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Halálának hire az egész francia — 
és nemcsak francia — filmvilágot 
megmozgatta. A Cahier du Cinema 
külön számot adott ki, amelyben a 
spanyol Bardem és Bunuel, az olasz 
Fellini és Lattuada, a lengyel Pla-
zewsky egyaránt lerakta a hála és 
kegyelet virágait, nem beszélve 
olyan honfitársairól, mint Jean Re-
noir — akiről utolsó munkáját ké-
szítette — Cocteau, Bresson, Abel 
Gance, Henri Langloís, Claude Roy, 
stb. Számunkra meglepő is a francia 
szellemi életnek ez a tisztelgése 
André Bazin előtt, aki nem volt sem 
sztár, sem rendező, sem forgató-
könyv-író — filmkritikus volt. 
-Csak- filmkritikus. Az -Esprit-, a 
-Párisién Libéré-, a -Rádió-Cinema-
Televisionn kritikusa* majd élete 
legtermékenyebb szakaszán a fran-
cia filmművészet tudományos szak-
lapjának, a -Cahiers du Cinéma-
szerkesztője és vezető teoretikusa. 
Összegyűjtött cikkei és fanulmányai 
most halála után jelennek meg 
köinyvalakban, -Mi a film?- címen, 
négy kötetben, amelyek -Ontológia 
és nyelv-, -A film és a többi mű-
vészet-, -Film és társadalom-, -A 
neorealizmus- kifejező címet vise-
lik. De amikor Jerzy Plazewski saj-
nálkozva jegyzi meg, milyen kár, 
hogy nem hagyta ránk gondolatai-
nak, esztétikájának olyan összege-
zését, mint Eisenstein, Arnheim 
vagy Balázs Béla — Eric Rohmer, 
ha talán túlozva is, de nem alap 
nélkül válaszolja a lengyel rendező-
nek: -Ezt az összegezést életműve 

egyszerű összesítésével megkapjuk, 
az egész olyan homogén, mint egy 
matematikai üevezetés.-

Valóban, Bazin kritikai tevékeny-
sége egy szerves egészt alkotó ho-
mogén esztétikai rendszer keretein 
belül maradt mindvégig. Rendszeré-
nek, szemléletének vannak vitatható 
tételei, állításai, életművét azonban 
értékessé teszi számunkra, hogy min-
den sorával — igaz meglátásaival és 
tévedéseivel egyaránt — a film de-
mokratizmusának és realizmusának 
nagy ügyét kívánta szolgálni. Szá-
munkra úgy tűnik, hogy a francia 
filmkultúrában betöltött helye va-
lamifajta sajátos megfelelése Osváth 
Ernő rangjának, a századeleji ma-
gyar irodalomban; hogy személyisé-
gének hatása életműve szerves ré-
szeként túlterjed azon, ami írásban 
maradt meg belőle. 

André Bazin esztétikájának alap-
vető — és vitatható — kiinduló-
pontja a film -objektivitása-, amely 
olyan helyet foglal el esztétikai 
szemléletében, mint a vizualitás Ba-
lázs Bélánál. Bazin abból indul ki, 
hogy a film — fénykép. Mintegy 
szellemes meghatározásában megfo-
galmazta: -A film úgy jelentkezik, 
mint a fénykép objektivitásának ki-
teljesedése az időben.- A fénykép 
pedig a művészetek történetében az 
első példa arra -hogy az ábrázolt 
tárgy és ábrázolása között nincs csu-
pán egy másik tárgy.- -Az első eset 
— írja —, hogy a külső világ vala-
mely képe automatikusan alkotó 
közreműködése nélkül alakítja ki ön-



magát. Minden művészet az ember 
jelenlétén alapul. Egyedül a fotog-
ráfiában profitálunk az ember hiá-
nyából.-

