Vadóc néhány másodpercig hallgat, majd kijelenti, hogy elmegy Anna 
nénihez, a vízbe fulladt fiú nagymamájához.  
 

 
 

Ekkor füttyszó hallatszik, mire mindkét szereplő lenéz, majd Vadóc elindul lefelé. Még nem 
tudjuk, hogy ki füttyentett, csak azt, hogy Vadóc egyik barátja lehet – azok egyike, akik ott voltak, 
mikor Gabi belefulladt a Tiszába. Vadóc mozgását követve a kamera jobbra indul és elhalad egy 
nyitott ablak előtt, ahol egy nő éppen az ablaküveget tisztítja. 
 

                                                
226 A kránmozgást ugyanakkor a hollwoodi filmben tapasztalható gyakran látványos, de indokolatlan használata miatt 
kritizálja Nielsen i.m. 2007. 209–210. 
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A kamera jobbra mozog tovább, még mindig horizontálisan. Amikor a lépcsőház 
üvegablakához ér, beérkezik a képbe Vadóc, és elindul a lépcsőn lefelé. Ekkor kezd süllyedni a 
kamera, együtt mozogva a földszint irányába tartó, sietősen lépkedő lánnyal. 
 

 
 

Karcsi várja a ház előtt. Elmondja neki, hogy Böbe – a tragikus esemény hatására – szakított 
vele. Arra kéri Vadócot, beszéljen a barátnőjével, érje el, hogy Böbe fogadja vissza őt. Karcsi és 
Vadóc találkozását kistotálban keretezik a filmkészítők: 
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Miközben Karesz elmeséli, hogy mi történt, elindul a kamera felé, Vadóccal együtt – a 

beállítás szűkül, kistotálról körülbelül félközelire vált: 
 

 
 

A beállítás akkor a legszűkebb, amikor Karesz kétségbeesetten kifakad: „Az isten szerelmére 
menj fel hozzá, és csinálj valamit!” Ekkor egy pillanatra nemcsak Karesz és Vadóc áll meg, hanem a 
kamera is – kifejezve, hogy az események hatására megtörtént szakítás mennyire felkavaró, és ezért 
Böbe meggyőzése mennyire fontos Karcsi számára. 
 

 
 

Ezután ismét mozgásba lendül a kamera – jobbra fordul, Karesz és Vadóc mozgását követve, 
akik most már távolodnak. A kamera tehát végig jobbra tart a jelenet alatt, ami azt jelenti, hogy ha 
tovább fordulna, akkor egy felfelé húzott svenkkel megmutathatná Zoltánt az erkélyen, 360 fokos 
szöget leírva. Bár a kránmozgás Zoltánról indult, a jelenet kulcsfigurája Vadóc – ezért nem indokolt 
a kamera további mozgatása. Vadócot kell képben tartani, azt kell megmutatni, hogy ő mit tesz: enged 
Karesz kérésének, vagy azt teszi, amiről az erkélyen beszélt: Anna nénihez indul, hogy vigasztalást 
nyújtson neki. A kránmozgás végpontján látható képkivágás a totálban távolodó, Böbéhez szaladó 
Vadócot mutatja – és az utcai lámpának támaszkodó, háttal álló Kareszt, akire Vadóc futás közben, 
egy pillanatra visszanéz: 
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 77. képsor227 
 
 Üldözési jelenetek felvételénél is használható a krán. Mivel a legtöbb krántípus kiépített 
sínrendszeren is mozgatható, a felső gépállásban tartott kamera együtt mozoghat – előre vagy hátra – 
egy menekülő vagy üldöző szereplővel. Az ilyen felvétel dinamizmusát növelheti, ha a lefelé dolgozó 
kamera pozíciója diagonális, tehát nem merőleges a főmozgás irányára, hanem azzal szöget zár be.228 
Egy lezárni kívánt akciójelenet végén a pillanatnyi megnyugvás érzetét keltheti, ha a kamera – egy 
kránmozgás révén – először megmutatja felső gépállásból a szereplőket, majd lesüllyed melléjük 
szemmagasságig. Az ilyen mozgás nem csak a szereplők arckifejezését tolmácsolja, hanem 
megmutatja a karakterek mögötti hátteret is, ami új információt adhat a történethez, továbblendítve a 
cselekményt.229  
 

II.6. A kránmozgások eszközparkja 
 
II.6.1. JIB ARM 
A kisebb kránok legegyszerűbb fajtái a különböző Jib Armok. Ezek dollyra szerelhető, néhány méter 
hosszúságú karok, amelyek végére kamera rögzíthető. Ez a technika kisebb emelkedések, vagy a 
szereplők pozíciójából adódó magasságkorrekciók végrehajtására alkalmas. A kar, illetve a kamera 
mozgatását az operatőr manuálisan végzi. Ezt az egyszerű eszközt gyakran használom   
kiegészítőként a dollyhoz, mert szabadon lehet mozgatni a kamerát a karról operálva. Az eszköz 
fluiditásából adódó finom lebegés és a könnyed emelkedő, illetve süllyedő mozgások remekül 
képesek oldani a kizárólag vertikális kocsizó mozgásokból álló s ezért könnyen művivé, mesterkéltté 
váló jelenetek hangulatát. 
 

                                                
227 (77. képsor) Gaál István: Sodrásban (1963) – Hunnia Filmstúdió. Minden jog fenntartva. 
228 Kenworthy i.m. 2013. 168. 
229 A kránmozgások egyéb variációit Orson Welles több filmjének jelenetpéldáin részletesen elemzi Bordwell és 
Thompson i.m. 2013. 215., ill. 316–319. 
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 78. kép230 
 

            79. kép231 
 

            80. kép232 
 

További szabadságot ad a kamera mozgatásához, ha Z-Jib Armra szereljük a kamerát. Az 
eszköz formája és konstrukciója az emberi kart modellezi. A „felkart” és az „alkart” egy könyökhöz 
hasonló gömbcsukló köti össze, az alkarra szerelt kamerafejen pedig mintegy csuklószerűen 
mozgatható a kamera. Az eszközt használva egészen nagy ívet bejárva eszközölhetünk mozgékony 
és könnyed, kézikamera-jellegű mozgásokat. 
 

                                                
230 (78. kép) arrirental.de Minden jog fenntartva. 
231 (79. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva.  
232 (80. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva. 
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 81. kép 233  82. kép234 

 
 
II.6.2. RIDE-ON CRANES - FELÜLŐS KRÁNOK 
A kránok másik nagy csoportjába azok a szerkezetek tartoznak, amelyekre az operatőr és a 
segédoperatőr felülhetnek. Az ilyen kránok hosszúsága általában 3-15 méter között mozog. Mivel a 
kamerával együtt ketten is a magasba emelkedhetnek, komoly ellensúlyokra van szükség, hogy a krán 
egyensúlyban maradjon. Az ilyen kránokat sínre lehet helyezni, ami azt jelenti, hogy a kamera – az 
emelkedés és süllyedés mellett – térben (mélységben) is tud mozogni. 
 

 83. kép235 
 

A kránok megjelenése és folyamatos fejlődése bővítette a belső montázs alkalmazásának 
lehetőségét a filmiparban. Lehetőség nyílt például olyan gépmozgás megvalósítására, amely egy felső 
nagytotálból indul, s egy parkban ülő alak kezében tartott könyv borítóján végződik. Magyarországon 
a legnépszerűbb a „Giraffe” krán volt,236 számos játékfilmben használták a 60-as évektől kezdve. Ezt 
a kránt használta legendás hosszú snittes felvételeihez Kende János, Jancsó Miklós operatőre. A 80-
as évektől kezdve a „Ride-On” kránok új fejlesztései jelentek meg a piacon, ilyen volt a „Galaxy 
krán”, az „ABC” krán vagy a „GF” kránok sorozata (GF 8, GF 16). 
 
II.6.3. TÁVVEZÉRLÉSŰ KRÁNOK 
A 70-es években jelentek meg az első távvezérlésű kránok. Ennél a változatnál a kránra egy olyan 
remote fej kerül, amelyet szervomotorok mozgatnak két vagy három tengelyen. Ezeket a 

                                                
233 (81. kép) khill.com Minden jog fenntartva. 
234 (82. kép) khill.com Minden jog fenntartva. 
235 (83. kép) arrirental.de Minden jog fenntartva. 
236 Zsiráf krán, vagy időnként ’Zsiráf daru’ néven is emlegetik. 
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szervomotorokat az operatőr távvezérléssel – joystickok segítségével – mozgatja úgy, hogy közben a 
kamera képét monitoron nézi, ellenőrzi. Az első távvezérlésű fejjel ellátott krán a „Louma” volt.  
 Távvezérlésű krán használatakor az operatőrnek és a segédjének nem kell felülnie a krán 
tetejére a kamera mellé: a hagyományos, felülős kránokhoz képest ez a szerkezet lényegesen 
könnyebb, nincs szükség nagyméretű ellensúlyokra sem. A Louma után a távvezérlésű kránok 
különböző fajtái jelentek meg nagy választékban. Ilyen volt például a „Jimmy Jib”, amely elsősorban 
a televíziózásban terjedt el, illetve a színház- és koncertfelvételek kedvelt kameramozgató eszköze 
lett. A filmiparban is megjelentek a távvezérlésű kránok különböző fejlesztései. Ilyen volt a „Javelin”, 
a „Strada”, a „Foxy”, majd később, a 90-es évek végén az „MT 400” krán. 
 

  84. kép237 
 

  85. kép238 
 

Egy másik távvezérlésű krán a 80-as években kifejlesztett „Towercam”. Ez a szerkezet abban 
különbözik a hagyományos kránoktól, hogy a kamera nem egy karra van felszerelve, hanem egy 
teleszkópszerűen mozgatható toronyra. Ebből adódóan a süllyedő és emelkedő mozgás függőleges 
vonal mentén történik, ellentétben a kar-jellegű kránokkal, amelyeknél a mozgás mindig valamilyen 
mértékű körívet rajzol. 

                                                
237 (84. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva. 
238 (85. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva. 
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86. kép239 
 
 
II.6.4. TELESZKOPIKUS  KRÁNOK 
Az egyre összetettebb mozgások megvalósítására született meg az igény a 90-es évek elején egy olyan 
krán megalkotására, amely nemcsak felfelé és lefelé süllyedő mozgások kivitelezésére alkalmas, 
hanem felvétel közben a kar hosszúsága is változtatható. A teleszkopikus  kránok karjai olyan 
elemekből állnak, amelyek egymásba csúsztathatóak, így a felvétel közben a kamera képes 
tengelyben előre és hátra mozogni anélkül, hogy a krán „bázisát” el kellene mozdítani.  
 

 87. kép240 
 

A hagyományos kránokhoz képest a kamera által bejárható út így a többszörösére növekedik 
a teleszkópok segítségével. Mivel a teleszkópok mozgása nem generál zajt, így ez a kameramozgató 
eszköz olyan forgatásokon is alkalmazható, ahol hasznos hangot is rögzítenek. Ahhoz, hogy a kamera 
egyensúlyban maradjon, szükség van ellensúlyokra, ezek pontos kiszámítását és mozgatását azonban 
már számítógép végzi. A gép mozgatása az operatőr és a fártmester összehangolt munkájának 
eredménye. A karon elhelyezkedő remote fej mozgatását az operatőr, a kar mozgatását távvezérlésű 
joystickok segítségével pedig a fártmester irányítja. A három legismertebb teleszkopikus  krán a 
Technokrán, a Moviebird és a Scorpio krán. 

                                                
239 (86. kép) lunaremote.co.uk Minden jog fenntartva. 
240 (87. kép) Krámli Ferenc. Minden jog fenntartva. 
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 88. kép241 
 

 89. kép242 
 

 90. kép243 
 

Angliai tanulmányaim befejezése után kameramanként volt lehetőségem együtt dolgozni egy 
forgatáson John Mathiesonnal, a Gladiátor (Ridley Scott: Gladiator, 2000) Oscar-díjra is jelölt 
operatőrével. Megkérdeztem tőle, hogyan készült a filmben az a snitt, amikor Russel Crowe – 
visszatérve a családjához – egy búzamezőn sétál végig. A kamera közeliben követi a kezét, amint 
végigsimít a kalászokon. A gépmozgás tökéletesen kiegyensúlyozott: puha és egyenletes. Érződik, 
                                                
241 (88. kép) arrirental.de Minden jog fenntartva. 
242 (89. kép) servicevision.es Minden jog fenntartva. 
243 (90. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva. 
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hogy nem steadicamet használt az operatőr, mert nem lehet érezni a steadicamre jellemző finom, 
légies imbolygást. Dollyval sem készülhetett, mert akkor a technikai stábnak sínrendszert kellett 
volna építenie a kocsizáshoz, ami földre lapította volna a búzaszálakat. A táj viszont érintetlen. John 
elmondta, hogyan készült a snitt: egy 30 láb hosszú, teleszkópos technokránnal. Ezzel a kellő 
távolságból, a kar teleszkópos kinyúlásával úgy tudtak az alkotók a búzamező felett haladni, hogy 
közben érintetlen maradt a táj. És valóban: a szélben hullámzó kalásztenger a jelenet egyik erőssége, 
egyfajta túlvilági békét és nyugalmat sugall.  
 

      
 

      
 

 91. képsor244 
 
Olyan esetekben, amikor a kamerának nagy méretű tárgyak felett kell átmozognia, akkor a 

fártkocsi nem alkalmas eszköz, mert a kocsi bázisa elakadna a mozgás során. Ilyenkor használhatunk 
kocsira szerelt jib kart, vagy mozgathatunk egy távvezérlésű kránt előre lefektetett sínrendszeren. Ha 
                                                
244 (91. képsor) Ridley Scott: Gladiátor (Gladiator, 2000) - DreamWorks, Universal Pictures. Minden jog fenntartva.  
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a produkció költségvetése lehetővé teszi, akkor ilyenkor a legprecízebb és leggyorsabb megoldás, ha 
egy teleszkópos krán kinyúló-visszahúzódó karjain mozgatjuk a kamerát. Ezt a megoldást választotta 
Robert Elswit operatőr is a Magnólia forgatásán, abban a jelenetben, ahol egy könyvtárban a kamera 
az asztalok felett átmozogva közelít rá Stanleyre. 
 

   
 

    
 

 92. képsor245 
 

                                                
245 (92. képsor) Paul Thomas Anderson: Magnólia (Magnolia, 1999) - Ghoulardi Film Company,  New Line Cinema, The 
Magnolia Project. Minden jog fenntartva. 
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II.6.5. REMOTE FEJEK 
A távvezérlésű és teleszkopikus  kránok kapcsán ki kell térni a remote fejek különböző fejlesztéseire, 
amelyek dollykra és speciális kránokra kerülnek. Három okból használunk remote fejeket: 1. 
távirányítású mozgásokhoz, 2. programozható mozgásokhoz, 3. a mozgás stabilizálásához. 
 Olyan felvételeknél, amikor a kocsizó mozgást rántott svenkkel kombináljuk, nem feltétlenül 
szerencsés, ha az operatőr felül a dollyra és onnan operálja a felvételt. A Whiplash című film alábbi 
jelenetében a főszereplő fiút először hallgatja meg a konzervatórium szigorú zenetanára. A fiú a 
dobok mögött ül a gyakorlóteremben, a tanár pedig az ajtóból figyeli őt. Amikor Andrew dobolni 
kezd, a kamera kistotálból dinamikusan megindul az arca felé, ami azonnal berántja a nézőt a 
jelenetbe. Abban a pillanatban, amikor a kamera megérkezik a fiú arcára, ajtócsapódást hallunk. A 
rendező ahelyett, hogy a fiú szemszögére vágna, hogy megmutassa, mi történt, egy hirtelen, rántott 
svenkmozgással 180 fokot fordul. A ráközelítő mozgásból tehát – amely a zenetanár, Fletcher 
nézőponti szemszögéhez társítható – rapid mozgással a fiú szemszögére váltott, vágás nélkül. Ekkor 
válik láthatóvá, hogy az ajtóban már nem áll senki, a tanár a fiú dobjátéka közben távozott. A vágás 
elkerülése feszültségben tartja a jelenetet, a néző így folyamatában élheti át a diákok emocionális 
kiszolgáltatottságát, a pszichológiai nyomást, ami a kitartó gyakorlásokon felül jut osztályrészül az 
iskola erősen hierarchizált viszonyrendszerében. 
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 93. képsor246 

                                                
246 (93. képsor) Damien Chazelle: Whiplash (2014) – Bold Films, Blumhouse Productions, Right of Way Films. Minden 
jog fenntartva. 
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Ebben a jelenetben a kocsizás végén a svenkmozgás annyira gyors és annyira nagy szöget 
fordul a kamera, hogy az operatőr a dollyn ülve biztosan nem tudta volna ilyen pontosan lemozgatni 
a felvételt. A kocsira minden bizonnyal egy remote fej került és a kamera svenkmozgását joystick-
kal, gearheaddel vagy panbarral operálták. 
 

 94. kép247 
 

 95. kép248 
 

Egy felülős krán a méreténél fogva nem mindig állítható fel egy adott forgatási helyszínen, 
hiszen az operatőr és gyakran a segédoperatőr is felül rá, ami az ellenoldali kiegyensúlyozás miatt 
megnöveli a szerkezet méretét. Ilyenkor a távirányítású kránra kerülő remote fej – pl. Alpha Head, 
Scorpio Head, Oppenheimer Spin-Axis Head, Power Pod – elsődleges feladata az, hogy 
távirányítással két vagy három tengely mentén mozgatható legyen a megfelelő irányba. 
 A Rekviem egy álomért című film alábbi jelenete egy szenvedélyes szeretkezés aktusát mutatja 
meg, egyetlen snittben. A kamera Tyrone és Ada összefonódott testéről repül a magasba. Az 
emelkedés alatt a kamera egy távirányítással vezérelt remote fejre szerelve forog körbe a saját 
tengelye körül. A kamera spirálisan forgó és egyben emelkedő mozgása kifejezetten a korábban is 
tárgyalt expresszív mozgások közé tartozik,249 így alkalmas arra, hogy kívülről is érzékletesen adja át 
a szeretkezés örvénylő, lüktető és komplex belső, azaz szubjektív élményét. 
 

                                                
247 (94. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva. 
248 (95. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva. 
249 Lásd a II.1.2., illetve a II.1.6. és II.3.4. fejezetek példáit. 
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               96. képsor250 
 

A remote fejek másik nagy csoportját a stabilizációs fejek alkotják. Ezeknél a mozgás 
egyenletességét „gyro-stabilizációs” vagy „gimbal” rendszer biztosítja. A stabilizációs fejek általában 
mozgó járművekre kerülnek (helikopter, motorcsónak, quad, teleszkópos krán).  
 

                                                
250 (96. képsor) Darren Aronofsky: Rekviem egy álomért (Requiem for a dream, 2000) -  Artisan Entertainment , Thousand 
Words. Minden jog fenntartva. 
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 97. kép251 
 

A cél az, hogy ne rázkódjon a kép. Ezt a problémát kiválóan oldja meg a Webcam, a Flir, vagy 
a Cineflex, ahol a kamera egy fedett gömbtoronyba kerül, amelyen belül 360 fokban körbe fordítható. 
 

 98. kép252 
 

 99. kép253 

                                                
251 (97. kép) Krámli Ferenc. Minden jog fenntartva. 
252 (98. kép) cineflexsales.com Minden jog fenntartva. 
253 (99. kép) cineflexsales.com Minden jog fenntartva. 
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a. Mövi 
Szintén stabilizációs fej a Mövi, amely két méretben is elérhető. A Mövi XL a nagyobb 
stúdiókamerákhoz használatos. Kiváló választás távvezérlésű vagy technokránra szerelve használni. 
Ugyanakkor a rászerelt kamerával együtt egészen egyszerűen kézbe is vehetjük. A legutóbbi 
játékfilmem forgatása során az eredetileg steadicamre tervezett snitteket ezzel a megoldással 
váltottam ki. A film nyelvezetére a kimért és klasszikus kocsizó mozgások voltak a jellemzőek. Az 
utcai, sétálós jelenetek felvételeihez olyan kameramozgató eszközre volt szükségem, amellyel 
percekig tudtam követni a szereplőket anélkül, hogy sínpályákat kellett volna kiépíteni. A 
steadicamre jellemző finom imbolygás nem illeszkedett volna megfelelően a film egészének képi 
világába. A Mövi Xl tesztelésekor azt tapasztaltuk, hogy két bühnés szakember két oldalról megtartva 
az eszközt szabadon képes kísérni a sétáló szereplőket, miközben a lépéseikből adódó rázkódást az 
eszköz tökéletesen stabilizálja. A Mövivel rögzített felvételek remekül működtek a kocsizós 
jelenetekkel összevágva.  
 

 100.kép254 
 

A Mövi kicsinyített verziója már kifejezetten kézikamerás stabilizálásra lett kifejlesztve, de 
ezt a modellt választotta a gyártó az Octocopterekre szerelt kamerák rázkódó-csapongó mozgásának 
stabilizálására is. 
 

 101. kép255 
 
                                                
254 (100. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva. 
255 (101. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva. 
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b. Flight Head  
A Flight Head továbbfejlesztett gyro-stabilizációs rendszerének köszönhetően tökéletesen stabilizálja 
és egyenletessé teszi a kamera mozgását a legszélsőségesebb terepviszonyok között is. Felszerelhető 
teleszkopikus  kránra, dollyra, autóra, quadra, helikopterre vagy bármilyen más járműre.  
 Tapasztalataim szerint rendkívül egzakt mozgásokat lehet vele készíteni. Az általam használt 
Flight Headet egy négykerekű quadra felszerelt formában volt alkalmam kipróbálni: Arri Alexa Plus 
kamerát helyeztünk rá, nagyméretű anamorfikus teleobjektívvel. A jelenetet erdőben forgattuk, egy 
vágtázó lovasról kellett közeli képeket készíteni. A terep, amin a quaddal manővereztünk, tele volt 
bukkanókkal, mélyedésekkel, és az aljnövényzet is rendkívül sűrű volt. A rendező kérésére a ló 
gyorsan vágtázott a fák között. A feladatom az volt, hogy a lóval párhuzamosan haladva, illetve a 
távolságot és a sebességet tartva, közeli snitteket készítsek a lovas arcáról, a ló patáiról, a lovas 
gyeplőt tartó kezéről. A munkát megnehezítette, hogy – biztonsági okokból – nem lehetett túlságosan 
közel kerülni a vágtázó lóhoz: 6-7 méteres távolságból kellett közeli képeket forgatnom. A varió-
optikát hosszú gyújtótávolságon használtam.  

A Flight Head jó választás volt a felvételhez. Még akkor is teljesen stabil és egyenletes 
snitteket készítettünk, amikor a quaddal 50 km/óra sebességgel haladtunk a hepehupás úton, és a 
varió-optikát kétszerező segítségével, a maximálisan telés 300 mm-es gyújtótávolságban használtam. 
A kamerafej a quad hátuljára volt szerelve, én pedig a quad platóján helyezkedtem el: egy 
vezérlőpultról irányítottam a fej mozgatását. Ebben a pozícióban kifejezetten hasznosnak éreztem az 
automatikus vízszintállítási funkciót. A mozgás követése során, mialatt a jármű és a lovas is folyton 
irányt és dőlésszöget változtatott, gyakran veszítettem el a tájékozódási képességemet a gépmozgás 
operálása közben. A vezérlőpulton ilyenkor a kamera egy gombnyomással visszaállítható volt a 
tökéletes vízszintbe.  
 

 102. kép256 
 

A Mövihez hasonlóan a Flight Headnek is van kicsinyített verziója. Ezt az eszközt Mini Flight 
Headnek hívják, és ezt szerelik a Russian Arm nevű eszközre is, amely egy autóra szerelt krán. Autós 
reklámok, autós jelenetek felvételénél használják, mivel a járművek követése közben tökéletesen 
stabil képet ad. 
 

                                                
256 (102. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva. 
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 103. kép257 
 

 104. kép258 
   

Paul Thomas Anderson a The Master című filmjének alábbi jelenetében egy terepjáróra 
kiszerelt stabilizációs fejre került a kamera. Jól láható, hogy a főszereplő Joaquin Phoenix egy 
árkokkal teli földterületen szalad keresztül, ahol a kamera oldalról követi. Az alkotó szándéka 
vélhetően az volt, hogy némiképp elemelje ezt a jelenetet a valóságtól; jóllehet a férfit kergetik, a 
rendező azt szerette volna, hogy a felvétel ne csak az üldözésről szóljon, hanem a férfi 
számkivetettségét általánosabb, szimbolikusabb értelemben is megjelenítse. A zord terepviszonyok 
ellenére a stabilizációs fej szinte teljesen egyenletessé tette a mozgást, a kamerának mindössze 
egyfajta finom lebegése érezhető, amely költői szépségűvé varázsolja a jelenetet. 
 

                                                
257 (103. kép) Krámli Ferenc. Minden jog fenntartva. 
258 (104. kép) Krámli Ferenc. Minden jog fenntartva. 
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 105. képsor259 
 

Meg kell említeni, hogy egyes remote fejek – a Libra és az Oculus – egyszerre alkalmasak 
programozható mozgásokra, illetve stabilizálásra. A remote fejek alkalmazásánál az egyik 
legfontosabb tényező a méret. Minél hosszabb ugyanis a krán, annál kisebb remote fejet bír el. 
Vannak olyan remote fejek, amelyek kifejezetten szűk helyen lebonyolítható mozgásokra 
használhatók, ilyen például a Mathews Cam Remote és a Microshot Head. Ezekkel könnyedén át 
lehet mozgatni a kamerát egy autó ablakán is. 
 Egy másik tényező, hogy mekkora kameracsomagot bír el a fej. A felvételi technikától 
függően az egyes gyártócégek különböző modelleket fejlesztettek ki. Az új Scorpio fej például 
nagyméretű optimo zoomokkal is remekül működik. Az egyik legismertebb cég manapság a Mo-Sys. 
Ők biztosították a Mo-Sys Lambda fejet a Csillagok közt (Christopher Nolan: Interstellar, 2014), 
valamint a Transformers: A kihalás kora (Michael Bay: Transformers: Age of Extinction, 2014) című 
filmekhez, amelyek forgatásánál 50 kilós IMAX kamerákat használtak. 

Szintén fontos tényező, hogy hol használjuk a kameramozgató eszközt. Egyes modellekkel 
víz alatt is lehet forgatni. Ilyen az Amphibian fej és a Hydrohead, amelyek vízállóak. Libra fejet 
használtak például a Mad Max: A harag útja (George Miller: Mad Max: Fury Road, 2015) sivatagi 
forgatásán.  
 A remote fejeket gyártó cégek azon dolgoznak leginkább, hogy csökkentsék a távirányításból 
adódó reakcióidőt. Amikor az ember joystickkal operálja ezeket az eszközöket, akkor lehet érezni, 
hogy van egy kis holtjáték, tehát a fej, a joystickot megmozdítva, kissé késve reagál – az új Mo-Sys-
ben a visszajelzések szerint sikerült teljesen megszüntetni a késleltetést. 
 

                                                
259 (105. képsor) Paul Thomas Anderson: The Master (2012) - The Weinstein Company. Minden jog fenntartva. 
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c. Libra fej 
A Libra egy könnyített súlyú kamera fej, amely méretéből és konstrukciójából fakadóan kifejezetten 
alkalmas arra, hogy nehéz terepen és zord időjárási körülmények között dolgozzunk vele. A mozgás 
stabilizálását a már korábban említett gyro-stabilizációs rendszer biztosítja. Az Alpha fejrendszer 
lényege, hogy a kamera egy úgynevezett csúszógyűrűbe kerül, és ezáltal – szervomotorok 
segítségével – 360 fokban forgatható. A távirányítás végezhető forgatható kerekekkel (gearhead), 
joysctickokkal, illetve vezérlőpultról. A fej 25 kilóig bármilyen méretű kamera fogadására és 
mozgatására alkalmas. A fej megkoreografált mozgását a rendszer memorizálni tudja, így az tetszés 
szerint ismételhető.  
 

 106. kép 260 
 

 107. kép261 

 

Az első Libra fej 2000-ben jelent meg, és a fejlesztők technikai Oscar-díjat kaptak 
munkájukért. Az elmúlt években a Libra sokat fejlődött: mára a „Libra 5” olyan teljességgel 
digitalizált, frame-accurate eszköz, mely lehetőséget biztosít a szektor szinkronizálására, valamint a 
3 tengely (pan, tilt, roll) egymástól független stabilizálására.262 

                                                
260 (106. kép) topviewfilms.com Minden jog fenntartva. 
261 (107. kép) Krámli Ferenc. Minden jog fenntartva. 
262 Egy forgatáson ezt az eszközt is volt alkalmam kipróbálni. A jelenetben két rally autó mozgását kellett lekövetni egy 
sáros versenypályán. Nehezítette a forgatást, hogy esőgépeket is használtunk, de a szélsőséges felvételi körülmények 
ellenére a rendszer kiválóan teljesített: a gyors mozgások ellenére stabil felvételek készültek, az eszköz könnyen 
vezérelhetőnek bizonyult. 
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Libra 5-öt használtak A Karib-tenger kalózai: A fekete gyöngy átka (Gore Verbinsky: Pirates 

of the Caribbean: The curse of the black pearl, 2003) készítésekor is, ahol sós vízben, magas 
páratartalmú levegőben kellett felvételeket készíteni. Az eszköz az Everest (Baltasar Kormákur, 
2015.) forgatásán is bevált, ahol több ezer méter magas hegycsúcsokon dolgoztak a filmesek, hóban, 
szélben és közel -40 fokos hidegben. 
 
d. Scorpio stalibizációs fej  
Ez a kiegészítő az ezredforduló óta az egyik legnépszerűbb stabilizációs fej a filmiparban, de egyre 
gyakrabban találkozhatunk vele igényesebb televíziós műsorok forgatásánál is. Általában 
teleszkopikus  kránokra szerelve használatos. A fej a kamerát 33 kilóig tetszés szerint 2 illetve 3 
tengelyben tudja mozgatni, összeszerelése gyors, vezérlése könnyen elsajátítható. 
 

 108. kép263 
 
e. Oculus fej  
Az Oculus fej tapasztalataim szerint a stabilizációs fejek csúcsmodellje. A rendszer alapja egy „4-
axis carbon fiber gyro-stabilizált gimbal.” A kamera 360 fokban képes mozogni, tehát bármilyen 
irányba fordítható, a létrehozott kép pedig tökéletesen stabilizált. Egy autós reklámfilmben volt 
alkalmam használni, amikor helikopterre szerelve dolgozott vele a stáb. A felvételt Bejrútban 
készítettük, egy száguldó autót filmeztünk. A helikopterrel nagy magasságból ereszkedtünk az autó 
felé, miközben többször is megkerültük. Az eszköz tökéletes flexibilitást és könnyű kezelhetőséget 
biztosított.  
 

 109. kép264 
  
                                                
263 (108. kép) servicevision.es Minden jog fenntartva. 
264 (109. kép) allaxissystems.com Minden jog fenntartva. 
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II.7. A zoomolás szerepe és hatása 
A zoomolás a svenkeléshez hasonlóan kétdimenziós mozgásnak tekinthető, mivel mozgás közben a 
kamera fizikailag nem változtat helyet. A zoomolás (varió) optikai – látszólagos – mozgás, s mint 
ilyen lehet távolodó és közeledő. A mozgás élménye az optika belsejében elhelyezkedő lencsetagok 
mozgásából adódik. Amikor kocsizással kerülünk egyre közelebb a szereplőhöz, akkor a 
távlatváltozással együtt megváltozik a szereplőhöz való viszonyunk is. Egyszerűen lehet érezni, hogy 
a gép fizikailag közelebb kerül a figurához, mintegy belépett annak intim zónájába, így a vele való 
kapcsolat személyesebbé válik. Abban az esetben, amikor varió-mozgással kerülünk közelebb a 
szereplőhöz, megmarad egyfajta távolságtartás. Ilyenkor inkább csak a figyelmünkkel fókuszálunk a 
témára, mintegy kívülről vesszük szemügyre azt.265 
 A varió mozgásának irányát tekintve a ráközelítés mindig erősen kiemel, kihangsúlyoz 
valamit a történetből, és a nézőben egyfajta készültségi állapotot vált ki, annak az érzését, hogy valami 
történni fog, ezért fokozott figyelmére lesz szükség. Abban az esetben, amikor a varió mozgás kifelé 
nyit, tehát az optika a hosszú gyújtótávolságú állásból egyre tágabbra vált, a mozgás hatása felfedő 
jellegű lesz a néző számára, szituációba helyezve a befogadót.266 
 A variók széleskörű elterjedése a filmiparban az 50-es évek közepétől új kifejezőeszközzel 
gazdagította a filmes formanyelvet.267 A 70-es években a New York-i avantgárd híres rendezőjének, 
John Cassavetesnek például a kézikamerázással kombinált varió volt a kedvelt gépmozgása, 
filmjeiben ez a technika a dokumentarista jellegű, hiperrealista valóságábrázolás igényét szolgálja. A 
kézikamera és a varió optika kombinálásából adódó esetleges, véletlenszerű kameramozgások 
adekvát módon követik az improvizatív jellegű színészi játékot, a jelenetek közvetlen, „elkapott” 
életszerűségét.268 

A zoomolás technikája ugyanakkor erősen kötődik a televíziózáshoz. Ez részben anyagi 
okokra vezethető vissza, mivel egy varió optika lényegesen olcsóbb, mint egy különböző 
gyújtótávolságú fix optikákból álló teljes optikasor. A varió optikák használatát a változtatható 
gyújtótávolságból adódó rugalmasság és a gyors plánváltási lehetőség is indokolja. Egy több kamerás 
televíziós közvetítés során a kameramanoknak pillanatok alatt kell új plánt komponálni, nincs idő 
arra, hogy a plánváltásokhoz mindig optikát cseréljenek. Ugyanígy fártkocsi használatára, és az ahhoz 
szükséges sínpályák kiépítésére sincs mindig lehetőség a televíziós műsor spontán forgatási metódusa 
során. Ez az oka annak, hogy a televíziós felvételeknél optikai módon – a zoom optika segítségével 
– közelít rá a kamera egy-egy témára. A televíziós kamerák úgynevezett zoom-kontrollal vannak 
felszerelve, ami azt jelenti, hogy a közelítő és távolodó variómozgás sebessége motorizált, így a 
mozgás finomra hangolható.269 
 Saját operatőri gyakorlatomban a játékfilmes történetmesélésben a fix optikák használatát 
preferálom, mert ezeknek az optikáknak lényegesen szebb a rajzuk, nagyobb a fényerejük, és a tág 
tartományban lévő változataik sem torzítanak. Meglehetősen zavaró, amikor egy nagyívű 
kránmozgásnál – nagylátószögű tartományban használva a varió optikát – a kép két széle 
„hordósodni” kezd. Ez a hatás bizonyos varió optikák lencsetag-összetételéből is adódhat. 
 Manapság is megfigyelhető azonban a zoom optikák indokolt alkalmazása a filmiparban. 
Vannak olyan hosszú és bonyolult kameramozgások, amelyek során folyamatosan újra kell 
                                                
265 Szabó i.m. 10. 
266 Ennek fártmozgással megvalósuló változatairól lásd a II.3.2. (Ráközelítés), illetve a II.3.7. (Felfedő fárt) fejezeteket. 
267A filmiparban ma használatos mechanikai kompenzációval ellátott zoom optikák elődje viszonylag későn, 1954-ben 
jelent meg. Pierre Angenieux fejlesztőmérnök 1964-ben technikai Oscar-díjat kapott a 12-120 mm-es Angenieux Zoom 
Optika megalkotásáért. A századelőn ugyan már léteztek olyan optikák, melyek lencseösszetételükből adódóan variálni 
tudták a gyújtótávolságot, a filmiparban azonban ennek a Cook testvérek átal továbbfinomított változatát csak jóval 
később, a harmincas évek elején kezdték el használni (40-120 mm-es Cook zoom-optika). Lásd Bordwell –Thompson 
i.m. 2007. 381–382. 
268 Erről részletesebben ír Carney, Ray: John Cassavetes filmjei. Budapest, Osiris, 2001. 110–166. 
269 A fizikai és optikai távolság módosulásáról, illetve zoomolás és plánváltás összefüggéseiről lásd Margitházi Beja: Az 
arc mozija. Közelkép és filmstílus. Kolozsvár, Koinónia, 2008. 111–112. 
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komponálni a képkivágást a gyújtótávolság finom változtatásával. Ilyenkor a gépmozgás során szinte 
észrevétlenül lehet apró korrekciókat eszközölni a zoom optikával, anélkül hogy lencsét kellene 
cserélni a kamerán. Gyakran előfordul olyan helyzet is, amikor nincs elegendő hely a díszletben, vagy 
nincs idő arra, hogy megváltoztassuk a kamera pozícióját, mégis szeretnénk közelebb vagy távolabb 
kerülni a szereplőtől. A variók változtatható gyújtótávolsága ilyen esetekben megoldást jelenthet. 
 Amellett, hogy a zoom technikai segédeszközként segítségünkre lehet a forgatáson, egészen 
egyedi kifejezőeszközként, expresszív megoldásként is használható a történetmesélésben, összetett 
jelentésárnyalatok közvetítésére. Egy lassú variómozgás finoman irányíthatja a néző figyelmét, 
kihangsúlyozva azt, ami az adott beállításban a legfontosabb (pl. tárgy, személy, esemény, érzés). A 
Lavina (Ruben Östlund: Force Majeur, 2014) című svéd filmben Thomas, a kétgyermekes családapa 
sívakációra viszi a családját a francia Alpokba. A második napon, amikor a szállás teraszán 
ebédelnek, megpillantanak egy óriási lavinát, amely feléjük tart. A férfi pánikszerűen elszalad, 
magára hagyva családját. Mikor kiderül, hogy a lavina egy szakemberek által kontrollált, 
mesterségesen előállított jelenség volt, Thomas visszatér a családjához.  

A férfi gyávasága miatt kialakult kínos helyzet ezek után egyre mélyebb családi drámává 
mélyül, ami a vizuális komponáláson is nyomot hagy. A dialógusokat például szinte kizárólag fix 
beállításokban látjuk, ami jól közvetíti a szereplők közötti megfagyott hangulatot, amikor azonban 
egyedül látjuk a karaktereket, akkor az operatőr óvatosan és távolságtartóan a zoomolás technikájával 
közelít rájuk. Ezek az alig észrevehető optikai mozgások különös hangulatot teremtenek, a lassan 
beinduló erjedést, a szereplők befelé forduló, egész életüket átgondoló attitűdjét közvetítik, amelyek 
nyomán semmi sem lesz többé olyan, mint eddig. 
 

         
 

         
 



 132 

           
 

 110. képsor270 
 

A zoom-effekt ízléses használatának egyik legerősebb példája a Mechanikus narancs (Stanley 
Kubrick: Clockwork Orange, 1971) című filmben érhető tetten. A film szuggesztív nyitójelenetében 
Alexet, a történet főhősét – egyben narrátorát – látjuk premier plánban. A háttér semleges és 
homogén: még nem lehet tudni, hogy a karakter hol tartózkodik. Kubrick Alex arcát – okos és 
fenyegető tekintetét, szürreális műszempilláját – helyezi a középpontba: Alex a kamerába néz, tehát 
egyenesen a nézőre, ami fokozza a beállítás nyugtalanító hatását azzal, hogy a filmnézőt interakciós 
szituációba hozza a provokatív szereplővel. 
 

 
 

Aztán a kamera zoomolni kezd – hátrafelé, egyenletes tempóban. Először a főszereplő jobb 
és bal oldalán ülő férfiak, Alex „drúgjai” válnak láthatóvá: ők már nem a kamerába néznek, mint 
Alex, hanem a képből balra ki (egy olyan személy vagy tárgy felé, aki nincs a képen). Mindhárom 
karakter kezében „tejpluszt” tartalmazó pohár van: 
 

                                                
270 (110. képsor) Ruben Östlund: Lavina (Force Majeure, 2014) - Motlys, Plattform Produktion. Minden jog fenntartva. 
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A kamera tovább nyit. Láthatóvá válik a Karóva tejbár bizarr, furcsa fénypanellekkel, kifacsart 
pozícióba merevedett, meztelen nőket mintázó asztalokkal díszített enteriőrje: 
 

 
 

A zoomolás végpontján egy erősen centrálisan komponált, zsúfolt tér tárul fel a néző előtt. 
Ennek középpontjában ül Alex, aki még mindig a kamerába néz. Kubrick szereti a szimmetrikus 
kompozíciókat, ami itt is megfigyelhető: a kép előterében, egymással szemben, két férfi áll, mellkas 
előtt összekulcsolt kézzel. Két oldalt feltupírozott hajú, alulról megvilágított, posztamensen álló női 
szobrok (térdelő, meztelen nők) sorakoznak. A helyszín szürreális és ijesztő: egy erőszakos, 
kizsákmányoló, hierarchizált, bizarrságában is fenyegető világot sejtet, ahol nem jó nőnek vagy 
fizikailag gyengének lenni.  
 

 111. képsor271 
 

                                                
271 (111. képsor) Stanley Kubrick: Mechanikus narancs (Clockwork Orange, 1971) – Warner Bros MJF 
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A kép hangsúlyozott nyugalma, látszólagos békéje, melyet az egyenletes tempójú zoomolás 

teremt meg, csak a látszat. Ez már a következő snitten kiderül, ahol egy híd alatt fekvő csavargó 
testéről zoomol hátra a kamera. Amikor a kép kinyit, a részegen éneklő csavargó alakjára hirtelen 
sötét árnyék vetül: a négy jobbról érkező huligán árnyéka, akik azért jöttek, hogy megverjék az 
öregembert.  
 De megemlíthetjük itt a 2011-ben készült Csúcshatás (Neil Burger: Limitless, 2011) című 
filmet is, amelyben a rendező, Neil Burger végtelen zoomot használ annak érdekében, hogy 
bemutassa: hogyan tágul ki a főhős elméje és érzékelése azok után, hogy fogyasztott a „csúcshatást” 
okozó szintetikus drogból. A gyors és végtelen közelítések sorozatából felépített jelenet egyrészt 
szédítő hatást kelt, másrészt – ami talán fontosabb – a kontrollálhatatlanság érzését modellezi.  
 Amikor a variót különböző kameramozgató eszközzel együtt használjuk, akkor növeljük a 
snitt belső vágásának lehetőségét. Ilyenkor a fizikai és az optikai gépmozgás együttes alkalmazása 
dinamikus plán- és ritmusváltásokra ad lehetőséget egy snitten belül.272 A 2007-es Vaskabátok (Edgar 
Wright: Hot fuzz) című filmben frantic zoom, azaz – kocsizó mozgással kombinált – „őrjöngő” 
kameratechnikát használ a rendező, Edgar Wright. A film egy megszállott „szuperzsaru”-ról, 
Angelről szól, akit a kollégái utálnak s azért, hogy megszabaduljanak tőle áthelyeztetik egy békés, 
vidéki kisvárosba, ahol – látszólag – nincsen bűnözés. Angel képességeit gyors zoomolásokkal 
mutatja be a film: zoom a fegyver ravaszára, zoom a rendőrjelvényre, zoom a tollat kikapcsoló kézre 
(amikor Angel vizsgázik), zoom a főhős büszke arcára. Egyszóval: minden olyan mozdulatnál, amely 
a rendőr különleges képességeit igazolja, a kamera virtuóz módon reagál. A kamera sebesen kocsizik 
a térben, miközben az operatőr gyors, de pontos variókkal nagyít rá a szereplő adottságaira. Így 
használva a zoom technika „elszakítja” a nézőt a való világ érzetétől, tempójától, ritmusától: 
expresszív megoldásként, egyfajta szerzői kommentárként hat, mellyel ironikus, komikus hatás érhető 
el, akárcsak a párbeszéd-jelenetekben vágás helyett használt rántott svenk esetében.273 

Ha a zoomolás esztétikai szerepéről beszélünk, utalnunk kell a Dogma-filmekre is, mivel e 
mozgalom képviselői igen gyakran élnek a zoomtechnikával, mely filmjeikben elsősorban a 
dokumentarista hatás érzékeltetésére, az események spontán, eltervezetlen jellegének 
nyomatékosítására szolgál.274 Az 1998-as Születésnap (The Celebration) című filmben, amelyet 
Thomas Winterberg, a Dogma 95 mozgalom egyik alapítója rendezett, intenzív, nyers és darabos 
zoom-használatot látunk. Ez stilárisan jól illeszkedik a film improvizatív színészi játékra épülő, 
dokumentarista jellegéhez. Amikor például az ünnepelt egyik fia szeretné elzavarni a taxival érkező 
színes bőrű vendéget, parázs vita robban ki a családtagok között. Az operatőr ekkor többször is 
zoomol annak érdekében, hogy kifejezze a vita hevességét, intenzitását. A zoomolás a szereplők 
frusztrációját, nyugtalanságát, zavarodottságát mutatja meg közelről, pl. az arcukon, ugyanakkor a 
belső, lelki folyamatok zaklatott ritmusának vizuális leképezésében is segít. 
 Zoommal gyakorlati munkám során egy olyan magyar játékfilm forgatásán dolgoztam, 
melyen operatőrként kétféle technikát használtam. Dömötör Tamás 2010-es Czukor Showjának 
története egy délutáni, televíziós showműsor kulisszái körül bonyolódik, középpontjában egy családi 
dráma áll. A show előtt és után játszódó jeleneteket celluloid nyersanyagra rögzítettem. Ezeknél nem 
használtam kameramozgató eszközt – kivéve akkor, amikor helikopterről kellett felvenni három 
snittet (melyeket kézből vettem fel). A tévéshow „vágott adás” részeinél digitális technikát 
használtam: gyakorlatilag egy tapasztalt, televíziós-kameraman stáb irányítása volt a feladat. A 
tévéshow hangulatának szimulálásához tévés felvételi technikát imitáltunk: a felvételeken a zoomolás 
lehetőségével is éltünk, a kamera éppen úgy és akkor közelített a szereplőkre, ahogy egy délutáni 
televíziós show esetében szokott (pl. síráskor, vitatkozáskor, ad-hoc események esetén). Úgy 

                                                
272 Martin Scorsese gyakran használja péládul ezt a kombinációt, amikor a film cselekményében, vagy egy szereplő 
viselkedésében, tudatállapotában hirtelen változás történik. 
273 Lásd a II.1.3. és a II.1.7. fejezetek jelenetpéldáit a dolgozatban. 
274 Bővebben erről lásd Stőhr Lóránt: A szegénység tízparancsolata. Dán dogma. Filmvilág 2004/4. 22–26. 



 135 
gondolom, hogy a kamerák technikai különbségei – csakúgy, mint a televíziós műsor és az azt 
körülvevő világ felvételi módja közti különbség – a film hasznára vált.275 
 
II.7.1. SPECIÁLIS ZOOM: A KONTRA ZOOM 
A kontra zoomnak több elnevezése is használatos, vertigo-effektusnak vagy Hitchcock-zoomnak, 
fártzoomnak is nevezik. A leírások szerint egy szubjektív benyomás, mégpedig egy partin 
bekövetkező szédülésélmény adta az ötletet Hitchcocknak, és alapvetően ezt akarta reprodukálni a 
kontra zoommal. Az alapötlettől a megvalósulásig csaknem két évtized telt el. Az 1940-es A 
Manderley-ház asszonyában (Alfred Hitchcock: Rebecca, 1940) még nem sikerült a tökéletes hatást 
elérni, az 1958-as Szédülésben azonban már igen, ahol a cél a perspektíva „megnyújtása” volt, 
miközben a nézőpont változatlan marad.276 Ez egyúttal a szereplői szubjektivitás és fokalizáció 
mozgás révén történő, sajátos filmképi megvalósítása volt, Celestino Deleyto szavaival: 
 

A szereplő által érzett szédülést, mely a történet szempontjából olyannyira központi jelentőségű, 
itt az emelkedő kocsizás és az ereszkedő zoomolás fejezi ki. Ebben az esetben a kocsizás fejezi 
ki a szereplő szubjektivitását, de őt magát a képkivágaton kívüli térben tartja.277  

 
A kontra zoom hatása abból ered, hogy a fárt ellentétes irányba indul, mint a zoom. A két 

mozgás ellentéte szüli a „szédülés” élményét.278 Két variációja képzelhető el: előrekocsizás 
hátrazoomolással, illetve hátrakocsizás előrezoomolással. A Szédülésben látható háttérzsugorodás és 
előtér-megnyúlás egy hátrakocsizás-rázoomolás eredménye.279 A kontra zoom használata precíz 
tervezést igényel, mert bár látszólag a technikai kivitelezése nem tűnik bonyolultnak, valójában 
könnyű elrontani: pillanatok és milliméterek döntenek arról, hogy a kívánt hatást éri-e el a készítő. 
Az egyik problémát a lüktető fókusztávolság jelenti – nehéz megőrizni a kép élességét –, a másik 
nehézség pedig abból ered, hogy harmonizálni kell a zoom- és a fártmozgás ritmusát. A nehézségek 
miatt ma gyakran Motion Controlt használnak a kivitelezéshez, ahelyett, hogy manuálisan próbálnák 
megvalósítani.280 

Ron Howard Apolló 13 című filmjében (Apollo 13, 1995) akkor látunk fártzoomot, amikor a 
NASA központban dolgozók megtudják, hogy a Hold felé tartó űrhajósok bajba kerültek. A fártzoom 
elején premier plánban látjuk a rossz híreket fogadó tiszt arcát. Aztán szűkülni kezd mögötte a tér, 
majd amikor már majdnem teljesen bezárul, akkor egy fártmozgással hirtelen még közelebb kerülünk 
az arcához. A fártzoom a tiszt döbbenetét fejezi ki – hogy nem számított arra, ami történt. Ebben a 
jelenetben tehát az alkotók a fártzoom technikáját narratív eszközként használják, jelezve, hogy a 

                                                
275 Dömötör Tamás filmjében a tévéadás rendezett hatásából a valóságot jelképező-modellező rendezetlenebb (látszólag 
esetleges, kézből készült) képek zökkentik ki a nézőt. A film szereplőit általában távolról, természetes megvilágításban, 
előtereken keresztül, teleoptikákkal követtem annak érdekében, hogy a néző a voyeur helyzetébe kerüljön.  
276 A kontra zoom a főszereplő szorongását – „tériszonyát” – modellezi a Szédülésben. Bővebben a technika kialakulásáról 
lásd: Margitházi Beja: Térzavarból képerő. Filmvilág 2010/9. 40–41. 
277 Lásd: Deleyto, Celestino: Fokalizáció a filmi elbeszélésben. Apertúra 2005 ősz. 
http://www.apertura.hu/2005/osz/deleyto/ Utolsó letöltés: 2018.06.03. Deleyto terminológiája (emelkedő, ereszkedő) arra 
utal, hogy a szereplő a szédülési jelenetben a magasból néz le; a forgatáson azonban (tekintettel a háromtekercses 
technicolor-kamera súlyára) a hatást oldalra fektetett makettek segítségével, fártzoomal oldották meg. Lásd Margitházi 
i.m. 2010. 40. 
278 Ha ugyanabba az irányba mozog a fárt és a zoom, akkor is egymás ellentétei, mert míg a kocsizás háromdimenziós 
optikai élmény (a tárgyak mérete arányosan változik), a zoom, kétdimenziós trükként, statikus mozgás révén mindössze 
részleteket nagyít fel. 
279 „Hitchcock évekkel később úgy emlékezett, hogy előrekocsizás-hátrazoomolás kombinációt használt. Pedig a két 
megoldás nem ugyanaz, merőben eltérő benyomást keltenek.” Margitházi i.m. 2010. 40.  
280 Később sok rendező használta a technikát, ami olyan népszerű lett, hogy a nyolcvanas évek végére teljesen 
amortizálódott. Ennek ellenére ma is gyakran látható tévésorozatokban, reklámokban, videoklipekben, de játékfilmben is 
(Tarantino például döntött kamerával, klasszikus B-filmes effektusként, idézőjelesen használja a technikát a Kill Billben). 
További példákat említ még Margitházi i.m. 41. 



