
A TÜRELMETLEN EMBER 

Ami korunk emberének gondolko-
dását és érzelmi életét a művé-

szeti ágaik közül leginkább a film be-
folyásolja. Ugyanakkor nincs a mű-
vészi alkotásinak még egy területe, 
amelyet élvezői kevesebb hozzáértés-
sel, szakmai jártassággal és elméleti 
felkészültséggel próbálnának megkö-
zelíteni. Ez az ellentmondás indította 
a film, mint önálló, ú j művészet je-
lentőségét harmincöt évvel ezelőtt, 
már a némafilm virágzása idején 
felismerő Balázs Bélát, hogy átfogó 
filmesztétikái tanulmányokat írjon. 
Arra vállalkozott, hogy szinte szüle-
tésével egy időben megveti a tech-
nikai fejlődéssel lépést tartó, évti-
zedről évtizedre megújuló filmművé-
szet elméleti alapjait. 

Balázs nem lezárt művészi korsza-
kok tanulságait, módszereit, eredmé-
nyeit és gyengéit elemzi, hogy álta-
lános törvényszerűségeket ismerjen 
fel. Esztétikája nem a patinás remek-
műveknek, hanem annak köszönheti 
létét, hogy akadt valaki, aki az alko-
tó türelmetlenség lázában égve föli-
be akart kerekedni az időnek, hogy 
mielőbb nagy alkotások szülessenek. 

i Balázs Béla, a türelmetlen ember, 
kényszerű emigrációban — Bécs-

iben és Berlinben — került a film ú j 
és rohamléptekkel fejlődő művésze-
tének vonzásába. Kritikákkal kezd-
te, később maga is írt forgatókönyvet 
és szaktanácsadóként is szerepelt. S 
minél közelebb került a stúdiók vi-
lágához, a pergő filmszalag művé-
szeihez és közönségének lélektaná-
hoz, egyre inkább érezte a sajátos 
kifejezési formákat érlelő és tudato-
sító esztétikai alapvetés hiányát. El 
is határozta: papírra veti észrevéte-

leit és gondolatait Nem valami el-
vont sekpuláció, homályos teória 
született ebből az elhatározásból A 
könyv, amely a feljegyzéseket, rend-
szerbe foglalja, valóban "a szemtanú 
és résztvevő teoretikus naplójának 
nevezhető^. Balázs Béla 1929-ben ki-
adott filmesztétikái tanulmányát, »A 
film szellemiét jellemzi így, de meg-
állapítása első könyvére, »A látható 
ember-^re (1924) is érvényes. 

E tanulmányok — hézagpótló ma-
gyar nyelvű kiadásuk a Bibliotheca 
dicséretes vállalkozása — nem vesz-
tettek időszerűségükből. Egyes feje-
zetek, mint például »A látható em-
ber" csak a némafilm gyakorlatára 
érvényes elemzései, történelmi táv-
latba léptek. Más részletek ellent-
mondásra, vitára indítanak. Kétség-
telen azonban, hogy Balázs Béla mű-
ve nélkülözhetetlen iránytű a film 
világában — szüntelenül ú j utakat 
kereső gyakorlatában és a már meg-
járt út tapasztalatait hasznosítani kí-
vánó elméletében — tájékozódni kí-
vánó művészek és nézők kezében. 
Nincs is talán a filmgyártásban olyan 
technikai, dramaturgiai és hatáslé-
lektami probléma, amely a tanulmá-
nyokban — nem az általános érvé-
nyű, minden időkre szóló megoldás 
hangsúlyával, de a jelzés és megkö-
zelítés igényével — fel ne merülne. 

! 
Rövid ismertetés aligha érzékeltet-

heti Balázs könyvéinek tartalmi 
gazdagságát. Ehelyett inkább any-
nyit, hogy az olvasó, aki figyelmesen 
taniulmányozzla a sokévi alkotói gya-
korlat tapasztalatait összegező feje-
zeteket, s a jelenségeket értelmező, 
összefüggéseiket és ellentmondásai-
kat feltáró gondolati reflexiókat — 
új, az eddiginél sokkal tudatosabb és 
igényesebb szemlélettel közelít majd 
az egyes filmekhez, s ezen túl: a 
filmművészet mai általános kérdései-
hez. 

