
na, mert akkortájt még nagyon keveset lat
tam a pápa tévelygéseiböl."

És aki a Biblia szép német szövegével
ajándékozta meg a világot; ilyen szerényen
tudott nyilatkozni: "Sem görögül, sem hébe
rül nem tudok jól. .. Nincs nekem semmi
féle különös nyelvezetem a németben." Ei a
harcos, szenvedélyes, magát Isten igéjéhez
szabó, .hivö és imádkozó, vaskosan átkozó
dó, Istent és önmagát kereső, tiszta- erköl- .
csökért hadakozó és. gyengeségeitól meg
riadó, térítő és barátaival is meghasonló,
mindvégig Isten ügyéért magát emésztő

FILM

A gyerekvilág ege

Steven Spielberg jellegzetesen amerikai film
rendező karriert futott be. 1948-ban szűle

tett Ohióban. Már ~erekkorában a film
bnvkörébe kerül, három és félperces,
nyolcmilliméteres méretú filmjével pályázik
a cserkész' fényképész próba elnyerésére.
Mindent megtanul amit a filmről tudni le
het. Mikor elérkezik az egyetemi felvétel
ideje, a film-tanszakra jelentkezik a dél
kaliforniai egyetemen. Nem veszik fel, mert
gyenge a középiskolai bizonyítványa. Végül
a Long Beach-i Kaliforniai Állami Egyetem
angol tanszakát végezte el. Közben magán.
úton elszántan és töretlen erővel továbbra
is filmmel foglalkozik. Fejleszti elméleti tu
dását és egy -teljes évig készíti az autóstop.
posokról szóló Ballagás címü filmjét. A saját
maga által megteremtett legenda ugy szól,
hogy egy szép napon jó öltönye és határo
zott fellépése révén besétált az Universal
Stúdió egyébként féltve őrzött irodáiba, egy
üres hivatali szobából felhívta a telefon
központot és felvetette magát a fontos ern
berek listájára ... Ennél a fordulatos kis tör
ténetnél is érdekesebb azonban az a hiteles
mozzanat, hogyafilmgyár televíziós osz
tályának főnöke megnézte a Ballagás-t, szer
ződtette Spielberget. Első munkanapján
máris összekerült a _"szent szörnyetegek"

nagy ember, hét évvel halála előtt, 1539-ben
az öreg brandenburgi őrgrófné asztalánál
ekképp fejezte ki, hogy "betelt az élettel":
"Gonosszá lett a .mostani világ, ördögökké
válnak az emberek, azért jobbat sem kíván
hatunk magunknak, mint egy boldog órát,
és azután a halált. Az orvosokra sein hallga
tok, nem akarom keseríteni maradék élete
met, amely szerintük még egy év. Inkább.
eszem és iszom, amire kedvem támad,
Istennek nevében." -

ROSDYPÁL

sorában, is félelmes hírű öregedő filmsztár
ral, Joan Crawforddal és a szinte gyerek
korú rendezőjelölt meglepő biztonsággal
irányította a nagy hírű színésznőt. "így kez
dődött pályája, majd a tv-munkák után a
filmgyártásban is rendkívül fiatalon' elért
eredményekkel, valamint az 1975-ben forga
tott A cápa révén páratlan világsikerrel foly
tatódott. A hatalmas, emberevő fehér cápa
elleni küzdelem látványa valósággal sokkol
ta, és - mint a Time magazin filmkritikusa
írta - "annyira terrorizálta a nézőket, hogy
azok összesen 410 millió dollárt fizettek ki
ijedtükben".

A közelmúltban Rendezők mint szuper
sziárok címmel jelent meg egy könyv Ameri
kában. A sztár-rendezők sorában természe
tesen szerepel Spielberg is. Az elmúlt év
tizedre Hollywood erőteljes megújulása, a
televízió roppant elszívó hatása ellenében a
közönség meghódításáért kibontakozó harc
a jellemző. Fiatal alkotók bukkantak fel,
mint például Peter Bogdanovich (Papírhold,
1972), Francis Coppola (Apokalipszis most.
1979), Martin Scorsese (A taxisofőr, 1976),
George Lucas (Csillagok háborúja, 1977) stb.

- És persze Steven Spielberg. A régi holly
woodi módszerekkel szemben, mikor is az
évtizedek óta müködö néhány mammutválla
lat és mindenható producer uralta a filmvi
lágot és a rendezők jórészt csupán az őket

kiszolgáló mesteremberek voltak, ez az új
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nemzedék a filmkészítés minden ágában
jártas. Gyakran nemcsak rendezők, hanem
producerek, gyártók is egy személyben, Két
ségtelen törekvésuk a minél szélesebb körű

siker, a közönség megnyerése. Ennek érde
kében szívesen fordulnak a népszerű múfa
jok, a mozgalmas, kalandos történétek. töb
bek között a tudományos-fantasztikus film
múfaja felé. Ilyen fiatal "szupersztár" tehát
Spielberg is, akinek különös érzéke van. a
nézök millióit megmozgató hatáskeltés
iránt.

