
KÖRÜLMÉNYEK 
Luis Bunuel hetven-

nyolc éves. Tavaly mutat-
ták be legújabb filmjét, 
szám szerint a harminc-
kettediket. magyar nyers-
fordításban körülbelüli cí-
me: A vágy titokzatos 
tárgya. Az év legjobb kül-
földi f i lmjére kitűzött dí-
jat nyerte el Amerikában. 
Bunuel ma — pusztán 
életkorát tekintve is — a 
legidősebb eleven és ak-
tív filmrendezők egyike. 
Ha pedig lezáratlan élet-
művének értelmét, az 
egyetemes filmtörténetben 
betöltött szerepét tekint-
jük: Bunuel társtalanul 
jelenidejű a hangosfilm 
első korszakának klasz-
szikusai közül. 

Minden kézikönyvben ol-
vasható, hogy Luis Bunuel 
spanyol származású, a pol-
gárháború bukása után 
emigrál Franco országából, 
utána az USA-ban, Mexi-
kóban, Franciaországban él 
és forgat. 

Sokszoros volt a szeren-
csém, Amerikában nézhet-
tem meg A vágy titokza-
tos tárgyát. Mexikóba ér-
kezem, az újságban olva-
som. hogy Luis Bunuel 
zártkörű sajtófogadására 
kedden délután tizennyolc 
órakor kerül sor. Kétsze-
res vendég, sokszorosan 
gátlásos látogató vagyok 
Mexikóban, de most ösz-
szetöröm a kezem-lábam, 
felhasználom minden ma-
gyar, amerikai, nemzetközi 
igazolványomat, hogy be-
jussak Bunuel házába, Bu-
nuel zártkörű sajtófogadá-
sára. 

Mexikó City. 1977 de-
cembere. Bunuel háza hal-
ványrózsaszín téglaépület. 
Vasráccsal övezett, megle-
hetősen elhanyagolt kert. 
Pokolfekete dán dog, ha 
a nevét mondjuk — Tris-
tana — a fenekére ül és 
cukrot kér. Legfeljebb ti-
zenketten lehetünk a sa j -
tófogadáson, fehérek, fe-
keték, sárgák, tucatnyian 
majdnem tucatnyi ország-
ból. Középkelet-Európát én 
képviselem egyedül, ülünk 
egymás mellett a bőrpam-
lagon, mosolyogva és fé-
lénken. A szemközti falon 
Salvador Dali hatalmas 
arcképe Bunuelről. 

— Elég jó kép, ugye? — 
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Dali és Bunuel együtt 
készítik el korszakos fi lm-
jüket, Az andalúziai ku-
tyát, 1928-ban. Két évvel 
később kettejük együttmű-
ködéséből születik meg Az 
aranykor. Aztán, egy év-
tizeddel később Dali nyil-
vánosan, írásban megvá-
dolja Bunuelt. hogy a 
rendező — filmjeiben is, 
közéleti megnyilatkozásai-
ban is — egyház- és val-
lásellenes. Nemsokára nyil-
vánosan. írásban közzéte-
szi, hogy Bunuel a Fran-
cia Kommunista Pár t 
titkos tagja, különleges 
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— Életművében mi a 
szerepe a hitnek és a val-
lásnak? 

— Sohasem voltam téte-
les hivő, azaz vallásos a 
szó megszokott értelmében. 
Ugyanakkor sosem gondol-

a házigazda egy észrevét-
len oldalajtón lép be, fel-
emelkedünk, barátságos te-
nyerével leülésre biztat, 
maga is letelepszik. 

Ennek a hetvenhét éves 
öregembernek nem ron-
csolta szét, csak megfa-
ragta az arcát az idő. Gő-
gös orr, vastag száj, te-
kintélyes fülcimpák, bölcs 
homlokráncok. Szemén 

semmi aggastyánhártya, 
szemöldöke fekete, fején 
a mexikói karácsonyi me-
legben is szükséges barett . 
Világosszürke nadrág, fe-
kete garbó, Bunuel köny-
nyedén mozog, ellenben 
igen rosszul hall, azt 
mondja, gyűlöli, nem hasz-
nálja a hallókészülékét, 
azt kéri, vendégei kérdez-
zenek igen hangosan. Mér-
sékelten beszél angolul, 
tíz perc múlva megjele-
nik egy rutinos-olajos fia-
talember — ti tkár? tol-
mács? a soros stáb tagja? 
— hézagtalanul fordít an-
golról spanyolra, spanyol-
ról angolra. 

