
Beleszólni az ember életébe 
BESZÉLGETÉS VAGYIM JUSZOWAL 

Nemrégiben szovjet filmművész 
delegáció járt hazánkban: Budapes-
ten és Hajdú-Bihar megye különbö-
ző helyiségeiben. A küldöttségnek — 
Csuhraj, Hrabnxmdkij, Hamjutym és 
mások mellett — tagja volt Vagyim 
Juszov, a mai szovjet operatőri gár-
da egyik legtehetségesebb képviselő-
je, aki elsősorban a Tarkovszkij-ül-
mek fényképezésével szerzett világ-
hírnevet magának. 

Juszov 1929-hem született. 1954-
ben fejezte be főiskolai tanulmánya-
it. Első munkái nem keltettek feltű-
nést. Broviimal forgatta A hétköz-
napi embert (1957), Vlaszowal és 
Boganowal az Egy elbeszélés lapja-
it (1958). A fiümográfiában ezután a 
Lejla és Medzsun (1960), valamint 
rövidfilmek szerepelnek. Az Iván 
gyermekkora (1962) jelenti a miitő-
ségi előrelépést, a voltaképpeni „ki-
ugrást". A velencei fesztiválon nagy 
eüsmenéssél fogadott film kritikái-
ban többen megemlítették a Ju-
szov-anegörökítette beállítások emo-
cionális tartalmát, költői lendületét, 
vizuális eredetiségét. A Moszkvai sé-
tó-iban (Hudjev műve 1964-ben ké-
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szült) Juszov modem életérzéseket, 
friss hangulatokat jelenített meg ka-
marájával. Ismét elemében volt, si-
keresen vette ezt az akadályt is. A 
Ne búsulj! (Danyelija, 1969) — re-
mek képi fricskák gyűjteménye: is-
mét ú j szín a palettán. Teljes gaz-
dagságában az Andrej Rubljov és a 
Solaris képein bontakozik ki Vagyim 
Juszov operatőri művészete: múltról 
és jövőről, bensőséges érzésekről és 
döbbenetes brutalitásról, kopár tá j -
ról és csillogó dekorációról egyaránt 
sokat képes kamerájával elmondani. 

Beszélgetésünk elején arról fag-
gatom: vállalja-e a jelzőket, melyek 
a szovjet fiilmlexikoníban művészi 
profiljának jellemzésére szolgálnak? 
A festőúiséget és a részletező erőt? 

— Miért ne vállalnám? — s rám-
villantja jellegzetes mosolyát. — Jó 
jelzők ezek. Valóban tudatosan tö-
rekszem arra — más kérdés, sike-
rül-e realizálnom elképzeléseimet 
vagy sem —, hogy a jelenségeket 
egy kicsit képzőművészeti tükörben 
láttassam s szuverén plasztikus nyel-
vet teremtsek. Aimi a részieteket il-
leti: minden valamirevaló operatőr 
igyekszik „belebújni" az ábrázolt 
világba. Én is. Persze az élethez kö-
zel kerülni a művészetté átszellemí-



tem megfigyeléseinket csak akkor 
lehet, ha a szelekció igényes, más-
részt meghatározott koncepció szol-
gálatában áll. Sókat kifejezhetünk 
kontrasztokkal: fény-árnyék elosz-
tással, a tónusok megtervezésével, 
merész és erőteljes képikapcsolások-
kal. 

— Milyen szerepet játszik az ope-
ratőr a modern filmalkotó együttes-
ben? „A filmezés — önmagam meg-
valósításának eszköze" — mondja 
Fellini. Megvalósíthatja-e az opera-
tőr önmagát? 

— Általános törvényszerűségeket 
nem tudok meghatározná, a magam 
gyakorlatáról azonban szívesen be-
szélek. Sohasem akartam a rendező 
— mondjuk Tarkovszkij — fölé ke-
rekedni. Hiába is akarnék. Az érem-
nek mégis két oldala vasi. A mo-
dern filmben természetesen a rende-
ző az első számú ember; ez a mon-
dás akár axiómaként is megállja a 
helyét Mégis azt kell mondanom: 
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nekem is van sajá t forgatókönyvi 
„olvasatom", önmagamat akkor va-
lósítom meg, ha egyéni látásmódo-
mat beépítem a mű szövetébe s jól 
választom meg a helyszíneket, a 
képkivágást, a kameramozgást stb. 
Ebben az esetben ón, az operatőr is 
beleszólhatok az ember é le tébe . . . 

— Eddigi művészi tevékenysége 
során sokféle hős, téma, kor ábrá-
zolására vállalkozott. Feladat és fel-
adat között azonban lényeges kü-
lönbségek vannak. Milyen jellegű 
megbízatásokat kedvel leginkább? 

— Szeretem a változatosságot és 
gyűlölöm a skatulyákat. Azt hiszem, 
mindent megmondtam ezzel. Egyéb-
ként szerencsésnek mondhatom ma-
gam. mert a feladatok, mélyekhez 
hozzájuthattam, mindig ú j és ú j esz-
közök Mkfsértetezésére buzdítottak. 

— Talán konkretizáljuk a mondot-
takat. Kérem, mondjon néhány szót 



az Andrej Rubljov operátori kon-
cepciójáról! 

