
A R A J O N G Ó 

Így nevezte Balázs Bélát egyik 
méltatója. Milyen találóan fejezi 

ki Balázs esztétikájának szenvedé-
lyes, vallomásos, kivételesen fogé-
kony jellegét! Mert nála a tudo-
mány valóban valamiféle ősi, sem-
miképpen sem XX. századi formá-
ban jelenik meg. Nincs meg benne 
a korunkra annyira jellemző szélső-
séges specializálódás, elmélet és gya-
korlat kétségbeejtő távolsága, értel-
mi és érzelmi tényezők merev el-
különülése. A teória művésze ő, ha 
szabad ezeket a fogalmakat össze-
keverni. így jellemezhetjük azt a 
különös érzékenységet, mellyel a 
filmet, mint lehetséges művészetet 
értelmezni, tanulmányozni tudta, 
ahogyan a jövőjéről gondolkodott, 
nemegyszer a művészi teremtés jel-
legével, és hőfokán. 

Ezek a megjegyzések látszólag in-
kább a formára, külső jegyekre 
vonatkoznak, de mégsem kizárólag, 
Mert ebben a szokatlan, művészi és 
sokszínű formában ennek az eszté-
tikának jellegzetes tartalma is kife-
jeződik: bizonyos „óseredeti" diffe-
renciálatlanság, mely egyszerre veti 
fel és bontja ki a különböző rangú 
esztétikai problémákat: művészet-
filozófiai, grammatikai, tartalmi, 
pszichológiai és technikai stb. vo-
natkozásokat. Azt hiszem, ez az oka 
annak, hogy nem olyan könnyű a 
világos, helytálló, következetes logi-
kai rendszert nála megtalálni, hogy 
hol az impressziók elevenségével és 
frisseségével, a publicisztika pole-
mizáló harcosságával. máskor az ih-
letett művész líraiságával és a teo-
retikus analizáló- kedvével rendez-
geti a maga zsúfolt, hihetetlenül 
gazdag anyagát. 

Ez a mohóság, mindent felölelni 
akarás természetesen korántsem 
bűne Balázs Bélának, inkább ter-
mészetes velejárója annak a film-
művészeti korszaknak, melyet maga 
nevez „ősállapotnak", mely sokkal 
inkább ígért bámulatos, soha nem 
volt művészi lehetőségeket, mint kész, 
kiforrott eredményeket. 

Balázs Béla természetesen nem az 
első, aki filmesztétikával foglal-
kozni kezd. A húszas évek elejének 

T E O R E T I K U S 
forrongó izmusai a bontakozó film-
esztétikában is éreztetik hatásukat. 
A fraincia avantgarde kimagasló 
képviselői: René Clair, Germaine 
Dulac, Delluc, Jean Epstein meg-
annyi mély és eredeti gondolatot 
kockáztattak meg művészi törekvé-
sük /igazolására és a film lírai-költői 
lehetőségeit feszegetik. A vizualiz-
mus már itt is fel-felbukkanó foga-
lom, Griffith filmje nyomán a film-
ritmus, szimultán szerkesztés, mon-
tázs gondolatai is megfogalmazást 
nyernek. Majd a német expresszio-
nizmus Irracionalizmusa, vagy e vég-
letek ellensúlyozásaként születő dp-
kumentarista elméietek (Dziga Ver-
tov, angol iskola) mind-mind létez-
nek már Balázs Béla fellépése előtt. 
Ezqk a hivők is a „megszállottak" 
közül valók. Legalább olyan elra-
gadtatással tesznek hitet a film mű-
vészet volta mellett, mint Balázs 
Béla, de hiányzik belőlük az igazi 
általánosítás készsége, a filmalkotás 
valódi törvényeinek, állandó, visz-
szatérő jellemvonásainak megraga-
dása, Tálán éppen az teng túl ben-
nük, ami Balázsnál már inkább hát-
térbe szorul: a film elvont művé-
szetfilozófiája, a formanyelv közvet-
len, mindenre kiterjedő tanulmányo-
zása és körülírása helyett. 

Ezért mondja Aristarco, 1951-ben 
kiadott: „A film elméletének 

története" c. könyvében, hogy a 
filmesztétika első klasszikus, világ-
viszonylatban kezdeményező úttörői 
közé kell sorolnunk Balázs Bélát. 
Henri Agel pedig, „A film esztéti-
kája" c. (1957) könyvében külön 
fejezetet szentel Balázs Bélának, és 
a film nagy teoretikusainak rangso-
rában elsőként ismerteti életművét 
Pudovkin, Eizenstein és Arnheimé 
mellett. 

Közismert, hogy Balázs Béla el-
mélete nem volt mentes bizonyos 
elfogultságoktól és tévedésektől. 
Nemcsak a vizualitás néhol misztifi-
kált elméletére gondolok, nemcsak 
arra a „rendetlenségre", mellyel az 
esztétika rangjára emel oda nem 
illő fogalmakat, hanem a filmművé-
szet Balázs Béla-i bizonyítására*is. 



