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1924-ben jelent meg a Látható 
ember, de az 1926-os kiadású Ványi-
féle irodalmi lexikon még nem tud 
róla, pedig az akkor mór negyven-
éves költő életművét gondosan szám-
baveszi, mint ahogyan számon tartot-
ta . minden irodalomtörténeti kiad-
vány, nem is szólva az irodalmi élet-
ről. Jó bizonyíték a költó Balázs 
Bélának népszerűségére a jóval e 
filmkönyve előtt kiadott tgy irtok ti, 
melyben Karinthy őt is megörökí-
tette. 

A világirodalomban filmesztéti-
kusként tisztelt író csak pályafutá-
sának derekán kezdett a filmművé-
szettel foglalkozni. Ekkor a negy-
venéves férfi mögött olyan művek 
sorakoznak már, mint a 
Fából faragott királyfi, 
a Kékszakállú herceg 
vára, négy verseskötet, 
két regény, számos 
misztériumdráma, négy 
novelláskötet, egy Ha-
lál esztétika és több 
színdarab. Filmről nem 
írt. Viszont foglalkoztat-
ta az új, a születendő, a 
fejlődő: ezért írt árnyjá-
tékokat, merészen mo-
dern balett- és opera-
szövegkönyvet; érdekel-
te a civilizáció álarca mö-
gé egyre inkább elrej-
tőző ember igazi énje: 
ezért fedezte fel olyan 
örömmel a végre látha-
tóvá vált embert. Balázs 
Béla életútja, pályája a 
film felé vezetett; költé-
szete, bölcselkedő töpren-
gő prózája ugyanazokat 
a korlátokat feszegette, 
amelyeket végül is a 
film döntött le, kifejez-
vén a modern ember lé-
nyegét. 

Érdekes, hogy az alapvető elmé-
leti könyvek közé számító Látható 
embert hatvannyolc filmelméleti 
könyv vagy kísérlet előzte meg a 
világon, nem is szólva a különböző 
folyóiratok cikkeiről — és mégis ez 
hatott annakidején a reveláció ere-
jével. 

Mi ennek a magyarázata? 
1924 előtt már mind Magyarorszá-

gon, mind pedig külföldön virágzott 
a filmesztétika. Nálunk is kitűnő 
cikkek foglalkoztak vagy vetettek 
föl fontos, alapvető problémákat, 
különösen 1912 és 1919 körül. Vol-
tak szakfolyóirataink, sőt megjelent 
néhány eredeti és nem is érdektelen 
könyv: Körmendi Ékes Lajos, Gró 

Báláz* Béla a tízes években 



bajos írásai, egy többek által szer-
kesztett jubileumi kiadvány, és így 
tovább. A legfontosabb gondolato-
kat tehát megfogalmazták már. 
Ugyanígy külföldön. Nyolc kiváló 
rendező írt könyvet esztétikai kérdé-
sekről 1924-ig: Urban Gad, Rex 
Ingram, Szergej Eisenstein, Hans 
Richter, Dziga Vertov, Paul Wege-
ner, David Griffith, Max Mack; két 
jeles író Gleichen-Russwurm, G. K. 
Chesterton; a színpadi rendező Gor-
don Craig; sőt, filmtörténeti mo-
nográfiák is születtek: 1913-ban Kari 
Forch könyve jelent meg Bécsben, 
1018-ban A. Langsted-é Kopenhágá-
ban és 1920-ban B. J. Lubschez-é 
New Yorkban. De számba kell ven-
nünk a legfontosabb filmdramatur-
giai könyveket is; tizenegy igen je-
lentős ilyen műről tudunk 1924 
előtt. Csak az időben legelsőket em-
lítjük meg: Kurt Ullmann,' 1913; H. 
A. Philips, 1914; Vachel Lindsay, 
1915. Éppen 1924 előtt, a húszas évek 
elején kezdenek áradni a komoly 
filmelméleti kiadványok. (Louis 
Delluc, Scservinszkij, stb.) 

Példaképpen elég, ha csak egyet-
len könyvet veszünk kezünkbe. 
Vachel Lindsay írása (The art of the 
movino picture, New York, 1915) lé-
nyegében fölveti az összes, később 
Balázs által is megfogalmazott tézi-
seket: a film művészet; miért, ho-
gyan az; ki az alkotóművész (a ren-
dező); miért; -harminc különbség a 
film és a színpad között-; hogyan ele-
mezhető a rendező alkotótevékeny-
sége stb. Csakhogy ezek a tézisek 
eléggé laposan, néha naivan megfo-
galmazott mondatokban csetlenek-
botlanak. S ez a helyzet majd mind-
egyik könyvnél. Vagy tudálékos, 
végtelenül unalmas, bár okos fejte-
getés; vagy ragyogóan szellemes, de 
csakis egyféle nézőpontból előadott 
gondolatsor (ilyen a legtöbb, már 
felsorolt rendező könyve); vagy írói 
gyakorlat híján elég gyenge stílus-
ban eldadogott, bór fontos mondani-
való. Egyszóval: a Balázs Béla előtt 
megjelent filmelméleti könyvek lé-
nyegében szakkiadványok, szűkkörű 
közönség érdekődésére számítottak. 

