
Fekete  macska  
sötét  szobában  
Pasztorál 

A pásztorjáték  a későbarokkban 
volt  divatos.  Idillikus  hang-
vételű,  zenés  műfaj  —  gáláns  

szereplők, álom-tájak, évődés a buko-
likus  ligetekben  —,  miközben  a  
hangszerek  a  falusi  duda  és  pásztor-
síp hangját  utánozzák.  

Joszeliani filmjében  zenészkvartett  
idézi  fel  a  rokokó  muzsikusok  alak-
ját, városi fiatalok, akik  vakációjukat  
egy  kis  grúziai  faluban  töltik.  

A  Pasztorál  12  éve  készült  el,  a  
cenzor  megnézte,  gyorsan  berakta  
egy  dobozba  és  jól  eldugta.  Valaki  
1980-ban  megtalálta  és  próbaképpen  
elküldte  Párizsba  levetíteni.  Nem  
történt  semmi.  Ezen  felbátorodva  
Berlinbe  is  elküldték  1982-ben,  ahol  
a  fesztiválon  díjat  kapott.  Ilyes-
miket írtak a kritikusok: 

,,A film kitűnő.  Nincs  benne semmi 
politikai  pikantéria,  semmi  felforga-
tásgyanús  gondolat."  

„Hogy  mi  volt  a  hosszú  betiltás  
oka,  nehéz  megmondani. . .  sőt  ész-
szerű  magvarázat  egyáltalán  nem  
adható." 

Tényleg?  Úgy  látszik,  a  grúz  cen-
zor  alaposan  melléfogott.  Fekete  
macskát  talált  a  sötét  szobában,  
ahol  pedig  semmiféle  macska  nem  
volt.  Gondolom,  jól  megmosták  a  fe-
jét,  amikor  a  Berlinale  eredményhir-
detésének  telexe  befutott,  bár  az  is  
lehet,  hogy  nem  mosták  meg  eléggé,  
mert  díj  ide,  díj  oda,  a  film  vissza-
került  a  dobozba,  és  Joszeliani  még  
néhány  éve  is  arról  panaszkodott,  
hogy  hazájában  grúzellenesnek  te-
kintik  munkáját.  

Mégis  lenne  fekete  macska?  
Nincs!  —  szögezi  le  a MOKÉP  —  

szigorúan  belső  használatra  készült  
ismertetőjében,  nyugtatva  ezzel  ön-
nön  cenzorait.  Lehet,  hogy  volt,  de  
ma  már  nincs!  —  csatlakozik  a  véle-
ményhez  a magyar  kritikus:  „A  grúz  
rendező  felfedezése  a  hetvenes  évek-
ben  irritáló  lehetett.  Mór  nem  az."  

Magam  is  ezt  éreztem  filmnézés  

közben,  ám orromat  facsarta  a macs-
kaszag.  Tudtam  Joszelianiról,  meny-
nyire szűkszavú. Ez  a filmje  különös-
képpen  hallgatag,  a  kópia  szerény  
fekete-fehér,  olyan,  mint  egy  doku-
mentumfilm,  ráadásul  a  kerettörté-
net  is  ártatlanul  egyszerű:  zenész-
kvartett  érkezik  vakációzni  egy  grúz  
faluba,  szobát  bérelnek  egy  paraszt-
családnál, muzsikálnak,  ismerkednek,  
nézelődnek,  azután  hazautaznak.  
Hogy  fér  egy  ilyen  történetbe  a  fe-
kete  macska?  Megnéztem  újra  a  fil-
met. 

Belefér!  Ott  van  már  az  első  jele-
netben,  olyan  óvatosan  lopakodik,  
hogy  cenzor  legyen  a  talpán,  aki  
észreveszi.  Városi  hivatalban  va-
gyunk,  reggel  van,  ügyfelek  várakoz-
nak,  tisztviselők  unatkoznak.  Csengő  
hallik.  Kale  —  a  vigóc  külsejű  iroda-
vezető  —  bevezeti  az  első  ügyfelet  
a  belső  szobába,  a hivatal  főnökéhez.  
Az  ügyfél  szó  nélkül  átnyújt  egy  ira-
tot,  a  főnök  szó  nélkül  aláfirkantja  
a  nevét.  Elégedettség.  „Holnap  in-
dulhatnak.  Fogadják  őket"  —  közli  
az  ügyfél  barátságosan  a  főnökkel,  
majd  távozik.  

És  a következő  képben  már  a falut 
látjuk,  ahová  zenészek  érkeznek  a  
városból  vakációzni.  Egy  paraszt-
családnál  kapnak  szállást,  a  háziak  
nagy tisztelettel fogadják őket,  mint-
ha  nem  is  turisták,  hanem  kedves  
vendégek  lennének.  

