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Ismerjük-e egymást, és hogyan látjuk önmagunkat a kapcsolatainkban? Kinek és 

milyen mértékben merjük megmutatni igazán énünket? Kik is vagyunk valójában? 

Mi a szerepe a 21. században a nőnek és a férfinak? Ösztöneink vagy döntéseink 

irányítanak-e bennünket? Hogyan kezelünk krízishelyzeteket? Milyen döntésme-

chanizmusokat ismerünk és használunk? Van-e értelme hűségesnek maradni – 

élethelyzethez, házastárshoz, baráthoz –, ha emiatt unottak, feszültek, boldogtala-

nok leszünk? Mikor kezdődik el a hazugság, az önáltatás? És meddig tart? Ezekre 

és ehhez hasonló kérdésekre keresem a választ dolgozatomban a Lavina2 című film 

nyomán. 

A történet egyszerű: egy svéd (minta)család néhány napot tölt a francia Alpok 

síparadicsomában, a film legelején – mintegy mellékesen – meghatározva utazásuk 

célját, miszerint az apa sokat dolgozott az utóbbi időben, kicsit elhidegült a család-

jától, ezért most kiszakadnak a mindennapokból, és idilli környezetben síelgetnek, 

helyreállítandó a családi harmóniát. Azonban egy, a luxusszálló vendégei szóra-

koztatására működtetett, megállíthatatlannak tűnő mesterséges lavina a teraszon 

elfogyasztott ebéd során komoly zavart okoz, lavinát indít el közöttük. Az apa ab-

ban a pillanatban, amikor a vendégeken és a kiszolgáló személyzeten egyaránt 

eluralkodik a pánik, a telefonját felkapva elrohan a teraszról, hátrahagyva rémült 

feleségét, kamaszodó lányát és kisfiát. A megfontolt viselkedést, a családot, gyere-

keket, anyát védő funkciót felülírja az életösztön. 

 
*  Előadásként elhangzott Miskolcon, 2019. november 21-én A mozgókép és világa című 

konferencián (ME BTK Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete). 
2  Eredeti cím: Turist, svéd–dán–norvég koprodukció, rendező: Ruben Östlund, 2014. 

Amikor a cannes-i filmfesztiválon a negyedik nagyjátékfilmje kapcsán a témaválasztás 

okáról kérdezték a rendezőt, így válaszolt: „Egy lavina apropóján… amit egy hegyoldali 

étteremből figyelhettem meg. Félelmetes egy dolog, az ember teljesen elveszti az érzé-

kelőképességét, a valóságérzetét, sőt, az önkontrollját is egy ilyen élmény hatására, a 

pincéreken, turistákon is jól lehetett látni a pánik jeleit. Az is érdekes, hogy a veszély 

elmúlása után hogyan szembesülünk mindezzel, mint ahogy a filmembeli apa is. Ezt 

elmeséltem egy jóbarátomnak, aki pedig továbbadta a sztorit a feleségének: mire az állí-

tólag felkiáltott a gyerekük előtt: »képzeld, mi lenne, ha ez velünk történne meg, és a 

papa úgy megijedne, hogy fejét vesztve elrohanna és otthagyna minket a bajban…« Én 

ezt egy filmhez is elég erős történetnek tartottam, főleg a férfi-nő viszony szempontjá-

ból, úgyhogy elkezdtem rajta dolgozni: három év előkészítés és két hónapos forgatás 

után pedig megszületett a Lavina.” Ld. SZALKAI 2014. 
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A film ettől a kulcsjelenettől kezdődően különböző krízisfeldolgozások bemuta-

tására épül. Azt a kérdést boncolgatja, hogy milyen túlélési stratégiák léteznek egy 

bizalmi válságot megélő házasságban, miközben számtalan kimeneteli lehetőséget 

szerepeltetve (válás, promiszkuitás, elidegenedés, de együttélés) a film teljes idő-

tartama alatt fenntartja a feszültséget a nézőben azzal a fókuszban lévő, de megvá-

laszolatlan (megválaszolhatatlan) kérdéssel: Mit tennénk mi egy hasonló helyzet-

ben? Az életösztön vagy a józan ész győzne? Melyik az igazi énünk? Lefedi-e, 

elárulja-e egy ilyen helyzetben való viselkedésünk? Nincs válasz. 

