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Beszámoló a falszifikáció bánatáról Mészöly Miklós humora kapcsán 

A legjobb gyógyszer a nevetés. Én is sokat szoktam nevetni. Haha. 
(Beliczai Balázs parodizálja Mikola István volt egészségügyi minisztert) 

Moritz Schlick a természettudományos ismeretek alapjairól értekezve a verifikáció 

öröméről mint egyfajta kielégülésről ír: „A tudomány próféciákat tesz, amelyeket a 

»tapasztalattal« ellenőrzünk. […] Tételezzük fel, hogy követtük az utasítást, és tényleg 

bekövetkezett a megjósolt esemény; ez azt jelenti, hogy olyasmit konstatálunk, amire fel 

voltunk készülve, olyan megfigyelési ítéletet hozunk, amelyet vártunk; egészen jellegzetes 

kielégülést érzünk, elégedettek vagyunk.” 1 Esetenként némileg hasonló módon működik az 

olvasás és az irodalomértés, vagy kicsit fellengzősebben az irodalomtudományos munka is. 

Mészöly Miklós Film2 című regényében humoros elemeket véltem felfedezni. A humort itt 

nagyrészt köznapi értelemben értem: olyan szövegrész, szövegösszefüggés, amely a 

„nevetés”-nek nevezett reakciót váltja ki a befogadóból. Hogy ez a nevetés kinevetés, 

megmosolygás vagy egyfajta összekacsintás, cinkosság, hogy „igen, értjük ám”, az most 

mindegy. Arról van tehát szó, hogy a kutató (kereső?) olyasmit talál, amire nem számított, 

hiszen Mészöly prózáját leginkább a ’szikár’ jelzővel szokás illetni, s ezt az általános 

vélekedést támasztják alá a szerző kanonizált szövegei is (Térkép Aliscáról, Jelentés öt 

egérről, Saulus). Az irodalomtudomány sok esetben úgy működik, hogy akkor örülünk 

igazán, ha olyasmire bukkanunk, ami nem felel meg a jóslatnak, ezért váratlan. Sokkal inkább 

a meglepetés, mintsem a verifiklás öröméről beszélhetünk. 

A Film című regény egy térrészlet, a budapesti Csaba utca és környéke két különböző 

időrétegét ábrázolja, és persze a felbukkanó dokumentumokon keresztül más idők is 

beszűrődnek.. Ez a „környék” azonban igen problémás kifejezés, tekintve, hogy az első 

mondat szerint maga az utca a „Moszkva tértől keletnyugatra”3 van. A korábbi történések 

idejét nagyrészt pontosan meg lehet határozni: 1912. május 23-án ér Silió Péter, vajtai paraszt, 

Budapestre4. Az ő „története” az egyik szál. A másik már nem datálható ilyen pontossággal, 

                                                 
1 Moritz Schlick: Az ismeret fundamentumáról. in: Forrai Gábor – Szegedi Péter (szerk.): Tudományfilozófia: 
Szöveggyűjtemény. Budapest, Áron Kiadó, 1999, 27-38. o., 36. o. 
2 Mészöly Miklós: Film. in: Mészöly Miklós: Az atléta halála. Saulus. Film. Magvető és Szépirodalmi, Bp. 
1977, 327-451. o. 
3 i.m. 327. o. 
4 ld. i.m. 339. o. 
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ám egészen biztosan 1972-ben vagy az utána következő évek valamelyikében járunk. Ezt 

abból állapíthatjuk meg, hogy találunk a szövegben egy hosszabb idézetet egy Dr. Massány 

Tibor által írt, a Hegyvidék 1972/1-es számában megjelent helytörténeti tanulmányából. Az 

egész regényre is illene, hogy helytörténeti jellegű, abban az értelemben, hogy egy hely 

(locus, jól körülhatárolható térrész) különböző idejű eseményeit helyezi egymás mellé. 

Némi magyarázatot igényel, hogy azok a szövegrészletek, amelyeket humorosnak 

neveztem, miként válnak azzá, és hogyan „lógnak ki” a regény tényszerűségre törekvő 

nyelvéből. Általánosan az tűnik közösnek a részletekben, hogy semleges tárgyilagosságukat 

maga a tárgy – semlegesíti. Ezek a történések (azaz a leíró nyelvvel láttatott események, 

cselekvések) mintha kívül esnének a hétköznapi történések kategóriáján. Igen ritkán történik 

meg az emberrel, hogy, mikor Budapestre ér, belecsöppen egy forradalomba, majd ráborul 

egy szekér paradicsom5. A szöveg elbizonytalanítja, hogy földön fekvő Silió Péterrel mi 

történik. Ezen a helyen nem szól arról, hogy egy rendőr lova levizelné, s később a tárgyaláson 

is tagadja ezt Péter. Ám egy Vajtó Dániel nevű diák azt vallja, hogy látta, amint a 

paradicsomos talajon csúszkáló lónak szétcsúsznak a lábai, s ebben a helyzetben levizeli 

Siliót6. Azt is hozzáfűzi, hogy a rendőr továbbugrathatott volna, de nem tette, ezért Silió 

védője szándékosságra gyanakodik, és mindezt enyhítő körülményként hozza fel Péter később 

elkövetett gyilkossága tekintetében. 

A tülekedésben és csatározásban Pétert megsebesíti egy rendőr kardja. A férfi végül a 

Városmajorban egy dombon lévő szilvásban köt ki, ahol egy malomkőre ül: „A mai követség 

épülete helyén leült egy vaslábú malomkőre – »ott, ahol az a szilvás kezdődik, azokkal a 

csirkóra metszett fákkal«. Amennyire a kövön ki tudta betűzni – Silió ismerte a nagybetűk 

egy részét –, valami Anna Krakkóé lehetett a birtok. A bíróság később helyszíni szemlét 

rendelt el Silió fölvezetésével, és meg is találták a követ »KRAKOW ANNO 1706« 

vésettel.”7 Úgy tűnhet, hogy játszik velünk a szöveg: maga a nyelv lehet tárgyilagos, az 

elrendezés azonban mintha ezen törekvést gáncsolná el. Előbb közli Silió „olvasatát”, ami a 

később szó szerinti idézetként szerepélő felirat fényében parodisztikussá válik. De nem csak 

ez az egy részlet ilyen, és erre maga az elbeszélő is reflektál: ha a „fegyveres erők mindenkor 

érvényes, emblémaszerű”8 pózát az Öregasszony mozdulatával hasonlítjuk össze, akkor 

„akaratlanul is parodisztikus hatást fogunk elérni”9. 

                                                 
5 ld. i.m. 339. o. 
6 ld. i.m. 421. o. 
7 i.m. 342. o. 
8 i.m. 406. o. 
9 i.m. 407. o. 
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És ezek az összehasonlítások a fontosak, hogy a tárgyilagos, semleges leírásban melyik 

dolog melyik másik dolog mellé kerül, és ilyenkor ugrik ki a nyúl a bokorból. 

Silió Péter tehát a Városmajorban ül egy malomkövön, ahol a sebesült lába miatt 

kénytelen ülve végezni a dolgát, és levizeli magát10. Összegezve a helyzetet: Silió Péter 

paradicsomleves, véres; talán ló-, és bizonyosan emberi vizeletben tocsog, amikor meglátja 

későbbi áldozatát, Sax Simont. Lebiceg hozzá, majd – talán – amiért a hurokkal fogott nyulat 

a férfi túl későn végzi ki, Silió a nyúl agyoncsapásához használt akonaverő kalapáccsal 

megöli őt. A férfi néhány, a bírósági tárgyalás során elhangzó mondata is figyelmet érdemel. 

