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Prónai Csaba 

Visszatérés 

                   Vlagyimir Garin1 emlékére 

 

„Nem a kertből volt/Zöld kertből/Nem is az erdőből volt/Sötét erdőből. 

Nem az erdőből volt/Sötét erdőből/Nem is két sólyom/Repült ki. 

Nem két sólyom/Repült ki/Két fiútestvér/(Háborúzott). 

Két fiútestvér/(Háborúzott)/És megérkeztek ők/A Duna folyócskához. 

Megérkeztek ők/A Duna folyócskához/És tisztelték ők/A Duna folyócskát. 

Tisztelték ők/A Duna folyócskát/(És a Duna lakóhelyen)/Elcsendesednek.”2 

 

Andrej Petrovics Zvjagincev (Андрей Петрович Звягинцев) 1964. február 6-án született, 

a szibériai Novoszibirszkben.3 Eredetileg színészetet tanult, majd 2003-tól a REN TV 

„Fekete szoba” című sorozata számára rendezett 3 epizódot.4 Ismeretlenül robbant be a 

nemzetközi film világába 2003-ban, első nagyjátékfilmjével, a Visszatéréssel,5 amellyel a 

60. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 5 díjat is kapott, köztük a fődíjat, az Arany 

Oroszlánt. Filmjével ezután még számos további elismerésben részesült.6 A Visszatérésről 

viszonylag sok kritika jelent meg. Ezek között vannak olyanok, amelyek nagyfokú 

érzékenységről és éleslátásról tesznek bizonyságot, de alig olvasható róla alaposabb 

elemzés.7 Az itt következő írás a film elmélyültebb bemutatásához szeretne hozzájárulni. 

Zvjagincev összefoglalását a filmről Szilágyi Ákos (2004:49) tolmácsolásában idézem: „A 

történet középpontjában két fiú áll. Az egyik 14 éves, a másik pár évvel fiatalabb: 12 talán. 

Testvérek, akik még soha nem találkoztak apjukkal, csak egy tíz évvel korábbi fényképen 

láthatták. A film azzal kezdődik, hogy valahonnan előkerül az apjuk. Arra, hogy mért jött, 

                                                           
1 Влади мир Владимирович Га рин (1987. január 26 – 2003. június 25), az Andrejt alakító orosz színész. 
Http://ru.wikipedia.org/wiki/Владимир_Гарин. 2013.11.03.  
2 Kozák népdal. A zárójelben szereplő részek Ivan Mefogyevics Banderovszkij előadásában nem jól 
hallhatók. A közölt dalszöveg Varga Anna olvasata és fordítása. A Kaposvári Egyetem Mozgókép 
Tanszékének a vezetőjét köszönet illeti nemcsak ezért, hanem a sok segítségért is, amit a tanulmány 
írásához nyújtott. 
3 Http://ru.wikipedia.org/wiki/Звягинцев,_Андрей_Петрович. 2013.11.03.   
4 Http://az-film.com/en/Bio/. 2013.11.03.  
5 A film eredeti címe, cirill betűkkel: Возвращение; latin betűkkel és magyar kiejtés szerint: Vozvrascsenyije; 
latin betűkkel és angol kiejtés szerint: Vozvrashchenie.  
Http://ru.wikipedia.org/wiki/Возвращение_(фильм,_2003,_Россия. 2013.11.03. 
6 Http://www.imdb.com/title/tt0376968/awards?ref_=tt_ql_4. 2013.11.03.  
7 A kivételek egyike: Marcos, 2004. 

ttp://ru.wikipedia.org/wiki/Владимир_Гарин
http://ru.wikipedia.org/wiki/Звягинцев,_Андрей_Петрович
http://az-film.com/en/Bio/
ttp://ru.wikipedia.org/wiki/Возвращение_(фильм,_2003,_Россия
http://www.imdb.com/title/tt0376968/awards?ref_=tt_ql_4
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honnan jött, hol volt idáig, semmilyen magyarázatot nem ad, ellenben fogja a gyerekeket és 

elviszi őket egy kis túrára, pecázni. Az ezt követő 3-4 napos út egyfajta beavatási 

misztériummá alakul át a fiúk számára. Mindketten olyan tapasztalatra tesznek szert, ami 

felnőtté változtatja őket. Mindegyikük átvesz valamit a másikból. A néző szeme előtt 

következik be felnőtté válásuk. Kezdik megérteni apjukat, mohón szívják magukba 

mozdulatait, érzéseit, hangulatait, egész lényét, amely így áramlik át lassan az ő lényükbe. 

Ajándékként fogadják el áldozatát. A film végső soron az örök visszatérés története, ahogyan 

minden visszatér önmagába, ahogyan az apák odaadják erejüket, vérüket, szellemüket 

gyermekeiknek. Újra meg újra, örökkön-örökké.” 

 Sietve hozzáteszem, ne feltétlenül fogadjunk el ebből mindent, vagyis azt, amit egy 

rendező a saját filmjéről mond. Az a film értelmezésében vagy mérvadó, vagy sem. A 

rendező által megfogalmazott szándék nem feltétlenül jut érvényre a megvalósult és tőle 

függetlenül létező, önálló életet élő alkotásban.  

Zvjagincevnek a Visszatérésről fentebb idézett nyilatkozatában már a történet leírásával 

kapcsolatban is gyanú támadhat bennünk. A filmben többször elhangzik az, hogy az apa 

12 évig volt távol. Ez még tűnhet egy apró tévedésnek (vagy akár elírásnak; lehet sajtóhiba 

is), azonban nem azzal kezdődik, hogy „valahonnan előkerül az apjuk”, ahogyan azt a 

rendező mondja. Ezt esetleg még mindig megmagyarázhatjuk úgy, hogy Zvjagincev csak 

nagy vonalakban vázolja fel az eseményeket. Azt viszont kizárhatjuk, hogy ne tudná, hogy 

mikor mi történik, mi hány napig tart. A film – nem véletlenül – 7 nap történetét meséli el, 

minden napot külön felirat jelez, pontosan lehet tehát tudni, hogy kedden indulnak el 

először horgászni és végül majd szombaton indulnak haza. Azzal a mondattal, amiben a 

rendező „3-4 napos út”-ról beszél, a történet leírása átvált magyarázatba.8 Innen kezdve 

Zvjagincev értelmezését olvashatjuk, ahogyan erre Szilágyi Ákos (2004:49) is felhívta a 

figyelmet. A rendező által adott leírás így csak egy elnagyolt összefoglalása a filmnek, és 

egyúttal annak értelmezése is, ami viszont több ponton vitatható. 

 

  

                                                           
8 Próbálom fenntartani leírás és értelmezés szembeállítását, bár tudom, hogy ez vitatható, amennyiben 
minden leírás egyúttal értelmezés is. „Egy festményt azért látunk egy bizonyos módon, mert úgy van értelme” 
(Polányi, 1992: 205). „A látás a tudástól függ” (Gombrich, 1982: 225), mert minden vizuális észlelés – 
„alkotó” tapasztalat (Kepes, 1979: 9). Mindezek ellenére azonban talán mégsem értelmetlen megkísérelni 
valamiféle különbséget érzékeltetni. Tekintsük a leírást az értelmezés egyik fajtájának (leíró jellegű 
értelmezésnek), a magyarázatot vagy az értelmezést pedig az értelmezés másik fajtájának (magyarázó 
jellegű értelmezésnek, vagy értelmező jellegű értelmezésnek). 
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A Visszatérés történetének egy lehetséges leírása 

 

A film első kockái egy vízfelületet mutatnak. A víz felszínét. Színe akár a folyékony ólomé. 

Ezen tűnnek fel a film első feliratai. A cím után a kép elsötétül, és amikor újra látunk 

valamit, akkor a víz alatt úszik a kamera. Végigpásztáz egy elsüllyedt hajóroncson. 

 

Vasárnap 

 

 A kamera lentről, a víz aljáról felfelé irányítva látja, ahogy belecsapódik a vízbe valakinek 

a lába. Fiúk ugrálnak egy magas toronyból a vízbe. Köztük van a (talán) 14 éves Andrej és 

a (talán) 12 éves Iván is. Testvérek. Andrej – akárcsak a többi fiú – leugrik. Iván nem meri 

ezt megtenni. És nem akar lemászni sem a toronyból, nehogy gyáva nyúlnak tartsák. Már 

esteledik, amikor az édesanyja felmegy érte és lehozza.   

 

Hétfő 

 

Iván érkezik fel a lépcsőn egy üres parkolóház valamelyik emeletére (a kamera már előtte 

ott van). A fiúk (valószínűleg ugyanazok, akiket az előző napon is láthattunk) éppen 

fociznak. Köztük van Andrej is. Iván csak most érkezik. Köszön, de senki sem köszön neki 

vissza, mert Ivánt nyúlnak tartják (és ahogyan mondják: „nyulakkal nem beszélünk”). 

Andrej árulta el testvére gyávaságát a többieknek, ezért Iván nekiront. Verekednek, majd 

Iván kergetni kezdi Andrejt. Futnak a városon keresztül, egészen hazáig. Anyjuk csendre 

inti őket, mert megjött az apjuk és alszik. A fiúk bemennek hozzá, közben látjuk a 

nagymamát ülni az asztalnál (a filmben később elhangzik, hogy a gyerekek az anyjukkal 

és a nagymamájukkal együtt élnek). Benyitnak, látják apjukat, aki az ágyban fekszik és 

alszik. Iván felszalad a padlásra, hogy egy könyvben megkeresse apja fényképét. Egy 

ládából veszi elő és éppen lapozgatja, amikor megérkezik Andrej is: „Ez ő. Pontosan”. A 

képen négyen vannak. Az anyjuk, az apjuk, Andrej (egy motoron ülve) és a csecsemő Iván 

(apja kezében). 