 136 
cselekmény fordulóponthoz érkezett, illetve kifejezik vele az adott karakter emocionális lelkiállapotát 
(szorongását, félelmet, döbbenetét).  
 Mathieu Kassovitz Gyűlölet (La Haine, 1995) című filmje három szegény, külvárosi, 
bevándorló családból származó fiatalról szól, akik az egyik jelenetben „kirándulást” tesznek Párizs 
központjába. A rendező akkor veti fel a kontra zoom technikát, mikor a lüktető párizsi forgalom 
előterében egy teraszon állnak – azzal a céllal, hogy kifejezze a három fiatal elveszettség-érzését, 
rejtett önbizalomhiányát: azt, hogy nem illenek ebbe a környezetbe (oda, ahol elegáns, művelt, 
munkahellyel rendelkező ember élnek – olyan emberek, akik a társadalom „hasznos” és „megbecsült” 
tagjainak érezhetik magukat). 
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112. képsor281 
 

Az effekt működik: a fártmozgás elején még éles, kontrasztos város-kép (egy végtelenbe 
vesző, forgalmas sugárút képe) a snitt végén elhomályosul: teljesen leválik a fiúkról. Jelezve: olyan 
világba csöppentek, amely elérhetetlen számukra, és amely világot ők csak „gyűlölni” tudják. A 
Gyűlöletben a fártzoom a film társadalmi mondanivalójának hatásos, szimbolikus kifejezését 
szolgálja.  
 A Vertigo-effekt egyik leghatásosabb, gyakran idézett, klasszikus példája a Cápában látható 
(Steven Spielberg: Jaws, 1975).282 Amikor a nyugágyban ülő, feszülten a tengert figyelő, 
cápatámadástól tartó rendőrfőnök (Roy Scheider) észreveszi, hogy a ragadozó elkapott valakit a part 
közelében, a kamera az arcára zoomol, miközben fártmozgás is történik, de éppen az ellenkező 
irányba. 
 

 
 

 
 

                                                
281 (112. képsor) Mathieu Kassovitz: Gyűlölet (La Haine, 1995) - Canal+,  Cofinergie 6,  Egg Pictures, Kasso Inc. 
Productions , La Sept Cinéma, Les Productions Lazennec, Polygram Filmed Entertainment, Studio Image. Minden jog 
fenntartva. 
282 A legenda szerint Spielberg nyolc évet várt, hogy olyan jelenetben használhassa az effektet, amelyben valóban indokolt 
(Margitházi i.m. 40.). 



 138 

 113. képsor283 
 

A fártzoom ebben az esetben a szimultán koncentrációt és döbbenetet modellezi – a borzalom 
megtörténésének pillanatában Brody körül megszűnik létezni a világ: tekintete a véresen habzó vízre 
mered. A saját zenei effektussal ellátott, önreflexív snitt a filmnéző érzelmi állapotát is leképezi: a 
néző ugyanúgy mered a vászonra, ahogy Brody a tengerre. Mindketten ülnek, mindketten néznek, és 
mindketten: tehetetlenek. Mindannyian egy nagyobb erő – Brody a cápa-, a néző pedig a rendezői 
dramaturgia – „játékszerei.” 
 A másik híres példa a Nagymenők (Martin Scorsese: Goodfellas, 1990) ebédjelenetében 
látható. Scorsese akkor használja a technikát, amikor Henry – a film narrátora – rájön, hogy a barátja, 
James, őt is meg akarja gyilkolni. A snittet egy étteremben vették fel, egy ablak előtt. A két férfi 
egymással szemben ül, a kamera az ablakon túli utcát – az utcákon haladó, parkoló autókat – mutatja. 
Miközben a kamera finoman eltávolodik Henrytől és Jamestől, intenzíven rá is közelít az utcaképre, 
majd a snitt végén a két férfira is. 
 

 
 

 
 

                                                
283 (113. képsor) Steven Spielberg: A cápa (Jaws, 1975) – Zanuck / Brown Productions, Universal Pictures. Minden jog 
fenntartva. 
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 114. képsor284 
 
 A fártzoom egyre közelebb hozza a nézőhöz a beállítás középpontjában, a parkolóban álló 
barna tetejű sárga autót, miközben Henry és James helyzete alig változik a képen. A snitt szépen 
foglalja össze ezzel a technikai megoldással a külső és a belső világ feszültségét, ellentétét, 
„szétcsúszását” – azt sugallva, hogy Henry és James mást mondanak, mint amit gondolnak: már nem 
bíznak meg egymásban. A snitt tehát végső soron az őszinte barátság eltűnésének, a nyitottság és 
közvetlenség idejének végét, a megbomlott rendet képezi le a külső tér (utca) és belső tér (étterem) 
„ütköztetésével.”285 
 
  

                                                
284 (114. képsor) Martin Scorsese: Nagymenők (Goodfellas 1990) – Warnes Bros. Minden jog fenntartva. 
285 Egy másik Scorsese filmben, a Dühöngő bikában (Raging bull, 1980) is látunk Vertigo-effektet, akkor, amikor Robert 
de Niro farkasszemet néz ellenfelével az egyik ringjelenetben. Az effekt a koncentrációt, a véres, kegyetlen harcra készülő 
tudat „beszűkült” állapotát közvetíti – azt, hogy a bokszoló számára megszűnt létezni a külvilág. Tarantino a 
Ponyvaregényben (Pulp Fiction, 1994) akkor használ Vertigo-effektet, amikor az Uma Thurman által megformált 
karakter – Mrs. Mia Wallace – véletlenül túladagolja magát, kokain helyett heroint szippantva fel. Tarantino itt a 
meglepetés és az ájulás előtti rosszullét szubjektív állapotának kifejezésére használja a fártzoomot.  
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III. Speciális faktuális kameramozgások típusai, eszközei és technológiái 
 

III.1. Kézben vagy testen tartott-mozgatott kamera 
Kézikamerázásról akkor beszélünk, amikor az operatőr kameramozgató eszköz nélkül használja a 
kamerát. Ez többféle módon történhet. Az operatőr tarthatja a kezében, a lábán, a vállán, de 
megtámaszthatja a mellkasán, akár még a fején is a kamerát. A kézikamerázás az újhullám 
időszakában, tehát a 60-as években terjedt el,  amikor megjelentek az első könnyen kezelhető, kis 
súlyú kamerák. Ez a történetmesélés módját, a filmek stílusát is megváltoztatta, bizonyos értelemben 
forradalmasította, miután kedvelt kifejezőeszközévé vált az újhullámos játékfilmeknek.286 

Az első, könnyített súlyú kamerát 1958-ban tervezte Richard Leacock az Egyesült 
Államokban. Az angol származású Leacock olyan filmeket akart készíteni, amelyek megmutatják a 
nézőnek a mindennapi élet valóságát. Dokumentumfilmesként az volt a tapasztalata, hogy a kamerák 
mérete miatt nem tud közel kerülni a „témához,” ezért Alan Pennebaker mérnökkel együttműködve 
olyan kamerát alkotott, amely statív nélkül is használható. Találmányuk egy régi Auricon kamera 
átalakított verziója volt, melynek méretét Leacock és Pennebaker a fejlesztés során egyre jobban 
csökkentették, míg végül az eredeti kamera súlyának egyharmadát el nem érték. A forradalmi pillanat 
az volt, amikor a kamerára felkerült a kézi fogantyú. Ezt tartva az operatőr meg tudta támasztani a 
gépet a vállán: nem volt szüksége többé statívra.  
 Az első, könnyített súlyú kamerával felvett filmet 1960-ban készítette Leacock az Egyesült 
Államokban. Az Előválasztás (Robert Drewe: Primary, 1960) John F. Kennedy életének négy napját 
dokumentálja. Leacock nem használt statívot, dollyt vagy kránt, azaz semmilyen kameramozgató 
eszközt. Mottója a következő volt: „If someone moves, move with them!” vagyis: „Kövesd a mozgást!” 
A film közvetlenséget és őszinteséget sugároz a kézikamerás felvételek jóvoltából. A szenátor-jelöltet 
követő kamera esetleges mozgása miatt a néző úgy érzi: nem megrendezett, kimódolt jeleneteket lát, 
hanem a nyers valóságot: betekinthet egy fontos és érdekes ember életének kulisszái mögé. Richard 
Leacock filmjében az amerikai elnök hétköznapi embernek látszik: egy amerikainak a sok közül.287 
Ezzel szinte egyidőben, 1958-ban Jean-Pierre Beauviala, a francia Eclair cég mérnöke is kifejlesztette 
könnyített súlyú kameráját.288 Ez a kamera még nem működött tökéletesen: nehéz volt a hangot úgy 
rögzíteni, hogy szinkronban legyen a képpel.289 Ennek ellenére a kézikamerahasználat népszerűvé 
vált a fiatal francia filmművészek körében, akik részben így lázadtak a „papa mozija” ellen.290  
 A kézikamerát használó francia újhullám születésével kapcsolatban két mozzanatra érdemes 
itt utalnunk. Egyrészt Alexandre Astruc 1948-as Egy új avantgárd születése: a kamera-töltőtoll című 

                                                
286 1958 előtt a kamerák nagyméretűek, lomhák és nehezen mozgathatóak, ezért még alkalmatlanok voltak az újhullámos 
értelemben vett szabad és kötetlen „filmírásra.” A kézikamera használatának előzményeiről és filmtörténeti jelentőségéről 
alapos összefoglalást ad Nielsen i.m. 2007. 183–189. 
287 A film egyik leghíresebb képsora egy 85 másodperces snitt. Kennedy az őt ünneplő óriási tömegen halad keresztül, 
akik a kezét szorongatva gratulálnak neki. Leacock kamerájával végig Kennedy mögött haladt és közben a gépet a 
szenátor feje fölé emelte. Ez a kameramozgás tökéletesen kifejezte a jelenet emelkedett hangulatát, egyben érzékeltette 
Kennedy népszerűségét, a felé irányuló bizalmat és tiszteletet. Bordwell – Thompson i.m. 2013. 198–199. 
288 Beauviala 1971-ben megalapította az Aaton céget, amely kézikamerák (LTR, LTR 54, XTR, X0, XTR Plus, és XTR 
Prod) gyártására állt rá: a cég legkisebb 16 mm-es kamerája a Minima, legkisebb 35 mm-es kamerája pedig az Aaton 
Penelope. 2010-ben az Aaton – követve a digitális átállást – kihozta az Aaton Delta Penelope nevű új kameráját. Az Aaton 
Minima kamerával kapcsolatos forgatási tapasztatokról a dolgozat IV.4.2.a. alfejezetében írok.  
289 A hordozható hangrözítő berendezések korai modelljei nem tudták a képpel szinkronban, konstans módon rögzíteni a 
hangot. Ezt a problémát, a svájci óráknál használt kristálymotoros megoldást alkalmazva, egy lengyel származású francia 
mérnök, Stefan Kudelski oldotta meg 1957-ben (a filmiparban ma is használatos Nagra készülék kifejlesztésével).   
290 A francia újhullám indulásának kontextusáról, formai és stilisztikai újításaikról lásd Bordwell és Thompson 
filmtörténeti kézikönyvének Újhullámok és a fiatalok filmjei, 1958–1967 című fejezetét: Bordwell – Thompson i.m. 2007. 
467–476. 



 141 
kiáltványára, másrészt Jean Rouch „cinéma verité” stílusú dokumentumfilmjeinek hatására.291 Astruc 
kiáltványának jelentőségéről Nánay Bence így fogalmaz:  
 

Astruc központi analógiája: ahogy az író használja a töltőtollát, úgy kell a filmrendezőnek is 
használnia a kameráját. Ez az analógia legalább három szempontból fontos. Egyrészt, ha a 
rendezők töltőtollként forgatják kamerájukat, akkor a film ugyanolyan absztrakt gondolatok 
kifejezésére lesz képes, mint az irodalom. (...) Szorosan ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódik (s 
talán ennek előfeltétele) Astruc állítása, amely szerint a film mechanikus reprodukcióból lassan 
kifejezőformává, nyelvvé válik, amely képes absztrakt gondolatok kifejezésére. (…) A 
harmadik ok, ami miatt Astruc a kamera-töltőtoll analógiát használja az, hogy az író mindenféle 
megkötöttség nélkül azt csinál a töltőtollal, amit akar. A kamerának ugyanezt a szerepet kellene 
betöltenie a rendező számára. Astruc szavaival »a filmtörténet a kamera felszabadulásának 
története«.292 

 
A „kamera felszabadulása” kifejezés többértelműségétől függetlenül tény, hogy a papa mozija 

elleni lázadás a „kameramozgás” felszabadulásához vezetett – részben a könnyű, kézikamerák 
használatának köszönhetően. Ehhez adott mintát Jean Rouch, aki az 1958-as Én, a néger, (Moi un 
noir) az 1960-as Emberi piramis (Le pyramide humaine) és az 1961-es Egy nyár krónikája 
(Chronique d’un été) nagy kritikai visszhangot keltő bemutatása után a Nouvelle Vague előfutára s 
részben mestere lett – noha, mint Bikácsy Gergely írja, etnográfusként nem valószínű, hogy tudatában 
volt annak, hogy „működése az első pillanattól kezdve a filmművészet útjain tett hatalmas ugrás.”293 
 Gyakorlati forgatási tapasztalataim szerint a kézikamera használata nagy szabadságot ad a 
színésznek, a rendezőnek – mindenkinek, aki a színészi alakításokon dolgozik. A rendezők általában 
örülnek, ha az operatőr nem tölt el hosszú perceket azzal, hogy a technikai stábbal fártsíneket, 
komplikált kameraállásokat építtet. A kézikamerázás során szabadon, technikai kötöttségek nélkül 
lehet követni a szereplőket, gyorsan át lehet állni egyik felvételi pozícióból a másikba, így szinte egy 
lélegzetvétellel fel lehet venni egy jelenetet anélkül, hogy a színészek kiesnének a ritmusból. A 
kézikamera képes arra, hogy intim módon közel kerüljön a szereplőkhöz, és finom mozgásokkal a 
színész minden egyes rezdülésére figyeljen.  

A kézikamerahasználat melletti döntés a stílusról alkotott fontos állásfoglalás is – 
kétségtelenül vannak olyan történetek, amelyeket így érdemes elmesélni. Az ilyen alkotások esetében 
a néző már a film elején elfogadja a vizuális elbeszélés eme sajátos módját: szeme hozzászokik a 
kamera folyamatos mozgásához, melyet persze továbbra is tarthat zavarónak. Persze az is lehetséges, 
hogy egy klasszikus módon, kimért és precíz dolly mozgásokkal elmesélt történetbe kerül 
kézikamerás felvétel. Az ilyen snittek általában feszültséget generálnak – felhívják a néző figyelmét 
valamire, vagy például egy szereplő szemszögét képviselik.294 Az utóbbi a szubjektív kamerahatás 
esete, amikor a kézikamera azt mutatja, amit a szereplő lát: a kameramozgás a tekintetét modellezi.295 
 
III.1.1. KÉZIKAMERA STÍLUSOK  
A felvevőgépek és a hozzájuk tartozó kiegészítő eszközök fejlődésével a kézikamerás mozgáson belül 
különböző stílusok alakultak ki. A keskenyfilmezésre használt Super 8 és 16 mm-es kamerákba 
néhány perces tekercseket lehetett befűzni. Válltámasztásuk nem volt, két kézzel kellett őket 
szemmagasságban tartani, és felvétel közben a kamera apró keresőjét a szemhez kellett szorítani. A 

                                                
291 Rouch operatőre, Michel Brault volt a kézikamerás mozgások egyik első mestere. 
292 Nánay Bence: Meghalt a szerző. Éljen a szerző! Metropolis 2003/4. 8–19. 
293 Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. Héttorony Könyvkiadó – Budapest Film, 1992. 140. 
294 Szabó i.m. 38. 
295 Korábban fokalizációként említettem Nielsen nyomán, Nielsen i.m. 242–247. Gépmozgás és nézőpont kapcsolatáról 
lásd még Szabó i.m. 32–33. Tarantino 1992-es Kutyaszorítójában (Quentin Tarantino: Reservoir Dogs) látható például 
egy emlékezetes POV-snitt abban a jelenetben, amikor a megkötözött, csomagtartóba zárt rendőr szemszögéből látjuk a 
három gengsztert, akik éppen azon tanakodnak a nyitott csomagtartó – áldozatuk – fölött állva, hogy mit tegyenek vele. 



 142 
hetvenes évek polgári otthonaiban készített 8 mm-es felvételek azonnal felismerhetők a kamera 
jellegzetes mozgásáról, a kézikamerázás sajátos stílusáról.  
 Az első filmrendező, aki a kézbe vett kamera lehetőségeit nagy kreativitással építette be 
filmjébe, Dziga Vertov volt. Vertov húszas évek elején született egyik kiáltványa tökéletesen 
összefoglalja, milyen szerepet szánt az orosz filmrendező a „dinamizált”, mozgásba hozott 
kamerának az „élet tettenérésében:”  
 

Én vagyok a filmszem. Én vagyok a gépszem. Én vagyok az a gép, amelyikkel megmutatom 
nektek a világot, úgy, ahogyan csak én tudom megmutatni. Mától kezdve kiszabadítom magam 
az emberi gúzsbakötöttségből. Állandóan mozgásban vagyok. Közeledem a tárgyakhoz, vagy 
távolodom tőlük, elsurranok alattuk, fölébük kapaszkodom; ráközelítek egy ló orrára, belefutok 
egy tömeg kellős közepébe s velük szaladok tovább; rohanó katonalábak előtt száguldok, 
hanyattesem, felszállok a repülőgéppel együtt, leesem onnan is és szárnyra kapok ismét…296 

 
A Filmszem (Kinoglaz)297 program futurista, konstruktivista tézisei azt tanúsítják, hogy 

Vertov a valóság „dekódolására” törekedett – ugyanúgy, mint később például a New York-i avantgárd 
jeles alkotója, a korábban már említett John Cassavetes, akinél a hosszú kézikamerás snittek a 
hiperrealista valóságábrázolás eszközei. Cassavetes engedi improvizálni a szereplőit. Ilyenkor a 
kézikamera segítségével szabadon mozog a térben a színészek között. Az improvizációs technika 
miatt az operatőr nem mindig tudja, hogy mi fog történni játék közben, így a kamera mozgása 
kiszámíthatatlan. De épp ezért tűnik az elbeszélésmód hitelesnek és őszintének.298 
 A varió mozgásról szóló fejezetben már beszéltem a Dogma 95-ről, de itt is meg kell 
említenünk, mivel a Dogma stílus képviselői gyakran használnak kézikamerát. A Dogma-mozgalmat 
két filmrendező, Lars von Trier és Thomas Vinterberg hirdette meg 1995-ben, a párizsi „Száz éves a 
mozi” ünnepén. A mozgalom kiáltványa leszögezi: bárki készíthet filmet, a történetmesélés nem 
kiváltság, hanem belső igény, s ehhez akár kézikamerát is lehet használni.299 Az 1998-ban forgatott 
Idióták (Lars Von Trier: Idioterne) az egyik legérdekesebb Dogma-film. Egy csoport fiatalemberről 
szól, akik „kivonulnak” a hétköznapi életből – akár a Dogma-csoport tagjai a hagyományos 
filmművészetből – úgy, hogy bolondnak tettetik magukat. Trier hősei úgy érzik, akkor lehetnek 
szabadok, ha nem fojtják el az ösztöneiket, ha kibújnak minden norma és társadalmi elvárás alól. Ezt 
nem tehetik meg „normálisan,” mert tudják, hogy a társadalom megtorolja a normaszegést, nem tűri 
el, hogy tagjai tartósan antiszociálisan viselkedjenek. A film hősei arra a pesszimista felismerése 
jutnak, hogy csak az „idióták” lehetnek igazán szabadok egy modern társadalomban.  

Nyilvánvaló, hogy párhuzamot vonhatunk az Idióták hősei és a Dogma-mozgalmat képviselő 
alkotók szabadságvágya, elszabadult formai „idiotizmusa” – között.300 Az esztétikai különcség, 
például a kézikamera használat a művészi szabadságvágy megnyilvánulása. Mégis, mivel 
mozgalomról és egy új szabályrendszerről van szó, a néző elfogadja: a filmkészítés addigi 
szabályainak felrúgása, megkérdőjelezése (például a beállítás–ellenbeállítás kerülése, a beszélő 
karakter „kilógatása” a képből stb.) nem öncélú, hanem egy új, az ezredvégi változásokhoz, a digitális 
technológia bevezetésének kihívásaihoz is igazodó filmnyelv megteremtése érdekében történik. 

                                                
296 Vö. Guoid Aristarco: A filmelméletek története. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, 1962. 70–
71. 
297 Vertov filmkészítési gyakorlatával szorosan összefüggő filmszem-elméletéről lásd Zalán Vince: Dziga Vertov. In: 
Uő.: Fejezetek a dokumentumfilm történetéből. Budapest, Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1983. 175–
234. 
298 Erről ír Ray Carney Cassavetesről szóló monográfiájában, részletesen elemzve kameratechnika és színészi játék 
kölcsönkapcsolatát Cassavetes forgatási gyakorlatában: Carney i.m. 110–166. 
299 Magyarul a Dogma 95 tízparancsolatát lásd: N.N. A Dogma tisztasági fogadalma. Filmvilág 2004/2. 24. 
300 Trier életművének Dogma-korszakáról, és az Idióták jelentőségéről lásd még: Varga Balázs: Kavics a cipőben. A Lars 
von Trier-paradoxon. In: Zalán Vince (szerk.): Filmrendezőportrék. Budapest, Osiris, 2003.194–210. 
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 Magyarországon hasonló Dogma-módszerrel készült, erre tudatosan is reflektáló film 
Dömötör Tamás 2005-ös Premierje, mely egy olyan színtársulatról szól, akik egy görög drámát 
akarnak színpadra állítani. A Nemzeti Színházban játszódó történetben egy Dániából érkezett 
vendégrendező is részt vesz, aki úgy dönt, hogy felvételeket készít a próbafolyamatról, s arról is, ami 
a színpadon kívül történik. A Premiert puritán stílusban, kézikamerával vették fel: a kamera szabadon 
mozog, nincs világítás, a vágási stílus is a Dogma-filmeket idézi, valamint a valóság és fikció határán 
elhelyezkedő történet is.301 

A Dogma jelentkezésénél épp egy évtizeddel korábban készült Florida, a paradicsom 
(Stranger than paradise, 1985) című filmben Jim Jarmusch szintén a kézikamera használata mellett 
dönt. A független film hőse, Éva, a Kádár-kori Magyarországot elhagyva, egy jobb élet reményében 
Amerikába disszidál. Egyetlen bőrönddel érkezik New Yorkba, ahol felkeresi unokatestvérét, Bélát, 
aki már tíz éve él a „Paradicsomban”. A film harmadik snittjén Évát látjuk, amint egy sivár New 
York-i utcán halad Béla lakása felé – az operatőr oldalról, fejmagasságban követi a szereplőt: lehet, 
hogy gyalogosan, de az is lehet, hogy egy autóban ülve. Egy biztos: a kamera remeg, imbolyog – 
ahelyett, hogy észrevétlenül a szereplő mellett fártolna. A kézben tartott kamera billegése jól közvetíti 
a karakter mentális állapotát, elfojtott bizonytalanságát és nyugtalanságát. Éva még nem tudja, mi vár 
rá az „új világban”, milyen tapasztalatokat fog szerezni. A környezet egyelőre nem sok jót ígér. A 
sivár utcák sivár életeket sejtetnek – Éva aggódik, hogy képes lesz-e majd egyszer „otthon” érezni 
magát itt. A karakter bizonytalansággal keveredő elszántságát Jarmusch azzal fejezi ki, hogy Éva 
zenét hallgat az utcán sétálva – egy magnóról, amelyet a film második snittjén kapcsol be. A lassú 
tempójú amerikai rock zene egyrészt ritmust ad a lépteinek, másrészt kifejezi Éva elhatározottságát 
és akaraterejét: azért jött Amerikába, hogy megismerje, és otthon érezze magát ezen a most még 
idegen és furcsa helyen. 
 

 
 

 
 

                                                
301 A film önmaga számára felállított hektikus és improvizatív hangulatú kamerakezelési szabálya alól csak az utolsó 
jelenet kivétel, melyben egy televíziós stáb riportere az esti híradóban a színházban történt „tragédiát” konferálja fel.  
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A kézikamerázás tehát olyan értelemben az antropomorfikus, egyúttal expresszív technikák 
közé tartozik, melyek különösen alkalmasak emocionális tartalmak kifejezésére, ugyanakkor egyfajta 
erőteljes realizmus-effektus átadására. A Piben (Darren Aronofsky: Pi, 1998) például az alkotók a 
vibráló, izgő-mozgó kameramozgást a főszereplőt magával ragadó őrület és paranoia leképezésére 
használják; hasonlót fejez ki a kameramozgás a Fekete hattyúban (Darren Aronofsky: Black Swan) 
is. Aronofsky 2010-es filmje egy balettáncosról szól, aki „beleőrül” a hivatásába. Bár a légies mozgás 
közvetítésére különösen alkalmas steadicam használata kézenfekvő megoldásnak tűnhet egy olyan 
film esetében, amely balettáncosokról szól, a rendező úgy döntött, hogy a kézikamera használata 
jobban kifejezi majd azt a szenvedést és feszültséget, amit a főszereplő él át a tökéletesség felé 
törekvő neurotikus próbafolyamatban. 
 Gyakorlati tapasztalataim szerint a kézikamerázás fokozza a film realizmusát, de önmagában 
nem elég ahhoz, hogy megtartsa a néző figyelmét. Bizonyos történeteket nem lehet, más történeteket 
viszont csak kézikamerás stílusban érdemes elmesélni, és egyes műfajokban – lásd a horror bizonyos 
alműfajait –, a kézikamerás „mozgás” igen hatásosan működhet. Forgatás előtt érdemes mindig 
részletesen átgondolni, hogy egy helyszín vagy karakter kifejező ábrázolása érdekében milyen jellegű 
kameramozgás szükséges és célravezető. Lehet egy film stílusa homogén, de ennek az ellenkezőjétől 
sem kell félni. Különböző jellegű szekvenciákhoz és szereplőkhöz eltérő stílusú és ritmusú 
kameramozgatás választható, és nem szerencsés ráerőszakolni egy műre valamilyen divatos vizuális 
stílust csak azért, mert éppen trendinek tűnik.  
 A kézikamerás stílusról szóló fejezet végén fontosnak tartok megemlíteni néhány ritkán 
alkalmazott, innovatív módszert, amely az operatőri leleményességről tanúskodik. Előfordulhat 
például, hogy a rendező kézikamerás felvételt képzel el egy jelenetben, mégis azt kéri, hogy a kamera 
mozgása maradjon kiegyensúlyozott. Ilyenkor az operatőr nem dolgozhat vállról, mert akkor a 
kamera imbolyogni fog a légzése miatt, s persze nem dolgozhat statívról sem, mert akkor meg a 
mozgás kézi jellege vész el. Egyszerű, gyors és filléres megoldás ilyen esetben, ha az operatőr egy 
teniszlabdával helyettesíti a statívfejet. A teniszlabdán mozgatott – görgetett, billentett – kamerával 
kézi jellegű mozgás imitálható, olyan mozgás, amelyben nem lesz rázkódás. Egyes operatőrök úgy 
érik el ezt a hatást, hogy a saját fejükön támasztják meg a kamerát. Ilyenkor kontroll monitort 
használnak a komponáláshoz, hiszen a kamera keresőjébe nem tudnak belenézni. Megoldás lehet az 
is, hogy a kamerát gumipókokra (Bungie-rope) függesztjük fel.303 
 

                                                
302 (115. képsor) Jim Jarmusch: Florida, paradicsom (Stranger than paradise, 1984) - Cinesthesia Productions, 
Grokenberger Film Produktion, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF). Minden jog fenntartva. 
303 Néhány operatőr egészen egyéni technikát alkalmaz a kézikamerás felvételeknél. Christopher Doyle például egy párnát 
csatol a mellére, a kamerát pedig a párnára fektetve a nyakába akasztja. Mivel a mellmagasságba akasztott kamera így túl 
alacsonyra kerül, Doyle ilyenkor 10–15 cm magas talpú fapapucsban dolgozik.  
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III.1.2. STEADICAM ÉS EGYÉB MOZGÁS-STABILIZÁLÓ ESZKÖZÖK  
A steadicam a hetvenes években jelent meg a filmiparban és forradalmasította a kameramozgást. Ez 
egy speciális hidraulikus csillapítással ellátott kameramozgató eszköz, amely az operatőr felső testére 
szerelve kiegyenlíti a test mozgásából adódó kamerarázkódást. Garett Brown találmányát először 
1976-ban használták, Hal Asbhy Dicsőségre ítélve (Bound for Glory, 1976) című filmjében.306 A 
steadicam használatakor az operatőr egy mellényt vesz magára, amire rá van szerelve egy kar. Erre a 
karra kerül rá a kamera. A mozgás stabilizálása egy „sled” nevű eszköznek köszönhető, ami 
tulajdonképpen egy ellensúlyokkal ellátott gömbcsukló. A kar nemcsak a rezgést vezeti le, de stabilan 
tartja a sledet és magát a kamerát is, a mellénynek köszönhetően pedig a szerkezet teljes tömege, 
amely a kamerával és kiegészítőivel együtt a 40 kilót is elérheti, arányosan oszlik el az operatőr 
felsőtestén.  

A steadicam viselete nem megerőltető, ha a gerinc munka közben egyenes marad.307 Ha 
viszont az operatőr előredől vagy hátrahajol, húzni kezdi őt a szerkezet súlya. Ezért amikor az 
operatőrnek egy, a saját magasságánál alacsonyabb térben kell mozognia – például át kell jutnia a 
kamerával egy szűk nyíláson –, akkor úgy mozog, hogy berogyasztja a lábait, arra törekedve, hogy a 
gerince továbbra is egyenes maradjon. Az operatőr felsőtestére szerelt steadicamnek két állása van a 
magasságot tekintve, az egyik a „normal mode”; ilyenkor az operatőr szemmagasságban dolgozik a 

                                                
304 (116. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva. 
305 (117. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva. 
306 A steadicam első alkalmazásáról lásd a Hollywood hanyatlása és felemelkedése 1960–1980 című fejezetet Bordwell 
– Thompson i.m. 2007. 539–557. 
307 Helyes használat esetén ugyanis– és ez fontos szempont volt a technika kifejlesztésekor – a steadicam súlya nem a 
vállakra nehezedik, hanem egyenletesen oszlik el a gerincen. 
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géppel, és körülbelül fél méteres átfogásban tudja a gép magasságát variálni. A másik állás a „low 
mode”: ilyenkor a gép alaphelyzetben térdmagasságból dolgozik, és ebből a pozícióból tud lefelé 
süllyedni, illetve felfelé emelkedni egy méteren belül. 
 A mozgás irányát tekintve a szakzsargon megkülönbözteti a „missionary”, illetve a „Don 
Juan” pozitúrákat.308 Az első esetben az operatőr és vele együtt a gép is tengelyben előre mozog, a 
másik esetben az operatőr előre mozog, a testére szerelt kamera viszont hátrafelé néz. Mivel a kamerát 
folyamatosan egyensúlyban kell tartani, ezért felvétel közben nem szabad hozzáérni, még a 
kameraasszisztensnek sem. Az élességet, és bizonyos esetekben az írisz állását is távvezérlőkkel 
irányítják. 
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A steadicam megjelenéséig a térben történő stabil mozgások elkészítéséhez a filmesek dollyt 
használtak. De ha a padló síkja nem volt elég egyenletes ahhoz, hogy azon a fártkocsi a saját kerekein, 
egyenletesen tudjon mozogni, vízszintes, vagy fix lejtéssel rendelkező sínpályákat kellett lefektetni. 
Ez időigényes munka volt, ráadásul nem oldott meg minden problémát. Például amikor egy hosszú 
fártmozgás során szemből, vagy hátulról egész alakban kellett kísérni a szereplőt, a színésznek nem 
csak a játékkal kellett törődnie: arra is figyelnie kellett, hogy hová lép. Lefektetett síneket, síneket 
összekötő keresztelemeket kellett kerülgetnie. A másik probléma az optika gyújtótávolságából 
adódott. Fártmozgásnál nem lehetett mindig nagylátószögű optikát használni, mert a sínek képbe 
kerülhettek, megzavarva az illúziót. A steadicam megjelenésével ezek a problémák megoldhatóvá 
váltak.310  
 A steadicammel olyan szűk terekben is lehet forgatni, ahol a 70 cm széles sínpályán közlekedő 
fártkocsi – a rajta ülő operatőrrel és asszisztenssel – nem fér el. Akkor is jó választás, amikor külső 
és belső tereket kell összekapcsolni mozgással. A steadicam megjelenése előtt bonyolult feladat volt 
olyan felvételt készíteni, amikor egy szereplőt hosszan, vágás nélkül kísér a kamera úgy, hogy a 
szereplő egy külső térből, például egy ajtón keresztül, bejut egy belső térbe, ahol a mozgás tovább 
folytatódik. A steadicam egyik másik nagy előnye, hogy gyors irányváltásokra képes mozgás közben. 
Amíg tehát a síneken mozgatott dollyval csak kötött, előre meghatározott pályán lehet mozogni, a 
steadicam bármerre elindulhat: alkalmazkodva a szereplő kötetlen, rapszodikus mozgásához.  

Jó példa erre a Birdman (Alejandro G. Inárritu, 2014) egyik jelenete, ahol Riggan, a 
kiöregedett mozisztár egy Brodway előadáson próbálja bizonyítani tehetségét és visszaépíteni 
renuméját. A film dramaturgiailag egyik legfontosabb és legfeszültebb, vágás nélküli jelenete311 a 
                                                
308 Vö. Szabó i.m. 43. 
309 (118. kép) faculty.fairfield.edu Minden jog fenntartva. 
310 Serena Ferrara steadicamről írt monográfiájának első nagyobb fejezetében több szempontból is alaposan összefoglalja 
a stedicam technikai történetét, majd a későbbi fejlesztések nyomán született változatait: Ferrara, Serena: The Steadicam. 
Techniques and Aesthetics. Focal Press, 2001. 11–66. 
311 A Birdman látszólag egyetlen hosszú snittből álló játékfilm, valójában azonban csak bravúrosan el vannak tüntetve 
benne a vágásnyomok; a filmet ugyanis a látszat ellenére nem egy snittben vették fel. A steadicam állandó mozgása a 
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színpadon kezdődik, és ugyanott is ér véget – néhány perccel később. Közben ugyanis a kamera tesz 
egy kört a városban: amikor a szakmai és magánéleti gondokkal küzdő főhős megpróbál elszívni egy 
cigarettát a színház mellékutcai bejáratánál – mielőtt megint színpadra kellene lépnie –, becsukódik 
mögötte az ajtó, s ő kint reked, így kénytelen a főbejáraton át visszamenni az épületbe. A gond csak 
az, hogy ez azt utat így majdnem teljesen meztelenül, zokniban és alsónadrágban kell megtennie. A 
helyzet abszurditását fokozza, hogy amíg az utcán sétáló emberek felismerik – utána futnak, 
autogramot kérnek tőle –, addig a színház alkalmazottai botrányt szimatolva megpróbálják 
megakadályozni, hogy bejusson az épületbe. 

A steadicamre szerelt kamera mindvégig ott lohol a főszereplő mögött: hol hátulról, hol 
szemből, hol oldalról mutatja a karaktert: 

 

 
 

 
 

 
 

                                                
lelki, tehát belső dráma külsővé tett, mozgássá fordított reprezentációja, a vágás hiánya pedig azt fejezi ki, hogy nem lehet 
kitörni, kilépni, „kivágódni” abból a klausztrofób helyzetből, sorsból, amely a főszereplőt „fojtogatja.”  
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          119. képsor312 
 

Mint látható: a steadicam segítségével hosszú és összetett kameramozgásokat lehet 
megkoreografálni. Ezek a mozgások egyrészt alkalmasak lehetnek arra, hogy feltárják a tér 
szerkezetét, másrészt sokat átadhatnak a térben mozgó szereplő pillanatnyi emocionális állapotából. 
A steadicammel beszélgető, vitatkozó szereplők mozgását is követhetjük a térben. Ilyenkor érdemes 
a szereplőket szemből, félalakos képkivágásban vezetni a kamerával. Mivel a steadicam rendkívül 
mozgékony, ez a pozíció bármikor megváltoztatható. A steadicammel tarthatjuk, de hirtelen 
                                                
312 (119. képsor) Alejandro G. Inárritu: Birdman (2014) - New Regency Pictures, M Productions, TSG Entertainment, 
Worldview Entertainment. Minden jog fenntartva. 
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csökkenthetjük és növelhetjük is a távolságot a kamera és a szereplők között – attól függően, hogy 
mit akarunk kifejezni. Ha ugyanis csökkentjük a távolságot, akkor az arcjátékot emeljük ki, ha 
növeljük, akkor viszont a testbeszédet (amely ellentmondhat annak, amiről a szereplő beszél). Ha 
növeljük a távolságot, akkor a helyszín is hangsúlyosabb lesz (rá tudjuk irányítania figyelmet a háttér 
egy olyan elemére, amelynek az adott szituációban dramaturgiai jelentősége van). 

A Vérző olaj című film alábbi jelenete kiváló példája ennek. Robert Elswit kamerája a 
steadicam rugalmasságát kihasználva, előbb hátulról kíséri a szereplőket kistotálban, aztán szemből 
szűkszekondban, később profilból, végül a szereplőket a képből kiengedve felfedi előttünk a teljes 
tájat. 
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         120. képsor313 
 

Ha a steadicam mozgása kicsit lassul és maga mellé engedi a szereplőket, akkor a frontális 
beállítás után profilból is megmutathatjuk őket. Amennyiben a kamera valamelyik irányból már 
szöget zár be a szereplők felé, akkor a kamerához közelebb kerülő karakter dominánsabb lesz a képen, 
mint a háttérben lévő alak.314 Ezt a hatást úgy fokozhatjuk, hogy alacsony mélységélességgel 
forgatunk: ily módon – a fókusz révén – még jobban leválaszthatjuk egymásról a szereplőket. 
Hasznos lehet ez a megoldás akkor is, amikor történik valami a szereplők mellett, amit meg 
szeretnénk mutatni. 
 A steadicam segítségével könnyen válthatunk plánt vágás nélkül: leválaszthatjuk egy 
többalakos beállításból az egyik szereplőt, amennyiben az ő mondanivalóját vagy reakcióját 
szeretnénk nyomatékosítani. A Whiplash című film alábbi jelenetében Fletcher és zenekara éppen 
egy fellépésre készülnek. A próbajelenetek forgatásához egy olyan vizuális nyelvet kellett kitalálnia 
az alkotóknak amely feltárja a néző számára, hogy mit élnek át New York elsőszámú jazz 
konzervatóriumának növendékei egy stresszes próbafolyamat során. A steadicam technika 
használatából adódóan, a kamera képes úgy mozogni a próbateremben, hogy közben folyamatosan 
plánt és szemszöget vált, a hosszú beállítás pedig amellett, hogy jelenidejűségével hiperrealista 
módon ábrázolja az esemény intenzitását és feszültségét, nem fosztja meg a nézőt attól az auditív 
élménytől sem, hogy egyben (vágás nélkül) hallgathatja a Whiplash című szólamot, amelyet éppen 
próbál a zenekar. Érdemes megfigyelni, hogy bár a kamera a hosszú beállítás során gyakran 
elkalandozik, – a legkülönbözőbb képkivágásokat mutatva a diákokról –, mégis folyamatosan vissza-
vissza tér a szadista mestertanár, Mr. Fletcher nézőponti szemszögéhez, kihangsúlyozva, hogy ő a 
vizuális- és koncentrációs középpont, akitől az általános hangulat, a szereplők érzelmi hangoltsága 
függ. 
 

                                                
313 (120. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, 
Ghoulardi Film Company. Minden jog fenntartva. 
314 Kenworthy a szereplőket beszélgetés közben kísérő kameramozgás szögváltoztatásokból adódó hatásait Brett Ratner 
X-men: az ellenállás vége (X-men: The last stand, 2006) című filmjének egyik jelenetén mutatja be, lásd: Kenworthy i.m. 
2013. 38. 
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           121. képsor315 
 
 Meglátásom és tapasztalataim alapján a steadicammel – egy hosszú beállítás során – plánt, 
szemszöget és ritmust is lehet váltani úgy, hogy közben alkalmazkodunk a szereplők mozgásához, 
maximális szabadságot biztosítva ezzel a színészi játéknak. Paul Thomas Anderson filmjeire 
jellemző, hogy gyakran követi egy-egy mellékszereplőjét steadicammel, hogy aztán egy adott ponton 
– kihasználva az eszköz fordulékonyságát – átforduljon a keresztmozgásban érkező főszereplőre, és 
átvéve annak mozgásritmusát, vele haladjon tovább. Ilyenkor a mellékszereplő azért vezeti a kamerát, 
hogy bemutassa a teret és megadja a beállítás ritmusát, még azelőtt, hogy a később követendő 
főszereplő belépne a jelenetbe.  
 Ez történik a Magnólia című film egyik hosszú, több mint két perces snittjében is, ahol azt 
látjuk, hogyan készülődnek egy élő televíziós műsor lebonyolítói és szereplői az adásra. Anderson 
eleinte a műsorban szereplő „csodagyerek” útját követi a kamerával, majd egy asszisztens útját, aztán 
megint a fiúét. A TV-stúdió labirintusszerű tereiben, folyosóin kanyargó kamera a szereplők 
mozgásával összehangolt koreográfiában az adásra készülődés izgalmát modellezi. Ugyanakkor a 
televíziós világnak mint a futószalagon gyártás iparának is allegóriája, egy olyan „gépezetnek”, 
melyben mindenkinek megvan a maga szerepe és funkciója, és amelyben a sztárok, hírességek is csak 
a rendszer működéséért felelős, pótolható „fogaskerekek.” 
 

 
 

                                                
315 (121. képsor) Damien Chazelle: Whiplash (2014) – Bold Films, Blumhouse Productions, Right of Way Films. Minden 
jog fenntartva. 



 153 

 
 

 
 

 
 

 
 



 154 

        122. képsor316 
 
 Egy hosszú és összetett (több szereplőt felváltva kísérő) kameramozgás megtervezése és 
kivitelezése bonyolult, időigényes folyamat, amely sok próbát igényel. Tapasztalatom szerint 
ilyenkor érdemes először megkomponálni a mozgás kezdő- és befejező beállítását, és csak ezek után 
összehangolni a kamera közbülső mozgásait a szereplők mozgásának ritmusával, irányaival.  
 Kifejezetten érdekes beállítás és gépmozgás az, amikor a kamera szemből kísér egy szereplőt, 
aki egy csoporton halad keresztül. Ilyenkor a kameramozgás karakterjellemző erővel ruházódik fel: 
megfelelően tükrözheti a szereplő határozottságát és céltudatosságát, mert olyan érzést ébreszthet a 
nézőben, mintha a karakter mindenféle akadályon sikeresen küzdené át magát. Egy ilyen felvétel 
során összehangoltan és nem éppen „természetesen” kell mozognia a csoportnak is: amint például a 
kamera és a szereplő áthalad köztük, egyrészt óvatosan arrébb kell lépniük, másrészt mégis közel kell 
maradniuk a kamerához annak érdekében, hogy a felvétel dimanizmusa, „húzása” megmaradjon.317 
Egy ilyen felvételhez a steadicam azért is ergonomikus választás, mert nem gátolja a szereplők 
mozgását – ellentétben a fártkocsival, amelyet nehezebb megkerülni, arról nem is beszélve, hogy a 
színészeknek a lefektetett sínekre is figyelniük kell. 

Az első rendező, aki felismerte és kiaknázta a steadicam mozgásában rejlő esztétikai 
lehetőségeket, Stanley Kubrick volt. Kubrick a Barry Lyndonhoz (1975) lencséket készítő Ed 
DiGuilio révén ismerkedett meg az új találmánnyal, aki 1974-ben elküldött neki egy 35 mm-es 
demonstrációs anyagot, amelyet az eszköz feltalálója, Garrett Brown forgatott. Kubrick azonnal 
táviratozott DiGiuliónak: „A stabilizálóval ellátott kézikamera demója lenyűgöző, és számíthat rám 
mint vevőre. Forradalmasítani fogja a filmkészítést.”318 Így is történt: Brown 1978-ban technikai 
Oscar-díjat kapott a találmányért, Kubrick pedig 1980-ban leforgatta a Ragyogást (Shining, 1980), 
amely megmutatta, milyen hatékonyan lehet integrálni a steadicamet egy határozott rendezői 
koncepció megvalósításába. 

A Ragyogás díszleteit úgy építették (sövénylabirintus) és választották (szálloda), hogy 
alkalmasak legyenek hosszú követőfelvételek forgatására – Kubrick az eszköz feltalálóját, Garett 
Brownt szerződtette a felvételek elkészítéséhez. John Baxter így idézi fel a forgatást, melyen Brown 
kifinomultabb, Universal II nevű modelljét használták, ezzel ugyanis alacsonyabb magasságszintű 
felvételeket is lehetett készíteni:   

 
A jelenetben, ahol használták, Dannyt követte, ahogy háromkerekű biciklijén teker a szálló 
folyosóin. »Kipróbáltam gyalog – mesélte Brown –, de egy teljes háromperces felvétel után úgy 
kifulladtam, hogy annyit sem tudtam kinyögni, milyen temetést kérek (...).« Kubrick felvetette, 
használják azt a tolószékes kameraülést, amit a Mechanikus narancs forgatásán próbáltak ki. 
Brown így ülve, néhány centiméterrel a szőnyeg fölött tudta tartani a lencséket. Remekül bevált, 

                                                
316 (122. képsor) Paul Thomas Anderson: Magnólia (Magnolia, 1999) - Ghoulardi Film Company,  New Line Cinema, 
The Magnolia Project. Minden jog fenntartva. 
317 Push through néven beszél erről a technikáról pl. Kenworthy, és illusztrálására a Ne engedj el (Mark Romanek: Never 
let me go, 2010) című film egyik jelenetét idézi fel (Kenworthy i.m. 2013. 70). 
318 Baxter, John: Stanley Kubrick. Budapest, Osiris. 2003. 195–196. 
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úgyhogy Kubrick nekiállt továbbfejleszteni, és Brown mögé egy újabb talapzatot erősített a 
hangosító és Doug Milsome számára, aki az élességet állította. (...) Olyan jól működött, hogy a 
nagy Moviola és Ellemack kamerakocsijait is fel akarta szerelni ugyanezekkel az eszközökkel. 
Ekkorra a szék már három vagy négy embert cipelve vágtatott végig a termeken, futókkal az 
oldalán, akik a sarkoknál támogatták. Felül vészjóslóan nehézzé vált. (...) Mint várható volt, 
defektet kapott az egyik gumi, és majdnem komoly baleset történt. Kubrick elrendelte, hogy 
tömör gumiabroncsot tegyenek fel, és egyszerre kettőnél több ember ne utazzon a talapzaton, 
majd folytatták a forgatást.319 

 

 123. kép320 
 

A John Baxter által említett jelenet egy külső totállal indul, amelyen Jack, Winifred és Danny 
ideiglenes lakóhelye, a bezárt szálloda nagytotálja látható egy hóval borított hegy lábánál: 
 

 
 

Ezután egy steadicammel felvett hosszú snitt következik: a kamera a szálloda labirintusszerű 
folyosóin tekerő Dannyt mutatja, rendkívül alacsony gépállásból, hátulról, kistotálban: 
 

                                                
319 Baxter i.m. 366. 
320 (123. kép) tested.com Minden jog fenntartva. 
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A kameramozgás addig tart, míg Danny meg nem áll az egyik folyosón és hátra nem néz: 
 

   
 

Ezután egy ansnittes beállítást látunk, szinten mélyen alulról, Danny mögül. A snitt azt tárja 
fel, amit Danny meglátott: a 237-es ajtót. Kubrick megtehette volna, hogy úgy mutatja meg az ajtót, 
hogy Danny nincs is rajta a képen, ő azonban a kép előterébe komponálta homályosan a kisfiú alakját, 
jelezve, hogy Danny és az ajtó, illetve a mögötte meghúzódó világ között furcsa vonzás – „ragyogás” 
– van: 
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Az ansnittes beállítás után Kubrick visszavág a fiúra: premier plánban mutatja meg az arcát: 
 

 
 

Ezután Kubrick megismétli az ajtós snittet, egyrészt a feszültség fokozására, másrészt azért, 
hogy ne kelljen a kisfiú premier plánjára rávágnia a kisfiú totálját:  
 

 
 

Most egy kistotál következik, amelyet már nem Brown készített steadicammel, hanem John 
Alcott, a film vezető operatőre dollyval. Danny leszáll a háromkerekű kerékpárról, és lassan, 
bizonytalanul, mégis kíváncsian – mintegy megbabonázva – odamegy a 237-es számú ajtóhoz úgy, 
hogy a kamera jobbról balra fártolva követi a mozgását: 
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Ezután egy rövid, villanásnyi időre bevágott snitt következik: a 237-es szoba „lakóit,” a 
szobában egykor meggyilkolt két kislányt látjuk. A világoskék ruhába öltözött ikrek kísértetiesen 
hasonlítanak egymásra, és a kamerába néznek – Dannyre, és egyúttal: a nézőre. Ez a kivételes erejű 
kép tulajdonképpen nem valóságos, optikai látvány, hanem mentális kép: Danny tudatában jelenik 
meg. A 237-es szoba ajtaja átjáró a valóság és a képzelet között, a két tudatszintet pedig Kubrick 
kameramunkája markánsan megkülönbözteti a fokalizáció változtatásával: Dannyt a folyosón, a 
csukott ajtó előtt hezitálva objektív szemszögből, profilból mutatja a rendező; az ajtó kinyílása 
fordulópont, itt Kubrick hirtelen belső fokalizációra vált: a fiú hátborzongató mentális tartalmának 
váratlan szembesítése a nézővel kísérteties hatással ruházza fel a jelenetet. 
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Ezután a jelenet lezárása következik: Danny visszaül a kerékpárra és elteker. Ebben a snittben 

megismétlődik az előző fártmozgás, ezúttal fordítva: a kamera balról jobbra mozogva követi azt, 
ahogyan a kisfiú visszamegy háromkerekűjéhez: 
 

 
 

 
 

A kamera nem követi Danny mozgását, amikor megint tekerni kezd a folyosón: az ajtó előtt 
marad, és onnan „nézi”, ahogy távolodik.  
 

       124. képsor321 
 

Kubricknak ez a megoldása, hogy e folyamatos mozgásokra épülő jelenet végén ritmust váltva 
a kamerát fix beállításban tartja, és így mutatja meg a távolodó gyereket, egyrészt nyomatékosítja a 

                                                
321 (124. képsor) Stanley Kubrick: Ragyogás (Shining, 1980) – Warner Bros. Minden jog fenntartva. 
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jelenet hatását, másrészt elmélyíti, elementárisabbnak mutatja a jelentőségét azzal, hogy az esemény 
helyszíne mellett maradva a nézőnek időt és lehetőséget ad a történtek feletti rövid elmélkedésre, 
valamiféle válaszreakció kialakítására.322 
 A már említett Nagymenőkben is látunk steadicammel készült felvételeket. Az egyik 
jelenetben a fiatal, sikeres gengszter, Henry elviszi a barátnőjét, Karent egy szórakozóhelyre. Nem a 
főbejáraton át lépnek be a szállodába, hanem a személyzet számára fenntartott ajtón keresztül. Míg 
eljutnak az asztalukhoz, a kamera őket követve megmutatja a szórakozóhely mozgalmas életét. 
Scorsese a két világ különbségét, egymásnak feszülő ellentétét érzékelteti ebben a snittben: egyik 
oldalon azok állnak, akik csillogó, gondtalan, de bűnös és veszélyes életet élnek, a másik oldalon 
pedig azok, akik keményen dolgoznak azért, hogy boldoguljanak. A steadicam egymás mellé helyezi, 
egyúttal konfrontálja a két társadalmi csoportot: a tisztességes munkát végző átlagemberek és a 
munkakerülő „nagymenők” világát.  