A következő kettőt szó szerinti idézetként olvashatjuk a regényben: »„Madárfos vagyunk 

mind a Sió-patakon.”« és »„Ne szánjanak engem, szánják a vatrantyút”«. Előbbi leginkább 

akkor olvasható humoros elemként, ha az egzisztencializmusra tett utalásként értjük. Utóbbi 

főleg akkor, amikor arról olvasunk, hogy az ügyvéd a ’vatrantyú’ szó jelentése után kutatva 

arra jut, hogy „a vénasszony picsáját értik alatta Dunántúlon”11 (422. o.). 

A bemutatott példák segítségével próbáltam illusztrálni, hogy mit is kellene azon érteni, 

hogy főként a Silió Péterről szóló szál nem hétköznapi eseményeket mutat be. Persze ettől 

még nem válna humorossá a regény. Úgy tűnhet, hogy leginkább az ábrázolás „hogyan”-ja (a 

tárgyilagos leírás) és az ábrázolás tárgya (a Silióval megtörtént szerencsétlenségek) közti 

viszonyban képződik meg egyfajta humor. 

Meglepetésem örömén felbuzdulva azt a jóslatot tettem, hogy a humor hasonló formáit a 

korábbi, Filmet megelőző művekben is megtalálhatom. A meglepetés örömét így a verifikáció 

öröme követhette volna, ám amint az 1948-as Vadvizek (Mészöly első kötete) felől haladtam a 

Film felé, egyre inkább a falszifikáció bánatát kezdtem érezni. A következőkből remélhetőleg 

kiderül, hogy miért. 

A mészölyi próza olyan alakzatot állít a középpontba, amely a „hagyományos” realista 

regényirodalomban mintegy másodlagosnak tűnik: ez pedig a leírás. Esetünkben a leírás már 

nem pusztán alakzat, tehát nem egy retorikai értelemben vett eszköz, hanem szervezőelv. 

Mészöly nyíltan a magyar irodalom anekdotázó hagyományával szemben foglal állást, s 

ezt a hagyományt nevezi meg a magyar irodalom zártságának, provinciális jellegének 

okaként. 

„Sokszor hallottuk ugyan, hogy prózánk anekdotikus. Lehet ezt lekicsinylően mondani, s lehet 
ténymegállapításként. Mi tudjuk, hogy az anekdotikus jelleg nálunk mit takar: a domesztikált, a 
sorshelyzethez idomított rizikót. […] az anekdotikusság zsongító, titkos nyelve, amelyen bármikor ki 
lehetett mondani az iszonyút is, anélkül, hogy ki kellett volna mondani. Ha viszont csak mi tudjuk 
                                                 
10 ld. i.m. 343. o. 
11 i.m. 422. o. 
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valamiről, hogy mit takar, az könnyen provinciálisnak és banálisnak tűnhet a világ szemében. 
Prózánknak – úgy hiszem – igazában ez a tragikusan intim titka és handicapje.”12 

Leíró nyelvében a cselekmény nem előre adott a történet elmondásához, ábrázolásához 

képest. A leíráson keresztül jön létre a cselekmény is – ha egyáltalán létrejön; bár ebben az 

esetben találóbb lenne az ’esemény’ vagy ’történés’ szavakat használni. Mindez tudatos, 

programszerűen tárgyilagos prózanyelvet alakít ki, amelyet legjobban a Filmen figyelhetünk 

meg. A T/1-ben megszólaló elbeszélő-rendező a leíró részletekben a fikció szerint egy kamera 

„objektív”, tárgyilagos nézőpontjára redukálva jelenik meg. 

Bagi Zsolt A körülírás 13című kötetében a leírást nivelláló szervezőelvnek tekinti: azaz a 

leírás – az elbeszéléssel szemben – nem elrendez, nem hoz létre hierarchiát, amelyen belül az 

egyes részletek a végkifejlet felől nyernék el értelmüket, hanem a dolgokat mint egyenrangú, 

mélység nélküli felszíneket kívánja elénk állítani. (Erre az elméletre később még 

részletesebben is visszatérünk.) Ezt az elképzelést támasztja alá a noveau roman fontos 

alakjának, Robbe-Grilletnek a programja, amelyet A holnap regényének egyik útja című 

írásában fogalmazott meg. A tökéletesen személytelen tekintet ábrándja helyett a cél e tekintet 

felszabadítása, azaz lehetővé tétele annak, hogy az olvasó ne egy már értelmezett világba 

kerüljön fogyasztóként, hanem hogy szabad tekintete által ő maga hozza létre az értelmet. Ez 

úgy érhető el, ha a szöveg nem kínálja tálcán sem a jelentést, mint a Robbe-Grillet által 

paradigmatikusnak tartott Balzac-i realizmus; sem a jelentés-nélküliséget, mint az abszurd. 

„[A] világ sem nem jelentésteli, sem nem abszurd. Egyszerűen: van. [kiemelés az 

eredetiben]”14 A leíró [descriptif] nyelv tehát a műalkotásban megformált dolgokat mint 

értelmezetlen és megértésre váró dolgokat kívánja felmutatni. 

Úgy tűnt, hogy a vázolt elmélet keretein belül ugyan nagyrészt leírható, értelmezhető 

Mészöly regénye, ám mintha a Film említett részei kibújnának ebből a keretből. A humor 

ugyanis eleve feltételez valamiféle előzetes megértést és értelmezettséget – azaz egy olyan 

regényen belüli nézőpontot, amely már értelmez, ezért rajta keresztül jelentéses elemekkel 

találkozunk. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a dolgokat nem pusztán mint érzékelteket, hanem 

mint észlelteket15 tárja elénk. Ilyen lenne az az elbeszélő, aki a föntebb már taglalt módon 

helyezi egymás mellé a részleteket, tehát értelmez, mivel egy, a jelenidejűként bemutatott 

                                                 
12 Mészöly Miklós: Bevezető egy irodalmi esthez. Új Dunatáj, 2001. június, 84-86. o., 84. o. 
13 Bagi Zsolt: A körülírás. Nádas Péter: Emlékiratok könyve. Jelenkor, Pécs, 2005, különösen: 82-102. o. 
14 Alain Robbe-Grillet: A holnap regényének egyik útja. in: Konrád György (szerk.): A francia »új regény« II. 
Európa, Bp. é. n. 
15 Érzékelt és észlelt: amennyiben feltételezzük egy tiszta, értelmezéstől és mindenféle megelőző tudati munkától 
mentes érzékelés lehetőségét – ahogy ezt a nouveau roman és Mészöly poétikája feltételezi, akkor a fő különbség 
ennek a tudati munkának a meglétében vagy meg-nem-létében keresendő. Az észlelet úgy képzelhető el, mint a 
tudat által értelmezett, jelentéssel ellátott érzet. 



7 

eseményekhez képest későbbi nézőpontból beszél, amely feltételezi ezen események 

ismeretét. 

Mindezek alapján a következő kérdések felől vizsgáltam volna meg a Filmben 

megfigyelhető leíró nyelvet: lehetséges-e Mészöly esetében egyfajta szikár humorról 

beszélni? Olyanról, amely nem előfeltételezi az értelmezést. És lehetséges-e a leíró nyelven 

belül a humor? Kutatásom során azonban arra jutottam, hogy ha Mészöly Miklós prózáját a 

Vadvizektől a Filmig vizsgáljuk, akkor alig találunk olyan részleteket, amelyek kibújnának a 

felvázolt keretből. A Film ismertetett részletei alapján pedig erőltetettnek tűnne szikár 

humorról beszélni a részletek kicsiny aránya miatt. 