Az anya és a nagymama megterítenek. Jön az apa, bort tölt és megengedi, hogy a fiúk is 

kapjanak belőle. Köszönti őket és szétosztja az ételt, amit megesznek. Megígéri, hogy 

másnap elviszi őket kirándulni. Lefekvés előtt autót szerel, az anya nézi. Andrej és Iván az 

ágyban fekve beszélgetnek az apjukról, akiről anyjuk azt mondta, hogy pilóta, de vajon 
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tényleg az? És honnan jött? Csak most érkezett, kapja a választ Andrejtől és az anyától is 

Iván a kérdésére. Már összekészítettek mindent a holnapi útra (a naplót is, amit majd 

felváltva vezetni fognak), majd anyjuk jön be hozzájuk, hogy lecsendesítse őket. Aztán ő is 

megy lefeküdni, és az apa is lefekszik aludni. 

 

Kedd 

 

 Az országutat látjuk, dőlt villanyoszlopokkal. Az apa és a fiúk közelednek az autóval. Iván 

feje az autó ablakának támaszkodik, kifelé néz. Látjuk, hogy ő hátul ül. Andrej elöl, ölében 

térkép, fényképezőgép. Alszik. Az apa az autó középső visszapillantóján keresztül látja 

Ivánt. Arra próbálja rávenni, hogy apának szólítsa. Iván nem nagyon hajlik erre, csak az 

agressziónak enged. Később (itt valamennyi idő „kiesik” az elbeszélésből!) azt látjuk, hogy 

az álló autóban, a hátsó ablaknál éppen most ébred Iván (!). Kinyitja a szemét és azt 

kérdezi: „Andrej, hol vagyunk?” Andrej válasza ez: „Felébredtél, tökmag? Azt hittem, 

végigalszod az utat.” Mire Iván így felel: „Te aludtad végig.” Körülbelül 30 kilométerre 

lehetnek a céltól. Az apa éppen telefonál (valószínűleg ezért állhattak meg). Azt nem 

tudjuk meg, hogy kit hívott, de azt igen, hogy utána muszáj kicsit innia. Tovább indulnak. 

A kép felső szélén látunk egy vonatot elrobogni, ők azzal ellentétes irányba fordulva 

folytatják az útjukat az autóval.  

Andrej fotózik. Ivánt is, ahogyan kihajol az ablakon. Egy nylon zacskót lobogtat (a kép bal 

szélén dőlt villanyoszlopok), majd elengedi. A kamera vele marad, látjuk, ahogyan a nylon 

lehullik. Az útszélén dőlt villanyoszlopok.  

Iván amióta felébredt, arról panaszkodik, hogy éhes. A városban az étterem zárva van. Az 

apa Andrejt küldi, hogy keressen egy másikat. Messziről látjuk, amint egy idősebb asszony 

útbaigazítja. Amíg az apa és Iván az autóban várnak rá, látunk (az apa szemével?) jönni 

egy fiatal nőt. Miután elmegy az autó mellett, az apa előbb az oldalsó visszapillantó tükör 

segítségével követi a mozgását, majd a középsőben. Ahogyan a nő távolodik, egy pillanatra 

visszafordul és elmosolyodik. Iván a hátsó ülésről figyeli mindezt. Az apa hirtelen indít, 

nem várnak tovább Andrejre.  

Itt kimarad 3 óra (az elbeszélésből). Ezt azért tudhatjuk, mert a következő jelenetsorban, 

amelyben rátalálnak Andrejre, éppen azt veti a szemére az apa (egy pofon kíséretében), 

hogy már 3 órája rá vártak. Az étteremben Iván nem eszik, azt mondja, hogy elment az 

étvágya. Az apa kiteszi a karóráját az asztalra, 2 percet ad Ivánnak, hogy megegye az 
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ennivalót: „Kifutsz az időből!” Iván a kenyérrel játszik, és amikor az leesik, már nem akarja 

megenni. Az apa arra kényszerítené, hogy megegye. Andrejt tanítja, hogyan fizessen a 

pincérnőnél. Aztán hirtelen ott hagyja őket, hogy majd várják meg az utcán, és elmegy 

telefonálni. „Jó”, mondja valakinek a telefonba, miközben az üvegen át látja, hogy az utcán 

két idősebb fiú elveszi a gyerekektől a pénzt. Utánuk megy és visszaszerzi azt. Magával 

hozza az egyik fiút is, de sem Andrej, sem Iván nem akar elégtételt venni rajta. Az apa 

pénzt ad neki ennivalóra. A fiait pedig felrakja egy buszra, azzal, hogy neki el kell intéznie 

egy üzletet. Iván azt vágja a fejéhez, hogy majd újabb 12 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy 

elvigye őket a beígért vízeséshez?! Már a buszon ülnek, és azon töprengenek, hogy mi 

miatt történt ez így (az éttermi viselkedés miatt?, a pénztárca elrablása miatt?, vagy azért, 

mert az apjuk nem tud róluk gondoskodni?), amikor az apa kopog a busz ablakán, hogy 

szálljanak le. „Pontosan 3 napom van, hogy elmenjek egy üzleti találkozóra. Aztán irány a 

vízesés!” - mondja. Együtt, közösen indulnak el.  

Egy szavak nélküli, krimiszerű jelenetsor következik. Egy kikötőbe érkezünk. Beszéd 

nincsen, csak elektromos zene, sirályok rikoltozása és hajómotor berregése. Az apa egy 

zsákot vesz át valakitől (később majd megtudjuk, hogy egy csónakmotor van benne). 

Mindezt Iván távcsövön keresztül figyeli (mi is azon keresztül, Iván szemével látjuk), 

miközben Andrej fotózik. Majd folytatják az utat. Iván éhes, de ki kell várnia a vacsorát.  

És már ott is vagyunk egy folyó vagy tó partján, a két gyerek horgászik („Itt annyi hal 

van!”), a sátrak már állnak az erdei tisztáson, az apa fát hasogat a fejszéjével. Idill. 

Horgásznak, amíg rájuk nem sötétedik. A tábortűznél vacsoráznak, de az apa nem eszik 

halat. Túl sokat evett. „Hol”? „Messzire innen”- hangzik a rejtélyes felelet. Éjjel a sátorban 

Iván arról faggatja Andrejt, hogy honnan lehetne az tudni, hogy ez a férfi ki valójában, hogy 

talán nem bűnöző-e: „Honnét tudhatnánk, hogy az apánk? Miért hiszel neki?” Andrej 

válasza erre ez: „Anya azt mondta, ő az apánk. A mi apánk! Érted?”. Iván sír. Andrej a 

holnapi horgászás ígéretével eltereli a figyelmét. 

 

Szerda 

 

A kamera távolról figyeli Ivánt, aki egy víz fölé belógó faágon ülve horgászik. Andrej még 

a sátorban alszik. Még mindig: idill. Iván halat fog, a többiek csomagolnak. Az égen felhők 

gyülekeznek. Iván visszadobja a kifogott halakat, mert már indulniuk kell. Zöld a 

szántóföld, kék az ég, bár vannak rajta felhők is. Apa arra kéri Andrejt, hogy nézze meg a 
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térképen, hogy mennyire van ide Beketovo. Ivánt csak a horgászás érdekli, és addig 

elégedetlenkedik, amíg az apja ki nem rakja egy hídon, ami egy csatorna fölött ível át, és 

magára hagyja. Iván egyedül van a hídon. A csatorna mentén dőlt villanyoszlopok sora áll.  

Iván szemével látunk a távolban egy kamiont haladni. Felé kanyarodik. Közeledik. Elmegy 

mögötte. Iván hátrafordulva nézi, amint az elhúz. 

Valamennyi idő eltelhetett közben, mert már zuhog az eső. Iván átázva. Autó dudál, 

visszajöttek érte. Mérgesen száll be. Míg Andrej gúnyolódik rajta, addig az apja csak annyit 

mond, hogy öltözzön át. Iván kifakad: „Mondd meg, miért jöttél! Minek? Minek hoztál el 

minket? Nincs ránk szükséged! Nagyon jól megvoltunk nélküled is, anyával és nagyival! 

Minek jöttél vissza? Minek hoztál minket magaddal? Minek kellünk neked? Válaszolj!” Az 

apa kibúvót keres: „Anya kért meg, hogy hozzalak magammal benneteket.” Iván átlát a 

szitán: „Anya? És te?” Apa: „Szeretnék veletek lenni.” Iván tovább háborog: „Miért? Hogy 

kötekedj velünk?” Erre az apa csak megismétli azt, amit már korábban is mondott: „Öltözz 

át.” 

Elakadnak a sárban. Még mindig zuhog az eső. Elküldi őket fáért, majd megmutatja, 

hogyan kell a fát az autó kereke alá tenni. „A kezecskéddel”- mondja Andrejnek, de a fiú 

rosszul csinálja, és amikor az apa ezt felrója neki, az felesel: „Miért nem csinálod magad?”. 

Erre az apja úgy megüti, hogy a fiú neki esik a fejével az autónak és beveri az orrát: elered 

a vére. Ennek Iván is a szemtanúja. Végül úgy jutnak ki a sárból, hogy Andrej ül a volánnál, 

Iván pedig az apával együtt hátulról megtolja az autót. Az éjszakát a kocsiban töltik. 

