
A FILM SZELLEME 
Balázs Béla filmesztétikája 

Magyarország nem 
dicsekedhet gaz-
dag bölcselkedő 

irodalommal. Nincs Piátónk és Des-
cartesunk, sem Hegelünk és Marxunk. 
Kutúránk arcán csak halvány rán-
cokban mutatkozik a filozofáló el-
mélyedés. Szemléletünk inkább az 
élet konkrét valóságának közvetlen 
átéléséré irányul. A művészetről el-
mélkedő' írások, művészetfilozófiák, 
rendszerető esztétikai művek is csak 
ritkán találtak kapcsolatot az élő 
művészettel és a közönséggel. 

A huszadik század új művészeté-
nek, a filmnek világviszonylatban is 
első és elsőrendű esztétikusa azon-
ban mégis a mi sorainkból került ki. 
Balázs Béla jelentős filmesztétikai 
művei 1919 után, németországi emig-
rációja idején jelentek meg német 
nyelven: Der sichtbare Mensch (A 
látható ember) 1924-ben, Der Geist 
des Films (A film szelleme) pedig 
1930-ban. Magyar fordításukra csak 
most, harminc év múltán kerülhe-
tett sor. A két művet egy kötetben 
kapja kézhez az olvasó. 

Amikor Balázs Béla első műve meg-
. jelenik, a némafilm még gye-

rekcipőben jár. Alig tfz éve köze-
lítették meg az 1000 méteres terje-
delmet, s tíz egynéhány éve, hogy 
Griffith, Lubitsch és Chaplin hatá-
sa érezhetővé válik. De Balázs Béla 
az embrionális szervezetben meglát-
ja a jövő nagy ígéretét, ő az első 
aki felismeri a film művészi jelle-
gét. Vallja és hirdeti,. hogy új mű-
vészetről van szó, amely önelvű esz-
tétikát kíván és helyet kér magá-
nak a művészetek rendszerében. De 
felismert azt is, hogy a film mindé-
más művészetnél szorosabban fücc 
össze a társadalommal és éppen 
ezért a legfontosabb művészet. "Az 
emberiség kultúrájára gyakorolt ha-
tása — írja — nem lesz csekélyebb 
a könyvnyomtatás jelentőségénél.-

Ehhez a meglátáshoz 1924-ben ki-
tűnő szem kellett. De Balázs to-
vább megy: nem elégszik meg álta-
lános megállapításokkal, hanem 

megírja a némafilm dramaturgiá-
ját. Világos határvonalat húz az 
irodalom, a színház- és a filmművé-
szet között: A színpad igazi alkotó-
művésze a költő, a filmé a rendező 
és a színész. A filmnek semmi köze 
sincs az irodalomhoz, mert a fil-
met a képi hatás emeli művészetté. 
"A film a mozgás és a szerves fo-
lyamatosság művészete.- Az irodal-
mi kifejezésben a szavakba, fogal-
makba vetített cselekmény számos 
apró mozzanatot átugrik. A film 
képsorának folyamatossága azonban 
nem enged meg ilyen ugrásokat. A 
szó, a fogalom, a gondolat nincs 
időhöz kötve, a képnek azonban 
kézzelfogható jelene van, az időben 
játszódik. Éppen ezért a film fo-
lyamatossága feltétlenül megköve-
teli az egyes látható mozzanatok hé-
zagtalan folytonosságát. -A jelene-
teket a tiszta vizualitás keveretlen 
anyagából kell megformálni.-

A színpad és a film világának 
egyformán alapos ismeretével elem-
zi a színészi játékot is. A szavaló 
színész arcjátéka és mozdulata egé-
szen más jellegű, mint a filmszíné-
szé. A szöveget a játék csak kiegé-
szíti. A színész azt a mondanivalót 
igyekszik arcizmai és kezei segítsé-
gével kifejezni, ami már nem fér 
a szavakba. Viszont a filmen az arc-
játék nem ráadás, nem kiegészítés, 
hanem maga a kifejezés eszköze. A 
filmszínészt el kell határolni a szín-
padi színésztől, a táncművésztől és 
pantomimustól is. Beszéde az arcjá-
ték, amely közvetlenül vizuális ki-
fejezési forma. A száj mozgása be-
széd közben esetleg többet mond 
mint a kifejezett szavak. 

Míg a színpadon a szereplők saját 
magukat és egymást a mondott 

szöveggel jellemzik, a filmen a sze-
replők jellemét első perctől fogva 
külsejük határozza meg. A filmren-
dező nem színészt, hanem figurát, 
jellemet keres, tehát már a színész 
megválasztásával is alkot,' ábrázol. 

A színpad és film ellentétének 



finom elemzése után Balázs rátér 
a jellegzetes művészettechnikai 
problémákra. Szerinte az új művé-
szet legsajátosabb kifejező eszközei: 
a közelkép és a vágás. 