Megszakítottság és a történetmesélés elvetése 

Az első, nagyobb lélegzetvételű, monografikus igényű összefoglaló munka, amely 

Mészöly Miklós írásművészetéről született, Thomka Beáta nevéhez kötődik, ebben ő is 

megjegyzi, hogy „Mészöly szemléletmódjában a humornak, iróniának kevés jelentősége 

van”16. Az egyik fontos fogalmi ellentétpár, amellyel az életműbe tartozó szövegek általános 

jellegzetességét kívánja megragadni, a folytonosság és a megszakítottság. A XIX. századból 

örökölt, és a XX. század első felében jórészt megtartott linearitásra épülő elbeszélésformákkal 

állítja szembe. Az elbeszélést megszakítottság, a különböző múltakban lejátszódott történések 

egyidejűsítésére irányuló törekvés jellemzi. Emiatt az elbeszélt elemek egymás mellettiségét 

hangsúlyozó metonimikus forma helyett a párhuzamosságra, az asszociativitásra építő 

metaforikus elbeszélési forma uralja Mészöly prózáját. Az értelmező szerint a Nyomozás-

sorozat központi jelentőségű ebből a szempontból: „Itt lép ki Mészöly a történetből mint az 

események egymásutániságából, a metonimikus formálásból, s létrehozza az időrendből 

kiragadott a lineáris időképzetre vissza nem vezethető, öntörvényű történet formáját.”17 

Thomka a tudatfolyamatokra összpontosító újabbkori prózával hozza összefüggésbe az 

opust. Az elbeszélő látóterébe kerülnek saját tudatfolyamatai is, amelyek ugyanúgy az 

elbeszélés részét képezik, mint művilágbéli leírt történések. A valós fogalmába így a világ 

tényszerűségei mellett az elbeszélői tudat imaginatív eljárásai is bekerülnek. Mindez az 

elbeszélők időszemléletét, az elbeszélés időkezelését is átalakítja. A már említett 

párhuzamosság jelen és múlt viszonyát érinti leginkább – Thomka az elbeszélés idejéről mint 
                                                 
16 Thomka Beáta: Mészöly Miklós. Kalligram, Pozsony, 2005, 47. o. 
17 i.m. 52. o. 
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jelenidejű régmúltról beszél: „A szándék, hogy az elbeszélés ideje egy szüntelen praesens 

plusquamperfectum legyen, az epika kiszabadítása a befejezettségbe zárt eseménysorokból, 

kapcsolatteremtés térben és időben egymástól függetlenül bekövetkezett megtörténtségek 

között. Mindennek helye és ideje az elbeszélői tudat, megvalósítója pedig a reprezentáló, 

megjelenítő narráció.”18 

Thomka amellett, hogy az újabbkori próza már említett vonulata és a mészölyi 

írásművészet között hasonlóságokat állapít meg, több fontos különbségre is figyelmeztet. Az 

első és legfontosabb, hogy Mészöly fikciója empirikusabb és reálisabb, mint a legtöbb 

modern elbeszélőé. Egyfajta mikrorealizmust és ebből kinövő perceptív gazdagságot említ. Ez 

a megállapítás kiemelkedő fontosságú lesz számunkra, hiszen rámutat, hogy a percepciót 

rögzítő leírás nemcsak a világszerűséget létrehozó mellékes elem, hanem az elbeszélés 

lényegi problémáit érintő szövegszervező eljárás. Az empirikus fikció mellett a 

tényszerűségekből összeálló értelemkonstrukciókkal szembeni szkepszis is megfigyelhető: a 

nyomozás, kutatás (ezek a mészölyi elbeszélők jellegzetes magatartásai) eredményének 

megkérdőjelezése befejezetlenséghez és nyitott formákhoz vezet. 

Megalapozottnak tekinthető Thomka feltevése, hogy a filmtechnikák tanulmányozása is 

befolyásolhatta azt a prózapoétikai magatartást, amelynek lényege a „gyökeres elfordulás a 

folyamatos, lineáris történetmondásra alapuló hagyománytól.”19 

Fontos állomás ebben a tekintetben a Film, ám hozzá kell tennünk, hogy nem azért, mert 

lineáris történetmesélés helyett megszakítottat alkalmazna a rendező-elbeszélő. A 

történetmesélést mint olyat veti el. Anélkül, hogy egy fejlődéselvű pályarajz látszatát 

akarnánk kelteni, mégis meg kell jegyezni, hogy valószínűleg ez a legfontosabb különbség az 

1967-ben befejezett Saulus és az 1972-73 során megírt Film között. „A történeteknek nincs 

végük”20, olvasható a Saulusban, s ez egyfajta kulcs is a regény felépítésével kapcsolatban 

gyakran alkalmazott ’mozaikosság’ kifejezéshez. A történetek ugyan mozaikosak, nem érnek 

véget, néhol egymásba gabalyodnak, de történetmesélés megmarad. 

Az életművön belül, talán nem túlzás, a különbözőségek regénye a Film. Thomka is 

megjegyzi, hogy „a Film regénymodellje viszonylag önállóan áll az opusban.” 21 Arra is kitér, 

hogy a mű a befogadótól is nagyobb figyelmet és aktivitást követel, mint a lineáris 

történetelvűségre építő szövegek. 

                                                 
18 i.m., 20. o. 
19 i. m., 51. o. 
20 Mészöly Miklós: Saulus. in: u.ő.: Az atléta halála, Saulus, Film. Magvető és Szépirodalmi, Bp. 1977, 273. o. 
21 Thomka Beáta: Mészöly Miklós… 117. o. 
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Azonban nemcsak a történetmesélés elvetésének érdemes figyelmet szentelni. 

Különösen fontos szerep jut a térnek a regényben, azt is mondhatnánk, hogy egy bizonyos 

térrészen keresztül a tér általános problematikája tárul föl. Ebben a problematikában pedig tér 

és történetiség és vizualitás viszonya válik meghatározóvá. A történet(iség)et itt nem az 

elbeszélés transzcendens tárgyaként, hanem időbeli tényszerűségek, megtörténések 

halmazaként kell érteni. 

Röviden összefoglalva: a Filmet mint nem-narratív (nem történetet mesélő), a tér, a 

vizualitás és a tényszerűség problémakörét középpontba állító művet fogjuk megvizsgálni. 

Főként Moholy-Nagy László elméleti szövegeire támaszkodva szeretnénk ezt elvégezni. Mint 

majd kiderül, az ő írásaiban is gyakran előkerülnek a regény kapcsán említett problémák. 

Kamera által élesen 

Moholy-Nagy elmélete azért is lehet kiemelkedően hasznos vizsgálatunk szempontjából, 

mert az ő értelmezői horizontjában a film nem volt természetes, megszokott jelenség, emiatt 

sok tekintetben reflexívebb a köznapinál, hasonlóan a Film elbeszélőjéhez. Ám ez az optikai 

érzékenységnek is nevezhető értelmezési eljárás sok esetben egyfajta naiv optimizmussal is 

párosul, s ezt szem előtt tartva kell értelmeznünk és felhasználnunk a magyarázat során 

elméleti keretét. 

