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gadhatatlan a terem tő gesztus, amely létre
hozza. Ugyan mi ih let arra valakit, hogy kré
tával vagy sprayjel fölszerelve m eginduljon a 
legközelebbi fal felé? Ahány grafEtista, any- 
nyiféle motiváció. A  Salamon-Zalotay kettős 
anyagának java részét attól a N igel Reestől 
vette át, aki 1979 és 86 között falfirkakötetet 
adott ki, s ezzel a világ legkomolyabb graffito- 
lógusává lett. N igel Rees kultikus személyi
séggé vált a  falak megszállottjainak szem é
ben. Első kötete után óriási felirat tűnt fel egy 
londoni házon:
EDDIG CSAK EGYSZERŰ VANDÁL VOLTAM, 
DE MOST MÁR A TE MUNKATÁRSAD, NIGEL!

Az alkotóvágy m int motiválóerő ott m un
kál azokban a New York-i kamaszokban is, 
akik éjszakánként csapatostul szállják m eg  az 
elhagyott metróalagutakat, a  metropolis m et
rókocsiremízeit, és egész szerelvényeket pin- 
gálnak ki ütközőtől ütközőig. A  hatóságok in
gadoznak, hogy kimeríti-e a cselekmény a 
rongálás bűntényét, vagy művészi alkotókö
zösségnek tekintsék a bronxi bandákat, és 
ösztöndíjjal támogatva küldjék őket vissza a 
fold alá. M íg a hatóság habozik, a kölykök 
megszállottan pingálnak. A  rap vagy a break 
hívei, akik a  zenéjükhöz társuló, agresszíven 
hegyes vonalakkal vagy épp elhízott, kerek 
buborékbetűkkel íiják tele a  metrókocsikat. 
A  N ew  York perem én a felszínre bújó szerel
vények magasvasútként haladnak tovább az 
úttest fölött, és m int kötött pályán közlekedő 
irányíthatadan szimbólumok, ki tudja, mit 
jelképező tiritarka break- vagy rap-sárká- 
nyok tekergőznek végállomásuk felé. Az 
egyik bandavezér, bizonyos Taki, már vagy 
tucatnyi szerelvényre írta föl a nevét harminc 
m éter hosszan, gyakorlatilag olvashatatlanul: 
TAKI, TAKI, TAKI. Azt állítja, célja, hogy  
rajta hagyja a  keze nyom át New Yorkon. Azt 
állítja, így fejezi ki önmagát. Azt állítja, hogy  
szereti látni a  nevét a  város fölött. ím e, a 
grafüd. Aki következtetést kíván levonni be
lőle: tegye.

P. S.
H a elfogadjuk, hogy a graffiti nyilvános jel, 
akkor nem  zárhatjuk ki köréből a véletlen al
kotta jeleket sem. Ilyenek az elrom lott neon
reklámok, a  cégérekről lehullott betűk, pon
tosabban azok a feliratok, melyeket a fizikai 
értelem ben vett szövegromlás eredm énye

zett. H a van hiteles Hungárián Graffiti, ak
kor ez az.

Ilyen m ódon a  sivár hetvenes évek is m eg
teremte a  maga graffitijét -  d e  semm ibe vet
tük, m ert nem  tudtuk, hogy ez: az. A  Rákóczi 
út egyik tágas boltja fölött hosszú id őn  át ez 
ragyogott az akkor m ég ném a, sötét, autótlan 
és em bertelen pesti éjszakában: ÉTERÁRU. 
A közétkeztetés reprezentatív fellegvárának 
számító, zsíros pléhtálcáival és elmoshatatlan 
m űanyag ibrikjeivel hivalgó m ondén ZUG- 
LÓGYÖNGYE étterem  hidegzöld neonrek
lámja villogva figyelmeztette a  betérőt: LÓ- 
GYÓNGY... LÓGYÖNGY. A  misztikumra 
hajló lelket pedig h idegen  borzongatta a Kí
gyó utca fölött lebegő porcelánreklám: HE- 
REND. A  Vád utca felé tartó érzékenyebbek 
éveken át m inden este ebbe a tárgyilagos, 
jégfehér megállapításba ütköztek:

END.
Békés Pál

A TABUK MEGTÉPÁZÁSA
L uis B unuel: Utolsó leheletem  
Fordította X antus J u d it 
E urópa, 1989. 2 9 4  oldal, 4 8  F t

Idegenkedem  a  botránytól és m ég jobban a 
botránkoztatótól.