A steadicam a 90-es években terjedt el igazán széles körűen a nemzetközi filmiparban. 
Emlékezetes példa ebből az időszakból a Lola Rennt, Tom Tykwer 1998-as filmje, amely egy 
pénzbehajtóról szól, aki a barátnőjétől, Lolától kér segítséget, amikor elveszt egy nagy halom pénzt, 
amit 20 perc múlva át kellene adnia a főnökének. Lola, hogy pénzt szerezzen, s így megmentse a 
barátja, Manni életét, végigrohanja a várost. A futós jeleneteket steadicammel vették fel, és ennek 
jellegzetes „lebegős” mozgása érdekes módon ezekben a jelenetekben ellenkező, kontrasztív hatást 
vált ki: Lola mozgásának zaklatott jellegét, a rá nehezedő nyomást ellenpontozza a filmben. 323 
 
III.1.3. STEADICAM A GYAKORLATBAN 
2006-ban Magyarországon teljes egészében steadicammel forgattam a La belle époque (Szekeres 
Csaba) című rövidfilmet. A történet egyetlen hosszú kameramozgásban meséli el a beszláni 
túszdrámát egy kislány szemszögéből. A filmben a terroristák szűk, magas belvízű, földalatti 
folyosókon keresztül jutnak be az iskola épületébe, hogy túszul ejtsék az iskolás gyerekeket. A 
steadicam alkalmas eszköz volt arra, hogy a szereplőket követni tudjuk az extrém helyszíneken.  
 A helyszín jellege és a nagylátószögű optika használata miatt nem lehetett dolly-mozgásokat 
végezni. A magas belvíz miatt rendkívül nehéz lett volna lerakni a hosszú síneket, ráadásul az optika 
gyújtótávolságából adódóan azok folyamatosan képbe kerülhettek volna. Hogy a kamera még 
könnyebb és mobilabb legyen, nem használtunk kompendiumot (napellenzőt) az optika előtt. A 
jeleneteket először kézikamerázással próbáltuk le, dublőrökkel, öt-hat alkalommal. Így, amikor a 
színész kamera elé került, akkor már megszületett a szereplők és a kamera mozgásának pontos 
koreográfiája. Ezt követően vette át a steadicam a főszerepet. 
 A filmben több üldözési jelenet is van. Leginkább egy kislányra koncentrál a kamera, akit egy 
terrorista kerget igen hosszan, a föld alatti folyosókon. Ezeken a képsorokon a kamera mozgatásával 
is igyekeztünk minél hitelesebben tolmácsolni a félelmet. Az egyik módszerünk az volt, hogy úgy 
vettünk fel néhány snittet, mintha a terrorista látszólag egyre közelebb került volna a kislányhoz az 
üldözés során. A pánik és rémület érzését azzal is erősítettük, hogy minden alkalommal, amikor 
szemből fotóztuk az üldözést, a kamera hátráló mozgást végzett.324 Ez olyan hatást keltett, mintha a 
kamera maga is menekülne – hol lassabban, hol gyorsabban – a terrorista elől. Amikor a kislányt 
szemből fotóztuk az üldözés során, egy ponton hagytuk, hogy elsiessen a kamera mellett, vagy 
elforduljon valamelyik irányba. A kamera ilyenkor nem állt meg, hanem hátrált tovább, a háttérből 
felénk tartó terrorista mozgása viszont egyre gyorsult, amit a nagylátószögű optika használata 
méginkább felerősített. Közvetlenül be akartuk rántani a nézőt a jelenet feszültségébe, azt akartuk, 
hogy úgy érezze, a terrorista őt is fenyegeti. A gépmozás, az optikaválasztás és a jelenet koreográfiája 

                                                
322 Hasonlóra láthattunk példát a Tízezer nap szekérjelenetében (II.3.1. fejezet) vagy a Levél egy ismeretlen asszonytól 
pályaudvari jelenetében (II.3.2. fejezet). 
323 Az 1995-ös Négy szoba (Quentin Tarantino: Four Rooms) című szkeccsfilm utolsó, Tarantino által rendezett része 
teljes egészében steadicammel lett leforgatva. 
324 A kamera hátráló mozgásának hatásairól üldözési jelenetekben lásd még Kenworthy i.m. 2013. 40. 
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végső soron egy cél szolgált: hogy a néző a vizuális fenyegetést átélve azonosuljon a menekülő gyerek 
érzelmeivel.  
 Az üldözési jelenetek sebességének látszatát – a nagylátószögű optika használata mellett – 
azzal is fokoztuk, hogy a felvételeket gyakran a szűk folyosók kanyargós részeire pozícionáltuk. A 
kanyarokban a steadicamre szerelt kamerával közel tudtunk kerülni a falhoz, ami erősítette a 
mozgásélményt. Ráadásul a szereplőt futás közben egy-egy pillanatra kitakarta a fal, ami fokozta a 
küzdelem érzetét. 
 Helyenként, amikor a steadicammel a menekülő kislány szemszögét modelleztük, a steadicam 
operátor 45 fokban oldalra, majd lassan vissza, vízszintes pozícióba billentette a kamerát a 
tengelyirányú, dinamikus gépmozgások alkalmával. Ezt a billenő mozgást a steadicam használatával 
nagyon egyszerűen meg lehet valósítani. Ellenkező esetben, másféle kameramozgató eszközt 
használva külön erre a mozgásra kifejlesztett Dutch vagy remote fejre lett volna szükségünk. A 
steadicamnek ez a libikókaszerű mozgása a POV felvételek alkalmával tovább erősítette a lány 
diszorientáltságának érzését az útvesztőszerű, földalatti csatornarendszerben. 

A filmben szereplő kislány csak 9 éves volt és a kanyargós csatornarendszer szűk folyosóin 
nem tudott igazán gyorsan szaladni. A steadicames fevételek során futási sebességének érzetét azzal 
fokoztuk, hogy az eszközt low mode-ban használtuk. Ebben a gépállásban ugyanis közelebb kerül az 
optika a padlóhoz, így a mozgásérzet felgyorsul. 

Mindamellett, hogy a steadicam kiválóan alkalmas stabil kameramozgások kivitelezésére, és 
bizonyos körülmények között hatékonyan képes kiváltani a fártmozgásokat, kezelése nehéz és 
bonyolult. Technikájának elsajátításához sok gyakorlásra van szükség. A komolyabb produkciókban 
ezért a steadicam mozgatását külön erre szakosodott és kiképzett szakember végzi.325 
 
a. Trinity 
Az Arri cég fejlesztésében piacra került Trinity a girostabilizációs gimbal és a steadicam ötvözete, 
amely egyesíti a mechanikus és az elektronikus képstabilizálást. A kombináció eredményeképpen az 
eszköz lehetővé teszi az operátor számára, hogy a kamerát mind az 5 tengely mentén különleges 
fluiditással és precizitással mozgassa. 

Az eszköz óriási előnye, hogy nem igényel hosszas átszerelést, amikor az operátor magasságot 
szeretne váltani a „low” és a „normal” mode között. Ennek köszönhetően egy hosszú beállítás 
alkalmával könnyedén válthatunk plánt például alsó gépállás és ansnittes beállítás között is. A 
vízszintes stabilizásból adódóan egy sarokban is könnyedén körbefordíthatjuk a kamerát, sőt, mivel 
a Trinity-ben a forgó axis (roll axis) mentén is került stabilizálás, az eszköz tökéletesen kistabilizálja 
a teleoptikák használatából adódó remegést is. 
 

 125. kép326 
 

                                                
325 Ferrara, könyvének utolsó fejezetében több steadicam operátorral készített interjúját közli, melyben tanulságos  
részletek derülnek ki a stábbal való együttműködés kihívásairól, vö. Ferrara i.m. 99–157. 
326 (125. kép) arri.com Minden jog fenntartva. 
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b. DJI Ronin 
Az utóbbi 5-10 évben a kézikamerás mozgások kiegyenlítésére számos eszköz jelent meg a piacon. 
A gyártók főleg azt használták ki, hogy a digitális átállásból adódóan a kamerák mérete és súlya egyre 
csökkent. A 2007-ben megjelent Red kamerákhoz kifejlesztett DJI Ronin nevű eszköz például 
bizonyos korlátok mellett megfelelő választás lehet egy-egy mozgó téma stabil lekövetésére.  
 

 126. kép327 
 
 A mozgás stabilizálása a már említett gimbal rendszernek köszönhető, a kamerát pedig két 
magnéziumváz tartja. Előnye, hogy gyorsan összeszerelhető és könnyű, hátránya viszont, hogy ívelt 
mozgások alkalmával könnyen megbillen, illetve nagyméretű optikákkal nem kompatibilis, mert ettől 
a szerkezet orrnehézzé válik. A másik komoly negatívum, hogy a legapróbb változtatás a kamerán – 
optika-, szűrő- vagy előtétcsere – azzal jár, hogy újra kell szintezni az eszközt, tehát újra egyensúlyba 
kell hozni a gimbalra szerelt kamerát. Ha az operatőr úgy dönt, hogy a következő felvételhez polár 
szűrőt szeretne használni, akkor a stáb leállással, a segédoperatőr pedig egy legalább 15 perces 
újraszintezéssel számolhat. 
 
c. ARRI Maxima 
A Maxima MX30 nevű stabilizáló rendszert az Arri cég építette a korábban említett Trinity nevű 
eszközbe. Az alkatrész olyannyira hatékonynak bizonyult, hogy a gyártó a Trinitytől függetlenül is 
forgalmazza, és használatát kifejezetten a 30 kg súly alatti, kézben tartott kamerák mozgásának 
stabilizálásához javasolja. Az eszköz hő- és vízálló, összeszerelése gyors, de sajnos a Maxima 
esetében is számolni kell a negyedórás szintezési idővel az optikák és kiegészítők cserélésének 
alkalmával. 
  

                                                
327 (126. kép) reduser.net Minden jog fenntartva. 



 163 

 127. kép328 
 
d. Egy átmeneti eszköz: Easyrig 
Olyan esetekben, amikor egy produkció költségvetése nem teszi lehetővé a steadicam használatát, 
vagy nincs szükség arra, hogy a kameramozgást tökéletesen kistabilizáljuk, egyéb eszközök is a 
segítségünkre lehetnek. A kézikamerás felvételek megkönnyítésére lett kifejlesztve az Easyrig nevű 
eszköz, melynek első modelljei 2000 körül jelentek meg. Ennek az eszköznek az alapja szintén egy 
merev mellény, melynek hátsó részére egy kar van ráépítve, ami az operatőr feje fölé emelkedik. A 
kar végére egy gumipók vagy rugó van szerelve, ez tartja a kamerát. Ez az eszköz nem stabilizálja ki 
a kameramozgást, inkább csak elvezeti-átvezeti a kamera súlyát az operatőr felső testére. Úgy tudom 
jellemezni ezt az eszközt, mintha a kézikamera és a steadicam közti átmenet lenne. 
 

 128. kép329 

 
Saját gyakorlatomban olyan esetekben szoktam használni, amikor egy kézikamerás jelenet 

lepróbálása hosszú időt vesz igénybe, és a próbafolyamat alatt a rendező folyamatosan szeretné látni 
a mégoly hozzávetőleges képkompozíciókat is a kontrollmonitoron. Ilyenkor megterhelő 
folyamatosan kézben, vagy vállon tartani a kamerát, ezért az easyrig a megfelelő segédeszköz lehet 
a próbákhoz. Ráadásul a mellénybe egy mozdulattal bele lehet bújni, és nincsen szükség a kamera 
kiszintezésére, ami mindig sok időt vesz igénybe. A konkrét felvétel forgatásánál azonban már nem 
szoktam használni, mert érzésem szerint a szerkezet konstrukciójából adódó lebegő hatás pontosan a 
kézikamerás mozgás sajátos lüktetését és személyes stílusát veszi el. 
      
e. Sling Shot 
2015-ben mutatta be a Sling Shot nevű eszközt a Walter Klassen cég. Az eszköz alapja egy hosszított 
karokkal ellátott szénszál erősítésű mellény. A stabilizálást illetően az eszköz kompatibilis a korábban 

                                                
328 (127. kép) cinescopophilia.com Minden jog fenntartva. 
329 (128. kép) bhphotovideo.com Minden jog fenntartva. 
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bemutatott Mövi, DJI Ronin és az Arri Maxima nevű stabilizációs fejekkel, ezek közül bármelyiket 
felszerelhetjük rá. A meghosszabított karok a többszörösére növelik a kamerával bejárható utat. A 
mellény leveszi operálás közben a hátunkról a terhelést, ráadásul a Sling Shot használata közben a 
kezünk is kevésbé fárad el. 
 

 129. kép330 
 

III.2. Speciális kameramozgató eszközök  
A speciális kameramozgató eszközök kapcsán először a sideline jellegű eszközökről lesz szó, ami 
azoknak a rendszereknek a gyűjtőneve, amelyek kiépített mozgáspályákról készítenek felvételeket. 
 
III.2.1. WIRECAM 
Az első ilyen szerkezet a Wirecam volt, ami azonban még csak kötött pályán volt képes mozogni. A 
szerkezet alapja egy két pont közé kifeszített, dupla drótkötélpálya, amelyen távirányítással 
mozgatják a gépet. Többnyire külső helyszíneken használják, illetve nagy műtermekben vagy fedett 
stadionokban. A drótkötelek lefektetését komoly biztonságtechnikai előkészületek előzik meg. 
Különösen nagy figyelmet kell fordítani a kötélpálya megfelelő rögzítésére, amely általában 
vízszintes, vagy fix lejtésű. A pálya felszerelésekor figyelni kell a helyszín tájolására is, mert ha nem 
a megfelelő szögben helyezzük el a kamerát, akkor a nap könnyen a gép, illetve a drótkötelek árnyékát 
vetheti a filmezendő felületre. A Wirecam különösen sportesemények rögzítésénél előnyös megoldás. 
Az előre lefektetett, kötött pályán mozgatott kamera például kiválóan alkalmas atlétikai számok 
televíziós közvetítésére, de nagyon jól működik medencék mellett, úszóversenyek közvetítésekor is.  
 
 

 130. kép331 

                                                
330 (129. kép) provideocoalition.com Minden jog fenntartva. 
331 (130. kép) bluesky.se Minden jog fenntartva. 
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III.2.2. SKYCAM 
A Skycam esetében a kamera szintén kifeszített kábelrendszereken mozog, a mozgás pályája azonban 
itt már nem kötött, tehát a kamera a tér minden irányában képes mozogni. A feltaláló és fejlesztő a 
steadicames Garrett Brown volt. A Skycam esetében a mozgást egy központi számítógép irányítja. 
Ez gondoskodik a kamera stabilitásáról is. Az első prototípus 1980-ban jelent meg, de csak 
tesztjelleggel. Még két évtizedre volt szükség, hogy a rendszer vezérléséhez szükséges megfelelő 
fejlettségű és kapacitású számítógépek és stabilizációs szervomotorok elkészüljenek. A 2000-es év 
volt a nagy áttörés, amikor az ESPN és az ABC csatornák az amerikai foci-közvetítésekhez számos 
stadionban kiépítették a Skycam alapját képező feszítőkábelek rendszerét, és a vezérléshez szükséges 
infrastruktúrát. Ekkorra készültek el a rendszerhez tartozó csúcskamerák is a Sony, illetve a Panasonic 
cégek fejlesztésében. 
 

 131. kép332 

 
A rendszer lényege, hogy nem maga a kamera mozog, hanem egy számítógép vezérli az 

oszlopokra kikötött kábeldobokat, s ezek húzzák a körülbelül 15 kg-os gépet a megfelelő pozícióba, 
szervomotorok segítségével. A precíz kábeldobok mozgatásából adódóan a gépmozgás pályájának a 
magassága is folyamatosan változtatható, így a kamera a kábelrendszeren belül bármilyen irányban 
képes repülni. Ezek a térbeli mozgások a központi számítógép által rögzíthetőek, és korlátlan 
számban megismételhetők.  
 A Skycam feszítőkábelei nagy terhelhetőségű, speciális acélból és kevlárból készülnek. 
Belsejükben optikai kábelek vannak elvezetve, melyek az információs adatokat közvetítik a kamera 
és a központi számítógép között. A rendszert két ember üzemelteti a vezérlőkabinból. A pilóta 
joystickkal mozgatja a kábeleket és ezek segítségével a kamerát, az operátor pedig – szintén 
távvezérléssel – a gépmozgást (pan, tilt) irányítja, valamint technikai beállításokat (focus, blende, 
szektor) eszközöl a kamerán.333 
 
III.2.3. DIVECAM 
A Divecam is Garrett Brown találmánya, amelyet kifejezetten egy sportághoz, a toronyugráshoz 
fejlesztett ki. 
 

                                                
332 (131. kép) profilemagazine.com Minden jog fenntartva. 
333 Az NFL futball-közvetítéseken használt Skycam sebessége eléri az 50 km/órát is, de a Nascar autóversenyekre kiépített 
modellek ennél jóval nagyobbra is képesek. A kiszámítható, pontos és – legfőképpen – biztonságos rendszer a 
helikopteres felvételekkel ellentétben nem generál zajt és légmozgást, ami különösen alkalmassá teszi sportesemények 
közvetítésére. Magyarországon először 2010-ben használtak ilyen rendszert a magyar rendezésű Úszó- és Vízilabda EB 
közvetítéseinél. Emlékezetes felvételek készültek, például amikor a pólómeccs ráúszásaiban felülről, közeliben láttuk a 
labdát, majd amikor a két úszó két oldalról odaért a medence közepére, akkor a kamera sebesen, a vízfelületre merőlegesen 
felemelkedett a medencéről egy nagytotálra. 
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  132. kép 334 

  
Az ugró és zuhanó mozgást úgy követi le a kamera, hogy egy rögzített, megfelelő helyre 

telepített csőrendszer belsejében szinkronban mozog a sportolóval, kihasználva a gravitációs erőt. A 
csőrendszer egészen a víz aljáig van levezetve, így a sportoló mozgását nemcsak a levegőben, de a 
víz alatt is tovább követi. A medence belsejében egy precíziós fékrendszer állítja meg a kamerát, még 
mielőtt az elérné a medence alját. A kamera zuhanó mozgását egy erre szakosodott operátor indítja, 
aki a mutatvány végén visszahúzza a gépet a kiinduló pozícióba.  
 
III.2.4. BODY MOUNT 
A Body Mount olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a szereplő önmagáról készítsen fevételeket, 
mozgás közben. A szereplő egy mellényt visel, erre van felszerelve – hevederekkel – a teste felé 
fordított kamera. Külső megjelenésében az eszköz a steadicamhez hasonlít, itt azonban nincs szükség 
a mozgás kistabilzálására, mivel éppen az a lényeg, hogy a kamera a szereplő mozgásával együtt 
lüktessen és rázkódjon. Ahogy a szereplő a stabilan rászerelt kamerával együtt dől, fordul, billen, úgy 
mozog a mögötte lévő háttér is, miközben ő maga folyamatosan a kép középpontjában marad. A 
perspektívának ez a kavargó változása szédítő érzést kelt a nézőben. Nem véletlen, hogy főleg olyan 
felvételek készítésénél használják, amikor azt szeretnék modellezni, hogy a szereplő felfokozott 
érzelmi állapotban van, esetleg részeg, vagy drogok hatása alatt áll.335 
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A Requiem egy álomért című film egyik jelentében Tyrone-t drogárusítás miatt veszik 
üldözőbe a rendőrök. Ha a rendező az üldözést külső, objektív szemszögből mutatná, úgy 
valószínűleg csak egy izgalmas akciójelenetet látnánk. A szereplő testére szerelt kamera azonban 
egyszerre képes megmutatni a menekülő fiú rémült arcát és a háttérben őt üldöző rendőröket, egyetlen 
képbe komponálva a robbanásig fokozott feszültséget. A Body Mountnak köszönhetően a kamera 

                                                
334 (132. kép) ohgizmo.com Minden jog fenntartva. 
335 Guy Ritchie Blöffjének party-jeleneteit például Body Mounttal forgatták.  
336 (133. kép) dvinfo.net Minden jog fenntartva. 
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együtt döccen és remeg a fiú minden mozdulatával, mindez a néző számára olyan élményt nyújt, 
mintha ő maga is az üldözés részese lenne. 
 

      
 

      
 

 134. képsor337 
 

Body Mountot használ Aronofsky a film egy másik jelenetében is, amikor Marion 
lelkiállapotát képes ezzel az eszközzel rendkívül hatásosan érzékeltetni. A lány éppen egy kényszerű 
szexuális aktus után lép ki a férfi lakásából, hogy beszálljon a liftbe, miközben a trauma hatását 
kétféle nagylátószögű objektív közvetíti plasztikusan, expresszíven. A Marion hátára erősített kamera 
a lány testi és lelki állapotát, imbolygó mozgását, hányásba torkolló fizikai rosszullétét közvetíti, 
miközben a mellkasára rögzített felvevőgép az arcát mutatja. „Itt a kamera közelsége az, ami a lány 

                                                
337 (134. képsor) Darren Aronofsky: Rekviem egy álomért (Requiem for a dream, 2000) -  Artisan Entertainment, 
Thousand Words. Minden jog fenntartva. 
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intim zónájába tolakszik, így érzékeltetve a taktilis térnek az iménti megsértését és Marion ehhez 
kötődő kiszolgáltatottság-érzését.”338 
 

    
 

     
     

 135. képsor339 
 

A Body Mount sajátossága és stilisztikai jelentősége tehát abban áll, hogy miközben az adott 
szereplő szubjektív állapotához visz közelebb, mindvégig képben és rendkívüli közelségben tartja őt, 
folyamatosan közvetítve a testmozgása által generált remegéseket és vibrálásokat. A néző így szinte 
rátapad a kiválasztott szereplőre, aki így szavak nélkül is lehengerlő erővel fejezheti ki emocionális 
állapotát. Róka Jolán hasonló stilisztikai megoldást lát érvényesülni egyes olyan tévés műfajokban, 

                                                
338 A jelenetet a felvételtechnikai megoldásokat is figyelembe véve részletesen elemzi Kapás Zsolt Zsombor: A szereplői 
szubjektivitás kérdése Darren Aronofsky filmjeiben. Apertúra 2009. tavasz. http://uj.apertura.hu/2009/tavasz/kapas/ 
Utolsó letöltés 2018.07.03. 
339 (135. képsor) Darren Aronofsky: Rekviem egy álomért (Requiem for a Dream, 2000) – Artisan Entertainment, 
Thousand Words. Minden jog fenntartva. 
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melyek a néző jelenlétét adottnak tekintik: „A vizualitás terminusaiban ez azt jelenti, hogy a jelenlét 
elismerése általában a »közvetlen megszólítás« formáját ölti, s feltételezi, hogy egy vagy több 
szereplő közvetlenül kitekint a képből a néző spektrumába.”340 A Body Mount azáltal, hogy együtt 
mozog a szereplővel, lehetőséget ad arra, hogy a szereplő tekintetét mozgás közben, 
szögváltoztatások nélkül tartsuk a kamera optikai tengelyén. Ilyenkor a szereplő például sétálás vagy 
futás közben is azonos szögben és távolságban maradva a kamerával közvetlenül a néző felé fordulva 
beszélhet, vagyis egy komplex mozgáskoreográfia során is megtartható a kameramunka 
interperszonális minősége.  

 
III.2.5. SEAGWAY 
A 90-es években a Plymoth Egyetemen Dean Carmen egy új, „iBot” nevű kerekesszéket talált ki 
mozgássérültek számára. Az újítás lényege abban állt, hogy a kerekesszéket járdapadkákon, sőt 
lépcsőn felfelé is lehetett használni. Ebből fejlesztették ki a Seagwayt, amelyet állva, súlypont-
áthelyezéssel lehet navigálni.341 A Seagway mozgás közben végig függőleges helyzetben van, az 
egyensúly megtartásáról a szerkezet aljába beépített számítógép gondoskodik. Ez olyan motorokat 
mozgat, amelyek giroszkópokkal és szenzorokkal vannak ellátva, s így folyamatosan korrigálják342 a 
szerkezet pozícióját, amely akár a saját tengelye körül is meg tud fordulni. A Seagwayt 
megjelenésekor városnéző körutakhoz, biztonsági járőrözéshez, nagy területek (repterek, stadionok) 
bejárására használták. Gyorsan közkedveltté vált azonban a filmes és televíziós forgatásokon is.  
 

  136. kép343                  137. kép344 
 

A Seagway elektromos meghajtású. Nem szennyezi a környezetet, és szinte teljesen hangtalan 
– így akkor is használható, amikor a hangmérnök hasznos hangot akar rögzíteni a forgatáson. 
Végsebessége a 20-30 km/órát is eléri. Továbbfejlesztett változatát, a Seagway X2-est már vastag 
terepabroncsokkal szerelték fel, így sárban, hóban vagy köves, gazos terepen is használható. A 
steadicamoperatőrök általában szeretnek Seagwayről dolgozni, mert az eszköz gyors, egyenletes 
mozgást tesz lehetővé – ráadásul az operatőr ilyenkor kevésbé fárad el. Gyakran láthatjuk ezt a 
szerkezetet sportesemények közvetítésekor, ahol számtalan erényét lehet kamatoztatni.345 

                                                
340 Róka Jolán a vizuális manipulációról írott tanulmányában fejti ki a hasonló stratérgiákat, lásd Róka i.m. 38. 
341 Egy mechanikusan működő kormány segítségével lehet megfordulni a szerkezettel. 
342 Ezt „zárt ciklusban történő dinamikus stabilizálásnak” nevezik a tudományban. 
343 (136. kép) adamlyon.com Minden jog fenntartva. 
344 (137. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva. 
345 Sajnálatos módon egy Seagway gázolta el Usain Bolt világbajnok sprintert a 2015-ös atlétika-világbajnokság 100 
méteres síkfutás döntője után, amikor jamaicai zászlóval a kezében ünnepelte győzelmét. Az ütközéskor a futó és az 
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Ha Seagway-re állva forgatunk, kézbe is foghatjuk a kamerát, bár kissé nehézkes a 

testsúlyunkkal irányítani az eszközt. Egyik legutóbbi munkám során egy EasyRigre szerelt kamerával 
használtam a Seagwayt. Egy olyan szereplő mozgását kellett követni a frankfurti repülőtéren, aki a 
karácsonyi tömegben szlalomozva próbál eljutni a terminálhoz, ahol a párja már a beszálláshoz 
készülődik. Mivel csak korlátozott engedélyt kaptunk a forgatáshoz, sem lámpákat, sem 
kameramozgató eszközt nem volt lehetőségem használni. Mivel azonban a Seagway nem minősül 
járműnek, az EasyRigre szerelt digitális kamerával gyalogos turistának számítottam.  
 
III.2.6. SATELLITE RIG  
A Satellite Rig nevű szerkezetet Tony Hill, eredetileg építész és szobrász végzettségű fejlesztő találta 
fel.346 Ez egy manuális és végtelenül egyszerű szerkezet, ugyanakkor minden részletében zseniális. 
Képzeljünk el egy kart, ami egy fix ívpályán mozog, hasonlóan ahhoz, ahogy a napkorong mozog az 
égen, tehát 180 fokban egy félkörívet írva le. A kar végére szerelt kamera mindig a kar forgásának 
tengelyvonalára néz. Amint a mozgás során a kamera eléri a tengely magasságát, az optika tengelye 
vízszintes. Innen felfelé, 90 fokban kapunk egy pontos felülnézetet. Ettől a ponttól kezdve már lefelé 
megy a kamera, s mivel fixen a karhoz van rögzítve, így a további mozgás során átfordul saját 
tengelye körül, tehát megfordul a kép. Ahogy a 180 fokos elfordulásnál a kamera eléri a 
végpozícióját, egy fejre állított képet kapunk. 
 

 138. kép347 
 

Talán érthetőbb, ha egy álló alak filmezését vesszük alapul. A kamera a forgatás indulásakor 
alulról, 45 fokban felfelé néz. Amikor eléri a forgástengely magasságát (0 fok), akkor pont szemben 
áll az alakkal. 90 foknál a feje tetejét mutatja, 180 foknál pedig a hátát úgy, hogy a lába van a kép 
tetején. A teljes mozgás során tehát, ahogy a krán végigjárja a 180 fokos utat, a rajta fixen rögzített 
kamera a mozgás közben átfordul a saját tengelye körül, és az álló alakot a feje tetejére állítja. A 
mozgás nagylátószögű optikával érvényesül elsősorban, ilyenkor az eszköz kvázi „megforgatja a 
Földet”, és a néző szinte beleszédül a látványba. A Satellite Rig-hez Hill különböző hosszúságú 
karokat tervezett, amelyek még a nagyobb méretű 35mm-es kamerákat is könnyedén mozgatják. 
 

                                                
operatőr is elesett, a felnagyított felvételeken azonban látszik, hogy a Seagway jól működött: az operatőr hibázott, amikor 
nekiment egy reklámtáblának, miközben a sztárt fényképezte. Szerencsére nem sérült meg senki, ami részben a Seagway 
könnyű súlyának és felépítésének köszönhető. 
346 A Pulp zenekar 1994-es Do You Remember the First Time? című videoklipjében a kamera, mint egy óriáskerék, 360 
fokot vertikálisan forog körbe; a nézőnek olyan érzése lehet, mintha az alkotók a föld forgását modellezték volna le. 
Mikor húsz évvel ezelőtt láttam, rendkívülinek tartottam, mert az is látható volt, hogy a snittet nem manipulálták 
számítógéppel. Öt évvel később, angliai tanulmányaim alatt találkoztam személyesen Tony Hillel, annak az eszköznek a 
feltalálójával, amelyet a klipben használtak. Hill Derbyben levő otthonában több más érdekes találmánya mellett 
bemutatta a Satellite Rig nevű eszközt is, amivel a snitt készült. Tony Hill évtizedek óta kísérletezik különböző 
manuálisan irányítható kameramozgató eszközök fejlesztésével; találmányai nagy hatással voltak operatőri 
gondolkodásom fejlődésére. 
347 (138. kép) tonyhillfilms.com Minden jog fenntartva. 
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 139. kép 
 

Az eszköz által létrehozható mozgások lehetősége annyira lenyűgözött, hogy Angliában 
készült diplomafilmemben is felhasználtam a Satellite  Riget. Az Indecision (2004) rendezője Charles 
Barker volt, és kifejezetten ez a krán adta számunkra az ötletet a film történetéhez. A rövidfilm Észak-
Angliában játszódik a tengerparton, és egy olyan fiú belső vívódásáról szól, aki nem képes meghozni 
a döntést, hogy szakítson-e a barátnőjével. Két 180 fokos kameramozgást vettünk fel a Satellite Rig 
segítségével, két különböző helyszínen. Az egyik helyszínen a szereplőt derékig beleástuk a homokba 
úgy, hogy csak a felsőteste látszott ki, míg a másik helyszínen csak a két égnek meredő lába – ezek 
természetesen műlábak voltak, amelyekre a fiú korábbi jelenetekben látott nadrágját és cipőjét húztuk 
rá. Mindkét helyszínen egy gödröt ástunk a tengerpart homokjába. Ez volt a végepozíció, ahova az 
ívpálya végén, a saját tengelye körül átforduló kamera megérkezett. A gödörbe érkező kamera képe 
a kitakarás miatt egy pillanatra elsötétedik, s ez a néhány képkocka adta a tökéletes vágópontot a két 
krán-mozgás összeillesztéséhez.  
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 A két mozgás összekötésének eredménye az lett, hogy a kamera 360 fokot körbefordulva – 
egy snitten belül – képes megmutatni azt, ahogy a döntésképtelen fiú „beszorul” az érzelmeit 
szimbolizáló világok közé. A teste a kietlen, üres tengerpart homokjában ragad, míg lábai a 
vadregényes erdő fái közül kandikálnak ki. Az egyre gyorsabban forgó kamera a protagonista 
összekuszálódott gondolatait és megosztott lelki világát modellezi. Kettős, egymásnak feszülő 
érzelmei tehát egy képen belül manifesztálódnak. 
 

 
 

 
 
 A döntés a film végére sem születik meg benne, a fiú képtelen kilépni a kapcsolatból és saját, 
megosztott érzelmeinek a foglyává válik. A film záró képsora fix kameraállásból mutatja, amint a 
főszereplő magányosan, még mindig a homokba szorulva, rémülettől tágra nyílt szemekkel a 
fenyegetően hömpölygő dagály felé tekint, miközben rádöbben: döntésképtelenségének 
következményeivel szembe kell néznie. 348 
 

                                                
348 Az Indecision sikert aratott: mintegy húsz nemzetközi rövidfilmfesztivál fődíját nyerte el. 
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               140. képsor349 
 

III.2.7. GOD’S VIEW RIG 
Tony Hill egy másik érdekes találmánya a God’s View Rig, amely a korábban említett Body Mount 
egy speciális verziója. Nehéz lenne magyarra fordítani az eszköz nevét, talán az „isteni szem” 
kameraállás lenne a leginkább találó. Ez egy olyan kameramozgató eszköz, amelyet szintén maga a 
szereplő mozgat, mivel a testére van szerelve.  
 

 141. kép350 
 

A konstrukció lényege, hogy egy hosszú, könnyű rúd kerül a szereplő hátára, amelynek 
tetejéről a kamera függőlegesen lefelé néz, tehát a mozgó alak feje tetejének az irányába. A 

                                                
349 (140. képsor) Charles Barker: Indecision (2000) – NFS / LMU, ASD-Lionheart. Minden jog fenntartva. 
350 (141. kép) tonyhillfilms.com Minden jog fenntartva. 
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szereplővel így felső gépállásból képes a kamera folyamatosan együtt mozogni. Hill elmondása 
szerint az eszköz alapja egy háton hordozható „kenguru” gyerekülés volt. A tartó hevedereket 
megtartva két kisebb kosárra cserélte az ülést. Ezekre két 25x50 mm-es alumínium rudat illesztett, 
amelyek a kart és a rászerelt kamerát tartják. A kar hosszúsága a kamera típusának, illetve a 
felvételhez használt optika gyújtótávolságának függvényében szabadon változtatható. 
 
III.2.8. TO SEE RIG  
E szerkezet neve talán úgy fordítható magyarra, hogy „mindent látó kamera”. És valóban: a 
kameramozgató eszközre szerelt kamera 300 fokos panoráma képet készít, ráadásul mozgásban. 
Mikor Tony Hill néhány ezzel a technikával készült felvételt mutatott, arra kért, próbáljam meg 
kitalálni, hogyan nézhet ki a kameramozgató eszköz, illetve hogy mi a működési elve. Először arra 
gondoltam, hogy talán egy új lencseösszetételű, szuper nagylátószögű halszemoptikát fejlesztett ki, a 
kamerát pedig egy gömb alakú szerkezetre szerelve forgatta körbe saját tengelye körül. A „To see 
rig” azonban máshogy működik, mint ahogy megbecsültem. Képzeljünk el egy kart, amely úgy 
mozog, mint egy libikóka, de nemcsak 45 fokot, hanem 360 fokot képes körbe fordulni, a saját 
tengelye körül. A libikóka egyik végére van felszerelve a kamera, vele szemben pedig egy tükörgömb 
található. A libikóka másik végén ellensúly van, így a kar egyensúlyban marad forgás közben, nem 
válik orrnehézzé a kamera. 
 Míg az ember körülbelül 90 fokot lát a térben, addig a gömb alakú tükörre irányított kamera 
optikája mintegy 300 fokban tükröződő látványt rögzít. Amint ez a panorámakép kezd körbeforogni, 
egy 300 fokos képet látunk 360 fokban körbeforogni. A hatás egészen szürreális, mert olyan, mintha 
a tér kifordulna önmagából.  
 

142. kép351   143. kép352 
 

A látvány olyannyira stilizált és absztrakt, vagyis hiperexpresszív, hogy a „To see Rig” 
használata a játékfilmes történetmesélésben túlzottan hivalkodó lenne, ezért leginkább 
videoklipekben, vagy kísérleti filmekben lehetne adekvátan alkalmazni. 
 
III.2.9. WHEEL RIG 
A Wheel Rig nevű szerkezetet a legkülönbözőbb kerekek forgásának lefilmezése céljából építette 
meg Tony Hill, akit igencsak foglalkoztathatnak a körpályás mozgások. Képzeljünk el egy kétkerekű 
                                                
351 (142. kép) tonyhillfilms.com Minden jog fenntartva. 
352 (143. ábra) tonyhillfilms.com Minden jog fenntartva. 
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biciklit, melyre a hátsó kerékkel párhuzamosan és azzal megegyező szögben fel van szerelve egy 
harmadik kerék. Ezt a kereket a bicikli kormányához rögzített, „L” alakú tartószerkezettel 
pozícionáljuk, és a kerék tengelyének középpontjába egy kamerát rögzítünk. Amint a bicikli elindul, 
annak hátsó kereke és a mellette levő kerék tökéletes együtmozgásban halad egymás mellett, a kamera 
pedig a bicikli hátsó kerekét filmezi úgy, hogy közben szinkronban forog azzal. Olyan ez, mint egy 
„kerék szemszög”, amely egy vele együtt forgó másik kereket mutat. A végeredmény pedig az lesz, 
hogy a bicikli ugyan gurul, mégis azt az illúziót kelti a mozgás, hogy a kerék mozdulatlan, és a 
környező világ az, amelyik folyamatosan forog körbe. 
 A BMW forgatott ezzel az eszközzel egy reklámkampányt, amelyben a kameramozgás a 
kezdetektől mutatja be az egyre biztonságosabb modellek kerekeit, a BMW legújabb 
csúcsmodelljével bezáróan. A filmben végig csak kerekeket látunk, amelyek a fejlődés mezsgyéjén 
haladva áttűnéssel váltakoznak. A mozgás és a kerekek mérete, illetve forgásuk tempója megegyezik: 
a kerekek konstrukciója és a – több évtizedet felölelő – történelmi háttér az, ami folyamatosan 
változik. 
 

  
 

  
 

     144. képsor353 
 

                                                
353 (144. képsor) tonyhillfilms.com Minden jog fenntartva. 
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III.2.10. TERO CAR 
A Freefly cég tervezésében 2017-ben piacra került Tero Car egy távirányítású mini quadra szerelt 
kamerarendszer. A stabilizálást a már korábban említett Mövi stabilizációs fej végzi, a rászerelt 
kamerát pedig – úgy mint magát a kisautót is – joystickkal irányíthatjuk. Városi architektúrák, 
épületek, hidak, lépcsők fényképezésénél egészen különleges felvételeket készíthetünk így az alsó 
gépállásnak és a nagylátószögű optikának köszönhetően. A kameramozgató eszköz legnagyobb 
előnye a mérete. Mivel nagyon kevés helyet foglal el, és gyors mozgásra (50 km/óra) képes, így olyan 
helyen is forgathatunk vele, amit egy normális kamera-autóra szerelt felvevőgéppel meg sem lehetne 
közelíteni. 
 

 145. kép354 
 
III.2.11. CAMERA BALL 
A Camera Ball egy olyan innováció, amely egyelőre még gyerekcipőben jár. A Panono cég fejlesztése 
egy ütésálló gömbpanoráma fényképezőgép. A legegyszerűbb úgy elképzelni az eszközt, mint egy 
labdát, amelyre 36 darab stabilizált minikamera van felszerelve. A magasba repülve a kis kamerák 
képeket készítenek, melyeket „összevarrva” 360 fokos panoramakép hozható létre. A szerkezet 
szépséghibája az, hogy ha a labda nem emelkedik elég magasra és nem távolodik el eléggé a közeli 
tárgyaktól, akkor a 36 mini objektív nodális pontja nem pontosan ugyanabba a szögbe esik, amitől 
parallaxis-hiba lép fel. A felvételek másik hátulütője, hogy mindig a képben marad az, aki a 
labdakamerát feldobja, ezért utómunka beavatkozásra szükség van.  
 

 146. kép355 
 

Hasonló elméleten alapszik a Samsung fejlesztésében piacra került Gear 360 nevű eszköz, 
amely szelfibotra szerelve 360 fokos panoráma képet készít 4K felbontásban. 
 

                                                
354 (145. kép) heliguy.com Minden jog fenntartva. 
355 (146. kép) dornob.com Minden jog fenntartva. 
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 147. kép356 
  

                                                
356 (147. kép) videoaktiv.de Minden jog fenntartva. 
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III.3. Légifelvételek 
 
Ebbe a kategóriába azokat a kameramozgató eszközöket sorolom, amelyek földi rögzítés nélkül 
képesek mozgatni a kamerát a levegőben. Légifelvételeket készíthetünk helikopterről, merev szárnyú 
repülőgépről, sárkányrepülőről, léggömbről, hőlégballonról, drónról, siklóernyőről, léghajóról, 
rakétáról, vagy ejtőernyőről.357 Ezek közül néhányat mutatok be a továbbiakban részletesebben. 
 
III.3.1. HELIKOPTERES FELVÉTEL 
Sokáig ez volt a legalkalmasabb módszer arra, hogy stabil légifelvételeket készítsünk. Repülőgépet 
akkor érdemes használni, ha nagy sebességgel szeretnénk forgatni, vagy egy másik repülőgépet 
szeretnénk lefilmezni. A repülőgép legnagyobb hátránya, hogy csak nagy ívben tud biztonságosan 
kanyarodni, ezért a kívánt felvétel megvalósításához folyamatosan köröznie kell a pilótának, ami sok 
időt vesz igénybe, és nagy költséggel jár – ezért célszerűbb helikoptert használni. A repülőgéppel 
ellentétben a helikopternek van egy úgynevezett „függeszkedő” képessége, ami azt jelenti, hogy a 
pilóta képes hosszú ideig megtartani a gépet egy helyszín felett. Így sokkal könnyebb megtalálni és 
bepozícionálni a megfelelő gépállást a felvételhez. Ráadásul így nemcsak mozgás közben 
készíthetünk felvételeket, hanem fixen is megtarthatjuk a képet egy bizonyos magasságból.  
 
III.3.2. KÉZIKAMERA A HELIKOPTEREN 
Pályafutásom során két különböző típusú helikopterből volt lehetőségem légifelvételeket készíteni. 
Dömötör Tamás Czukor Show (2010) című filmjében egy Aoluette II. típusú helikoptert használtunk. 
Ez a helikopter gázturbinás meghajtással működik, és a pilótán kívül négy személy fér fel a 
fedélzetére. A gép kifejezetten ajánlott városnézésre, illetve légifelvételek készítésére, mert a kabinja 
körablakos, így minden irányban megfelelő a kilátás. A film egészében kézikamerát használtam a 
dokumentarista hatás érdekében, ezért a helikopteres snitteknél is ez látszott célravezetőnek. Mivel 
kézből dolgoztam a kamerával, így – a biztonsági szempontokat szem előtt tartva – a személyzet (a 
pilóta, illetve a gép üzemeltetője) előre felkészült az eszközök megfelelő elhelyezésére és 
kibiztosítására.358 A pilóta javaslatára az egyik ajtót leszereltettük, és én e mögé ültem be, így nem 
csak nagyobb szögben tudtam kifordulni a kamerával, de a pilóta is jobban tudta segíteni a 
felvételeket, mert rálátott arra az irányra, amelyre én a kamerával fordultam. 

A kamerával természetesen az operatőr dolgozik, azonban a gép dőlésszögét, irányát, 
sebességét a pilóta vezérli, ezért a kívánt felvétel elkészítése közös együttműködés eredménye. A 
folyamatos kommunikációt az operatőr és a pilóta között két eszköz könnyítheti meg: a rádiós 
fejhallgató, amelyen keresztül az operatőr instruálni tudja a pilótát repülés közben, a másik pedig egy 
„watchman” nevű kis monitor, amelyre a kamera képe van kivezetve a pilóta elé, aki így folyamatosan 
látja az operatőr által komponált képet. 
 A Czukor Show légifelvételeiben hosszan követtük az egyik főszereplő autóját, amint a 
közlekedési szabályokat figyelmen kívül hagyva száguldozik Budapesten, majd elhagyja a várost. 
Azt szerettem volna, ha az autóhoz hasonlóan a kamera mozgása is zabolátlan és ingerült. A 
kézikamera mozgásait ezért hirtelen varió mozgásokkal kombináltam. Nem akartam klasszikus – 
stabil – mozgással követni az autót: olyan helyszíneket választottunk a jelenethez, ahol az épületek 
és fák időnként kitakarták a száguldó járművet, amit a kamera ily módon időnként elveszített, majd 
újra megtalált. Azt a hatást szerettem volna szimulálni, mintha valaki fentről figyelné a szereplőt – 

                                                
357 Szabó Gábor említett munkája Aerial photography című fejezetében tárgyal néhányat ezek közül (Wescam, Flying 
Cam) Szabó i.m. 55–64. 
358 Bár egyértelműnek tűnik, fontos hangsúlyozni, hogy forgatás előtt azért is érdemes átbeszélni a pilótával, hogyan 
szeretnénk dolgozni, hogy például ne a forgatás napján kelljen elvégezni a szükséges átalakításokat a gépen, mert ez néha 
többórás munkát igényelhet. A megfelelő kommunikáció a pilótával egyébként is kulcsfontosságú a forgatás során. 
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például egy rendőrségi helikopter nézőpontjából. Az is jót tett a felvételeknek, hogy a kamera nem 
találta mindig – tudatosan – az élességet: ez fokozta a felvétel esetlegességét, dokumentarista jellegét. 
Annak érdekében, hogy az autó és a helikopter mozgását megfelelőlen összehangoljuk, a helikopter 
fedélzetén ülő rendezőasszisztens rádiós adóvevő segítségével folyamatosan instrukciókat adott az 
autót vezető kaszkadőrnek.359 
 A helikopter felszállását és landolását illetően megkülönböztetünk saját bázisról, illetve 
kitelepült bázisról való repülést. A saját bázisról való repülés azt jelenti, hogy a helikopter egy már 
kiépített repülőtérről vagy felszállópályáról érkezik a forgatásra, majd oda is tér vissza. A Czukor 
Showban a költségvetés csak ezt a forgatási módot tette lehetővé. Tehát a stáb egy része korán reggel 
kitelepült a budaörsi repülőtérre, ahol előkészültünk a felvételekhez (beállítottuk a kamerát, 
élesítettük a rádiókat, stb.). Ezt követően a helikopterrel átrepültünk a forgatási helyszínre, ahol 
felvettük a tervezett snitteket, majd még tankolás előtt visszatértünk a reptérre. 
 A másik módja a helikopteres forgatásnak, amikor a repülés kitelepített, vagy más néven 
„vándorbázisról” történik. Ilyenkor a forgatási helyszín közelében külön leszállópályát, és 
üzemanyagtankolásra alkalmas bázist alakítanak ki, s erről a létesítményről koordinálják a 
repüléseket. Ezt többnyire csak a nagyobb költségvetésű produkciók engedhetik meg maguknak. 
 Lényeges különbség a földi és légi felvételek között, hogy a levegőben folyamatosan változik 
a kamera vízszintje. Abban az esetben, amikor kézből dolgozunk, a helikopter vagy repülőgép 
dőléseiből és kanyarodásaiból adódó vízszintváltozásokat könnyedén, a kamera manuális 
operálásával korrigálhatjuk. Persze az is lehetséges, hogy nincs szükség korrekcióra egy kézikamerás 
légifelvételnél. Minden a rendező szándékán – a kameravezetési koncepción – múlik. Ha az a cél, 
hogy a felvétel realisztikus legyen, nem kell mindig és feltétlenül vízszintben tartani a kamerát. Ha 
viszont stabil, egyensúlyban lévő felvételeket szeretnénk készíteni, nem engedhetjük meg, hogy a 
helikopter, illetve a repülőgép folyamatos dőlésével a kamera képe is megdőljön. Ilyenkor olyan 
kameramozgatóra van szükség, amely korrigálja ezeket a dőléseket, és folyamatosan vízszintben 
tartja a kamerát. 
 
III.3.3. CAMERA MOUNT 
Időrendileg az első, kifejezetten légifelvételek készítésére kifejlesztett eszköz a Camera Mount volt. 
Használatához el kell távolítani a helikopter ajtaját. A nyílásba egy speciális ülés kerül az operatőr 
számára, aki úgy helyezkedik el benne, hogy repülés közben kilógnak a lábai a levegőbe.360 
 

 148. kép361 

 

                                                
359 Mivel a felső gépállásból és a távolságból adódóan nem látszott, hogy ki vezeti az autót, megoldható volt, hogy egy, a 
szereplő ruhájába öltözött kaszkadőr üljön a volán mögé. 
360 vö. Szabó i.m. 59. 
361 (148. kép) helicopters.net.nz Minden jog fenntartva. 
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A kameratest felülről vagy alulról van rögzítve a helikopterhez, olyan rugós vagy gumis 

szerkezettel, ami csillapítja a helikopter keltette rezgéseket. Annak érdekében, hogy a kamera akkor 
is vízszintben maradjon, amikor a pilóta elfordítja vagy megdönti a helikoptert, a kamera speciális 
fejre kerül, amit három tengelyben képes mozgatni az operatőr. Tehát a vízszintes illetve függőleges 
svenkmozgások mellett a kamerát saját Z-tengelye mentén is oldalra lehet dönteni. A fej mozgásának 
erőssége általában tízes skálán szabályozható. A repülés során a nyitott légtér miatt igen erős lehet a 
légmozgás, ráadásul a helikopter is folyamatosan dől, fordul, ereszkedik, emelkedik. Annak 
érdekében, hogy az operatőr által megkomponált kép ilyen körülmények között is kezelhető legyen, 
giroszkópos stabilizációs technikát használnak a három forgástengely mentén.362 

A legszebb légifelvételeket a kora reggeli és késő délutáni órákban lehet készíteni, mert 
ilyenkor laposak a fények, és szépen megrajzolják a fényképezendő tájat vagy városrészt, és kisebb 
az esély, hogy a helikopter árnyéka a felvétel képébe kerüljön.363 A másik előny, hogy ezekben a 
napszakokban (főleg kora reggel) még általában kisebb az autós forgalom is, így kisebb a 
légszennyezettség, és tisztább légköri viszonyok mellett forgathatunk. Mivel a menetszél erős a 
fedélzeten, a kamerára szerelt alkatrészeket biztonsági okokból ajánlatos minimálisra csökkenteni.364 
 Csak a légifelvételek készítésében való alapos jártasság esetén lehet olyan színvonalú snitteket 
forgatni, mint amilyenek Francis Ford Coppola Apokalipszis most című filmjében (1979) láthatók. 
Emlékezetes pillanat a filmben, amikor az amerikai helikopterek Wagner zenéjére megtámadnak egy 
vietnámi falut. Belső premier plánok és többalakos kompozíciók illetve külső totálok váltakoznak, 
hol a levegőből, hol a földről fényképezve – a jelenet sűrítve fejezi ki a háború szervezettségét és 
kegyetlenségét. 
 