— Harmincöt év elég 
volt a inaskodásból — 

mondja Bunuel a róla 
festett Dali-kép alatt. — 
Mostanában megint jó ba-
rátok vagyunk. 

értelmiségi feladatokkal 
megbízott ügynöke. 

— Nem volt igaz — 
mondja az öregember. — 
Néha azt szeretném, bár-
csak igaz lett volna. Soha 
semmilyen pártnak vagy 
intézménynek nem voltam 
tagja. Lehet, hogy ma 
másként csinálnám, de 
akkor így történt. 



tam, hogy abban a világ-
ban, amelyben élnem ada-
tott, ne működne valami-
lyen transzcendens akarat. 
Mindig hittem az öregisten-
ben, mert igen gyakran 
álmodtam vele: leereszke-
dett a Mennyből, az ágyam 
szélére ült, néha inni vitt 
a kocsmába, máskor fü-
lembe súgta a legközelebbi 
filmem címszavát, megint 
máskor szamárfület muta-
tott. Vele szemben a fia, 
Jézus Krisztus isteni bizo-
nyosságában mind a mai 
napig erősen kételkedem, 
mert ő sosem jelent meg 
az álmaimban. 

— Az imént mondta, 
hogy politikai párthoz, 
szervezethez sosem tarto-
zott. De minden jelenté-
keny filmje arról tanús-
kodik, hogy a történelem 
nem hagyta érintetlenül. 

— Erre csak nagyon 
személyesen tudok vála-
szolni. Calandában szület-
tem, egy Saragossa közeli 
kisvárosban. A jezsuita 
atyák gimnáziumában ne-
velkedtem, kedvenc tan-
tárgyam a természetrajz 
volt, ezen belül különösen 
a rovarok érdekeltek, ér-

deklődésem következmé-
nyeit talán észrevették Az 
andalúziai kutyában. Spa-
nyol hazafinak születtem, 
a polgárháborúban fiata-
lon tevékeny részt vállal-
tam, a köztársasági kor-
mány megbízásából Holly-
woodba mentem, filmát-
vételi tárgyalásokat foly-
tatni, közben leverték a 
köztársaságot. Megesküd-
tem, hogy Spanyolországba 
csak Franco bukása után 
térek vissza. 

— A szürrealizmus egyik 
atyamesterének tisztelik, 
akinek először sikerült a 
film nyelvére fordítani egy 
eredetileg irodalmi és 
képzőművészeti irányzat 
címszavait. Igaz ez? 

— Azt sem értem, mit 
kérdez. Mi az, hogy realiz-
mus? Mi az, hogy szür? 
Amit én úgynevezett szür-
realizmusként művelek, ál-
talában nem több, mint 
hogy lehunyom a szemem. 
A lehunyt szemem alatt 
képek kelnek életre és én 
igyekszem értelmes rendet 
teremteni az életre kelt 
képek között. 

— És Freud hatása? 
— Ez valóban fontos. 

Emlékszem, gimnáziumi ta-
nuló voltam Sevillában, 
amikor Freud első, nekem 
fontos tanulmányait olvas-
tam: az Álomfejtést, a 
Három tanulmány a sze-
xualitás elméletéről. Nem 
úgy hatott rám, mintha 
elmélet lenne, újból mon-
dom, soha, semmilyen el-
mélet nem hatott rám. 
Freudot akkor is úgy ol-
vastam, azóta is úgy olva-
som, mint kedvenc szép-
íróim egyikét: a helye ott 
van Kleist, Dosztojevszkij, 
és olyan latin-amerikai 
írók között, akiknek, fé-
lek, a nevét sem hallot-
ták. 