„Östlund eddigi nagyjátékfilmjeinek állandó szereplője a skandináv jóléti társa-

dalom céltalanul tengődő, ám a saját személyét mégis végtelenül fontosnak ítélő 

embere. Olyan személy, akinek soha semmit nem kellett nélkülöznie az életben, ám 

a kegyetlen rendező egy játékfilm erejéig mégis megfosztja őt valami fontos dolog-

tól. A Lavinában ez nem más, mint a családi élet idillje.”3 

A film középpontjában a lavina metaforája áll: a félelem a saját magunk elől is 

titkolt gyengeség felszínre jutásától. Olyannyira vakfolt ez a személyiségben, hogy 

Ebba, amikor az ominózus jelenet estéjén – az éppen akkor megismert – szállóven-

dégekkel elköltött vacsoránál, néhány pohár bor elfogyasztása után leleplezi férjét, 

és megvallja saját döbbenetét és zavarát a történtekkel kapcsolatban, Tomas nem 

érti, miről beszél a felesége, nem úgy emlékszik a jelenetre, mint Ebba. Meg nem 

történtté próbálja tenni tudatában az ebédnél történteket, azonban a telefonnal ké-

szített videófelvétel megcáfolhatatlanul igazolja a nőt. 

A telefonnak több szempontból is fontos szerepe van a filmben: előrevetíti az 

apa és a kiskamaszok tekintetében is a nomofóbia4 jelenségét. Tomas a film elején 

még nem tud elszakadni munkájától, sokszor néz rá készülékére, vált üzeneteket, 

telefonál. (Éppen a munka az oka, hogy kevés időt tölt a családjával, ezt akarják 

ellensúlyozni utazásukkal.) A telefon az egyetlen dolog, amelyet magával visz, 

amikor minden mást maga mögött hagyva elmenekül a hóomlástól tartva. Ironikus, 

hogy éppen a megmentett készülék válik árulójává: a videófelvétel leplezi le gyá-

vaságát. Még talán ettől is ironikusabb, hogy a gyerekek állandó netezése, telefo-

non, tableten való lógása, a másokkal, idegenekkel kiépülő kapcsolattartása okozza 

a szülő-gyerek viszonyban (is) lassan kialakuló kommunikációképtelenséget. 

A 2020-as Oscar-gálán nagy sikert arató dél-koreai filmben, Bong Joon-ho leg-

újabb, 2019-es alkotásában, az Élősködőkben (eredeti címe: Gisaengchung) még 

inkább kirajzolódik ez a jelenség (és talán éppen ezen aktualitása miatt is díjazták a 

filmet). A net mindenható: a (vélt) tudás elsajátításának, a hamisításnak, a hazug-

sággépezet kialakításának természetes és elengedhetetlen közege, extrém élethely-

zetekben is: például amikor ömlik az eső, az alagsori lakásban derékig ér a víz, a 

szennyvíz, de a szereplők mit sem törődve ezzel, a telefont a magasba tartva, a 

lopott wifielérhetőséget keresik kétségbeesve. 

 
3  FARKAS 2014. 
4  Nomofóbia: „telefonfüggőség”. 
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Az okostelefonok életünkben betöltött intim, „mindentudó” szerepe a Teljesen 

idegenekben (eredeti cím: Perfetti sconosciuti) is megjelenik, Paolo Genovese 

2016-os filmjében a kamaradarabok eszközeivel élő történet központi magjává 

válik.5 A film alapötlete a következő: mi történne egy baráti kör tagjaival, ha egy 

este minden üzenetet, ami az okostelefonra érkezik – legyen az hívás, sms, viber, 

Messenger-üzenet –, azonnal nyilvánossá tennének? A középkorú, egyetemista 

éveik óta összejáró barátokról – és életük jelen pillanatában hozzájuk tartozó párja-

ikról – lassan, a történet előrehaladtával derül ki, hogy válságban vannak kapcsola-

taik, kiveszett belőlük a humor, megkeseredettek, hazudnak önmaguknak és kör-

nyezetüknek egyaránt. Az okostelefonok titkok őrzői, de egy ilyen estén, az egyre 

kellemetlenebbé váló játék során kiderül, elég transzparenssé tenni néhány bejövő 

hívást, illetve üzenetet ahhoz, hogy transzparenssé váljunk mi magunk is. A telefon 

őrzőből árulóvá válik, ha nem vigyázunk. 

