
IFJÚ SZÍVEKBEN 
Fiatalok Balázs Béláról 

64 éves volt és mégis fiatalabb, 
mint mi, mozgékonyabb, tevéke-
nyebb. A Színművészeti Főiskolán 
volt tanárunk, filmesztétikát, forga-
tókönyv-írást tanított a filmtansza-
kos hallgatóknak. 1948-at írtunk ak-
kor. 

ö volt a „Béla bácsi" s ez a „bá-
csi" mégis túltett mindannyiunkon 
vitalitásban. Senki nem tudott olyan 
szeretettel beszélni a filmről, mint ő, 
azóta se volt senki, aki jobban tudott 
volna lelkesíteni, kedvet ébreszteni 
az újat keresésre, az alkotásra, mint 
ez a hófehér hajú, izzó szemű, szen-
vedélyes hangú apostol. 

Alacsony termetű volt és nagy, ne-
héz táskát cipelt fel a lépcsőkön a 
főiskola második emeletére. Jöhe-
tett volna liften is, de nem volt tü-
relme megvárni a liftet, mindig sie-
tett. A nagy táska mindig tele volt 
jegyzetekkel, forgatókönyvekkel, de 
előadás közben úgy áradt belőle a 
szó, hogy tulajdonképpen nem is volt 
szükség sem a jegyzetekre, sem a 
táskára. . . 

Bátor, nagy gondolatai voltak. Egy 
születő, új művészet elméletét, esz-
tétikáját kellett kialakítani s ezt a 
feladatot hihetetlen nagy lelkesedés-
sel igyekezett megoldani. A kérdé-
sek, problérsák tengerével találta 
magát szemben — hisz ő volt az első 
talán egész Európában, aki ilyen fel-
adatra vállalkozni mert —, mégse 
ijedt meg a feladattól. Tudatosan és 
nagy lendülettel fogott hozzá. Művé-
szeti követelményei igényesek, meg 
nem alkuvók voltak. A film minden 
kockájában feszült, érdekes legyen, 
— mondta. Egyetlen felesleges centi-
métert ne türjünk meg a filmszala-
gon! Keressük meg az átalakulásban 
levő világ új művészetének új kife-
jezési formáit! Alakítsuk ki a film-
művészet elméletét is, mert enélkül 
nincs haladás — hangoztatta. 

„Filmkultúra" címet adta utolsó 
művének. Szóban, írásban harcolt 
azért, hogy a film elmélete, esztéti-
kája, története ne csak kevesek, a 
szakemberek tudománya legyen, ha-

nem mindenkié. Követelte, hogy a 
film tantárgya legyen az iskoláknak, 
az irodalomhoz és a többi művészet-
hez hasonlóan. És hogy az egyete-
men is kapjon tanszéket. 

Lehetetlen egy ilyen cikk kereté-
ben összefoglalni elméleti munkássá-
gát. Az, amit a némafilmmel kapcso-
latban a mozgások jelentőségéről, a 
filmek dramaturgiájáról, az ember 
és az emberi típusok fontosságáról, 
az arcjáték kifejező erejéről, a közel-
képek új világáról, a tárgyak meg-
növekedett szerepéről, a filmek vá-
gásáról, majd a hangosfilmmel Kap-
csolatban a hangok és a zörejek új 
korszakot nyitó feladatáról és veszé-
lyeiről, a filmművészet számtalan 
más kérdéséről irt, vagy nekünk elő-
adott, külön tanulmány tárgya lehet 
csak. Ezek a tanítások tulajdonkép-
pen máig sincsenek kellőképpen fel-
dolgozva. 

Hitt abban, hogy idővel a forgató-
könyv önálló irodalmi műfaj lesz. 
Tudta, megérezte, hogy a forgató-
könyvnek milyen döntő fontossága 
lesz a továbbiakban a film művészeti 
fejlődése szempontjából. Az idő va-
lóban őt igazolta. Ma az egész vilá-
gon a filmesek fő tapasztalata az, 
hogy a jó film alapja a jó forgató-
könyv. — Remélte, hogy az emberek 
idővel nemcsak a filmek, hanem a 
forgatókönyvek felé is érdeklődéssel 
fognak fordulni. Ez a reménye eddig 
még alaptalannak bizonyult. De itt 
sem az elképzelés helyességében volt 
a hiba. 