— Utóbbi filmjei forga-
tókönyvének többnyire 
Jean-Claude Carrierre a 
társszerzője. Mi a közös 
módszerük? 

— Módszer? Ilyen nincs. 
Legfeljebb annyit monda-
nék, hogy minden forgató-
könyv előtt megállapo-
dunk Jean-Claude-dal va-
lamilyen kulcsszóban. Hogy 
a filmünk miről akar szól-
ni. Aztán, ha ebben a ház-
ban dolgozunk, beülünk 
egy-egy szobába, jó mesz-
szire egymástól. Este, va-

csora után elolvassuk egy-
más kéziratait, vagy in-
kább fecnijeit, amelyeket 
napközben gyártottunk. Ál-
talában elégedetlenek va-
gyunk egymással, minden 
este, vacsora után írástu-
datlan dilettánsnak mond-
juk egymást. De azért, 
sok-sok munkanap, sok-
sok kölcsönös lepocskon-
diázás után mégiscsak 
elkészül a forgatókönyv. 

Az utolsó kérdés, az 
utolsó válasz után Luis 
Bunuel elvegyül alkalmi 
látogatói között. Most ő 
kérdez : kíváncsian, köz-
vetlenül, ironikusan, ön-
ironikusan. Amikor a ma-
gyarországi vendég kerül 
sorra, Bunuel szabadko-
zik, hogy magyar bort 
nem tett a konferencia 
asztalára. Pedig van ma-
gyar bora, ha nem hiszi 
a magyarországi látogató, 
kövesse a spájzba. Köve-
tem, megszemlélem a két 
üveg tokaji szamorodnit. 

Ennyit Bunuel mostani 
körülményeiről. Hogy mi-
lyen az eddig utolsó Bu-
nuel-film, A vágy titok-
zatos tárgya: arról más-
kor. 

A képeken: Luis Bunuel Jele-
net A nap szépe című filmjéből 
(balra) Bunuel legújabb film-
je: A vágy titokzatos tárgya 



mást a továbbiakban. Leg-
közelebb egy bárban, ahol 
Conchita kenyereslányként 
tevékenykedik. Unja a ke-
nyereslányságot, fe la jánl ja 
Mathieu-nek, hogy a barát -
nője lesz, vele megy vidéki 
nyaralójába. Így is törté-
nik, de a birtokon Conchita 
megint visszautasítja, hogy 
nemileg egyesüljenek, s a 
felajzott Mathieu döbben-
ten tapasztalja, hogy sze-
relme kikezdhetetlen mű-
anyagból készült erényövet 
visel. Később Conchita szo-
bá jában felfedezi ugyanazt 
a beatzenész gyereket, aki 
Svájcban meglopta. Ma-
thieu felmérgesedik — nem 
először, nem utol jára —, ki-
ha j í t j a a villából még min-
dig csak névleges barátnő-
jét a lövőlegényével együtt. 

És így tovább, és így to-
vább: folytatódnak a min-
dig véletlen, sosem véletlen, 
hol légiesen érzelmi, hol 
vérpirosan érzéki találkozá-

sok. Utoljára Mathieu Se-
villában, egy éjszakai lo-
kálban éri utol Conchitát, 
aki hivatalosan spanyol 
népdalokat énekel, nem hi-
vatalosan a lokál különter-
mében meztelen táncot lejt 
a külhoni turistáknak. Hő-
sük őrjöng, de vesszőfutá-
sának még nincs vége. Con-
chita késő éjjel, műsora vé-
geztével kézen fogja imá-
dóját, otthonába vezeti: 
Mathieu rácsketrec előtt 
kell végignézze, ahogy sze-
relme a jól ismert beat-
zenész gyerekkel szerelmes-
kedik. Megalázottan haza-
tér, másnap reggel Conchi-
ta felkeresi, előadja, abból, 
amit előző éjjel látott, sze-
mernyi sem igaz, az egész 
csak kirakat, kirakatnak 
rendezte meg ő, Conchita, a 
nő, neki, Mathieu-nak, a 
férfinak, ő, Conchita, a nő 
még mindig, folyamatosan 
szűz, még mindig, folyama-
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egy századvégi francia író, 
Pierre Louy Az asszony és 
a pojáca című regényére 
épül. Az írónak (szégyen-
szemre) a nevét se hallot-
tam eddig, holott regénye 
nem lehet érdektelen: ez 
már az ötödik filmváltozat, 
a Bunuel elődei között Jo-
seph von Sternberg, Julien 
Duvivier nevét is olvashat-
juk. 

