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Farkas György

	 Tékozló	apák	krónikái		

	 	 -	Andrej	Zvjagincev	

Amikor 2003-ban Visszatérés című filmjével a Velencei Filmfesztivál fődíját 
elnyerte az akkor debütáló Zvjagincev, máris Tarkovszkij szellemét kezdték 
emlegetni a kritikusok – természetesen nem először, amikor egy olyan orosz 
rendező, olyan orosz filmalkotás tűnik fel a színen, ami az átlagosan elgon-
dolkodtató szint fölött teljesít. Azóta persze, a többi filmje fényében pontosan 
tudjuk, hogy nem egy második Tarkovszkijról van szó. Vagyis nem egy ügyes 
iparosról, aki pontosan tudja hozni azt a miliőt, amit Tarkovszkij teremtett 
meg az orosz film történetében, hanem egy olyan autonóm alkotóról, aki a 
későbbi filmjeivel a minőségből nem engedve, tudott újabb és újabb oldalá-
ról bemutatkozni. De honnan is került elő az új orosz filmnek ez a különleges 
egyénisége?
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Andrej Zvjagincev 1964-ben született Novoszibirszkben. 20 évesen színész-
ként kerül ki a novoszibirszki drámaiskolából, majd Moszkvába költözik és 
színészként dolgozik. Közben tanulmányait is folytatja a Színházművésze-
ti Akadémián, ahol 1990-ben végez. A következő évtized teljes mértékben 
a színészetről szól: egyaránt kap színházi és filmes szerepeket. 2000-ben 
Dimitrij Lesznyevszkij producer keresi meg azzal, hogy rendezze meg egy 
televíziós sorozat három epizódját. A különálló történeteket bemutató Fekete 
szoba egyes részeiben az összekötő kapocs, hogy minden történet egy zárt 
szobában zajlik le 2-3 szereplővel és egy teljesen képtelen kiindulóponttal. 
Zvjagincev számára ez egyfajta főpróba. Kipróbálja magát rendezőként, és 
működik. Később egy interjúban úgy nyilatkozik, hogy azért kezdett rendezni, 
mert színészként nem találta azt a rendezőt, aki igazán ki tudta volna belőle 
hozni azt, amit magában érzett, mint lehetőséget. Lehet, ez csupán egy utó-
lagos értelmezés, az mégis biztos, rendezői munkássága során a színészvá-
lasztással, színészvezetéssel láthatólag sosem volt gondja.
 Igazi filmes bemutatkozása 2003-ban történik, amikor a Visszatérés 
című filmjét számos fesztiválon komolyan értékelik. A már említett velencei 
Arany Oroszlán pedig egyértelműen eldönti, hogy innentől kezdve figyelni kell 
az újonnan érkezett rendezőre.
 A Visszatérés egyfelől minimalista, lecsupaszított műalkotás, másfelől 
pedig nagy ívű beavatástörténet, archetipikus mítosz-feldolgozás. Főszerep-
lői Andrej és Iván, két kiskamasz, akiket anyjuk egyedül nevel. Egyszer csak 
a semmiből feltűnik apjuk, akit addig csak fényképről ismertek. A vissza-
térés örömére rögtön el is viszi őket egy hétvégi horgász-kirándulásra. Az 
apa kiszámíthatatlan, rideg, öntörvényű. Ezt Iván, a kisebbik fiú egyáltalán 
nem tudja elviselni. Hol félelmet, hol vakmerőséget látunk ellenállásában. Míg 
Andrej viselkedésében behódolást és rajongást figyelhetünk meg. Reakciók 
egy helyzetre. Miközben az apáról nem tudunk meg semmit. Börtönből sza-
badult, vagy katona volt, hol volt eddig és miért jött vissza, milyen titkokat 
rejt magában, és mit abban a ládában, amit egy elhagyott szigeten ás elő? 
Nem kapunk válaszokat, mert a film nem ezekre a kérdésekre keres választ. 
Sőt! Alapvetően egyáltalán nem az a film, amely a rejtélyekre megoldásokat 
kínálna. Zvjagincev első filmje egyfajta esszenciája annak az orosz kulturális 
örökségnek, amit most ennek az apa nélküli (a tékozlásból vissza nem tért 
apákkal rendelkező) nemzedéknek (lásd P-generáció) kell valahogy tovább 
vinnie.