— Inkább a megoldandó felada-
tokat sorolnám fél, melyekről nap 
mint nap vitáztunk. Még most ás jól 
tudom a „ledkét". Címszavakat so-
rolok fel, néhány szavas kommen-
tárral. Korfestés: a XV. századot 
elevenítettük mag, de XX. századi 
ecsettel. Ebből következik, hogy 
nem az etnográfiai hűség lebegett 
szegnünk előtt, hanem a gondolat 
igazsága (és aktualitása). Miliőte-
remtés: az arcoknak, a kosztümök-
nek, a természetnek, a hallott kőnek, 
a harangnak egyaránt beszélniük 
kellet*; ha borzalmas volt a szituá-
ció, akkor sem fordultunk el diszk-
réten a kamerával. Sokkhatás: a 
kontrasztok jelentőségéről már be-
széltem; erre épül az Andrej Rubl-
jov számos képsora, egyebek között 
a színes betét is. A zárátétel teszi 
teljessé az alapgondolatot, a moz-
dulatlan ikonok jut tat ják kifejezésre 
a zseniális festő humanista világ-
szemléletének lényegét. Feje tetejé-
re állt körülötte a világ, ő mégis 
derűs harmóniává alakította magá-
ban a szörnyű élményeiket. 

— A film forgatókönyve Rab Zsu-
zsa kitűnő fordításában látott nap-

világot magyarul. A tervet és az 
eredményt összemérve, úgy érezzük, 
bizonyos hangsúlyok megváltoztak a 
képi megfogalmazásban, a látvány 
valamivel nyersebb. Egyetért ezzel? 

— Igen. Nem is lelhet másképp, 
ugyanis a szónak, az irodalom esz-
közének más a tartalma, funkciója, 
hangulata és hatása, mént a mozgó-
képnek, mellyel mi dolgozunk. A ta-
tárdúlást „szalonképes" módon is ér-
zékletessé lehet varázsolni a papí-
ron. A vásznon aligha. Mi a külső és 
belső történések pszichofizioiógiájá-
ra figyeltünk, következésképpen oly-
kor-olykor túl kellett lépnünk a 
szövegen. Koncsalovszkij egyébként 
velünk volt a forgatás során, egyet-
értett elképzelésesínkkel, tehát nem 
az író ellen dolgoztunk, hanem leg-
alább is remélem, asz ő mondanivaló-
ját tettük teljesebbé. 

— Rövidesen megjelenik nálunk 
is a Solaris, a harmadik Tarkovsz-
kij-film, melyet ön fényképezett. 
Szereti a sci-fit? Miképpen terem-
tette meg a fiktív világ valóságossá-
gát? 

— A műfa j rajongói közé tarto-
zom, a Lem-regény problematikája 
a rendezői elképzeléstől függetlenül 
is érdekélt. Sci-fit fényképezni ne-
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kem mégis afféle „Hác Rhodus, hic 
BaMa!" próbáié telnék számított, hi-
szen itt másfaj ta atmoszférát hoz-
tunk létre s látszólag a technika, a 
kozmosz került az ábrázolás közép-
pontjába. látszólag, mondám, hiszen 
a Solarisban nagyon is földi szenve-
délyek dominálnak s emberi konf-
liktusok bomlanak ki. A feladat 
technikai jellege is érdekelt. Kub-
rickot nem akartaim utánozni, má-
sokat sem, én elsősorban a távlatok-
kal, az arányokkal, a színekkel kí-
sérleteztem. 

— Az utóbbi években több opera-
tőr készített önállóan filmet. Uru-
szevszkij mostanában csak rendező-
ként áll a felvevőgép mögött, ön 
nem foglalkozik hasonló gondolatok-
kal? 

— Sablonos válását kéli adnom a 
kérdésre: de még mennyire foglal-
kozom! Van egy kész könyvem, de-
tektívhistáiia, a tévének rendezném, 
gondolom, eüső lépésnek megfelelne, 
de bővebben nem akarok szólni róla, 
mert a tervek nem mindig érnek va-
lósággá. Tény, hogy kacérkodom a 
rendezéssel, de akárhogy is alakul 
a sorsom, az operatőri munkát nem 
hagyom abba. 

— A beszélgetés végére tartoga-
tom a hagyományos kérdést, melyet 
már csak azért sem kerülhetünk 
meg, mert Önök, mint vendégeink 
filmtermésünk javát megtekintették: 
milyenek a magyar filmek — ope-
ratőrszemmel? 

— Sok változattal, felfogással, stí-
lussal találkoztam. Ne vegye bók-
nak, nem az: egyéniségek fényképe-
zik a magyar filmeket. Két példa. 
Illés György a Plusz mínusz egy 
nap-ban realista kifejezőerővel és 
elmélyült gondossággal ábrázol; 
Kende János, a Jancsó-fitmék ope-
ratőr je csupa szenvedély, csupa vib-
rálás, csupa /lendület. Jók a benyo-
másaim. 

A Filmművész Szövetség program-
ja melyet össaeéBltOttak számunkra, 
nagyon megnyerte tetszésünket. Mi-
nél több kötetlen /beszélgetés s mi-
nél kevesebb protokoll: ez ad értel-
met az efféle összejöveteleknek. 
Hadd szóljak végül személyes ügy-
ben. Köszönöm (s általam Tarkovsz-
kij is köszöni) a kitüntető figyel-
met, mellyel — sajtóban, klubban, 
vitákon és terefenóken — filmünkért, 
az Andrej Rubljovat illették. 

VERESS JÓZSEF 