 
 

      
 

                                                
362 vö. Szabó i.m. 59. 
363 Uo. 59. 
364 Uo. 60.  
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         149. képsor365 
 
III.3.4. HELIKOPTERES BESZERELÉS ÉS KISZERELÉS 
Kocsis Ágnes Éden című filmjében Gazella típusú helikoptert használtunk. Itt a kamerát a pilótafülke 
belsejébe szereltük, szemben a pilótával és a mögötte levő ülésen elhelyezkedő két szereplővel.366 
 

 150. kép367        151. kép368 
 

A felvételhez Arri Alexa Mini kamerát választottam, hogy a lehető legkevesebb helyet foglalja 
el a géptest, de így is nagylátószögű anamorf optikát kellett használnom, hogy mindhárom alakot 
megfelelően tudjam a képbe komponálni. A kamera beszerelése több mint két órát vett igénybe, mert 
biztonságtechnikai okokból mindig többszörösen kellett ellenőrizni, hogy a kamera teljesen stabilan 
legyen rögzítve, illetve hogy semmilyen formában ne zavarja a pilótát a kilátásban és a navigációban. 
A pilóta melletti első ülést ki kellett venni, hogy ne takarja ki a hátsó ülésen ülő szereplőt, így a 
gépben már nem maradt hely egyetlen stábtagnak sem. A kamera felvételi értékeit felszállás előtt 
beállítottuk, a jelenetet ebben a fix beállításban rögzítette a gép a repülés alatt. 
 A helikopterről, illetve repülőről történő filmezés csúcstechnológiája az, amikor a kamerát 
kiszerelik a gép külső felületére, s a pilótafülkéből távvezérléssel mozgatják. Ilyenkor a kamera egy 
fedett gömbtoronyba kerül, amelyen belül 360 fokban tud körbefordulni. A felvevőgép mozgását a 
másodpilóta mellé beépített joystick segítségével lehet vezérelni, de a kamera képe a helikopter 
fülkéjének hátsó részébe is kivezethető, így a mozgást maga az operatőr is irányíthatja, amennyiben 
kellő gyakorlattal rendelkezik.369 A kamera a zárt gömbtérből egy átlátszó búrán keresztül lát ki. A 
gömbtornyot álltalában a gép orrának alsó részére vagy a talpára szerelik, hogy a kamera minél 
nagyobb szögben láthasson anélkül, hogy maga a helikopter képbe kerülne. A joystick segítségével 

                                                
365 (149. képsor) Francis Ford Coppola: Apokalipszis most (Apocalypse now, 1979) – Zoetrope Studio. Minden jog 
fenntartva. 
366 Az Éden előkészítésről és hosszúsnittes forgatási technikájáról részletesen írok a IV.5. fejezetben. 
367 (150. kép) Tóth Máté Minden jog fenntartva. 
368 (151. kép) Tóth Máté Minden jog fenntartva. 
369 Szabó i.m. 61. 



 182 
minden irányban vezérelhető a mozgás, de a gömb belsejében lévő kamera optikájának 
gyújtótávolsága, a blendeértékek és az élesség is távvezérléssel állíthatóak.  
 A nagyköltségvetésű produkciók a precíz és látványos légifelvételek elkészítésével általában 
külön stábot bíznak meg. Az operatőr és a rendező ilyenkor pontos utasításokat adnak a légifelvétel-
készítő ministábnak, ők maguk azonban nem szállnak fel a helikopterre. A legfejlettebb ilyen jellegű 
eszközök: a Wescam, a Flir illetve a Cineflex. Mindegyiknél girostabilzáció gondoskodik a 
rezzenéstelen, stabilizált képalkotásról. Ezekkel az eszközökkel – a fedett gömbrendszernek 
köszönhetően – a helikopter hirtelen irányváltoztatásai vagy a szokatlan időjárási körülmények 
ellenére is szép snitteket lehet felvenni. 
 

 152. kép370 
 

Tarantino 2007-es Grindhouse: Halálbiztos (Quentin Tarantino: Grindhouse: Death Proof, 
2007) című filmjének szereplői kaszkadőrök. Az autós jelenetekben látható snittek egy részét 
helikopterről – Cineflex rendszerrel – rögzítették. Ezekben a bravúros és technikailag tökéletesen 
kivitelezett snittekben például azt látjuk, hogy a kamera felülről követ egy autót nagytotálban, 
miközben a kaszkadőr a motorháztetőn kapaszkodik. Aztán a kamera megközelíti az autót, hogy 
megmutassa – vágás nélkül – a szereplő premier plánját. De a mozgás még itt sem ér véget. A kamera 
egy ideig tartja a preimer plánt, majd átrepül egy másik autóra, hogy most már annak a mozgását 
kövesse. Végül újra felemelkedik totálba és lassan elhagyja a jelenetet.  
 Az ilyen jellegű légifelvételekhez használt kamerastabilizáló eszközök megjelenése nagy 
hatással volt a filmes formanyelv fejlődésére: szélesítette a belső vágás alkalmazásának lehetőségét. 
Az utóbbi húsz évben, részben a digitális technológia előretörése miatt forradalom zajlik a 
helikopteres légifelvételek területén is. Megjelentek a távvezérlésű modellhelikopterek, amelyek az 
egyre kisebb méretű kamerákat stabilan mozgatják. Nagy előnyük, hogy méretük miatt egészen közel 
tudnak kerülni egy jelenet szereplőihez anélkül, hogy nagy szelet generálnának rotorjaikkal. Ráadásul 
nincs szükség repülőtérre az induláshoz, a landoláshoz, az üzemanyag utántöltéshez, ahogy arra sem, 
hogy költséges bázist kelljen létesíteni a forgatás közelében. 
 
III.3.5. FÖLDKÖZELI LÉGIFÉNYKÉPEZÉS 
A földközeli légifényképezés során olyan távvezérlésű repülő eszközről készítünk légifelvételt, 
amelyet a földről irányítunk. Ezekkel a szerkezetekkel méretükből adódóan olyan szűk helyekre is be 
lehet repülni (pl épületek, hidak, sziklák, mozgó járművek), amelyeket más repülő eszközzel nem 
tudnánk megközelíteni. 
 
a. Flying Cam 
Az első modellhelikopter, amelyről légifelvételeket lehetett készíteni, a kilencvenes évek elején jelent 
meg, a neve Flying Cam. Kifejlesztője, a belga Emmanuel Prévinaire technikai Oscar-díjat kapott a 
találmányért 1995-ben. Így született meg a „close-range aerial photography”, vagyis a földközeli 
légifényképezés lehetősége.  

                                                
370 (152. kép) aerialfilmworks.com Minden jog fenntartva. 
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 A Flying Cam volt az első olyan szerkezet, amely a rászerelt kamerával egészen közel tudott 
repülni a felvétel tárgyához. Ráadásul olyan helyeken is lehetett vele forgatni, ahol ez korábban 
semmilyen más eszközzel nem volt megoldható – például szűk sikátorokba ereszkedve vagy 
közvetlenül a víz felszíne felett haladva. Az sem okozott neki problémát, ha egy nagyobb belső 
térben, stadionban, vagy például egy barlangban kellett felvételeket készíteni.  
 

 153. kép371 

 
Az első modellek még filmes kamerákat használtak, és a szerkezet vezérléséhez három 

emberre volt szükség: egy pilótára, aki távvezérléssel irányította a modellhelikoptert, egy 
kameramanra, aki az orrára szerelt kamerát mozgatta, és egy asszisztensre, aki az egyéb technikai 
feladatok elvégzéséért volt felelős.372Az elmúlt években azonban két olyan technikai változás is 
történt, amely hatással volt az új modellek fejlesztéseire. A kisebb és könnyebb digitális kamerák 
megjelenésével a modellhelikopterek mérete lényegesen csökkent – különösen a Red kamerák 
forradalmasították a modellhelikopterek fejlődését, mert ezekkel kis méretük ellenére is nagy 
felbontású felvételeket lehet készíteni, full frame-ben. A másik változás a műholdas földrajzi 
helymeghatározáson alapuló vételi módszer, a GPS megjelenése volt. A GPS előtt a 
modellhelikoptert irányító pilótának folyamatosan látótávolságon belül kellett tartania az eszközt a 
precíz és biztonságos működés érdekében.373 Ez komoly logisztikát és szervezési feladatokat 
jelentett: a pilóta és az operatőr általában valamilyen járművet használt annak érdekében, hogy 
követni tudja a Flying Camet. Előfordult az is, hogy a pilóták különböző pozíciókból, egymást 
váltogatva irányították a felvételt. A GPS megjelenésével ez a probléma megoldódott, hiszen a 
műholdak segítségével hajszálpontosan meg lehet határozni a Flying Cam térbeli pozícióját.  
 A műholdak pontos helyzetének megtalálásához és kiszámításához a vevőnek eleinte 10-15 
percre is szüksége volt. További áttörést jelentett a GPS technológiában a WIFI és a 3G 
mobilszolgáltatások megjelenése. Ezeken a hálózatokon keresztül ugyanis a vevő adatbázisa 
segédprogramok felhasználásával folyamatosan tárolni tudja a műholdak mozgásával kapcsolatos 
információkat, így a pontos koordináták kiszámolása már csak néhány másodpercet vesz igénybe. 
 
b. Drón 
Technikailag óriási a különbség egy jól kezelt drón segítségével készített felvétel munkamenete, és 
egy klasszikus helikopterről készített légi felvétel munkamenete között. A kamerák mérete a 
rendkívül felgyorsult technológiai fejlődésnek köszönhetően szinte napról-napra csökken, miközben 
egyre kifinomultabb szenzorokkal rendelkező akciókamerák és minőségi mozgókép készítésére 
alkalmas DSLR-ek374 lepik el a piacot.  

                                                
371 (153. kép) flying-cam.com Minden jog fenntartva. 
372 Szabó i.m. 63.  
373 Uo. 64. 
374 Digital single-lens reflex camera, azaz nagy felbontású mozgókép rögzítésére alkalmas fényképezőgép. 
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 2005-ben még úgy készítettünk „onboard” felvételt, hogy egy csőkamerát, egy nagy, külső 
akkumulátort, egy home-videózásra használt AV-csatlakozós handycamet és 2 méter kábelt 
masniztunk össze, majd mindezt egy autóra vagy motorra raktuk fel. Amikor először tartottam a 
kezemben a GoPro 1-et, alig hittem el, hogy ez a „gyufásdoboz” képes leváltani a nehézkes és olykor 
problémás onboard-rendszert. A GoPro-széria fejlődésében a nagy áttörést a GoPro4 jelentette. Ez 
már egy kiváló eszköz volt, leszámítva, hogy 4K felbontásban csak az „ultra wide” látószöget lehetett 
választani, „hordó-hatással.” Ez a technikai hátrány hívta életre 2015-ben a DJI Phantom kamerákat, 
amelyek már kiküszöbölték ezeket a problémákat.  
 A dróntechnika rohamos fejlődésének egyik fő mozgatórugója a DSLR kamerák megjelenése, 
majd fokozatos fejlődése volt. Az új technikát eleinte csak klipek, imázsfilmek gyártásához 
használták, majd szép lassan kezdett beszivárogni a televíziós műsorgyártásba is.  Idővel az egyre 
kisebb és tökéletesített vázak, illetve optikák életre hívták a DSLR-rendszerrel kompatibilis 
kameramozgató-eszközöket is. Mivel az új technológia súlya csökkent a film- és videókamerákhoz 
képest, kiválóan lehetett használni a könnyített steadicamekkel. Később üdítő volt a sliderek375 
megjelenése is, a DSLR technológia nagyban hozzájárult a megszületésükhöz.  
 A légifelvételek készítésére alkalmas drónokon a korábban részletesen tárgyalt gimbalok 
stabilizálják a kamerát és a kamera képét. 2013-ban jelent meg a DJI Phantom az első copterével, ami 
GoPro kamerát vitt. Ezzel már közel lehetett repülni tárgyakhoz, témákhoz, és olyan mozgásokra volt 
képes a felszerelés, amelyre más repülő szerkezet – helikopter vagy sárkányreplő – nem. Drónnal 
kivitelezhető a kamerák „bólintása”, „csavarása” és a kamera „ellenfordítása”, olyan mozgások 
kombinálása, amikor a kamera elindul, mint egy steadicam, felemelkedik, mint egy technokrán, majd 
kinyit, mint egy Copter. És mindez egy hosszú, feszes snittben, a témához igazítva történik meg.  
 

 154. kép376 
 
 Idővel egyre felhasználóbarátabb drónok jelentek meg (RTF), rengeteg kiegészítő árasztotta 
el az internetet. A dróntechnológia a kisköltségvetésű produkciók számára is elérhetővé vált, így ma 
már szinte bárki készíthet légifelvételt. A drónok alapvetően biztonságos eszközök, mivel ideális 
esetben GPS-koordináták alapján repülnek. Ha egy drón nem kap parancsot, akkor lebeg, ha elveszti 
a jelet, elindul a felszállási pontra. Ma a legfejlettebb drón a piacon a DJI Inspire 2 típusú drón. A 
szerkezet váza magnézium és alumínium keveréke, a karok pedig szénszál-erősítéssel készültek. Az 
Inspire 2-be a CineCore 2.0 nevű szenzor lett beépítve, amely 5.2 K Raw felbontású felvételek 
rögzítését teszi lehetővé. A szerkezet maximális repülési sebessége 108 km/óra, repülési ideje 27 
perc, az elérhető repülési magasság pedig 350 méter. 
 

                                                
375 A sliderekről részletesebben lásd a II.4.4. fejezetet. 
376 (154. kép) enterpreneur.com Minden jog fenntartva. 
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 155. kép377 
 
c. Octocopter 
A filmipar fejlődésének szempontjából fontos megjegyezni, hogy az utóbbi néhány évben 
megjelentek azok a drónok is, amelyek nagyobb, professzionális kamerákat is képesek szállítani. A 
fejlesztések hatására megváltozott a játékfilmekben használt légifelvételi technika. Korábban a kis 
méretű, GoPro kamerákat szállító drónok felvételeit meglehetősen nehéz volt összevágni a 35 mm-
es negatívra, vagy a nagy felbontású elektronikára forgatott jelenetekkel.   

Az Octocopter egy olyan nagy teljesítményű drón, amelyre a kis méretű filmes kamerák 
mellett az Alexa Mini, illetve a Red kamerák összes modellje felszerelhető. Ha egy filmet 35 mm-es 
negatívra, vagy 35 mm-es digitális szenzoros kamerával forgatunk, akkor azokat az Octocopterre 
szerelt kamera képével összevágva egységes maradhat a film teljes egészének képi világa.  

Kocsis Ágnes Éden című filmjét Arri Alexa Studio kamerával forgattam, 2.8 K Arri RAW 
felbontásban, anamorfikus, PL-foglalatos optikákkal. A légifelvételekhez Octocoptert is használtunk, 
amely Arri Alexa Mini kamerát szállított. Ez a konstrukció nem csak arra adott számunkra 
lehetőséget, hogy következetesen RAW felbontásban tartsuk a rögzített felvételeket, de az 
anamorfikus PL-foglalatos optikákat is megtarthattuk a légifelvételek során. A tömörítetlen 
felbontásban rögzített anyag ráadásul nagy segítség volt az utómunka-stábnak is, tekintve, hogy 
számos CGI elem került utólag a felvételekre.378 Az Octocopter lényegesen nagyobb méretű, mint a 
kisméretű GoPro kamerákat szállító drónok. Ebből adódóan a repülési magassága csak 120 méter, a 
repülési ideje 6 perc és szeles időben könnyebben elveszti a stabilitását. 
 

 156. kép379 
  

                                                
377 (155. kép) store.dji.com Minden jog fenntartva. 
378 A filmkép további digitális manipulálási lehetőségeiről lásd a Melléklet B összefoglalóját. 
379 (156. kép) Tóth Máté Minden jog fenntartva. 
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III.4. Vízi és víz alatti kameramozgató eszközök  
Az első víz alatti fényképet Louis Boutan rögzítette 1893-ban. A fotográfust ábrázoló fénykép egy 
segéd közreműködésével egy házilag készített üvegvitrinből készült: 
 

 157. kép 380 
 

Az első kifejezetten merülésekhez használható víz alatti tokot 1949-ben fejlesztették ki 
Németországban, nagyformátumú Rolleiflex fényképezőgépekhez: ez volt a Rolleimarin. A 
Rolleimarint tekinthetjük a mai kamerákhoz használt víz alatti tokok elődjének. A filmiparban ezeket 
az átlátszó, teljesen vízhatlan tokokat gyűjtőnéven Splash Bagnek nevezik. Amint a kamera belekerül 
ebbe a tokba, kezdődhet a merülés. Abban az esetben, amikor a felszínhez közel, vagy sekély vízben 
történik a forgatás, általában maga az operatőr dolgozik a géppel. Ha mélyre kell merülni, akkor 
általában búvárok, vagy külön erre a feladatra specializálódott operatőrök készítenek felvételeket. A 
kamera beállítása mindkét esetben távvezérléssel történik a szárazföldről vagy valamilyen vízi 
járműből egy segédoperatőr közreműködésével. 
 A víz alatti filmezés folyamán olyan dolgokra kell figyelmet fordítani, amelyek a szárazföldön 
nem okoznak problémát. Kézből dolgozva ügyelnünk kell a testünk mozgására: el kell sajátítani 
egyfajta finomlebegés-technikát. Ha túl nagy és vehemens mozdulatokat végzünk a víz alatt, az 
könnyen felkavarhatja a homokot vagy az iszapot, tönkretéve a felvételt. Ilyenkor hosszú percekig 
várhatunk, amíg újra kitisztul a víz. Azt is megtapasztaltam, hogy víz alatt szinte kizárólag a 
nagylátószögű optikák érvényesülnek. A szárazföldi forgatásokkal ellentétben a teleoptikák nem 
csökkentik a mélységélességet, hanem sokkal inkább maszatossá kenik a képet. Még a nagylátószögű 
optikákat is érdemes zártabb íriszálláson használni, hogy tovább növeljük a mélységélességet. 
 A másik kontextusfüggő specifikum, hogy a víz – a hullámzás függvényében – 
kiszámíthatatlanul töri meg a fényt. Egy olyan jelenetet, amelyet a szárazföldön ellenfényesre 
állítanánk be, a víz alatt érdemes frontálisan világítani, hogy a víz alatti alakok kontúrjai határozottak 
legyenek. 

                                                
380 (157. kép) overgaard.dk Minden jog fenntartva. 
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 158. kép381 
 
 A víz alatti forgatások másik tanulsága, hogy a mélység meglehetősen mostohán bánik a 
színekkel. Körülbelül 5 méteres mélységtől lefelé eltűnik a piros szín – fekete lesz belőle még akkor 
is, ha fent süt a nap. Ha tovább merülünk, a többi szín is elenyészik, minél mélyebben szeretnénk 
filmezni tehát, annál több fényre van szükség, de sokat segíthet a kamerára rögzített színszűrők 
(elsősorban a piros) alkalmazása is. 
 Ahogy a szárazföldi felvételek esetén, úgy idővel a víz alatti képrögzítésnél is megszületett az 
igény arra, hogy komplex és mechanikus kameramozgásokat is alkalmazhassanak a filmkészítők. A 
nagy kékség (Luc Besson: The big blue, 1988), a Titanic (James Cameron, 1997), vagy a James Bond-
filmek egy-egy vízalatti akciójelenete már nem kézikamera használatával készült. A Skyfall (Sam 
Mendes, 2012) víz alatti jeleneteit például egy külön ehhez a filmhez megépített „vizes stúdióban,”382 
egy 20 x 20 méteres, 6 méter mély medencében forgatták, úgy, hogy a medence köré hidalást 
építettek, ahonnan a víz alatti jeleneteket 100 Kw-os SoftSun lámpákkal világították meg.  
 A nagyszabású víz alatti jelenetek világítását és fényképezését általában egy speciálisan 
képzett operatőr végzi.383 Az ő feladata a kameramanok tevékenységének instruálása, összehangolása 
is, akik mind tapasztalt búvárok. A víz alatti akciójelenet koreografálásáért külön búvárkoordinátor 
felelős,384 aki betanítja és irányítja azokat a búvárokat, akik segítenek pozícionálni a szereplőket, 
illetve mozgatni azokat a tárgyakat és eszközöket, amelyek szükségesek a víz alatti felvételekhez. 
Technikai szempontból az első számú feladat, hogy a víz alatt levő kamerák képét kivezessék a stúdió 
monitoraira, így a rendező és az egész stáb pontosan látja, hogy mi történik odalent. Másfelől a vízben 
is létesítenek olyan vízhatlan monitorokat, amelyeken egy-egy felvétel után a színészek vissza tudják 
nézni a jelenetet anélkül, hogy ki kellene szállniuk a vízből. 
 Ahhoz, hogy a rendezőasszisztens tolmácsolni tudja a rendező utasításait a víz alatt dolgozó 
stábnak, speciális frekvencián működő kihangosítókat használnak. Egy-egy rövid jelenet minden apró 
mozdulatát megannyiszor lepróbálják a víz alatt úgy, hogy a színészek oxigénmaszkot viselnek. Csak 
amikor már mindent begyakoroltak, akkor veszik fel a jelenetet maszk nélkül, betartva a legszigorúbb 
biztonsági intézkedéseket.  
 A víz alatt nem lehet dollyt használni a sínrendszer kiépítésének nehézsége miatt. A kamera 
komplex mozgatására a legjobb megoldás az, ha a gép olyan kránra kerül, amelyet víz alá lehet 
meríteni. Ilyenkor nemcsak a kamerát kell vízhatlan Splash Bagbe öltöztetni, hanem a kamerafejet is, 
illetve a kránnak azt a részét, amely érintkezik a vízzel. A Chapman cég néhány éve kifejlesztett egy 
teljesen vízálló kránt, a Hydrascope-ot.385 Ez a szerkezet tulajdonképpen egy vízálló technokrán. A 
kránra szerelt kamera a víz alatt minden irányban képes mozogni. Az eszközt különböző hosszúságú, 
teleszkopikus karokkal lehet használni, a leghosszabb jelenleg 25 láb hosszú. Figyelemre méltó, hogy 
                                                
381 (158. kép) Filmmaster, Milan. Minden jog fenntartva. 
382 Underwater Studio  
383 Hivatalos nevén: Underwater Director of Photography. 
384 Hivatalos nevén: Dive Coordinator. 
385 Ezt használták a fent említett Skyfall című film víz alatti akciójeleneteinek felvételénél. 
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a teleszkópok a kart – tengelyben előre – milyen gyorsan tudják mozgatni. A kar sebessége 
másodpercenként két és fél méter. 
 

 159. kép386 
 

Egy másik említésre méltó fejlesztés a közelmúltból az a kamerafej, amelyet a Hydroflex nevű 
cég mutatott be. Ez a A Hydrohead 3, amellyel már 50 méteres mélységben is készíthetünk 
felvételeket. Ma már létezik víz alatt használható fénymérő eszköz, víz alatti kontroll-monitor és 
kommunikációs rendszer is, sőt, olyan kamera is, amely kifejezetten víz alatti werkfilmezéshez 
használható. A közvetlenül a víz felszínén történő forgatások alkalmával pedig, az optikák 
párátlanításáról olyan rendszer gondoskodik, amely sűrített levegő fújásával tartja folyamatosan 
tisztán a frontlencsét. 
 Garrett Brown, a steadicam feltalálója vizes sportesemények felvételéhez is fejlesztett 
kameramozgató eszközöket. Az 1992-es barcelonai olimpián, az úszószámok közvetítésénél 
használták először Mobycam nevű találmányát. Ez egy sínpályán mozgó, vízhatlan gömbben – 
„tengeralattjáróban” – elhelyezett kamera, amely a medence alján mozog, párhuzamosan az 
úszósávokkal. A kamera képét a medence mellé telepített monitorokra vezették ki, a gépet pedig 
távvezérléssel irányították. Az eszköz lehetővé tette, hogy a nézők alsó gépállásból, a „víz alól” 
követhessék az úszók mozgását verseny közben. 
 

 160. kép387 
 
  

                                                
386 (159. kép) chapman-leonard.com Minden jog fenntartva. 
387 (160. kép) wired.com Minden jog fenntartva. 
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III.5. Kamera kontroll rendszerek 

 
III.5.1. MOTION CONTROL 
Operatőri tanulmányaim alatt néhány évig lehetőségem volt Motion Control operátorként dolgozni. 
1998-ban érkezett Magyarországra egy korábban még nem használt kameramozgató rendszer, a 
Genuflex MK2 Motion Control rendszer, és ennek a kezelésére két hazai operatőrt képeztek ki. Egy 
neves amerikai VFX supervisor, Eric Pascarelli és a Genuflex rendszer fejlesztője, maga Joe Lewis 
töltött velünk négy hetet Budapesten, hogy mindent megtanítsanak nekünk erről a gépről. 
 Az első napok a gép összeszereléséről szóltak. A gép alkatrészeit négy konténer szállította 
Los Angelesből, melynek már a kipakolását is előre meghatározott instrukciók szerint kellett 
elvégezni. Először a masinához kapcsolódó kábelrendszer kezelését és megfelelő tárolását 
sajátítottuk el azzal, hogy egy speciális mozdulatsort tanultunk meg, amellyel a több köteg tömlő 
vastagságú kábelt szakszerűen össze lehet tekerni, illetve ki lehet bontani.388 Ezt követte az 
úgynevezett „plywood-rendszer” lefektetése. Ezek körülbelül 1 centiméter vastag, egymás mellé 
illesztett rétegelt lemezlapok, amelyekre a Motion Control fártmozgásait megalapozó sínrendszer 
épül. A sínek kifejezetten ehhez a modellhez lettek legyártva, tehát nem kompatibilisek semmilyen 
más fártsín-szabvánnyal. A sínekre kerül a kocsi, majd erre a karszerkezet, ami a kamerát tartja. A 
felépített Motion Control – külső formáját tekintve – egy kránra emlékeztet. Ebben az esetben 
azonban az eszköz különböző egységei egy központi számítógépre vannak kikötve, amely a 
mozgásokat vezérli. Az eszköz tehát nem más, mint egy „krán-jellegű óriásrobot.” 
 

 161. kép389 
 

A Genuflex központi számítógépe DOS rendszerben működik. Ez egy 16 bit-es operációs 
rendszer, amelyet a Microsoft annak idején az IBM kompjúterekhez fejlesztett ki. Kezelése 
meglehetősen komplikált, ezért ennek az elsajátítása két hetet is igénybe vett. A számítógép által 
külön, három tengelyen („pan”, „tilt” és „Z” tengely) irányítható a síneken gördülő kocsi, a ráépített 
kar, illetve a kamera fejének mozgása. Mindezek mellett a számítógép vezérli a szektor állását, az 
írisz értékeket, a másodpercenkénti kockaszámot (fps) és az élességet is.  
 A robot és a hozzá tartozó vezérlőrendszer felállítása eleinte fél napot is igénybe vett. Később, 
amikor már kellő rutinnal és tapasztalattal rendelkeztünk, két órára volt szükségünk ahhoz, hogy a 
rendszert programozásra kész állapotba hozzuk. A Motion Control technológia lényege az előre 
beprogramozható kockapontos mozgásokon alapul. Megjelenése előtt a filmtrükkök alkalmazásához 
az úgynevezett „stoptrükk” technikát alkalmazták a filmesek,390 melynek lényege a teljesen fix 
                                                
388 Részletkérdésnek tűnhet, azonban ha a kábelek helytelen módon vannak feltekerve, akkor egyrészt nem lehet őket 
megfelelően tárolni és szállítani, másrészt bizonyos idő után zárlatot idézhetnek elő a rendszer működésében. 
389 (161. kép) dwdev.info Minden jog fenntartva. 
390 A legenda szerint ezt a technikát Georges Méliès fedezte fel 1895-ben, véletlenül. A párizsi utcai forgatás közben a 
felvevőgép technikai hibája miatt elakadt a film a kazettában, melyet Méliès a kamera és az állvány elmozdítása nélkül 
korrigált, így a felvételt néhány perces kihagyás után folytatni tudta. A filmtekercs laborálása után a felvételen látható 
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kamera. Így megtehetjük azt, hogy az egyik snittben a szereplő a szobában lévő kanapén ül, majd a 
következő snittben az ágy alatt fekszik, aztán egy újabb snittben a szekrény tetején ül, majd pedig a 
csillárról lóg lefelé. Mivel a kamera nem mozdult el, a felvételeket egymáshoz illesztve végül 
egyetlen snittet kapunk a szobáról, amelyben minden tárgy a helyén van, de a szereplőből 5-öt látunk, 
illetve 5-ször ugyanazt: különböző pozíciókban, a szoba 5 különböző pontján. Ugyanezzel az 
eljárással készülnek a fix-beállítású úgynevezett time-lapse felvételek is. A kamera pozíciója ilyenkor 
is változatlan, azonban másodpercenként nem 25-öt exponálunk, hanem például csak percenként 
egyet. Ennek az lesz az eredménye, hogy míg a beállításunk nem változik, addig a felvételt normál 
sebességgel lejátszva fél perc alatt lepereg előttünk egy teljes nap gyorsított felvételben, 
napfelkeltétől naplementéig.391 A „stoptrükk”-típusú felvételek fokozott figyelmet igényelnek az 
egész stábtól, mert ilyenkor nemcsak a kamerát nem szabad elmozdítani (locked off camera), de a 
díszletben lévő tárgyakat sem. Ha valami mégis elmozdul, akkor az ugrást fog eredményezni a végső 
képen. 

A Motion Control megjelenését az az igény szülte, hogy a „stoptrükk” technikájával előállított 
„bűvészmutatványokat” létre lehessen hozni úgy is, hogy közben a kamera megmozdul. Amikor a 
kamera mozogni kezd a háromdimenziós térben, akkor ez a mozgás a perspektíva megváltozásával 
jár együtt. Olyan szerkezetet kellett tehát megépíteni, amely a térben mozgó kamera mozgását teljesen 
egzakt módon, kockapontosan tudja újra és újra megismételni. Ennek eredményeképpen – minden 
mozgás során – a tér perspektívája is teljesen azonos módon változik.  
 Erre képes a Motion Control. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a film operatőre megmutatja 
a Motion Control-operatőrnek, hogy mi legyen az a mozgáspálya, amit a kamerának be kell járnia a 
felvétel során. Ezután kezdődhet a gép programozása, melynek során az operátor a számítógép 
irányításával a gépet szakaszosan végigmozgatja a kért mozgás útvonala mentén. A Motion Control 
a kamera által végigjárt teljes mozgás útvonalát apró szakaszokra osztja szét, majd minden egyes 
fázisban, az összes mozgó egységére vonatkozóan úgynevezett key frame-eket táplál a számítógép 
memóriájába. Tehát rögzíti a kocsi pozíciójának koordinátáit a síneken, a kar magasságának és 
kilengésének adatait a „0” ponthoz képest, a kamerát mozgató fej mindhárom tengelyének pontos 
állását, illetve magának a kamerának a beállításait (blende, szektor, élesség és a másodpercenkénti 
felvételi sebesség). A kamera mozgásának apró fázisait végigjárva a számítógépen végül megszületik 
egy key frame-ekből álló sor, elkészül a teljes mozgást modellező, „leíró görbe”. Ettől kezdve a 
mozgás korlátlan számban, kockapontosan megismételhető; és ahogyan a „stoptrükk” során 
egymásra raktuk a teljesen azonos képkivágású képsíkokat, amelyek fedték egymást, most a 
szinkronban mozgó képek is tökéletesen le fogják fedni egymást. A gépnek azonban milliméter 
pontosággal kell megismételnie a mozgást. Azért kell a terepet teljesen kistabilizálni, és a fent említett 
plywood-lapokat lefektetni, hogy a rajta levő síneket tökéletesen le lehessen rögzíteni.392 
 A példában említett szobában Motion Control segítségével úgy tudjuk megmutatni az öt 
különböző pozícióban elhelyezkedő egyazon szereplőt, hogy felvétel közben a kamera bemegy az 
ajtón, a kanapén ülő szereplő arcáról felemelkedik a csilláron lógó szereplő kezére, majd mielőtt 
kirepülne az ablakon, benéz az ágy alá, hogy ott is megmutassa a szereplőt. A mozgás görbéje, amit 
a key frame-ek összekötésével a számítógépen elkészítettünk, később minden részletében 
megismételhető, még akkor is, ha az eszközt más helyen, vagy más időpontban építjük fel újra.393 Így 
készült 2001-ben az Egy csodálatos elme (Ron Howard: A beautiful mind, 2001) című filmnek az a 
snittje, ahol a matematikus John Nash-t egy tételen látjuk dolgozni. A beállítás egy folyamatos snitt, 
                                                
omnibusz hirtelen halottaskocsivá változott. Méliès a véletlen felfedezés után már tudatosan használta a „stoptrükk”-öt, 
többek között az Egy nő eltüntetése (L'escamotage d'une Dame, 1896) című filmjében. A kezdeti mozgókép-technikákról 
lásd még a Melléklet A áttekintését. 
391 Ezzel a technikával hozta létre gyorsított felvételeit Wilfried Basse a Berlini piac (Market in Berlin, 1929) című 
filmjében. 
392 Ezért is nem szabad mozgás közben hozzáérni a géphez: az összes beállítást a kamerán távvezérléssel kell végrehajtani. 
393 Stanley Kubrick e trükk tekintetében is úttörő volt, ő volt az első, aki Motion Control-elven működő, kezdetleges 
szerkezetet használt 2001 - Űrodüsszeia (2001: A Space Odyssey, 1968.) című klasszikusában. 
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közben mégis azt látjuk, hogy a külső térben váltakoznak az évszakok, mivel a filmkészítők így 
szerették volna kifejezni – montázs helyett egyetlen snittel – ,hogyan repül el fél év az elmélyült 
munka közben a férfi számára szinte észrevétlen módon. 
 

 
 

 
 

 
 

         162. képsor394 
 

Ezt a snittet csak Motion Control segítségével lehetett elkészíteni. A forgatás a gyakorlatban 
úgy történt, hogy a Motion Controllal leforgatták, amint a szereplő Russel Crowe a matematikai 

                                                
394 (162. képsor) Ron Howard: Egy csodálatos elme (A beautiful mind, 2001) - Universal Pictures, DreamWorks, Imagine 
Entertainment. Minden jog fenntartva. 
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feladaton dolgozik, majd a stáb a többi évszakban is visszament a helyszínre, hogy megismételje a 
gép memóriájába elmentett mozgássort (újra és újra felépítve az eszközt a helyszínen). Végül, amikor 
a többször megismételt felvétel után egymásra helyezték az egyes layereket, megszületett a jelenet.395 

A Motion Control rendszerek többfélék lehetnek: pl. Animoko, Modula, Talos, Milo Short, 
Milo Long, Cyclops (lásd a lenti képeket). A technika fejlődésével párhuzamosan az eszközök 
üzembehelyzési és programozási ideje is egyre rövidebbé vált, míg a tengelyek száma – amelyek 
mentén a gép a térbeli mozgásokat végzi –, illetve a karok hossza pedig fokozatosan nőtt. A ma 
használatos gépek tökéletes precizitással működnek, és csak minimális zajt generálnak működés 
közben. 

 163. kép396 

 164. kép397 

                                                
395 A Transformers: A kihalás kora (Michael Bay: Transformers: Age of Extinction, 2014) című film felvételeinek egy 
része például az úgynevezett CMOCOS (Camera Motion Control System) nevű kameramozgató rendszer segítségével 
készült. Ennek alapja egy osztrák gyártmányú, kisméretű, könnyűszerkezetes robot, a KUKA (Wunderwerk fejlesztés), 
mely hét tengelye segítségével, egyetlen statikus pontból kiindulva összetett kameramozgásokra képes. Az említett film 
egyik jelenetében például a kamera elhagyja egy kocsi belterét, majd miután megmutatja fentről a járművet, visszatér a 
kiindulópontba. 
396 (163. kép) mrmoco.com Minden jog fenntartva. 
397 (164. kép) mrmoco.com Minden jog fenntartva. 
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 165. kép398 
 

 166. kép399 
 

 167. kép400 
 
III.5.2. BOLT HIGH SPEED CINEBOT 
Ezt a programozható robotot precíziós térbeli mozgásokhoz illetve lassító kamerákhoz fejlesztették 
ki. Különösen reklámfilmek forgatásakor a table-top jellegű termékfelvételek alkalmával 
alkalmazunk gyakran magas – 500, 1000 vagy akár 2000 másodpercenkénti – kockaszámot az 
erőteljes stilizáltság eléréséhez. Amikor közeliben látjuk, ahogy egy gyöngyöző italban szállnak a 
buborékok vagy lassítva hullanak a kávészemek, akkor szinte biztosra vehetjük, hogy a filmesek 
High-Speed kamerát használtak. Egy-egy ilyen lassított felvétel alkalmával a valóságban 
természetesen minden rendkívül gyorsan történik. Ha néhány méter magasról szórunk kávészemeket 
egy terepasztalra, akkor azok a valóságban fél másodpercig sem lesznek a levegőben. A High-Speed 

                                                
398 (165. kép) mrmoco.com Minden jog fenntartva. 
399 (166. kép) mrmoco.com Minden jog fenntartva. 
400 (167. kép) mrmoco.com Minden jog fenntartva. 



 194 
kamerákkal lehetőség nyílik a felvétel belassítására, azonban ha felvétel közben a kamerát is 
szeretnénk mozgatni – úgy, hogy együtt süllyedjen a hulló kávészemekkel –, akkor olyan 
kameramozgatóra van szükség, amelyik álló helyzetből a másodperc tört része alatt képes 
felgyorsulni, hogy felvegye a hulló kávészemek sebességét.401 
 Néhány éve az operatőrök még manuálisan próbálták elkészíteni az ilyen jellegű felvételeket 
– például úgy, hogy egy rövid Jib Armon rángatták a kamerát, vagy megpróbálták a slider egyik 
végéből a másikba húzni a lehető leggyorsabban. Ha szerencséjük volt, akkor a huszadik próbálkozás 
után talán volt egy használható pillanat, amikor a termék és a kamera egyenletesen és szinkronban 
mozgott egymással a megfelelő ellenfényben, és az adott szekvencia még fókuszban is volt. A 
Camera Control cég által kifejlesztett Bolt High-Speed Cinebot rendszer olyan precíziós 
kameramozgásokhoz lett megalkotva, ahol sebesen mozgó dolgokkal kell a kamerának szinkronban 
maradnia a felvétel során. A Bolt a Flair nevű Oscar-díjas szoftverrel működik, amely nemcsak a 
robot gyors programozását teszi lehetővé a díszletben, de arra is lehetőséget ad, hogy közvetlenül 
importáljunk és exportáljunk mozgásokat a Maya, vagy más 3D jellegű segédszoftverek segítségével. 
 A Bolt alapja rögzíthető közvetlenül a padlóra, ilyenkor csak a kar és a kamerafej mozog a 
felvétel során. Azonban kívánság szerint sínrendszerre is helyezhető az eszköz, ebben az esetben – a 
korábban említett – Milo rendszer képezi a rig alapját. A hagyományos Motion Control rendszerekkel 
ellentétben ennek a kameramozgató eszköznek az összeszerelése mindössze egy órát vesz igénybe, 
és a Flair software-nek köszönhetően a programozási idő is lényegesen rövidebb, mint például a 
Genuflex rendszer esetében. A Bolt további jellemzői a high-speed fókusz, a varió és írisz kontroll, 
illetve az, hogy a rendszerrel szinkronba állítható a lámpapark vezérlése és a kamera time code-ja. 
Fontos az is, hogy az eszköz a súlyát, a méretét és mozgásának sebességét tekintve tökéletesen 
megfelel minden aktuális munkavédelmi előírásnak. 
 

  168. kép402 
 
III.5.3. TECHNODOLLY 
A Technodolly a Technokrán és a Motion Control ötvözete, vagyis egy olyan programozható krán, 
mint a Motion Control, de ennek az eszköznek teleszkopikus karja van, amely szintén programozható, 
a mozgás pedig tetszés szerint bárhol és bármikor újra játszható. Programozása lényegesen 
egyszerűbb, mint a Motion Controlnak: a kamera-operátor, a key-grip és az első kamera-asszisztens 
megadják a mozgás első, néhány köztes és utolsó képkockáját (key frame), melyeket az eszköz 
automatikusan összeköt. Az első lejátszásnál a kamera-operátor manuálisan finomra hangolja a 
mozgást, további key frame-ek hozzáadásával illetve törlésével. A Technodolly a kameramozgások 
megkoreografálását 25 láb szélességben, 15 láb magasságban és 80 láb hosszúságban teszi lehetővé. 
A teleszkopikus kar mellett természetesen a kamerafej, a fókusz, a varió-állás és az írisz-érték is 
                                                
401 A kamerának a felvétel alatt a kezdő- és a végpont között végig rendkívül gyorsan kell mozognia ahhoz, hogy a felvétel 
lassított lejátszásakor a mozgást kellemes sebességűnek és méltóságteljesnek érzékeljük. 
402 (168. kép) Tóth Máté. Minden jog fenntartva. 
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programozható. A Technodolly a Motion Control rendszerek pontosságával és a Technokránok 
hatékonyságával teljesen zajmentesen dolgozik. 
 

 169. kép403 
 

 170. kép404 
 
  

                                                
403 (169. kép) gripsbranch.org.uk Minden jog fenntartva. 
404 (170. kép) uk.panavision.com Minden jog fenntartva. 
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IV. A faktuális kameramozgás szerepe a történetmesélésben 
 

IV.1. A snittrebontást helyettesítő kameramozgás 
A kameramozgások és a különféle kameramozgató eszközök áttekintése után most vizsgáljuk meg 
néhány példán keresztül, hogy a snittrebontáshoz viszonyítva hogyan használhatjuk a 
kameramozgásokat a történetmesélés folyamán, illetve hogy egy hosszú beállítás milyen módon 
képes érzékeltetni a filmen belüli szemszögváltásokat. Snittrebontás során a vágás technikájával két 
snitt között szemszöget, plánt, helyszínt vagy napszakot váltunk a filmben – a gépmozgás mindezt, 
illetve ezek kombinációját is helyettesítheti, megteremtve így a belső vágás lehetőségét.405 
 Egy egyszerű példát idézve: két egymással szemben ülő szereplő asztali beszélgetését a 
hagyományos snittrebontásos technika három különálló snittben dolgozhatja fel: először egy objektív 
szemszögből szituálja a két szereplőt egy kistotálban, majd a dialógus alatt az egyik szereplő 
nézőponti szemszögéről a másik szereplő nézőponti szemszögére vált, vagy az egyik szereplő 
ansnittjéről a másik szereplő ansnittjére – a beállítás–ellenbeállítás technikát használva. Ugyanez a 
jelenet azonban vágás nélkül is felvehető, egyetlen snittben, mégpedig úgy, hogy 180 fokban 
körbekocsizzuk a jelenetet. Ilyenkor valójában a beállítás több kisebb részbeállításra osztható: a snitt 
elindul az egyik szereplő ansnittjéből, majd azt elhagyva tovább mozog nézőponti szemszögre. A 
félköríves sínpályán továbbhaladva a kamera egyre távolabb kerül a két szereplő tekintete közötti 
tengelytől, így fokozatosan csökken a szubjektív hatás, a snitt pedig objektív látószögbe vált át, 
oldalról mutatva a két szereplőt. Innen még tovább haladva, újra közeledni kezd a kamera, de már a 
másik szereplő nézőpontjához, majd elhagyva azt is, megérkezik a második szereplő válla mögé: 
felvéve a második ansnittes beállítást.406 A kamera tehát vágás nélkül váltott szemszöget és plánokat. 

A jól kivitelezett belső vágás olajozottabbá, egyenletesebbé teszi a film tempóját azáltal, hogy 
szinte észrevétlenül köti össze a jeleneteket, hagyva, hogy azok mintegy egymásba folyjanak, 
folyamatosak legyenek. Ez a stílus közelebb áll ahhoz, amit a mindennapi életben tapasztalunk, ahol 
szintén nem érzékelünk vágásokat, noha bizonyos események elkezdődnek, mások meg 
befejeződnek. Mint láttuk: a belső vágás is tartalmaz „vágást,” de a váltakozó szemszögeket, plánokat 
a kamera mozgása „összeköti”, folyamattá oldja, s ily módon „bejárhatóvá” teszi a néző számára a 
megmutatott, kamerával bejárt teret.  
 Történetmesélő fikciós film forgatásánál általában azt tapasztalom, hogy a színészek akkor is 
szeretik a hosszú snitteket,  ha a kamera mozgása speciális előkészületeket és fokozottabb figyelmet 
igényel, így ugyanis nem zökkennek ki a játékból, és alakításukban folyamatokat tudnak felépíteni. 
Gyakorlati megfigyeléseim szerint, amikor túlságosan sok beállításból dolgozunk fel egy jelenetet, 
gyakran előfordul, hogy a színészek visszafogottabb teljesítmény nyújtanak, vagy azért mert 
kifáradnak, vagy azért mert energiáikat a nagy pillanatokra, például a róluk készülő közelképekre 
tartalékolják.  

Egy hosszú, vágás nélküli, komplex kameramozgás – a szemszögváltás révén – megteremtheti 
a nézőben az ok-okozati összefüggést. A beállítás elején megmutatjuk, hogy mit lát a szereplő, majd 
a gépmozgás által – a snitt végén – a reakcióját is, például egy arcközeli beállításban. Egy ilyen 
gépmozgás során az előtér és háttér közti fókusztávolság variálásával is irányítható a néző figyelme. 
Kósa Ferenc használja például ezt a technikát a Tízezer napban, amikor Juli meglátogatja a gyilkosság 
miatt elítélt Istvánt a börtönben. A nő egy másik fogoly feleségének adja ki magát, hogy beszélhessen 
a férjével. Hogy az őrök ne fogjanak gyanút, úgy tesz, mintha valaki másnak mesélné el, hogyan 

                                                
405 vö. Szabó i.m. 27. A hosszú beállítás kérdésével korábban a II.3.9.a (Hosszú fárt vagy vágás?) fejezetben foglalkoztam, 
ott esett szó a belső vágásról is. 
406 Az általános szabály szerint a legaktívabb belső fokalizáció ahhoz a szereplőhöz tartozik, aki a kamerához a 
legközelebb áll. Lásd: Deleyto, Celestino: Fokalizáció a filmi elbeszélésben. Apertúra 2005. ősz. 
http://www.apertura.hu/2005/osz/deleyto/ Utolsó letöltés: 2018.06.03. 
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élnek otthon. István nem meri megszólítani, megérinteni Julit, csak távolról nézi. Juli monológja alatt 
István szemszögéből látjuk, ahogy a nő hazaindul. Mivel a közöttük lévő távolság nagy, Sára Sándor 
tág kivágásban mutatja a távolodó nőt. Bár Széles valójában mozdulatlanul áll, a nézőpontját 
modellező beállításban a kamera a nő után kocsizik.  

Akárcsak a film korábban tárgyalt szekérjelenete esetében, a kameramozgás itt is a férfi 
lelkiállapotát, vágyait és elfojtásait sejteti. Széles szeretne a felesége után szaladni, megérinteni, 
átölelni,  de nem teheti, mert azzal börtönbe juttatná. Az István tekintetét helyettesítő kamera egy 
ideig követi a nőt, aztán lassan megfordul a tengelye körül. A forgás körülbelül félúton jár, amikor 
oldalról begurul a képbe egy dózer, amely egy nagy betongúlát tol maga előtt. A dózer 
keresztmozgása – képben tartása – külső motiváció a kamera számára: erősíti a forgás 
folytonosságának érzetét, de szimbolikusan a tornyosuló akadályokra és nekifeszülő akaratra való 
utalásként is értelmezhető. A kamera forgása addig tart, amíg eléri a 180 fokos ívet: ekkor megtalálja 
a férfi arcát és tengelyirányú kocsizással ráközelít. Az összetett, vágás nélküli beállításban használt 
ellentétes irányú kocsizások, valamint a tengely körüli forgó mozgás Széles szubjektivitásához visz 
közelebb: a nézőponti beállítás először a férfi szemszögéből mutatja meg a drámai eseményt (Juli 
távozását), de a forgás során objektív szemszögbe váltva és a szereplő közelijére érkezve a drámai 
esemény emocionális utóhatásával (tehetetlenség, örömmel keveredő kétségbeesés) szembesít.407  

A jelenet egzakt példája annak, amikor vágás helyett az összetett kameramozgásban 
megteremtődik a fokalizáció lehetősége, azáltal, hogy a gépmozgás összekapcsolja a különböző 
szemszögeket. Ahogy Celestino Deleyto a fokalizációról írt tanulmányában kifejti: 
 

A szereplő egyszerre lehet fokalizáló és fokalizált, miközben ellenőrzése alatt tarthatja az 
észlelés szintjén a többi szereplőt vagy tárgyat. A film bemutathat álmokat, hallucinációkat, 
emlékeket (...) egy tárgy bemutatása közben érvényesülő látásmód jellegzetességeinek 
kifejezése viszont nehézségekbe ütközik; ez indokolja a külső fokalizációs beállítások 
használatát, melyekben a fokalizáló fokalizálttá válik, és amelyek által könnyebben 
vizsgálhatjuk azt, hogyan hat rá az, amit észlel.408  

 
Kósa külön beállításokra bontva is feltárhatta volna a jelenet ok-okozati összefüggéseit azzal, 

hogy belső fokalizációról külsőre vált, élesvágással, áttűnéssel, blendével, esetleg osztott képmezős, 
a szubjektív és az objektív síkokat szimultán megmutató technikával. Amennyiben így építkezik, 
akkor az egyik beállítással meg kell mutatnia a fokalizáció alanyát (Juli), egy másikkal pedig a 
fokalizáló személyt (Széles). Ezzel szemben az egyben tartott kameramozgás koreográfiája a 
szemszögek változtatásával összeköti a szereplő objektív bemutatását annak észleleti szintjével, 
ugyanakkor a nőt és a férfit explicit módon is összekapcsolja képen. A szereplők a jelenetben nem 
közelednek, mert nem közeledhetnek egymás felé – a kameramunka íve az, amely vizuális 
kontaktusban tartja őket, miközben a mozgás visszafojtott, lassú tempója, és bezáródó íve a pillanatot 
átható politikai fenyegetettség pszichózisát is felszínre hozza, amit a fegyveres őrök és a Széles 
mögött emelkedő kősziklák nyomasztó látványa csak tovább fokoz.   

Kósa azzal teszi megrázóan személyessé és átélhetővé a jelenetet, hogy a beállítás elején 
hosszú időre eltünteti a külső fokalizálót. A néző tudja, hogy Juli Szélesnek szánja a szavait, de a férfi 
reakciójával csak sokára, a hosszú gépmozgás végén szembesít bennünket. Ráadásul a belső 

                                                
407 A Tízezer nap lóvásár-jelenete szintén oldalirányú kocsizó mozgásokra épül. A jelenet drámai ívét követve, Sára 
Sándor különböző gyújtótávolságú optikákat használ a kocsizásoknál. Amikor pl. Széles megérkezik a vásárra, 
alapobjektívet, amikor Juli hazafut, hogy eladja a tehenet, szűkebb gyújtótávolságú optikát, a lovak frontra induló 
vagonokba helyezésekor pedig teleoptikát (ami zaklatottá teszi a mozgást). Az ellentétes irányú kocsizó mozgások után 
egy ráközelítő fárt mutatja meg azt, amikor Széles pofon vágja Julit: ez a jelenet csúcspontja. A jelenet lezárásaként fix 
beállítást látunk a hídról, amelyen átrobognak a lovakkal megrakott vagonok. Ebben az öt perces jelenetben az optikák 
gyújtótávolságának és a kocsizó mozgások irányának és ritmusának váltakozása adekvát módon fejezi ki az emociális 
tartalmak hullámzását. 
408 Lásd Deleyto i.m. 2005. 
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fokalizáció inkább szubjektív, mint nézőponti, amit Kósa azzal ér el, hogy Juli nézésirányát végig 
rendkívül közel tartja a kamera tengelyéhez. Ezzel a befogadó mintegy interakciós szituációba kerül 
az asszonnyal: olyan, mintha Juli közvetlenül a nézőnek mesélne.  