M indig erőt kell venni m agam on, amikor 
illő tárgyilagosságot kell tanúsítanom a  nyu
gati baloldali értelm iség egykorú szovjetba
rátságának, egyáltalán a Lenin által „hasznos 
idióták"-nak nevezett széplelkek és jó  házból 
való fiúk-lányok marxista elkötelezettségé
nek megítélésében.

Jóllehet gondolkodásomba és ízlésembe a 
bőrlégzés spontaneitásával szívódott fe l a szá
zad izmusos m űvészete, vagyis a  módba, 
ahogy érzékszerveimet használja az agyam, 
mégis irtózom az izmusok vehem ens aktivis
táitól, az általuk alkotott köröktől, kluboktól, 
élcsapatoktól, m ég azoktól is -  egyébként 
persze tisztelettel - ,  amelyek a zsebenciklopé
diákban is címszóként kell szerepeljenek.

A fentieket korántsem igazságom tudatá
ban hangoztatom, nyilvánvaló, hogy ezek  bi
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zony korlátáim, mindazonáltal kénytelen va
gyok vállalni őket, m eit erősen megszabják a 
vonzalmaimat. Annál m eglepőbb, hogy épp  
Bufiuel iránt lobbant fe l m ost bennem  bol
dog, lelkesült baráti szeretet. Valamennyi 
filmje, am it láthattam, annak rendje -  vagyis 
a rendező szándéka -  szerint felkavart, d e  in
kább izgatott félelm et váltottak ki belőlem, 
m int rokonszenvet. Pedig ott prüdériámat le 
törhette a nagyság szuggesztiója, a  gondolati 
ellenkezést a műalkotás öntörvényű extremi- 
tása, m inden ágaskodó ítéleten enyhíthetett, 
hogy végül is játékról volt szó (ha úgy 
vesszük). Itt m eg, ebben az utolsó éveiben  
írott önéletrajzában m inden, d e m inden ma
gánem beri esetlegességgel, „egy az egyben” 
van jelen . A  botrány itt nem  artisztikus szub
limáció, m int a  szemgolyóba hatoló penge, 
vagy Tristana levágott lába, vagy A  NAP szépe 
Catherine Deneuve-jének szexuális aberráci
ója, a  botrány tehát nem a  filmművészet tör
ténetének nagy pillanata, hanem  triviális 
idédenség, m int például a  madridi finom  kö
zönség előtt előadásra készülő Bufiuel ötlete 
-  alig lehetett róla lebeszélni - ,  ami szerint 
egy nagyszabású menstruációs versenyt hir
detett volna m eg az egybegyűltek számára, 
avagy a  terv, hogy egy ifjúsági előadáson leüti 
a  m ozigépészt, és pom ófilm et vetít le  gyere
keknek. A  Szovjetunió és a kommunisták 
iránti rokonszenvét sem  lehet afféle általános 
hum anista elkötelezettség és a szociális lelki
ism eret számlájára írni, m int az indirekt mó
don fogalmazó műalkotások esetében, hiszen 
egyenesen kimondatik: „Az ötvenes évek végéig 
szim patizáltam  a kom m unista pá rtta l.” Ugyan
ilyen nyers egyszerűséggel lelkesedik a szür
realisták programjáért -  amiből utólagos 
summája szerint m indent lehetett érvényesí
teni, kivéve a  lényeget - ,  az erkölcsi indítékú 
destrukcióért, és ez a  stílus, ez a  gondolko
dásmód, ez az erkölcs, úgy tűnik, az egyetlen, 
am it komolyan vett egész életében a művé
szetből.

Először persze néhány apróság lopta ma
gát a szívembe, d e  alapjában véve nem  sokat 
változtattak azon a  vélem ényem en, hogy ne
kem nem  sok közöm lehet Bunuelhez. Ami 
miatt érdekeltté váltam, észrevétlenül és ér
dekeltségem re egyszerre csak rádöbbenve: 
Bufiuel gondolkodásának és előadásának a 
stílusa. A nagyvonalú, fesztelen őszinteség, a