A film(készítés) összetevői 

A film materiális alapjaitól a kivetítéséig négy összetevőt különböztethetünk meg 

elméleti írásai alapján. Első a rögzítő apparátus. Ez a film létrejöttének materiális alapja a 

forgatás finanszírozásától a felvevőgépig. Az ide tartozó elemek közül a felvevőgépek, a 

leképezésért felelős eszközök technikai oldala, valamint esztétikai funkciója érdekli 

leginkább, és a mi vizsgálódásaink számára is ez tűnik a legrelevánsabbnak. A második a 

rögzített képek sora. Itt állóképek egymásutánjáról van szó. Szintén fontos lesz, hiszen a film 

állóképek sorozataként való elképzelése Mészöly Filmbéli elbeszélő-rendezőjét is jellemzi, ez 

pedig meghatározza a filmhez kapcsolódó időszemléletét. A harmadik komponens a kivetítő 

apparátus, vagyis az elkészített film aktualizálásáért felelős tárgyi és emberi feltételek 

összessége. Ennek az összetevőnek kisebb szerepet szán a Film, ám egy szimbolikusnak 
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mondható hellyel kapcsolatban mégis ki kell majd térnünk rá. A negyedik pedig maga az 

aktualizált, kivetített film. 

Film 

Moholy-Nagy érdeklődését mindvégig az optikai megformálás különböző esetei kötik 

le. Attól függően, hogy ez a megformálás statikus vagy kinetikus, különbözteti meg a 

táblaképet és a filmet. Számára a film lényege a fény mozgása. A fény leképezése során 

létrejövő termék azonban az állókép, hiszen rendszerében a kivetítésre váró film szalagra 

rögzített állóképek, fotók sorozata. Jól mutatja ezt a fotó és film kapcsolatáról alkotott 

elképzelése is: „A fényképezés a filmben éri el tetőpontját.”22 A filmélményben a mozgást a 

lejátszó eszköz által kibocsátott fény és a fénylő pontokból a vetítőfelület(ek)en vagy a vetítés 

terében létrejövő látvány képviseli. Ezért is állítja szembe több írásában az általa statikus 

képnek nevezett táblaképet a kinetikus képpel, azaz a kivetített filmmel. 

Moholy-Nagy elméleti írásaiban és kísérleti munkáiban egyaránt a film sajátos lényegét, 

belső törvényszerűségeit keresi, azt, ami csak a filmre mint a kinetikus megformálás egyik 

típusára jellemző. 1921-ben készítette el egy tipofotó formájában az A nagyváros dinamikája 

című film tervezetét. Ez elé rövid bevezető szöveget írt, melyben leszögezi, hogy a film 

lényegéhez nem tartozik hozzá a narrativitás: „»A nagyváros dinamikája« nem akar tanítani, 

nem moralizál és nem mesél, nincs más célja, mint hogy vizuálisan, és csakis vizuálisan 

hasson.”23 Hasonlóképpen fontos, amit a vizuális hatás összetevőiről mond: „Az egymás 

mellett sorakozó elemek totalitása – az tudniillik, hogy a legkisebb részek egyaránt 

vonatkoznak egymásra és az egészre, mind kiszámíthatatlan tényezői az összhatásnak.”24 Fel 

kell hívni a figyelmet arra a kiszámíthatatlan tényezőre, amely a részek relációjában 

keletkezik, s így leginkább a befogadói tudattal és jelentésalkotással hozható kapcsolatba. 

Moholy-Nagy tehát végtelenül bizakodó az optikai leképező rendszerek megbízhatóságát, a 

tényszerűségek dokumentálhatóságát illetően. Az ezeket befogadó tudatot illeti kétellyel, 

hiszen a különböző értelemtulajdonító, összefüggésképző eljárások eredményképpen 

jelentésessé válik a képsor. A jelentés pedig egy olyan esetlegesség, amely nem hagyja meg a 

tényeket a maguk tényszerűségében, hanem kauzalitást és célszerűséget rendel hozzájuk. 

                                                 
22 Moholy-Nagy László: A fényképezés megújulása. in: u. ő.: A festéktől a fényig. Kriterion Kiadó, Bukarest, 
1979, 45-48. o.; 47. o. 
23 Moholy-Nagy László: Festészet, fényképészet, film. Corvina, Bp. 1978, 119. o. 
24 u.o. 
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Fényképezőgép és kamera 

A film (és a fotó) alapanyaga tehát a fény. A fény mozgása és a leképezés eredménye, a 

fényérzékeny felületen létrejövő állókép(ek) között azonban van egy fontos közvetítő elem, a 

felvevő vagy leképező eszköz. A film létrehozásának ezen komponense is élénken 

foglalkoztatja Moholy-Nagyot. Szem és felvevő eszköz viszonyát olyan organikus egységként 

képzeli el, amelyben a gép tökéletesíti az ember látását: 

„Ez a technikai kiszélesítés […] szinte szemünk fiziológiai átalakításához vezet, amidőn 

a lencse hibátlan pontossága és erőssége valamely tárgy leírásában olyan 

megfigyelőképességet enged meg, s olyan látásra nevel, amelynek standardja ma a 

túldimenzionált, túl gyors, pillanat- és mikroképek felvételéig terjed. […] A fotográfia így 

egy fokozott, illetve érzékenyebb látással ajándékoz meg bennünket (a szemünk számára 

adott időben) s (a szemünk számára adott) térben.”25 

A kamera mint a látás új eszköze kiszélesíti a vizuális érzékelés lehetőségeit. A közelítés 

vagy nagyítás, a távolba látás (ld. mikroszkópok és távcsövek), a békaperspektíva vagy a 

repülőgépekről készített légi felvételek a térbeli dimenzió felől megközelített alkalmazásai a 

felvevőeszközöknek. Ám az idői összetevő megtapasztalásában hozott újításokat is kiemeli 

Moholy-Nagy: a lassítás és gyorsítás olyan mozgásfázisokat enged látni, olyan 

mozgásélményhez juttat, amire a film feltalálása előtt nem volt példa. Elsősorban a „hiteles”, 

tényszerű dokumentálás és az ábrázolás lehetőségeit érinti mindez. 

Másfelől a leképező rendszerek ilyesfajta szerepe megközelíthető úgy is, mint nézőpont a 

nézőpontban: a szem egy tőle lényegien nem különböző, a térben hozzá közelálló nézőponttal 

egészül ki a felvétel pillanatában. Az egész látóteret betöltő vetítőfelületről van szó.  

Fotogram 

Moholy-Nagy az optikai megformálás egy olyan eljárásáról is beszél, amelyben nincs 

közvetítő eszköz, csak a fény és a fényérzékeny tárgy vesz részt a folyamatban. Ezt hívja 

fotogramnak. Az eljárás során „a fényt különböző törési koefficienssel rendelkező tárgyakon 

keresztül egy ernyőre (fénylemez, fényérzékeny papír) bocsátják, vagy különféle szerkezetek 

segítségével eltérítik eredeti útjából.”26 Közvetlenül nyerhetünk optikai leképeződéseket 

tárgyakról. A tárgyak áttűnései által a tónusok és formák gazdagsága jön létre. Számunkra az 

áttűnések mikéntje lesz kiemelkedően fontos. A tárgyak egymásra rétegződése hozza létre azt 

                                                 
25 Moholy-Nagy László: A fotográfia: napjaink objektív látási formája. in: u.ő.: A festéktől a fényig…, 113. o. 
26 Moholy-Nagy László: Festészet, fényképészet, film… 29. o. 
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a struktúrát, amely aztán leképeződik a fényérzékeny anyagon. A Film című regényben 

idősíkok egymásra rétegződését tapasztalhatjuk. 