 Hasonló keretek között építi fel következő 2007-es Száműzetés című 
filmjét is. Amelyben – ahogy a Visszatérésben sem – szükséges a társadalmi 
körülményeket beazonosítanunk. Nem kerül kimondásra sok konkrét infor-
máció, inkább csak utalások, sejtések alakítják azt a mezőt, amin a szereplők 
ide-oda haladnak végzetük felé. A történet főszereplői Aleksz és Vera. Házas-
pár két gyermekkel. Egy fiú, egy lány. Aleksz családjának régi otthonában,
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egy vidéki házban élnek. Látszólag minden adott a boldogsághoz. Bár a tör-
téneten átsejlenek egy másik valóság baljós fényei. Nem tudjuk Aleksz miből 
tartja el családját, de láthatóan nincs megélhetési gondjuk. Elgondolkodtató, 
hogy Alekszet egyik éjjel golyóval a testében keresi fel bátyja. Itt Aleksz mint 
egy orvos végzi el a szükséges beavatkozást. Később pedig több ponton is 
az az érzésünk erősödik, hogy minden csak látszat, Aleksz valójában bűnöző, 
ahogy a bátyja is.

 A film fordulópontja, mikor Vera közli férjével, hogy terhes, de nem 
Alekszé a gyerek. Ahogy kettejük között a korábbiakban sem találtunk mély 
beszélgetéseket, úgy itt sem kezdik kibontani ezt a kérdést, és ez alapvetően 
jellemzi a kapcsolatukat is. Nincs benne igazi megértés. De igazi házastársi 
kapcsolat sincs. A drámai események éppen ebből a hiányból bomlanak ki. 
Aleksz úgy dönt, ha nem az övé a gyerek, akkor nem is akarja felnevelni, te-
hát nem marad más, mint a titokban elvégzett abortusz. Vera nem ellenkezik, 
azonban a beavatkozást követően begyógyszerezi magát és meghal. Aleksz 
azt feltételezi, hogy a feketén dolgozó orvosok hibáztak és a csábítón akar 
bosszút állni. Miközben Aleksz bátyja megtalálja Vera búcsúlevelét, amiből 
kiderül az igazság. Vera öngyilkos lett, ráadásul a gyerek is Alekszé volt. De 
hát akkor miről beszélt ez a nő? Bolond volt? Nem, csak nem volt más eszkö-
ze, hogy tiltakozzon Aleksz mindenre kiterjedő birtoklásával szemben. Mert 
minden, ami körülvette Aleksz birtokában volt, birtokolt tárgy volt ő is, a gye-
rekek is, minden. Visszaköszön ismét az orosz múlt a maga patriarchális mi-
voltával és az időnként feltűnő körorvossal vagy éppen pappal egyetemben.
 Zvjagincev filmjeit vizsgálva akár egy ívet is felrajzolhatunk, ami a Vissza-
térés háromszereplős történetétől indulva, a Száműzetés klasszikus orosz no-
vellájának családi körben és annak szűkebb környezetében lévők történetével 
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folytatva, 2011-ben a Jelena-ban napjaink társadalmának szereplőit bőven 
felsorakoztató ponthoz ér el. Egyre tágítva a szereplők, a filmben mozgatott 
karakterek számát és az őket körülvevő környezet kidolgozottságát, a Jelena-
ban napjaink Oroszországának akár átlagosnak érezhető történetét látjuk. A 
főszereplő Jelena ápolónőként ismerkedett meg a visszavonult üzletember-
rel Vlagyimírrel. Mindkettőjüknek ez a második házassága, amit aktív életük 
után, sajátos nyugalommal élnek. Ezt a nyugalmat Jelena munkanélküli fia és 
családja problémái illetve Vlagyimír lányának életvitele tudja csak megzavarni 
néha. A két zárkózott ember kapcsolatát végérvényesen az borítja fel, amikor 
Vlagyimír úgy dönt, nem támogatja anyagilag Jelena fiát, boldoguljon a saját 
erejéből. Ekkor Jelenának döntenie kell: Vlagyimír, vagy fia.