megállapítások késéles és m égis engedéke
nyen körültekintő tárgyilagossága, a  latino
sán dszta gondolatvezetés, am ely azonban a 
szögesen ellentétes vélekedésekre úgy reagál, 
m int szabályos jeggyel utazó teljes jogú  úti
társakra, békés magabiztossággal, eleinte kí
váncsian, később inkább türelm esen. Ez az 
ironikus szellem semm ibe veszi a  protokollt 
és az ellenprotokollt, egyáltalán: provokációi
val célba vesz m indenféle előítéletet, bamba 
megszokást, d e  az anarchisták fanatizmusa 
éppúgy viszolyogtatja, m int a csökött hagyo
mány. Saját hiúságát is tiszteletlenül kezeli,' 
ám abban a  pózban sem  akar tetszelegni, 
m intha nem  volna hiú. Sem m iben sem  akar 
tetszelegni, a  Nagy Tiszteletien pózában sem, 
az Irónia Bajnoka sem  akar lenni. Rengeteg  
híres em berrel hozta össze a sorsa m ár azt 
m egelőzően, hogy ő  maga is mitikus sze
méllyé, é lő  legendává vált, d e  sohasem  a 
rang keltette fel érdeklődését, egyszerűen  
csak látta valamilyennek őket, ahogy m inden  
embert, akire figyelmet fordított. Borgest 
például nem  kedvelte, lenézte a Nobel-díjra 
való túl nyilvánvaló áhítozása miatt (bár itt is 
hozzátette: „Persze, ha ú jra  találkoznék Bor- 
gesszel, talán alapvetően m egváltozna a  vélemé
nyem  róla”). „Különben sem tisztelek senkit azért, 
m ert jó  író ... -  jelenti ki. -  A  világ  tele va n  jó  
írókkal. M ás erényekre is szükség va n .” Lorcát 
pedig  -  akivel madridi kollégistaként barát
kozott össze, és ez a  barátság ifjúkora nagy 
szellemi élm énye volt -  kifejezetten emberi 
kvalitásaiért becsülte nagyra, m űveit, főkép
pen  a drámáit nem  szerette. „ A z élete, a z egyé
nisége messze fe lü lm ú lta  az életm űvét" -  írta le  
kérlelhetetlenül.

Bufiuel látásmódja úgy is jellem ezhető, 
m int valami abszolút gyakorlatias, tapasz
talati, pozitivista látásmód -  m eglehetősen  
paradox megállapításnak tűnik ez  fel, lévén  
nagy szürrealista művészről szó. Am ha pa
radox is ez  a  jellem zés, valahogy mégiscsak 
számot kell adnom  leírásainak elfogulatlan 
tényszerűségéről, arról a  m eghökkentő je 
lenségről, hogy Bufiuel az emlékiratában úgy 
jeleníti m eg önmagát és em beri környezetét, 
m int egy varázslatos realista író, nemcsak 
olyan valószerűséggel, hanem  olyan józan  
realitásérzékkel is. Midőn az emlékek idézé
séhez hozzáfogott, m entegetőzve előrebocsá
totta: „ A z emlékezetet állandóan elárasztja a  kép



Figyelő •  1237

zelet és az álmodozás. E z egyébként nem  is fontos: 
ezek is m egélt élmények, ezek is személyes emlékké 
válnak, akár a z  igaziak.” Ehhez a beharango
záshoz képest rendkívül ritkán m osódnak el 
e  könyvben a  valóság határai. Kétségkívül 
fontos részét képezik Bufiuel élettörténeté
nek a  képzelete esem ényei, egy-egy ötlet, 
egy-egy groteszk sztori, amelyeket sokszor 
csak sok-sok évvel m egképzódésük után tu
dott felhasználni valamelyik filmjében. Vala
m int az is igaz, hogy egész életében ébren 
tartotta magában „az emberi lélek mélységeibe 
való  alászállás kép esség éit, „az irracionális dolgok 
irá n ti vonzalom ” és „az énünk mélyéről fe ltö rő  sö
tét im pulzusok irá n ti érdeklődés” alighanem m ég  
ébresztgetésre sem  szorult benne -  ó  maga 
úgy szól e  három tényezőről, mint ami szür
realistává tette - ,  mégis elm ondható, hogy  
m indezek csak kitágítják és feloldják a való
ság határait, mert számára a történés törté
nés, az álom  álom , a  vízió vízió, az irracionális 
jelen ség  irracionális jelenség, melyek mind
egyikét tiszta és gazdag értelmével igyekszik 
m egragadni. N em  kell sem m i hókuszpókusz, 
hogy a  m odern európai tudat és lélek újsze
rűségét és szabadságát m integy önm agán de
monstrálja e  lapokon. Sőt mintha arról tenne 
tanúságot, hogy m odem nek  lenni -  a  fojto
gató ballaszttá vált konvenciók tagadása és 
rombolása értelm ében -  teljes körű, term é
szetes és őszinte viszonyt jelen t a világhoz. 
(Már am ennyire e  viszony a  történelem adott 
pillanatában teljes körű, természetes és őszin
te  lehet.) Semmiképp sem  a  m odernség sti- 
láris dogmáinak akkurátus teljesítését jelenti.