 

Csütörtök 

 

 A kamera már azelőtt ott van a parton, hogy ők megérkeznének. A víz felől mutatja, ahogy 

az autó kihajt ide az erdőből. Egy ideig csak ülnek az autóban, az apa arca gondterhelt, 

nehezen szánja el magát, és ezalatt súlyos (nem találok jobb jelzőt erre) kérdések és 

válaszok hangzanak el (vagy nem hangzanak el, vagy nem tekinthetők válasznak): 

Andrej: „Apa, mi ez a hely? Hol vagyunk?” 

(Apa: nincs válasz) 

Iván: „Van itt valaki?” 

Apa: „Nem, csak mi.” 

Andrej: „Mit csinálunk itt?” 

Apa: „Semmit. Egy szigetre megyünk.” 
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Andrej: „Szigetre?” 

Iván: „Melyikre? Arra ott?” 

Apa: „Nem, egy másikra. Szálljatok ki!” 

Egy csónakot készítenek fel az útra. Iván kátrányt hoz. Az apa arra tanítja őket, hogy 

hogyan kell csinálni: „Andrej, kend be jobban, hogy ne maradjon rés.” Előveszi az autó 

csomagtartójában lévő zsákból (amit korábban a kikötőben kapott) a csónakmotort, és 

elindulnak a szigetre. A két fiú élvezi az utat, az apa arca gondterhelt. A motor lerobban, 

sötét felhők gyülekeznek. A gyerekeknek kell eveznie, miközben ömlik az eső. Amikor a 

szigethez érkeznek, addigra már eláll, de köd van. Az apa cölöpöt ver le a fejsze fejével és 

ahhoz köti ki a csónakot. Amikor a parton ülőkhöz megy, a kamera nem megy vele, bár őt 

mutatja, amint távolodik, de kicsit visszahátrál a víz felé, így a kép előterében a csónak 

orra, a feszülő kötél és a cölöp látható (!). A tábortűznél az apa alkoholt ad nekik, Iván 

hiába ellenkezik, ráadásul neki kell mosogatnia is. A sátorban azt mondja Andrejnek, hogy 

ha az apa még egyszer hozzá ér, megöli. 

 

Péntek 

 

A part felől látjuk a cölöphöz kikötött csónakot. A víz tükörsima, de valaki egy követ dob 

bele (látjuk és halljuk a csobbanását). Aztán látjuk, hogy a két fiú ott ül a parton. Arról 

beszélgetnek, hogy Iván ellopta az apa kését. Andrej próbálja rábeszélni, hogy tegye azt 

vissza, de eredménytelenül. Ivánnak megígéri, hogy nem fogja elárulni. Iván a halakról 

beszél, amikor jön az apa és hívja őket, hogy megmutassa a szigetet. Iván a reggelit 

hiányolja, majd azt mondja, hogy fáj a lába, de végül ő is utánuk indul. A csónak a 

háttérben, kikötve. 

Átkelnek egy erdőn, majd egy mezőn. Iván mindig lemaradva követi őket. A mezőn egy 

madártetemet lát. Végül elérkeznek egy kilátótoronyhoz. Iván a lábfájására hivatkozva 

lent marad, Andrej és az apa felmásznak rá. Miközben mennek felfelé, a kamera mutat egy 

fát a torony mellett, ahogyan fújni kezdi a szél és megszólal a zene, ami akkor is szól, 

amikor Andrej és az apa már odafent vannak és körbenéznek a távcsővel. Mindenfelé 

végeláthatatlan víz veszi körül a szigetet. Hirtelen eső támad, úgy kell lemenekülniük. És 

mindhárman elfutnak a toronytól. Csak a kamera marad ott, a kép élessége visszahúzódik 

a torony aljába. 
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Ismét a parton vagyunk. Andrej vicceket mesél az apjának, aki hallgatja, de úgy tűnik, 

mintha nem nagyon érdekelné. Elmennek fát vágni, Ivánnak kell megint mosogatnia. 

Iván a vízparton van. Ahogy visszanéz, látjuk a nézésén, hogy mérges. Aztán amikor 

másodszor fordul vissza, látjuk, hogy már másképpen néz. Amikor az apja megjön, akkor 

kapunk erre választ: egy hullám elvitte az apja edényét. Apa: „Egy hullám? Mit gondolsz, 

hogyan fogok enni eztán?” Iván: „Nem tehetek róla.” Apa: „Rendben, megmutatom, hogyan 

faragj edényt fából.” Majd mintha a késéért menne a sátorba, de aztán veszi a hátizsákját 

és odakiabál a fiúknak, hogy vigyázzanak magukra, amíg ő jár egyet. Iván kukacokat 

szeretne kérni, ami a horgászáshoz kellene (mert itt kenyérre nem harapnak a halak). Az 

apa azt mondja: „Keressetek!” Iván: „Könnyű azt mondani! Itt mindenütt homok van!” 

Andrej rábeszéli Ivánt, hogy menjenek az erdőbe kukacot keresni. 

Egy romos faház ablakán úszik be a kamera, ahol az apa éppen a földet ássa. A fiúk jönnek 

a mezőn. Arról beszélgetnek, hogy ez tényleg egy sziget-e, ahol nincsen rajtuk kívül senki 

más. Az apa kiemel egy ládát a gödörből, leveri róla a lakatot és kiemel belőle egy 

fémdobozra hasonlító tárgyat. Éppen végez ezzel, amikor látjuk a ház ablak keretében, 

hogy a két fiú közeledik a ház felé. Mire odaérnek, az apa már nincs ott, csak a frissen 

kiásott gödör. Andrej: „Hogyan lett itt ez a gödör?” (éppen az előbb volt szó arról közöttük, 

hogy lehet-e még valaki ezen a szigeten). Iván csak ezt feleli rá: „Kit érdekel? Tele van 

kukacokkal.” 

Megint a csónakot látjuk a parton. Jön az apa, lopva körülnéz, kiemeli a hátizsákjából a 

kiásott dobozt, és átteszi a csónak orrába. Marad a képen a csónak. És már érkeznek is oda 

a fiúk a kukacokkal. Iván beszáll, már indulna horgászni, de Andrej előbb engedélyt 

szeretne kérni az apjuktól. Az elengedi őket, de csak 1 órára, mert utána indulniuk kell. 

Odaadja Andrejnek a karóráját.  

A fiúk horgásznak, az apjuk a csónak motorját szereli a parton. Andrej már menne vissza, 

de Iván rábeszéli, hogy evezzenek távolabb. Egy nagy hajóroncsot találnak, az egyik 

tartályában pedig Iván egy halat fedez fel, amit kifognak. Félnégy helyett hétre érnek 

vissza. Az apa pofonokat osztogatva Andrejnek ezeket mondja: „Hol késtetek? (…) Nem 

hallottad, hogy hívtalak? (…) Miért adtam neked az órát?” Andrej: „Azt hittem, van még 

időnk.” Iván közbelépne, de az apa félrelöki őt, és folytatja Andrej pofozását. Iván: „Mit 

akarsz tőlem? Gyáva szemét vagy! Ez az, ölj meg!” Az apa a földön fekvő Andrejhez hajol, 

kezében fejsze: „Megöljelek?” Iván közbeszól: „Állj! Ha hozzáérsz, megöllek!” Az apa 

szemében végtelen szomorúság: „Megölsz?” Iván: „Ha nem lennél ennyire gonosz, úgy 
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szeretnélek, mint egy apát. Gyűlöllek! Eszedbe ne jusson hozzánk érni! Egy senki vagy!” 

Apa: „Te vagy rossz, fiam.” Iván erre azt kiabálja, hogy „nem, nem, nem!”. Eldobja a kést, 

és futni kezd az erdő felé. Az apa utána fut, Iván nevét kiabálva. Keresztülfutnak az erdőn, 

ami az „Iván”-t kiabáló apa hangját sajátos akusztikával tölti meg. A nyomukban futó 

Andrej „apá”-t kiabál.  

Iván felmászik a kilátótoronyba. Az apja utána. Iván azonban lezárja odafönt a csapóajtót: 

„Hagyj békén! Gyűlöllek! (…) Ha nem húzol el, leugrok! Hallod? Leugrok! (…) Meg merem 

tenni! Meg bizony!” És tovább mászik, fel a torony legtetejére: „Hallod, megteszem! 

Hallottad? Hallod? Bármire képes vagyok!” 

Az apa kívülről próbál felmászni hozzá: „Ványa, fiam…”. Ezek az utolsó szavai, mert a 

deszka, amibe kapaszkodik, eltörik, és ő a mélybe zuhan. Iván lenéz (indul a zene), látja az 

apját kiterítve és a mellette dermedten álló Andrejt. 

 Lent (a zene tovább erősödik) a mozdulatlan Andrej. Haját és ruháját fújja a szél. 

Érkezik Iván: „Andrej”. Andrej: „Halott. El kell vinnünk.” Iván: „Hová?” Andrej: „A 

csónakhoz.” Iván: „Hogyan?” Andrej az apja szóhasználatát idézi: „A kezecskéddel!” Már 

Andrej az, aki – az apjához hasonlóan – az irányító szerepet betölti, már ő beszél úgy, 

ahogyan az apja beszélt. Megpróbálják ketten felemelni, de Iván sírni kezd (vele együtt a 

zenében egy hegedű is), nem bírja. Andrej: „Gyere ide! A kezénél fogva húzzuk!” Karján az 

apja órája, amit még akkor adott neki, amikor horgászni indultak. Andrej látja, hogy így 

sem bírnak ezzel megbirkózni, csak annyit mond Ivánnak, hogy: „Hozd a fejszét!” Iván 

értetlenkedő kérdésére, hogy minek, magyarázat nélkül csak megismétli az utasítást: „Azt 

mondtam, hozd a fejszét!” 