Azt is érdemes megfigyelni, hogy bár a szereplők mindeközben mélységben egyáltalán nem 
kerülnek közelebb egymáshoz, a kamera a jelenet elején alig észrevehetően Juli felé, a jelenet végén 
pedig Széles felé közelít. A két közelítő mozgás, amelyet a 180 fokos körmozgás kapcsol össze, olyan 
hatást kelt, mintha tekintetük mágnesként vonzaná őket egymáshoz. A jelenetet nyitó gépmozgás 
lassú közelítése a férfi vágyódását jelképezi: Széles a feleségéhez tartozik, de fizikailag nem 
közelítheti meg. A félkörívet bejáró mozgást követően a kamera megtalálja, majd enyhén 
felgyorsulva frontálisan ráközelít Szélesre. A tengelyirányú helyváltoztatással járó mozgás a 
térmélység folyamatos szűkítésével leválasztja a férfit a környezetéről és vizuálisan mintegy 
„rászorítja” a mögötte húzódó sziklafalra. A komplex koreográfiát bejáró kameramozgásnak ez a 
záró, frontális szekvenciája a szembesítés erejével hat: egyfelől a nézőt szembesíti azzal, hogy ki az, 
akihez Juli ezidáig beszélt, másfelől Széles arckifejezésére közelítve a férfi tehetetlenségét 
érzékelteti, hogy nincs választása az őt rabosító diktatúrával szemben. Az élesvágás helyett 
alkalmazott hosszú, átfogó kameramozgással Kósa képes szimbolikusan összekapcsolni a történetben 
egymástól szétválasztott férfit és feleségét, a valósággal is ütköztetve vágyaikat.  
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   171. képsor409 
 

A fártmozgások kapcsán láttuk, hogy amikor a kamera mélységben, tengelyben mozog előre, 
és ennek következtében megváltozik a plán mérete, a mozgás rávezeti a néző tekintetét egy adott 
tárgyra vagy szereplőre.410 A hosszú mozgás koncentrálja – „felépíti” – a néző figyelmét: ellentétben 
egy rövid snittel, amely inkább „sokkolja.” Jó példa erre Paul Thomas Anderson a The Master című 
filmjének az a jelenete, amikor Freddy, a háborús veterán és céltalan alkoholista először pillantja meg 
guruját és mentorát, az egyházalapító Lancester Doddot. A jelenet egyetlen vágás nélküli 
kameramozgás egy kikötőben, éjszaka. A kamera hátulról, hosszasan kíséri Freddyt, akinek sem 
otthona, sem élelme, sem barátai nincsenek. A kamera először objektív nézőpontból mutatja a férfi 
mögül a kikötőben állomásozó, kivilágított hajót. Az élesség a hajón van – miközben Freddy sötét 
alakja életlen –, és a távolból jól öltözött emberek mulatozását látjuk a hajón. 
 

                                                
409 (171. képsor) Kósa Ferenc: Tízezer nap (1965) - MAFILM 4. Játékfilmstúdió. Minden jog fenntartva. 
410 Lásd a II.3. fejezet (A fártmozgás változatai) több példáját is. 



 200 

 
 

Freddy nézőponti szemszöge a néző számára már ebben a kiindulópontban azonosulást kínál 
a magányos férfival. A kameramozgás a továbbiakban a kompozíciót megtartva a férfire irányítja az 
élességet, így kiemeli alakját, egyúttal kontrasztot teremt közte és környezete között. A férfi sötét, 
görnyedt alakja az előtérben, és a távolban teljes pompájában díszelgő, kivilágított hajó a háttérben a 
nézőt a különbségek mérlegelésére és továbbgondolására invitálja. 
 

 
 

A kamera ezek után tovább mozog a férfival, majd lassan elhagyja az objektív szemszöget és 
végképp szubjektív szemszögre vált. Felveszi szereplője látószögét, tovább erősítve a vele való 
érzelmi azonosítást. Freddy alakjának vizuális elhagyásával a néző egy látómezőbe kerül a 
szereplővel, fizikai-optikai és mentális értelemben is. Azonnal megértjük, hogy ez a férfi valahova 
tartozni akar.  
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Más lenne a helyzet, ha a kamera megállna útközben a férfi háta mögött, vagy tovább haladna 
előre a tájban – egyik esetben sem beszélhetnénk a nézői és szereplői tekintet mentális 
összeolvadásáról. A Jakob Isak Nielsen operatőr által beazonosított fokalizáció, azaz egy szereplőnek 
tulajdonított nézőpont funkciója, és annak fajtái (optikai, tudati, körülbelüli, kivetített, megosztott 
látómező) ebben a vágás nélküli beállításban például Freddy optikai és körülbelüli nézőpontjában 
aktivizálódik.411 A beállítás végén a kamera ismét bevárja a szereplőt, aki a kamerától távolodva a 
kivilágított hajó és a fedélzetén mulatozó emberek felé veszi az irányt. 
 

 
 

 172. képsor412 
 

A diszorientáltság vagy a meglepetés érzetét kelthetjük a nézőben, ha a fent említett 
látószögátvételi technikát visszafelé alkalmazzuk. Ez különösen olyan jelenetekben működik 
                                                
411 lásd Nielsen i.m. 2007. 242–247. 
412 (172. képsor) Paul Thomas Anderson: Vérző olaj (There will be blood, 2007) – Paramount Vantage, Miramax, 
Ghoulardi Film Company. Minden jog fenntartva. 
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hatásosan, ahol a szereplő megfigyel, kihallgat valakit, vagy észrevétlenül settenkedik, lopakodik. 
Mivel a karakter mozgása és testbeszéde ilyenkor általában jól appercipiálható egy objektív, leíró 
snittben, a kamera könnyen felveszi a szubjektív szemszöget – utánozva a karakter mozgásának 
stílusát és ritmusát. Celestino Deleyto a filmi fokalizáció fajtáit problematizáló tanulmányában 
Edward Braniganra hivatkozva így ír erről: 

 
A teljesen szubjektív beállítás, mivel meglehetősen ritkán fordul elő, és mivel kizárja a külső 
fokalizációt, hatékony eszköz lehet arra, hogy az eredeteként megjelölt szereplőnek egy sajátos 
lelkiállapotát mutassa meg, legyen az kíváncsiság, meglepetés, zavar vagy maga a működő elme. 
Ez a különleges állapot néha még intenzívebbé válik azáltal, amit Edward 
Branigan észlelési beállításnak nevez, s amit olyan beállításként definiál, mely a szereplő 
fokozott figyelmét mutatja meg.  
 
Ha az objektív, leíró snitt után egy ilyen erősen szubjektív, „észlelési beállítás” következik, a 

néző azt gondolhatja, hogy azt látja, amit a szereplő.  Ha ezek után – egy hosszú beállítás közben – 
ebbe az észlelési beállításba váratlanul belép maga a szereplő és a kamera objektív, vagy ansnittes 
nézőponti szemszögbe vált, akkor a néző meglepődhet. Egy ilyen beállítás akkor lehet adekvát, 
amikor egy hezitáló, zavarodott karaktert szeretnénk ábrázolni: a szubjektív szemszög váratlan 
elvesztése, valamint a szereplő és a tér relációjának megváltozása ugyanis a karakter 
bizonytalanságára utalhat.413 Ez a hatás az élesvágás elkerülésével, a kameramozgás által 
megteremtett fokalizációváltásból nyeri jelentőségét. 

Kieslowski is alkalmazza ezt a technikát a Három szín: piros egyik jelenetében. Miután 
Valentine elgázol egy kutyát, elmegy arra a címre, amit a kutya nyakörvén talál. Már este van, amikor 
becsenget a kapun. Nem érkezik válasz, pedig fény szűrődik ki a házból, és az ajtó is nyitva van. Ezen 
a ponton a kamera szemből mutatja Valentine arcát, aki hezitál, hogy belépjen-e. Vágás következik: 
most hátulról, álló helyzetből mutatja a kamera, ahogy Valentine elindul a ház felé – feszültséget ad 
a snittnek, hogy a kamera a kapun kívül marad, mintha nem merne belépni a nővel együtt a kertbe. A 
kamera mozdulatlanságával előkészített izgalmat Kieslowski azzal fokozza, hogy szubjektív 
szemszögre vált. Látjuk, ahogy kinyílik az ajtó, majd azt is, ahogy valaki – vélhetően Valentine – 
körbetekint az előszobában, és elindul a nappali felé, a fény irányába.  

A hosszú gépmozgásnak ez a fázisa egyfelől összekapcsolja a külső teret a lakásbelső terével, 
és a szubjektív szemszög mellett éppen a kameramozgás folytonosságával, illetve visszafojtott 
tempójával hívja elő a befogadóban annak az élménynek az izgalmát, amit akkor érez, amikor belép 
egy idegen otthonába. Amennyiben ebben a jelenetben egyszerűen csak külsőről a belsőre vágna 
Kieslowski, úgy lemondana arról a lehetőségről, hogy folyamatában tegye átélhetővé a néző számára 
a lány izgatottságát és bizonytalanságát, illetve hogy – félrevezető szándékkal – baljós hangulatot 
teremtsen. 

A hosszú gépmozgás alatt – a nő szemszögéből látva a teret – körbefordulunk a lakás 
előterében. Ahogyan azonban a kamera egy ponton meglódul, hirtelen, oldalról maga Valentine lép 
be a képbe. A térbeli eligazodást megzavaró szemszögváltás, a hosszú kameramozgással kombinálva, 
ekkor valódi meglepetést vált ki a nézőben, aki eddig azt hihette, minden változásról időben 
információt kap. A vágással építkező stratégiák helyett az ilyen összetett mozgáskonfigurációk 
játékba hozzák, és a hosszú mozgásból adódóan összekapcsolják a szereplő, a néző és a szerző 
pozícióit, olyan alapkérdését vetve fel, mint hogy „mi az, amit látunk?” illetve „ki az, aki ezt látja?”414  
 

                                                
413 Kenworthy i.m. 2013. 52. 
414 Bordwell ezekkel a kérdésekkel zárja tér és kameramozgás összefüggéseit vizsgáló tanulmányát. L. Bordwell i.m. 
1977. 25. 
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           173. képsor415 
 

A kilencvenes évekre szélesebb körben is elterjedt steadicam tovább növelte a hosszúsnittes 
belső vágás lehetőségét, mert a kamera előre kiépített sínpályák nélkül, szabadon körbejárhatott egy 
jelenetet. A II.6.5. (Remote fejek) és III.2. (Speciális kránok) fejezetekben arra is rámutattam, hogy 
egy hosszú beállítás fotografálásánál ma már az sem lehet akadály, ha adott esetben a levegőben, 
vagy akár a víz alatt kell rögzíteni a jelenetet. Innáritu a Birdmanben folyamatosan steadicames 
hosszú snitteket használ arra, hogy egyik plánból a másikba, illetve egyik szemszögből a másikba 

                                                
415 (173. képsor) Krzysztof Kieslowski: Három szín: piros (Trois couleurs: Rouge, 1994) - MK2 Productions,  France 3 
Cinéma,  CAB Productions,  Zespol Filmowy Tor. Minden jog fenntartva. 
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kerüljön. Ezzel a technikával a rendező a főhős vívódását – lelki válságát – egyetlen hosszú, 
önmagába záródó folyamattá teszi, amelyből mintha lehetetlen volna kitörni. A Birdmanben a 
szereplőket mindenüvé követő, kísérő, utánuk koslató kamera egy láthatatlan paparazzi tekintetével 
ér fel, mely mindehova kíméletlenül követi hősét, lélegzetvételnyi szünetet sem engedélyezve neki.  

A kortárs hollywoodi filmekben több példát is látunk komplex, a digitális technológiát 
maximálisan kihasználó, snittrebontást kiváltó kameramozgásra. Amikor például nem két szereplő 
beszélget egy asztalnál, hanem két asztronauta az űrben lebegve-forgolódva, majd zuhanás közben 
próbál egymással kommunikálni, a jelenetet már nem lehet egy Panther dollyval vagy steadicammel 
felvenni. Alfonso Cuarón Gravitáció (Gravity, 2013) című filmjében 12, illetve 5 perces vágás nélküli 
snitteket látunk, miközben a szereplők a világűrben lebegnek. Ebben a gravitációmentes övezetben 
lebeg a kamera is, miközben folyamatosan plánt és látószögeket vált. A film forgatásán 
programozható robotkarok tették lehetővé, hogy a kamera egy adott hosszú beállítás során jelentős 
sebességgel szabadon mozoghasson a tér minden irányába, a karok mozgását pedig előre szinkronba 
lehetett állítani a szereplők mozgásával. 416 

A Mad Max – A harag útja (George Miller: Mad Max: Fury Road, 2015) című filmben is 
számos összetett hosszú beállítást láthatunk, miközben a járműveken utazó szereplők és a kamera is 
szinte folyamatosan mozognak.417 A jelenetek a folyamatos mozgások közben úgy vannak 
felplánozva, hogy a mélységi mozgásokon túl a kamera vertikális irányban is mozog, a szereplők alá, 
mögé vagy elé kerülve, így egy beállításon belül több plán- és szemszögváltással aktivizálva a néző 
érzékszerveit és figyelmét. 

 
 

          
 

          
                                                
416 Cuaron filmje két világűrben rekedt űrhajósról szól, akiknek egy váratlan meteorzápor pusztítja el az űrbázisát, arra 
kényszerítve őket, hogy egymáshoz kötve a túlélésért küzdjenek. A felvételek elkészítésekor nem a két színész (Sandra 
Bullock és George Clooney) mozgott a térben, hanem a kamera. Az alkotók Bot&Dolly robotkart és Mo-Sys remote fejet 
használtak az űrjelenetek felvételéhez, előbb azonban virtuális animációkat készítettek, pontosan lemodellezve a kamera 
és a szereplők mozgását. Az előre megtervezett mozgást Autodesk, illetev Maya programba mentették, majd a forgatáson 
„lejátszották” a robottal.  
417 A Mad Max – A harag útja alkotói a mozgásban lévő felvételekhez általában Libra remote fejet használtak G3 kránon 
és Flight Headet Russian Armra szerelve. 



 205 
 

 174. képsor418 
 

A II.6. (A kránmozgások eszközparkja) és a II.6.5. (Remote fejek) fejezetekben részletesen 
taglalt, egyre szofisztikáltabb eszközök lehetővé teszik, hogy a kamera egy hosszú beállításban 
egészen magasról induljon, majd a szereplő arcára érkezzen meg és tovább mozogjon vele. Ilyenkor 
minél magasabbról fényképez a kamera egy jelenetet, annál inkább erősödik az objektív szemszög, 
és ahogy egyre jobban közeledik a kamera a szereplők szemmagasságához, úgy növekszik a 
szubjektivitás érzete.419 A víz alatti kamera-mozgató eszközök tárgyalásakor (III.4. fejezet) arra is 
rámutattam, hogy a legmodernebb vízálló kránoknak és remote fejeknek köszönhetően már a víz alatt 
sem jelent akadályt egy-egy összetett gépmozgás leforgatása. A korábban említett Hydrascope krán 
például nagyban bővítette a belső vágás használatának lehetőségét a víz alatti felvételek alkalmával 
is. Ez a speciális krán a Skyfall című filmben például olyan mozgást tett lehetővé, amely során a víz 
alatt úszó Daniel Craig arcközelijéről a kamera a vízből kiemelkedve egy objektív, kívülálló, egyik 
szereplőhöz sem társítható nézőpontba repült föl, és a vízben úszó szereplővel meredeken felülről 
mozgott tovább. 

IV.2. Kameramozgás többkamerás rendszerben 
Főleg a hollywoodi stúdiórendszerben készült filmekre jellemző, hogy az alkotók több kamerával 
dolgoznak egyszerre a forgatáson (multicam vagy multiple-camera setup).420 Játék- és reklámfilmes 
operatőri tapasztalataim alapján ez a módszer a performansz-központú filmek, illetve az 
akciójelenetek felvételekor tud igazán hasznos lenni. Amikor két vagy akár több kamerával 
dolgozunk egyszerre, akkor ugyanazt a jelenetet különböző képkivágásokban és irányokból vehetjük 
fel. Ilyenkor a színésznek nem kell először totálban, majd közeliben eljátszania a jelenetet, mert az 
egyidőben használt kamerák többféle képkivágást fednek le. A többkamerás rendszer, akárcsak a 
hosszú, megszakítatlan snittek, kedveznek a színészi teljesítménynek is: a szereplők ilyenkor egyben 
lejátszhatják a jelenetet, anélkül, hogy a stáb megzavarná a játék folyamatosságát az átállással, az 
optikacserével, a világítás korrigálásával. A vágásnál további előnyt jelent a többkamerás rendszer, 
mert a vágónak nem egymás után felvett snittekből kell felépítenie egy-egy jelenetet, kapcsolódási 
pontokat keresve a színészek gesztusai, mozdulatai között.  

Akciójelenetek fényképezésekor a többkamerás rendszer használata mindenképpen 
költséghatékony: nincs szükség például ütközés, robbanások többszöri megismétlésére, elég, ha az 
eseményt több gépállásból rögzítjük (feltéve, hogy több snittből akarjuk összevágni a zuhanás 
képsorát). Ugyanakkor a többkamerás munkamódszer nagy figyelmet igényel a stábtól, és 
nemegyszer kompromisszumokkal jár. Egyes világítási konstrukciók például előnyösebben hatnak 
nagytotálban, mint közeliben, így amikor a két kamera egyazon tengelyből dolgozva nagytotált is 
                                                
418 (174. képsor) George Miller: Mad Max – A harag útja (Mad Max: Fury Road, 2015) – Warner Bros. Minden jog 
fenntartva. 
419 vö. Szabó i.m. 15.  
420 A többkamerás felvételi mód elterjedéséről lásd Bordwell és Thompson filmtörténeti kézikönyvének A hangosítás 
kezdeti lépései című fejezetét, Bordwell – Thompson i.m. 2007. 220–230. 
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mutat a helyszínről, meg arcközelit is a szereplőről, akkor az operatőrnek el kell döntenie, hogy a 
világítás szempontjából a tág vagy a szűk kép legyen-e a prioritás. Még nehezebb a feladat, amikor a 
két kamera nem tengelyből, hanem keresztbe dolgozik, mivel ilyenkor az egyik szereplő kemény 
gégenvilágítása könnyen a másik szereplő előnytelen főfényévé válhat, ráadásul a szemben álló 
kamerák egymás képterébe is bekerülhetnek. Többkamerás felvétel esetében külön figyelmet igényel 
az is, hogy a kamerákkal a snittelés során ne lépjük át a szereplők közti nézési tengelyt (blikk zűr). 

Amikor a kamerák tengelyből fényképeznek, illetve egymáshoz képest 90 fokot zárnak be, 
akkor praktikus a nagyobb ívű és lendületes mozgásokat a tág képkivágásban dolgozó kamerával 
rögzíteni. Ilyenkor általában ez lesz az „A” kamera, amely nagytotálban, kistotálban, vagy egész 
alakos képkivágásban filmezi a helyszínt és a szereplőket, általában alacsony gyújtótávolságú optikát 
használva. A kamerát ilyenkor érdemes kránra, vagy előre kiépített sínpályán mozgó dollyra helyezni, 
mert a tág optika miatt a mozgások ezen a kamerán kifejezőbben fognak hatni. A második, „B” 
kamerát érdemes közvetlenül az „A” kamera mögé pozícionálni, vagy egészen oldalra helyezni és 
lehetőség szerint teleoptikával használni. Amikor a „B” kamera az „A” kamera melletti tengelyből 
dolgozik, akkor szekondot vagy közelit adhat a kiválasztott szereplőről, illetve, ha 90 fokos szöget 
zár be az „A” kamerához képest, akkor profilból mutathatja a szereplőt. A „B” kamerán a hosszabb 
gyújtótávolságú optika miatt a gépmozgások kevésbé fognak érvényesülni, ezért – hogy még 
véletlenül se kerülhessen az „A” kamera képmezőjébe – érdemes statívra, vagy a finomabb mozgások 
érdekében egy rövidebb sliderre helyezni. A „B” kamera a teleoptika használatából adódóan képes 
lehet gyors plánváltásokra és közeli vágóképek rögzítésére is. Fontos azonban, hogy a felvétel során 
a két kamera operatőre folyamatosan kommunikáljon egymással, így amikor a „B” kamera képe 
éppen plánt vált, vagy közeli motívumot keres, akkor az „A”  kamera mindvégig hasznos és éles képet 
tud adni – megkönnyítve a vágó munkáját, akinek mindig lesz egy biztonsági totálja, amire bármikor 
visszavághat. 
 

IV.3. Kameramozgás és világítás 
Amikor operatőrként történetet mesélek, arra törekszem, hogy a világítási konstrukciókat a 
kameravezetési stílushoz igazítsam. Dömötör Tamás Czukor show című filmjében a történet fontos 
helyszíne egy televíziós kibeszélő show, annak minden attribútumával. Ezt a „megjátszott” televíziós 
világot elektronikára forgattam: a kamerákat mindvégig gépek mozgatják, és még  a kétdimenziós 
mozgások esetén is zoom kontrollt használtam a variókhoz. Ezekhez a személytelen, gépi 
mozgásokhoz a színhőmérséklet tekintetében mindig műfényt párosítottam, így a világítás stílusa 
vállaltan szabályos és megkonstruált volt, a hárompontos világítás (főfény–derítés–gégen) szabályait 
követve. 

Amikor a történet kilép a tv-show világából a valós életbe, akkor a hordozó az elektronikáról 
kémiaira vált, vagyis ezeket a jeleneteket 16 mm-es filmre forgattam. Itt a kamerát soha nem gépek 
irányítják, mindig kézből dolgozik, a variót is manuális módban használtuk, nem zoom-kontrollal. 
Ehhez a rendezetlen, hiperrealista világhoz természetes fényeket társítottam, legtöbbször a napfényt 
és a helyszíneken adott fényeket használva, legfeljebb a már meglevő valóságos fényirányok 
intenzitását szabályozva. Ezek a natúr, plasztikus, sziluettes beállítású képek teljes ellentétben állnak 
a televízió körbevilágított, steril, színpadias stílusával.  

A világítás és a gépmozgás kapcsolatát tekintve előfordulhat olyan eset is, amikor a 
kamerának szinkronban kell mozognia a világítással. Cuarón már említett, űrben játszódó Gravitáció 
című filmje esetében ezt egy olyan, 10 méter átmérőjű doboz építésével oldották meg, melynek teljes 
belső felületét mintegy 2 millió LED izzóval borították be. A színészek az űrjelenetekben ebben a 
dobozban helyezkedtek el, és arcukat a LED panelek helyzetükben és színhőmérsékletben folyton 
változó fényei világították meg. A doboz nyitott oldaláról nyúlt be a kamera, amit távirányítással 
mozgattak; mivel pedig a szereplők valójában nem, vagy csak alig mozdultak meg, a mozgás 
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illúziójának megteremtéséhez az előre programozott kamerának tökéletes szinkronban kellett 
mozognia az előre beprogramozott fényirányokkal. 

Gyakran adódik olyan helyzet, hogy a kamerának fizikailag is együtt kell mozognia a 
fényforrással. Mindig kihívásnak számít, amikor egy kameramozgás során a szereplővel együtt 
szeretnénk mozogni, közeliben. Ha például egy együttmozgó fártmozgással szeretnénk a szereplőt 
szűk szekondban szemből mutatni, akkor ahhoz, hogy a mozgás stabil legyen és megtartsuk a 
térmélységet is, nagylátószögű optikát szerencsés használni, körülbelül 25-32 mm-es 
gyújtótávolságban, de mindenképpen valahol 21 és 40 mm között. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 
mozgás során a szereplő közelében kell maradni a kamerával. Emiatt nem tudjuk a szereplőt 
mélységből világítani, hiszen a kamera és az operatőr is kitakarja a lámpa fényét vagy rávetíti a 
szereplőre az árnyékát. Ilyenkor a fényforrást a kamera és a szereplő közé kell elhelyezni, ami egyben 
azt is jelenti, hogy a lámpának is mozognia kell felvétel közben. Saját gyakorlatomban jól bevált, 
hogy ilyenkor magára a kameramozgató eszközre riggelek fel egy fényforrást, ami így együtt mozog 
a géppel (Kino flo, Led lámpa), vagy ha kifejezetten kameratengelyből szeretnék világítani, akkor 
magára a kamerára szereltetek fel fényforrást (Ring light). A harmadik lehetőség, hogy egy világosító 
folyamatosan kíséri a kamerát, és oldalról egy fényforrást lógat be a szereplő és a kamera közé.421 

A technika fejlődésével párhuzamosan a kamerákat mozgató eszközök egyre szabadabb 
mozgásra képesek a díszletekben.422 Míg az 50-es, 60-as években a játékfilmek 52 ASA-s 
nyersanyagra forogtak, ez 2005-re elérte a 800 ASA-t. A digitális átálással a szenzorok érzékenysége 
a sokszorosára növekedett. 2015-ben a Canon cég kifejlesztette a Canon ME20F-SH típusú kamerát, 
amelynek érzékenysége ISO 4.000.000. Ez azt jelenti, hogy a kamera már a sötétben is „lát.”  
 A mai digitális kamerák másik fontos tulajdonsága, hogy a kamera menüjében képről képre 
változtatható a kamera érzékenysége, míg a celluloid esetében a film érzékenységének 
megváltoztatásához nyersanyagot kellett cserélni. A technikai fejlődés során egyre kisebbek lettek a 
kamerák és egyre érzékenyebbek az objektívek. A kristálymotoros kamerák megjelenésével, illetve 
azzal, hogy változtatható lett a kamerák felvételi kockaszáma (fps) és rekeszállása (shutter speed), 
kiküszöbölhetővé vált a fém-halogén lámpák és a kamerák közötti aszinkronitásból adódó 
fénypulzálás, az úgynevezett „flicker-hatás.”  
 A technikai fejlődés során a filmes lámpaparkok is hatalmas fejlődésen mentek keresztül. Az 
óriási méretű, fatüzelésű szeneslámpák után megjelentek a korszerű fémhalogén lámpák, ma pedig a 
ledlámpák korszakát éljük. Külső forgatások alkalmával már nem vagyunk kiszolgáltatva a nap 
állásának és mozgásának. Olyan méretű és anyagú fényszűrő felületek kifeszítésére van lehetőség, 
amelyek megszűrik a túl kemény és túl meredek szögből érkező napfényt. Ennek eredményeképpen 
bármilyen kameramozgást megvalósíthatunk anélkül, hogy például egy krán több méter hosszú karja 
mozgás közben árnyékot vetne a színészekre.  
 A ma használatos 50-100 KW-os SoftSun lámpákkal akár a nap fényét is helyettesíthetjük, 
így a fényviszonyok a forgatás alatt végig kontrollálhatók, nem kell a színészeket, a díszletet és a 
kameramozgásokat folyamatosan újrapozicionálni ahhoz, hogy a jelenetek időrendben 
kapcsolódjanak egymáshoz. A kortárs filmiparban ezen túl ma már olyan lámpamozgató hidalások 
használatosak, amelyek komplett lámpaparkokat képesek mozgatni felvétel közben. A fentiek 
hatására a kamerákat mozgató eszközök egyre szabadabban mozognak a díszletekben. A kamerák és 
az optikák magasabb érzékenysége miatt adott esetben ugyanis kevesebb lámpára van szükség a 
megfelelő expozícióhoz, másrészt a lámpák mérete egyre kisebb, ami azt jelenti, hogy könnyebb 
                                                
421 A másik „trükköt” felülről megvilágított szettekben, főleg műtermekben szoktam alkalmazni: a hidaláson levő 
lámpasort húzó-pultra rögzítem. Nem egyenként, hanem négy önálló modulba szervezve őket, így amikor a rendező 
újrapozícionálja a szereplőket a térben, egy mozdulattal a kívánt egyensúlyra állítható a főfény-derítés-gégen arány. A 
fény finom korrigálása mozgás közben is lehetséges. Amikor a szereplő mélységben mozog, a mögé kerülő fényforrásokat 
fokozatosan felerősítem. Így mozgás közben végig a gégenes fényirány dominál. 
422 Néha az is előfordul, hogy a fényforrás és a kamera helyet cserélnek. Ha például egy filmképen kívül elhaladó autót 
kell szimulálni, amelynek a fénye megvilágítja a képkivágásban látható teret, akkor egy kameramozgató eszközre – 
fártkocsira vagy kránra – szerelt fényforrással kreálhatjuk meg a megfelelő fényeffektet. 
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mozogni köztük a kamerával. Mivel maguk a lámpák is mozgathatóak, egyre kevesebb a 
kompromisszum a gépmozgások tekintetében – nem áll fenn a veszélye annak, hogy a lámpák képbe 
kerülnek. Sőt, ma már az is megoldható, hogy a képbe került lámpát az utómunka során szoftveres 
technikával kitöröljék a snittből.  
 Az operatőrök számára sokáig problémát jelentett egy-egy hosszú, komplikált kameramozgás 
megvalósítása a megfelelő irányú és erejű világítás biztosítása miatt. És fordítva: sok esetben nehéz 
volt a bevilágított térben megkoreografálni a legkifejezőbb kameramozgást, vagy több kamerát 
mozgatni egyszerre a díszleten belül. Ilyenkor az operatőrnek kompromisszumot kötve kellett 
választania a világítás és a kameramozgás között. Ma az egyre korszerűbb, kisebb, könnyebb, gyorsan 
összeszerelhető kameramozgató eszközök és lámpaparkok nem korlátozzák, hanem növelik a 
művészi önkifejezés szabadságát.  
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IV.4. Esettanulmány 1. Experimentális technikák integrálása az elbeszélő filmbe: pater 

sparrow: 1  

 
 

„Ha az egész emberiséget egy helyre zsúfolnánk össze,  
háromszázmilliárd liter, azaz nem egészen egyharmad  

köbkilométer térfogatú helyre lenne szükség. Ez látszólag sok,  
de gondoljuk meg, hogy a világtengerekben egymilliárd-kétszáznyolcvanötmillió  

köbkilométer víz van. Ha tehát az egész emberiséget,  
az ötmilliárd emberi testet, beledobnánk az óceánba, 

 a víz szintje egy századmillimétert sem emelkedne.  
Ez az egyetlen parányi csobbanás elég volna ahhoz, hogy  

a Földről örökre eltűnjön az ember.” 
Stanislaw Lem423 

 
Pater Sparrow 2009-ben elkészült 1 című filmjében operatőrként dolgoztam.424 Ebben a fejezetben 
ennek a sajátos hangulatú, és nehezen besorolható műfajú filmnek először a filozófiai és vizuális 
koncepcióját ismertetem röviden, majd kitérek arra, hogy operatőrként milyen szerepem volt a képi 
világ megalkotásában.425 

 
IV.4.1. FILOZÓFIAI KONCEPCIÓ 
A film alapjául Stanislaw Lem 1986-os Az emberiség egy perce című novellája szolgált, mely egy 
azonos című fiktív könyv recenziója. Lem tehát kritikusként mutat be egy almanachszerű könyvet, 
amely számokba sűrítve foglalja össze, hogy mi történik az egész emberiséggel egy perc leforgása 
alatt. Lem a kitalált, fiktív könyvből szemléltetésképpen olyan fejezeteket ragad ki, amelyekhez 
kommentárjaiban képszerű asszociációkat fűz, megvizsgálva az adott információ társadalmi 
következményeit. A novella ily módon valójában nem egy történetet mesél el, hanem egy olyan 
borgesi filozófiai eszmefuttatás, amely mindvégig a tudományos-fantasztikum keretein belül marad. 
Amiért a filmkészítők mégis dramatizálhatónak érezték, az egyfelől a könyv prognózisainak 
aktualitása, másfelől pedig a szöveg szépen lekövethető „vizuális gondolkodása” volt. A mű 
komplexitása tehát így adott lehetőséget egy olyan formabontó kísérletre, amelyben az eredeti 
tartalom érzéki és érzelmi élményként vált közvetíthetővé a nézők felé. 
 A cselekmény szerint az értékes ritkaságairól híres könyvesboltban éppen záráshoz készülődik 
a személyzet, amikor felbukkan egy titokzatos zarándok. Állítása szerint egy könyvért utazta át a 
világot, amit a bolttal együtt megálmodott. A boltban dolgozók ezért kérésére elkezdik felkutatni a 
keresett darabot, de a raktárban értetlenül konstatálják, hogy az összes kötet lecserélődött egy addig 
ismeretlen könyv példányaira. Az üzletrészbe visszaérkezve ugyanezt tapasztalják: az egy perccel 
azelőtt még a polcokon sorakozó árukészlet is nyomtalanul eltűnt, helyette a szerző és kiadó nélküli 
„1” című könyv teljesen egyforma példányaival van feltöltve az üzlet. 
 

                                                
423 Lem, Stanislaw: Az emberiség egy perce. Ford.: Révai Gábor. Budapest, Európa Kiadó, 1988. 142. 
424 A film készítői: forgatókönyv: Pater Sparrow, Góczán Judit; rendező: Pater Sparrow; vágó: Kiss Wanda; díszlettervező: 
Varga Judit, Lányi Fruzsina, Pater Sparrow; operatőr: Tóth Widamon Máté, HSC; fénymegadó: Balogh Éva, Halász 
Ádám; producer: Kamondi Zoltán, Csáky Attila, Sipos Gábor, Rajna Gábor, Turán Esther; produkciós ház: Honeymood 
Films, CameoFilm. A film a következő években egy tucatnyi díjat nyert el különböző fesztiválokon, többek között a 
Magyar Filmhét elsőfilmes-, operatőri-, látványtervezői- és vágói díját, a Magyar Filmkritikusok Díját (2010), a Granadai 
és a Karlovy Vary-i filmfesztivál közönségdíját. 
425 A film filozófiai és vizuális koncepcióinak bemutatásához ebben az alfejezetben az 1 treatmentjére támaszkodom. 
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 175. kép426 
 

A helyszínt ezután lezárja a „Valóságvédelmi Hivatal,” majd a paranormális csalások 
magabiztos leleplezéséről híres Phil Pitch (Mucsi Zoltán) különleges ügynök vezetésével kezdetét 
veszi a nyomozás. Bár a takarító személyében van egy szemtanú, a csoda utóhatásaként képtelen 
megszólalni; a szokatlan „bűntény” egyetlen kiindulópontja tehát maga a puritán kötésű könyv marad, 
melynek alcíme szerint – „Az emberiség egy perce” – kalendáriumszerűen ismerteti, mi történik 
egyidejűleg az egész emberiséggel egy perc leforgása alatt. 
 A helyszín felett tehát átveszi az irányítást az államapparátus és az éjszaka közepén nyomozás 
indul. A három érintett bolti alkalmazott427 és a rejtélyes vásárló, Swan Tamel (Sinkó László) 
kihallgatása és az esetleges nyomkeresés még zajlik a könyváruház területén, amikor megérkezik a 
meglepően jólértesült média és további információt követel. A könyv eredete vagy forrása azonban 
kinyomozhatatlan, senki sem képes kideríteni honnan került elő. Az eset kapcsán a könyv azonban 
bestseller lesz, annak ellenére, hogy bűnjel, többször újranyomják, és több nyelvre lefordítják. A 
nyomozás időközben egyre kiterjedtebb lesz és egyre több rejtély bukkan fel, a négy karakter is 
gyanúba keveredik.  
 A cselekmény kiindulópontja tehát a könyvesboltban történt „áruátalakulás”, ami a csoda és 
az emberi teljesítmény közti kapcsolat filozófiai kérdését veti fel. A narrátor hangja sajátos módon 
„utaztatja” a nézőt: kezdetben inkognitóban – mint a történeten kívül álló mesélő – van jelen, azonban 
a bonyodalmakkal párhuzamosan a könyv szerzőjét sejtjük meg benne. Az adaptált szöveg és a 
történet segítségével a fiktív könyv életre kel, filmként testet öltve jelenik meg előttünk, a könyv 
szerzője tehát áttételesen a film rendezőjévé válik. Ebben az átalakulásban Lem gondolatai nem 
veszítenek súlyukból, csak átkerülnek egy másik, talán tágabban értelmezhető és kevésbé objektív 
tartományba. Az önreflexív, metafizikai kérdéseket feszegető filozófiai történethez az alkotók 
elemelt, de a kortárs valóság elemeivel vegyített vizuális világot találtak ki. 
 
IV.4.2. VIZUÁLIS KONCEPCIÓ 
A film cselekménye hollywoodi történetmesélő filmes és európai művészfilmes elemeket vegyít. 
Miközben szigorúan betart minden olyan szerkesztési technikát, amellyel a konvencionális narratív 
filmek dramaturgiája szokott élni, nagy szabadsággal sokszorozza meg az értelmezési lehetőségeket. 
A konkrét és absztrakt tartományok határát átjárhatóvá téve széles teret hagy a formai 
eklekticizmusnak és képzőművészeti referenciáknak. 
 Az „1” nem sorolható egyik konvencionálisan meghatározható filmes műfaj kategóriájába 
sem, ugyanakkor több zsáner attribútumai is felbukkannak benne. A hagyományos filmes narratíva 
mellett megjelenik az avantgárd szeriális kompozíciós elv, mely szerkesztési módnak a filmre 
lefordítható  változata egy olyan montázsszekvenciákból álló sorozatforma, amely az elbeszélés 

                                                
426 (175. kép) Sinkó László és Kerekes Vica. Honeymood Films. Minden jog fenntartva. 
427 Al F. Evenson (Mácsai Pál) a tulajdonos, Maya Satin (Kerekes Vica) eladó és Agnus Andersen (Czukor Balázs) a 
takarító. 
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epizódjai közé ékelődve rendre megszakítja a narrációt. E szeriális struktúrában a film jelentései képi 
és tárgyi motívumok ismétlései és variációi révén jönnek létre. A filmben egybeolvadnak a 
magánéleti események, mitológiai kitérők, esztétikai kérdések és művészeti referenciák; ugyanakkor, 
míg a novellában Lem íróként a kritikus álláspontját, szerepét veszi fel, a filmben maga az író számol 
be a nézőnek saját könyve történetéről, egyidejűleg ismertetve annak tartalmát. 
 A rendező szándéka az volt, hogy pszichológiai és történelemi kontextusba helyezze át a 
cselekménybeli „csodát.” Ez a törekvése döntően meghatározta filmünk formanyelvét, amennyiben 
a hagyományos elbeszélőfilmes történetmesélést markáns kísérleti filmes módszerekkel ötvöztük, és 
egy felfokozott érzékiségű, sokkal inkább az érzékszervekre ható, tempójával pedig időnként 
felfokozottabb lüktetést és feszültséget teremtő audiovizuális univerzumot képzeltünk el hozzá. 
Ezeknek a technikáknak a kettőssége egyaránt jellemző volt úgy a felvételi eljárások, mint az 
utómunka tekintetében.  
 Az előkészületek során a novella szövegét szinte mondatról-mondatra snittekre bontottuk, így 
minden olyan gondolat, képzettársítás adaptálódott, ami a történetben megjelenő négy princípium 
bármelyikéhez vizuálisan hozzárendelhető volt. A négy központi karakter (a nyomozó, az 
üzletvezető, az eladó és a zarándok) négy különböző álláspontot képviselt, miközben a média 
reflektorfényében mindannyian mitikus figurákká válnak. Ők négyen a politika, a tudomány, a vallás 
és a művészet négy archetípusát megjelenítve involválódnak a könyv körül kialakult „hisztériába,” a 
felelős megtalálását követelve, aki nem más, mint maga az író. Az író viszont a történeten kívüli 
mesélőként létezik, a szereplők számára érzékelhetetlen, és a filmnéző számára is csak egyfajta 
testetlen jelenléte van. E „négyes polaritást” követve az „1” című film képi-operatőri munkájának is 
e négy különböző szint szempontjából van tétje.  
 
a. Narratív szint 
A klasszikus történetmesélés szintjén megismerjük a szereplőket, a köztük lévő viszonyokat, a 
történelmi hátteret és a film alapvető cselekményét. A film ezen szekvenciáit 35 mm-es negatív filmre 
forgattuk, és itt a klasszikus plánozás, a szabálykövető expozíció, a nézésirányok betartása, a 25 
képkockás felvételi sebesség és a montázs alapvető kontinuitása jellemző. A narratív szint azonban 
csupán egy alibi – valódi célja a néző megtévesztése. Az első jelenetekkel látszólag egy klasszikus 
angolszász krimi kezd körvonalazódni, és a film elhiteti a nézővel, hogy egy izgalmas bűntény 
történetét fogja látni, annak minden kötelező attribútumával. Az expozíciótól kezdve tehát a 
klasszikus hollywoodi történetmesélés szabályait követve megmutatjuk a dolgok állását, ezt követi a 
konfliktus kifejtése, miközben a néző a bonyodalmak fokozatos megszűnésére és a rejtélyek 
megoldására számít. A jelenetek a cselekménysor szálán kronologikusan helyezkednek el, tehát 
fokozatosan egyre többet mutatnak meg a történetből, betartva a lineáris, ok-okozati szerkesztésmód 
követelményeit. A cselekményt elindító és mozgató konfliktushelyzet mellett, amely a könyv titkának 
megfejtése körül forog, megjelenik egy másodlagos szál is, Maya és az üzletvezető szerelmének 
kibontakozása.  
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 176. kép428 
 

A film elbeszélést építő jeleneteiben a kamera mindig kellő távolságtartásból dolgozott, sok 
teleoptikát használva, többnyire 40 mm-es és annál szűkebb gyújtótávolság értékekkel. A plánozást 
klasszikus beállítás–ellenbeállítások jellemezték, a legtöbbet használt képkivágat az amerikai plán, a 
bőszekond és az arcközeli volt. A beállítások a totálból haladtak az egyre szűkebb plánok felé, és a 
tereket azzal párhuzamosan dolgozták fel, ahogyan a szereplők kapcsolatba léptek egymással. Ez az 
elbeszélésmód ilyen módon hozta létre tehát a tér-idő koherenciáját a néző számára. A kompozíciók 
centrálisak voltak, vagyis a kép középpontjába mindig a jelenet legfontosabb részlete került, az üresen 
maradó felület pedig többnyire az új téma (szereplő) megérkezését készítette elő. A térélmény 
fokozásának érdekében gyakran használtam előtereket a kompozíciókban, egy-egy dialógus képi 
feldolgozása során például többször is a díszlet egy-egy jellemző tárgyát, kellékét helyeztem 
közvetlenül az optika elé. Az előtér erős életlensége ilyenkor növelte a képen belüli mélységérzetet 
és méginkább a kompozíció központi témájára fokuszálta a figyelmet. 

A kamerát az elbeszélésnek ebben a narratív tartományában mindig gépek mozgatták, soha 
nem volt kézben. Igyekeztünk állandó vibrálásban tartani a jeleneteket, a statikusságra épülő 
dialógusok elkerülésével. A párbeszédeket azzal élénkítettük, hogy a szereplőket folyton járattuk, a 
kamera pedig igyekezett lépést tartani velük, hol elölről vagy hátulról követve őket, hol körülöttük 
keringve. Ezek a türelmetlen koreográfiák félrevezető módon azt próbálták sugallni, hogy valami 
nagyon fontos van készülőben, amiről sem a szereplőknek, sem a kamerának nem szabad lemaradnia. 
Általában hidraulikus dollyról dolgoztam, a külső helyszíneken sínpályákra helyezve, a belsőkben 
gumikerekeken gördítve. A gépmozgásokra egyaránt jellemzőek voltak a gondosan megkoreografált 
hosszú, dramatizáló és felfedő fártok, melyekkel a belső vágás lehetőségét is igyekeztük fokozni. A 
történet fontosabb dramaturgiai pillanataiban gyakran használtunk kránmozgásokat, ezekhez a 
felvételekhez ún. Giraffe kránt használtam. Ilyen például az a jelenet, amikor Tamel megérkezik a 
könyvesboltba és a polcokon lévő könyvek kicserélődnek. Itt a magasba emelkedő kamera rálátást 
biztosított a néző számára a teljes belső térre, de a hétköznapi valóságtól való elemelkedést is remekül 
szimbolizálja. Volt néhány egészen szűkös helyszínünk, azonban itt sem szerettem volna lemondani 
a kameramozgásokról, annak érdekében, hogy megtartsuk a narratív szintre jellemző gépmozgások 
stílusának és ritmusának folyamatosságát. Ezekben a helyiségekben nem volt lehetőségem kötött 
sínpályák kiépítésére a kocsizó mozgásokhoz, a produkció rendelkezésére álló – méretes 
ellensúlyokkal ellátott – felülős Giraffe krán használata pedig fel sem merülhetett. A rövid 
                                                
428 (176. kép) Honeymood Films. Minden jog fenntartva. 
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horizontális mozgásokhoz kiváló választásnak bizonyult a Slider,429 amely – két oldalon statívokra 
felfüggesztve – lehetővé tette, hogy a kamera a szűk terekben, a szereplőkhoz közel maradva precízen 
tudjon oldalirányú mozgásokat végezni. A keskeny folyosókon vertikális mozgásokkal erősítettem a 
térmélységet. Itt remekül működött a Jib Arm,430 amelynek bázisa kevés helyet foglalt el, a két 
méteres kar emelkedő és süllyedő mozgásaival mégis hatásosan tudtuk átmozgatni a csőszerű tereket. 
A kamera ebben a narratív szálban szinte mindig mozgásban van, elsősorban összekötő jelleggel, 
mintegy „körbejárja” a jeleneteket és „utaztatja” a nézőt a történetben; helyenként viszont kifejezetten 
azzal hívja fel magára a figyelmet, hogy a cselekménytől függetlenül mozog. A film narratív szintjén 
a leíró, eligazító jellegű kameramunka mellett nagy hangsúlyt kaptak a gépmozgások eszpresszív és 
dekoratív funkciói. A képek állandó lendületben tartása nem feltétlenül gondolati asszociációkra 
készteti a nézőt, hanem a megmutatás módjának felerősítésével inkább elvonja a néző figyelmét, 
mintegy elszórakoztatja a befogadót. Az „1” narratív szintjének szerkezetét az intenzív 
folyamatosság jellemzi, amely az Új-Hollywoodi közönségfilmek jellemző építkezési formája, 
velejárói pedig többek között a felerősödött vágás, a teleoptika-használat és az expresszív, helyenként 
bravúros kameramozgás. 431 
 A jelenetek megvilágítására is az volt a jellemző, hogy kiemelték a főhősöket, a főfény ezért 
a legtöbbször spot jellegű és tengelyirányú volt, keménységét alsó derítéssel kompenzáltam. Az erős 
gégenek használata pedig amellett, hogy megrajzolta a szereplők kontúrját – és ezzel kiemelte őket a 
háttérből –, tovább erősítette a detektívtörténetekre jellemző kontrasztos és karcos képi világot. 
 

 177. kép432 
 

Az „1” a négy princípiumot egymással ellentétes természeti szimbólumokra építi. Pitch 
alakjához a víz, a kék szín, a kékes színű fény és a nedvesség, a levegő kapcsolódik. Maya domináns 
jegye ezzel szemben a tűz, a vörös szín, a lobogás, a nő életenergiával teli, szexuálisan túlfűtött 
természete. Azonban ellentét feszül magukban a karakterekben is test és lélek között: Pitch testileg a 
tisztátalansághoz, a mocsokhoz, lelkileg azonban az éghez kötődik. A két archetípust próbáltam végig 
leválasztani egymásról a világítás és a színhőmérséklet tekintetében. Pitch fénye mindig kékes és 
hideg volt, ezért ezeknek a snitteknek a színhőmérsekletét mindig kb. 6000 Kelvin környékén 
tartottam, míg Maya mindig meleg, pirosas, gyertyalángot idéző fényben (2000 Kelvin) jelent meg. 
Amikor a „férfit” és a „nőt” egyszerre látjuk akkor mindkét színhőmérséklet kiexponálódik a képen, 
annak arányában, hogy a rendező éppen melyik karakter irányába kívánta eltolni a hangsúlyt.  
 

                                                
429 Lásd a II.4.4. fejezetet (Slider). 
430 Lásd a II.6.1. fejezetet (Jib Arm). 
431 Lásd Bordwell 2012. 48–65. Korábban részletesen írtam erről a filmstílus és a kameramunka fejlődését összefoglaló 
I.1. fejezetben. 
432 (177. kép) Honeymood Films. Minden jog fenntartva. 
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b. Szerzői szint 
A második meghatározó szál az elidegenítést, önreflexiót elősegítő szerzői narráció, amely a filmben 
megjelenő könyv írójához kapcsolódik. A filmbeli szerző folyamatos kapcsolatot tart a nézővel, 
mindvégig magyarázva és kommentálva a történéseket. Ez a mesélő sosem jelenik meg előttünk a 
filmben – legalábbis ezt hihetjük –, csak a hangját halljuk, és néha a szemszögét látjuk, de így is 
főszereplőként van jelen, hiszen minden akció, motiváció és reakció közvetlen okozója a könyve, 
vagyis közvetetten ő maga. Felülemelkedve a film fikciós valóságán, betekintést tud adni olyan 
történésekbe, melyekben ő maga nincs jelen, sőt, bele is tud nyúlni azokba, megváltoztatva a film 
haladási irányát és a szereplők emócióit – így lesz nem csupán szereplője és velünk együtt nézője, de 
a rendezője is a látottaknak. Az író felváltva mutatja be a könyv sorsát, illetve annak tartalmát, 
esetenként továbbasszociál, és gyakran kalandozik előre- vagy hátra a történetben. Ezáltal a 
helyszínek, a szereplők és cselekményeik többször, de rövid ideig tűnhetnek fel, ami gyors ritmust 
kölcsönöz a filmnek. 
 A történetnek ez a szintje is forgatott, fikciós jelenetekből áll, amelyek tematikájukban a 
novella szövegére épülnek, vagy a négy karakterhez kapcsolódnak. A dramaturgia szövevényes, mert 
miközben kronológikusan és logikusan épül, egyre több szálat fon össze, így helyenként 
átláthatatlanná és nehezen követhetővé válik. Mivel ezekhez a szekvenciákhoz szubjektív 
kamerahatást (POV) használtam, kamerámmal rendhagyó módon magam is a filmet narráló szerzővé, 
a fiktív könyv írójává váltam, egy „pszicho-narrációs” folyamat részeként. Ezt az elbeszélésmódot a 
szereplő pszichikai-gondolati aktivitásának a felidézése jellemzi, amelyet a többnyire személytelen 
narrátor közvetít, és amelyben „a narrátor nem törekszik a szereplő belső világának mimetikus 
utánképzésére, (…) a használt szavak (…) nem a szereplő, hanem a narrátor »szótárából« 
származnak.”433 

 Ezekben a jelenetekben, melyeket Aaton Minima super 16 mm-es kamerával kézből 
forgattam, saját kamerám optikája a narrátor szemeként, az én mozdulataim pedig a szerző 
mozdulataiként jelennek meg. A szüntelen belső narráció, valamint az, hogy a vizuális mezőbe 
bekerülő elemek és szereplők folytonosságukban kerülnek interakciós kapcsolatba a kamera által 
életre keltett entitással, rendkívüli módon felerősítik a szerzői szinten végighúzódó belső fokalizációt. 
Mindezek mellett a filmformátum váltása és a kamerakezelés is markánsan leválasztja ezeket a 
jeleneteket a film előzőleg bemutatott narratív szintjéről.  
 

 178. kép434 
 

Az Aaton Minima a legkisebb filmnyersanyagra rögzítő kamera a mai napig. Méretéből 
adódóan lehetővé tette, hogy a gép operálásához csak az egyik kezemet használjam. Anélkül tehát, 
hogy a kamerát a vállamra kellett volna vennem, a kis gépet egyszerűen a tenyeremben tartva, 
szemmagasságból komponáltam a beállításokat. Az emberi szem periférikus látószögét modellezendő 
                                                
433 A pszicho-narráció Dorrit Cohn által használt narrációelméleti fogalom, Kapás Zsolt idézi fel, illetve alkalmazza 
Aronofsky fimjei kapcsán, részletesebben lásd: Kapás i.m. 2009. 
434 (178. kép) Honeymood Films. Minden jog fenntartva. 
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egy 16 mm-es nagylátószögű optikát tettem a gépre, amely annyira tág volt, hogy mozgás közben 
láttam a saját lábaimat. Mivel ilyenkor a film szereplőjeként jelentem meg, ezekben a jelenetekben a 
szereplő cipőjét és nadrágját is magamra vettem, sőt bizonyos mozdulatoknál a szabadon lévő bal 
kezem is láthatóvá vált. A szereplő jobb kezét a gépmozgások alatt végig szorosan mögöttem állva a 
rendezőasszisztens Mátyássy Áron „alakította,” mégpedig olyan módon, hogy a kellő pillanatokban 
a vállam felett benyújtotta a kezét a képbe, hogy a narrátor mozdulatait imitálja (ajtónyitás, 
újságvásárlás, illetve magának az „1” című könyvnek az írása).  
 