Amikor 1925-ben, huszonöt éves korában 
Franciaországba érkezett, nemcsak a hírhe- 
dett N égy Művészet Báljának a szabadosságai 
botránkoztatták m eg (vicces, hogy Breton 
botrányesztétikájának híveként épp ezt a  szót 
használja: „M eg voltam  botránkozva"), hanem  
felháborítónak találta m ég azt is, hogy Fran
ciaországban nyíltan csókolóznak az utcán, és 
hogy házasságkötés nélkül élnek együtt a sze
relm esek. Bizony, ő  a középkorból jött: Spa
nyolországból. Aztán persze igen hamar föl- 
oldódott e  tekintetben is, d e  öregkoráig ma
radt b en ne valami a patriarchális szemérmes
ségből, legalábbis utálta a szabadszájúságot és 
m indennem ű visszaélést a szexualitással a 
m űvészetben. Emlékiratában tehát nem érez
te  szükségét, hogy igazodjék a róla való köz

hiedelem hez, ami filmjeinek szexuális aber
rációkkal kapcsolatos motívumai alapján ke
letkezett, s ami szertelen szörnyetegnek téte
lezte fel őt. (M ég Vittorio d e Sica is azt 
kérdezte m ély részvéttel Bufiuel feleségétől a 
VlRlDIANA m egtekintése után, hogy, ugye, 
veri a félje?) H a aberrált volna -  írja egy h e
lyütt nyilván visszariadna attól, hogy kite
regesse legmélyebb titkait. Mindazonáltal fel
fokozott volt benne és megkínozta a  szexua
litás, s nemcsak m int középkori erkölcsökkel 
sanyargatott kamaszt, hanem  végig egész éle
tében. Máskülönben miért sóhajtott volna föl 
megkönnyebbülten: „ A z utóbbi években fokoza
tosan és vég ü l teljesen m egszűnt a  szexuális vá
gyam , m ég álm om ban is. N agyon örülök neki.: vég
re megszabadultam egy zsarnoktól." (Ezúttal m eg
érdemli a  figyelm et az a m eghökkentő fesz
telenség is, ahogy a  férfiönérzet e  halálosan 
fontos tabuját kezeli. H ogy valaki ennyire 
rendben legyen magával!)

N o de végül is miért izgatták akkor 
annyira a  szexualitás legszélsőségesebb m eg
nyilvánulásai, az aberrációk? -  tolakszik elő  
a  gyanakvó kérdés. Az önéletrajz azonban 
nem  ad tám pontot mélylélektani elemzések
re. (Épp elég  témát adott a filmjeivel a  pszi
chológusoknak; „Váljék egészségükre!" -  
hagyta rájuk nagy szívélyességgel, bármire 
jutottak elemzéseikben.) Egy másik motí
vumcsokorban, az úgynevezett kegyedenke- 
désben azonban, am ely az előbbivel nyilván
való rokonságban van, talán többet lehet 
megsejteni Bufiuel indítékaiból. Leíija, hogy  
iskolás korában a legborzalmasabb élménye 
egy béka élveboncolása volt. N agyon meg
bánta később, hogy nem  tagadta m eg a fel
adatot. A  szem! -  asszociáltam Az ANDALÚZIÁI 
KUTYA klasszikus jelenetsorára, amelynek 
végletes m erészségét sohasem tudtam egé
szen megemészteni: a  szemgolyóba hatoló 
pengére. Archetipikus rettegés kísért föl eb
ben  a  látványban. Elmebetegeknél gyakori 
kényszerképzet. És valószínűleg ugyanez az 
irtózat és ugyanez a kényszerképzet idéződik  
m eg az eleven, kocsonyás békatestbe mé- 
lyesztve a pengét. Igen ám, d e épp  az a hí
res-hírhedt jelenetsor tanúsíthatja, hogy pil
lanatról pillanatra végignézni egy a  „másik" 
világból, a „másik” énünkből ránk vadászó 
kényszercsclekedetet, végül megkönnyebbü
léshez vezet: lám csak, ez volt az! s lám , túl
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tudtunk esni rajta. Pillanatról pillanatra 
megcsinálni, ezernyi technikai trükkel, a ren
dező  számára — feltételezem  -  m ég  felszaba- 
dítóbb. H ogy tudok a békáról, másképpen  
gondolok arra a jelenetre. Megnyugtat, hogy  
ha nem  csupán zseniális számítás eredm é
nyeképpen ér sokkhatás a  művészetből, ha
nem  osztozhatunk a  művésszel egymás irtó- 
zatában.