Látjuk Ivánt elszaladni. Majd egy bokrot látunk 12 másodpercen keresztül, ahogyan fújja 

a szél.  

 Fenyőfa-hordágyon húzzák a halott apát. Közben megállnak pihenni. Iván szerint 

eltévedtek: „Ez nem a jó irány, Andrej.” Andrej: „De igen, ez a jó.” Iván észreveszi, hogy az 

apa szemei nyitva vannak. Andrej lezárja azokat. 

 A kamera távolról – néha életlenül – mutatja őket, ahogy a csónakhoz érnek és 

elgyötörten lerogynak a homokba.  

 Majd egy vízparti képet látunk, a víz csendesen hullámzik. Nehéz eldönteni, hogy 

hány óra van. Lehet, hogy elkezdődött a szombat. Mintha pitymallana. 
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Szombat 

 

A két fiú alszik a parton. Iván ébred. Odamegy a csónakhoz, hogy megbizonyosodjon arról, 

nem csak álmodta-e ezt az egészet. Amikor látja, hogy nem, leül, szinte leroskad a 

homokba. Iván is ébred, és ő is odajön, hogy megnézze a csónakot.  

 Bepakolnak és elindulnak. A víz éppen olyan színű, mint a film első kockáin. Sűrű 

és krémszerű. Az apa ugyanúgy fekszik, mint otthon, a házukban, amikor először 

pillantották meg a gyerekek az ágyában. Iván arca komor, duzzogó. Andrej tekintete 

inkább olyan, mint akinek a lelke átfázott. Pár másodpercre belenéz a kamerába! 

 Hirtelen neki ütközik valaminek a csónak alja. Andrej leállítja a motort. Aztán azt 

látjuk, hogy úgy érkeznek meg, hogy Andrej óvatosan evez a lapáttal. Partra húzza a 

csónak elejét, majd visszadobja a kötelet a csónakba. Iván kiadogatja neki a holmikat, ő is 

kiszáll, és Andrej jobban kihúzza a csónak elejét a partra.  

 Elvisznek mindent az autóhoz és kicsit erőt gyűjtenek. Andrej visszaindul a 

csónakhoz. Ivánt látjuk, amikor Andrej hangját halljuk, amint kiált: „Apa! Apa! Apa!” Iván 

felpattan, vele a kamera is. Látjuk, hogy Andrej fut a partra, mert a csónakot elvitte a víz. 

Iván is fut és ő is kiabál: „Apa!”. Az ólomszerű víz befolyik a csónak oldalán támadt 

réseken. Iván még kiabálja a nevét, még fut a vízben egy ideig, Andrej már nem. És az apa 

a csónakkal együtt belesüllyed, beleolvad a vízbe (zene). 

 Andrejt látjuk a parton, profil nézetben. Aztán a csónak zsinórját, ahogy süllyed 

lefelé és eltűnik a mélyben (zene). Majd újra Andrej profilját, aki nem mozdul. Odajön 

mellé ellenkező profilból Iván is. Andrej mintha egy pillanatra elmosolyodna. Iván 

megfordul, és éppen úgy áll oldalnézetben, ahogyan Andrej. Zene és a víz hullámzásának 

a hangja. Mindketten a hullámsírt nézik. Aztán hátulról látjuk őket, ahogyan a végtelennek 

tűnő vizet szemlélik. Előbb Andrej indul el, majd Iván is követi. Csak a kamera marad 

ugyanúgy, mozdulatlanul. 

 Andrej a volán mögött ül az autóban. Iván beszáll mellé. Amikor becsapja a jobb 

első ajtót, leesik a térkép a napellenzőről. Ahogy Iván visszatenné, megtalál egy fotót. Ez a 

padláson tartott képpel azonos helyen és időben készült, de itt az apjuk nem szerepel 

(lehet, hogy ő készítette a felvételt). Andrej ugyanott ül, ahol a másik képen is, egy 

motoron, a csecsemő Ivánt pedig az anya tartja a karjaiban. Andrej: „Rejtsd el!”. Iván 

visszateszi a napellenző mögé és közben azt mondja: „Andrej, vizesek a lábaim.” Erre 
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Andrej így felel: „Dobd le a cipődet!” Ezek a filmben elhangzó utolsó szavaik. Andrej 

beindítja az autó motorját. Többet mozgóképen nem is látjuk az arcukat.  

A kamera a fák koronájának a magasságából mutatja a tolató autót. Megvárja, amíg 

elmennek, majd leereszkedik a földre. Áll egy ideig az erdő szélén, a víz felé nézve. Amikor 

a távolban megdördül az ég, visszavonul a fák közé, az erdőbe.  

Ezután már nincs több mozgókép, csak fekete-fehér fotókat láthatunk. Huszonötöt. Az első 

21 a kirándulás képei, pontosabban ezek közül az első 6 még csak az elindulás 

pillanatairól készült. Az utolsó 4 kép valószínűleg 12 évvel korábbi. Elbizonytalanít a 22. 

kép, amin az anya van, nehéz lenne megmondani, hogy ez a kép mikor született róla. A 23. 

és 24. képen a 2 éves Andrej szerepel, mindkét esetben annak a motornak a közelében, 

ahol a padláson és az autóban tartott képek is készültek. A 24. képen valaki fogja a kezét, 

valószínűleg az apja, aki csak egyetlen egy képen látható: a legutolsón.  

A fotósorozat első felvételének (ami az autóból készült az autó mellett álló anyáról, és 

homályos) a megjelenésekor erősen megdördül az ég, és halljuk, amint elered az eső. 

Egyre erősebbek az esőcseppek hangjai, miközben a 8-tól a 21. képig egy kozák népdal 

hallható, Ivan Mefogyevics Banderovszkij előadásában9. Ennek a szövege olvasható a 

tanulmány elején: ez a dal az elemzés mottója. Az utolsó 4 kép alatt csak az elcsendesülő 

eső hangjait halljuk. A filmvégi feliratok alatt más típusú, elektronikus zene szól. 

 

A film középpontja 

 

A film leírása már az értelmezés egyik típusa (erre korábban egy lábjegyzetben már 

utaltam). Nehéz lenne eldönteni, hogy honnan kezdődik az értelmezés másik típusa. Minél 

pontosabban fogalmazunk, és minél alaposabban írjuk le azt, ami éppen a filmen van, 

annál közelebb kerülünk a film értelmezéséhez. Ha egy filmre úgy tekintünk, mint egy 

kultúrára, egy kulturális antropológiai értelemben felfogott kultúrára (Herskovits, 1982: 

197; Hollós, 1995: 27), akkor – Clifford Geertz (1994) elhíresült „sűrű leírását” 

felhasználva – azzal az analógiával élhetünk, hogy minél sűrűbb etnográfiáját állítjuk elő 

a filmnek, annál inkább ismerhetjük meg a benne lévő jelentéseket. Ahhoz, hogy egy filmet 

megértsünk, csak meg kell tanulnunk azt „elolvasni” (Bódy, 2006: 105; Bazin, 1995: 23), 

                                                           
9 1987-ben alakult meg Moszkvában a „Kozák Kör” nevű együttes. Repertoárjában közel 300 doni, kubányi, 
zaporozsi, uráli, szibériai, volgai stb. dal szerepel, amelyet az együttes tagjai expedíciók során gyűjtöttek. Az 
egyik „adatközlőjük” Ivan Mefogyevics Banderovszkij.  
Http://www.kaz-krug.ru/component/content/article/35-news/49-tvorcentr. 2013.11.03. 

ttp://www.kaz-krug.ru/component/content/article/35-news/49-tvorcentr
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és ha el tudtuk azt olvasni, ha már szavakba tudtuk azt önteni, akkor az értelmezés „tálcán 

kínálja magát”. Ezt próbálom megmutatni. 

 Zvjagincev azt nyilatkozta (mint fentebb már idéztem), hogy „a történet 

középpontjában két fiú áll”. Szerintem viszont nem. A film középpontjában az apa áll. 

Értelmezhetjük úgy a rendező által használt „film középpontjában áll” kifejezést, mint ami 

arra utal, hogy „a film elsősorban kiknek a története”, és akkor talán már mondhatjuk azt, 

hogy „elsősorban az apának és a két fiának”, de ezen (is) látni mennyire számít az, hogy 

amikor egy filmet leírunk, milyen szavakat használunk. Azzal, hogy a rendező nem úgy 

fogalmazott, hogy „a történetben van két fiú”, elkezdett egyfajta rangsort felállítani a 

szereplők között, ráadásul óvatlanul egy olyan kifejezést használt, amivel egyben 

megadható a film egyik lehetséges olvasata (csak éppen az ő kijelentésétől eltérő 

értelemben).  

Maurice Blanchot-nak (2005:5) a töredékes könyvekről megfogalmazott szép szövegét 

parafrazeálva azt állíthatjuk, hogy minden filmnek, még a töredékes filmnek is van egy 

középpontja, amely vonzza azt. Ez nem egy rögzített középpont, hiszen elmozdul a film 

előállítása és létrejöttének körülményei által. Mégis rögzített, mert úgy mozdul el, hogy 

ugyanaz marad, és egyre inkább központivá, rejtőzködővé, bizonytalanná és parancsolóvá 

válik. Aki a filmet írja, „e középpont iránti vágyból, e középpont fel nem ismerése miatt írja. 