S ha végiggondoljuk, hogy mit ta-' 
nulhatturvk tőle, mi, hallgatók nem-
csak az esztétikájára, vagy a forgató-
könyveire kell gondolnunk. Szemünk 
előtt kell, hogy lebegjen az a hihe-
tetlen aktivitás is, ami belőle áradt. 
Nemcsak elméleti ember volt, el tu-
dott jutni a cselekvésig is, „tehetsé-
ges" volt, „tenni" tudott mindig, 
minden időszakban. Csak végtelen 
filmszeretete, határtalan lelkesedése, 
fanatikus hite és a művészet iránti 
rajongása adhatta meg neki azt a 
lendületet, amely röpítette előre. 



B a U z t Béla feleségével 

Sajnos nem mindig a pá-
lyáján, gyakran csak el-
képzelései területén. 

Mert a gyakorlati élethez 
valahol mégsem volt érzé-
ke. Nem tudta eléggé össze-
fogni, rendszerezni magát 
és az ún. „önadminisztrá-
cióval" se sokat törődött. 
Tanári munkássága mellett 
vezetője volt az akkori 
Filmtudományi Intézetnek, 
szervezője a magyar film-
kluboknak, rengeteg elő-
adást tartott a filmek elmé-
letéről különböző szerveze-
tekben, tanulmányokat dol-
gozott ki a film főiskolai 
oktatásának reformjáról, de 
valahogy, valahol mégis el-
akadt, nem tudta megsze-
rezni magának azt a meg-
becsülést, amit már életé-
ben megérdemelt volna. 

Külföldön jól ismerték és 
nagyon becsülték. Német-
országban, Ausztriában, 
szellemi vezetője lett a 
népi filmkultúrát fejleszteni akaró 
egyesületeknek, előadásokat tartott a 
filmről, rengeteg cikket is írt ott. 
Tizenkét évet töltött a Szovjetunió-
ban, ahol a Filmakadémia tanárává 
hívták meg. Orosz nyelven is megje-
lent egy történeti esztétikai munká-
ja. („Filmművészet"). A felszabadu-
lás után tért haza, de ezután is gyak-
ran hívták meg előadások tartására 
Prágába, Varsóba, vagy a római 
filmkísérleti Intézetbe. 

Csak nálunk nem ismerték, nem 
becsülték eléggé. Huszonöt éven ke-
resztül számkivetettségben kellett él-
nie, menekülnie a Horthy rendszer 
elől, mert vezető tagja volt a Ta-
nácsköztársaság íródirektóriumának. 
És mikor a felszabadulás megadta a 
lehetőséget, hogy életművét kellő 
fényben mutassuk meg népünknek 
és a szakmának, nem ez következett 
be. Az akkori helytelen művészetpo-
litika, de nem utolsósorban bizo-
nyos személyi ellentétek is hozzájá-
rultak ahhoz, hogy nem értékelték 
eléggé munkáját. Fölényeskedéssel, 

gúnyolódással akarták elintézni egye-
sek Balázs Béla művészi értékelését. 

Sokszor el volt keseredve emiatt. 
De mint kommunista, meggyőződés-
sel hitt abban, hagy az idő végül is 
őt fogja igazolni. Ez be is követke-
zett. Sajnos már csak a halála után. 

E kegyeletes adósságból igyekez-
tünk törleszteni akkor, amikor tanít-
ványai nemrégiben megalakítottuk a 
Balázs Béla Stúdiót. A Filmszakszer-
vezet keretein belül működik ez a 
közösség, melynek feladatául azt tűz-
tük ki, hogy egyrészt igényes esz-
mei, esztétikai vitákat tartsunk film-
művészeti kérdésekről, alapos, őszin-
te kritikának vessük alá a magunk 
munkáját, és külföldi filmeket, s vé-
gül Olyan kisfilmeket hozzunk létre, 
melyek bátor kísérletet jelentenek a 
szocialista magyar filmgyártás to-
vábbfejlesztése terén. Akkor fogunk 
igazán adózni szeretett „Béla bá-
csink" emlékének, ha eredményes 
munkát végzünk. 
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