 

A döntési stratégiák ábrázolása 

Östlund – kicsit hasonlóan korábbi szkeccsekre épülő filmjeihez, lásd például: 

Akaratlanul (eredeti cím: De Ofrivilliga) (2008), Play (2011) – erős vágásokkal 

választja el egymástól a történtek feldolgozásának mozzanatait, a szereplők belső 

megélésének pillanatait. A fehérség, a hegyek, a csend mintegy meditatív közeget 

teremtenek mindehhez, vizuális metaforaként funkcionálnak. Elválik egymástól a 

kinti és benti világ, ugyanakkor elválaszthatatlan egységet is alkot. Metaforikusan 

és valóságosan is. Ezt erősítik a hirtelen, kiszámíthatatlanul megszólaló zenei ele-

mek is: a téli táj ellenpontozásaként megszólaló Vivaldi Nyár-tételek. A kinti, hó-

födte, végeláthatatlan táj a lélek benső csendjének része lesz, hiszen a kinti jelene-

tek nagyobb része az elvonulások, az egyedüllét megélésének helyszínei. Ezekben 

a jelenetekben – így például azokban, ahol az anya és az apa is úgy dönt, egy-egy 

napot egyedül töltenek síeléssel – mindig megjelennek a feszültség feldolgozásá-

hoz szorosan hozzátartozó érzelmi elemek, az anyánál a tehetetlenségből eredően, 

az apánál a belső dühtől való szabadulás akarataként, férfiszerepének visszaállítá-

sáért való kétségbeesett küzdelmében. 

De ezen túl is érdekesek azok a jelenetek, ahol a szereplők egyedül vannak. 

Maga az egyedüllét is átértelmeződik Östlundnál: Ebba (az anyát mesterien alakító 

Lisa Loven Kongsli) az, aki a csaknem katasztrófát okozó jelenet után úgy határoz 

– a család nem kis meglepetésére –, hogy egy napot egyedül tölt. Először nem is 

értik a gyerekek és a férj sem, hogy érti, hogy egyedül? Távol a szállóvendégek 

által használt lesiklópályáktól, de együtt a családdal? Értetlenkedve, de elfogadóan 

viselkednek, mikor kiderül, az egyedül valóban egyedült jelent. A magányos síelés, 

a fizikai fáradtsággal járó mozgás első pillantásra jót tesz az anyának, de összerop-

pan abban a helyzetben, amikor messziről megpillantja kisfiát, lányát és férjét síel-

ni. Mivel szembesül ekkor? Nehéz elfogadnia, hogy nélküle is működik a család? 

Ugyanúgy megy minden, mintha velük síelne ő is? Vagy megijed attól a gondolat-

 
5  TÓTH 2016. 
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tól, hogy az eddig boldognak hitt életük a férje gyávasága következtében olyan 

távolivá és elérhetetlenné válik, mint amilyen elérhetetlen a családja most, ebben a 

helyzetben? Vagy az a fájdalom uralkodik el rajta, hogy pusztán külső, objektív 

szemlélője saját élete szereplőinek, pedig eddig azt hitte, ismeri őket? Vagy két-

ségbeesik attól, hogy nincs válasza az őt leginkább foglalkoztató „Hogyan tovább” 

kérdésre? 

Az egyedüllét újabb értelmezést kap a filmben akkor, amikor a férj határozza el, 

egy napot a családja nélkül tölt el a síparadicsomban. Az író-rendező tovább bon-

colgatja a férfiúi-apai imágó bizonytalan voltát a történetben: Tomas ezt a napot az 

időközben a szállodába érkező barátjával tölti. Szüksége van valakire, egy bizal-

masra, hogy fel tudja dolgozni a történteket, és meg tudja találni újra régi szerepkö-

rét a felesége, a gyerekei mellett. Ebben a folyamatban számára (is) kevés az erős 

fizikai megterhelés, az ember által érintetlen, elhagyatott lankákon való megerőlte-

tő síelés, szükség van a barát jelenlétére és valamire, ami megszabadítja gyávasága 

miatt érzett tehetetlenségétől. Mats bíztatására Tomas elgyengülve, lehuppanva a 

méteres hóban, kétségbeesetten, dühből ordítani kezd, csak a szemközti sziklák 

hallják és visszhangozzák artikulálatlan hangjait, ezzel keresve-találva némi meg-

nyugvást lelkében. 

Az ezt követő jelenet mintha feloldozást hozna: a két barátot már sörözni látjuk, 

még mindig kint, a szabadban, szikrázó napsütésben, emberekkel, vidámsággal, 

nyüzsgéssel körbevéve. A látszólagos nyugalmat Östlund szarkazmusa írja felül.  