Az érzés, hogy megérintettük, lehet, hogy nem más, mint annak az illúziója, hogy elértük” 

azt. 

A Visszatérésnek a középpontja az a hely, ahol az apa útja befejeződik. Erről a helyről 

tekint a kamera a partra érkező autóra, körülbelül. az 52. és az 53. perc között félúton. A 

vízből. És ezt a helyet nézik az autóból, amikor az a bizonyos, általam korábban 

„súlyosnak” nevezett beszélgetés elhangzik.  

Andrej: „Apa, mi ez a hely? Hol vagyunk?” És az apának erre nincs válasza. Mit is 

felelhetne? Nem mondhatja, hogy ez az a hely, ahol végleg el fogtok veszíteni, mert ezt 

nem tudja. Sejteni sejtheti, de nem tudhatjuk, hogy mire gondol, még ha gondterhelt is az 

arca. Iván: „Van itt valaki?” Apa: „Nem, csak mi.” Ezen a helyen senki sincsen rajtuk kívül. 

Azon a helyen, ahol a fiúk majd végleg elveszítik az apjukat, rajtuk kívül senki sem lesz. 

Andrej: „Mit csinálunk itt?” Apa: „Semmit. Egy szigetre megyünk.” Ezen a helyen nem lehet 

semmit sem csinálni. Innen csak elmenni lehet egy szigetre, de onnan neki már csak holtan 

lehet visszajönnie ide. Andrej: „Szigetre?” Iván: „Melyikre? Arra ott?” Apa: „Nem, egy 

másikra.” Az a sziget innen nem látható. És arról a szigetről, ami innen nem látható, ő már 
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élve nem fog ide visszatérni, de ide tér végül vissza holtan. Apa: „Szálljatok ki!”. Kiszállnak, 

és ekkor látjuk meg először ezt a helyet majdnem úgy, ahogy eddig azt ők láthatták, csak 

annyi a különbség, hogy a kamera 5-10 méterrel hátrébb van (53. perc), kicsit 

visszahúzódva.  

A film utolsó mozgóképei is erről a helyről, a film középpontjáról származnak, amikor a 

fiúk elindulnak innen az autóval haza. A kamera ekkor is a víz felé néz, de mélyebben van 

az erdőben, és magasabban is, a fák magasságából mutatja, ahogyan az autó a parttól 

eltolat. Az autó távozása után lejjebb jön, és kicsit előbbre megy, az erdő széléig. A közelgő 

eső elől azonban visszahúzódik. Ez a kamera búcsúja az apától (1:37-1:38).  

Ezt követően már nincsen több mozgókép a filmben, mert innen már csak fotók 

következnek. És az utolsó fénykép, ami egyúttal a filmben látható utolsó kép is, mivel az 

apa szerepel rajta, és azért is, mert ennyire az utolsó, szintén a film középpontja felé 

mutat. És ugyanezt állítom a film első képsorairól is, arról a bizonyos vízfelületről. Ugyan 

erről nem tudhatjuk, hogy pontosan milyen vizet ábrázol, de ugyanilyen folyékony 

ólomszínű a víz akkor is, amikor a halott apával a csónakban elindulnak a fiúk visszafelé 

a szigetről, és ilyen a színe annak a víznek is, ami elnyeli az apjukat a csónakkal együtt (a 

film középpontjában). A kezdő képsorok vízfelülete után a víz alatt pásztázó kamera egy 

elsüllyedt, jól láthatóan motoros csónakot mutat. Bár a kezdő képsorok és a víz alatti 

felvételek között elsötétül a kép, ez csak egy pillanat, és a kettőt összeköti a zene, ami 

folyamatosan szól, emiatt könnyen támadhat az az asszociációnk, hogy azt látjuk most 

lent, a víz alatt, amit korábban fent láttunk. Továbbá nem zárható ki egy olyan 

gondolattársítás sem, amely azt feltételezi, hogy ez az a csónak, amiben a halott apa a víz 

alá merült. Ebben az esetben a film első kockái és az azokat követő vízalatti képsorok 

ugyanazon a helyszínen vannak, ahol a film középpontja is van, de ezt majd csak később, 

1 óra és 35-36 perc múlva tudhatjuk meg.  

 

Az időn kívül 

 

Amennyire el tudtuk helyezni a film első képeit, úgy nem megválaszolható azok ideje. 

Mikor látjuk a víz felszínét? És milyen időből származik a víz alatti felvétel a hajóroncsról? 

A kérdést homály fedi, mert mindkét jelenetsor az időn kívül helyezkedik el. Vasárnap 

előtt vagyunk (és akkor ez egy másik csónak roncsa)? Vagy szombat után valamikor? 

Bármikor lehet. A filmben az „időszámítás” csak ezt követően kezdődik. Majd csak ezt 
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követően fog megjelenni a film első napjának, a vasárnapnak a neve. Ez egy olyan 

dimenzióban van, ahol az időnek nincs relevanciája. És ha ezeknek az első képeknek a 

helye megegyezik a film középpontjával, már pedig én ezt állítom, akkor ez az a hely, 

amiről az apa nem tudja megmondani, hogy az hol van (nincs válasza erre a kérdésre). 

Ennek a térnek a helye sem megmondható. És ez az a hely, ahol nincs senki (rajtuk kívül, 

amikor odaérkeznek), és ez az a hely, ahol – ahogy az apa mondja – nem csinálunk semmit. 

Van még egy ilyen időn kívüli „rész” a filmben, de ez olyan radikálisan kívül van azon, hogy 

már nem is film: a befejezésként látható fotókról van szó. Nem is film, de mégis a film 

részének kell azokat tekintenünk. És még ha köthetőek voltak is eredetileg egy 

időponthoz, a készítésük idejéhez, eldönthetetlen, hogy a film végén mikor vannak, milyen 

időben vannak ott. Ezek a képek éppúgy az időn kívül (vagy túl) vannak, akárcsak a film 

középpontjának az ideje.  

Ivan Mefogyevics Banderovszkij kozák dalát alig-alig érteni, mert elnyomja azt a zuhogó 

eső hangja. Két fiútestvérről énekel, akik végül a Dunához érve „elcsendesednek”. 

Sokféleképpen magyarázhatjuk ennek a dalnak az értelmét (aminek néhány szavában 

bizonyosak még az eredeti hangfelvétel birtokában sem lehetünk), az azonban 

érzékelhető, hogy valaminek a megváltozásáról van szó, valaminek az elmúlásáról. Ha 

semmit nem akarunk belelátni, az akkor is benne van, hogy valami, ami korábban nem 

volt csendes, a dal végére „elcsendesedik”. Akárcsak maga az énekmondó, aki a dalt, a 

dalról való tudást őrzi. A dal a kirándulás képeivel együtt ér véget. És még hátra van az 

utolsó 4 kép. Ezek azok, amelyek a család tagjait 12 évvel korábban ábrázolják. Az eső 

ereje csökken, vele az általa keltett zaj erőssége is. Csendesebben esik. Elül a vihar. 

A fényképeknek ez a fajta bemutatása sajátos értelmezés előtt nyitja meg az utat. Jóllehet 

a mindennapi életben a fotók (és a film is) sokáig őrzik azt, ami bennük rejlik, de nem 

örökkévalók. Ahogyan az énekmondó sem. Ahogyan elveszik a fényképen ábrázolt 

személyekről való tudás, úgy ők is a feledés homályába vesznek. Elsüllyednek, akár a 

csónak. És halála után idővel így felejtődik el az énekmondó is. Csakhogy az 

„elcsendesedés” nem némaság. A filmben azon a ponton ugyan véget ér a dal, de ez még 

nem a film vége, és az eső hangját is hallani. Majdnem mondhatnánk, hogy a víz diadala 

ez, de nem erről van szó. Négy olyan képet látunk, ami korábbról maradt itt. És a film nem 

azt mondja, hogy azokat is elmossa a víz. Egyfelől tudjuk, hogy így van, másfelől éppen 

arról beszél – az elbeszélés sajátos módjával –, hogy ez másképp van. Ez a 25 kép kívül 

van a filmben elmesélt 7 nap idején. Azzal, hogy az első 21 képet 4 olyan kép követi, ami 
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korábban készült, megváltoznak a kirándulás képei is. Azok ugyanoda kerülnek, ahol az 

utolsó 4 kép is van. Bekerülnek abba az „archívumba”, amik lenyomatai egy emberi 

világnak. Ha nem lennénk annyira földhöz ragadtak, hogy csak filmszerkezeti 

szempontból tartsuk ezt indokoltnak, akkor még azt a lehetőséget is kihasználhatnánk, 

ami a magyar nyelvben rejlik. Amit látunk és hallunk, azt leírhatjuk úgy is, hogy 

Banderovszkij ráénekel a képekre. És innen már egyenes út vezet a ráolvasáshoz, vagyis 

ami itt történik, az mágia. A dal tovább él az énekmondó halála után is. Lehet, hogy 

elfelejtődik a róla való tudás, de a megfejthetőség lehetőségét továbbra is magában 

hordozza. Akárcsak a fénykép, ami az egyszerit „végtelenségig örökkévalóvá” reprodukálja 

(Barthes, 1985: 8). Egyszerre őrzi magában a létezés abszurditását és bizonyítékát 

(Sontag, 1981: 12). 