 A teljesen hétköznapi környezetben felvett jelenetek mögül a jelenkori 
orosz társadalom éppen aktuális átalakulása sejlik fel. Ennél még pontosabb 
képet fest Oroszországról Zvjagincev legújabb filmjében, a Leviatánban. Ami-
vel el is érkeztünk egy olyan konstellációhoz, amiben az emberi kapcsolato-
kat, a hatalmi viszonyokat, a bűn erejét már nem egy tarkovszkij-i stilizált 
miliőben, hanem napjaink politikával átitatott Oroszországában mutatja be a 
rendező. Ez a kitágított látószög jól láthatóan csak előnyére vált a rendezőnek.
 A Leviatán alapját egy viszonylag egyszerű történet adja. Kolja (Nyikolaj), 
egy Oroszország északnyugati végében lévő tengerparti kistelepülésen él első 
házasságából való tinédzser fiával (Roma) és második feleségével (Lilja). Sa-
ját autószerelő műhelyében dolgozik, a szabadidejében pedig vagy iszik, vagy 
a barátaival üres üvegekre lövöldöznek, miután eleget ittak. Azonban az in-
gatlan, ahol él és dolgozik a polgármester (Vagyim) számára jó befektetési 
lehetőségnek tűnik, ezért az állami kisajátítás intézményét használva akarja 
azt megszerezni. A kisajátítás módszere érthetően a kisemmizés lehetőségét 
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és ezzel együtt az igazságtalanságot is magában foglalja. Kolja egy volt ka-
tonatársát, a moszkvai ügyvédet, Gyimát (Dimitrij) hívja segítségül. Dimitrij, 
moszkvai kapcsolatai révén számos terhelő információ birtokában érkezik a 
kisvárosba, hogy megzsarolja a polgármestert és elérje, hogy letegyen a ki-
sajátításról, vagy legalább tisztességes összeget fizessen kárpótlásul.

 
 Zvjagincev filmje a hatalom és a politikai kérdésein túl egzisztenciális és 
transzcendentális kérdéseket is felvet. A film első nagyobb egységét követően 
(a polgármester megzsarolásával bezárólag) már nem követi azt a narratív 
ívet, amit elvárnánk egy hasonló történettől. Mivel a Leviatánban mindez csak 
a felszín, és ami igazán jelentős, ami fordulat az legtöbbször nem a vásznon 
játszódik le. Az első ilyen látszólag érthetetlen fordulat Gyima és Lilja között 
játszódik le. Miután Gyima megzsarolja a polgármestert, visszatér a szállóba, 
ahol lakik. Ennek éttermébe ülnek be ebédelni Liljával. Míg a megrendelt étel 
készül Gyima felmegy a szobájába pár percre. Lilja az asztalnál marad. Lát-
juk, ahogy Gyima zuhanyozik, majd kopogtatnak. Lilja az. Majd a következő 
képben Kolját látjuk, akit éppen kiengedtek a fogdából. Telefonál. Kit hív? Is-
mét a szállodai szobában vagyunk, ahol csörög egy mobil. Gyima az ágyban 
fekszik, a telefon mellette van az éjjeli szekrényen. Majd hirtelen megjelenik 
Lilja félmeztelenül és felveszi a mobilját. 
 A fenti pár képsorból asszociációk és kombinációk sorozata indul el 
képzeletünkben, ahogy próbáljuk felfejteni az ok-okozati összefüggéseket 
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és lehetséges következményeket. Miért ez a hirtelen házasságtörés? Egyálta-
lán tudhatjuk-e, hogy hirtelen. A film korábbi részeiben nem tudtunk meg túl 
sokat Liljáról. Második feleség, akinek küzdelmei vannak férje kamasz fiával. 
Nem fogadja el őt, mint mostoha-anyját, sőt mint az apja feleségét sem. Nem 
élesek ezek a viták, hiszen Roma inkább még csak most kezd kamaszodni, de 
perspektívába helyezik a kettejük közötti lehetséges viszonyt. Lilja férje sem 
éppen leányregénybe illő figura. Hirtelen természetű és iszákos. Bár szereti a 
fiát és Lilját is, ennek a szeretetnek a mibenléte is kérdéses. Mennyire több, 
mint amit a szavai kifejeznek? Milyen jövője van a közös életüknek? Lilja mun-
kája sem az önmegvalósítás terepe. A helyi halfeldolgozó üzemben dolgozik. 