Állókép és idő 

Az állóképek sorozataként felfogott film természetesen kihatással van a filmbéli 

időszemléletre. A pontként elképzelt pillanat az alapja egyfajta optikai érzékenységnek, amely 

pedig lehetőségi feltétele a szem, és általában az emberi érzékelés tökéletesítésének. Erre utal 

Moholy-Nagy, amikor a fotón látható „világos-sötét variációknak végtelenül finom 

fokozatai”-ra27 hívja fel a figyelmet. Azonban a fotó nemcsak az árnyalatok gazdagságát 

képes megragadni, hanem a különböző mozgásfázisok sokaságát, az anyagi minőségek, 

textúrák összetettségének struktúráját. Erre utal, amikor azt írja, hogy a fényképezés 

különösen alkalmas lehet „szövetek textúrájának, különböző anyagok struktúrájának 

(faktúrájának) értékelésére” A mikroközelik a Filmben is fontos szerephez jutnak, így például 

az idős pár szobájának leírása során a szövetek és különböző anyagi minőségek megragadása 

során, vagy a séta során a pár test tulajdonságainak szemrevételezésénél. 

Kamera, elbeszélő, befogadó 

A Film „stábja” (elbeszélő-rendezője) egy jól körülhatárolható térrész, egy hely 

történetét, pontosabban ennek a helynek egy bizonyos történetét próbálja rekonstruálni. Ez 

adja meg a regény alaphelyzetét is: a hely a budapesti Csaba utca és környéke, az idő pedig 

1912 és 1972 vagy ’73. Az első Silió Péter „szálának” az ideje, a második, ami a 

filmfelvételek jelenideje is, az Öregasszony és az Öregember néhány százméternyi sétájának 

ideje. Tárgyakon, szövegeken és képeken keresztül más időpontok, ezekkel együtt más 

időrétegek is beszüremkednek a regénybe. Ezek pontos felbukkanását, az időpontokat 

kimerítően térképezi fel Bazsányi Sándor28. Az elbeszélő-rendező szenvtelen, leíró 

megnyilatkozásaiban egy kamerára próbálja redukálni nézőpontját. Más esetekben olyan 

szövegrészleteket olvashatunk, amelyeket a) tájékoztatásnak nevez, ezek valószínűsíthetően a 

felvételekbe is belehallatszódó, a két szereplőnek szóló tényszerű megállapítások, 

felolvasások. A szöveges dokumentumok ilyen módon vannak jelen a regényben. b) Olyan 

                                                 
27 Moholy-Nagy László: A fényképezés megújulása. in: u.ő.: A festéktől a fényig… 45. o. 
28 Bazsányi Sándor – Wesselényi-Garay Andor: „vakolattal borított – s így nem látható - festmény”. Mészöly 
Miklós Filmjéről. Új Forrás, 2011/6, 70-95. o., ld. 73-74. o. 
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mozzanatok is akadnak, amelyek valószínűleg nem hallhatók a Filmbéli filmben, ezek 

rendezői utasítások, értelmező megjegyzések. Fontos továbbá azt is megállapítani, hogy az 

elbeszélő-rendező a felvételek egészének ismeretében szólal meg, ahogy erre az utalásokból 

következtetni lehet. Például az Öregember egyik fulladása során az Öregasszony meglódul, 

mindezt hátulnézetből veszi a kamera, aminek következtében a szoknya csapódásán keresztül 

feltűnővé válik az asszony széttartó lába. A láb ilyesfajta látványát az elbeszélő-rendező egy, 

a film akkori jelenidejéhez képest későbbi jelennel hozza összefüggésbe: 

„Később, egy adott pillanatban, ezt még szemérmetlenebbül vesszük majd észre, a haláleset után. Ott 
fogunk állni a szobájuk akváriumzöld homályában, s kérésünkre régi leveleket, fotókat, néhány 
jegyzőkönyvet szed elő a szekrény fiókjából. Ehhez mélyen kell lehajolnia, s ezt csak úgy tudja 
végrehajtani, ha a szoknyáját följebb húzza, a lábát szétveti, hogy ne dőljön előre.”29 (Kiemelés tőlem, 
S. A.) 

A második mondat első tagmondata még jövőidőt használ („fogunk állni”), majd a 

második tagmondat már jelenidejű igealakkal él („szed elő”). A Thomka Beáta által is említett 

jelenidejűsítés, párhuzamba állítás példájáról van szó, ha az idősíkok egymásba csúsztatására 

fókuszálunk. Ami azonban hasonlóan fontos, hogy ez nem a kamera semlegessége, ezt az 

elbeszélő-rendező fűzi hozzá, azaz amellett, hogy értelmezést fűz egyes képsorokhoz (leíró 

részletekhez), egymás mellé is állít képeket, tehát elrendez, montázsokat készít. 

Azt a megfigyelést tettük tehát, hogy háromféle beszédmód különíthető el a Filmben: a) 

leíró részek, b) tájékoztatások, c) rendezői utasítások, értelmező kommentárok. 

Leírás 

Már a Film rövid, bevezető részéből világossá válhat a leíró részek és az ezekhez 

kapcsolódó, ezeket összekötő és ezeknek jelentést adó rendezői perspektíva elkülönültsége: 

„A harangláb ablakai csak optikai csalódásként hatnak lőrésszerűnek; megfelelő világítással 

két egymás fölött nyíló ablakot emelünk ki a betonszürkéből, és hagyjuk felfényleni.”30 Az 

’emelünk ki’ és a ’hagyjuk felfényleni’ kifejezések igazán jelentősek itt. A második a 

tényszerűség, a bekövetkezés dokumentálásának igényét fejezi ki, míg az első ezzel szemben 

nyilvánvalóvá teszi, hogy a kamera mögött mindig áll valaki, aki válogat az éppen felvehető 

részletek között, aki meghatározza, hogy a nézőpont honnan legyen tárgyilagos. 

Bagi Zsolt A körülírás31 című kötetében a leírást az elbeszéléssel állítja szembe. A 

kauzalitás felől nézve az elbeszélés irreverzibilis, egyértelmű ok-okozatiságot, ezen keresztül 

                                                 
29 Mészöly Miklós: Film… 347. o. 
30 i.m. 327. o. 
31 Bagi Zsolt: A körülírás… 
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pedig időrendet hoz létre. A leírás ezzel szemben felfüggeszti az okozatiságot. Emiatt 

adekvátabb megnyilvánulási formája a jelenidejű percepciókra koncentráló elbeszélői 

tudatnak. 

Az ábrázolás tárgya felől tekintve: az elbeszélés egy mélység felszínét ábrázolja – azaz a 

részlet mindig az elbeszélés totalitása felől nyeri el értelmét. Ez a célelvűség, a totalitás felé 

való haladás adja az elbeszélés mélységét. Ezzel szemben a leírás mélység nélküli felszínt 

ábrázol, minek következtében a célelvűséget is kizárja magából. 

A funkciójukat alapul véve a következőképpen alakul a helyzet: az elbeszélés elrendez, 

az egyes részek között hierarchiát állít fel. Tehát az elbeszélésben nem egyenrangú elemekkel 

találkozunk. A leírás nivellál, az elemeket egyenrangú elemekként tárja elénk. 