A Tomas (a férfit alakító Johannes Kuhnkét egyes kritikusok Ken-baba-szerűnek 

tartják) külsejére vonatkozó, fiatal nőtől érkező pozitív üzenet láthatóan nagy elé-

gedettséggel tölti el a férfit, de annál nagyobb a csalódás, amikor néhány percen 

belül kiderül, tévedés volt, nem ő a „te vagy a legjobb pasi ezen a helyen” üzenet 

címzettje. Ez a jelenet újból mélybe taszítja Tomast. Barátjának agresszív (túlzott) 

reakciója a történtekre ismét az ösztönlét (tehetetlenségből adódó düh) prioritására 

emlékezteti a nézőt. Egy pillanatra úgy tűnik, sikerül visszaállítania férfi-imágóját, 

de az író-rendező itt sem enged feloldozást. 

„Östlund olvasatában az apa egyre inkább vicces-tehetetlen buffo-figurává ala-

kul, akinek vissza kell nyernie becsült, potens szerepét, de szintén erre a felvetésre 

utal a beemelt Mats karaktere. A film rajtuk keresztül az érett fellépésnek csap oda. 

Mind Tomas, mind Mats óriáscsecsemők, jobbára szerencsétlenkedő, humorosan 

esdeklő romhalmazok, akik okoskodásukkal (ez érvényes a muris kinézetű, rőtsza-

kállú, hosszú, vörös hajú Matsre) vagy totális bénaságukkal hívják fel magukra a 

figyelmet.”6 

 

Krízisfeldolgozások 

A krízisfeldolgozási stratégiák is elkülönítik egymástól a házaspárt. Mintha ezekkel 

a jelenetekkel azt erősítené Östlund, hogy ugyan hagyományos, konzervatív csa-

ládmodellt mutat be filmjében, de nincs jelentősége annak, hogy az anya vagy az 

 
6  SZABÓ 2014. 
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apa diszfunkcionális működése következtében alakul ki válság a családban, a vég-

eredmény a lényeges. 

A krízisből adódó zavart helyzetben az anyai, illetve apai szerepekből követke-

ző viselkedési formák is kusza képet mutatnak a hátrahagyott család működését 

bemutató jelenetekben: amikor az anya választja az egyedüllétet, az apa és a gyere-

kek, mintha mi sem történt volna, mintha az anya is velük lenne, boldogan síelnek 

hármasban, teszik a dolgukat egész nap, nincs hiányérzet. 

Ellenben amikor az apa megy síelni a barátjával, az anya délben ébred fel, nem 

érzékeli az időt, amikor eszmél, a gyerekek már régen megreggeliztek egyedül és 

folyton-folyvást azt kérdezgetik, mikor indulnak már síelni? Az anya semmi haj-

landóságot nem mutat erre, tehetetlen, nem tud mit kezdeni az egyedülléttel, az 

apanélküli állapottal, fel sem öltözik, ágyban marad, a kiskamaszokat pedig csak a 

jégkrémevés és a tévézés csillapítja le, kissé anarchikus hangulatot kölcsönözve a 

napnak. 

A hagyományos családmodellben betöltött férfi- és női szerepek felcserélhető-

ségét sugallják ezek a jelenetek: a férfi – anyai szerepkört betöltve – magabiztosan 

kezeli az előzőekben bemutatott helyzetet, míg a nő talajt veszít ugyanebben a 

szituációban, a konzervatív (és ösztönös, archetipikus) anyaszerep megbicsaklik, a 

gyerekek öngondoskodóvá válnak, sodródnak, tehetetlenek, irányításra, kapaszko-

dókra várnak (a tévézés és a fagyizás nyugtatja meg őket). Milyen a családmodell a 

modern társadalomban? Vannak-e elkülöníthető szerepek apa és anya között? Úgy 

tűnik, addig a pontig, amíg a „lavina” nem avatkozik be az életünkbe, tesszük a 

dolgunkat. De ha bármi megingatja a homokvárat, kiszámíthatatlan, mit cselek-

szünk, cserélünk-e szerepkört, vagy teljesen átadjuk magunkat a sodrásnak. 