 179. kép435 
 

A szerző fogalma tehát többszörösen összetetté és reflektálttá vált ebben a felállásban, 
egyaránt implikálva az eredeti szerzőt (Lem), aki egy nemlétező másik szerző művét meséli, és a 
filmbeli narrátort, aki által a könyv íródik, és a film készül, miközben a nézőnek ebben a tükrökkel 
zsúfolt koncepcionális labirintusban kell eligazodnia. A könyv szerzője ezalatt a film fiktív 
„szerzőjévé” válik, miközben a film valódi szerzői (rendező, operatőr) kamerát adnak a narrátor 
kezébe, hogy rámutassanak: a narrátor úgy „írja” kamerájával az „1” című film történetét, ahogy 
tollával az „1” című könyvet.  
 
c. Dokumentarista szint 
A dokumentarista szint egyik forrását olyan archív felvételek (hír-anyagok, valódi dokumentumfilm-
részletek) jelentették, melyek anyagukban, stílusukban, képi textúrájukban vizuálisan is elkülönültek 
a narratív szinttől. Az archív jellegű híradós felvételek többségét mi magunk állítottuk elő, Super 8-
as, normal 16 mm-es anyagra, HD- illetve Betacam formátumokra, dokumentumfilmes 
módszerekkel. Itt a cél az volt, hogy minél változatosabb és eklektikusabb legyen az operatőri munka, 
tehát még véletlenül se tűnjön úgy, hogy ugyanaz a személy fotografálta a felvételeket. Éppen ezért 
volt olyan képsor, amit kézből rögzítettem, volt olyan, amit állványról, de készítettem snitteket 
autóból is, vagy éppen felső gépállásokból. Néhány villanásnyi szekvencia erejéig a „híradós stáb” 
egy-egy krízishelyzetbe csöppen (baleset, tudósítás valamilyen fokozottan veszélyes övezetből), 
ilyenkor a kamera tényfeltáró jellegű munkát végez. Ezekben a jelenekben Easy Rigre436 szerelve 
használtam a kamerát. Az eszköz használatával megmaradt a felvételek hiperrealisztikus jellege, 

                                                
435 (179. kép) Honeymood Films. Minden jog fenntartva. 
436 Lásd a III.1.2. fejezetet, melyben a steadicamről és az egyéb mozgásstabilizáló eszközökről írok. 
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ugyanakkor – a karokat és a vállakat felszabadítva – megfelelő szabadságot biztosított számomra, 
hogy híradós operatőrré válva kamerámmal kíváncsian körbejárjak egy-egy témát. A világítást 
esetenként a teljes naturalizmus jellemezte, de előfordult, hogy a kamerára szereltem fel egy 
fejlámpát, amellyel a híradós interjúk nyers világítási konstrukcióját imitáltam.  
 Amikor ezeknek a szekvenciáknak a képi világát terveztem, akkor azt gondoltam, hogy a néző 
számára ezek a jelenetek úgy lesznek hitelesek, ha azt érzi, mintha ő maga kapcsolgatná otthon a 
televíziót, amelyen a váltakozó csatornák a világ legkülönbözőbb országainak híradóiból 
villantanának fel részleteket. Lényegében ez is történik a filmben: a képsorok pergése végén a kamera 
lassan nyitni kezd és kiderül, hogy mindaz, amit láttunk, a narrátor lakásának nappalijában álló 
televízión keresztül volt látható. Ahogy ezt a néző megérti, már látja is a narrátor kezét (az én 
kezemet), amint a tévé távirányítójáért nyúl, hogy kikapcsolja annak (1:1.78 HD képarányú) képét, 
miközben a film (fikció) képe az ő szemszögéből folytatódik tovább (1:1.85 képarányban), 
történetesen azzal, hogy kinyitja az asztalán lévő „1” című könyvet. A film így vált képessé tehát 
arra, hogy egyszerre váltson műfajt, teret, időt, elbeszélési és felvételi módot, szemszöget, 
képformátumot és képarányt – mindezt „1” snitten belül.   
 
d. Álom szint 
A negyedik szerkezeti szál a néző tudatalattijával kommunikál olyan értelemben, hogy itt az álmok 
világából hívódnak elő a fiktív könyv által kiváltott reakciók. Ezekben a jelenetekben a valóság, a 
film valósága, a fikció és a film fikciója szűrődnek át egymáson, aminek eredményeként a néző hol 
poétikus, hol szórakoztató formában szembesül ontológiai, morális és filozófiai kérdésekkel. A filmet 
ezen a diegetikus szinten a nyitott narratív szerkezet, a felerősödött szeriális szerkesztési mód 
jellemzi, a kameramunkát illetően pedig előtérbe kerül a gépmozgások szimbolikus funkciója. 
 

 180. kép437 
 

Az emelkedett tudatállapotokra jellemző kiélesedett érzékelésre utalva, ezekhez az 
experimentális szekvenciákhoz gyakran használtam nagylátószögű, illetve makro optikákat. A 
nagylátószögű optikák használata – a kitágult pupillához hasonlóan – az emelkedett észlelés 
tudatállapotát idézi, amikor tompul vagy megszűnik a logikus gondolkodás, és roppant módon 
felerősödik az érzékszervi percepció. Az ember egyszerre látja, hallja, szagolja, tapintja és ízleli egy-
egy tapasztalását; a befogadó ilyenkor nem megérti az élményt, hanem önmaga válik az élménnyé. 
 Hasonló hatást ér el a másik véglet, a makro optikák használata.438 Itt a makro optika teljesen 
szokatlan, rendkívüli szuper-közelségből mutatta a szemlélt tárgyat; ilyenkor a rendezővel arra 
törekedtünk, hogy vizsgálatunk tárgya a hétköznapi jelentésén túli új, szabad és szubjektív 
asszociációkat indítson el a nézőben. 

                                                
437 (180. kép) Honeymood Films. Minden jog fenntartva. 
438 Köztes gyújtótávolságú értékeket – pl. 50–65 mm – ezekben az álomszerű jelenetekben ritkán használtunk. 
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 Az álomszekvenciák legjellemzőbb optikai kameramozgató eszköze a zoom volt, a fizikai 
mozgást tekintve pedig a legmeghatározóbb a steadicames mozgás volt. Az optikai mozgásokhoz 24-
290 mm-es Angenieux Optimo variót használtam, melynek gyújtótávolságát manuálisan vezéreltem. 
A gyújtótávolság hirtelen és gyors változtatása a fent említett kihagyásos-sűrítéses technikát erősíti. 
Egy snitten belül a képkivágás optikai szűkítése révén a szemlélt tárgy egy bizonyos részlete hirtelen 
felnagyítódott, magára vonzva a néző figyelmét, aki egyszerre csodálkozhatott rá a tárgyra és a 
megmutatás expresszív módjára.  
 

 181. kép439 
 

A steadicames mozgások egyfelől megalapozták az álomjelenetek lebegésszerű mozgását, 
másfelől a snitteken belüli, tengelyirányú ráközelítésekkel tovább fokozták a szemlélt tárgyakkal való 
„egybeolvadás” élményét. A további hatást vágással értük el: egy-egy hosszabb steadicam-mozgást 
gyakran több rövidebb szekvenciára vágtunk szét, amelyeket aztán váltakozó sorrendben újra egymás 
után illesztettünk.440 Az is előfordult, hogy azonos képkivágású, de különböző irányú steadicames 
mozgásokat vágtunk egymásra, ügyelve arra, hogy a nézésirányok folyamatosan változzanak.441 
Ezekkel a technikákkal az álomjelenetekben arra törekedtünk, hogy a korábbi narratív szálban a néző 
számára kialakított tér- és idő koherenciájának élményét végképp összezavarjuk.  

A mentális síkok közötti átjárást és a belső tudatszintek közötti átbillenéseket a külső terek 
vertikális tagolásával, valamint a kamera Z-tengely körüli forgatásával szerettem volna vizuálisan 
érzékeltetni. Ezekhez a mozgásokhoz a legmegfelelőbb az lett volna, ha távvezérlésű, vagy 
technokránokat használunk, 3 tengelyen mozgatható remote fejekkel. Mivel azonban az 1 rendezői 
és operatőri játékfilmes debütálás volt, a korlátozott költségvetés nem tette lehetővé a legkorszerűbb 
csúcstechnológiák használatát, így a megálmodott hatásokat helyettesítő megoldásokkal kellett 
elérnünk. Korábbi televíziós tapasztalataimat felhasználva a tévés forgatások közkedvelt eszközét, a 
Jimmy Jib kránt beépítettem játékfilmünk eszközparkjába. Az eszköz a túl komplex gépmozgások 
megkoreografálásakor kompromisszumokat igényelt, külsőben például gyakran csak a rövid, 5 
méteres kart tudtuk használni;442 a krán összeszerelése, kisúlyozása és bázisának mozgatása időnként 
                                                
439 (181. kép) Honeymood Films. Minden jog fenntartva. 
440 Ugró vágás (jump cut). 
441 Más szóval szándékosan idéztünk elő blikk-zűrt. 
442 Szeles időben a krán könnyített szerkezete elkerülhetetlenné tette volna a kamera imbolygását, amennyiben ennél 
hosszabb karról dolgozunk. 
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pedig túl időigényesnek bizonyult. Az irányító joystick és a kamerafej mozgásának relációjában 
megjelenő késleltetés-szindróma a szokásosnál jobban felerősödött a 35 mm-es kamera és a hozzá 
kapcsolódó filmkazetta méretéből és súlyából adódóan. Mégis, az „1” álomszekvenciáihoz előre 
elképzelt emelkedő-süllyedő és forgó mozgások nagyrészét sikerült jól megoldani a Jimmy Jibbel, 
amiben kétségtelenül nagy része volt az eszközt vezérlő televíziós kollégák szaktudásának és odaadó 
hozzáállásának. 
 Az álomszekvenciákban az operatőri munka egy másik jellemzője a felvételi-átmeneti 
szűrőzés és a digitális fényelés443 együttes használata volt. Az előbbit a film forgatása során részben 
manuálisan, optikai szűrőzéssel oldottuk meg. Gyakran használtunk olyan felvételi szűrőket, 
amelyeknek a felső harmada színesre volt festve, ezért van az, hogy időnként belilul, bepirosodik 
vagy bezöldül az ég. Olyan is előfordult, hogy egyazon kép stoptrükkszerűen van felvéve, különböző 
színű felvételi színszűrőkkel, amelyek a pozitív kópián később egymásra lettek úsztatva. Remek példa 
erre Pitch álma saját temetéséről, ahol a szikrázó napsütés ellenére az égbolt, a végletekig 
dramatizálva, feketében és sötétlilában gomolyog.  
 Az álomszint másik érdekessége a felvételi képkockák számának manipulálása volt. Az „1” 
narratív szintjének nyelvezetére a standard 25 képkocka/másodperc a jellemző, konstans módon. Ez 
az, ami a legoptimálisabb érték az emberi szem számára ahhoz, hogy valós idejű folytonossággal 
lássa a mozgóképet. Ezzel ellentétben a kísérleti szekvenciákban gyakran látunk lassított és gyorsított 
képsorokat, vagy azt, hogy pillanatokra kimerevedik a kép. Az emelkedett tudatállapotra jellemző az 
a felimerés, hogy az idő kontinuitása csak egy illúzió, és ami a hétköznapi tudatállapotban csak egy 
pillanat, az ebben a felerősödött érzékelésben hosszú éveknek is tűnhet. Swan közel kétszáz évet él a 
filmben, holott a film játékideje összesen 95 perc. A rendező ezért a filmben többször is 
szimbolikusan megállítja az időt azzal, hogy megfagyasztja, kimerevíti a képet. A filmidő múlását 
gyakran érzékeltettük azzal, hogy kockázó technikával rögzítettünk felvételeket (kb. percenként 
exponáltunk egyet ahhoz a jelenethez, amikor futnak a felhők, és kb. hetente exponáltunk egyet 
ahhoz, amikor stoptrükkszerűen változnak az évszakok). A legérdekesebb néhány osztott képes 
felvétel, ahol egy snitten belül a kép egy részét normál, 25 kockás sebességgel forgattuk, míg a 
másikat változó kockaszámmal. Ilyenkor egyetlen osztott képmezős képen belül jelenik meg a 
pszichológiai idő, mint illúzió. 
 A dupla expozíció – amit gyakran alkalmaztunk az álomjelenetekben – szintén kísérleti filmes 
eszköztárunk egyike volt. Ebben az eljárásban az exponált negatív filmkockákat lábszám alapján 
visszafűztük a kamerába, és újra, még a negatív hívás előtt ráexponáltunk. Így lehetőségem nyílt arra, 
hogy összefotózzam a „gondolkodót” és a „gondolatot”, a látót és a látottat, utalva a kettő 
azonosságára, hasonlóan a tükörképes felvételekhez, ahol egyazon kompozicióban látható a 
szemlélődő, illetve a tér, amit szemlél. 
 

                                                
443 Digitális fényelés során először Digital Intermediate eljárásra kerül sor: ekkor a forgatott negatív anyag Arri-lézeres 
beszkennelésre kerül, mely a filmkockákat digitális jelekké alakítja át. A pozitív kópiára való visszaírás előtt így az 
operatőrnek lehetősége nyílik arra, hogy szoftveres fényelő rendszerek segítségével a kép bármely pontját tetszőlegesen 
megváltoztassa színben, tónusban, denzitásban, stb. 
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 182. kép444 
 

Ugyanezen a csatornán kommunikáltunk a nézővel, amikor olyan trükköket alkalmaztunk, 
mint az úsztatás, a felvételi expozíció manipulálása vagy a tudati projekciókhoz metaforikusan 
hozzárendelt felvételi projektálás. Az experimentális részek világításánál erősen elemelt, 
pszichedelikus töltetű, éteri világítási konstrukciókat alkalmaztam: nagy teljesítményű Sunpar 
lámpákat használtam, amelyekkel felülről, meredeken világítottam meg a szereplőket, gyakran 3-4 
blendével is túlexponálva őket. De gyakran alkalmaztam azt a trükköt is, hogy egy clear (tiszta) 
üveget tettem az optika elé és a felvétel során a kép széléről folyamatosan belefordítottam egy lámpa 
magját az optikába, szürreális beveréseket kreálva ezzel. A világítás fontos kellékei voltak a lámpákra 
csipeszelhető színező fóliák. A film hangsúlyos jelenetei az álombeli szeretkezések, melyekben földi 
és égi jelenlét úgy kapcsolódik össze, hogy egyesülésük a transzcendentális felé tolódik el. 
 Az „1” álomjeleneteinek képi világát több kortárs képzőművészeti inspiráció formálta. A 
díszletek, a világítás, a képkompozíciók egyfajta mesei szürrealitást sugallnak, ötvözve a pontos, 
mérnöki megtervezettséggel. Ez a kettősség az egész műre jellemző; az 1 alakjai e két, hétköznapi és 
metafizikai világ közötti korlátokat feszegetik, és ennek lényegét ragadja meg az az álombéli snitt, 
amelyben Pitch meghal. Itt egy olyan speciális kránnal dolgoztunk, amely lehetővé tette, hogy egy 
snitten belül a kamera két helyszínt összekapcsolva 360 fokos utat tegyen meg a szereplő felett, 
mintegy megforgatva a földet úgy, hogy Pitch egy snitten belül két különböző helyszínen jelenjen 
meg (Satellite  Rig).445 A gépmozgás nyomán néhány másodpercre megnyílik a kapu a hétköznapi és 
a szellemvilág között. 
 A film labormunkálatai során is követtük a történet dramaturgiáját. Az elbeszélő szintet 
standard beállításokkal laborálták le, optimális gamma-értékekkel és középszerű kopírszámokkal, az 
experimentális szekvenciák azonban a labormunkák tekintetében is ellenpontjai lettek a klasszikus 
mesélésnek, amennyiben megannyi álomszerű, absztrakt effektet és manipulációt használtunk. Ilyen 
az ezüst-visszahívásos eljárás, amikor rendkívüli módon felerősödik a kontraszt és az árnyékok, 
valamint a képnek egy ezüstszerű, éles, kristályos csillogása lesz. Hasonlóan érdekes a felvétel 
közbeni expozícióváltoztatás és a negatív-pozitív fordítás, melynek esetében fehérből fekete lesz, 
sötétből világos. 
 Első játékfilmem nemcsak korábbi tapasztalataim összegzésére adott lehetőséget, de új 
kihívás elé is állított, amennyiben addigi rövidfilmjeimben gyakran a narratív hagyományoktól való 
elszakadás lehetőségeit kerestem. Az „1” forgatása során olyan formanyelv felfedezése érdekelt, ami 
elszakad az irodalomtól, de nem szakad el a történettől, közelebb kerül a képzőművészethez, de nem 
távolodik el a filmművészettől; a vizuális eszközökkel való kommunikáció határait kutatja és 
feszegeti, ezért vállaltan határterületen mozog.   

                                                
444 (182. kép) Honeymood Films. Minden jog fenntartva. 
445 Lásd a III.2.6. fejezetet a Satellite Rigről. 
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IV.5. Esettanulmány 2. Hosszúsnittes felvételi technika: Kocsis Ágnes: Éden  
 
 

„Pay attention to the gap – the gap between two 
thoughts, the brief silent space between words in a 
conversation, between the notes of a piano or flute,  

of the gap between the in-breath and out-breath.  
When you pay attention to those gaps, awareness of 

»something« becomes – just awareness. The formless 
dimension of pure consciousness arises from within you  

and replaces indentification with form.”  
Eckhart Tolle446 

 
 
A dolgozatomat záró második esettanulmányban az Éden című, magyar–belga–román 
koprodukcióban készült nagyjátékfilmben végzett operatőri munkám részleteit fogom összefoglalni, 
azt a munkafolyamatot, amelynek során a kamerakezelés, illetve a film vizuális koncepciója kialakult. 
Az Éden 30 budapesti helyszínen, valamint Balatonbogláron, Tökölön illetve Pécsett forgott, a 
felvételeket 2018 májusában fejeztük be.447 A film rendezője Kocsis Ágnes, akivel néhány korábbi, 
kisebb projekt után ez volt az első komolyabb közös munkánk. Személyében egy nemcsak a 
képalkotásra nagyon érzékeny, de annak technikája iránt is érdeklődő rendezőt ismertem meg, akivel 
a film fényképezésének minden részletét közösen tervezhettük meg. Korábban gyakran volt 
alkalmam olyan karakteres ízlésű rendezőkkel dolgozni, akik minden újabb filmjük esetében egyéni 
stílust, formát igyekeztek kialakítani, így egymást követő munkáikat egészen eltérő vizuális világok 
jellemezték. Kocsis Ágnes ezzel ellentétben olyan jellegzetes szerzői látásmóddal rendelkező alkotó, 
aki ezt az egyedi látásmódját minden egyes filmjében markánsan érvényesíti; munkáinak lassú, 
letisztult, kontemplatív stílusa a látottakon elmerengő megfigyelő pozíciójába helyezi a nézőt. 

A forgatókönyv első elolvasása során egy gondolatébresztő, drámai történet jelent meg 
számomra, titkokkal teli, érzékeny karakterekkel és áthallásos, kiválóan megírt dialógusokkal. A 
történet mögött kibontakozni látszott egy olyanfajta földöntúli, mély értelmű csend, mellyel 
kapcsolatban mindig nagy kérdés, hogy ezt a filmnek hogyan, milyen eszközökkel kell 
hangsúlyoznia, illetve az alkotóknak mennyire szükséges szándékosan ráirányítania a néző figyelmét. 

A továbbiakban annak az összetett folyamatnak néhány részletét szeretném kinagyítani, amit 
egy film diegetikus szerkezetének és stílusának a megkomponálása jelent. Az Éden esetében például 
eleinte jelentősen különbözött a film vizuális megvalósításáról kialakult rendezői illetve operatőri 
elképzelés; mindkettőt részletesen végig kellett gondolnunk ahhoz, hogy egyes elemeket kiszórva, 
másokat átalakítva egy több hónapos munkafolyamat során kialakulhasson a film végső stílusa és 
tónusa. Ebbe a folyamatba fokozatosan vonódott be a többi részlegvezető is, és lett idővel szerepe a 
technikai teszteknek, a színészpróbáknak, a helyszíneknek, illetve a költségvetés végső számainak, 
melyek egymással is kölcsönhatásban formálták a végső koncepciót. Míg dolgozatom korábbi 
részében több különböző rendező filmjeinek egyes jeleneteit a kameramozgások tekintetében, 
kívülállóként elemeztem, most mindezt egyetlen film alkotói oldaláról, a koncepció kialakulása felől 
nézve szeretném megvilágítani. Ezzel az összefoglalóval az a célom, hogy rámutassak, az operatőri 
munka a gyakorlatban hogyan lesz a film több tényezőjét tekintetbe vevő, együttműködésen alapuló 
                                                
446 „Szentelj figyelmet a szünetre – a hézagra két gondolat között, a hallgatás pillanataira a beszélgetés szavai között, a 
zongora vagy fuvola hangjai közé ékelt rövid csendre, a belégzés és a kilégzés közötti cezúrára. Amikor ezekre a 
szünetekre koncentrálsz, a „valamire” irányuló tudatosság átváltozik puszta tudatossággá. A tiszta tudatosság alaktalan 
dimenziója belőled fakad és az azonosítás kényszerét elhagyva ölt formát.” Tolle, Eckhart: Stillness Speaks. Vancouver, 
Namaste Publishing, 2003. 7. 
447 A film készítői: rendező: Kocsis Ágnes; forgatókönyv: Kocsis Ágnes, Németh Gábor, Ivo Briedis, Andrea Roberti; 
vágó: Mezei Áron; díszlettervező: Vinnai Petra, Varga Judit; operatőr: Tóth Widamon Máté, HSC; producerek: Berger 
József, Alain Berliner, Pataki Ágnes, Els Vandervorst; produkciós Ház: Mythberg Films. 
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alkotási folyamat, illetve arra, hogy a vizuális koncepció, és ezen belül a kameramozgatás elveinek 
kialakulását milyen sokoldalú, összetett előkészítési folyamat előzheti meg. 
 
IV.5.1. MUNKAMÓDSZERÜNKRŐL: AZ ELŐKÉSZÍTÉS FÁZISAI 
A első munkafázisban a forgatókönyv mélyebb megértése volt a cél: a rendezővel közösen 
dolgoztunk a karakterek, a helyszínek és a történet hátterének feltérképezésén. Ebben a dialóguson 
alapuló munkában fontos szerepe volt minden általam feltett, „kívülállói” kérdésnek, mely egyfelől 
a rendezőt is segítette saját koncepciójának letisztázásában és újragondolásában, másfelől 
fokozatosan előkészítette a képi világról való együttgondolkodás formáját, miközben a központi 
kérdések is egyre inkább letisztultak. A kezdeti skiccektől és körvonalaiban felvázolt képi világtól 
csak hónapokig tartó hosszas előkészítés után jutottunk el a konkrét technikai megvalósításhoz 
szükséges eszközök teszteléséig. 

E folyamat során tisztult le például az a meghatározás, mely szerint a film a magány 
metaforája, a történet pedig azt kutatja, hogy hogyan változik meg egy tökéletes elszigeteltségben és 
valódi szeretet hiányában élő ember élete. Évának, allergiás betegségéből adódóan egy számára 
speciálisan kialakított, a külvilágtól hermetikusan elzárt lakásban kell élnie mindennapjait. András, a 
pszichiáter egy hosszabb terápia keretén belül kezdi kezelni Évát, amelynek hatására a nő állapota 
lassan javulni kezd. Jóllehet a film története egy modern civilizációs betegség köré fonódik, 
számomra is hamar világossá vált, hogy az Éden elsősorban a két ember kapcsolatának 
fejlődéstörténete. A rendezővel folytatott történetértelmezési munkában fontos volt annak a közös 
felismerése, hogy a film az András és Éva kapcsolatában megjelenő szeretetről szól, mely egy olyan 
élethelyzetben jelenik meg, ahol számos erő az ellen dolgozik, hogy ez a kapcsolat ne mélyülhessen 
el.  

E kapcsolat mozgatórugója a figyelem lesz. A két karakter fejlődése során András egyre 
elmélyültebb figyelemre válik képessé, amely az egyik legfontosabb dolog, amit egy terapeuta 
megadhat a páciense számára, anélkül, hogy a beteg helyett döntené el, hogy neki mi a jó. Ez a 
figyelem gyógyító erejű, mert elfogadást feltételez. Ebben a folyamatban Éva is megtanul figyelni és 
a saját érzéseit elfogadni, miközben András túllép a pusztán szakmai jellegű figyelmen, és a 
magánéletében is képes lesz kimutatni az érzéseit – András és Éva tehát egymást gyógyítják és emelik 
fel a filmben.  

A történet hangsúlyainak megtalálása után, de még a helyszínkeresést és a forgatókönyv 
felsnittelését megelőzően a rendező kérésére rövid összefoglalót készítettem arról, hogy az eddigiek 
milyen operatőri elképzeléseket (gépmozgás, világítás, mélységélesség, fényelés, stb.) körvonalaztak 
számomra. Ezek a jegyzetek, gondolatok, illetve a mindkettőnk által egyénien összegyűjtött 
mozgóképes, fotográfiai és képzőművészeti referenciák képezték az alapját annak a következő 
munkafázisnak, amelyben a koncepcióink közötti hasonlóságokat és eltéréseket kerestük; az 
ütközéspontok a további konstruktív vita kiindulópontjait képezték. 

A forgatókönyv értelmezésének korai szakaszában számomra a film három diegetikus rétege 
körvonalazódott; az egyes síkokban a szereplői szubjektivitás különböző fokozatai és mélységei 
jelentek meg, melyeket sokáig a filmi narráció egyik meghatározó kérdésének tekintettem. Az általam 
elképzelt szerkezet alapját – a világítás és a mélységélesség dramaturgiai központozó jellegének 
kihasználása mellett – a kameramunka képezte, amely a hosszú gépmozgásokra épített fokalizáció448 
variálásával strukturálta a film vizuális nyelvét. Úgy gondoltam, hogy a kamera a fokalizáció 
változtatásával képes lehet a főszereplő kívülről történő (objektív) ábrázolása mellett annak belső 

                                                
448 Korábban a Jakob Isak Nielsen operatőr által használt értelemben használtam a fokalizáció kifejezést, aki ezt jelölte 
meg a kameramozgás hat alapfunkciója közül az egyikként, és egy adott szereplőhöz vagy entitáshoz társítható nézőponti 
beállítást értett alatta (lásd I.2. fejezetet). Jelen fejezetben megkülönböztetem a kamera külső és belső fokalizációját: 
külső fokalizáció alatt a kamera egy adott szereplőre való fókuszálását, belső fokalizáció alatt pedig ugyanennek a 
szereplőnek a szubjektív nézőponti szemszögét, esetenként a belső, tudati képeit is értem (lásd a továbbiakban a 
Másodlagos diegetikus szint: Magány című fejezetet). 



 222 
(szubjektív) észleleteit és tudati tartalmait is közvetíteni, miközben a folyamatos gépmozgás az egyes 
diegetikus síkok közötti átjárást is megteremtheti. 
 
a. Elsődleges diegetikus szint: Kapcsolat 
A film kiindulópontja tehát Éva betegsége, a történet mozgatója viszont Éva és András kapcsolata. 
Úgy éreztem, hogy kettejük közös jeleneteiben az operatőri munka elsődleges feladata az, hogy 
reprezentálja azt az érzékeny figyelmet és egymás felé fordulást, amely a két szereplőben 
megszületik, majd elmélyül. Ezekhez a szekvenciákhoz kiegyensúlyozott, klasszikusan komponált 
képeket képzeltem el, lassú és kimért gépmozgásokkal. Úgy éreztem, hogy a kamerának szinte 
észrevétlennek kell maradnia, olyan kívülálló, mégis jelen lévő entitásként, mely félrehúzódva és a 
legnagyobb tisztelettel figyeli a szereplők minden rezdülését.  

Ugyanakkor azt gondoltam, hogy a gépnek folyamatosan mozgásban kellene lennie. Csak 
több eszmecsere nyomán kezdtem el belátni, hogy ez annyira hangsúlyos koncepció, amelyet a film 
nem bír el. Sokáig ugyanis meg voltam győződve róla, hogy a folyamatos mozgásban tartott kamera 
már önmagában jól reprezentálja Éva bezártságból fakadó gyötrődését, kiszabadulás és gyógyulás 
iránti vágyát. A kameramozgást emocionális kifejezőeszköznek tekintettem, melynek tempója, 
ritmusa és iránya, egyszóval koreográfiája olyan alkotói lehetőség, amellyel folyamatosan utalhatunk 
nemcsak az egyes szereplők érzéseire, de a férfi és a nő közötti kapcsolat alakulására, a közeledés és 
távolodás finom dinamikájára is. 

A hosszú beállításokhoz legtöbbször hydraulikus dolly és kisebb kránok használatát 
terveztem. Lassú, de folyamatosan kocsizó mozgásokat láttam magam előtt, a távolságtartó, 
elidegenítő hatáshoz pedig a Chapman cég kis méretű Pee-Wee IV. típusú dollyját, Fisher Z-Jib 
Armot, illetve a Mini Technocrane 12’-t tartottam a legmegfelelőbb választásoknak.  

Azt javasoltam, hogy András és Éva első találkozásai alkalmával lassú, távolságot tartó 
kameramozgásokat használjunk, anélkül, hogy a szereplők közelébe tolakodnánk, inkább gondosan 
megválasztott plánokkal és takarásokkal irányítsuk a néző figyelmét, közben mindvégig érzékeltetve 
az érzelmi távolságot. Később a kapcsolat fejlődését, a bizalom kialakulását a gépmozgásban is 
kifejezett fizikai távolság csökkenése jelezheti: a kamera egyre bátrabb mozgása, a fokozatosan 
csökkentett gyújtótávolságú optikák, a mélységélesség növekedése, a kitakarások elhagyása 
együttesen építheti fel a vizuális és emocionális „letisztulás” benyomását, azt a folyamatot, amelyet 
Éva és András a teljes idegenségtől a baráti bizalmon keresztül a feltétel nélküli szeretet, szerelem 
állapotáig bejár.  

A forgatóköny elolvasása után a film színvilága és a világítás jellege is határozottan 
körvonalazódott számomra. A film helyszínei és hangulatai leginkább a kék, szürke, ezüst és fekete 
színeket hívták elő bennem. A kék Éva vágyaihoz kapcsolódott, ez az élet, az ég, a víz, a levegő színe; 
a szürke a lakás szigeteléséből adódó félhomály, a kinti köd, a tél árnyalata. Az ezüst a teljes filmen 
végigvonuló mesterséges világ sajátja (laboratórium, fém eszközök, iroda, beton, ablakok, üvegek, 
acél), a fekete szín pedig a halál jelenlétét érzékelteti (árnyékok, sziluettek, varjak, éjszakai sötétség). 
A narratív szál számos helyszíne (Kutatóintézet, Irodaépület, Reptér, Metró, Üzleti negyed) a modern 
civilizáció kötelező, hétköznapi színterei; elidegenedés, személytelenség és korrupció kapcsolódik 
hozzájuk, amelyek közvetett módon Éva betegségével is összefüggésben állnak. Ezekhez a 
helyszínekhez hideg színhőmérsékletű, konkrét irány nélküli, szűrt fények használatát terveztem,449 
míg a Kutatóintézetben kizárólag mesterséges LED-lámpák használatára gondoltam.450 Éva 
                                                
449 Az Irodaház helyszíneként egy olyan, ún. intelligens üveget használó épületet képzeltem el, melyben minél több fény 
éri ezt az üvegtípust, annál jobban besötétül (néhány budapesti irodaházban már használták ezt a technikát, amely a fényre 
sötétedő napszümegek lencséiben korábban jól bevált). Az irodabelsők így soha nem kapnak direkt fényt, mert a speciális 
üveg kontrollálja, megszűri azt. Ezt a mesterséges, ellenőrzésen alapuló technológiát megfelelő társításnak éreztem ahhoz 
a manipuláción és korrupción alapuló ügyvédi világhoz, mely a filmben is megjelenik. 
450 Példákat mutattam a rendezőnek a DS Modular Lighting Platform lámpák használatára, amelyek a LED-es világításon 
belül az egyik legmodernebb, szórt jellegű fényforrásnak számítanak. Ezeknek a kicsi, de rendkívül erős LED-
egységeknek a mérete, intenzitása és színhőmérséklete könnyen változtatható, ezért üzemeltetésükhöz kevés kiegészítő 
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lakásában ugyanakkor semmiképpen sem akartam mesterséges fényeket használni, mivel a kötelező 
szigetelés és fóliázás miatt ezt egy félhomályos térként képzeltem el. A film elején még egészen 
sötétnek akartam ábrázolni ezt a helyszínt, később azonban, ahogy András és Éva egyre inkább 
megnyílnak egymás felé, illetve a nő állapota egyre inkább javul, úgy szerettem volna szinte 
észrevétlenül emelni ennek a félhomálynak az expozíciós értékét. A történet és a szereplők 
változásával párhuzamosan egyre több világosabb felületet és ablakot szerettem volna a képekbe 
komponálni, hogy a képek brillanciája fokozatosan erősödjön.  

András otthonát egy rusztikus és eklektikus hangulatú belvárosi lakásként képzeltem el. 
Személyiségének megosztottságát kifejezendő, a fények tekintetében azt javasoltam, hogy a vele 
kapcsolatos terekben keverjük a hideg és meleg színhőmérsékletű fényeket, illetve a természetes és 
mesterséges fényforrásokat. Az alaphangulat kialakításához azt javasoltam, hogy a többnyire szűrt, 
kívülről bejövő, hidegebb fényekhez a lakásában elhelyezett kisebb effektlámpák által irányított, 
melegebb fényt adjunk hozzá. 
 
b. Másodlagos diegetikus szint: Magány  
A vizuális szerkezet második rétegében a kameramozgás a fokalizáció változását jelezte: az eligazító, 
távolságtartó minőségből eltávolodva, a főszereplő nézőpontjára mozogva az ő észleléseire, illetve 
saját, befelé forduló figyelmére irányítja a figyelmet. A másodlagos diegetikus sík azokat a 
jeleneteket érintette, amelyekben Éva a jelenet egy részében, vagy teljes egészében egyedül van. 
Ezekhez a szekvenciákhoz szabadabb, játékosabb, néha már-már absztrakt kameramozgást képzeltem 
el, megvalósításukhoz pedig kifejezetten a steadicamet javasoltam, amelynek lebegő, légies mozgását 
megfelelőnek éreztem a megváltozott narratív hangsúlyok ábrázolására.451 Az is fontos volt 
számomra, hogy ezek a szekvenciák mind a gépmozgások jellegét, mind azok ritmusát tekintve 
leváljanak az előző, precíz és fegyelmezett kocsizó mozgásokra épített diegetikus rétegről, 
ugyanakkor – a kamera folyamatos mozgásából adódóan – kapcsolódjanak is ahhoz.  

Ezeknél a részeknél a kamera mozgékonyságát kihasználva szerettem volna jobban bejárni 
Éva saját, személyes tereit. Az én olvasatomban ezek a jelenetek a valóság és a képzelet határán 
mozogtak, és a gépmozgások fő vállalása az volt, hogy – a dialógusra épült jelenetekkel ellentétben 
–, a kamera a film autonóm résztvevőjeként jelenhessen meg. Ezekhez a jelenetekhez csak belső 
vágásokat javasoltam452 és a nézőpontok közötti folyamatos átjárást képzeltem el. Értelmezésem 
szerint ezen a diegetikus szálon a jelenetek olyan „külső fokalizációs” beállításokból indultak, 
amelyekben látjuk Évát, illetve megmutatjuk azokat az elemeket is, amelyeket maga körül lát (pl. 
tükröződő fények, apró rovarok, saját testrészei, stb.). Ebből a pozícióból mozog rá a gép a szereplő 
nézésirányának mentén arra a tárgyra vagy felületre, amelyet a szereplő szemlél, vagyis az eddig 
fokalizált, megmutatott szereplő ezen keresztül fokalizálóvá, a tekintet irányítójává válik. A 
kameramozgásnak ez a szakasza a szereplői szubjektivitás tartományává alakítja a vizuális mezőt, a 
néző ilyenkor Évával együtt egészen közelről tekintheti meg vizsgálódásának tárgyát.453  

A hosszú beállítások használata ugyanakkor arra is lehetőséget ad, hogy a kamera a 
megvizsgált elem szuperközelijéről távolodó mozgással ismét megmutassa a tekintet irányítóját: 
mikor ugyanazon a beállításon belül Éva újra a képbe kerül, a szereplő ismét fokalizálttá válik, a 
kamera megmutathatja aktuális állapotát, érzelmi reakcióját. A kameramozgás így egy jeleneten belül 
egymás után időzhet el az objektív és szubjektív diegetikus szférán, ugyanakkor megtartva a külső és 
belső fokalizáció ellentétpárjából eredő jótékony feszültséget. Elképzelésem szerint ennek az átjárási 
logikának és koreográfiának bevezetése a filmbe idővel azt is lehetővé teszi, hogy a belső fokalizáció 

                                                
eszköz és minimális személyzet szükséges. Bővebben lásd: http://www.digitalsputnik.com  
451 A steadicam használatáról és ezzel kapcsolatos gyakorlati tapasztalataimról részletesen írok a III.1.2. és III.1.3. 
fejezetekben. 
452 A belső vágásról korábban a hosszú fárt kapcsán fogalmaztam meg néhány alapvetést, lásd a II.3.9. fejezetet. 
453 Az Éden ilyen értelemben tehát a fokalizáció fogalmát új, speciális jelentéssel ruházza fel, amennyiben a főszereplő 
karakterén keresztül a film objektív és szubjektív világa közötti átjárás lehetőségeit mutatja fel. Lásd: Deleyto i.m. 2005. 
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alkalmával nemcsak Éva nézőponti szubjektívjét, de belső, tudati képeit (vágyak, elfojtások, 
képzelgések) is megmutathassuk, mint például a fürdési jelenetben: ekkor Éva lassan merül bele a 
forró vízzel teli fürdőkádba, a környezet elemein kívül azonban, néhány kép erejéig, Éva képzeletébe 
is betekinthetünk. 

Ezekhez a komplex gépmozgásokhoz a steadicam kamerára szerelt PS Technik Skater Scope 
nevű optikarendszert szerettem volna használni. Ennek a Superscope rendszerű optikának a  
lencseösszetétele és rekeszállása lehetővé teszi, hogy anélkül közelíthessen néhány centi- vagy akár 
milliméterre is tárgyához, hogy közben a mélységélesség látványt torzító mértékig redukálódjon.454 
Az Éden kifejezetten az emberi magányra koncentráló jeleneteiben ezt a technikát arra szerettem 
volna használni, hogy egészen közeli részletekről indulva (szem retinája, szőrszálak) a kamerát egyre 
tágabb képkivágás felé vihessem, fokozatosan felerősítve a mozgás érzetét, amelyen keresztül a szűk, 
belső terek a nyitott, kinti világgal kapcsolódhatnak össze. Ezekben a szekvenciákban rendkívül 
fontosnak tartottam a belső és külső terek közötti ellentétek fokozását: míg bent mindennek 
statikusnak kell lennie, addig az ablakon túli külső, Éva számára elérhetetlen világban a természeti 
elemek folyamatos mozgásban lehetnek, pl. eshet a hó, szél mozgathatja a fák ágait, imbolyoghatnak 
a fények, a ködben megjelenhetnek és eltűnhetnek a madarak, stb. Akira Kuroszava filmjeinek a 
példáját hoztam fel a rendező számára, mert a japán rendező a karakterek belső feszültségét, illetve a 
szereplők közötti érzelmi összecsapásokat is gyakran természeti elemek mozgásával fejezi ki.455  
 
c. Harmadlagos diegetikus szint: Múlt 
A történet néhány rövid szekvenciáját érdemesnek tartottam vizuálisan is elkülöníteni. Azokról a 
flashback képsorokról van szó, amelyek akkor jelennek meg, amikor Éva a regresszív terápiák 
alkalmával a múltjáról mesél; ekkor gyermekkora egyes részletei vizuálisan is felelevenednek (pl. 
ebihal-halászat, napba nézés, óvodai képek, anyja alakja). Ebben a diegetikus rétegben a vizuális 
mezőt Éva tudati, mentális képei töltik ki, a külső fokalizáció megszűnik, és helyét kizárólag a belső 
fokalizáció veszi át. A kamera által közvetített kép a szereplő tekintetével lesz azonos, a 
kameramozgás pedig a szereplő mozgását imitálja. Azzal, hogy egyes szám első személyűvé válik a 
szituáció, a néző nagyon közvetlenül szólítódik meg, és vonódik be a szereplő személyes élményeibe. 
Érzésem szerint ezekben a szekvenciákban akkor artikulálódik a legerőteljesebben ez a személyesség, 
ha a fokalizáló maga nem jelenik meg a képen, tehát soha nem látjuk kívülről azt a személyt, akinek 
a szemével látunk.   

Ezeket a rövid jeleneteket tehát képileg is erőteljesen elválaszthatónak tartottam az elsődleges 
és másodlagos diegetikus szinttől. Itt egészen szabadnak és természetesnek képzeltem a kamera 
jelenlétét; kizárólag kézikamera használatát javasoltam, mellyel egészen közel lehet kerülni az 
élményekhez, és a lüktető gépmozgáshoz rövid snitteket, vagyis kifejezetten sok vágást lehet 
társítani.456 Ezekben a szekvenciákban meleg, barátságos, nyári színek használatát javasoltam, a 

                                                
454 A nagy mélységélesség és a kiterjedt fókuszátfogás olyan közeliből a tágba tartó mozgásokat tesz lehetővé, amelyeket 
makro optikák vagy egyéb eszközök használatával nem lehetne megoldani. A Skater Scope kategóriáján belül is a 
legszofisztikáltabb eszköz, ugyanis bármilyen PL rendszerű optikával kompatibilis, ellentétben társaival (Revolution, T-
Rex, Infiniprobe), melyeket csak a speciálisan hozzájuk gyártott optikákkal együtt dobtak piacra. A Skater Scope-pal 
rögzített jelenetek így a rajzolat, a fedettség és színvisszaadás tekintetében egységben tarthatóak a más kameramozgató 
eszközökkel felvett jelenetekkel. 
455 Kuroszava néha egyenesen a ’statikus előtér – mozgó háttér’ struktúrába komponálva használja ki a környezeti elemek 
mozgásának a szereplők érzelmeit kifejező hatását: A testőrben (Yojimbo, 1967) például a gonosz pisztolyos bandita első 
közelképének hátterében egy épület lángol; A hét szamurájban (Seven Samurai, 1954) a harcosok mozdulatlanná 
dermedve várják az ellenséget, de a szél folyamatosan kavarja körülöttük a port, amitől végig vibrál az egyébként statikus 
jelenet. A hét szamuráj egy másik híres jelenetében Kacusiro távolról, látszólag rezzenéstelen arccal figyeli a szamurájok 
harcát; a mezőn a széltől remegő virágok szirmai azonban finoman arra a belső reszketésre és félelemre utalnak, amelyet 
ő maga gondosan elrejt. 
456 Remek tanulmánynak tartottam ezekhez a részekhez Terrence Malick Az élet fája (The Tree of Life, 2011) című filmjét 
(operatőr: Emmanuel Lubezki, ASC), illetve Spike Jonze: A nő (Her, 2013) című filmjének flashbackjeit (operatőr: Hoyte 
Van Hoytema, FSF, NSC). 
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napfény narancssárgájának optikai beverésével. Helyénvalónak éreztem, hogy ennek a gyermekkori 
világnak a meleg, természetes színeit nyomaiban és csak egészen finoman érzékeltessük majd újra a 
film zárójelenetében. Úgy gondoltam, hogy amennyiben a történet 35 mm-es negatív filmre készül, 
a celluloid nyersanyaga és tulajdonságai (pl. negatív exponálás, kémiai laborfolyamat) már 
önmagában erős ellenpontjai lehetnek annak a mesterséges, személytelen világnak, amelyben a 
történet játszódik, és amely a filmben megjelenő modern civilizációs betegségek okozója.457 
 
IV.5.2. A KONCEPCIÓK ÖSSZEHANGOLÁSA 
A rendezőtől az első, folyamatos kameramozgáson alapuló operatőri koncepcióm felvázolása után 
állóképeket kaptam cserébe, így egy időre az állóképes, fotográfiai inspirációkhoz fordultunk vissza, 
és olyan mindkettőnk által preferált amerikai, illetve (kelet-)európai fotóművészek munkáit beszéltük 
meg, mint Ansel Easton Adams, Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson, Josef Sudek, Martin Parr, Josef 
Koudelka, Viktor Kolár, Brassaï vagy Birtalan Zsolt. Az esztétikai és technikai kérdésekben 
megegyező rendezői és operatőri ízlés véleményem szerint csak előnyére válik egy kollaborációnak; 
ez esetünkben abban is megnyilvánult, hogy a rendező a továbbiakban a díszlettel, kellékekkel és 
jelmezekkel kapcsolatos kérdésekben is kikérte a véleményemet, így a film vizuális világának minden 
elemét összhangba hozó, az operatőri szempontokat is figyelembe vevő döntések születhettek. 

A fotó- és festménypéldák közös átbeszélése nem csak formai-stilisztikai és technikai 
értelemben volt iránymutató, de a befogadási élmény folyamatainak elemzése szempontjából is 
tanulságosnak bizonyult. Kocsis Ágnes abba az irányba kezdett el finoman terelni, hogy az Éden 
képeivel próbáljunk meg úgy hatni a nézőre, ahogyan egy klasszikus képzőművészeti alkotás tenné, 
elég időt adva a befogadónak, hogy továbbgondolhassa az egyes kitartott, vagy csak lassan mozduló 
kompozíciókat. A legelejétől egyetértettünk abban, hogy a filmnek hosszú beállításokból kell 
építkeznie, nem is annyira a jelenetekben megjelenő információmennyiség miatt, hanem mert 
karakterközpontú és kapcsolati fejlődést bemutató drámaként a figyelem folyamatosságának 
megtartását kulcsfontosságúnak éreztük. 
 

 183. kép458 

                                                
457 A nézőből, ha nincs is ennek tudatában, másféle érzelmi reakciót vált ki az ezüstkristály-szemcsékből, illetve a 
pixelekből előállított kép. A filmnyersanyag a mai napig a színek tekintetében nagyobb átfogással bír, mint a digitalis 
technika, így például a bőrszínt is másként mutatja meg (lágyabb bőrtónusokat eredményez). Vászonra vetített képként 
részleteiben és színleképzésében is gazdagabb, mint a digitálisan rögzített, ezért moziforgalmazáshoz is megfelelőbb 
választás. Ugyanakkor a digitális rögzítés mellett is lehetett érvelni az Éden esetében, mely így a benne ábrázolt modern, 
érzéketlen világgal állt összhangban: ez a technika precízebb és éppen ezért sterilebb képet eredményezne, élesebb 
kontúrokkal, kisebb expozíciós toleranciával, főleg a csúcsfények tekintetében. Természetesen a két hordozó által 
előállított végeredményt nagyban befolyásolja az optikaválasztás is: negatív film esetében új generációs Master 
Anamorph vagy Hawk-V Light optikasor tesztelését javasoltam, amelynek fényereje nagy, és tisztítja a magasabb 
érzékenységű filmnyersanyag szemcsézettségét; digitális felvételi technika esetén pedig az Arri Alexa XTS kamerát, ami 
a digitális kamerák közül a leginkább mozifilmes végeredményt kínálja, az ehhez társított Cooke Christal Express 
optikasor pedig lencsösszetételéből adódóan oldja az élesebb kontúrokat. 
458 (183. kép) Birtalan Zsolt. Minden jog fenntartva. 
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Mozgásokra és belső vágásokra épülő operatőri koncepciómmal némileg ellentétben, a 
rendező a hosszú beállításoknak olyan formáját kereste, amellyel a legkifejezőbben lehet a szereplők 
társas és környezeti interakcióit egyidejűleg megmutatni.459 Fokozatosan alakult ki az elképzelés, 
hogy a nézőt hosszú, meditatív jellegű beállításokkal egy szemlélődő, elgondolkodó megfigyelő 
szerepébe helyezzük. Más szóval a nézői figyelmet nem lekötni szerettük volna, hanem elengedni, 
hogy szabadon keressen és kössön össze további lehetséges jelentéseket, találjon meg számára sokat 
mondó hangulatokat és érzéseket.  

A befogadó ilyen értelemben vett „magára hagyása,” intellektuális és emocionális 
„megdolgoztatása” meglehetősen különbözött attól az eredeti operatőri megközelítésemtől, mely a 
néző figyelmét a fokalizáció és a képkivágások állandó változtatására épülő expresszív 
kameramozgással, effektes világítással és a mélységélesség variálásával folyamatosan irányította 
volna. Kezdeti, nem titkolt félelmem az volt, hogy egy nagyrészt belső terekben játszódó, 
dialógusközpontú, hosszú beállításokkal operáló film a néző számára egy idő után vizuálisan kifullad 
és „unalmassá” válik; a kameramozgásban egyszerre láttam a térbeli orientálás, a cselekményvezetés, 
illetve a dialógusok plánozásának dinamikus és vizuálisan is izgalmas lehetőségét.  

Ezzel kapcsolatban Jancsó Miklós, Alfonso Cuarón, illetve Alejandro González Inárritu egyes 
filmjeinek hosszú beállításokkal operáló jeleneteit néztük újra. A Csend és kiáltás (1967) számos 
tekintetben volt köthető az általam felvázolt elsődleges diegetikus szinthez, amennyiben Jancsó e 
filmje is a külsők és belsők ellentéteire építő, zárt szituációs kamaradráma. A másodlagos diegetikus 
szinten az Éden kamerája olyanfajta résztvevőjévé válik a történetnek, mint amilyenre Cuarón Az 
ember gyermeke (Children of Men, 2006) című filmjében látunk példát, miközben a gépmozgások 
klasszikus, táncszerű koreográfián alapuló stílusa inkább Jancsó korai filmjeit idézte. Ilyen 
értelemben a Csend és kiáltás kameravezetéséhez hasonlított volna az is, ha a gép nem feltétlenül 
csak a szereplőket követi, de nyughatatlan mozgása – például az Éva lakásában leírt, önmagába záruló 
körpálya – önálló dramaturgiai, azaz szimbolikus  jelentést hordoz. 

Abban is biztos voltam ugyanakkor, hogy az általam kitalált, folyamatos mozgáson alapuló 
kameramunka megvalósítása az egész stábot érintő, fokozott technikai és pszichológiai készenlétet 
jelentő kihívás. Ezeknek az izgalmas, komplex felvételeknek ugyanis utólag sem a tempóját, sem a 
koreográfiáját nem lehet szabályozni, azaz a színészeknek, a statisztériának, a fényirányoknak, illetve 
minden mozgásban lévő elemnek olyan összhangban kell állnia a gépmozgással, aminek a forgatás 
kaotikus körülményei és szűkös időkeretei nem mindig kedveznek. Mindez alapos tervezést, gondos 
előkészítést és esetenként több próbát, valamint a technikai stáb és a színészek hihetetlen 
összpontosítását és szinkronitását igényelte volna a forgatása során.460  

A kameramozgáshoz hasonló, nézői figyelmet vezető eszközként merült fel bennem a 
mélységélesség koncepciózus szabályozása is. Éva és András fejlődő kapcsolatának ábrázolásában 
kiegészítő technikai megoldásként javasoltam a fokozatosan növekvő mélységélességet, mellyel azt 
szerettem volna elérni, hogy a néző könnyebben átélhesse a nő állapotában végbemenő változásokat. 
Éva és András közös jeleneteit a forgatókönyvből kigyűjtve és egymás után fűzve egy grafikonnal 
ábrázoltam azt, ahogy a kezdeti T2-es íriszállásból indulva, és jelenetről jelenetre 1/8-ad értéket zárva 
az optika rekeszén, hogyan jutunk el a film végére a külső helyszíneken az 5.6 ½ -es íriszállásig. A 
térélmény növelése mellett a fokozatos vizuális letisztultsághoz a gyújtótávolság csökkentése, illetve 
a rekeszállás emelése járult volna még hozzá, melyekkel az volt a szándékom, hogy úgy Éva, mint a 
nézők számára egyre határozottabban és élesebben rajzolódjon ki az őt körülvevő világ. Ennek az 
ötletnek a felvázolásával és közös kiértékelésével körbejártuk annak lehetőségét, hogy külső 
mozgásokkal fejezzük ki a szereplőkben lejátszódó belső folyamatokat.  