Ma már elfogadhatatlan, ibár talán 
nem egészen érthetetlen az a szen-
vedély, amellyel az új művészet ön-
állóságát csak úgy vélte igazolni, 
hogy közben a filmet az összes mű-
vészetek királyává koronázta. Mint-
ha a filmművészet feladata az lett 
volna, hogy kiszorítsa a hagyomá-
nyos művészeteket, és helyükre állva 
pótolja mindazt, amit amazok rész-
legesen tudnak elénk tárni. 

Különös dolog, hogy noha Balázs 
Béla a filmben mindjg is töb-

bet látott, mint művészi lehetőséget, 
vagyis új írásmódnak, általános, 
emberi kifejező eszköznek tartotta, 
mégsem tett mégcsak kísérletet sem 
arra, hogy esztétikájában elkülönít-
se a film művészi problémáit, a 
közvetlen, valóságkifejező forma-
elemek elemzésétől, hogy az ún. 
specifikus eszközök alkalmazásán 
túl megállapítsa a filmművészet 
esztétikai lényegét. Az ebből eredő 
hiányérzet szólal meg nem egy mai 
hívének írásában: így maga Aristarco, 
de mások is, pl. Umberto Barbaro, 
általában az egész (fiatal marxista 
filmesztétikai iskola a grammatikai 
és esztétikai problémák összekeve-
résével Vádolja Balázs Bélát. B. 
Lewicki lengyel filmesztéta szerint 
ugyancsak korrigálnunk kell Balázs 
művének összes módszerét, mert 
nem Ismeri a problémák szigorú 
belső logikáját, a különböző nemű 
problémák szétválasztásának köte-
lező szabályát, 

Balázs Béla montázsról, plánok-
ról, beállításról szóló tételei igen 
közel állnak Pudovkin é s Eizensteln 
idevágó írásaihoz. Kié hát az első-
ség? — teszi fel a kérdést Aristarco 
is. „A kiinduló tételek, amelyek 
inspirálták őket, a kutatás és tanul-
mányozás ugyanazon szféráiból va-
lók • • felel meg rá, és ez indokolja 
hasonlóságukat. 

Balázs Béla nagy élménye és iga-
zi szerelme a némafilm volt. Ennek 
szépségeit boncolgatta értő kézzel és 
szívvel — nem csoda, ha számára 
a hangosfilm nem hozott már igazi 
belső megújulást. Nem mintha el-
veszítette volna fogékonyságát, vagy 
elzárkózott volna az újonnan kínált 
lehetőségektől. Sőt, az 1930-ban 
megjelent „A film szellemé"-vel új-
ból az elsők között tett kísérletet a 

hangban rejlő adottságok művészi 
értékeinek feltérképezéséhez. Hány 
megállapítása időszerű még ma is, 
kikísérletezetlen, meg nem valósí-
tott! Mégis, érdekes, hogy ezeket a 
finom megfigyeléseket már sohasem 
tudta az összefoglaló szintézis szint-
jére emelni. Beszél ugyan Pudovkin 
nyomán kép és hamg aszinkroniz-
musáról, de mintha nem is ismerte 
volna Eizensteln zseniális nézeteit 
az audiovizuális, úgynevezett verti-
kális montázsról, a filmalkotás új-
fajta szerves egészéről. 

Ügy látszik, Balázs Béla szerint 
nincs a filmművészetnek olyan ál-
talánosítható lényege, taiely egyaránt 
vonatkoznék néma és hangosfilmre, 
iszínes és térhatásúra. Mert pl. an-
nak idején a némafilm „princípium 
stilisationis"-át a némaságban látta, 
nem meglepő, ha innen nem talál 
könnyen utat a hangosfilm művészi 
sajátosságai felé. 

Balázs Béla gondolatai — mint 
mondottam — sokhelyütt megjelen-
nek a filmelmélet nagy orosz mes-
tereinél, mégis bizonyos, hogy mind-
kettőjük érettebb, kimunkáltabb fo-
kát képviseli a filmesztétikának. 
Pudovkin megbízhatóan pontos 
konkrétságával, Elzenstein mélyre-
hatoló! lángeszű sokoldalúságával, 
mellyel nemcsak vizsgálat tárgyává 
tette pl. a montázs vagy a szín min-
den lehetséges vonatkozását, hanem 
ki is kísérletezte azt. 

Igazságosnak kell tehát' találnunk 
Aristarco és Agel osztályozását. 

Balázs Béla, az első formabontó 
„megszállott" esztétákhoz képest, 
Igazi tudományos előrelépést jelent, 
valóságból kiinduló, nem pusztán 
filozofálgató módszerével. De Pu-
dovkin, Eizensteln, sőt a későbbi 
Arnheimmel szemben mégis egy 
előző, kevésbé kifejlett fokot jelöl, 
azt a bizonyos differenciálatlan pil-
lanatot, mely először fogalmazza 
meg összefoglaló Igénnyel az új 
művészet esztétikai, formai problé-
máit. Ezért őrzi esztétikája — az el-
évülhetetlen, általános részlgazsá-
gok mellett — az első felfedezők dús, 
életszerű elevenségét, bátorságát, és 
természetesen tévedéseit is. 
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