Karakterét figyelve könnyen észrevehető, hogy nem illik bele környezetébe. 
Még akkor sem, ha nem látjuk mellette a többi munkásnőt. Ha csak egyedül 
látjuk a vásznon, akkor is az az érzésünk, ez a nő valamiféle száműzetésben 
van itt. Nem való ide. Hogy ennek pusztán egzisztenciális, filozófiai vonat-
kozásai vannak, vagy múltbéli történések is alátámasztják, azt nem tudjuk 
meg, de nem is fontos. A széthullás első állomásaként értékelhetjük a Lilja 
és Gyima között történteket, azonban a teljes képet áttekintve majd rá kell 
jönnünk, nem itt kezdődött el.

A megcsalást egyre-másra követik azok az események, amik Kolja addigi éle-
tének teljes széthullását eredményezik. A baráti társasággal eltöltött pikniken, 
ahová Gyimát is magukkal viszik, kiderül, hogy mi van Gyima és Lilja között. 
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Ugyan egy könnyebb verekedéssel megússzák a dolgot, Kolja egyszerre két 
szövetségesét is elveszti. Talán ez lehet az oka annak, hogy amikor Gyimát 
végül a polgármester a saját eszközeivel igyekszik semlegesíteni, vagyis egy 
kisebb verés után pisztollyal megfenyegeti, akkor Gyimában már nem maradt 
kitartás Kolja mellett, hanem rögtön vonatra száll és visszautazik Moszkvába.
 A történet további alakulásában Lilja sorsa már erőteljesebben rávilágít 
arra, hogy nem csak egy társadalmi-politikai tablót látunk. Miután Kolja visz-
szafogadja hűtlen feleségét, és úgy érezzük, bár már elvesztették mindenü-
ket, hiszen a polgármestert már nincs, aki megállítsa, de még kezdhetnek új 
életet, ismét fordulatot vesz a film. Roma, aki a piknik során meglátta Gyimát 
és Lilját – talán szeretkezés közben – most az apját látja meg véletlenül ha-
sonló helyzetben. Ebből azt a következtetést vonja le, hogy mindenért egye-
dül Lilja a hibás, és apjától azt követeli, hogy szabaduljon meg tőle. Másnap 
Lilja eltűnik. Utoljára a tengerparton látjuk, egy magaslaton. Majd két nappal 
később megtalálják egy öbölben a holttestét. Gondolhatunk arra, hogy öngyil-
kos lett, de a politikai cselszövésbe a gyilkosság is belefér. Főleg úgy, hogy 
a következő nap már Kolját tartóztatják le, majd ítélik el 15 évre a felesége 
meggyilkolása miatt, amit egy beazonosítható kalapáccsal vitt véghez. Kolja 
tehát – mint egy mai Jób – elveszíti vagyonát, feleségét, szabadságát, fiát, és 
nem tudjuk meg, hogy maradt-e bármije is.
 Valóban mindez csak a politikai erőszak következménye, esetleg mond-
hatjuk, hogy hát ilyen mocsok ez az élet, és nincs itt semmi különleges látni-
való? Azt hiszem, hogy Zvjagincev nem ezen az állásponton van. Hogy meg-
találjuk a magyarázatot, érdemes a címadásból kiindulni, majd ennek kapcsán 
a film különböző pontjain „elszórt” útmutatókat követni.
 Ha a címben megidézett Leviatán eredetét kutatjuk, akkor két támpon-
tot kaphatunk további kutakodásainkhoz. Az egyik – és elsőre kézenfekvőbb – 
Thomas Hobbes azonos című 17. századi munkája, amelyben az állam/egyház 
hatalmának és az egyén szabadságának, szuverenitásának sajátosságait és 
törvényszerűségeit vizsgálja politika-filozófiai megközelítésben. Természete-
sen Hobbes megállapításai igen csak jól illeszkednek a film által tárgyalt kér-
désekhez, egészen addig, amíg csak a felszínen látható társadalmi-politikai 
kérdéseket akarjuk vizsgálni. 