Ennek fényében egyedülálló jelentést kap az utolsó fénykép, ami egyúttal a film utolsó 

képe is. Ezen az apa látható, de nem egyedül. Bal karján valószínűleg Iván ül (a korábbi 

fényképek alapján). Az apa Ivánra néz, Iván valahová a képen kívülre (de nem a 

kamerába). Bal kezének a mutatóujja felfelé mutat. Nem lehet eldönteni, hogy magától 

emeli föl ezt a karját, vagy azt az apja tartja a kezével. Bárhogy legyen is, az ujját ő tartja 

úgy. Roland Barthes (1985: 9) ír a kisgyermekeknek arról a mozdulatáról, amikor ujjal 

rámutatnak valamire és úgy mondják, hogy „az”. Szerinte „a fénykép is mindig egy ilyen 

mozdulat kifejezője, azt mondja: az, ez az, ilyen!, de nem mond semmi mást.” A feladat ránk 

vár, hogy azt értelmezzük. 

 

Az olvasatok rétegei 

 

A Visszatérés nézhető egy korábban 12 évig távollévő apa fiaival való találkozásának a 

történeteként is. Annak a kísérleteként, hogyan próbál meg úgy tenni, mintha az apjuk 

lenne. Nem derül ki, hogy a korábbi időben hol volt és mit csinált, és az sem, hogy miért 

nem volt velük. Nem tűnik kommunikatív természetűnek (még ha többször beszél is 

valakivel telefonon, sőt még mintha ez is éppen valaminek a hiányáról árulkodna), így 

nehéz kitalálni, hogy mit is szeretne a gyerekeitől. Zord, autoriter apa benyomását kelti. 

Az idősebbik fiú, Andrej ennek ellenére már a kezdetektől felnéz rá. Nem így a kisebbik 

fiú, Iván, aki kezdetben ellenszenvvel fogadja, sőt még az is megfordul a fejében, hogy ez 

az ember talán nem is az apjuk.  
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Erre az olvasatra azonban rárakódik egy másik értelmezés is. Amikor először látjuk meg 

az apát (a fiúk szemével), akkor éppen úgy fekszik, ahogy Andrea Mantegna 1480 körül 

készült Halott Krisztus siratása című festményén Jézus. Ugyanabban a szögben10, 

ugyanolyan kéz- és fejtartással, a fej alatt ugyanúgy párna van. Még a takaró is ugyanúgy 

fedi a testét (Beumers, 2009: 253). Azt nehéz megmondani, hogy vajon pontosan milyen 

színű Mantegna festményén (ami a milánói Pinacoteca di Brerában található) a takaró. 

Cristina Bucci (2009: 76) ólomszürkének nevezi. Én a Visszatérés első képkockáin látható 

víz leírására használtam a „folyékony ólom” kifejezést, és az apa takarója is éppen ilyen, 

azzal megegyező színű (bár Zvjagincev filmjében ezt a színt az általam ismert Halott 

Krisztus siratása reprodukciók színéhez képest erősebbnek látom).  

Van több olyan dolog a filmben, amit lehet gyakorlatiasan nézni, de lehet másképp is. A 

szobában lágyan meg-meglibben a függöny, és egy apró fehér tollpihe van a párnán, ami 

finoman remeg, majd egy erősebb fuvallat elsodorja. Persze, a függöny és a pihe azért 

mozognak, mert ahogy beléptek a fiúk, úgy huzat támadt (pragmatista olvasat). És azért 

is, mert ebből láthatjuk, hogy az, aki itt fekszik, valamilyen kapcsolatban áll az égiekkel 

(transzcendens olvasat). Ne felejtsük, a gyerekeknek azt mondta az anyjuk, hogy az apjuk 

pilóta!  

Az interpretációnak ez a fajta kettőssége végig vonul a filmen. Iván felszalad az emeletre, 

hogy megkeresse azt a fényképet, ami egykor az apjukról készült. A nagy könyv, amiben 

lapozgat, bibliai jeleneteket ábrázoló képekkel van tele. Az apja fotóját annál a képnél 

találja, ahol Ábrahám éppen feláldozná Izsákot11. Az Ószövetségnek ezt a történetét Jézus 

kereszthalálával, feláldozásával, áldozathozatalával lehet párhuzamba állítani az 

Újszövetségben. Izsákot és a helyette feláldozott kost Jézus előképének szokás tekinteni12, 

ahogyan „ezt a Biblia párhuzamos helyei jelzik is” (Balassa, 1986: 257).  

Nem azt állítom, hogy az apa Jézus lenne, de valamilyen analógia meglétét jelzi a biblikus 

utalások erőteljes rendszere. A Visszatérésben csak a két fiúnak van neve. Az Andrej és az 

                                                           
10 Azért is ismerheti fel könnyen a néző a párhuzamot, mert ez a kép a reneszánsz művészetben megjelenő 
szélsőséges rövidülés egyik klasszikus példája. Középiskolákban szokták ezzel illusztrálni ezt a fajta 
ábrázolási módot, amikor a reneszánszról tanítanak.   
11 Mózes első könyve 22, 1-19; Graves – Patai, 1969: 158-163. 
12 Ennek egyik leghíresebb példája „az ókeresztény irodalom kiemelkedő alkotása” (Vanyó, 1988.:135), az ún. 
Barnabás-levél: „… a Lélek edényét ő maga akarta felajánlani áldozatul bűneinkért, hogy az Izsákban létrejött 
előkép beteljesedjék, akit az áldozati oltárra helyeztek” (Barnabás levele, 1988: 229). Vagy egy másik híres 
példa Filippo Brunelleschi és Lorenzo Ghiberti vetélkedése 1401-ben: a firenzei keresztelőkápolna új 
bronzkapujának díszítésére kiírt pályázatra Izsák feláldozását kellett feldolgozni (Bucci, 2009: 72-73). 
Továbbá:  „templomokban Ábrahám áldozatát (…) leginkább a szentmiseáldozat helyének közelében vagy az 
oltár felszerelési tárgyain ábrázolják” (Seiber, 1986: 10). 
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Iván két igen gyakori, mindennapi név Oroszországban. Az Újszövetségben azonban 

mindkettő egy-egy apostolnak a neve is. Andrej, vagyis András: „az elsőként elhívott” 

(Averincev, 1988a.: 326; János Evangéliuma 1, 35-41), aki „ékes volt életében, válaszadó 

a tanításban, férfias a szenvedésben és anthropos a dicsőségben” (Voragine, 1990: 7). Iván, 

vagyis János13: az „Isten kegyelme”, „akiben kegyelem lakozik”, a „megajándékozott”, „aki 

Istentől kegyelmet kapott” (Voragine, 1990: 30) és „aki a legfiatalabb az apostolok között” 

(Seibert, 1986: 135). Andrej és Iván nagyon szeretnek horgászni, a Bibliában eredetileg 

mindketten galileai halászok (Máté Evangélium 4, 17-22; Márk Evangéliuma 1, 14-20; 

Averincev, 1988a: 326 és 1988b: 341). Az első vacsora az apjukkal hétfő este – a család 

közös eseménye, mivel az anya és a nagymama is jelen vannak. Ez a jelenet azonban az 

„Utolsó vacsorát" is megidézi, nem kell ahhoz pontosan ugyanazoknak ott lennie. És mind 

a két olvasatban, a realistában éppúgy, mint a szimbolikusban, a fiúk egy tanulási 

folyamat, egy beavatás részesei. Jézus az utolsó vacsorával vezette be a szentáldozást, 

amelynek során a keresztények az Úr testéből és véréből részesülnek.  

Minden társadalomban különösen fontosak azok a rítusok, amelyek az 

életkorváltozásokat kísérik (Buckser, 1997: 411): ezek az átmenet rítusai14. Egyik fajtája 

a pubertáskorhoz kötődik, amikor a gyermek átlép a felnőttkorba. A szakirodalom ezt 

nevezi ifjúavatási rítusnak (Eliade, 1999:18). Ez a közösségi nevelés fontos tényezője, a 

gyermekkor lezárója, olyan érettségi vizsga, „melynek letételekor a jelölt előtt az addig 

gondosan őrzött titkokat is feltárják” (Bodrogi, 1964: 305). Andrej éppen ebben a korban 

van. A film rendezője is egyfajta beavatási misztériumról beszél (ahogyan azt a tanulmány 

elején már idéztem tőle), és ezzel egyet is lehet érteni.  

Victor Turner (1967: 94) – Arnold van Gennep (2007: 48) elemzési sémáját alapul véve – 

az átmeneti rítusoknak három szakaszát különbözteti meg: az elkülönülést, egy köztes 

állapotot (liminalitást) és a visszafogadást (újraegyesülést). Amikor kedden reggel a fiúk 

elindulnak az apjukkal otthonról, elszakadnak szokásos világuktól, és egy ún. liminális 

(köztes) állapoton keresztül az idő és a tér mindennapi fogalmaitól független rituális 

világba jutnak el (Abrahams, 2002: 13). A szülői ház hátrahagyása, a leválás az anyáról: az 

átmeneti rítus első fázisa. A film további eseményei a rítus második szakaszának 

                                                           
13 „A héber Johanan görögös-latinos Johannes alakjából rövidült. Fejlődési sora: Johannes, Joannes, Joanes, 
Joános, János. A Joános forma más irányba is elágazott: Joános, Jovános, Ivános, Iván” (Ladó, 1978:173). 
14 A rites de passage kifejezés Arnold van Gennep híres, 1909-es könyve (magyarul: 20007) nyomán terjedt 
el. Magyarországon az „átmeneti rítusok” honosodott meg, de Bodrogi Tibor egy vita alkalmával az „átmenet 
rítusai” kifejezés használatát javasolta (Fejős, 1979: 406).   
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feleltethetők meg. Ezt a bizonytalanság jellemzi. A liminalitásban lévő személyek 

nincsenek sem itt, sem ott (Turner 2002: 108).  