Párizsban egy filmjének a plakátjára vala
ki ráírta: „A világ  legkegyetlenebb film rendezője.” 
„Ez az ostobaság nagyon elszom orított” -  fűzi hoz
zá Bunuel. Ő  tehát egyáltalán nem  tartotta 
magát kegyetlen művésznek. Pedig kétség 
nem  fér hozzá: szörnyű világot teremtett a 
filmjeiben.

Imádta a  lőfegyvereket, imádott lövöldöz
ni -  süketségét részben egy zárt helyiségben  
ebütött fegyvernek köszönhette. Ugyanak
kor taszította m inden agresszivitás, az eszmei 
agresszivitás is: m indenféle fanatizmus. (Vol
taképpen ez  tartotta vissza a kommunista 
párttól is, amelynek dogmatizmusát -  a szim
pátia ellenére -  pontosan látta. M egemléke
zik például Az ELHAGYOTTAK című, Mexikó
ban készült filmje párizsi fogadtatásáról. 
Georges Sadoul készült volna írni róla, tet
széssel, ám  a párt nehezm ényezte, hogy a 
filmben pozitív szerep ju t a rendőrségnek és 
a javítóintézet igazgatójának. Mihelyt azon
ban Pudovkin szovjet rendező elragadtatot
tan ír a filmről a P ravdában , a  francia kom
munista párt vélem énye is egy csapásra m eg
változik.)

Taszította Hollywood üzleti agresszivitása 
is. Itt töltötte élete terméketlen éveit. Madrid 
és Mexikó között tizenöt évig nem állt kame
ra mögött: ki hinné, hogy a világ egyik leg- 
ünnepcltebb filmrendezőjének volt tizenöt 
ilyen éve. Taszította a cinikus érvényesülési 
hajsza, a rangkórság, a  díjak fetisixálása. (Év
tizedekkel később, amikor A  burzsoázia 
diszkrét bája című filmjét Oscar-díjra je lö l
ték, szürrealista örökifjúként úgy nyilatko
zott egy sajtófogadáson, hogy a díj biztos, 
m ert már eljuttatta a zsűrinek a  m egfelelő ösz- 
szeget. Persze botrány Los Angelesben, cso
da, hogy a díjat m égis odaítélték neki.)

Lehet-e kegyetlennek minősíteni valakit, 
aki ennyire civil maradt az ideológiák (kom
m unizm us, anarchizmus, szürrealizmus) „hi
vatásosai” között és nemkülönben a m űvé

szetbiznisz mágikus paravánok m ögött zajló 
kem ény pénzcsatáiban? (A Dalihoz fűződő 
inspiratív barátsága például zátonyra futott, 
amikor a festőből rám enős pénzem ber lett.) 
I^hct-e kegyetlennek minősíteni valakit, aki 
m ég azt is gyönyörködve szerette, am i ellen  
fellázadt? Mert szerette a középkoriságot is 
Spanyolországban. A m egtagadott tem plo
mokat. M ég a jezsuita bkola filozófia tanárá
nak lélegzetelállító butaságát b  gyöngéd iró
niával örökítette m eg, aki tisztességgel leadva 
a  Kantra vonatkozó anyagot, a következő 
órán azzal szólította fel diákját: „M untecón! 
C áfolja m eg K antot!” „ H a M antecón jó l m egta
n u lta  a leckéi, a  cáfolat kél percig se tarto tt"  — teszi 
hozzá Bunuel.