A Filmet vizsgálva mindezt két jellemzővel egészítjük ki. Az első a pillanatszerű 

időkezelés. A leíró részek szubjektuma horizont nélküli: nemcsak a kamera tárgyilagosságát, 

de annak tárgyiságát (dologiságát) is szimulálja. Mészöly egyik 1968-as kijegyzésében a 

következő részletet olvashatjuk: 

„Okosságunk, elfogultságaink, rögeszméink, hiteink, túlbuzgó képzeletünk azonban reflektorral 
világítja be előre az utat… Jóistenné kell lennünk, menthetetlenül. Csinálnunk kell a világot, s nem 
tettenérnünk. Semmire nem vágyom úgy, mint tiszta tudattal lenni – ha ezzel pillanatokra is – 
emléktelenül. És erre visszaemlékezni; párhuzamba állítva okosságommal, elfogultságaimmal, stb. 
Realistának lenni – már amennyire lehet: zseblámpával szubjektivizálni, nem reflektorral. Legyünk 
szerények.”32 

A leíró részek a kamerán keresztül a pusztán optikailag megformált teret láttatják. Az 

idő nélküli, vagy állandó jelenidőben lévő, állandóan jelenlevő tudat alakítja ki a leíró részek 

időbeli sajátosságát. Ebből a szempontból itt válik fontossá Moholy-Nagy elmélete: az 

állóképek sorozataként elképzelt film, valamint a leképező rendszerek szemet tökéletesítő 

funkciója: a kamerával létrehozott állóképek sorozata az alapja annak az optikai 

érzékenységnek, amely megengedi, hogy 1) a mikroközelik révén a részletek gazdagsága 

feltáruljon, 2) a lassítások által olyan mozgásfázisok is látszódjanak, melyeknek az 

érzékelésére az emberi szem képtelen. A Filmbéli leíró részekben a kamera által élesen látjuk 

a részleteket. A kamera „percepciói” a leképezés folytán állandó jelenlétre tesznek szert, 

hiszen a lejátszással (felidézéssel!) bármikor jelenlevővé tehetők. Thomka Beátának a modern 

regényre vonatkozó megállapítását a Filmre is érvényesnek tarthatjuk: „más-más időpontú 

                                                 
32 Ambrus Lajos és Prágai Tamás (szerk.): Mészöly Miklós. Napkút-Cédrus Művészeti Alapítvány-PIM, Bp. 
2006, 47. o. 
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eseményeket szinkronizál, s ezeket nem mint megtörténteket, hanem mint »történőket« állítja 

elénk.”33 

A második jellemző, amivel kiegészítjük Bagi Zsolt megállapításait, a személytelenítés. 

Arról van szó, hogy a leírásban adott látvány nem ágensek cselekvéseit mutatja meg. Az 

Öregasszony és az Öregember, a két „aggroncs”34, vagy bármelyik „szereplő”, emberi lény a 

kamera és a mikrofon nézőpontjából adott érzéki dolgokként szerepelnek a regényben. Ezt, ha 

nem is alátámasztja, de megerősíti, ha megemlítjük, hogy kettejükről szinte semmilyen 

személyes információt nem tudunk meg. Hangsúlyosabbá válhat ez a mozzanat, ha azt is 

felelevenítjük, hogy a csak felbukkanó Burre-Magyar Frigyesné személyi igazolványa 

véletlenül (!) a kamera elé kerül. De mindezeknél erősebb bizonyítékot is idézhetünk. A 

cerkófmajom körül támadó csoportosulás közelében megjelenik két rendőr: „Ugyanakkor a 

két rendőrről sem feledkezünk meg, akik a teraszlépcsőnél állnak meg vitatkozni, s mint a 

felhúzós szerkezetek, hajszálra egyformán ütögetik a tenyerüket a gumibotjukkal.”35 

(Kiemelés tőlem, S. A.) Vagy még egy jelenet, amely amellett, hogy személytelenít, reflektál 

is a kamera „mögötti” tudat horizont nélküliségére és a percepció tiszta jelenidejűségére. 

„Mindenesetre, mikor az Öregasszony megragadja a tropikál válltömést, ettől egyáltalán nem 

lesz elkülöníthető az Öregember egyidejű akciója (vagy csak ijedt reflexe?), ahogy a kezét 

beleejti a gulyáslébe. Vagyis a szándékosság az, ami végleg elveszik itt, mindenféle 

vonatkozásban: hogy volt-e vagy sem. Csak az eredményt látjuk.”36 

Leltár és leírás 

A leíró elbeszélő egyik leggyakoribb tevékenysége a leltározó számbavétel. A 

különálló, egymástól független tárgyak között kapcsolatot létesít a tekintet: ezen tárgyakban 

az egyetlen közös, hogy egy adott időpillanatban ugyanaz a látómező fogja be őket. Mégis, a 

leírás idegenként, egymástól teljesen függetlenként kívánja őket megmutatni. 

Említésre méltó, hogy Moholy-Nagy egyik forgatókönyv-tervének szövege is így 

működik. A Film egy részletével párhuzamba állítva fontos hasonlóságokat figyelhetünk meg: 

Mogoly-Nagy: Egy fényjáték-film 
szcenáriuma 
„Egy elektromos villanyégő előállítása. 
Fotogram – és előállítása. 

Film : 
„Az udvarokon beton, kő, vasajtók, a 
Házkezelési Kirendeltség több éves 
sittkupacai, gömbvaskötegek, alumínium 

                                                 
33 Thomka Beáta: Mészöly Miklós… 105. o. 
34 Mészöly Miklós: Film… 340. o. 
35 i.m. 379. o. 
36 i.m. 419. o. 
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Fényszórók. 
Fénymozgás-hatások; irisz-szerű kápráztatás 
spirális mozgásokkal, nyíláskicsinyítések és 
nyílásnagyítások, automatikusan záródó 
maszkok.”37 

szeméttárolók: ezekkel nehezítjük az 
összehasonlítást.”38 

Retorikai szempontból a felsorolások és halmozások, grammatikai értelemben a jelzős 

szerkezetek gyakran mondatértékű alkalmazása, ami szembetűnő ezeknél a szövegrészeknél. 

A főnevesítésre való törekvés, a mondatot uraló főnév a megnevezés és a rámutatás határozott 

igénye és aktusa. A leíró részek tehát a percepció és az itt-és-most hitelességét biztosítják a 

Filmben. 

Rendezői utasítások és értelmezések 

Az imént idézett Filmbéli részlet alkalmat ad arra, hogy áttérjünk egy másik 

beszédmódra – a rendező megnyilvánulásaira. A kettőspont után szereplő többes szám 

harmadik személyű ige („nehezítjük”) már egy szándékkal, horizonttal rendelkező 

szubjektumra utal. Hogy horizonttal, tehát előzetes tapasztalatokkal, percepciókkal, 

emlékekkel és a jövőre vonatkozó elvárásokkal rendelkezik, az előre- és hátra utalások 

rendszere, az egyes részletek közti kapcsolatteremtésre irányuló igény bizonyítja. Ahogy már 

volt róla szó, az aktuális jelen idejű, kamerán keresztüli percepciókhoz későbbi vagy korábbi 

jelenidőket rendel az utalások által. Legfőképpen ebben, a leíró részekhez viszonyított 

utóidejűségben valósul meg az elbeszélő-rendező szelektáló és összefüggéseket teremtő 

munkája. 