"A látható emlber" és »A film szel-
leme" a háború előtt Magyarorszá-
gon nem jelenhettek meg. De vajon 
miért kellett a felszabadulás után 
tizenhárom évig várni Balázs világ-
szerte ismert és nagyra becsült tanul-



mányainak kiadásával? Igaz ugyan, 
de válaszként mégsem kielégítő és 
megnyugtató, hogy a "Filmkultúra«, 
Balázs 1948-ban megjelent kötete sok 
mindent mlagában foglal a megelőző 
két könyv gondolataiból és megoldá-
saiból. A "-Filmkultúra-" című kötet 
azonban nemcsak érettebb formában 
ismétli Balázs korábbi elgondolásait 
és nézeteit, hanem éppen a legfonto-
sabb kérdésben — mint majd látni 
fogjuk: a forgatókönyv jelentőségét 
illetően — új, a régivel ellentétes ál-
láspontra helyezkedik. A három kö-
tet csak együtt reprezentálja a szer-
ző nyugtalan, dogmák babérain so-
ha meg nem pihenő, szüntelenül 
jobb, termékenyebb megoldásokat 
kereső szellemét. 

Balázs Bélát sok támadás és mel-
lőzés érte a múltban olyanok ré-

széről, akik szem elől tévesztették, 
hogy ú j utak, megoldások keresése 
vagy a vakvágányra futott "fejlődés" 
szembesítése a méltatlanul mellőzött 
nagy hagyományokkal — még ha 
nem is mentes -tévedések túlzásaitól 
— jobban segíti a szocialista művé-
szet fejlődését, miint dogmává mere-
vedett, ú j perspektívákat alig ígérő 
tételek ismétlése és unalmas variá-
lása. A film rajongó szerelmese né-
hol elragadtatja magát. Tévedései 
azonban nyilvánvalóak, ezért ve-
szélytelenek. 

Balázs Bélát sokan amiatt bírál-
ták. hogy a filmszerűség követelmé-
nyét elméleti munkáinak középpont-
jába állította Filmszerűségen ő azt 
értette, hogy a film, mint önálló mű-
vészet, sehol másutt fel nem lelhető 
kifejezési eszközökkel ér el hatást. 
A kifejezési eszközök, a formanyelv 
sajátossága az oka a filmben kife-
jezésre jutó érzelmi és gondolati tar-
talom eredetiségének. Példákkal bi-
zonyítja. hogy a film az ábrázolás 
extenzitásának és intenzitásának 
olyan fokozására is képes, amely túl-
megy az irodaiam és a színház le-
hetőségein. Ez nem azt jelenti, hogy 
Balázs rangsort állít fel, s abban a 
filmet a hagyományos művészeti 
ágak elé helyezi. Az sem helytálló 
kifogás, hogy a "filmszerűség ürü-
gyén" függetleníteni kívánja a film-
művészetet az objektív valóságtól. 
Balázs a filmszerű ábrázolást az ob-

jektív valóság adekvát, tehát az ú j 
művészeti ág kifejezési és hatás'lehe-
tőségeivel összhangzó, ezeket kiakná-
zó eszközének tekintette. Hibái vol-
tak, antimarxista téveszméi nincse-
nek. 

Mint már említettük, nemegyszer 
korrigálta saját magát. 1924-ben a 
forgatókönyvet még a filmgyártás 
jelentéktelen segédeszközének tekin-
tette. 1948-ban viszont már így ír er-
ről a ma is vitatott, fontos kérdés-
ről; "A forgatókönyv immár önálló 
irodalmi műfajjá lett, amely úgy szü-
letett a filmből, mint a dráma a szín-
játékból . . . Eddig a forgatókönyv 
története a film történetének egyik 
belső fejezete volt. De talán nem-
sokára a forgatókönyv fogja megha-
tározni' a film történetét. Ez a fejlő-
dés útja." 

Nem értek egyet az egyébkéntmag-
vas bevezető — Péreli Gabriella 

és Kertész Pál — megjegyzéseivel, 
amelyek az érett, sokat tapasztalt 
szerzővel szemben a fiatal, útkereső 
kísérletekkel elfoglalt Balázs Béla 
igazát védelmezik. A témaválasztás 
és az ábrázolás filmszerűsége, "a lel-
kiélet legrejtettebb titkainak" vizuá-
lis megjelenítése nem zárja ki, sőt 
feltételezi a művészek elgondolásait, 
filmszerű megoldásait realizáló gyár-
tási folyamat alapjául szolgáló for-
gatókönyvet. Forgatókönyv nélkül 
niincs eszmeileg és művészileg igé-
nyes film. Más kérdés, hogy a for-
gatókönyv nem ismételheti az epikai 
és a drámai ábrázolás hagyományos 
eszközeit. 

Magyarországon a filmelmélet ak-
tív és passzív éi'telemben, tehát az 
alkalmazás és az elsajátítás szintjén 
egyaráinit kezdeti fokon áll. Ná-
lunk nincs még Filmbewusst, azaz 
filmtudatos — magyarul a szó is is-
meretlen — közvélemény. Kialakítá-
sa a nemrég alakult Filmtudomanyi 
Intézet és a filmklubok legfontosabb 
feladata. Munkájukhoz nagy segít-
séget kapnak Balázs Bélától, akit 
munkásságában éppen ez a cél ve-
zetett és lelkesített. 
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