(Közbevetőleg: ez utóbbi példa kissé hoz
zásegít, hogy magyarázatot adjak arra az ab
szurd benyomásra, am it Bunuel már koráb
ban is keltett bennem : alig  van valaki az egye
tem es művészetből, akit ennyire „m agyar
nak éreztem  volna. R káprázat egyik eredő
jéről edd ig  is tudtam: ez  a filmjeiben megje
lenő társadalom feudálb erezete; a kávéházi 
férfikompániák, a kisvárosi kivagyiság é s  ki
sebbrendűségi érzés elegye, a kötelező kép
mutatás s egyszersmind durván közönséges 
„intimszféra”. A másik eredő tehát valószínű
leg a „hit” jegyében meggyalázott serdülő ér
telem életre szóló traumája. O tt, akkor a bi
gott katolicizmus, itt, a mi ifjúságunkban a 
szektás komm unizmus követte e l az erősza
kot.^

Ám ha nem  kegyetlen Bunuel, akkor mi
nek nevezzük azt a  látásmódot, amellyel film
jeiben tagadhatatlanul kínos pillanatokat sze
rez a nézőnek?

Kínos? Érczhctnénk-c bármit kínosnak, 
ami nem  az igazat olvassa a  fejünkre?

Közkézen forgó előítélet, ami szerint a 
szürrealizmus a  képzelet szabad játéka a va
lóság „elemeit” részleteivel, a realizmus pe
d ig  a valóság leképzése a részletek valós, ará
nyos összefüggéseiben. Ugyanakkor szívesen  
hangoztatott közhely, hogy nincs oly gazdag  
írói fantázia, amely versenyezhetne a valóság 
fantasztikumával. Aragóniában, Bunuel szü
lőföldjén húsvétkor egy álló napon át dübö
rögnek a  dobok, ezer és ezer dob, a kereszt- 
halál idején a  földre boruló sötétséget jelké
pezik. Vagy vegyük azt, hogy Mexikóban, 
ahol Bunuel felnőtt életének nagyobbik felél
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töltötte, oly általános volt a  fegyverviselés, 
m ert hisz a lövöldözés is oly általános volt, 
h ogy amikor az egyik filmzene felvételén a 
nagy m eleg miatt a zenekar egyszerre neki
vetkőzött, m inden egyes zenész hóna alatt ott 
volt egy pisztoly. H a filmen találkozik az em 
ber az előbbiekhez hasonló motívumokkal, 
egyértelm űen fikciós ödetnek tekinti. Bufiuel 
elm ondja, hogy egy filmje (A FOLYÓ ÉS A HA
LÁL) bemutatóján m iképpen reagált a közön
ség. „A film  abból a  gondolatból született, hogy m i
lyen könnyű m egölni felebarátainkat, és jó  néhány 
olyan gyilkosság va n  benne, amelyet egyszerűen a  
gyilkosság kedvéért követtek el. A  velencei közönség 
m inden gyilkosság u tá n  nevetett, és azt kiáltotta: -  
M ég! M ég!” Ez érthető. Ki tekinthetné mor- 
bid tréfánál egyébnek ezt a filmtémát? Vég
tére is ölni a  legszigorúbb tabu a  zsidó-ke
resztény kultúrkörben, de ezen túl vala
m ennyi civilizációban, a  legkezdetlegesebben  
is a legnagyobb aggályossággal az öléshez va
ló  jogo t szabályozták az ősidőktől kezdve. A 
halál rendkívüli és magasztos dolog, a gyil
kosságot kissé úgy tekintjük, m int valami 
nem  e  világi esem ényt. Holott Bufiuel állítá
sát gyakorlatiasan nézve el kell fogadnunk: 
ölni csakugyan könnyű. Az ő  számára nem 
csak a mexikóiak szertelen, irracionális szo
kásai szemléltették ezt, ahol golyót lehetett 
kapni egy fölöslegesen feltett kérdésért vagy 
egy hitetlenkedő megjegyzésért, hanem  min
denekelőtt a spanyol polgárháború, a dü
hödt és m értéktelen tömegmészárlás m inden  
oldalon.

így  hát tudomásul kell venni, h ogy a világ 
nyers, hiteles arcmását, épp  legkarakteriszti
kusabb vonásait illetően, az tükrözi, amit sok
szor csak bohó szürrealista ötletként foga
dunk, s hogy a  realista m űvész voltaképpen  
ön nön  erkölcsi ideáljait erőszakolja rá a  tör
ténésekre, a  tényekre, a tárgyakra, a jelensé
gekre, amikor öntudatlanul is fontossági ará
nyokat érvényesít, etikai normákat szugge- 
rál, szépnek és nem szépnek minősít bármit 
is a  közönyösen tenyésző világból. Mi, realis
ták túlságosan jóhiszem űek vagyunk, m ég a 
legpesszimistább is közülünk, bizonyára mert 
nem  vagyunk e lég  bátrak elengedni az etika 
anyai kezét. A  szürrealista „hülyéskedés” 
m entes ettől a hamisítástól, ámbár ez m eg vé
gü l is hülyéskedés; a szürrealista kezelésében a 
borzalom többé-kevésbé karikatúrává válik.

amin gyanútlanul nevethetünk. Ez m eg az ő 
átiéphetetien árnyéka, lévén csak egy a világ 
tudatosításának módozatai közül. A  fantázia 
önkényes játékának vélni azonban több, mint 
tévedés: kicsinyes szellemi gyávaság.