A közelkép (premier plan) a film 
kiemelő, hangsúlyozó, értékelő 

és figyelemirányító eszköze. Olyan 
mint a tipográfiában, a "fett* vagy 
"kurzív* szedés, a zenében a »mar-
cato* a színpadon a reflektor. Ez-
zel nagyítja fel a rendező, illetve 
operatőr az élet szövetének apró 
sejtjeit. Azt is elénk tárja, amit 
különben nem vennénk észre. A jó 
film sohasem a totálképen mutatja 
be a tulajdonképpeni cselekmény 
döntő fordulópontját. A színpadon 
mindig totálképeket látunk, a film-
rendezőnek azonban a közelkép se-
gítségével lehetősége nyílik arra; 
hogy a dráma egészéből kiemeljen 
egyes képeket és ezzel a néző fi-
gyelmét a fontos, lényeges dolgokra 
irányítsa. A rendező dönti el, mi-
kor kell a totálképet közeli felvétel-
lel megszakítani. Eziek a közelké-
pek határozzák meg tulajdonképpen 
minden film mondanivalóját. 

De a totálképnek is sokkal széle-
sebb lehetőségei nyílnak a filmen, 
mint a színpadon. A természeti je-
lenségeket, a tömegjeleneteket, a 
monumentalitást csak a film totál-
képei tudják igazán érzékeltetni. 

Részletesen foglalkozik ezután a 
film egy másik művészi kérdésé-
vel, a képvezetéssel. A képvezetés 
határozza meg a képek tempóját és 
egymásutáni sorrendjét. Az iroda-
lomban ez a stílusnak felel meg. 
Ez á film leglényegesebb formáló 
eljárása. "A képeket nem lehet ra-
gozni — mondja Balázs Béla. — A 
képnek csak jelenideje van, a film 
csak azt tudja megmutatni nekünk, 
amit a hős éppen a jelenben cse-
lekszik.* Az a körülmény, hogy a 
képnek csak jelenideje van, a film-
időt különleges problémává avatja. 
Időmúlást tehát csak úgy lehet ér-
zékeltetni, hogy a jelenetsorba egy 
másik képet, úgynevezett vágóképet 
iktatunk. Ez az időtartam azonban 
a filmen nem objektív valóság, nem 
mérhető órával, hanem pusztán han-
gulati tényező. 

A vágás az az eljárás, amikor 
egy képsort megszakítunk és a meg-
szakítás helyére egy másik jelene-
tet vagy képsort, úgynevezett vágó-
képet illesztünk. A vágóképek tech-
nikája okvetlenül szükségessé teszi, 
hogy a film cselekményének két, 
három, vagy ennél is több párhuza-
mos szála legyen, amelyek időnként 
egymásba fonódnak, majd ismét 
szétválnak. A jól ellenpontozott fil-
men nem látunk öncélú vágóképet, 
amely ne tartoznék a cselekmény 
valamelyik ágához. Mert mindén 
kép vágóképpé válik, mihelyt egy 
másik jelenetbe vágják be, még ak-
kor is, hogyha önmaga véletlenül a 
cselekmény egy másik ágának fon-
tos jelenetét ábrázolja. A színpadi 
írók közül erre emlékeztet Shakes-
peare szerkesztési technikája. Azt 
mondhatnánk Shakespeare is vágó-
jelenetekkel dolgozik, s akárcsak a 
film, többszálú' cselekményt alkal-
maz. 

1924-ben már ismerik a színes-
filmet. Balázs először örvendve ki-
ált fel, de aztán kételyei támad-
nak. "Az első színesfilm megtekin-
tésekor átélt technikai élményem 1 

annyira erőteljes volt, 'hogy teljesen 
háttérbe szorította kritikai érzéke-
met.* Félti a filmet a túlságosan na-
turalisztikus természetábrázolástól. 
A panoptikum színes figurái kísér-
tik. De aztán azzal nyugtatja magát, 
hogy a színek felhasználása önma-
gában nem kötelez a természet fel-
tétlen és szolgai másolására. "Ha 
majd egyszer megvalósul a termé-
szetes színekben pompázó, tökéletes 
színesfilm, ismét hűtlenné kell vál-
nia a természethez, de már maga-
sabb szinten.* 

Hét esztendő telik el aztán: a néma-
film művészi kivirágzásának kora. 

1930-ban megjelenik Balázs Béla új 
könyve: A film szelleme. A filmtör-
ténet válságos pillanatában érkezik. 
Az egész világot egy forradalmi vál-
tozás tartja lázban: a hangosfilm. 
A némafilm kitűnő dramaturgjának 
szembe kell néznie a váratlan ese-
ménnyel. Balázs Béla világosan 
érzi, hogy a némafilm nagyszerű 
fellendülését egy új kísérlet szakí-
totta meg. Nemcsak megszakította, 



hanem visszavetette. A hangosfilm a 
technikai újítás ellenére művészileg 
sokkal primitívebb fokot képvisel 
mint a némafilm. De Balázs nem 
dogmatikus, nem ragaszkodik a 
némafilm elméletéhez, tudja, hogy a 
hangosfilmé a jövő. Elemző tekin-
tete behatol az új jelenség szöveté-
be, feltárja törvényszerűségeit és 
meghatározza lehetőségeit. 