A kamera és a mögötte álló szubjektum viszonyára Thomka Beáta is kitér: „Nemcsak a 

látottat követjük, nemcsak az Öregember és az Öregasszony lefokozott mozgását, sétáját, 

hazatértét, halálát, hanem a látást és a láttatást is. A re-prezentáció a történeten belülre kerül, 

maga is meg-jelenített világréteg, elemi történülés.”39 

Sághy Miklós a kamera és a kamerametafora szerepét vizsgálva felhívja a figyelmet az 

elbeszélő-narrátor többes szám első személyű megnyilatkozásaira, és a regényben betöltött 

szerepüket a narrátor és a befogadók viszonyában fontos szerepet betöltő elemként 

magyarázza. „[A] beszélő alany a kamerát mint saját énjének metaforikus kivetítését gondolja 

el, annyiban megosztott »én«-jének kettősére utalhat a »mi« személyes névmás. A csoportba 

tartozó alanyok száma azonban tovább növelhető. A kamera ugyanis olyan médium, mely 

                                                                                                                                                         
37 Moholy-Nagy László: A festéktől a fényig… 77. o. 
38 Mészöly Miklós: Film… 327. o. 
39 Thomka Beáta: Mészöly Miklós… 121. o. 
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újabb tekinteteket vonhat be a látvány megfigyelésébe, hiszen a rögzített anyag a 

reprezentáció eszköze, és ezáltal (legalábbis elvben) időben kiterjeszti a tettenérés 

lehetőségét. Így a kamera mint a nézői tekintetek gyűjtőhelye is funkcionálhat.”40 

Mindezek tükrében felmerülhet, hogy az elbeszélő-rendező egyszerre befogadó is. Azt 

állítjuk, hogy ez az elbeszélő-rendező a Filmbéli épp létrejövő filmet fogadja be, jelentéseket 

és összefüggések lehetőségeit alkotja meg. Ezen tudati működéseknek a dokumentálásai a 

kommentárok, a nyomozás elbeszélői magatartása ezekben a megnyilvánulásokban érhető 

tetten. Erre bizonyítékként csak egy példa: „Nem kérdezősködünk – miután látni fogjuk, hogy 

úgyis hiábavaló. Továbbra is rájönni igyekszünk egy többé meg nem ismételhető együttlét 

logikájára. Vagy illogikátlanságára. Ami természetesen mindegy.” A kamerával dokumentált 

tényszerűségek alapvetően jelentés nélküli halmazán végzett tudatni munka a nyomozás, és ez 

helyezi befogadói szerepkörbe az elbeszélő-narrátort. 

Tájékoztatások 

Amellett szeretnénk érvelni, hogy ezek az elbeszélő-rendező által is tájékoztatásoknak 

nevezett részletek külön beszédmódot alkotnak a Film című regényben. Valószínűnek tartjuk, 

bár ez csupán értelmezési javaslat, hogy ezek a részletek a film hangsávján is megjelennek, 

azaz „belehallatszanak”. A „semmi narrátorhang” több értelmezés is kiemeli, és a regénybeli 

filmben megvalósítandó irányelvként kezeli. Nem gondoljuk, hogy ez a kijelentés a fiktív film 

egészére vonatkozna, sokkal inkább egy adott szituációra érvényes, konkrétan az idős pár 

lakásán található rácsminták metaforikus kapcsolatba hozására. 

Döntő érv lehet, ha közelebbről szemügyre veszünk egy ilyen tájékoztatást. A 

cerkófmajom esetéhez térünk vissza, amikor a két rendőr megjelenik. 

„Valószínűleg ők azok, akik a sétánk végén is szolgálatban lesznek még, s a reflektorukkal 
elvakítanak bennünket a kertkapunál, mikor az Öregasszonytól és Öregembertől elválunk; s csak utána 
húznak tovább a rákkórház felé, és ereszkednek rá egy lejtős kőhányásra, ahonnét jobb szögből tudják 
bevilágítani az elvadult magánparkot, rajtaütve a közösülő párokon. Az Öregember persze nem fog 
odáig látni, nem is ismeri föl a rendőregyenruhát, s így az arca sem árulhat el meglepődést. Vagy ami 
bennünket lepne meg kevésbé: valamilyen személyesebb érdeklődést. De igyekszünk most sem 
beavatkozni, várunk; és tovább folytatjuk a tájékoztatást. 

Silió – magyarázzuk az Öregembernek, akinek végre sikerül rendeznie a lélegzetét – a helyszíni 
szemle során szintén említést tesz egy bizonytalan öltözetű párról, akik nem sokkal azután hagyják el a 
szilvást, mint ahogy ő odaérkezik. Amivel persze cáfolja is korábbi vallomását, ti. hogy senkit sem 
látott a domboldalon, és azért döntött a malomkő mellett. Azt állítja, hogy a nő nem annyira lány volt, 
mint inkább kislány; a férfi meg olyanforma idős, mint a kötélverő. Csak a fején volt valami 
„posztósisak” – mondja a jegyzőkönyv szerint…” (Kiemelések tőlem, S. A.) 

                                                 
40 Sághy Miklós: A narrátor teste. Jelenkor, 2007/4, 428-439. o. 
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Azért választottuk ezt a részletet, mert ebben minden tulajdonság megfigyelhető, ami a 

regénybeli tájékoztatásokat jellemzi. Az első mondat még értelmező megjegyzés: az 

elbeszélő-rendező az étterem közelében megjelenő rendőrök és az éjszaka, a séta végén 

felbukkanók azonosságát valószínűsíti („valószínűleg”). Hangsúlyozza, hogy az Öregember 

nézőpontjából nem láthatók a rendőrök („persze nem fog odáig látni”). A kamera tehát most 

mást lát, más irányba néz, de aztán visszatér az Öregember arcához. A tájékoztatás a rendőrök 

által később megtalálandó szeretkező pár észrevétele és a Silió által a szilvásban meglátott – 

vagy inkább csak megsejtett – szeretkező párra történő utalás között sugall valamiféle 

kapcsolatot. Olyan tényszerűségek között próbál meg összefüggést teremteni, amelyek sem 

ok-okozati, sem időbeli kapcsolatban nem állnak egymással. Ilyen értelemben relevánsnak 

tűnik a Thomka által is említett metaforikus elbeszélés. De arra is figyelnünk kell, hogy a 

tájékoztatás hallható a felvételen („magyarázzuk”), az Öregembernek szól. Így akár a 

szembesítés kifejezés is helyénvalónak tűnhet, hiszen az elbeszélő-narrátor a tények által 

kiváltott hatásra kíváncsi – ezért sem tekinti beavatkozásnak, hiszen – legalábbis szándéka 

szerint – tényeket közöl. 

És kulcsfontosságú, hogy ezeknek a tényeknek a mögöttük felsejlő dokumentációk 

adják meg ezt a státuszt. A szabad függő beszéd és a szó szerinti idézeteknek tűnő, idézőjelek 

közé írt részletek („»posztósisak« - mondja a jegyzőkönyv szerint”) váltogatása viszi be a 

szöveg világába egyrészt a tényszerűség, dokumentumszerűség igényét vagy látszatát, 

másrészt a film jelenidejéhez képest régebbi jelenidők szövevényét. 