Minden valamrrevalö alkotóművész leg
főbb ihletője a gyerekkor. Spielberg is azok
közé a mesterek közé tartozik, akik nem fe
lejtették el ezt a csodákkal és félelmekkel
teli periódust. És nála, aki a film, a televízió
és a technikai civilizáció páratlan gazdag
sággal kibontakozó korszakában, született,
az álom és az ábrándozás kora szinte egy
időben bontakozott ki a film szeretetével, a
mozgóképpel mint játéklehetőséggel. Szá

mos kritikusa úgy véli, hogy az 1975-ben
forgatott A cápá-ban is a gyerekkor félel
meit láthatjuk viszont. Ez talán túlságosan
belemagyarázó pszichologizálás, de az
1977-es ffarmadik típusú találkozások-ban
már biztosan nem véletlen, hogy a Földre
érkező különös idegen lényeket' az izgatott,
boloridul túlszervezkedö felnőttekkel szem
ben egy gyerek érti' 'meg, magától értetődő
természetességgel, sőt örömmel fogadva a
furcsa jelenségeket.

.Az 1982-ben készült E. T. (Extra Tettest
rial - Földönkívüli) más égitestről érkezett,
elkalandozó és a felemelkedő űrhajórólle- .
késett bájosan torz kis földöntúli lény meg
találója és megmentője természetesen gye
rek: Eliot•.egy nyurga tízéves fiú. aki később

testvéreit is beavatja a titokba. Eliot megsze
reti E. T.-t, a kedves. csúnyacska, nagyon ér
zékeny alakot, de vissza is szeretné adni sza-

.badságát, hiszen groteszk, hosszú ujjacska
jával egyre gyakrabban mutat az ég felé rní
közben sóhajtozik az otthon után. A felnőt

tek, orvosok, műszaki emberek viszont sze
retnék itt tartani a Földön, mint kísérleti
alanyt, az idegen élet egyik képviselöjét. "A
felnőttek világát - nyilatkozta Spielberg -,

- nekem mindig a nagy, magas, hosszú árnyé
kokat vető emberek jelentették. Azok az ern
berek, akik nem szérették a gyerekeket és
mindig csak a szakmájukban gondolkodtak.
Ez pedig veszélyes dolog, mert talán képe-
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sek megérteni E. TA biológiai, tudományos
szempontból, de soha nem értik meg, hogy
E. T.-nek szíve is van."

Míndössze ennyi a film konfliktusa - a kis
E. T. végül kapcsolatot talál űrhajójával,

-hazatérhet -. ám ezt az egyszerű történe
tet, melyben : tulajdonképpen nincsenek
rosszak, mégis sikerül humorral, megható
és izgalmas mozzanatokkal miqdvégig fe
szültté tenni. Ennek titka az igazán nagy
mesék, a "Peter Pan", az "Öz", "A kis her
ceg" varázsa. Melléjük sorakozik E. T. törté
nete is. Mert Spielberg mesét rnond, óvato
san kerüli a sci-fi kifejezést- helyette a "ka
landfilm" .jelzöt használja, és nem véletlen
az sem, hogy kezdetben a film munkacíme
ez volt: "Egy fiú élete". Ez a fiú maga a ren
dező; önéletrajzi motívumok is kimutatha
tók a történetben, de éppen mert legben
sőbb gyerekkori élményekre épül a film, va
lamennyi mai gyerek magára ismerhet Elíot
ábrándjaíban, és minden felnőtt is, ha szívé
ben fiatal tudott maradni.

A csodák iránti vonzódás és a gazdag kép
zelőerő jellemzi Spielberg ,világát. Nyilatko
zata szerint elbűvölik őt azok a dolgok, "me
lyek tudom, hogy vgnnak, de nem láthatom
azokat". Munkáját persze nem egyedül va
lósította meg, hanem filmgyártó stábjával
együtt. Munkatársai valamennyien fiatalok,
a gyártást bonyoIítók: Frank Marshall 35
éves, Kathleen Kennedy 28 éves, a forgató
könyvíró Melissa Mathison 32 éves volt a
forgatás idején. Mathison szerepe különö
sen jelentős, nemcsak a forgatókönyv írásá
ban vett részt, hanem ott volt valamennyi
felvételi napon, mínden . beállításnál is.
Spielberg szerint: "Melissa 80 százalékban
szív, 20 százalékban logika. Az ő érzékeny-

. sége és az én szakmai tudásom kellett az E.
T. megalkotásához," És döntő szerep jutott
a film technikai megálmodójának. tervezöjé
nek, az olasz Carlo Rambaldinak, aki több
fantasztikus figurájáért ,már kétszer nyert
Oscar-díjat. Az alak mozgatásának bonyolult
komputer-technikájaról biztosan könyvet

'lehetne írni (talán már írtak is). Nem ke
vésbé érdekes azonban Rambaldinak. az
egykori képzőművésznek a vallomása. El
mondta, hogy több száz vázlatot készített E.
T. alakjának tervezése közben, de egyikkel
sem volt megelégedve. És akkor, ott Ame
rikában egyszer csak eszébe jutott Olaszor
szág, s hogy Bólognában 1952-ben festett