 A másik támpont jóval messzebbre visz, hiszen az Ószövetségben talál-
juk elsőként és eredetileg a Leviatán említését. Az Ószövetségben Jób, illetve 
a Zsoltárok könyvében és prófétai írásokban is találunk róla említést. Bár az 
idők folyamán különböző állatoknak feleltették meg a leviatán figuráját, a 
bibliai gondolkodás egyértelműen a Gonoszt jelképező, a teremtés kezdete 
óta létező entitásként azonosítja. Ezt egészíti ki Aquinói Szent Tamás leírása, 
melyben az irigység démonaként határozza meg, mint a Sátán egyik meg-
jelenési formáját. Az eredeti héber kifejezés feltekeredettet jelent (utalva a 
kígyó, sárkány, de akár a vízi állatok sajátosságaira), míg a modern nyelvhasz
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nálatban már egyszerűen csak a cet jelentése maradt meg. Ehhez társul az az 
Újszövetségi képzettársítás, hogy a Leviatán, mint cet a halál megtestesítője, 
utalva a Jónást elnyelő cethal történetét Krisztus halálával és feltámadásával 
párhuzamba állító elképzelésre. 
 A cethal pedig többször és több formában megjelenik Zvjagincev filmjé-
ben, ahogy az általa uralt „káosz vizeit” jelképező tenger is. Ha elfogadjuk azt, 
hogy egy film kezdő képsora egyben a film által konstruált világ minőségé-
nek, sajátosságának körülhatárolását adja meg, akkor egyértelmű az is, hogy 
a Leviatán első perceiben látható félhomályba boruló háborgó tenger, nem 
egyszerűen a történet helyszínének természeti környezete, hanem szimboli-
kus jelentésű. A káosz vizeit, a Leviatán lakóhelyét megmutató jelenet ezzel 
a film elsődleges értelmezési tartományát is kijelöli. Ez pedig nem más, mint 
a látható világra hatást gyakorló, amögött meghúzódó szellemi világ.
 A szellemi világ feltérképezéséhez ismét csak a bibliai gondolkodásra tu-
dunk támaszkodni – nem elfelejtve, hogy amikor egy interjúban Zvjagincevet 
arról kérdezték első filmjével kapcsolatban, hogy mennyire tudatosak a ke-
resztény képi utalások, úgy válaszolt, hogy nem tudja más kulturális környe-
zetben elképzelni, amit alkot, mint amiben felnőtt. 
 A keresztény gondolkodás által megfogalmazott szellemi világ része az 
Istennel szembenálló gonosz. A bibliában található két legfontosabb név, ami-
vel a gonoszt megnevezik, egyben a két legfontosabb tulajdonságát takarja. 
A héber satan vádolót jelent, míg a görög diabolos szétdobálót, rágalmazót. 
Ha azt akarjuk tudni, hogy a filmben milyen hatások érvényesülnek, milyen 
erő mozdítja a történéseket, akkor nem kell tovább keresgélnünk. A hamis 
kijelentésekkel manipuláló látszólag törvényes eljárásban végig azt vádolják, 
aki nem is követett el semmit. Ennek csúcspontja, amikor Kolját felesége 
meggyilkolásával is megvádolják, majd ítéletet is mondanak felette. 
 De a kapcsolatok széthullása mögött is felfedezhetjük a szétdobáló mun-
káját. Ez már nem annyira nyilvánvaló, mint az egyértelműen hamis vádakat 
igaznak erőszakoló hatalom esete, mégis támpontot jelenthetnek a rendező 
útjelzői. Két hangsúlyos példát találunk erre. Az egyik Roma kitörése, amikor 
Lilja visszafogadását követően szemtanúja lesz apja és a nő szeretkezésé-
nek. Kirohan a házból le az elhagyott tengerpartra, ahol egy bálnacsontvázzal 
szemben lévő sziklára kuporodik. Este, mikor hazamegy, ordít Liljával, apjától 
pedig azt követeli, hogy szabaduljon meg a nőtől. Másnap hajnalban Lilja egy 
tengerparti szirten áll, nézi a tengert, amiben jól láthatóan megjelenik egy 
cethal. De visszaköszön a Leviatán képe a már csontvázként elkorhadt hajó-
roncsokban és a házat leromboló markolóban is.