Bunuel f i lmje időtlen tár-
gyú, de a rendező gondo-
san ügyel, hogy a hajvise-
let, a ruhák, a közlekedési 
eszközök tárgyi elemeivel a 
jelenkorhoz kösse a törté-
netet. Tehát alkalmasint a 
hetvenes évek elején va-
gyunk. A hős — hős? anti-
hős? majd még rátérünk — 
Mathieu, ötvenéves, tehetős 
üzletember. Cinikusan kéj-
sóvár és szentimentálisan 
gyöngédségre vágyik, együtt 
és egyszerre. Hosszú évek 
óta özvegy, azóta f á j neki 
a magány, eszményi nőne-
mű társat keres, -közben 
minden vonzóbb szoknyát 
fel kíván hajtani. 

A film bevezető képsorai 
után hősünk egy terrorista 
csoport, a Gy. J. F. F. B. — 
a Gyermek Jézus Fegyveres 
Forradalmi Brigádja — pe-
rét szemléli a bíróságon, 
majd vacsorázni megy báty-
jához, a tárgyalást vezető 

bíróhoz. Itt ismeri meg Con-
chitát, aki most, ekkor, első 
a lakjában — bátyjának 
házvezetőnője. Hősünk szo-
bájába kéreti a vonzó höl-
gyet, elcsábítani törekszik. 
Conchita elutasítja az a j án -
latot, reggel sértetten el-
hagyja a házat. 

Ettől kezdve Mathieu 
mindig és mindenütt Con-
chitát keresi. Kapcsolatuk 
igen változatosan alakul: 

Svájcban, egy parkban 
Mathieu-t kirabolja három 
fiatalember, a háttérből nő-
alak biztatja őket. Később 
a nő — természetesen Con-
chita — megkeresi Ma-
thieu-t és bocsánatot kérve 
visszaadja a pénzét: ő most 
egy jövedelem nélküli beat-
zenekar tagja, a pénz ke-
nyérre kellene, de lelkiis-
merete nem viselheti el, 
hogy éppen Mathieu-t ká-
rosítsák meg. 

Később, Párizsban. Ma-
thieu naponta felkeresi az 
igen szerény anyagi körül-
mények között élő Conchi-
tát és anyját , a jándékokat 
szállít, idősebb barátként, 
apapótlékként viselkedik, 
de valamely alkalommal 
megint izgalomba jön, ú j -
ból elcsábítani törekszik, 
Conchita újból e lhár í t ja : ő 
még szűz, az is marad, a 
továbbiakban nem kívánja 
látni a férfit . 

Természetesen lát ják egy-



holott itt találkoznak elő-
ször: mindenki valakinek az 
ismerőse. Az utolsó percben 
a már induló vonatra fel-
kapaszkodik egy fiatal nő, 
természetesen Conchita, akit 
Mathieu úgy akar vissza-
tartani, hogy egy vödör vi-
zet önt a nyakába. Ezután 
meséli el érdeklődő úti tár-
sainak tragikomikus szerel-
me történetét, a film törté-
netét. A történetmondásnak, 
a film történetének, a f i lm-
nek vége, Conchita újból 
megjelenik, most ő zúdít vö-
dörnyi vizet Mathieu-re, 
együtt szállnak le a vonat-
ról, együtt indulnak útnak, 
kétséges, bizonytalan jövő-
jük felé. 