                                                
459 Korábban a hosszú beállításról a hosszú fártról szóló fejezetben írtam (II.3.9.), illetve részletesebben ennek az a. 
Hosszú fárt vagy vágás? című alfejezetében. 
460 Jancsó filmjeiben egy-egy hosszú, komplikált hosszú gépmozgásra épülő beállítást – Kende János szóbeli elmondása 
alapján – néha napokig próbáltak az alkotók. 
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a. Próbák, helyszínek, díszletek 
A fordulópontot számomra a színészpróbák jelentették. Kocsis Ágnes közel egy éven át kereste a 
megfelelő színészeket, és a forgatást megelőző budapesti próbák előtt számos próbafelvételt készített 
Belgiumban és Romániában. A megtalált színészekkel több mint egy hónapon keresztül szinte 
naponta próbált, és ezeken a próbákon gyakran magam is részt vettem. Már az első alkalommal 
éreztem, hogy a női illetve férfi főszerepre felkért színészek kivételesen jó választások, mivel 
olyannyira működött közöttük az összhang és a „kémia,” hogy már a próbafolyamat elején lenyűgöző 
alakításokat produkáltak, és ezek a rendezői instrukciók nyomán a későbbiekben csak tovább 
mélyültek.  

A próbák alatt nemcsak a színészeket figyeltem, hanem saját operatőri hozzáállásomat is, 
mivel az alakításokat egy digitális zoomos, mini handycammel rögzítettem a visszanézéshez és 
későbbi értékeléshez. Kezemben a kis kamerával azt vettem észre, hogy játék közben mindig egy 
bizonyos távolságot tartottam a művészektől. Ritkán merült fel bennem, hogy egészen közel menjek 
hozzájuk, azt pedig, hogy közéjük lépjek, vagy egy beállításon belül körbejárjam őket, netán egyik 
közeliről a másikra fordulva rögzítsem a dialógusokat, valahogy el sem tudtam képzelni. Az tűnt a 
legtermészetesebbnek és magától értetődőbbnek, hogy a legjobb felvételi szöget megtalálva egy 
viszonylag tágabb plánból, feszesen keretezve figyeljem a kamerán keresztül a jelenetet. Ezt a 
tartózkodó, nemesen egyszerű, objektív kívülállói nézőpontot diktálta a dialógusok témája, ritmusa, 
a karakterek jelleme és alakításaik mélysége. A művészek jelenléte és egymás iránt tanúsított 
érzékenysége annyira erős atmoszférát hozott létre, hogy egyfajta szentségtörésnek éreztem volna, ha 
a kamerámmal átlépem az intim szférájukat. Ezen a ponton éreztem először határozottan, hogy az 
általam javasolt expressszív kameravezetés talán túlságosan is ránehezedne a történetre és a színészi 
alakításokra. A jelenetekből áradó rendkívül erős érzelmek olyan ellensúlyokat kívántak, amelyek 
engem is egyre határozottabban a szenvtelenebb, primerebb és távolságtartóbb kameravezetés 
irányába, a rendezőt pedig a túl harsány színészi játék elkerülése felé terelték.   

A próbák másik fontos tanulsága az volt, hogy bár kínálkozott a lehetőség, hogy egyes 
érzelmileg túlfűtött pillanatokban arcokat vagy gesztusokat optikai mozgás révén, zoomhasználattal 
emeljek ki, ezt ott szintén nem éreztem indokoltnak. Az volt a benyomásom, hogy a közelik szelektív, 
leválasztó keretezettsége révén nemhogy felerősíteném ezeket a pillanatokat, hanem éppen 
ellenkezőleg, tágabb kontextusukból kimetszve csak gyengíteném a jelentésüket, mivel a kamera 
fizikai vagy optikai mozgása egyaránt zavaró és elidegenítő hatást keltett. Amikor az egyik szereplő 
pillantására vagy gesztusára fókuszáltam a kamera keresőjén keresztül, egyértelműen zavart, hogy 
közben lemaradok a másik szereplő reakciójáról. Az Éden próbái alatt arra a konklúzióra jutottam, 
hogy a jelenetek abból nyerték a legfőbb értéküket, hogy egyszerre tettem láthatóvá az akciót és a 
reakciót, egyszerre mutattam az arcokat, a testbeszédet, valamint a szereplők szűkebb környezetét. A 
színészi próbajáték élvezetéhez és értékeléséhez azok a felvételek bizonyultak a leghasznosabbnak, 
amelyeket fix gépállásból, a legnagyobb gondossággal megválasztott szögből, 35 mm körüli 
gyújtótávolságot használva, egészalakos vagy amerikai plánban, esetleg bőszekondban rögzítettünk.  

Később már a tervezett helyszíneken és díszletekben folytatott tesztek, valamint a plánozás és 
a színrevitel kompozíciós kísérletei további felismerésekhez vezettek. A jelenetek többsége Éva és 
András beszélgetéseire épült, és mivel ezekben a jelenetekben egyaránt szerettük volna láttatni a 
szereplők arcát, gesztusait, illetve az őket körülvevő díszletelemeket és tárgykultúrát, erre az 1.85:1-
es képarány egy idő után egyre kevésbé látszott alkalmasnak. Az ebben a képarányban komponált 
leíró beállításokban például már nem irányult elég figyelem az arcjátékra; ez a hiányérzet vetette fel, 
hogy tegyünk egy próbát az anamorfikus 2.39:1 képaránnyal is. Ennek a legfontosabb hozadéka az 
volt, hogy az új, fektetett téglalap alapú, elnyújtott képtérben egy kompozíción belül egyszerre tudtuk 
kényelmesen megmutatni a két szereplőt akár szekondban is, és a szűkebb, kétalakos beállítások 
alkalmával sem kellett túlságosan leválasztanunk őket a környezetükről. A 2.39:1 másik előnye a 
mélységi komponálás volt: a horizontálisan tágabb képtér nagyobb lehetőséget adott a szereplők 
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oldalirányú mozgatására, ráadásul erősödött azoknak a mélységi, együttmozgó kameramozgásoknak 
a hatása, melyek koreográfiáját – jellemzően a film második felétől – a szereplők mozgása 
irányította.461  

A színészi próbák után a film helyszíneire kezdtünk koncentrálni. Olyan apokaliptikus, a 
hétköznapokon túlmutató atmoszférával rendelkező terek és épületek után kutattunk, amelyekben 
valamilyen módon visszhangzott a magány, az elidegenedés, a kiüresedés érzése. A helyszínkeresést 
olyan inspirációs folyamatként fogtuk fel, melynek során a rendezővel – eleinte a gyártási, logisztikai 
vagy praktikussági szempontok teljes kizárása mellett – csak az adott, felkeresett lokáció által sugallt 
jelentésekre és lehetőségekre figyeltünk. A végül kiválasztott helyszíneink architektúrája, fekvése és 
hangulata csak tovább erősítette bennünk azt a tájképszerű, frontális szerkesztésű, felfokozott 
mélységélességű, erős kontúrokkal rendelkező komponálási elvet, melyet korábban körvonalaztunk. 
A kiválasztott terek és helyek távolságtartó, tág, frontális kompozíciókban érvényesültek a legjobban, 
többnyire 21-40 mm-es gyújtótávolságú optikákat használva, így ezek berendezése és díszletezése 
már ehhez a kontemplatív szemléletű vizuális megközelítéshez illeszkedett.  

Úgy képzeltük, hogy az egyes helyszínek – legyen szó lakásbelsőről, irodáról, játszótérről 
vagy egy parkról – tájképszerűen, vagy egy hosszan kitartott, minden részletében tisztán 
appercipiálható csendéletként jelennek meg a vásznon. Fontos információ volt számomra az is, hogy 
a rendező nem fog hagyományos értelemben vett filmzenét használni, ugyanakkor fontos szerepet 
szán a cselekményből származó hanghatásoknak. A színészpróbák, a helyszínek, a díszletek és a film 
tervezett hangosítása nyomán teljesen át kellett értékelnem az eredeti operatőri koncepciómat; ennek 
nyomán nem egy azzal homlokegyenesen ellentétes irányba indultam, hanem elfogadtam a 
személetváltás szükségességét, és nagy nyitottsággal néztem minden olyan lehetőségre, amely a 
megformálódott vizuális koncepció megvalósítását szolgálhatta. 
 
b. Egy jelenet – egy gondolat 
A forgatókönyvhöz készült storyboard alapján, a már említett 2.39:1 képarányban kezdtük meg a film 
felsnittelését és plánozását. E hónapokig tartó munkafolyamat során minden egyes tervezett beállítást 
részletesen lerajzoltunk, és ez éppen megfelelő előkészület volt ahhoz, hogy a film vizuális nyelve 
végképp letisztuljon számunkra. A felkészülésnek ebben a fázisában is folytattuk a közös 
filmelemzéseket, többek között Chantal Akerman, Roy Andersson, Aki Kaurismäki és Theo 
Angelopoulos stílusát és technikáit tanulmányoztuk. Lassú, kontemplatív szemléletű filmjeik, 
plánozási és színreviteli eljárásaik tanulmányozása során egészen a némafilmes hagyományokig 
kanyarodtunk vissza. Buster Keaton vagy Louis Feuillade egy-egy mesterien komponált, statikus 
beállítását górcső alá véve a jelenet szcenírozásának és a gépállás összefüggésének olyan kifejező és 
számunkra inspiráló kombinációit fedeztük fel, amelyek mára szinte teljesen mellőzötté váltak.  

A kreatív munkafolyamatnak ebben a fázisában mutatta meg nekem a rendező a maláj 
származású, tajvani Tsai Ming-liang munkáit, melyek közül különösen az Éljen a szerelem! (Vive 
L’amour, 1994), az És ott hány óra van? (What time is there?, 2001) és a Goodby, Dragon Inn (Bu 
san, 2003) című filmjei voltak rám revelatív hatással. Tsai stílusa a hosszú, gyakran teljesen 
mozdulatlan beállításokra, mélységi kompozíciókra, valamint az explicit impressziók visszatartásával 
operáló, lassú ritmusú formanyelvre épül. Filmjei ráirányították érdeklődésemet a nyolcvanas évek 
ázsiai filmművészetében kibontakozó statikus minimalizmus irányzatára, és így fedeztem fel a 
szintén tajvani Hou Hsiao-hsien, vagy a dél-koreai származású Hong Sang-soo filmjeit, amelyek nagy 
hatással voltak operatőri gondolkodásomra.462 Ezek az ázsiai minimalista filmek, csakúgy mint Jeles 

                                                
461 Az együttmozgó fártról mint önálló fárttípusról több példával szemléltetve, részletesebben a II.3.1. fejezetben írtam. 
462 Hong Sang-soo például gyakran a több, akár öt-hat szereplős beszélgetős jeleneteket is egyetlen beállításból rögzíti; a 
felplánozást elkerülve így kénytelen lemondani az arcközelik erős kifejezőeszközéről, ugyanakkor mesterien alkalmazza 
a nemverbális jelek másféle információkat közlő potenciálját. David Bordwell így ír Hong Virgin Stripped Bare by Her 
Bachelors (Oh! Soo-jung, Sang-soo Hong, 2000) című filmjének egyetlen kistotálban színrevitt vacsorajelenetéről: „Az 
egyalakos beállításokra való vágás nem tette volna lehetővé Hong számára, hogy megragadja azokat az apró, 



 229 
András A kis Valentinója (1979), vagy Jessica Hausner hasonlóan kontemplatív tónusú Lourdes 
(2009) című alkotása többször szóba került az Éden forgatására készülve.  

Mivel a mi filmünk is erősen dialóguscentrikus volt, egyértelművé vált, hogy azoknak a 
vizuális információknak, melyeket nem vágással vagy gépmozgással hangsúlyozunk ki, pontos és 
erőteljes jelenléttel kell rendelkeznie a képen. Ha hagyjuk a nézőt a megfelelő szögből a megfelelő 
ideig szemlélődni, úgy a képen fellelhető objektumok megfelelő elhelyezése a terek perspektivikus 
kivetülésében elegendő alapot nyújthat az alkotók által felvetett gondolatsor folytatására. Ehhez a 
kamerának arra a bizonyos helyre, és az optikának arra az adott gyújtótávolságra van szüksége, 
amelyik a legkifejezőbben fedi fel a teret, ábrázolja a színészi munkát vagy az egyéb, fontosnak szánt 
részleteket – ennek megtalálása pedig legalább akkora teljesítmény lehet, mint egy teljes helyszínt 
bejáró, komplex gépmozgás megkoreografálása. 

Az ilyen típusú kameramunka arra épül, hogy a bevezető, leíró beállítást (establishing shot) 
követően a jelenet nem további plán- és szemszögváltásokkal, illetve a gépmozgások további, Nielsen 
által megjelölt funkcióinak kihasználásával (ritmus, modulálás, önreflexió, absztrakció, fokalizáció) 
építkezik tovább, hanem végig kizárólag leíró, eligazító státuszban marad.463 A cél tehát az, hogy a 
kép kivételes erővel esztétizáljon, de funkcióját tekintve tárgyilagos maradjon, vagyis a kamera 
anélkül, hogy „saját véleménye” lenne, olyan érzékenységgel keretezze a vizuális mezőt a benne 
elhelyezkedő elemekkel, hogy ezeknek a kontextusában a dráma mintegy magától megszülethessen. 
Tehát nem annyira hatásos gépmozgások megkonstruálása a cél, amilyennel például szereplőnk 
emocionális állapotát láttathatjuk, hanem az, hogy a milliméteres pontossággal elhelyezett kamera 
mintegy röntgengépként kíméletlenül átvilágítsa és felfedje a beállítás legfontosabb jelentését. Az 
Éden forgatásának előkészítése közben azt is felismertük, hogy annak érdekében, hogy a néző aktívan 
involválódhasson az adott jelenetbe, és a látottakon eltűnődve intellektuális kiegészítéseket 
végezhessen, el kell távolodnunk a belső vágások túlhajszolt használatától is.  

Nagyon fontos arról is írnom, hogy az Éden esetében a hosszú beállításos elbeszélésmód nem 
pusztán a kontemplatív stílus, valamint az ebből fakadó metafizikai felhangok megteremtésére 
irányult. A próbák fényében tovább erősödött az a rendezői szándék, hogy a legkevésbé se zökkentsük 
ki a színészeket dialógusokat szétdaraboló plánozással. A hitelesség olyannyira fontossá vált, hogy a 
forgatás során az egyes helyszíneken belül kronológiában vettük fel a jeleneteket, jóllehet a 
hatékonyság és gazdaságosság azt kívánta volna, hogy napszakokra és kameraállásokra bontva 
forgassunk, tekintet nélkül arra, hogy a felvételeknek pontosan hol lesz majd a helye a filmben. 
Miután a stáb meglepően gyorsan megértette a metódusból származó művészi előnyöket, azt is 
láthattuk, hogy a hosszú beállításos technika és a kronológiában történő forgatás nem csak az 
alakításokra, de az egész forgatás hangulatára és a stáb együttműködésére is rendkívül jótékony 
hatással volt.  

Mindezeket összegezve az egyik fontos tézisünk az lett, hogy a film minden egyes jelenetét 
egy-egy gondolatként értelmezzük, és ezeket lehetőség szerint „egy lélegzetnyi” hosszúságú 
beállításokkal rögzítsük. Ilyen szempontból bontottuk kisebb epizódokra a teljes filmet, és ezeken az 
epizódokon belül a jelentést és az érzelmi hatásokat azzal kívántuk tolmácsolni, ami az adott 
beállításban a filmkép keretén belül történik. Úgy fogalmaztunk, hogy bizonyos értelemben a nézőre 
bízzuk a vágást; ez a folyamat befogadói szempontból a színházi helyzetet idézi, amikor a néző ugyan 
maga választhatja ki, hogy egy jeleneten belül milyen részletre fókuszálja a figyelmét, ezzel 
egyidejűleg azonban a teljes színpadképen fellelhető minden egyes elem hatással lehet rá.  

A kialakult stratégia nem azt jelentette, hogy a vágás dramaturgiai és ritmusteremtő 
funkcióiról teljesen lemondtunk volna. Felismertük ugyanis, hogy a lelassított tempó miatt a vágások 

                                                
visszhangszerű cselekvésbeli rezdüléseket, amelyek a kutatók szerint az emberi interakció alapvető részét képezik. A 
társalgó emberek tükörszerű testtartásokat vesznek fel, illetve utánozzák egymás gesztusait. Ez esetben ezek az 
együttrezdülések a cselekmény egyik pillanatról a másikra bekövetkező fordulataira hívják fel a figyelmet” Bordwell i.m. 
2007.  
463 Nielsen funkció-tipológiáját lásd a I.2. fejezetben. 
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számának drasztikus csökkentése azok felértékelődéséhez vezet. A storyboard rajzolása során ezért 
figyeltünk arra, hogy ha egy hosszú beállítás például nagytotálban fejeződött be, akkor a következő 
kistotálban, amerikai plánban vagy bő szekondban kezdődjön – vagyis a jeleneteket elválasztó 
plánváltások karakteresek maradjanak és a történet tagolásában határozott funkciót töltsenek be.464 A 
térelemek mélységi, vertikális és horizontális variálásával strukturáltuk tehát a jeleneteket, másfelől 
mozgást, dinamikát, változást teremtettünk a képen – nem feltétlenül kameramozgással. 

 
c. Statikusság, együttmozgás, mélység 
A film stílusára, hangvételére és főleg a sok dialógusra való tekintettel nem az volt a célunk, hogy az 
Édent kizárólag fix hosszú beállításokból építsük fel; a legtávolabb állt tőlünk, hogy ebből 
skolasztikus dogmarendszert alkotva vezessük a plánozást és a jelenetek szcenírozását. 
Hozzáállásunkra inkább az volt jellemző, hogy az erős alapkoncepción belül maradva mutálódni 
hagytuk a formanyelvet. E hozzáállás mentén fogalmazódott meg második tézisünk, mely szerint a 
hosszú beállításokon belül a szereplők és a képen mozgó elemek bátran mozgásba hozhatják a 
kamerát, amennyiben az szükséges és indokolt; igyekeztünk tehát a kamerát többnyire fix beállításba 
és leíró, eligazító funkcióban tartani, de a szereplők pozícióját prioritásként kezelve, a statikus 
beállításokat együttmozgó fártmozgásokkal is kombináltuk. 

A hosszú gépmozgások során tehát nem a mozgás koreográfiájára és dramatizáló hatásaira 
kívántuk helyezni a hangsúlyt. A kameramozgásokat az a szándék szülte, hogy együtt maradjon a 
szereplőkkel, nem pedig az, hogy tőlük függetlenül közlekedve különféle jelentéseket hozzanak létre. 
Ilyen módon például egy kétalakos beszélgetés alkalmával annak témája vagy megemelkedett érzelmi 
amplitúdója nem követelhette ki a kamera ráközelítő mozgását,465 ha azonban a beszélgetés során a 
szereplők pozíciója, mozgása, testbeszéde változott, ahhoz a kamera is szükségszerűen 
alkalmazkodott. A gépmozgás tehát nem hangsúlyozni, vagy önmagában hatni akart, hanem 
megfigyeléssel, szemlélődéssel, a szereplőkkel való együttmozgással segíteni a nézőt a velük való 
érzelmi azonosulásban. Ebben a tekintetben az Éden kameramozgásainak építkezése sokkal inkább 
Antonioni módszeréhez áll közelebb, aki a kamerát kizárólag a szereplők közötti interakció 
funkciójában mozgatja, és a hosszú beállítás kínálta formai keretet egy jelenet különböző fázisainak 
„egyetlen folyamatos szekvenciába” való összeolvasztására használja.466  

A film snittelése során egyre indokoltabbnak éreztük, hogy ha a folyamatos kameramozgás 
első, kezdeti koncepcióját el is vetettük, Éva és András közelebb kerülésével párhuzamosan a kamera 
elkezdhet fokozatosan velük együtt is mozogni. A legnagyobb kihívásnak a dialógusok felsnittelése 
ígérkezett, mivel a terápiákból adódó nagyszámú beszélgetési jelenetet a klasszikus snitt–ellensnitt–
ansnitt plánozási rendszerben nem tartottuk működőképesnek. Ennek megoldását végül az segítette 
elő, hogy a színrevitel tervezése során a rendező egyre indokoltabbnak látta, hogy a jeleneteken belül 
a szereplők is mozogni kezdjenek, ami így egyre többször hozhatta mozgásba a kamerát is. A 
forgatókönyv első olvasása után megfogalmazódott gondolataimból végül nem csak a fokozatosan 
hangsúlyosabb gépmozgásokra vonatkozó javaslatomat tartottuk meg, hanem az Éva állapotának 
javulásával növekvő fényértékek ötletét és a mélységélesség fokozására vonatkozó elképzelésemet 
is, igaz ez utóbbit teljesen újra kellett gondolunk.  

Míg a folyamatos gépmozgásokhoz elsőre jól hozzárendelhetőnek tűnt az alacsony (és csak a 
film végére megemelkedő) mélységélesség, az új, tájképszerű és kontemplatív hosszú beállítások 
koncepciója eleve nagy mélységélességet feltételezett, hogy a képtérben megjelenő elemek 
mindegyike egyformán jól látható legyen. Ahogy Celestino Deleyto, a „kamera elbeszél” kifejezést 

                                                
464 A rajzokon a szereplők, illetve az egyéb mozgó elemek mozgásainak irányait is jelöltük; itt is mindig figyeltünk arra, 
hogy ha például egy beállítás végén valami a képkeret jobb szélén, illetve mélységben hátul mozgott, akkor az új jelenet 
úgy induljon, hogy a horizontális képsíkon az új elem bal oldalra, és lehetőleg mélységben az optikához közelebb 
kerüljön. 
465 A ráközelítésre mint a fártmozgás egyik jellegzetes változatára több példát is hoz a II.3.2. alfejezet. 
466 Kovács i.m. 2013. 100–101. 
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elvetve írja: „Hogyha félretesszük a metaforákat, akkor a kamera nem tesz mást, mint néz valamire, 
amit azután úgy határoz meg, mint ami a kereten belül van.”467 Az Éden kamerája itt már erre a fajta 
semlegességre törekedett. 
 A mélységorientált színrevitel tekintetében Orson Welles ikonikus filmjéhez nyúltunk vissza; 
példatanulmányként az Aranypolgárt néztük újra, melyben Welles operatőre, Gregg Toland olyan 
módon kombinálta az optikák gyújtótávolságát, a világítást és a nagy mélységélességet, hogy mind a 
távoli háttér, mind az optikához közeli előtér alakjainak arca tisztán és élesen látható legyen.468 A 
film felsnittelésével párhuzamosan tesztelni kezdtük a különböző kamerákat, optikákat, szűrőket és 
lámpákat, valamint a szereplők sminkjeit, a helyszínek falainak színét, mintázatát, stb. és a tesztek 
alapján készítettem el a technikai eszközlistákat. Az optikákkal kapcsolatos tesztekre a 
mélységélesség, rajzolat, színvisszaadás tekintetében különösen nagy figyelmet fordítottunk: külső 
és belső helyszíneken, szférikus illetve anamorfikus optikákkal is kísérleteztünk.469 Mélységorientált 
színreviteli technikánkhoz a legadekvátabb optikasort keresve a teszteken két-, három-, vagy négy 
mélységi síkban helyeztem el mozgó elemeket és alakokat a képkeretben; kiértékeléskor a 
választásunk egy újgenerációs anamorfikus optikasorra, a Zeiss Master Anamorph optikáira esett. Ez 
a lencsesor – kiváltképp a 28 mm-es és a 35 mm-es lencsetagok – T4 és T5.6 rekeszálláson egyszerre 
kínált megfelelő élességet a mélységi komponáláshoz, miközben meggyőzően oldotta a kép 
sterilitását, ami a filmhez végül kiválasztott digitális 35 mm szenzoros felvételi technika sajátossága. 

A nagy mélységélesség és a minél alacsonyabb gyújtótávolság használata mellett a zárt 
rekeszállás azzal járt, hogy a helyes expozícióhoz jelentősen kellett növelni a fényképezendő felületre 
jutó megvilágítást. A forgatás során a belső helyszíneken a T5.6-os íriszálláshoz szükséges 
illumináció megteremtése gyakran állított komoly kihívások elé. Az Éden technikai forgatásának 
operatőri szempontú feltárása szintén önálló tanulmánnyal érne fel, ez a részfejezet azonban 
kifejezetten csak a film előkészítésére kívánt koncentrálni. 
 
d. A csend érintése 
André Bazin a neves francia filmteoretikus tett különbséget „képben hívő”, és „valóságban hívő” 
filmkészítők között. A képben hívő rendezők stílusukat a képek festői manipulációjára (pl. német 
expresszionizmus), vagy ezek vágás segítségével való meglepő vizuális párosítására (pl. szovjet 
intellektuális montázs) építették a stílusukat, míg a valóságközpontú rendezők (pl. Jean Renoir, Orson 
Welles vagy az olasz neorealisták) a világ olyan érzékelhető sajátosságaiból építkeztek, mint az 
időbeli folyamatosság és a térbeli egység.470 Képekkel dolgozó, képekben gondolkodó operatőrként 
sokáig az volt a meggyőződésem, hogy nem elég megtalálnom az adott történet számára 
legkifejezőbb vizuális nyelvet, de a film stílusán belül minden jeleneten és beállításon újra „fogást 
kell találnom” annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb legyen a történetmesélés. Ez a 
hatékony közlésmód a „képben hívő” iskola sajátja, és nagyrészt a korábbi, főleg külföldön forgatott 
narratív (illetve reklámfilmes) munkáim alkalmával épült be a gondolkodásomba; ezeken a 
forgatásokon sokat tanultam a tömör, lényegretörő fogalmazásmódról is, ugyanakkor itt általában 
magától értetődő elvárás volt, hogy az operatőri munka vállaltan hangsúlyos, már-már virtuóz módon 
vegyen részt a narráció felépítésében. 

Tanulmányaim és munkáim során természetesen volt alkalmam a „valóságközpontú” irány 
kipróbálására is. Geoff Boyle az angliai operatőriskolában azt tanította nekünk, hogy egy díszletbe 
belépve úgy találhatjuk meg azt a bizonyos szöget, amelyik a leghatásosabban adja vissza a jelenet 

                                                
467 Lásd Deleyto i.m. 2005. 
468 Az Aranypolgár technikai innovációinak jóvoltából Welles a mélységi rendezés olyan revelációként ható technikáját 
dolgozta ki, amellyel újszerű, komplex módon volt képes irányítani a nézői tekintetet a film vizuális mezejében, belső-
vágási technikája pedig a későbbi hosszú beállításokra építő remekművek (Antonioni, Jancsó, Tarkovszkij, Tarr filmjei) 
előzményeként is jegyezhető. Bővebben lásd Bordwell – Thompson i.m. 2007. 369–375. 
469 A szférikus optikák esetében a képmezőt a már korábban eldöntött 2.39:1 arányra kroppoltuk. 
470 Bazin, André: A filmnyelv fejlődése. In: Uő. Mi a film? Budapest, Osiris Kiadó, 1999. 24-44.  



 232 
hangulatát, mondanivalóját, ha előtte a teljes teret „végigszkennelve,” minden lehetséges szögből 
elképzelem a beállítást. Mai napig hordoz egyfajta emelkedettséget az a pillanat, amikor ezzel a 
felfokozott koncentrációval tekintek először körbe egy forgatási helyszín díszletében. A lódzi 
operatőri tanszéken mesterünk, Witold Sobocinski az utolsó szemeszterre vezetett el minket odáig, 
hogy egyetlen fényforrással világítsunk be egy jelenetet, megkeresve e lámpának azt a pozícióját, 
intenzitását, színhőmérsékletét és visszaderítési módját, amelyik lecsupaszítva, minden manír nélkül, 
sebészi pontosággal adja a legkifejezőbb illuminációt a térnek. Bár korábban két rövidfilmben már 
dolgoztam kontemplatív hangvételű, frontális festményszerű kompozíciókkal,471 az Éden azért 
különlegesen fontos film a pályafutásom során, mert a megvalósításával járó munkafolyamat 
megmutatta számomra, hogy operatőrként miként lehet a „képben hívő” koncepciótól elindulva a 
„valóságban hívő” elképzelésen át egy olyan állapotig eljutni, melyben a Bazin által elkülönített két 
irányelvet a film tartalmi és formai egységének rendeljük alá: egyaránt élünk a képek mesteri, 
festményszerű berendezésével, és a hosszú beállítások vágásokat mellőző, tér-idő kontinuitást 
tiszteletben tartó folyamatosságával.  

Az Éden esetében tehát több szempontból is visszafelé kellett építkeznem: nem gazdagítani 
kellett a vizuális nyelvet, hanem a végletekig leegyszerűsíteni, mivel a gépmozgás elbeszélést segíteni 
szándékozó expresszív minőségei, illetve helyenként pusztán a stilizáltsága konfliktusba kerültek a 
film mélyebb, filozófiai jelentésével. Ki kellett tehát dolgozni a dramatizáló kameramozgatás 
alternatíváját, amit ebben az esetben olyan esztétikailag kidolgozott képterek és formailag koherens, 
meditatív, hosszú beállítások formájában találtunk meg, melyekben a helyszínek, a látvány, a fények 
és a kép többi eleme együtt hozzák létre a jelentést – azt a különös csendet, amelynek megértéséhez 
időre és a néző felfedező figyelmére van szükség.  
  

                                                
471A két rövidfilm, amelyben operatőrként dolgoztam: Örök tavaly (rendező: Joó Tamás, 2001. Színház-és Filmművészeti 
Egyetem, Eurofilm Studio, Mars Motion Pictures.) és Alterego (rendező: Sebő Ferenc, 2007. CeMedia Production, 
Visionteam). 
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Összefoglalás 
 
Dolgozatom négy nagyobb fejezete közül az első a kameramozgások szakirodalmát tekintette át, 
valamint definiálta a gépmozgások dolgozatban kiemelten referált öt főbb funkcióját, ezzel alapozva 
meg a továbbiakban felvezetett jelenetpéldák értelmezését és elemzését (1). A következő két nagyobb 
fejezet az alapvető- majd a speciális kameramozgások főbb fajtáit vette sorra, minden esetben 
példákkal szemléltetve, problematizálva ezeket, és külön alfejezetekben számba véve a vonatkozó, 
filmiparban használatos kameramozgató eszközöket és rendszereket, amelyek rövid bemutatásához 
szintén számos filmelemzés kapcsolódott (2–3). A disszertáció negyedik részében először a snittre 
bontás és a világítás szempontjából vizsgáltam meg a faktuális kameramozgásokat, hogy végül két 
olyan magyar történetmesélő nagyjátékfilm komplex kontextusába helyezzem őket, melyekben 
operatőrként dolgoztam (4). Ezek a dolgozatot záró esettanulmányok azt kívánták sokoldalúan 
szemléltetni, hogy a gépmozgások korábbi fejezetekben bemutatott funkcióinak és technikáinak az 
ismerete miként épül be az operatőri munkába a filmek tervezése, előkészítése és forgatása során.  

Az értekezés igyekezett végigvezetni úgy az elemzett filmpéldákon, mint az 
esettanulmányokon a kameramozgásnak azt az öt funkcióját, amit eddigi tapasztalataim alapján a 
leginkább kiemelkedőnek és meghatározónak tartok. Ezek közül a legsemlegesebbként és egyben a 
leggyakoribbként az észrevétlenül tájékoztató, térben orientáló, leíró informatív funkciót neveztem 
meg. Az emocionális funkcióról azt tapasztaltam, hogy gyakran társul a kamera gyorsabb 
mozgásához, drámai jelentések vagy a karakter pillanatnyi belső állapotának közvetítéséhez. A 
szimbolikus funkcióval kapcsolatban több példával igazoltam azt, hogy olyan esetekben jelentkezik, 
amikor a gépmozgás a jelenet konkrét teréről és idejéről leváló, vagy attól akár teljességgel független, 
szimbolikus, metaforikus többletjelentést kap, ami különösen jellemző lehet olyan 
kameramozgásokra (pl. rántott svenk, fártzoom), melyek alkalmával nem a snitt témája vagy tartalma, 
hanem a mozgás módja, stílusa telítődik szimbolikus jelentéssel. A dekoratív funkció (4) ritkábban 
előforduló esetére is találtam példákat történetmesélő filmekben, mikor a mozgás ornamentális 
jellege, a képi megfogalmazás ereje vonja magára néző figyelmét. Végül gyakran sikerült 
kimutatnom azt is, hogy az expresszív funkció (5) hogyan érvényesül akkor, amikor a kameramozgás 
személytelen és természetes jellegén túllépve, a stílusa, időzítése, ritmusa vagy koreográfiája révén 
olyan jelentéstöbbletet közvetít, amit az adott jelenet tartalmával termékenyen kapcsolatba lehet 
hozni. 

Disszertációmban a kameramozgások típusait, funkcióit és hatásait mutattam be, illetve 
azokat a filmiparban használatos eszközöket és rendszereket, melyekkel ezek a mozgások 
végrehajthatóak. Az értekezést záró esettanulmányok közül a Pater Sparrow 1 című játékfilmjében 
végzett munkám azt érzékeltette, hogy hogyan igyekeztem – nemcsak a kameramozgást érintő –
dekoratív és expresszív, experimentális technikákat egy komplex filozófiai üzenetet közvetítő 
történetmesélő film képi világába integrálni. Az utolsó példa, Kocsis Ágnes Éden című filmjének 
kihívása abban állt, hogy az operatőri gondolkodást olyan minőségekkel és jelentéstartalmakkal 
szembesítette, melyeket nem lehetett kameramozgással kifejezni. Hosszú tervezési és tanulási 
folyamat nyomán fogalmazódott meg annak az igénye, hogy a kameramozgásoknak meg kell 
maradniuk leíró, informatív funkciójukban, hogy a nézőt az érzelmi azonosulásban megfigyeléssel, 
szemlélődéssel, a szereplőkkel való együttmozgással segítsék. Ilyen értelemben az operatőri munka 
ezen példái a folyamatos fejlődés, tanulás és kísérletezés fontosságát hangsúlyozták, azt, hogy 
operatőrként – Garett Brown szavaival – nemcsak azt kell tudnunk, hogy mikor is miért kell 
megmozdítanunk a kamerát, de „legalább ilyen fontos azt is érezni, hogy mikor érdemes 
megállítanunk azt.”472  
  

                                                
472 Brown i.m. 32. 



 234 
MELLÉKLETEK 

A. Technikatörténeti kezdetek: a mozgóképrögzítés és a kameramozgás kialakulásáról 
Az emberiség történetében számos kísérlet született a valóságos és képzeleti elemek vizuális 
leképezésére, és ezek között foglalnak helyet a mozgás reprodukálására vagy illúziójának 
létrehozására tett próbálkozások. Az illuzórikus mozgások ábrázolása az ókorban kezdődött, amikor 
ezt először csiszolt lencsék és konkáv tükrök használatával hoztak létre. Damascaneus egy fény-ábra 
megjelenéséről ír egy alexandriai templom falán, amelyet egy lencse forgatásával idéztek elő. A 
megjelenő életlen kép a lencse mozgatásával lassan kiélesedett, amely akkor természetfelettinek vélt 
hatást keltett.  

Rudolf Arnheim tesz említést A film mint művészet című könyvében E.G Robertson mágusról, 
aki a francia forradalom idején halottak képét idézte meg közönségének: „Robertson a vetítőlámpa 
mozgását a lencse helyzetének változtatásával egyenlítette ki, s így növekvő figurákat tudott mutatni, 
amelyek közben mindvégig élesek maradtak. Ezen a módon azt a meggyőző benyomást keltette, hogy 
az alak közeledik…”473 Robertson vetítőgépének alapja egy erős fényforrással összekapcsolt konkáv 
tükör volt, az objektívet pedig egy bikonvex lencsével helyettesítette. Robertson vélhetőleg füstre, 
majd később kifeszített ernyőkre is projektált és ezzel a technikával eltorzuló, mozgó képeket kreált. 

A fenti eljárásokban az a közös, hogy a mozgás nem maguktól a reprodukált tárgyaktól 
származik, hanem kívülről, az alkalmazott technika és segédeszközök révén kerül a képbe. Az így 
elérhető hatások – tehát az oldalirányú elmozdulás, a teljes méretváltozás vagy a szabálytalan torzulás 
– nem hoznak létre jellemző képmásokat, legfeljebb véletlenül, vagy meglehetősen primitív 
formában. Vagyis ezek az eljárások még nem képesek olyan reprodukcióra, amely egy mozgást 
különböző fázisaira bontana. Mindössze különböző felületekre kivetített és méreteiben manipulált 
mozgó alakok ábrázolása történik.  

A mozgókép történetében az első fontos lépés az volt, amikor a feltalálók rájöttek, hogy 
állóképek összekapcsolásával és egymás után rendelésével is létrehozhatnak mozgásélményt. A 
Polyorama nevű optikai szerkezet már két egymás mellett elhelyezkedő lámpa összekapcsolásából 
állt. A lámpák elé fésű-fogazásos lemezeket szereltek, amelyek mozgatásával eltakarták, majd 
szabaddá tették a fényforrás útját, így az egymás után vetített képek áttűnéssel váltakoztak. Ez az 
úgynevezett polyoramikus vetítés, amellyel kezdetben csak nagyon lassú mozgásokat lehetett 
érzékeltetni, mégis áttörésnek tekinthető a technika, mert az egymásba olvadó képek ábrázolásával 
megszületett a megszakítás nélküli vetítés. A polyoramikus vetítés az 1800-as évektől technikailag 
tovább fejlődött annak köszönhetően, hogy a vetítőkben a gázégőket elektromos ívfényű 
fényforrásokra cserélték, majd 1920-tól megjelentek a nagy teljesítményű izzólámpák. 

Milliet de Charles, 17. századi matematikus használta először az oldalról becsúsztatott 
üveglemezeket alkalmazó Laterna magicát. Ez a technika már magában hordozta annak a lehetőségét, 
hogy egy-egy lemezre akár több képet is helyezzenek, de azt is, hogy az egymás utáni lemezek 
valamilyen eseményt, netán történetet meséljenek el, Arnheim szavaival:  

 
olyan benyomást keltve, mintha egy mozgó kocsi ablakán tekintene ki az utas. Ugyanez az elv 
működtette a szavojai vándormutatványosok Vues Optiques nevű szerkezetét. A nagyító 
nézőkén át bekukucskáló közönség itt festett vagy nyomtatott jeleneteket látott, amelyeket 
általában orsókra csavartak, és oldalirányban futottak keresztül a dobozon, egy hajtókar 
segítségével.474 
 
Később a 19. században megjelentek az első pörgetős füzetek, melyek egymást követő rajzok 

ábrázolásával kreáltak mozgásélményt. William George Horner nevéhez fűződik a Zoetróp nevű 
találmány, amely 1833-ban jelent meg.  
                                                
473 Rudolf Arnheim: Film as Art. University of California Press. 1957, 148. 
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 A.1.kép475 
 

Ez a szerkezet egy henger volt, melynek belső falára képeket ragasztottak. A henger felületére 
egymástól egyenlő távolságban réseket vágtak, és azokon keresztül nézve a forgásban lévő, egymás 
után felvillanó állóképek a mozgás illúzióját keltették. Mintegy tizenöt évvel később jelent meg ennek 
a masinának a továbbfejlesztett változata. Itt már nem találunk réseket a henger falán, helyette a belső 
ívre tükröket helyezett el a feltaláló Charles-Émile Reynaud. Ez volt a Praxinoszkóp. A találmányt 
így írja le egy korabeli forrás:  
 

A készülék egy köralakú kartontárcsából áll, amelynek kerülete bizonyos számú kis nyílással 
van ellátva, a hátlapján pedig festett figurák vannak. Amidőn ezt a tárcsát a középpontja körül 
forgatjuk egy tükörrel szemben, szemünkkel a nyílásokon átnézve, a figurák a tükörről 
visszaverődve ahelyett, hogy egybeolvadnának, megelevenednek, és sajátosságuk szerint 
mozgást végeznek. Az elv, amin ez az illúzió alapszik a következő: ha több tárgy fokozatosan 
különbözik egymástól alakban és helyzetben, és ezek egymás után mutatkoznak a szem előtt 
igen rövid és egymáshoz kielégítően közel eső időtartamok alatt, akkor az egymást követő 
érzetek, amelyeket a retinán létrehoznak, összekapcsolódnak anélkül, hogy egybeolvadnának, 
és az alakját és helyzetét fokozatosan változtató, egyetlen tárgyat vélünk látni.476  
 

 A.2.kép477 
 

A 19. században a fénykép megszületésével az expozíciós idő manipulálása lehetőséget adott 
arra, hogy egy mozgó tárgy időben egymást követő fázisai egyetlen negatívra exponálódjanak, így a 
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476 Jean Vivié: A filmtechnika története és fejlődése. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, 1961. 5.  
Kézirat utánnyomás. 
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létrejött (elmosódott) kép a mozgás érzetét keltette. A következő forradalmi törekvés az expozíció 
megszakítása volt, illetve, hogy minden kép számára külön negatívot használjanak fel.  

Etienne Jules Marey nevéhez fűződik a kronofotográfia, vagyis az időfotográfia feltalálása. 
Marey olyan fotópuskát épített, amellyel tizenkét felvételt lehetett exponálni egy másodperc alatt. A 
szerkezet innovációja egy tárcsa volt, amelynek belsejébe 12 kockából álló filmszalagot fűzött a 
feltaláló, külső felületére pedig rést vágott. A forgó nyíláson keresztül a fény így sorban egymás után 
világította meg a fotópuska tárába befűzött filmszalag kockáit.  
 

A.3.kép478 
 

Jules Jenssen Marey találmányát fejlesztette tovább 1874-ban, az ő fotópisztolya egy 
forgótárcsás zár beépítésével már 48 felvételt tudott készíteni sorozatban a negatív szegélyén. Ez a 
technika tekinthető a mozgókép-filmtechnika egyik legfontosabb előzményének, amennyiben a mai 
filmkamerákba is egyetlen negatívot helyezünk – magát a filmszalagot. A mozgó negatív alap 
bevezetésével lehetőség nyílt a továbblépésre az állókép fényképezéstől. 

Később Marey a kronografikus képfelvételen tovább kísérletezve – a celluloid megjelenésével 
– a rögzített, fix lemezes felvételi technikát hajlékony szalagra cserélte. 1890-ben a következőket 
jelentette a Tudományos Akadémiának:  
 

Az új szerkezetben minden mozgás olyképpen van szabályozva, hogy a fényérzékeny szalag két 
felvétel közti időközben pontosan egy képpel halad előre. Ahhoz ugyanis, hogy a képek 
kifogástalanul élesek legyenek, szükséges volt a szalagot a megvilágítás idejére megállítani. 
Amikor 10, 20, sőt 50 felvételt kívánunk másodpercenként készíteni, a szalagot mozgató 
fogaskeréknek nagy sebességgel kell forogni. Ezért a tehetetlenségi erő hatásának csökkentésére 
csupán csak a filmszalagot állítottam meg, amelynek tehetetlensége csaknem elhanyagolható, 
és ezalatt a megállás alatt a fogaskerékrendszer változatlan sebességgel forog tovább.479 

 
A fotó és a mozgókép rokonok, számos köztük az ontológiai kapocs, közel azonos eredetűek, 

sokáig azonos hordozón – celluloidon – jelentek meg. Fotokémiai eljárással kelnek életre, mégis 
távoli rokonok. A fénykép képtere kétdimenziós tér, a képmező által behatárolt. Ezzel szemben a 
mozgókép tere folyamatosan változhat, gyakran a képmezőn belül is, és ez a változás az idő.  

1885-től Muybridge és Anschütz sorban elhelyezett kamerákkal is dolgozott, amelyek egymás 
után fényképezték le a mozgásban lévő formákat és ezzel fázissorokat örökítettek meg. Ennek a 
technikának már az volt a sajátja, hogy a felvételek készítése során – a kamerák pozíciójából adódóan 
– folyamatosan változott a megfigyelési pont. Így a vetített képsorok már – bizonyos tekintetben – a 
mai kocsizással készült jelenetekhez voltak hasonlatosak.  
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A mozgókép további fejlődésében meghatározó szerepet játszott Thomas Edison, akinek nevéhez a 
rotáció és a lineáris mozgás összekapcsolása fűződik. 

 
Az első készülék, amely – Edison állandó munkatársa – Laurent Dickson tanulmánya alapján 
készült, egy hengerből állt, melynek felületére mikroszkópobjektívvel egymás után, 
csavarvonalban elhelyezve kis fényképek sorozatát készítették (ezek higanykloridban hívott, 
pozitív képek voltak). Ezeket az egymás utáni szemlélés céljából rövid időtartamra, egyenként 
világították meg egy Geissler-cső kisülésével. A kisülést a henger oldalán elhelyezett 
érintkezőkkel vezérelték.480 
 
A mozgókép megszületésének utolsó nagy fordulópontja az volt, amikor a negatív folyamatos 

mozgását megszakításos mozgássá változtatták. Ez egyfelől egy olyan filmvezető feltalálásával vált 
lehetővé, amely belekapaszkodva a negatív perforált nyílásaiba, kockánként, szakaszosan mozgatja a 
filmkockákat, másfelől pedig a máltai kereszt révén, amely forgómozgás megszakításával továbbítja 
a negatívot. Mindkét technika sajátja, hogy amíg a negatív kocka mozgásban van, a zárszerkezet nem 
engedi át a fényt.  

Edison 1888-ra építette meg a Kinetográf nevű filmfelvevőt, amely a máltai keresztes 
filmtovábbítás helyett két, egymással merőleges síkú körtárcsát használt a gyorsabb filmtovábbítás 
érdekében. Ugyanebben az évben bemutatott Kinetoszkópja – mely a rövid 10-15 kockás filmszalag 
lejátszására volt képes – a feltaláló elmondása szerint Muybridge zoopraxiscope-jának 
továbbgondolásán alapult. 

1895-ben a Lumière testvérek olyan kamerát készítettek, amely a fent említett szakaszos 
filmvezető szerkezet használata mellett már forgózárat is használt. Ez volt a Kinematográf, amelyet 
a feltalálók maguk így jellemeztek:  

 
A Kinematográfban az elsötétítéseket egy forgózár forgása idézi elő, amely másodpercenként 
15 fordulatszámmal forog a középpontja körül, és úgy van elhelyezve, hogy mozgása közben 
eltakarja a vetítőlámpából kiinduló fénynyalábot. A részképek váltása céljából az egymást 
követő 900 részkép egy 35 mm széles és kb. 18 m hosszú, hajlékony filmszalagra van felvéve. 
Minden egyes fénykép 25 mm széles és 20 mm magas a hossztengely irányában. A filmszalag 
két széle mentén egy-egy perforációsor található. A kör alakú nyílások 20 mm-es, egyenlő 
távolságban követik egymást. Ezekbe nyúlik bele egy fémkeret által vezetett, kétágú villa, amely 
minden egyes benyúlás után egy-egy perforációnyílásnyi távolsággal húzza lefelé a 
filmszalagot, miközben a zár elzárja a fény útját a képkapu előtt. A villaágak ezután kihúzódnak 
a perforációkból, és egy fordulat után a következő két perforációnyílásba nyúlnak be, azzal 
ismét egy képmagassággal lejjebb húzzák a filmszalagot és így tovább... Ezen túlmenően a 
szalag szélén lévő perforációnyílások tökéletes illeszkedést tesznek lehetővé a villákhoz képest, 
mert mozgásuk szélső helyzeteiben mindig szigorúan ugyanazt a helyzetet veszik fel. Végül 
rámutatunk a berendezésnek arra a sajátosságára, hogy a filmszalag az idő 2/3 részében mindig 
mozdulatlan helyzetben van, mely időtartam a létrehozandó mozgás két fázisát elválasztja, a 
fennmaradó 1/3 részt használja fel a készülék az egyik képnek a másikkal való váltására.481  
 
A Kinematográf megjelenése után a filmfelvételi technika ugrásszerű fejlődésnek indult, a 

feltalálók egyre-másra jelentették be szabadalmaikat. Megszületett a filmtechnikai ipar. A későbbi 
újítások közül elég csak megemlítenünk Charles Pathé kameráját, amelyben a filmtovábbítást már 
fogasdobbal oldotta meg, Bedts kinetográfját, amelyben a szakaszos mozgást egyenlőtlen fogazású 
kerék és egy csapszeges henger idézte elő, vagy a Parnaland nevű találmányt, amelyben a szalag 
továbbítását egy kilincses kerék-szerkezet végezte. Ezeknek az újításoknak köszönhetően elkerülhető 
lett, hogy minden egyes filmkocka továbbításánál az egész filmtekercset mozgatni kelljen. Ráadásul 
az új filmtovábbítási technikák lényegesen csökkenetették a képremegést, és segítettek megőrizni a 
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perforációk épségét. De a lényeges tehát az, hogy Lumière-ék Kinematográf-jának megjelenésével a 
tér és az idő viszonya megváltozott. Az idő „térbelivé vált”. A fotográfia realitása megmaradt, de a 
mozgókép dinamizálta azt: a valóság megismerésének érzete fokozódott a befogadóban.  
 A mozgás filmes megjelenítésének következő fázisa a kamera mozgásához kapcsolódik. A 
filmművészet formanyelvi fejlődésének kezdetén a kamera még mozdulatlanul, egy adott ponton 
felállítva rögzítette az eseményeket – úgy, mintha egy színpad előtt ülnénk, meghatározott távolságra 
a megörökített eseménytől. Rudolf Arnheim írja:  
 

A korai filmek vonzereje abban állt, hogy a vásznon mozgó tárgyak pontosan olyanok, mint az 
életben és minden ízükben úgy is viselkednek. Ez az attitűd természetesen azt is meghatározta, 
hogy milyen szemszögből készüljenek a felvételek. Mindent abból a szögből kellett 
fényképezni, ahonnan a legjobban látszott, és amely a mozgását is a legjobban érzékeltette. A 
kamera feladatát csupán abban látták, hogy megragadja és rögzítse az életet. Még föl sem merült 
az a gondolat, hogy a mód, amiképpen ezt teszi, önálló értékkel rendelkezhet, vagy még 
hatékonyabban közölheti az információt. Akkoriban a filmet még nem kezelték művészetként, 
csak mint a rögzítés eszközét.482  
 

Figyelemre méltó, hogy a kultúra történetében először látjuk azt, hogy nem a művészet kiteljesítése 
iránti vágy vezetett egy új médium fölfedezéséhez, valamint annak fokozatos fejlődéséhez, hanem 
éppen fordítva: egy technikai találmány indította el egy új művészeti ág fölfedezését és fokozatos 
tökéletesítését.  
 Arnheim a kifejezetten a filmre jellemző művészi ábrázolási eszközök kapcsán Sternberg New 
York dokkjai című filmjének egyik jelenetét említi (Josef von Sternberg: The docks of New York, 
1928), amelyben a pisztolydördülést a rendező egy felröppenő madárraj képével ábrázolja.  
 