A határhelyzetet a film a tér- és időérzékelés megzavarásával éri el. Bár van egy térkép, és 

úgy tűnik, mintha Andrej, az idősebbik fiú követné, hogy merre haladnak. Mi, nézők 

azonban csak annyit tudunk, hogy valahol Oroszországban járunk. Elhangzik egyszer 

Beketovo neve, de ilyen helység Oroszországban több is van. Nem számít, hogy hol 

vagyunk, de akkor miért kell, hogy Beketovo neve elhangozzon? Ez a realitás-olvasatot 

erősíti, akárcsak azok a feliratok, amelyek folyamatosan tájékoztatnak bennünket arról, 

hogy éppen milyen nap van. Igazán konkrét információkkal azonban még ezek sem 

bírnak. A történetből kieső időszakok, a fiúk alvásai és felébredései pedig lehetetlenné 

teszik az események pontos követését. Andrej korábbi, otthoni időérzékelésének 

megbomlására jó példa, hogy amikor elindul éttermet keresni, éppen néz valamit, amikor 

az apa és Iván rátalálnak, és meg sem fordul a fejében, hogy közben mennyi idő telhetett 

el. Szinte nem is tűnik számunkra hihetőnek az apa azon mondata, hogy már három órája 

rá vártak. Ami pedig a térképet illeti, a film középpontjához érve már Andrej sem 

foglalkozik vele többet, legalábbis már nem látjuk, hogy a térképet nézegetné. „Mi ez a 

hely? Hol vagyunk?, kérdezi az apját, amikor odaérnek (csütörtökön). Választ nem kap rá.  

A biblikus olvasat lehetőségét teremtik meg az utazás során többször is megjelenő 

villanypóznák, keresztekként sorakozva az út mentén. A keresztség az őskereszténység 

számára a beavatással volt egyenértékű (Eliade, 1999: 232). „Aki nem születik vízből és 

(Szent) lélekből, nem mehet be Isten országába” (János evangéliuma 3, 5). Vagyis a 

keresztség révén válhatunk méltóvá az örök életre. Ugyanakkor a kereszt egyszerre 

emlékeztet Jézus halálára és feltámadására is.  

Beketovo nevének el kell hangzania, mert ez jelzi, hogy ez a hely, ez a köztes hely, ahol 

éppen járunk, nagyon is valóságos, csak nem olyan, mint a hétköznapi valóság. Létező 

úton haladunk, létező kikötőben, létező városban, létező étteremben vagyunk, létező 

tájban. Ezek – ahogyan ezt Bíró Yvette (2005:114-115) mondja a nagy filmrendezőkről, 

akik „újrafestik a természeti tájat” – földrajzilag nem igazítanak minket útba, „nem 

nélkülözhetetlen, pontos leírások”. A környezet „a belső világ kivetülése”, a lélek belső 

rezdüléseit tükrözi. A filmben általában tompák, visszafogottak a színek (kivéve az apa 

piros autóját!). Van, amikor világosabb van. A film középpontjában és a szigeten pedig 

annyival erősebb a fény, hogy kezdenek erőre kapni a színek, valamelyest megélénkülnek, 
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de itt sem válnak telítetté. Minden hely, ahol járunk, üres, vagy majdnem üres, emberekkel 

alig találkozunk. Akikkel viszont igen, azok így nagyobb jelentőségre tesznek szert.  

Ebből a szempontból érdemes végig gondolni a film női szereplőit! Az idősebb asszonyt, 

akit csak távolról látunk, amint útba igazítja Andrejt. Az utcán visszamosolygó fiatal nőt. 

Az étteremben ételt hozó pincérnőt. Valamennyien pozitív tulajdonságokkal vannak 

felruházva. Akárcsak otthon az anya és a nagymama. Az anya például a film elején 

felmászik Ivánért a toronyba, a nagymamát a vele együtt megjelenő parázs képe jellemzi. 

Az anya annyiban eltér a többi női szereplőtől, hogy őt néha halljuk beszélni, de – tegyük 

hozzá – ő sem beszédes, nagyon csendben tud lenni. És talán mondhatott valamit az 

idősebb asszony is, amikor Andrejnek megmutatta, hogy merre talál éttermet, de azt mi 

nem halljuk. A nők ebben a filmben értékek hordozói, és megjelenésükhöz egyfajta csend 

társul. Hallgatásaik azonban éppen valaminek a tudásáról árulkodnak. Nem kell már 

beszélniük. Az anya és a nagymama csendje – a beavatottak megértő alázata.  

Nem látjuk, hogy a fiúk visszaérkeznek-e hozzájuk, haza érkeznek-e, csak azt, amikor a 

film középpontjából elindulnak az apa piros autójával. A beavatás rítusának utolsó, 

harmadik szakaszát már nem ismerjük meg. Az apa ott már nem lenne jelen, halálával 

véget ért a történet. A Visszatérés – az egyik lehetséges olvasat szerint – elsősorban egy 

ifjúavatási rítus középső szakaszát mutatja be. Ennek helye és ideje ugyan nem téren és 

időn kívül van, de pontosan nem meghatározható, éppen köztes mivolta miatt. Korábbi 

időképzetünket is csak a hét napjainak a feliratai tartják össze, ám az utolsó nap 

ismeretében inkább az a szerepük válik dominánssá, hogy utalás történhessen a 

teremtésre (különben teljesen lényegtelen, hogy mikor milyen nap milyen napot követ). 

Az utolsó napon szombat van, bár azt sem tudni biztosan, hogy mikortól. Mintha már 

pénteken elkezdődött volna. A film középpontjában vagyunk. Ide mutatnak a film első és 

utolsó kockái. Ezek az időn kívül létező képek értelmüket innen nyerik, egyúttal értelmet 

is adnak ennek a helynek. Innen indulnak el hőseink csütörtökön a szigetre, és ide térnek 

vissza a szigetről akkor, amikor a péntekből valahogyan szombat lett. És itt veszítik el 

végleg az apjukat. A víz visszaveszi őt tőlük, a halott apa haza nem vihető. Iván már önként 

kimondja, hogy „apa”. Kimondja? Kiabálja, és belegázol a vízbe, ami a csónakot éppen 

elnyeli. Iván nem fut. Áll a parton. Fentebb részletesen leírtam ezt a jelentet, hogy hogyan 

következik Andrej profilja után a lesüllyedő kötél motívuma, majd utána ismét Andrej 
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profilja. A Kulesov-effektus15 miatt óhatatlanul kapcsolat jön létre az egymás után 

következő képek között. A film ilyen vágása lehetővé teszi, hogy azt mondjuk, Andrej 

gondol a lesüllyedő kötélre. A pragmatikus olvasat arra is emlékeztethet bennünket, hogy 

milyen hangsúlyosan mutatta meg a film ennek a kötélnek a szerepét csütörtök este, 

amikor a szigetre érve az apa kikötötte a csónakot. Ennek fényében azt is mondhatjuk, 

hogy Iván arra gondol, hogy nem kötötte ki jól a csónakot. A szimbolikus olvasat azonban, 

különösen a film vége felől visszatekintve, hajlamos ebben a kötélben a köldökzsinórt 

látni, elszakadását születésnek, a szülőkről való leválásnak értelmezni, és Andrej apró, 

éppen hogy csak megrebbenő mosolyában ennek a megértését felfedezni.  

Andrej tudatára ébred felnőtt mivoltának. Iván még nem. Igaz, hogy apja halála benne is 

változást indít el, de – bátyjával ellentétben – nem válik a film végére felnőtté. Iván apjával 

szemben gyanakvó, nem engedelmes, utasításaival dacol. Vagy nem akar enni, mert lázad, 

vagy éhes. Állandóan csak horgászni szeretne. Számtalan dolgot észlel, de azok üzenetét 

nem fogja fel. Amikor egyedül hagyják egy hídon, egy csatornánál, lát egy kamiont 

közeledni. Az elmegy mellette, miközben ő hátrafordulva nézi. A pragmatikus olvasat 

számára ez egyszerűen egy kamion, ami éppen arra jött. Annak viszont, aki mindenben 

szimbólumok után kutat, kérdésként fogalmazódik meg, hogy miért is történik ez így. Iván 

mellett ott megy el egy jármű, ami valamit szállít. Nem tudjuk, hogy mit, de nem is az a 

fontos, hanem az, hogy ez mit ábrázol. Egy ismeretlen dolog Iván szeme láttára történő, 

számára mégis észrevehetetlen valaminek az elhaladásáról. 

Iván megáll egy halott madár mellett, a szigeten, a kilátótorony felé haladva, de nem lát 

abban jelet, nem értelmezi azt rossz előjelnek. Ő fedezi fel a szigeten az elhagyott házban 

a gödröt, amit az apjuk ásott ki nem sokkal előttük, de Iván kérdése helyett, hogy az 

hogyan kerülhetett oda, csak az ott található kukacok érdeklik, mert azok jók lesznek 

csalinak. Az érhető, hogy ő abban nem azt látja, hogy az apja a saját sírját ásta meg, hiszen 

ezt mi is csak a teljes film ismeretében mondhatjuk. Az azonban feltűnő, hogy nem 

csodálkozik el azon, hogy egy lakatlan szigeten hogyan lehetséges frissen ásott gödörre 

találni. Nem gondolkodik el azon sem, hogy hogyan kerülhetett egy hal (amit szintén ő 

fedez fel) egy hajóroncs tartályába. Van ennek egy olyan aspektusa is, hogy ezekhez a 

dolgokhoz képes természetesen viszonyulni, és ezért tárulhatnak azok fel éppen neki. 