Bazin itt jó érzékkel tapint rá egy 
problémára, de a megoldása nem 
elfogadható. A fotográfiában sem az 
ember hiányából, jianem — éppúgy, 
mint a többi művészetekben — a 
jelenlétéből profitálunk, s ugyanez 
vonatkozik a filmre is. Az alkotói 
szelekciónak — ha tetszik szubjek-
tivitásnak — minden művészet, s 
így a film is szükségszerűen nem-
csak nagy lehetőséget, hanem döntő 
szerepet biztosít, ha ennek a sze-
lekciónak, a művészi szubjektivitás 
megnyilvánulásának gyökeresen új-
fajta lehetőségeit és módszereit — 
képkivágások, képtársítások; felna-
gyítások, lekicsinyítések stb. — te-
remtette is meg. Ami a problémá-
nak igaz magva, az a Balázs Bélá-
nál is felmerülő gondolat, hogy a 
filmstilizáció nem a valóság térbeli 
formáinak stilizálása, hogy ezekhez 
így vagy úgy, ilyen vagy olyan szög-
ből, nagyításban, de objektíve hű a 
felvétel. A stílus, a művészi egyéni-
ség és mondanivaló éppen ennek a 
viszonylagos objektivitásnak fel-
használásával nyilvánul meg, a 
filmteremtette korlátlan tér és idő-
kihasználás keretein belül. Egyéb-
ként Bazin filmszemlélete megegye-
zik Balázs Béláéval abban, hogy sa-
játos nyelvnek, öntörvényű, önálló 
művészetnek tekinti a filmet. De 
amíg Balázs Bélánál — ebben bizo-
nyos történelmi szükségszerűség is 
közrejátszik — a film sajátosságá-
nak, önállóságának, elkülönülésének 
problémája foglalja el a központi 
helyet, Bazin a filmművészet és a 
többi művészetek rokonságát, kap-
csolatait, kölcsönös befolyását állí-
totta kritikai tevékenységének kö-
zéppontjába. Különösen értékes szá-
munkra Bazin harca, amelyet a 
-tiszta filmművészet- mithosza esl-
len folytatott, állandóan elemezve a 
film kapcsolatait a regénnyel, a szín-
házzal, a festészettel, különböző 
konkrét alkotások (Bresson: A falusi 
plébános. Clement: RipoLs úr, Lau-
rence Olivier: V. Henrik, Hamlet, 
Cocteau: Rettenetes szülők, Clouzot: 
Picasso titka stb.) tükrében. Bazin 
tisztában volt azzal, hogy a film. 

Bazin az n u - i i cannes-t filmfesztiválon 

mint semmilyen más művészet sem, 
nem élhet és nem fejlődhet izolál-
tan a többiektől. A -cinema pur- a 
tiszta filmművészet jelszavával 
szemben a -pour un cinema impur-, 
a -tisztátlan- filmművészetért jel-
szót írta a zászlajára, egy olyan idő-
szakban, amikor a francia filmesz-
tétika uralkodó irányzata Louis Del-
luc nyomán a -magánvaló film- izo-
lált és absztrakt felfogását hirdette. 

Bazin számára a film és a többi 
művészet kapcsolata mint a film és 
az élet, a film és a valóság kapcso-
latának sajátos részletproblémája je-
lentkezett. Egész munkásságát átha-
totta az a meggyőződés, hogy a film 
népi művészet, a tömegek művésze-
te, amely az anyagi és szellemi élet 
minden területével kapcsolatban 
áll, amelynek feladatkörét semmi-
lyen irányban sem szabad leszűkí-
teni. Figyelmét éppúgy nem kerülte 
el a film ismeretterjesztő funkció-
jának a kérdése, a különböző művé-
szetek, film népszerűsítésének prob-
lémája. mint ahogy a legsajátosabb 
filmműfajok: a filmregény, a film-
dráma, sőt filmplasztika kérdése. 
Csak ezzel a sokoldolúsággal, ezzel 
a széleskörű esztétikai tudással, a 
művészetek egész világát átfogó fi-
nom intuícióval magyarázható, hogy 
tevékenysége egészen különböző al-
kotók és művészi irányzatok számá-
ra hatott serkentőleg A modern 
francia, a modern olasz, a modern 
spanyol film értékes, maradandó 
realista igényű alkotásiad és irányza-
tai megszületésénél egyaránt bábás-
kodott. Nem kétséges, hogy — ha 
megfelelő kritikával közeledünk fe-
léje — életművének, esztétikájának 
tanulmányozása számunkra is sok 
értékes tanulságot nyújthat. 
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