Áttűnések 

A Film struktúráját az áttűnések hozzák létre. Az áttűnéseket Moholy-Nagy 

fotogramjához hasonlóan kell megragadni: a különböző fénytörési koefficienssel rendelkező 

tárgyak átfedései más-más leképezéseket hoznak létre – a tárgyak egymásra rétegzése tehát a 

kulcs. A Filmben nem tárgyak, hanem idősíkok, a különböző idősíkokban ábrázolt terek, 

valamint az ezekben lezajló események, értelmezések rétegződnek egymásra. A 

„fényérzékeny” felület az a befogadói tudat, amely a leírásokban adott részleteket egymás 

mellé állítja, közöttük összefüggéseket állít fel, tehát értelmez. Már volt róla szó, ez a 

befogadói tudat egyben az elbeszélő-narrátoré is. 
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Az időrétegek egymásra vetülésének középpontjában a tér, konkrétan a regény elején 

kijelölt térrész, a Csaba utca és környéke áll. Moholy-Nagy, ugyan az építészet felől, de 

szintén a tér problematikájáról beszél. Számára az emberi élet mélyebb megismerésének 

egyik legfontosabb része „az ember beillesztése a térbe, a tér megfoghatóvá tétele, az 

építészet mint az általános tér tagolása. Az építészet gyökere a térproblematika uralásában, a 

gyakorlati konstrukció-problémákban van.”41 

A Film elbeszélő-rendezője a tér problémáján keresztül szembesül az időbeliség és a 

történetiség problémájával. Az egész regény során nemcsak az események lehetőségig pontos 

rekonstrukciójára, hanem azok térbeli vonatkozásainak minél tényszerűbb feltárását is 

megkísérli. Ezt támasztja alá, hogy az újabb értelmezők között építész is akad, aki szintén a 

térbeliség felől interpretálja a regényt. Wesselényi-Garay Andor szövege belemegy a Film 

által felkínált játékba, és szintén egyfajta nyomozásba kezd. Az építész szemével vizsgálva a 

szöveget, megpróbálja rekonstruálni az akkori, 1972-es épített környezeti viszonyokat, ily 

módon – ahogy erre szerzőtársa, Bazsányi Sándor is felhívja a figyelmet – sokkal inkább arra 

koncentrál, ami nem látszik a Filmben, a regény „vakfoltjaira” fókuszál. Izgalmas olvasatot 

kínál az építész-értelmező, amikor felhívja a figyelmet arra, hogy a séta kiindulópontja, a 

Moszkva tér közelében helyezkedett el a Ganz-telep, „amely a hetvenes években nem pusztán 

a dicső szocialista nagyipar egyik centruma, hanem az új munkás-paraszt-értelmiségi 

társadalmi rend homogén, történelem nélküli világának topográfiai illusztrációja.”42 Ez tehát a 

Csaba utca egyik vége. A másik vége szintén szimbolikusnak tekinthető, ugyanis a villa 

emeleti ablakaiból látható Virág-lépcső a regény elbeszélő-rendezője szerint „egészen 

máshová”43, ahogy azt W. G. A. írja, „a Ráth György utcai Bírák és Ügyészek” telepéhez 

vezet. A Csaba utca tehát „[a] polgári hatalom és a munkáshatalom – távolról sem 

szimbolikus - várai”44 között húzódik. 

Számunkra azonban, nem vitatva B. S. és W. G. A. olvasatának megalapozottságát és 

jogosságát, a befogadói tudat működésén keresztül válik fontossá a tér és az időrétegek 

problémája. Ezek ugyanis az elbeszélő-rendező értelmező tudati tevékenységének 

következtében vetülnek egymásra, aminek formális működésmódját az első ábrán próbáljuk 

érzékeltetni (ld. Melléklet). 

A Csaba utcai, szövegszerűen kialakított, ám erős referencialitásra törekvő térrészhez 

kapcsolódik két főbb időréteg, 1972/73 és 1912. Az egyes időrétegekhez dokumentumok 

                                                 
41 Moholy-Nagy László: A festéktől a fényig… 51. o. 
42 Bazsányi Sándor – Wesselény-Garay Andor: i.m. 84. o. 
43 Mészöly Miklós: Film… 334. o. 
44 Bazsányi Sándor – Wesselényi-Garay Andor: i. m. 85. o. 
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kapcsolódnak, amelyek alapján az elbeszélő-rendező megpróbálja rekonstruálni, ok-okozati 

lánccá összefűzni az eseményeket. Ám ez az utalásos okozatiság minduntalan megbomlik. A 

dokumentumok más időrétegeket is aktualizálhatnak, így az épp adott jelenidőre rávetülhet 

egy másik jelenidő, s rajta keresztül az abban az időben adott térkonstrukció. Példaként csak 

egy részletet idézünk. 

„S bár megengedhetetlen, a képmezőt betöltő két szem alig fog különbözni a szakadt pizsamák alól 
kicsillanó szemektől; vagy (ami már nem dokumentálható) a három karszalagosétól, akiket pár óra 
múlva végeznek ki ugyanott. Dr. B. N. utóiratban jegyzi meg, hogy mikor néhány sebesült 
kegyelemlövést kér, azzal utasítják vissza, hogy a tárban elfogyott a töltény (!), és három kézigránátot 
dobnak rájuk. Kettő nem robban, s csak a harmadik gyújtja meg a pizsamákat, a hajukat; s az egyik nő 
»gyógyparókáját«, de a szövegből nem derül ki, hogy ezen mit kell érteni. Az viszont tényleg az olcsó 
rendezettség látszatát kelti, hogy az Öregasszony kontyából éppen ekkor esik ki a papírgyüredék, a 
töredékes félmondatokkal (»…ral pasa török külügyminiszter és kísénna báli szépségek díszes 
koszorúja a mi…«) – de erről annyira nem tehetünk, hogy még bennünket is zavar.”45 

Az Öregember képmezőt betöltő szeméről (a film jelenideje) a második világháború 

során kivégzett emberek élettelen szemeihez jutunk. A kivégzésről szóló, Dr. B. N. által írt 

beszámolót az idős pár lakásán találják meg, tehát a film egy időrendben későbbi, ám a 

jelenetek sorrendjét tekintve egy korábbi részletéhez ugrunk. A beszámolón keresztül a 

második világháború eseményei kerülnek be a regény terébe. Majd az Öregasszony kontyából 

kihulló papírgyüredék egy másik múltbéli jelenidőre utal vissza: az étterem teraszán a kamera 

egyszer már rögzítette ezt a részletet. 

„…ha az ember nem szarik be…” 

Mészöly Miklós Film című regénye három, viszonylag jól elkülöníthető beszédmódból 

tevődik össze. A tényszerű leíró részekben az elbeszélő-rendező egy kamera 

tárgyszerűségének elérésére törekszik. Ezeket a tényszerű részleteket próbálja egységbe fogni, 

egy előre-hátra utalásos háló segítségével kerek egésszé formálni a rendező nyomozása során, 

ám a háló szálai elszakadnak, a csomók kioldódnak. A nyomozás, a szemmel tartás folytonos 

kényszere végül tevékenysége értelmetlenségével szembesíti az elbeszélő-rendezőt és a 

befogadó(ka)t is. „Ha az évszám igaz, hitelesen cáfolja a szintén adatszerű és hiteles tájat 

(helyesebben, zugot és rejtekhelyet), ahová Silió az attak délutánján valóban elmenekült. 

[…]Lehet, hogy az egész topográfiánk hamis? Mi igaz mégis belőle? Lehet, hogy ahol most 

                                                 
45 Mészöly Miklós: Film… 429-430. o. 
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járunk, és ahogyan járunk, ugyanígy eshet valamilyen más megítélés alá?”46 A regény mégis 

ennek az értelmetlenségnek a vállalását kínálja fel: „Nem kívánunk semmit megoldani. 

Végigmenni akarunk.”47 Ez a messze nem szimbolikus út kultúránk legalapvetőbb 

problémáival szembesít minket: múlt és jelen viszonyával, a tényszerűség és elfogulatlanság 

lehetőségeivel, a percepció és a megismerés bizonytalanságával. Radikálisan kérdőjelezi meg 

a történeti/történelmi megismerés lehetőségét. 

A nyomozás állandó, szinte mániás kényszere azt sulykolja, hogy szembe lehet nézni 

ezekkel a kérdésekkel, „ha az ember nem szarik be.”48 

                                                 
46 i.m. 435. o. 
47 i.m. 414. o. 
48 i.m. 356. o. 
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