'egy képet, mely a Po deltájánál élő asszo
nyokat és gyerekeiket ábrázolta.' Az egyik
kisfiú arcából merítette az ihletet E. T. meg
teremtéséhez. A komputer-vezérlés zsenia
Iitásával - mely 35 féle arckifejezésre teszi

KÉPZÖMÜVÉSZET

Szentendrei Tárlat '83
Szentendre "felfedezése" a magyar képző

művészet számára a két világháború között
történt; teljes "meghódítása" napjainkra be
fejezett ténynek látszik. Tanulságot szolgál
tatnak erre - hogy más, jobbára művészeten

kívüli jelenségeket ezúttal ne említsünk - a
Szentendrei Tárlatok is.

1983-ban is - akárcsak a korábbi eszten
dőkben - e kiállítás valóban színvonalat
képviselt; helyenként egészen kiváló múve
ket sorakoztatott fel. Ami azonban az egész
Tárlat tükrében - pontosabban a Tárlat
egésze tükrében - mindezek ellenére a leg
lényegesebb és megkerülhetetlenül súlyos
kérdés: vajon Szentendre művészete a
nyolcvanas években mennyiben szentendrei
müvészet? Vajon e kifejezés ma elsősorban

művészetföldrajl.i fogalom-e, vagy ennél
változatlanul több, mélyebb esztétikai és
formai sajátosságokra utaló, élő művészet

történeti kategória? Más szavakkal: megha
tározó-e az a markáns konstruktív-szürreális
tradíció, mely Vajda, Korniss, majd Bálint
Endre nevéhez kapcsolható s melynek hite
lét és "irányzat-kijelölő" jelentőségét to
vábbépíthetősége is többszörösen bizonyí
totta? Mert e "hagyomány" születésekor
olyan erők munkáltak s alkottak nyilván
való és rejtett összefüggéseikkel egy külö
nős, valójában nyitott formai és szellemi
kapcsolatrendszert, melyben Ámos Imre ví
ziói, Barcsay Jenő konstruktív fegyelme,
Paizs Goebel latomásos-varázslatos koloriz
musa, Anna Margit groteszk bája és abszurd
humora s Vaszkó Erzsébet hatvanas évekre
kibontakozott absztrakt szürrealizmusa ta
lálhatta meg helyét.

Nos, a Szentendrei Tárlaton ők is jelen
voltak munkáikkal (a háború éveiben el-

képessé E. T.-t - legalábbis egyenrangú cso
da, hogy szemében' ennek a régi bolognai
kisfiúnak a pillantása tükröződik. Ez teszi
érzövé és ismerőssé e "földönkívüli" lény te
kintetét:

KARCSAI KULCSÁR ISTVÁN

vesztett társaik kivételével). Bálint Endre
két múvel: közülük Temető círnü montázsa
az általa sok éve nagy kedvvel és invenció
zusan gyakorolt müfaj újabb telitalálata. A 
"talált" fotók darabjai ezúttal is magátólér
tetődő és egyben a képzettársítás szabadsá
gát őrző formává szilárdultak. Két figyelem-

,reméltó (ha nem is a legújabb termésből

való) képpel szerepelt Vaszkó Erzsébet is 
átszellemült, sötét tónusokra és érzékeny
pasztellvonalakra épülő műveimutattákta
lán a leghatározottabban a fentebb említett
"szentendreiség" jelenlétét a kiállításon.
Barcsay Jenő az 'utóbbi években sorra szű
letö szükszavú, végsőkig leegyszerűsített

formaviiágú s elsősorban a fekete színre
komponált vásznai közül állított ki egyet

(Fekete-sárga). Komiss Dezső - bár kamaraki
állításai olykor Szentendréhez kötik - most
csupán egyetlen szerigráfiával képviseltette
magát. Anna Margit mulatságos bábuszerű
figurái, harsány színei a felhőtlen vidámság
mögött meghúzódó' keserű öniróniával és
fekete humorral hökkentettek meg. Az ujján
esetlen sárgolyót egyensúlyozó Alkotó (Be
van fejezve a nagy mü) s az üres porhüvely
be kandikáló gyászmadár (Önarckép) egya
ránt "kíméletlenül" szellemes darabjai Anna
Margit múvészetének,

Az imént említett munkák is .jólpéldáz-,
hatják - az egyes életművek mozgását-ala
kulását ,tekintve - a szentendrei müvészet
fogalmának átértékelödését, A Tárlat sokszí
nűsége - a jelenkori magyar múvészetegé
szének megfelelöen - a legkülönfélébb tö
rekvések egymásmellettiségét mutatta.' A
hagyományosan vagy akár újonnan par ex
cellence szentendreinek nevezhető, s a for
májában-szellemében a városhoz és csakis
ehhez a városhoz köthető arculat szemmel
láthatóan megváltozott Hann Ferenc szerint
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