S ezért tisztázhatjuk nyugodtan a 
Balázs Béla feUépése előtti helyze-
tet. Unalmas ugyanis az örökös sab-
lon; Balázs Béla a lepelső. a leg-

jobb; szinte előzmények nélkül szü-
letett főnix. Nem az; ezt nem is ál-
lítjuk, mert tudományos hitelünket 
veszítjük el. ( 

Viszont ezek utón joggal és büsz-
kén dicsekedhetünk azzal, mint 
ténnyel, hogy Balázs Béla könyve 
volt a legelső olyan filmesztétika, 
mely a közönség legszélesebb réte-
geit hódította meg, különösen pedig 
az addig nagyonis fanyalgó írókat. 
Üzletileg is Balázs Béla könyve volt 
az első siker; számos nyelvre lefor-
dították (csak magyarra nem, 1958-
ig!), feltűnést keltett, rengeteg re-
cenziót írtak róla s máig minden 
szakkönyv emlegeti, .holott elődeit (a 
mór említett hatvannyolc munkát) 
csak néhány filmtörténész tartja 
számon s a legtöbbnek megjelenése-
kor is csupán lokális jelentősége 
volt. 

Vagyis: a Látható ember előtti 
műveket a filológia tartja számon, a 
Látható embert pedig az elevpn 
élet.. 

De ennek is oka van. 
Egyik oka a szemléletes, élvezetes 

, stílus, a világos, meggyőző okfejtés, 
a következetes koncepció és maga a 
tartalom, melyet elemezni nem fel-
adatom. 

Másik oka és magyarázata a törté-
nelmi szituáció. 

A film a húszas évek elején vált 
elfogadott, bevett jelenséggé, mely-
lyel a legműveltebb embernek, vagy 
a legmozigyűlölőbb irodalmárnak is 
számolni kellett. Nemcsak a szak-
emberek előtt vált világossá hogy 
művészet (mert ez már az 1910-es 
években bebizonyosodott) — hanem 
többé-kevésbé mindenki előtt kez-
dett derengeni, hogy többről van 
szó, mint mutatványról. A közönség 
várta a szót, mely meggyőzi. Az írók 
pedig — a filmnek sokáig esküdt 
ellenségei — belátták, hogy új, mű-
vészi lehetőségek kínálkoznak szá-
mukra a filmen. Olyan rendezőkben, 
mint: Muirnau, Wiene, Pabst, olyan 
színészekben, mint Janntngs — nagy-
szerű, művelt munkatársakra talál-
tak. Általában ezekben az években 
kezdődik az elismert írók áramlása 
a film felé. Gerhart Hauptmann, Pi-



Balázs Béla k ö n y v e l n e k né-
h á n y Idegen nye lvű k iadása 

randello, D'Annunzio," 
Leonyid Andrejev, Hoff-
manstahl nemcsak filme-
ket írnak, hanem még 
klasszikusok filmválto-
zatainak feliratait is haj-
landók megfogalmazni. 
Gerhart Hauptmann pél-
dául több filmhez költött 
feliratot jambusokban. 
Hozzájárult mindehhez 
az úgynevezett »izmu-
sok« tombolása. Az ek-
kor modern, ma már túl-
haladott expresszioniz-
mus, futurizmus szenve-
délyes lelkesedéssel for-
dult a film felé. Mari-
netti kiáltványt adott ki 
a filmről, Hans Richter 
több könyvet is írt, való-
sággal divat volt absz-
trakt festőknek filmmel 
foglalkozni. (Moholy 
Nagy Lászlónak is kiadta 
egy füzetét a Bauhaus.) 
Ennek a forrongásnak 
egyik maradandó emlé-
ke a Caligari. Röviden: 
az akkori — és akkor 
még politikailag is hala-
dó! — avantgarde támo-
gatta a filmet 

Ebbe a szituációba 
robbant bele Balázs Béla 
könyve. Hogy magyar 
író volt külön számított, mert ak-
kor az egész világ filméletében je-
lentős helyet foglaltak el magyar 
rendezők, írók. S most egy író 
mondja ki — több évtizedes pálya-
futás, számos verses és prózai kötet 
után, hogy: 

»a film alapját adó forgatókönyv 
nem lehet az irodalmi fantázia szü-
lötte-»! , (A látható ember, 41. lap.) 
Nemcsak meglepő, hanem Balázs 
Béla esetében, meggyőző kijelentés. 
Ugyanakkor viszont mindjárt írók 
filmrevitt témáira is hivatkozik. 
Elemzi például Gerhart Hauptmann 
Fantóm-jának filmváltozatát. (68. lap.) 
Ilyen mondat után huszonhét lappal 
máris Gerhart Hauptmann filmjére 
utalni legalább is érdekes. S Így 

megy ez végig Vagyis Balázs Béla 
az irodalom felöl állt a film pártjára, 
holott eddig mindig maguk, a film-
rajongók álltak a saját pártjukon. 
Ugyanakkor következtetéseit köny-
nyedén tudta filozófiai sikra áttenni, 
s ami szépprózai írásaiban ma már 
kicsit fonák nekünk — filmesztéti-
kai fejtegetéseiben szerencsés teli-
találat. 

A Látható ember 1924-es megjele-
nése tehát valóban mérföldkő a 
filmesztétika tötrénetében: .számos 
szakkiadvány és aprómunka-előké-
szítette biztos talajra épülve, össze-
gezi az eddigi eredményeket, és elő-
remutat a filmművészet jövője felé 
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