Bufiuel úgynevezett kegyetlensége talán 
nem  más, m int konzekvens idegenkedés 
m inden ideológiai közelítésmódtól, szinte a 
legelemibb általánosítástól is. Szem ében m in
d en  csak önmagával azonos, groteszk látás
módja -  paradox m ódon -  az élet tényeihez 
való hétköznapi kötődésből következik, mert 
hiszen ezek  egyediségükben m indig defor
máltak a róluk való fogalmainkhoz képest.

S végül az emlékirat azon elem éről szeret
nék számot adni, ami úgyszólván naprakész 
aktualitással szólt hozzá gondjaim hoz. Bufiu
el nem volt túlságosan politizáló alkat, de  
szellemi izgalmai jelentős része magától érte
tődő m ódon kapcsolódott a politikához. 
Azokból a  társaságokból, am elyekhez fiatal 
korában kötődött, igen  sokan nevezetes po
litikusok vagy politizáló művészek lettek -  
elegendő a szürrealisták egy részének későb
bi kommunista párttagságára gondolni. 
M indem ellett politikai jelentőséget adott 
közszereplő szem élyiségének az a  körülmény 
is, hogy Franco győzelm e után emigránsként 
élt először Franciaországban, majd az USA- 
ban, végül Mexikóban. D e ha sem m i köze 
nem lett volna a  politikához, a  spanyol pol
gárháborúból senkinek sem  lehetett kima
radni. A köztársaságiak kivégezték a papot, 
az orvost, bárkit, akinek puha volt a tenyere, 
az anarchisták már azt is, akinél szentképet 
találtak. A  francóisták viszont kivégezték a 
munkásformájúakat, s ők m eg is kínozták 
foglyaikat. Ifjúkori barátairól írva Bufiuel 
minduntalan zárójeles m egjegyzést vetett 
közbe: kivégezték ezek vagy azok. A  kollégi
um i barátainak neve m ellett többnyire az áll: 
kivégezték a  köztársaságiak. Későbbi balol
dali barátai a  fasiszta csapatok áldozatai let
tek. Az anarchoszindikalisták, akikkel pedig  
az elvek magasában sok közösséget érzett, a 
kommunistákat is gyűlölték, sőt néha m ég 
neki magának is volt félnivalója tőlük értel
miségi úriember lévén (a húga például épp  
hogy m egm enekült a  kivégzéstől). H a egy  
pár ezres kisvárost elfoglaltak és visszafoglal
tak, nyolcvan-százhúsz embert kivégeztek 
m inden oldalon.
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Szárazon és szűkszavúan beszél ezekről a 
dolgokról Bunuel, sok-sok évtizeddel később 
is úgy, m int a gyász első zsibbadtságában be
szél az ember. Emellett óvatos is, m ert nem  
tarthatja magát elfogulatlannak, hiszen elkö
telezett köztársasági volt, intenzíven tevé
kenykedett köztársasági oldalon a párizsi kö
vetség alkalmazásában, d e a vérengzés fölös- 
legességét, egyáltalán a  vérengzés tényét 
eszében sincs tagadni. „Végül mégis kaptam  egy 
puskái -  hja. -  Egyszer ott voltam  a z Independen
cia  téren a  barátaim m al, am ikor elkezdődött a  ti- 
roteo (lövöldözés). lő tte k  a  tetőkről, a z ablakokból, 
a z utcáról, nagy volt a  fe lfordulás, én  m eg ott á ll
tam  egy f a  m ögött a  puskám m al, am i teljesen fö 
lösleges volt, h isz azt se tudtam , kire lőjek. M ire jó  
akkor a  p u ska? Vissza is adtam .” S ugyanezen  
az oldalon: „En, a ki oly hevesen vágytam  a  fe l
fordulásra , a  m egtevő rend megdöntésére, egyszer 
csak belekerültem a vu lká n  közelébe, és megijedtem. 
[ ...]  A  sem m ivel se m enthető önbíráskodás, a  köl
csönös leszámolás feledtették a  lényeget, a z  igazi há
ború t." Pedig micsoda boldogság lehetett, 
am ikor lakása ablakából megpillantotta az ut
cán a forradalmat: az ágyút vontató kis cso
portot -  két-három munkást, két cigányt és 
egy cigánylányt. S aztán em beri környezete 
vérszomjas szembefordulása. Barátai ölik 
m eg barátait. Mind gyilkos, mind áldozat. 
(I-orca szegény csakis áldozat, ő  ki akart ma
radni a  háborúból, e l akart rejtőzni, mégis 
m egölték.) S legvégül a  teljes vereség.