                                                           
15 Lev Kulesov (1899-1970) életéről magyarul ld. pl. Hohlova, 1985. „Híres kísérleteit a szovjet 
montázskoncepció kiindulópontjának tekintik” (Nusszinova, 2004: 171). „A Kulesov-effektus arra épül, hogy 
kimarad a jelent megalapozó beállítása, és a néző térbeli vagy időbeli folytonosságra következtet a különálló 
elemek felvételeiből” (Thompson – Bordwell, 2007: 147). 
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Iván szalad fel a film elején a padlásra, hogy egy ládában és könyvben rejtett fotóval 

ellenőrizze, tényleg az apjuk jött-e meg. Iván talál rá a film végén az autóban arra a 

fényképre is, amit az apjuk őrzött róluk. Vagyis a filmben elmesélt, hét nap alatt játszódó 

történetben megtalálható valamennyi fénykép általa válik számunkra is láthatóvá. Iván 

van apja karjaiban a film legutolsó képén is. A fényképekhez való viszonya még jobban 

jelzi azt, hogy helyzete különleges (akárcsak János apostolnak), de ő ezzel nincs tisztában. 

Kitüntetett szerepe van dramaturgiai szempontból is. Az ő viselkedése vezet el a drámai 

csúcspontig, amikor a kilátótorony legmagasabb pontjáig felmászva azt bizonygatja, hogy 

képes megtenni, hogy le fog ugrani onnan. Felnőtté mégsem válik, ebben nem érhetünk 

egyet a rendező nyilatkozatával. És abban sem, hogy apja halálát ajándékként fogadná el. 

A film utolsó kockáján csecsemőként ül apja karján. Még abban sem lehetünk biztosak, 

hogy saját maga tartja-e fel a kezét. Bár rá tud mutatni dolgokra (jelekre is), de többet nem 

tud. Valamiféle változásról az ő esetében is beszélhetünk, de a fentebb már idézett, 

Barthes-i kisgyermeknél tovább nem jutott. 

Andrejjel más a helyzet. Ő valóban felnőtté vált. Ez számára a szigeten kezdődik el, amikor 

szemtanúja lesz az apja halálának. Átveszi az apja szerepét. Elkezd ugyanúgy beszélni, 

ugyanazokkal a szavakkal, ugyanúgy utasításokat ad az öccsének, és ő mondja meg a 

helyes útirányt is. Karján apja óráját viseli. Ő vezeti a motorcsónakot, ő evez és ő köt ki, 

amikor visszatérnek. Igaz, még nem tud mindent, a csónakot nem jól köti ki, de tekintete 

már egy felnőtté. Szembenézése a kamerával, velünk, öntudatra ébredését jelzi. A csónak 

és apja elmerülésekor már érti, hogy mi történik, már tudja, hogy ki ő. Fentebb már 

idéztem az András név jelentéseit. A Legenda Aurea az egyik esetben az ander szóból 

származtatja azt, aminek a fordítása: férfi. Egy másik verziója szerint abból a 

szóösszetételből ered, aminek a jelentése: „fölfelé, a mennyeiek felé fordult és Teremtőjéhez 

egyenesedett” ember (Voragine, 1990: 7). A Visszatérés Andrej ifjúavatási rítusa, amelynek 

során eljut a szenthez, a tudáshoz, emberré lesz (Eliade, 1999: 251). A hatodik napon tehát 

megismétlődik az ember teremtése (azért volt szükség a napok neveire, hogy ez így 

lehessen). Az pedig a világ közepén történt (Eliade, 1993: 34), és történik meg újra és újra. 

„Ádámot a világ közepén teremtették, ugyanazon a helyen, ahol később Krisztusnak 

állították fel a keresztfát” (Eliade, 1993: 35).  

A világ közepe – a film szerint – a szigeten van, tehát a film középpontja nem azonos a 

világ közepével. A sziget a világ köldöke, a szimbolikus köldökzsinór pedig a film 

középpontjában szakad el. Andrej felnőttként való megszületésének helye, a kilátótorony, 
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a világ közepévé hasonul, amely ennél fogva szent övezet, a „végső valóság területe”, 

akárcsak Mórija hegye, vagy a Golgota. Egy kozmikus csúcspont, ahol ég és föld találkozik. 

Amikor Andrej és az apja felmásznak oda, nem is maradhatnak sokáig, mert egy hirtelen 

jött eső leűzi onnan őket. Eljutni ide sok próbatétellel, nehézséggel jár, mert ez az út a 

profánból a szentbe átvezető rítus. A világ közepének az elérése olyan felszentelés, olyan 

beavatás, ami „az emberi lét egy sajátos dimenziója” (Eliade, 1999: 262). Ennek során 

Andrej számára feltárul „az emberi világon túli”, transzcendens világ (Eliade, 1999: 256). 

Ahogy ott áll a torony tövében, apja holttesténél, haját és ruháját fújja a szél. Itt még 

működhet a realista érvelés, vagy akár az, hogy a lélek belső rezdüléseinek a kivetülésével 

van dolgunk. Annak azonban, amikor kifejezetten hosszú ideig azt látjuk, hogy egy bokrot 

fúj a szél, elsősorban akkor lesz csak funkciója, ha benne a transzcendens jelenlétét látjuk. 

A pragmatista olvasat szerint az apa akár bűnöző is lehet, aki azért tér vissza a szigetre, 

hogy elhozzon onnan egy dobozt, amiben a korábban ellopott értékeket őrzi. Ezt erősítik 

mindazok az elemek, amik fokozzák a rejtélyességet. Nem tudjuk, hogy hol volt 12 évig, 

miért nem volt otthon, és hogy kivel beszél többször is telefonon. Továbbá azt sem, hogy 

mit rejt a doboz. Mivel azonban válaszokat nem kapunk, az apa bűnöző mivolta 

bizonyítást sosem nyer, a rejtélyek értelmet csak a nem-pragmatista magyarázatban, vagy 

a nem-pragmatista magyarázathoz képest kapnak. Bármi legyen is a dobozban, a film 

szerint az onnan el nem hozható, azt a transzcendens világ nem engedi, annak csak ott 

lehet a helye és máshol nem. A világ közepén bármi megtörténhet, de a mi világunkban 

már nem. Ábrahám arra készül, hogy megölje a fiát, Izsákot. A pragmatista világban ez őt 

gyilkossá tenné (Kierkegaard, 1986: 129), közönséges gyermekgyilkossá (Balassa, 1986: 

249). A biblikus olvasatban éppen ellenkezőleg, ettől ő a hit ”lovagja” (Kierkegaard, 1986: 

136). Ez egy feloldhatatlan ellentét. Az Úr egy kost küld Izsák helyett áldozatnak. Ha ez 

előképe Jézus kereszthalálának, akkor az Isten azért küldte a fiát az emberek közé, hogy 

feláldozza őt. Jézus kereszthalála Ábrahám és Izsák történetét ismétli meg, az apa halála 

pedig egy újabb ismétlés. Ezek az ismétlések, visszatérések „nem mindent és nem 

ugyanúgy” ismételnek meg. Az ismétlés „nem terjedhet ki mindenre” és sohasem lehet 

„ugyanannak az örök visszatérése” (Popovics, 2013: 11116). „Csak a szellem ismétlése 

lehetséges, az időbeliben ez sohasem lesz olyan tökéletes, mint az örökkévalóságban, mely 

az igazi ismétlést jelenti”, írja Kierkegaard (1993: 102). Vagy ahogy Bacsó Béla (1994: 90) 

                                                           
16 Aki ezt Maurice Blanchot-ra és Søren Kierkegaard-ra utalva írja. 
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fogalmaz: „Az ismétlés mint világonbelüli-evilági mozgás nem valósítható meg”. Az csak a 

véges emberi világból kilépve, az időbeliség kereteinek felfüggesztésekor lehetséges, „az 

örökkévalósághoz képest releváns” pillanatban. Ábrahámnak és Jézusnak Istennel való 

személyes kapcsolata egy olyan dimenziót nyit meg, amely mások számára ugyan nem 

látható, „mégis létezik és meghatározó jellegű” (Gyenge, 1993: 132-133). Ez ismétlődik 

meg a Visszatérésben is. Pragmatikus olvasatban az apa tér vissza a fiaihoz, illetve tér 

vissza a szigetre, ha elfogadhatónak tartjuk azt a feltételezést, hogy korábban már járt ott. 

Transzcendens olvasatban azonban a kezdethez való visszatérésről van szó, az isteni 

megismétléséről. A mindenség közepén, ahol Isten megteremtette az embert, ott történik 

meg a beavatás. Andrej felnőtté válása az ember teremtését ismétli meg, az apa halála az 

áldozathozatalt. A Visszatérésben az emberi létezés paradoxonával (Kierkegaard, 

1986:78) szembesülünk, azzal, amiről Weöres Sándor (1975: 210) „Ábrahám áldozása” 

című versében így ír: 

„Gyermekgyilkos mindannyi szülő: 

nem-lévőt létbe rántott 

és meghal[,] aki e világra kijő – 

Te rended ez így: legyen áldott.” 
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