A szerepek kuszasága a Teljesen idegenekben is megjelenik: Genovese már ele-

ve keveri a leosztást a házigazda családjában. Az egyetlen igazán stabil „titokmen-

tes” szereplő, Rocco (Marco Giallini) készíti a vacsorát, terít, várja a vendégeket, 

majd egész este ellátja őket (női szerepkör). Később egyetlen titkaként feltárt tele-

fonbeszélgetéséből az derül ki, hogy sokkal inkább bizalmasa kamasz lányának 

(anyai szerepkör), mint pszichológus felesége, aki azzal áltatja magát, hogy nem 

azért vitatkozik folyton a lányukkal, mert emlékezteti önmagára, hanem azért, mert 

a kamaszoknak szükségük van egy modellre, amelytől elszakadhatnak. 

 

Életstratégiák  

A konzervatív családmodell válsága következményeként bemutatott különböző 

életstratégiákról – a szeretők fenntartásának lehetősége, válás, egy új család alapí-

tása fiatalabb párral – beszélőfejes megoldással, filozofikus okfejtéssel, a legtermé-

szetesebb módon beszélnek a szereplők. E tekintetben semmi jelentősége nincs 

annak, hogy barátok vagy teljesen idegenek, szállóvendégek azok, akikkel Ebba 

megosztja dilemmáját. Zavarba ejtően őszintén beszéli ki férjének viselkedését 

mindenkinek, szinte már haragszunk rá ezért, de közben minden egyes jelenettel 

közelebb kerül – ő és Tomas is – a krízis feldolgozásához. 
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Azonban a válságban lévő családban bekövetkezett bizalomvesztés megnyirbál-

ja a felvonultatott életstratégia-modellek szereplőinek életét is (így például Matsék 

veszekedése a liftben és a későbbi ágyjelenetben). Dramaturgiailag jól kiegészítik 

ezeket a belső folyamatokat a műlavinákat működtető ágyúk fortyogó hangjai, 

horrorisztikus hangulatot kölcsönözve az éjjeli jeleneteknek, de közben minden 

esetben megjelennek a lesiklópályákat egyengető kotrógépek is, szimbolikusan, 

opponálva a félelmet generáló morajlással. 

A Grand Hotel formulájú dramedy lehetőséget ad arra, hogy a szereplők egy-

mástól jól szeparáltan, saját négy faluk között birkózhassanak önnön problémáik-

kal. „Pontosan ezért hat okszerűnek a film hotel-struktúrája. Több lakót szemlélhe-

tünk, az összes küzd valamilyen gonddal, ilyenképpen egy-egy szoba egy-egy pri-

vát csetepaté tablója is.”7 

Visszatérő kép: Tomas és Ebba egymás mellett állnak a fürdőszobában a tükör 

előtt, rutinszerűvé silányult kapcsolatuk így nyer megerősítést. Az elektromos fog-

kefével való fogmosás mint a megtisztulás, a lepedéktől való megszabadulás, a 

történtek kifehérítése, a hó tisztaságával való egyenlővé tétele újból metaforikus 

része Östlund nagyjátékfilmjének. A család minden tagja törekszik arra, hogy visz-

szaálljon a harmónia. Ennek lehetetlenségét sugallja azonban a rendező a mély 

szarkazmussal, humorral átitatott fürdőszobai nagycsaládi jelenetekben és teszi 

egyértelművé a következőben: Ebba és Tomas egyedül vannak a fürdőszobában, 

amikor a férj simogatására a nő elutasítóan, unottan reagál, a férfi hirtelen leteszi a 

fogkefét és a nő után megy. A kamera azonban nem őt követi, hanem a polcra tett 

néma szerkezetre fókuszál, ami hirtelen, egy pillanatra újból elindul, majd leáll. 

Snitt. Egyetlen koncentrált képbe sűríti Östlund a férfi helyzetét, férfi-imágója 

helyreállítási kísérletének újbóli kudarcát.8 

 

Külső szemlélők a filmben 

A gyerekek ábrázolása realisztikus a filmben. Pontosan úgy viselkednek, ahogyan 

az elvárható a kiskamaszoktól. Szorongva figyelik szüleik veszekedését, viselke-

désbeli változásait (anya, majd apa is egyedül akar lenni egy teljes napig, hátra-

hagyva őket, az apa hisztérikusan zokog), félve ennek súlyosabb következményei-

től. Ugyanakkor teljes természetességgel zavarják ki őket a szobából, csüngnek a 

tableten órákon át – sokkal inkább ezt teszik, mintsem beszélgetnének a szüleikkel 

–, nagykanállal, dobozból falják a jégkrémet, tudván ez nem megengedett magatar-

tás, bármikor visszaállhat a káoszból a kozmosz, ki kell használni anyjuk felismert 

– de átmeneti – gyengeségét. 