Macskaszag  érződik  hirtelen.  A  ze-
nészek  nem  bérlik  a  lakást,  hanem  
kapják!  Ingyen  és  bórmentve!  Alig-
hanem  annak  a  szívességnek  a  fejé-
ben,  amit  a  városi  hivatalfőnök  tett  
az ismeretlen ügyfélnek az irat aláírá-
sával.  Hogy  mi  volt  abban  az  irat-
ban:  lakáskiutalás,  építési  engedély,  
falazókő  utalványozása?  De  kik  ezek  
a  rokokóból  ideszalajtott  muzsikus  
figurák?  Csak  nem  kultúr-csalik  ők  
a  fekete  macska  horgászzsinórján ? 
Ezt  Joszeliani  nem  árulja  el,  de  arról  
biztosítja  a  nézőt,  hogy  valóban  fe-
kete  macskát  látott.  Kale  irodafő-
nökről  hamarosan  kiderül,  hogy  a  
parasztcsalád  városba  szakadt  tagja,  
és  az  utolsó  jelenetben  a  kvartett  
csellósnőjéről,  hogy  a  városi  hivatal-
főnök  lánya.  Nepotizmus.  Egy  kor-
rupciós  üzletnek  voltunk  szem-  és  
fültanúi,  egy  megvesztegetésnek.  

A  film  szövete  tele  van  hasonló  
összefüggésekkel.  Többnyire  a  veze-
tőket  leplezik  le.  Látjuk  a  tanácsel-
nököt,  ahogy  sétál,  egy szót  sem szól,  
de  fennhéjázó  járása,  nevetséges  ru-
házata,  gesztusai  mindent  elárulnak  
róla,  mintha  a  földbirtokos  világ  in-
tézője  jelent  volna  meg.  A  kolhoz  
vezetője  úgy  beszél  az  emberekkel,  
mint  egy  cári  zupásőrmester,  élet-
idegen  irányítási  módszere  riasztó.  

„Olyan  óvatosan  lopakodik,  
boxy  cenzor  legyen  a  talpin,  
aki  ésarevesal"  (Nana  Joszeliani)  



Ez  a  harsogó  demagóg  lenne  a  szoci-
alista  típusú  ember?  Vagy  Anton,  
a  csősz,  aki  lovaskozákként  vágtat  
fel-alá,  megbünteti  Nesztor  apót,  
mert  egy  kis füvet  merészelt  kaszálni  
a  kolhoz  parlagon  heverő  földjéről,  
de  futni  hagyja  Kale  irodavezetőt,  
amikor  az  kézigránáttal  halászik  a  
folyón, sőt,  még  tanáccsal  is  ellátja,  
merre  talál  nagyobb  halakat.  

Kale  úgy  lubickol  a  korrupciós  le-
hetőségekben,  mint  a  hal  a  vízben.  
Született  buli-szervező.  A  folyóból  
kirobbantott  halból  vacsorát  prezen-
tál  a  falu  vezetősége  tiszteletére,  a  
nagycsalád  tiszteletére,  a  veszekedés  
szomszédok  tiszteletére,  a  zenészek  
tiszteletére,  a  kőműves  tiszteletére.  
Csupa  össze  nem  illő  ember,  akiket  
egyedül  a  korrupció  tart  össze,  job-
ban minden közösségi eszménél. És ez 
nem  is  olyan  rossz  állapot  —  nyá-
vogja  a  fekete  macska  —,  mert  egy-
fajta  bizalmat  szül;  az  emberek  tud-
ják,  hogy  nem  jelentik  fel  őket  azon-
nal,  és  ez  védettséget  jelent,  nagyob-
bat  a jogrendnél  is.  

Ez  hát  a fekete  macska.  Még  most  
sem  irritál ?  Oly  süketté  váltunk  vol-
na  a  harsány  filmek  dömpingjében,  
hogy  ingerküszöbünk  az  ordításnál  
kezdődik,  ós  az  értelmes  beszédet  
meg  sem  halljuk?  

Lehet. Joszeliani  nem szereti  a har-
sányságot,  mert  az  megöli  a  gondola-

tot.  Ráadásul  a  Pasztorál  nem  is  po-
litikai  film,  hanem  érzelmes  beszá-
moló  a  grúz  falu  társadalmáról,  a  
patriarchális életforma átalakulásáról. 
És  mindenekelőtt  költészet,  kifor-
rott,  egyedülálló  stílusban.  