Ötlet ötlet hátán ebben a 
filmben. Ezt a látszatra 
időtlen, örökérvényű szere-
lemmítoszt, a hetvenes 
évekbeli Don Juan, a leg-
ú jabb anti-Don Juan sze-
relmi akadályfutását időről 
időre megszakítják a Gyer-
mek Jézus Fegyveres For-
radalmi Brigádjának cse-
lekményei: robbantások, 
merényletek, emberrablá-

sok. Ezek a betétjelenetek 
véresen kegyetlenek és 
gyermekien nevetségesek. 
Halálraszánt elkötelezett-
ségnek és tizenéves infanti-
lizmusnak ugyanazt a ke-
verékét jelenítik meg, mint 
napjaink valóságos szélső-
balos terroristái. 

Bunuel leghatásosabb öt-
lete, hogy a kísértőt, az 
anti-Don Juannal szembeni 
örök asszonyit két színész-
nő a lakí t ja : az egyik a 
holdsugaras szüzet, a másik 
a pokoltüzű ribancot. Don 
Juan mostani, boldog-bol-
dogtalan megtestesítőjének 
mind a kettő kellene, de 
természetesen mindig az. 
amelyik éppen nincs jelen, 
vagy amelyik éppen megta-
gadja magát. 

Mulatságos és keserű, el-
idegenítő és azonosulásra 
késztető film A vágy titok-
zatos tárgya. Az újkori ci-
vilizáció egyik alapmítoszát 
gondolja át, csúfolja ki és 
fogalmazza ú j ra Bunuel. 

Öregkori remekmű : bölcs, 
ironikus, számadásra kész-
tető, 

gédia Don Juan szubjektív 
— eleve elfogult, eleve ha-
mis — tudata szerint. A kí-
vülről szemlélő, tárgyilagos 
tudat viszont tragédia he-
lyett csak tragikomédiát 
vesz észre. 

Bunuel legutóbbi f i lmjei-
ben a tragikomédia műfa ja 
uralkodik. Tragikomédia 
volt A burzsoázia diszkrét 
bája, tragikomédia most A 
vágy titokzatos tárgya. Ab-
ban egy társadalmi réteg 
bornírtsága tárul t fel, eb-
ben ugyanannak a társadal-
mi rétegnek egy középérté-
kű f igurája bizonyít egye-
dül, önmagában. Ez a tragi-
komikus látásmód felette 
alkalmas, hogy Bunuel egy-
szerre őrizze meg és alakít-
sa át az általa megterem-
tett filmstílust, filmnyelvet. 

A vágy titokzatos tárgya 
nyomasztó történésekről tu-
dósít, a mozinéző mégis ha-
sát fogja nevettében. Már a 
film első öt percében ne-
vetni kényszerülünk. Ma-
thieu vonatra száll, olyan 
fülkébe telepszik, ahol a 
bennülők — perceken belül 
kiderül — valamiként min-
dent tudnak egymásról. 

MÍTOSZ 
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— talán kiderült a fentiek-
ből — mítoszváltozat a fi lm 
nyelvén. Don Juan mítoszá-
nak — eddig — utolsó vál-
tozata. Don Juan, mint a 
számtalanszor feldolgozott 
legenda számtalan varációi-
ból tudjuk: nem mindig és 
nem egyértelműen az ellen-
állhatatlan csábító. Don 
Juan nem mindig az, aki 
tetszik a nőknek. Sokszoros 
változatokból úgy tudjuk, 
Don Juan csak az, aki tet-
szeni akar a nőknek, s ezért 
a tetszésvágyért alapos árat 
kell hogy. fizessen. Ezekben 
a variációkban Don Juan 
látszatra az élet hercege, 
valójában az élet árnyék-
útjait járja. Akármilyen 
kapcsolatba bonyolódik, ab-
ból csak tragédia lesz. Tra-

tosan az eszményi férf ira 
vár. 

Nemének képviseletében 
az adott férfi nem hatódik 
meg a vallomástól, nemé-
nek képviseletében össze-
veri az adott nőt. aztán el-
utazni készül, vonatra száll. 

Louis Bunuel forgatás közben Ca-
therine Deneuve-vel Két film-
kocka A vágy titokzatos tárgya című 
filmből, amely Louy Az asszony és 
a pojáca című regényéből készült 
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