 Ha pedig a Leviatánt, mint az irigység démonának működéstörténetét 
tesszük vizsgálódás tárgyává, hasonló módon jól felfejthető összefüggésrend-
szert kapunk. A polgármester tetteinek mozgatórugója az irigység, ahogy 
Lilját is ösztönözhette a házasságtörésre az, hogy arra vágyott, ami neki nem 
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adatott meg, egy olyan férj, aki rendelkezik az általa elképzelt pozitív tulaj-
donságokkal. 
 A fenti gondolatmeneteket követően nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 
film történetében markánsan megjelenő pravoszláv egyház helyi képviselőit, 
kijelentéseiket és szerepüket. A filmben két szereplőt is láthatunk, aki az egy-
házat képviseli. Az egyik egy magas beosztású, egy nagyobb földrajzi terüle-
tért felelős egyházi vezető, míg a másik a konkrét kistelepülésen tevékenyke-
dő pap. Az egyházi vezetőt többször is látjuk a polgármester társaságában, 
olyan helyzetben, hogy azt feltételezhetjük, szövetségesek. Ez tulajdonkép-
pen meg is felelhet a hatalomról felvázolt képünknek, amiben nincs különbség 
az egyház, az állam, a párt, vagy bármilyen szervezet által a hétköznapi em-
berek felett gyakorolt hatalom között. Azonban ezt a szövetségességet nem 
minden esetben támasztja alá az, ami elhangzik kettejük között. A filmet lezá-
ró templomi prédikáció pedig egyértelműen egy független álláspontot határoz 
meg, amiben nem hogy nem szövetségese az egyház a politikai hatalomnak, 
de egyenesen el is ítéli azt, amennyiben nem tudja a jót a rossztól megkülön-
böztetni, és Isten igazságát érvényre juttatni. Természetesen ennek van egy 
olyan olvasata is, amiben mindez a dorgálás csupán képmutatás és az egyház 
hatalmát hivatott megerősíteni.

Az egyház másik képviselőjével Kolja a boltban találkozik vodkavásárlás köz-
ben. Lilja halálának feldolgozásához vásárolt két üveg vodkával a kezében 
szólítja meg a papot, s teszi fel a klasszikus kérdést: Hol van most a te Iste-
ned? Mire a semmivel sem rosszabb riposzt: Az enyém velem van, de hol van 
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a tiéd? A szurkálódást követően kerül felemlegetésre Jób története, amiben té-
vedés lenne az egyház elnyomó taktikáját felfedezni vélni. Ez a pap nem tartozik 
a hatalmat birtoklók közé. Végzi a napi munkáját a meggyőződése, a hite szerint. 
Pontosan tisztában van vele, hogy milyen hatalom munkálkodik a háttérben 
és az, hogy teszi tönkre az emberi életeket. A jóbi történettel való példálózás 
lényege ebben az esetben nem az, hogy mindegy, mi történik veled, fogadd 
el, mert nem lehet szavad ellene. Éppen ellenkezőleg. Ne szállj perbe Istennel, 
ha egyszer te magad szolgáltattad ki az életed a gonosznak, te magad válasz-
tottad hatalomul magad felett. Nem véletlenül látjuk a piknikre igyekvő egyik 
autó műszerfalára helyezett három mini-ikon alatt nem sokkal három kiragasz-
tott meztelen nő képét. A korábbi szakrális ikonológiát könnyedén felváltotta 
ez a profán ikonológia, észrevétlenül megváltoztatva a hatalmi viszonyokat is.

Ezt erősíti meg a két templom kontrasztja is. Az egyik, a hivatalos szertar-
tások helye, amit a film végén látható misét követően minden fontos ember 
hatalmas fekete autókkal hagy el. A másik romokban áll, itt gyűlnek össze a 
fiatalok beszélgetni, iszogatni. Amikor Kolja itt keresi a fiát, leül az egyik fal 
tövében, felnéz és a félig még álló kupola közepén mintegy Isten szemét lát-
ja, ahogy lenéz rá. A falon egyetlen freskó részlete maradt meg, az a jelenet, 
amikor Keresztelő János fejét tálcán hozzák Heródes parancsára.
 Nem változott a világ sora, a hatalmasok most is visszaélnek hatal-
mukkal és az igazságot hirdetőt elnémítják. Már csak az a kérdés, hogy 
mindezért egyedül Istent okoljuk, és néhány liter vodkával elnémítjuk 
a lelkiismeretünket, vagy megtaláljuk benne a saját felelősségünket is.
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