A  sztori  Joszelianinál  külsődleges  
valami,  arra  szolgál,  hogy  összefogja  
az  epizódokat,  mint  a  bőr  a  testet.  
Formáját  egy  szerkezeti  váz  —  a  
csontváz  —  határozza  meg,  ami  al-
kalmas  arra,  hogy  a sok  epizód  meg-
felelő  sorrendben  legyen  felfűzhető,  
ós  bekapcsolódásuk,  érintkezésük  ki-
emelje  a  fontos  összefüggéseket.  
„Olyan  ez,  mint  a pasziánsz:  gondol-
kodni  kell,  hogyan  rakjuk  ki  a  kár-
tyákat. . .  Ezt  a  módszert  jobban  
kedvelem  annál,  mint  úgy  építgetni  
a  történetet,  ahogyan  regényt  szokás  
írni.  Az  én  módszerem  közelebb  áll  
a  zeneszerzéshez  vagy  a  matematiká-
hoz." 

Joszeliani  epizódjai  dokumentaris-
ta  hitelű  ábrázolások,  tele  lírával,  ér-
zelemmel,  ez  a  hús,  ami  a  csontvázra  
kerül.  Poénokat  nem  tartalmaznak,  
narrációt  sem,  innen  ered  a  bizony-
talan  lebegés  érzete,  de  ez  az  alulin-
formáltság  csak  látszólagos,  mert  
szavak  helyett  a  gesztus,  a  mimika,  
a  gazdag  képi-hangi  atmoszféra  min-
dent  közöl  a  nézővel,  ami  lényeges,  
s  olyan  megragadóan  költői  stílust  
eredményez,  mely  leginkább  a  zenó-

„SOketté  váltunk  volna  
a  harsány  (ilmek  dömpingjében?"  

hez  hasonlít.  „Meghatározatlan  tár-
gyiasság",  ahol  semmi  sincs  konkré-
tan  kimondva,  mégis  meg  van  hatá-
rozva  az  érzelmek,  a  metakommuni-
káció  szintjén.  Joszeliani  stílusa  gon-
dolkodásra  késztet  és  a  kitalálás  örö-
mével  jutalmaz.  

Kiváló  analitikus.  Szinte  muzeális  
pontosságú az elemzés, ahogy  a falusi 
életformát vizsgálja:  eszközöket,  szo-
kásokat, a felbomló patriarchális  élet-
módot. Nem  koncepcióban  gondolko-
dik,  nem  próbál  romantikus  eszmé-
ket ráruházni  a valóságra,  inkább  azt  
kutatja,  igazolja-e  a  valóság  az  esz-
méket.  Analízise  lehangoló:  a  régi  
paraszti  életforma  letűnése  szükség-
szerű  ugyan,  ám  a  nyomában  kiala-
kuló  új  közösségi  rend  természetelle-
nes.  Receptet  nem  ad,  nem  oktat:  
mindenki  ürítse  ki  sorsának  poharát  
saját  maga.  

A  parasztcsalád  tagjai  nem  tudják  
felmérni,  mi  történik  velük,  egyedül  
Eduki  —  a kamaszlány  —  sejti,  hogy 
a régi életnek örökre vége.  Megpróbál  
tájékozódni,  új  kapaszkodókat  ke-
resni.  Úgy  lesi  a  városi  zenészeket,  
mint  a félisteneket,  hasonulni  próbál,  
alakulni.  Alakja  megejtően  emberi,  
esendő  magányosságában  sokszor  
drámai  erejű.  Megváltoztatja  öltöz-
ködését,  önkritikusan  figyeli  magát  
a tükörben,  másként  igazítja  a haját,  
sugárzik  róla  a  vágyódás  egy  maibb,  
járhatóbb  életforma  után.  Ösztönö-
sen  vele  érez  a  két  kisgyerek,  sőt  a  
falu  egész  gyerekserege.  Ügy  bámul-
ják  a  zenészeket,  akik  fent  laknak  
az  emeleten,  mint  egy  új  világ  hírnö-
keit,  megfogdossák  ruháikat,  csodál-
ják  városi  kacatjaikat,  szokásaikat,  
muzsikájukat.  Corelli  zenéje  éppúgy  
elandalítja  őket,  mint  a  csellószóló,  
melyről  nem  tudják,  hogy  csupán  
technikai  gyakorlat  a  gordonkaisko-
lából.  Nemes  nyugalmat  éreznek,  
mely  egybe  ölel  embert  és  tájat.  
Pastorale.  És  a  zenészek  lemosolyog-
nak  a  teraszról  a  parasztokra,  meg  a  
gyerekekre  muzsikálás  közben,  mint  
az  istenek  az  Olympuszról,  jól  érzik  
magukat,  mert  létezésük  funkciót  
kapott,  híd  létesült  egy  pillanatra  
a  lent  és  fent  között.  Minden  szívbe  
béke  költözik:  boldogok  vagyunk,  
sikeresek  vagyunk  és  még  nagyobb  
sikereket  fogunk  elérni...  
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