Es m ég mi beszélünk csalódásról? Mi szé- 
delgünk fejbe kólintva, egyensúlyát vesztett 
lélekkel, hirtelen otthontalanná és társtalan- 
ná válva a világban, amiért meghasonlottunk  
e  vértelen politikai változások közepette egy
kori barátainkkal, és egykori barátaink meg- 
hasonlottak egymással? Mi érezzük vesszőfu
tásnak az életet, amióta egykori barátaink 
m ohó, ádáz arcát megpillantottuk, és a há
tunkon érezzük csattanni szavaikat? Hisz 
m ég vesszőről és m eztelen hátról is csak m e
taforikus értelem ben beszélünk. Hogyan le
hetett kibírni azt az időt, amikor ezt is ilyen 
nehéz?

Csodálkozva olvasom  Bunuel egyik kis 
történetét. Egy filmrendezőt ó  szabadított ki 
annak idején egy baloldali szocialista csoport

fogságából, s az, amilyen gyorsan csak tudott, 
beállt a fallangistákhoz, dicsőítő filmet forga
tott Francóról. „Egyszer, a  cannes-i fesztivá lon , 
a z Ötvenes években, együtt ebédeltünk, és hosszan 
beszélgettünk a  m últról" — közli Bunuel szenv- 
telenül. Ó , aki ped ig  elrontott egy ígéretesen  
induló szerelmi kalandot is egy orosz táncos
nővel, m ert a  lány fehérorosz lévén szidta a 
szovjeteket!

H ogy Bunuelben valami m ély változás 
m ent végbe a  polgárháború alatt, nem  
könnyű észrevenni emlékiratában, mert nem  
beszél róla, hisz magáról a polgárháborúról 
is visszafogottsággal beszél. En azonban bizo
nyítékként nem  használható, d e  árulkodó 
nyom ot találtam erre nézve. Szülőföldje aszá
lyos földjén ha gyülekező felhőket látlak, eső
ért könyörgő körmenct indult, ám egy ízben, 
hogy a  felhők m égis eloszlottak, a  csalódott 
parasztok megkaparintották a m enet élén  
vitt Mária-szobrot, és a  hídról a  folyóba dob
ták. A könyve elején úgy em líti ezt az epizó
dot, m int a középkori barbárság állapotára 
valló tünetet. A  polgárháború idejéről pedig  
ez az em lék bukkan fel: „Értelm etlennek, de 
nagyszerűnek találtam  [...]  azoknak a  m unkások
nak a z akcióját, akik fo g tá k  m agukat, bezsúfolód
tak egy teherautóba, elm entek a M adridtól húsz ki
lométerre levő Jézu s Szen t S zíve  em lékm űhöz, ott 
szépen felsorakoztak, és annak rendje és m ódja sze
rin t kivégezték K risztus szobrát."

Azt hiszem, maga Bunuel nem  vette észre, 
hogy a  két történet összecseng. A különbsé
gük pedig -  sok ezer em ber kiontott vére.

„Olyan az életünk, m in t a z  árnyék elvonulása" 
-  hangzik az egyetlen bibliai idézetben, 
am ely belekerült életművélje. Készlet a  Böl
csesség Könyvéből, a hitetlenség próféciája, 
amely ott persze úgy kezdődik: „M ert tévesen vé
lekedve mondják egymásnak”, d e  ettől kezdve oly 
szép és igaz -  hangoztatja kajánkodva Bunuel 
- ,  mintha De Sade, az Isteni Márki írta volna. 
O  feltehetőleg csakugyan úgy érezte, hogy lé
tezése vele együtt levonul a földről, m int a 
fénnyel együtt az árnyék. Én ped ig  régen  
nem  éreztem  ennyire em berről, hogy van . 
N em  zavar, hogy már nincs, hiszen úgysem  
lehetett volna szót értenem  vele.

Á cs M argit