A hangosfilm szerinte felfedezi 
akusztikus környezetünket. "Tolmá-
csolja a dolgok hangját, a természet 
intim nyelvét. Megvált bennünket a 
lárma zűrzavarától, mert a hangot 
kifejezéssé alakítja át.* De a han-
gosfilm akkor válik majd valóban 
művészetté, ha a rendező úgy irá-
nyíthatja hallásunkat, ahogy a né-
mafilm rendezője irányította látá-
sunkat. 

Megállapítja.hogy a hang minden-
képpen gátolja a képi beállítás 

szabadságát. A hangbeállítás lehe-
tetlensége, a hang primitív realitá-
sa arra a kezdetleges színvonalra 
veti vissza a filmet, amelyet a né-
mafilm már régen maga mögött ha-
gyott. De ezek az ellentmondások 
csak addig zavarnak minket, amíg 
meg nem szokjuk őket, mint a be-
széd és ének ellentmondását az ope-
rában, az élő szó és a faragott bábu 
ellentmondását a bábjátékban és a 
felirat és kép ütközését a némafil-
men. 

Felismeri a hangosfilm első alko-
tó beállítási lehetőségét: a hangkivá-
gást. A mikrofon a hangzavarból ki 
tud emelni egy hangot, sőt meg is 
tudja változtatni az eredeti hang 
színét és erejét. A hang tehát vezé-
relhető. Lehetséges közeli hangfel-
vétel is. A hangfelvevőgép maga ke-
resi fel a hangot, kiemeli a környe-
ző zörejek közül, s mi a halk han-
got a maga rejtettségében halljuk, 
ahogy a valóságban sohasem. 

A hangosfilm' legnagyobb szenzá-
ciója az volt, hogy az ember 

megszólalt a vásznon. Balázs Béla 
világosan látja, hogy a párbeszéd-
ben is az érzékelhető akusztikai ha-
tás a döntő, nem pedig a tartalom. 
(Lényeges különbség a színpadi dia-
lógussal szemben.) 

Jelentős eredménye a hangosfim-

nek, hogy szerves kísérőzenét, illet-
ve kísérőzörejt nyújt a képekhez. 
"A hangosfilmen a teljesen elvont, 
a cselekménytől független kísérőze-
ne tökéletes képtelenség, s valószí-
nűleg nem is fordul elő a jövőben. 
A zörejek ugyanis szinte összekötő 
kapcsot teremtenek a film képei és 
a zene között és közelhozzák a ket-
tőt egymáshoz.« A zene a némafil-
men szükséges, de a lehető legfilm-
szerűtlenebb motívum volt, a han-
gosfilmen azonban szerves alkat-
rész. 

A hangosfilm dialógusa abban 
különbözik minden más dialógustól, 
hogy csak egyszer mondják el, de 
akkor egyszer s mindenkorra változ-
hatatlan marad. Egyébként — írja — 
a dialógus sokáig a hangosfilm leg-
áldatlanabb kifejező eszköze marad. 
(Ez a jóslata is, mint sok más, tel-
jes egészében bevált.) 

Hosszú oldalakon keresztül foly-
tathatnánk a finom megfigyelé-

sek és, mélyreható elemzések felso-
solását. Ha néha téved is, tévedései 
izgalmasak, érdekesek és kora szem-
léletéből fakadnak. Mindenesetre 
megállapítható, hogy azóta sem 
vizsgálta senki a filmművészet mű-
vészi problémáit ilyen hatalmas fel-
készültséggel, művészi érzékkel és 
tudományos következetességgel. 

Világosan látja a fejlődés útját. 
Tudja, hogy a némafilmhez nincs 
többé visszaút. »De egy népszerű 
művészet fejlődését nem esztétikai 
értékek határozzák meg, hanem a 
társadalom igénye. A művészetek 
történetében nincs olyan válságos 
szakasz, amely ne rejtené magában 
az eljövendő fejlődés csíráját. Nem 
marad hát más hátra számunkra, 
mint bízni a haladásban, annál is 
inkább, mert nem szeretnénk, ha a 
film magától fejlődnék. Saját esz-
tétikai értékítéletünk is a történel-
mi fejlődés eredménye és eleven té-
nyezője: hozzátartozik a dialektikus 
folyamathoz és megszabja annak 
irányát.* 

Balázs Béla könyve jelentős állo-
mása a világ filmesztétikai irodal-
mának. A jövőben csak reá támasz-
kodva, vagy vele yitázva lehet a 
filmművészet kérdéseiről írni. 
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