Különösen meggyőző a felröppenő madarak látványa, alighanem hatásosabb, mintha maga a 
pisztolydörrenés hallatszana. Itt egy új tényező jelentkezik: a néző nem csupán kikövetkezteti, 
hogy revolver dörrent, hanem egy bizonyos mértékben látja is a zaj milyenségét. A felröppenő 
madarak látványa, a mozgás váratlansága, hirtelensége éppen azt a minőséget adja vissza 
vizuálisan, amellyel a pisztolylövés akusztikusan rendelkezik.483  

 
Itt tehát már nemcsak a valóság reprodukciójáról beszélhetünk, hanem olyan ábrázolásáról, amely 
mögött fellelhető az alkotó művész gondolkodása, személyisége, illetve arra irányuló törekvése, hogy 
képi asszociáció révén vezesse a nézői figyelmet. 

A filmtörténeti kutatások azt valószínűsítik, hogy G.A. Smith korai angol filmrendezőnek 
köszönhetjük a kamera kötöttségének azt a feloldását, hogy egyetlen tárgyról váltakozva alkalmazzon 
távolabbi és közelebbi felvételeket. Ez volt a döntő lépés a kamera lehetőségeinek felfedezésében. 
Ahogy Sadoul írja: 

 
A kamera mozgékony lett, mint az emberi szem, mint a néző szeme vagy mint a film hősének 
szeme. A felvevőgép mozgó alkotóvá vált, a dráma aktív szereplőjévé. A rendező különféle 
nézőszögeket tár a közönség elé. Méliès színpadi filmje szétzúzódott, a zsöllye nézője a 
mesebeli repülőszőnyeg ura lett.484 

 
A kamera felszabadulásának történetében a plánváltás lehetőségének felismerése jelenti az 

első forradalmi lépést. A következő a kamera megmozdítása volt – az ily módon megvalósított 
plánváltás. 1896 táján Lumière-ék egyik operatőre spontán módon fedezi fel a gépmozgást, kameráját 
egy velencei gondolára helyezve hoz szokatlan mozgásélményt. M.A. Promio így ír az eseményről: 

                                                
482 Rudolf Arnheim: Film as Art. University of California Press. 1957 44. 
483 Uo. 98. 
484 Bíró Yvette: A hetedik művészet. i. m. 55. 
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Olaszországban jutott eszembe először, hogy mozgó kamerával készítsek felvételeket. 
Velencébe érkezvén hajóval utaztam a szállodába az állomásról. A Canal Grandén, az elsikló 
épületek láttán az az ötletem támadt, hogy a filmkamera, amely – míg maga áll – mozgó 
dolgokról készít képeket, talán arra is alkalmas, hogy mozdulatlan dolgokat fényképezzen le, 
miközben önmaga mozog. Próbafilmet készítettem, és elküldtem Louis Lumière úrnak, hogy 
kikérjem a véleményét.485  

 
A válasz pozitív volt. Arnheim szerint Promo ezzel, bár ügyesen használta ki a technikát, nem 

talált fel történetileg semmi újat:  
 

A régi hatást – tehát a mozgó tájképet – teljesen új kiindulópontból érte el, és közben világosan 
megfogalmazta a relativitásnak azt az elvét, amelyen az egész hatás alapszik, vagyis, hogy a 
filmen a mozgás nem abszolút, hanem mindig attól függ, hogyan helyezkedik el, s mozog-e a 
kamera. Itt tehát a film egy úttörője olyan szemmel nézte a felvevőtechnika sajátosságait, hogy 
azzal hozzájárult a film mint művészet későbbi kialakulásához. A haladás irányába vezető 
lépések egyike volt, amikor arra a gondolatra jutott, hogy a kamera nem pusztán a lencse előtt 
mozgó tárgyak passzív rögzítője, hanem aktív szerepet is játszhat, például úgy, hogy maga is 
mozog. Sokkal kevésbé magától értetődő dolog a kamerát mozgatni, mint a képet a kukucskáló 
dobozban.486 

 
1905-ben Zecca egyik filmjében találkozunk ehhez hasonló ösztönös gépmozgással. Eleinte 

csak a leírás elevensége kedvéért mozdul meg a gép, hogy a cselekmény vagy díszlet részleteit 
szemügyre vegye, később azonban ez már drámai jelentőségűvé vált, mint például Pastrone Cabiria 
(Giovanni Pastrone: Cabiria) című 1914-es filmje, vagy a Türelmetlenség (David Wark Griffith: 
Intolerance, 1916) esetében, amikor a kamera bejárja a gigantikus babiloni díszleteket. A 
kameramozgásban rejlő filmnyelvi lehetőségek felfedezése és az eredmények széles körű 
alkalmazása filmtörténetileg egyrészt a modernizmus korszakára esik, másrészt szorosan kapcsolódik 
a technológia fejlődéséhez:  

 
A kameramozgás fejlődésének igazi forradalmi állomása az egyszerűbben kezelhető 
kézikamerák elterjedésével a második világháború utáni évekre tehető. A kamera minden eddigi 
kötöttséget legyőzött, s most már valóban tér és idő ura lett. A kötetlenség és hajlékonyság, 
amely a mai kamerakezelést jellemzi, méltán nevezhető új történeti szakasznak, a filmírás 
korszakának, vagy ahogy még érzékletesebben megfogalmazták: a kamera-töltőtoll 
korszakának.487 

  

                                                
485 Idézi: Rudolf Arnheim: Film as art. University of California Press, 1957. 147. 
486 Uo. 147.  
487 Uo. 55–56.  
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B. A digitális technika hatása a történetmesélő film vizuális stílusára 
 
1. A virtuális kép technikája 
A felvételi technikák és az utómunka módszerei nagy fejlődésen mentek keresztül a kilencvenes évek 
óta: teljesen megváltozott a filmkészítés mechanizmusa. Egyrészt új műfajok születtek – részben az 
„új médium”, az internet hatására (pl. GIF animációk, CGI) –, másrészt elterjedt a számítógépes 
utómunka-beavatkozás (animáció, wire remove, clean plate, roto, chroma keying, color grading, stb.). 
Lev Manovich a digitális mozit a következőképpen határozza meg:  
 

Amikor elég idő és pénz áll a rendelkezésünkre, és már szinte mindent képesek vagyunk 
szimulálni egy számítógép segítségével, maga a film, mint fizikai valóság, már csupán egy 
lehetőség (…) Lehetőség nyílt a szertelen képzelet korlátlan megjelenítésére.488  

 
Vagyis a számítógépes utómunka olyan élmények, fantáziák, ötletek vizualizálását teszi 

lehetővé, amelyeket korábban nem lehetett megfilmesíteni: eltűnik a határ a valóság és a látszat, az 
élet és a fantázia között. 

Az őskorban készített barlangrajzok, a középkori kódexekben található miniatúrák az 
animáció kezdeteit jelző (képregényszerű, akár vallási tartalmú) ábrázolások. Az animáció fejlődése 
a 19. században lépett új szintre: megjelent a fenakisztoszkóp, a zoetróp, valamint a praxinoszkóp.489 
Ezek a berendezések, a „pörgetős füzetekhez” hasonlóan már képesek voltak a mozgás élményét 
szimulálni. Az animáció fejlődésének legújabb szintjét a szoftverek segítségével létrehozott 
(matematikai képletek alapján kiszámolt) 3D-s képek jelentik. Napjainkban az animátor már nem 
rajzol, hanem rajzoltat – ő csak meghatározza a kiinduló paramétereket, a többi a szoftverek és a 
számítógép dolga. A 3D-s mozgókép esetében ez annyit jelent, hogy egy karakter „megépítésénél” 
az animátor kulcspozíciókat határoz meg (becsontozza a karaktert), a szoftver pedig ezekhez a 
kulcsokhoz igazítva köztes mozgásokat generál.  

A digitális technológiára való átállás – a celluloid alapú filmkészítés háttérbe szorulása – a 
filmgyártás utómunka-fázisát is megváltoztatta. Az utómunka egyrészt egyszerűsödött (non-lineáris 
vágás), másrészt bonyolódott (bőséges technológiai kínálat). A celluloid nyersanyag hátránya – az 
utómunka szempontjából – a bizonytalanság. Az előhívás pillanatáig nem lehet tudni, hogyan 
sikerültek a felvételek, vannak-e esetleg hibák (remegés, erős filmzaj, életlenség, hibás expozíció, 
stb.). Az elektronikus képrögzítésből adódóan az esetleges felvételi hibák már a forgatás során 
kiderülnek, így ezeket azonnal lehet korrigálni. A digitális kamerák egyre fejlettebbek, s ez az 
utómunka lehetséges minőségét is meghatványozza. Az új, digitális korszakban egyre több dolgot 
lehet megoldani „szintetikusan,” az eredmény pedig egyre hihetőbb a technikai újításoknak s az egyre 
több szakembernek köszönhetően.  
 A filmekben generált virtuális jelenetek és kameramozgások első számú felelőse és 
levezénylője a VFX-supervisor. Feladatköre meglehetősen sokrétű. Mivel egy hatásos trükkfelvétel 
elkészítése előzetes tervezést igényel, a trükkhöz kapcsolódó (például élőszereplős) beállítások 
felvételénél a VFX-supervisornak is jelen kell lennie: felügyelnie kell a munkát (együttműködve a 
rendezővel és az operatőrrel).490 Munkája második – komplikáltabb – szakasza a forgatás után 
kezdődik. Ő az, aki szakértőként felügyeli és koordinálja a trükkön dolgozó VFX-artistokat. 
 
 

                                                
488 Forrás: Manovich, Lev: Mi a film? Forrás: http://uj.apertura.hu/2009/osz/manovich-3/ Utolsó letöltés 2016.01.10 
489 Lásd a Melléklet A. szövegét a technikatörténeti kezdetekről. 
490 A VFX-supervisor feladata a „previsualisation” elkészítése, amely alapján a forgatás történik. A „previs” animáció 
egy számítógéppel előre elkészített, sematikus, mozgóképes storyboard. Információt tartalmaz a film plánozásáról, a 
gépmozgásokról, érzékelteti a vágás ritmusát. A „previs” segítségével még a forgatás megkezdése előtt kiderülhet, mit 
kell megváltoztatni, máshogyan felvenni, szükség van-e új ötletekre. 
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2. Bluebox / greenbox – Chroma keying 
A „bluebox” és „greenbox” felvételek voltak az első számítógépes trükkök. Az első mozifilm 
amelyben ezt a technikát alkalmazták A bagdadi tolvaj (Ludwig Berger, Michael Powell: The thief of 
Bagdad, 1940) című film volt, ám ebben még nem számítógéppel, hanem manuálisan, kézzel 
választották le a szereplőt a háttérről (ez volt az első ún. mozgó-maszkos leválasztás, azaz travelling 
matte). A Chroma keying eljárás lényege, hogy a felvételek elkészítéséhez a forgató stáb kék vagy 
zöld, homogén háttéret használ, amit az utómunka során „kilyukasztanak” – eltűntetnek –, a helyére 
pedig egy előre megalkotott képi világot illesztenek. Azért ezt a két színt használják, mert ez áll 
legtávolabb az emberi bőr színétől, így a lyukasztás során a háttér megfelelően elkülönül és 
leválaszthatóvá válik a szereplőktől.491 
 

  B.1. kép492 
  

Ha a zöld/kék hátteres forgatás közben a kamera megmozdul, az utólag kompozitált háttérnek 
is vele szinkronban kell mozognia. Ilyenkor úgynevezett track-pontokat – szigetelőszalagból készült 
kereszteket – helyezünk fel a zöld/kék háttérre. E jelek nélkül az utómunka stáb nem tudná 
meghatározni az egyes képi síkok (kamera) pozícióit, amely elengedhetetlen feltétele a megfelelő 
kulcsolásnak.493 Ebben a technikában megkülönböztetik a 2D illetve a 3D track-et. A 3D track 
bonyolultabb, és időigényesebb algoritmusokat tartalmaz. Ebben az esetben a számítógépes program 
megpróbálja reprodukálni a teljes teret és a kamera útját a virtuális térben. Az utómunka programok 
nagy része ma már tartalmaz 3D-tracking lehetőséget is (Nuke, Smoke, Flint, Flame, Maya és a 9-es 
verziótól a Fusion is). 
 Amennyiben a felvett anyagra utólag 3D-s elemeket kell helyezni, az utómunka stáb a forgatás 
helyszínén „HDR-gömb”-fotózást végez az egyes kameraállásokból. A „HDR-gömb” egy króm 
gömbtükör, amely a szereplők helyére pozícionálva pontosan rögzíti azokat a fényirányokat és 
fényértékeket, amelyek a szereplőket érték a díszletben. Ezekből a fotókból készül egy gömbre 
feszíthető verzió, amely 360 fokban modellezi a forgatás alatt megteremtett teljes „fényvilágot”. 
Amennyiben a kép statikus, akkor pontosan le kell mérni a kamera térbeli koordinátáit (magasság, 
tilt, vízszint, pan szög stb.). Ha a kamera mozog, akkor a mozgás minden értékét elmentik, hogy az 
utómunka során beprogramozhassák a virtuális kamerát, amelyik majd a virtuális térben mozog.494 
 
3. Matte painting 
A filmek gyártását nagyban befolyásolja a költségvetés. Sokszor nem jut elég pénz arra, hogy az 
alkotók az előre megálmodott helyszíneken forgassanak, vagy már eleve olyan helyszínt képzelnek 
el bizonyos jelenetekhez, amelyek a valóságban nem fellelhetőek. A digitális korszak előtt a 
                                                
491 A megfelelő lyukasztás feltétele, hogy a zöld v. kék háttér gyűrődésmentes és teljesen homogén módon megvilágított 
legyen. 
492 (B.1. kép) dvdbeaver.com Minden jog fenntartva 
493 A jól megválasztott track-pontok segítenek a trackelő-programnak visszanyerni a pontos kameramozgást. Ha a track-
pontok nem pontosak, utólagos kézi-korrekcióra van szükség. 
494 Jó példa a bluebox technika (és a CGI – lásd később) kreatív használatára a 300 (Zack Snyder, 2007) című film, 
melynek csatajelenetei mind kék háttér előtt készültek. 
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trükkfelvételekhez előtér-maketteket és előtérfestést használtak. Ez azt jelentette, hogy üveglapokra 
készültek festmények, amelyek a kamera optikájához rögzítve a vizuális mező térbeli előterének vagy 
hátterének az illúzióját keltették. Ilyenkor azonban a kamera nem tudott megmozdulni, mert kiderült 
volna a perspektívacsalás. A számítógépek elterjedésével megváltozott a Matte Paint is: ma már 
mindenki digitálisan fest, fotókat vagy akár CGI elemeket használva. S ami még fontosabb: ma már 
a kamera is mozoghat a virtuális díszletben.495 A virtuális kameramozgások eszközeit tekintve 
napjainkban valóságos forradalom zajlik a filmiparban. Az alábbiakban szeretnék ismertetni – a 
teljesség igénye nélkül – néhány technikát, amelyeknek a segítségével a virtuális térben is 
mozoghatunk. 
 
4. Match Move 
A Match Move egy szoftver-alapú filmtechnikai eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a 3D-s virtuális 
térben precízen rekonstruáljuk a kamera mozgását. Ehhez fel kell dolgozni a mozgóképet egy erre a 
célra írt – Boujou, PFTrack, Syntheyes, 3D Equalizer, stb. – programmal. Ezek a programok 
automatikusan, vagy kézi vezérléssel megkeresik a lehető legtöbb 2D track-pontot a felvételeken.496 
A meghatározott ideig (kockaszám) lekövethető 2D track-pontokból különböző vektoros pályákat 
kapunk, amelyekből (ezek egymáshoz viszonyított elmozdulása alapján) 3D információt tudunk 
visszanyerni. Ezt hívjuk 3D projekciónak.  

Ezután az értékelhető track-pontok elmozdulása alapján leképezhetővé válik a kamera térbeli 
helyzete minden egyes képkockán. Lehetséges mért adatokat is megadni, például az egyes pontok 
közötti távolságot, ami azt jelenti, hogy megfelelő méretarányú pozíciókat is kaphatunk. Amennyiben 
már ismerjük a kamera helyzetét a jelenet teljes hosszában, úgy a tér virtuálisan kivetíthetővé válik. 
Ez az ún. pontfelhő projekció (point could projection). Ennek a munkafolyamatnak az a lényege, 
hogy a meglévő adatokból (mozgáspályák és kamerapozíció) a szoftveren belül létrehozunk egy sűrű, 
térbeli ponthalmazból álló „felhőt” ami tulajdonképpen a felvételen szereplő tér stilizált mása. Az 
eljárás során, a „felhőn” belül meghatározhatóvá válik a virtuális kép „talaja” (ground plane), amely 
alapján körbejárható lesz a teljes virtuális tér. Az ilyen módon kinyert térbe és kameramozgásba ezt 
követően már kielégítően lehet integrálni CGI elemeket, de akár komplett díszletet is, ha szükséges. 
Ugyanezzel a technikával tárgyakat (esetleg „stand-in”-eket) is lekövethetünk perspektivikusan, sőt 
arcmimika lekövetésére is használható. 
 
5. Motion capture 
A motion capture (mocap) eljárás lényege, hogy a szereplő mozgását egy virtuális modellre ültetik 
át. Az eljárás során a motion capture-színészre fix fényvisszaverő pontok kerülnek, amelyek térbeli 
változásait valós időben, lassító kamerák rögzítik a tér számos pontjából a mozgás során. A kamerák 
adataiból a számítógép háromszögeléses technikával kinyert mozgáskoordináták mentén építi fel a 
virtuális testet (csontvázat), majd erre a mozgó testre épül rá a kitalált CGI karakter, amelynek a 
mozgása így megdöbbentően természetes lesz, a legapróbb rezdüléseket is beleértve. Előfordul, hogy 
a szereplő mozgása mellett a forgató fő (principal) kamera mozgását is rögzítik. Ilyenkor a 
mozgáskoordináták meghatározásához ugyanolyan fényvisszaverő korongok kerülnek a kamerára, 
mint a szereplőre.  Ezt a technikát kiválhatja a Bolt Highspeed Cinebot nevű számítógép vezérelte 
kameramozgató eszköz, amelyet a disszertáció egy korábbi fejezetében részletesen bemutattam.497 
 

                                                
495 A módszer alapja, hogy a háttérnek szánt festményt úgy alakítjuk át a szoftver segítségével, hogy perspektivikusan 
illeszkedjen a festményre. 
496 Itt nem a korábban említett, előre felragasztott keresztekről beszélünk, hanem a felvételen „megfogható”, állandóan 
jelen lévő, megfelelő kontrasztú és rajzolatú pontokról, képelemekről. 
497 Lásd a III.5.2. fejezetet. 
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 B.2. kép498 
 

 B.3. kép499 
 
  Ezen a ponton érdemes említést tenni a rotoszkóp technikáról is. Ennek az eljárásnak a során 
élőszereplőkkel rögzítenek jeleneteket, majd kockáról kockára átrajzolják őket (a kontúrokat), és így 
készítenek valós mozgás hatású animációs filmet, amelyben már kívánság szerint lehet festeni vagy 
textúrázni a karaktereket.500 
 
6. Stereoscopic 3D-rig 
Ennek a technológiának a kiindulópontja az emberi szempár által közvetített térélmény modellezése. 
Ehhez párba állított kamerákat használnak: a kamerák külön-külön rögzítik a jobb és bal szemhez 
tartozó képet, ami visszavetítve – megfelelő szemüveggel nézve – azt az illúziót kelti, mintha térben 
látnánk az elénk táruló látványt.  
 

 B.4. kép 501 

                                                
498 (B.2. kép) Imagazin.hu / BBC Minden jog fenntartva. 
499 (B.3. kép) Imagazin.hu / BBC Minden jog fenntartva. 
500 Ezzel a technikával készült többek között 2006-ban a Scanner Darkly (Richard Linklater) című animációs film. 
501 (B.4. kép) urbanfoxtv.blogspot.com Minden jog fenntartva. 
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Gyakran tapasztalható a fogalmak összekeverése ezen a speciális területen, ezért érdemes 

tisztázni, hogy a 3D-s technológia nem fedi le a virtuális valóság (Virtual Reality) definícióját. A 3D-
s filmek esetében a 2D-s filmekhez hasonlóan egy bizonyos pontból – a rendező által megválasztott 
kamerapozícióból, vagy kameramozgáson keresztül – tárul elénk a térhatású látvány. 
 
7. 360 fokos 3D-rig 
A virtuális valóság műfajának (VR) alapja az emberi érzékszervek becsapása. A látvány 
létrehozásához olyan optika- vagy kamerarendszerre van szükség, amely minden irányban egyszerre 
rögzíti a képet.  
 

 B.5. kép 502 
 

A rögzített képtartalmakat akár optikailag, akár „hardveresen” vagy „szoftveresen” össze kell 
illeszteni (varrni), hogy végeredményként egy teljesen bezáruló körpanorámát kapjunk. A 
lejátszáshoz szintén speciális programra és eszközre van szükség, amivel viszont a rögzített mozgó 
körpanorámában kedvünkre szabadon nézelődhetünk. A néző helyzete ahhoz hasonlatos, mint amikor 
a csillagvizsgáló planetárium gömbkupolája alatt körbefordulva élvezheti az őt körülvevő látványt. 

A totális élmény átéléséhez a néző egy védett szemüveget vagy sisakot húz a fejére (Google 
glass, Oculus rift, Samsung Gear VR) és kesztyűt a kezére. A további testre húzott speciális 
ruhadarabok a hőt és a mechanikai ingert is továbbítják. A sisak belsejében mini projektorok 
közvetítik a képet közvetlenül a néző retinájára, amelyek teljesen átfogják a látómezőt. Az 
érzékelőkkel ellátott kesztyű segítségével mozgásunkat képesek vagyunk irányítani a virtuális térben. 

 

 B.6. kép 503 
 
A 4D-s filmekre vagy számítógépes játékokra már a további érzékszervek bevonása is 

jellemző lehet, így a 3D-s hangzás mellett a film vagy a játék helyszíneire jellemző szagminták 
permetezése, vagy akár a nyelv speciális területeinek elektromos ingerlése, amely a különféle ízek 

                                                
502 (B.5. kép) shooting-partners.co.uk Minden jog fenntartva 
503 (B.6. kép) slashgear.com Minden jog fenntartva 



 245 
ízlelését szimulálja. Sőt egyre elterjedtebbek a műfajban az úgynevezett erő-visszacsatolásos székek, 
járművek. Ez azt jelenti, hogy egy sci-fi filmet nézve, vagy egy űrhajós játék virtuális terében játszva, 
egy speciális székben ülve lehetőség nyílik a 360 fokos átfordulásra minden irányba. 
 
8. Volumetrikus video 
A VR műfaján belül csúcstechnológiának számít a Volumetrikus Video (Volumetric Video) 
technológia. Az élmény alapja az, hogy a befogadó már nem csupán megválaszthatja, hogy milyen 
pozícióból tekintse meg a látványt, de szabadon körbejárhatja az élőlényeket és a tárgyakat a virtuális 
térben. Ajtókon mehet keresztül, benézhet a szekrény mögé vagy az ágy alá a kép virtuális mezejében. 
Az élmény velejárója a fokozott immerszió, vagyis az „ott vagyok” érzés. A technológia a 
fotogrammetriai háromszögelés elvén alapszik és itt is számtalan kamera dolgozik egyszerre a tér 
különböző pontjairól. A kamerák tulajdonképpen körbejárják a teret, a rögzített képekből pedig a 
számítógép visszafejti a térben pozícionált tárgyak és szereplők 3D-s modelljét, vagyis 
volumetrikussá képezi a teret.  

Jelenleg még meglehetősen korlátozott a „valós felvételű” (live action) volumetrikus video,  
a grafikában, szimulációkban és a számítógépes játékok világában azonban már egyre népszerűbb ez 
a technológia. A megfelelő technikai apparátus kiépítésével idővel vélhetően a volumetrikus video a 
filmiparon és szórakoztató iparon túlnőve pl. az oktatásban, pszichiátriában, vagy akár a 
katasztrófavédelemben is teret nyerhet. A virtuális valóságban például egy tűzoltóosztag bevetése 
egészen egzakt módon szimulálható, de pl. leküzdhetővé válhatnak az olyan szorongásos félelmek is, 
mint a kígyó- és rovarfóbia, anélkül, hogy a páciens a terápia során valódi veszélynek lenne kitéve.  
 
9. Universal Capture 
A Universal Capture technológia lényege, hogy egyesíti az élőszereplős és a számítógépes grafikát. 
Először a Mátrix (Andy Wachowski, Lana Wachowski: Matrix: Revolutions, 2013, Andy 
Wachowski, Lana Wachowski: Matrix: Reloaded, 2013) trilógia második és harmadik részében 
használták. A „virtuális filmkészítő program” fejlesztői – Georgi Borshukov és John Gaeta – 
találmányukkal megváltoztatták a számítógépes trükkök fejlődésének irányát.   

A Mátrix második részében valósághű, emberi arcokat próbáltak megformálni számítógép 
segítségével. Nem volt egyszerű a folyamat, míg eljutottak a megoldásig: kép alapú rögzítést 
használtak, tulajdonképpen „beszkennelték” a színészek arcának minden részletét, a ráncoktól a 
szeplőkig „mintát vettek a valóságból”, amit aztán beillesztettek a számítógépes grafikai folyamatba. 
A rögzítéshez Sony/Panavision HDW-F900 típusú kamerát használtak. 
 A film egyik jelenetében Neo összecsap Smith ügynökkel, pontosabban az ügynök számtalan 
„másolatával”. 
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     B.7. képsor504 
 

A jelenet úgy készült, hogy a szereplők „valós arcát” kombinálták a számítógép által kreált 
testekkel, ügyelve a mozgóképes jellegzetességekre. Mivel az összes szereplőt számítógéppel hozták 
létre, így olyan mozgásokat, beállításokat és akciókat tudtak megalkotni, amilyeneket valós 
szereplőkkel és konzervatív mozgókép-rögzítési technikákkal lehetetlen lett volna. Ezt az eljárást 
„Total Capture”-nek nevezték el az alkotók. A színeket, a fényeket, a fényvisszaverődést, a textúrákat 
külön-külön rögzítették a munkamenet első fázisában, azután újra és újra összerakták, amíg a kívánt 
„életszerűség” meg nem jelent a képen.505 
 
10. CGI 
A CGI (Computer Generated Imagery) a számítógép által generált kép, grafika, illetve digitális 
animáció elnevezését jelöli a filmiparban. Egy CGI munkafolyamat számos munkafázisból áll (pl. 
modeling, texturing, riging, animation, lighting, shading, rendering, matchmove, mattepaint, 
compositing, illetve a szimulációk, mint pl. particle, cloth, fluid, crowd). Akár ennyi 
munkafolyamaton is végig kell menni, ha virtuális szekvenciát szeretnénk integrálni a forgatott 
jelenetbe.506 
 A CGI első szakaszában párhuzamosan zajlik a modellezés és a textúrázás: teljes 
részletességgel elkészülnek azok a tárgyak, amiket a felvett jelenetbe szeretnének helyezni a készítők. 
Ezt követően a tervezők megrajzolják a karaktereket, a rajzok alapján készül el minden szereplő 
modellje a számítógépen. Ezek kiindulópontját egy 3D-s drótváz alkotja, amelyre különböző 
alakzatok, síkfelületek, mintázatok kerülnek, míg végül – különféle színárnyalatok, textúrák, fények 

                                                
504 (B.7. képsor) Andy Wachowski, Lana Wachowski: Mátrix: Forradalmak (Matrix: Revolutions, 2013) – Warner Bros. 
Minden jog fenntartva. 
505 A digitális technológia előfutárai: A mélység titka (James Cameron: The Abyss, 1989.), Terminator 2. – Az ítélet napja 
(James Cameron: Terminator 2: Judgement Day, 1991.) Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993). 
506 A legnagyobb stúdiókban a szakemberek bizonyos feladatokra, sőt a munkafolyamat egészen apró szegmenseire 
specializálódnak. 
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és árnyékok hozzáadásával – valódinak látszó háromdimenziós alakként jelenik meg a kitalált 
szereplő.  
 A számítógépes karakter-modellek egyes részeit csuklópontokkal, sarkokkal jelölik, amelyek 
segítségével a figurákat később életre keltik, mozgatják. Ezt az eljárást hívják a szakemberek 
„csontozásnak”, amely alapján a későbbiekben a számítógép képes kizárólag a forgópontok mentén 
mozgatni a figurákat anélkül, hogy a test merev részeit (kar, lábszár) mozgás közben meghajlítaná.507  

Ahhoz, hogy a VFX-csapat elkészíthesse a megfelelő számítógépes trükköket, a forgató 
stábnak – a később számítógép által manipulált snittek mindegyikéhez – úgynevezett clean plate-et 
(szereplők nélküli háttereket) kell rögzíteni a helyszínekről508. Ezeket a clean plate-eket meg kell 
különböztetni a tengelyek száma, valamint az oszlop és a kar(ok) hossza és teherbírása szerint. 
 A rögzített plate-eket természetesen fel kell dolgozni a digitális utómunka során. Ez ízlés 
szerint valamilyen kompozitáló programmal (After Effects, Nuke, Fusion, stb.) lehetséges. Ebben a 
fázisban szintén a fent említett HDR-gömb segítségével lehet reprodukálni a térben a világítási 
szettet, vagyis olyan mennyiségű, intenzitású, színhőmérsékletű lámpát lehet elhelyezni az utómunka 
során a virtuális díszletben, amilyen a valódi forgatáson volt. Amikor a jelenetet a forgatás során 
természetes fény világítja meg, akkor a forgatási térben a „Sunlight” nevű eszközt használja az 
utómunka csapat. Ez a készülék rögzíti a geo-koordinátákat és a felvétel időpontját, így a 
számítógéppel létrehozott virtuális térben elhelyezhető lesz egy olyan fényforrás, ami ugyanolyan 
szögben áll, mint amilyen szögben a napkorong állt a forgatás során.  

Az utómunka stáb a forgatásokon gyakran használ 3D szkennert is, ami a tárgyak teljes 
körbeforgatott felvételét adja, illetve az ún. Witness Camerát, amely arra szolgál, hogy egy adott 
jelenetet az utómunka során más szögből is meg tudjanak tekinteni, ne csak a forgató stáb által 
használt fő kamera képén keresztül. Ez olyan esetekben ad plusz információt az utómunka 
szakembereknek, amikor a fő képről nem derül ki azonnal, hogy pontosan mi is történik egy mozgó 
tárggyal vagy szereplővel a vizuális mezőben. 
 Az utómunka későbbi fázisában a virtuális szereplők bekerülnek a virtuális helyszínekre, 
„eljátsszák” – a forgatókönyv szerint – a szerepüket, közben egy virtuális kamera kiszámolja, hogy 
adott szögből az adott akció hogyan látszik, és jelenik meg a képen. Ezt a mozgatást azonban már 
nem a rajzoló végzi, hanem egy szoftver, matematikai alapon, algoritmusok alapján. Mesterséges, 
előre betáplált a szereplő mozgásának koreográfiája, a mimikája, a térrel való interakciója. A szoftver 
mint egy virtuális bábot, úgy mozgatja a karaktereket. 
 A betáplált adatok alapján a számítógép megteremti a képet, ez a „renderelés”, ami időigényes 
folyamat. Egyes kockák, illetve rövid részletek elkészítése hosszú órákat, napokat is igénybe vehet a 
készítők idejéből. A „renderelés” kifejezést tulajdonképpen akkor használjuk, amikor a számítógép 
előre meghatározott paraméterek alapján, felhasználói beavatkozás nélkül „dolgozik”.509 Legtöbbször 
modellezett, textúrázott, bevilágított 3D-s tárgyak vagy karakterek fotorealisztikus leképezése az, 
amit a számítógép csak lassan tud „leszámolni.” Ezeket a számításokat egyes stúdiókban akár egész 
emeletnyi külön számítógépes renderfarmok végzik, ahol egy renderfelügyelő szoftver kiosztja a 
gépek közt a jelenetek képkockáit. 

A renderelés során ezeknek a folyamatoknak a modellezésére – a technika jelenlegi állásának 
megfelelően – leegyszerűsített algoritmusokat használunk. Ilyenkor egy szinte végtelen számítást 
igénylő feladatot próbálunk véges időn belül megoldani. Ahogy a technika fejlődésével gyorsulnak a 
gépek, úgy lehet egyre több trükköt elhagyni az algoritmusokból, és egyre inkább „brute force” 
megoldásokat használni, vagyis megközelíteni, hogy végtelen sok számítás „lefuthasson” a fény 

                                                
507 Persze a csontok is tudnak nyúlni, hiszen egy animációs filmben a hatás kedvéért a karakterekhez gyakran társítanak 
olyan nyújtásokat és túlmozgásokat, amelyek a valós életben nem léteznek. 
508 Ma már gyakran a mozgó jelenetből visszafejtett álló frame-ből is készítenek CP-t azzal a technikával, hogy a forgatott 
képsor egyik kockájáról kiretusálják a szereplőket. 
509 Renderelésnek hívjuk még azt is, amikor egy szimuláció számításait végzi a gép, vagy amikor egy snitt kompozitálását 
készítjük el, és a befejezett képsort számítják ki a gépek (real-time render).  
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útjának meghatározásához. Minél élethűbb végeredményt szeretnénk kapni, a renderelés annál több 
időt vesz igénybe. A valóságban megszámlálhatatlan, különböző hullámhosszú foton útját kell 
lekövetni, amelyek különböző, végtelenül részletes felületeken, változó irányokban „pattannak 
tovább”. A felületek anyaga határozza meg, hogy az adott hullámhosszú sugarak milyen irányban 
folytatják útjukat.510 Nem törvényszerűen lassú folyamatról beszélünk, van, hogy néhány perc alatt 
kész a renderelés, de bizony adódhat olyan helyzet, hogy órákat kell várni egy folyamatra, és ha utána 
módosítani kell, akkor kezdődhet elölről a munka. Az élethű renderelést követően a kész képhez 
illesztik az atmoszférákat, filmzenéket és beszédhangokat, majd az elkészült filmet kimásolják a 
választott hordozóra. 
 Az első számítógépes animáció felhasználásával készült jelenetek az 1973-as Feltámad a 
vadnyugat (Michael Crichton: Westworld, 1973) című filmben láthatók. A digitális módosítás itt még 
kimerült a képkockák pixelesítésében. Ezek a hőképhez hasonló, „durva-pixeles” felvételek a robotok 
látását voltak hivatva megjeleníteni. Michael Crichton sci-fije a jövőben játszódik, ahol a pihenni 
vágyó emberek egy általuk kiválasztott történelmi korban tölthetnek el néhány napot, gátlástalanul 
kiélhetik ösztöneiket, vágyaikat: olyan dolgokat művelhetnek, amelyek bűncselekmények lennének 
otthon, az „igazi” társadalomban. A vendégek „szórakozását” biztosító gépemberek komfortos 
működését szakemberek ellenőrzik a filmben. Meglepődve tapasztalják azonban, hogy egyre több a 
meghibásodás, mígnem a robotok végül önálló életre kelnek. Csak filmtörténeti érdekesség, hogy a 
digitális trükköt közvetlenül egy klasszikus zoom-mozgás után látjuk a filmben. A néző szeme előtt 
történik meg az átmenet az analóg világból a digitális világba. 
 

 
 

 
 

                                                
510 Ez a technika a fénykövetés (raytrace). 
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                      B.8. képsor511 
 
 3D grafikát először 1976-ban, Richard T. Heffron Eljövendő világ (Futureworld, 1976) című 
filmjében láthatott a közönség. Ebben a sci-fiben az alkotóknak egy kéz és egy arc megformálása volt 
a céljuk, melyhez egy, a utah-i egyetemen készült renderelés volt a kiindulópont. A kéz és az arc egy 
„bumfordi” irányítóközpont képernyőin látható a filmben – a jelenetben, mai szemmel nézve, a múlt 
és a jövő technológiája „randevúzik” egymással. A sztori helyszíne itt is egy jövőbeli témapark, ahol 
androidok teljesítik az emberek kívánságait, amíg ki nem tör a káosz. 
 

                                                
 

                       B.9. képsor512 
 
 A számítógépes animáció filmbeli alkalmazásában Steven Lisberger 1982-es filmje, a Tron, 
avagy a számítógép lázadása (Tron,1982) jelenti a fordulópontot. A film egy programozóról szól, 
akit „beszippant” a számítógép virtuális világa, és a mesterséges intelligenciát legyőzve kell 
megtalálnia az utat vissza a valóságba. Ez volt az első játékfilm, ahol a rendező dramaturgiai szerepet 
szánt a számítógéppel készített mozgóképes szekvenciáknak.513  

Fontos itt megemlíteni az 1986-os Fantasztikus labirintus (Jim Henson: Labyrinth, 1986) 
című filmet is. Ez azért jelentős, mert a közönség ebben a filmben láthatott először „mesterséges” 

                                                
511 (B.8. képsor) Michael Crichton: Feltámad a vadnyugat (Westworld, 1973) - Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Minden 
jog fenntartva. 
512 (B.9. képsor) Richard T. Heffron: Eljövendő világ (Futureworld, 1976) - American International Pictures (AIP), 
Aubrey Company. Minden jog fenntartva. 
513 A Tron számítógépekkel tervezett és előállított része tizenöt perces. 
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állatot annak a bagolynak a formájában, mely a főcím alatt a szereplők neveinek betűi körül 
röpködött.  
 

 
 

                        B.10. képsor514 
 

Még ugyanebben az évben került moziba a Star Trek 4.: A hazatérés (Leonard Nimoy: Star 
Trek 4.: The Voyager Home, 1986) című epizód, ami a számítógépes emberábárzolás miatt érdemel 
figyelmet. Ez volt ugyanis az első film, ahol az alkotók – a producer George Lucas és a rendező 
Leonard Nimoy – egy számítógéppel tervezett emberi arcot vittek a vászonra, az akkori 
körülményekhez képest elképesztő realizmussal. 
 A számítógépes animáció fejlődése az 1993-as Jurassic Parkban teljesedett ki. Steven 
Spielberg a Stan Winston Studios nevű céget bízta meg a dinoszauruszok megjelenítésére szolgáló 
animatronikus modellek megalkotásával.515 Ez és a „háromdimenziós számítógépes animáció” (CGI) 
használata Oscar-díjat hozott a filmnek a „legjobb vizuális effektusok” kategóriában. 
 

 
 

                                                
514 (B.10. képsor) Jim Henson: Fantasztikus labirintus (Labyrith, 1986) – Lucasfilm. Minden jog fenntartva. 
515 A munkában részt vett Jack Horner paleontológus. 
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                      B.11 képsor516 
 

A Jurassic Park dinoszauruszainak valósághű megjelenítése nagy lendületet adott a CGI 
technika elterjedésének. 1993 után sorra születtek az olyan filmek, amelyek keverték a 3D animációt 
az élő szereplős játékkal. Így készült, többek között, a Forrest Gump is. Robert Zemeckis 1994-es 
filmjében egy számítógépen tervezett tollpihe útját követhetjük nyomon – ide-oda sodródik, míg 
végül „megtalálja” a főhőst.  
 

 
 

 
 

                                                
516 (B.11. képsor) Steven Spielberg: Jurassic Park (1993) – Universal Pictures. Minden jog fenntartva. 
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                        B.12. képsor517 
 
 A 90-es évek óta megsokszorozódott a speciális effektusok előállítására fordított pénz: nem 
ritkán az 50 millió dollárt is elérheti ez az összeg egy-egy produkció esetében. A CGI meghódította 
a reklámok, a videoklipek, a televíziós műsorok és a számítógépes játékok világát is. Úgy gondolom, 
hogy az operatőrök számára komoly kihívást jelent a CGI technológia használata a filmművészetben. 
Egy speciális effektusokra épülő filmben az operatőrnek és a rendezőnek ismernie kell a technikai 
forgatókönyv minden részletét, és kulcsfontosságú a folyamatos együttműködés azokkal a 
szakemberekkel, akik a digitális utómunkát végzik.518  
  

Közös tapasztalatunk, hogy a 21. század elején a legnagyobb kommunikációs csatorna 
szerepét egy új médium – a számítógép, illetve a világháló – tölti be. A digitális hordozók és a 
számítógépek – laptopok, palmtopok, padek, okostelefonok – mindenütt behatoltak és meghódították 
a kommunikációs eszközök piacát. A hagyományos hordozók nagy része – könyv, fotográfia, cd stb. 

                                                
517 (B.12. képsor) Rober Zemeckis: Forrest Gump (1994) – Paramount Pictures. Minden jog fenntartva. 
518 Magyarországon még nem terjedt el a számítógépes képalkotás a játékfilmgyártásban, ami egyrészt a játékfilmgyártás 
műfaji hagyományaival, másrészt a CGI technológia költségeivel magyarázható. Ennek ellenére látunk kísérleteket, ahol 
az alkotók speciális effetusokkal mesélik el a történet bizonyos mozzanatait (Ujj-Mészáros Károly: Liza, a rókatündér, 
2015). 
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– integrálódott az új médium tárházába. Ez történt a fotóalapú mozgóképpel is. Az elektronikus 
kamerák által rögzített információ az expozíció pillanatában azonnal matematikai számhalmazzá 
alakul, lehetőséget kínálva a valóság szinte teljes manipulálására és újrakomponálására. De 
átalakultak a terjesztési, tárolási és létrehozási mechanizmusok is. Manapság egy nagyköltségvetésű 
tömegfilm elkészítésekor az élő felvételek hossza töredéke a digitális utómunka idejének, a 
befogadók között pedig egyre többen vannak azok, akik a számítógép képernyőjén jutnak hozzá az 
élményhez, nem pedig a moziteremben. A költséges mozikópiák elkészítésének ideje lejárt, a hordozó 
ma már egy játékfilm esetében is digitális alapú. 
 A számítógépes szoftverek nélkül ma már nehéz elképzelni nyereséges filmalkotásokat, olyan 
műveket, mint a Gyűrűk Ura trilógia, a Sin City, (Frank Miller, Robert Rodrguez, Quentin Tarantino: 
Sin City, 2005), az Eredet (Christofer Nolan: Inception, 2010), a Szárnyas fejvadász 2049 (Denis 
Villeneuve: Blade Runner 2049, 2017), vagy éppen az Expedíció (Alex Garland: Annihilation, 2018). 
Mégis, e filmekben a digitális beavatkozás csak arra szolgál, hogy tökéletesítse azt, amit már az 
analóg technikák is megcéloztak: egy elképzelt, fiktív világ „valószerűségét”. Sághy Miklós írja Az 
adatbázis-logika és a film című tanulmányában: „A »régi« törekvéseket, a »régi«, analóg médium 
eljárásait az »új«, a digitális médium közegébe helyezi át a modern technológia; azaz – Bolter és 
Grusin terminusával szólva – remedializálják a régi médiumot az új médium kontextusában.”519 A 
szerző gondolatmenetét követve a technikai innovációknak nem feltétlen következménye a 
mélyreható változás, sem a megszokott narratívákban, sem a formanyelvben – ami a játékfilmet illeti. 
A kortárs kultúra számítógép-központú működés-módjának szakértője, Lev Manovich mindezt 
másképp látja: „a számítógép logikáját és információ-feldolgozó, tároló mechanizmusát követve 
korunk domináns információrendezési elvévé vált az adatbázis-logika.”520 Sághy szerint Manovich 
szembeállítja a narratívát, mint rendezési elvet és az adatbázist, mint az információtárolás másik 
formáját. Egymástól jól megkülönböztethető struktúraként jellemzi őket:  
 

A regény, majd a filmművészet a narratívában látta a modern kor kulturális kifejezésmódjának 
kulcsfontosságú formáját, a számítógépes korszak pedig elénk tárta saját kifejezőeszközét, az 
adatbázist. Sok új média-objektum nem mesél történetet; nincs kezdetük vagy végük; 
valójában nem fejlődnek sem tematikusan, sem formálisan, vagy bármely más olyan módon, 
amely az elemeiket sorrendbe rendezné. Inkább egyéni elemek gyűjteményének tekinthetők, 
ahol minden egyes elem egyenértékű jelentőséggel bír.521  

 
Sághy szerint Manovich nem csak markánsan megkülönbözteti, de természetes ellenségeknek 

nevezi a narratívát és az adatbázist:  
 

Az adatbázis mint kulturális forma adatok listájaként képviseli a világot, ugyanakkor elutasítja 
e lista rendezését. Ezzel szemben a narratíva ok és okozat szerint rendezi a látszólag rendezetlen 
dolgokat (eseményeket). Következésképpen az adatbázis és a narratíva egymás természetes 
ellenfelei.522  

 
Dragon Zoltán  az Avatar (James Cameron: Avatar, 2009) és több más film kapcsán szintén 

az adatbázis-logika mint technológiai értelemben vett rendezési elv fokozódó tendenciájára hívja fel 
a figyelmet. Dragon elsősorban az adatbázis és a hagyományos narratíva hibriditására mutat rá, illetve 
az adatbázis-logikából adódó megváltozott filmgyártási mechanizmusokat hangsúlyozza, három 
fontos érvet is felhozva amellett, hogy hogyan alakult át a film médiuma és élménye a digitális 

                                                
519 Sághy Miklós: Az adatbázis-logika és a film (Reflexiók Lev Manovich és Dragon Zoltán írásaira) Forrás: 
http://apertura.hu/2011/tavasz/saghy Utolsó letöltés 2016.04.11 
520 Manovich, Lev: Mi a film? Apertúra 2009. ősz. http://uj.apertura.hu/2009/osz/manovich-3/ Utolsó letöltés 2016.01.10 
521 Sághy i.m. 
522 Manovich i.m. 
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korban. Dragon szerint a mozis bemutatáson kívül az Avatar-hoz hasonló technikákkal készült 
filmekben szinte alig találunk bármi egyéb, kifejezetten filmes sajátosságot: 

 
A technológiai háttér ugyanis teljesen világossá tette, hogy sem materiális, sem esztétikai 
minőségében nem beszélhetünk filmi medialitásról: egyrészt a gyártás és az utómunka folyamata 
olyan szinten bomlik fel a virtuális kamerák által előzetesen felépített adatbázisok segítségével 
valós időben generált képi illúziójával, hogy a filmkészítés sokkal inkább hasonlatos egy szoftver 
interfészén keresztül történő képalkotó munkához, mint egy film forgatásához. Másrészt olyan 
mennyiségű digitális réteggel rendelkezik a film mind a kép, mind pedig a hang szintjén, amely 
esztétikai vonatkozásában egy eddigiektől majd' mindenben eltérő esztétikát hoz létre. 
 
Dragon külön felhívja a figyelmet a kameramunka drasztikus átalakulására, amellyel szerinte a 

film mediális közvetítettségének legfontosabb eleme kérdőjeleződik meg. A James Cameron stábja 
által az Avatar forgatásán használt különböző típusú és funkciójú kamerák valóságos hada 
„filmkészítés” címén egy olyan folyamatban vett részt, amely inkább egy adatbázisra épített 
alkalmazás (applikáció) működését idézi fel, amennyiben azt a célt szolgálta, hogy:  

 
... végül egy filmes nézőpontba sűrítse mindazon vizuális információkat, melyeket egy strukturális 
pont nyilvánvalóan nem lett volna képes sem létrehozni, sem kezelni, sem pedig átadni. Ha úgy 
tetszik, száz meg száz nézőpont adatbázisából építkezve, a kép aspektusait minden vonatkozásában, 
minden pillanatában módosítani képes interfésszel van dolgunk, ami azt is magában foglalja, hogy 
egy gombnyomással egy radikálisan más nézőpontú képi elbeszélést hozzunk létre.523 

 
Paul Virilio francia médiafilozófus a digitális technika kiteljesedését egyenesen a (VR) Virtuális 

Valóság technikájában látja, amely nem csupán egy látási élményt nyújt, hanem az emberi testtel 
összekapcsolódva egy komplex hallucinációs rendszerré válik: 

 
A teljes virtuális valóságban az egész érzékelő test egy olyan géphez kapcsolódik, amely csak 
szimulálja a külső ingereket. De a test egyidejű áthelyezésével és helyettesítésével a világ beomlik 
a gépbe, a szem pedig egy zárt spirálban működő látógéppé válik. Nem „lát” mást, mint 
szenzorokból eredő, elektronikus formában megjeleníthető prekódolt jelzéseket vagy adatokat.524 

  
Természetesen minden ma is aktív, a szakmában dolgozó operatőrben felmerül a kérdés: vajon 

az adatbázis-logika elterjedése a mozgóképkészítés területén azt jelenti, hogy a jövőben nem lesz 
szükség képzett operatőrökre?525 Ez kevéssé valószínű, hiszen reneszánszukat élik a különböző 
műfajú és tartalmú televízió- és internetsorozatok, s persze a játékfilmgyártás is virágzik. Nehéz lenne 
megjósolni, hogy pontosan milyen irányt vesz a kameratechnika vagy a számítógépes képalkotás 
technológiája húsz vagy akár tíz éven belül. Feltétlenül érzékeljük azonban, hogy a technikai 
innovációknak köszönhetően a mozgóképkészítés mechanizmusai erőteljes változásokon mennek 
keresztül, ez pedig nyitottságot és alkalmazkodást kíván a filmipar kreatív alkotóitól is.  

Lev Manovich a digitális korszak kezdetén úgy látja, hogy a kulturális interface-ek nyelve 
még olyan kezdetleges, korai stádiumában van, amilyenben a film is volt a feltalálása és elterjedése 
                                                
523 Dragon Zoltán: A film a digitalizáció korában. Apertúra 2011. tavasz. http://apertura.hu/2011/tavasz/dragon Utolsó 
letöltés 2017.05.12 
524 Paul Virilio The Vision Machine (1984) című könyvéből idézi: Johnston, John: Gépies látásmód. Metropolis 2001/5. 
44–59. http://www.metropolis.org.hu/?pid=16&aid=305 Utolsó letöltés 2018.07.10 
525 Az adatbázis-alapú történetmesélés egyik radikális példája Az élet egy napban (Kevin Macdonald, Hiroaki Aikawa, 
Jack Attridge, Christina Bocchialini, Zillah Bowes, Andrea Dalla Costa, Lisa Cottrell-Bentley, Alejo Crisóstomo, Ayman 
El Gazwy, Jane Haubrich, SomaHelmi, Jennifer M. Howd, Aditya Kolli, Francesco La Regina: Life in a day, 2011) című 
film. A „játékfilm” úgy készült, hogy rendezője, Kevin MacDonald felhívást tett közzé az interneten: megkérte a 
felhasználókat, hogy aki tud és akar, készítsen felvételt magáról, az életéről egy meghatározott napon (2010. július 24-
én), majd az anyagot küldje el a rendezőnek. A felhívásra 80 ezer (4500 órányi) felvétel érkezett a világ minden részéből 
(182 országból). Ebből az „amatőr” anyagból vágta meg a rendező a világ első „közösségi” játékfilmjét.  
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utáni első években. Ahogy akkor, abban a kontextusban, most is megjósolhatatlan, hogy az új médium 
helyzete mikor és mennyire fog stabilizálódni, és számíthatunk-e hasonló pályafutásra, mint a film 
esetében, amely a 20. század vezető médiumává vált, miután megtalálta a helyét és fejlődési útját 
kora gazdasági-kulturális rendszerében. 
 

Ha tekintetbe vesszük, hogy a számítógép nyelve a szoftverben ölt testet, elképzelhető, hogy 
állandó változásnak lesz kitéve. De egy dologban biztosak lehetünk: egy új kulturális kód 
kialakulásának vagyunk szemtanúi, ami legalább olyan fontos lesz majd, mint amilyen a 
nyomtatott szó és a film volt korábban. Igyekeznünk kell a logikáját megérteni addig, amíg 
születőfélben van.526 

  
  

                                                
526 Manovich, Lev: A film mint kulturális interface. Metropolis 2001/2. 24–43. (ford. Vajdovich Györgyi) 
http://metropolis.org.hu/?pid=16&aid=44 Utolsó letöltés: 2018.06.10. 
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