Rémületük azonban nyilvánvaló: a hat nap történései felzaklatják őket, szüleik 

válásától való félelmük tapintható. Az aggodalmuk eloszlatásáért megrendezett 

 
7  SZABÓ 2014. 
8  A patriarchális társadalmi rend megbomlásával, a férfi-imágó elbizonytalanodásával, a 

környezeti és technológiai változásokkal, illetve ezek hosszabb távon súlyos társadalmi 

problémákat okozó következményeivel foglalkozik ZIMBARDO–COULOMBE 2014. 
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anyamegmentő ködös jelenet is fanyar humorral telített, hiszen a színpadisságot 

nem nélkülöző, álszent játék után az anya teljes természetességgel fordul vissza a 

hátrahagyott sítalpakért, mintegy jelezve, megrendezett volt minden, a kellékek 

hátramaradtak. 

Vera és Harry mellett a takarító figurája képviseli az objektív nézőpontot a 

filmben. A folyosón némán lépdelő, szemérmetlenül figyelő alak jelen van mindig, 

mindenhol, de megszólalni sosem fog, pusztán csak kíváncsi a történésekre. Csak 

szemlélő. Mint mi magunk. Mintha azt jelezné, nincs intimitás, a belső folyamatok 

éppúgy transzparensek, mint a külvilág előtt is nyitott életpillanataink. De értel-

mezhetjük a névtelen, hangtalan alakot kukkolóként is, aki rejtve vagy nyíltan, de 

ott van minden élettérben, minden lakóközösségben, aki előtt nincsenek titkok, 

csak az ő élete titok mindenki más előtt. (De erre senki se kíváncsi.) 

A kukkoló-szerepkör sokkal tágabb értelmezésben, de a Teljesen idegenekben is 

megjelenik. Csak itt a hívást, üzenetet fogadón kívül mindenki más válik kukkoló-

vá. Az élet fekete dobozaként működő okostelefon feltárja birtokosa legmélyebb 

titkait. És a film azt teszi leginkább nyilvánvalóvá, hogy kíváncsiak vagyunk mások 

titkaira. Nem csak a szereplők, mi is. És nemcsak a titkokra, hanem a megoldási 

lehetőségekre is, hiszen mindannyiunk számára ismert alaphelyzeteket vázol fel 

Genovese (gyereknevelési gondok, szeretői kapcsolatok, önelfogadás hiánya, bi-

zalmatlanság, önhazugság, párkapcsolati krízis stb.), ahogyan a Lavina is: hiszen ez 

a sztori is lehet bármelyikünk sztorija. 

A megoldások viszont elmaradnak: „»Ez nem is igazi sírás« – mondja a feleség 

a megbánást tanúsítani próbáló férjnek. És valóban: akárcsak Bergman hősei, a férj 

itt is szembenéz önnön lelke legmélyebb, legvisszataszítóbb bugyraival. Bergman-

nal ellentétben viszont itt nincs semmi katartikus. A férfi minden érzelmétől meg-

szabadulva gyújt rá egy szál cigarettára, megvonja a vállát, és hagyja, hogy a cim-

borája cipelje a saját kislányát. De még csak nem is ez a legkegyetlenebb húzása 

Östlundnak. Az, hogy elhiteti a nézővel, hogy ez a férfi egyszerűen nem tehet mást, 

minthogy csendesen beletörődik saját érzéketlenségébe, egyszóval hogy nincs 

megoldás, mert az élet néha ilyen és kész.”9 

A befejezések (homályos, többértelmű a Lavinában, sokkoló, minden addigit fe-

lülíró csavar a Teljesen idegenekben) megválaszolatlanul hagyják a kérdéseket, 

melyek idegesítően befészkelik magukat a néző tudatába: Mi hogyan viselkednénk 

ebben a helyzetben? Mit rejt az énünk? Érdemes-e teljesen őszintének lennünk 

másokkal, ha közben mély sebeket ejtünk? Érdemes-e teljesen őszintének lennünk 

önmagunkkal, ha fáj? 

Mindannyian saját életünkkel válaszolunk. Ha merünk. 

 

 

 

 

 
9  FARKAS 2014. 
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