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Írás fénnyel: Balázs Béla a forgatókönyv megjelenéséről

Absztrakt
A nagy európai filmstúdiók megalakulásának idején, az 1940-es évekre a film a narratív diskurzus
domináns formájává vált. Míg számos szerző úgy látta, hogy a film aláássa a többi narratív
rendszert, nevezetesen az irodalmat, mások egy olyan szerzőség lehetőségét láttak az új iparban,
amely a korábbi, irodalmi szerzőség jegyeit viselte magán. A tanulmány a filmben és a film
segítségével létrejövő irodalmi szerzőséget vizsgálja Balázs Béla filmtudós és forgatókönyvíró
munkáiban. Balázs az irodalom visszatérésének gondolatát a forgatókönyvre alapozza. Míg a
forgatókönyvet általában a film verbális vetületeként értelmezik, Balázs a fotografikus képben látja
a hatását; a filmben a forgatókönyv nyelvének szimptomatikus megjelenését fedezi fel. A filmi
szerkesztés konvencióinak fejleményeit a szcenarista írásmódjában látja visszaköszönni, és a
forgatókönyvíró szerzőségét egyszerre írja le tapinthatónak és láthatatlannak. A tanulmány szerint
ez kínál magyarázatot arra a homályra, amely a történeti „filmszerzőket” fedi, beleértve magát
Balázst is. Míg Balázs minden igyekezetével a forgatókönyv elismertetésén ügyködik, amikor a
szcenarista elismerésére kerülne a sor, nem tudja és nem kívánja elismerni azt a forgatókönyv
szerzőjeként.
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Polónyi Eszter

Írás fénnyel: Balázs Béla a forgatókönyv megjelenéséről

Balázs Béla számolatlan mennyiségű szöveget írt, amelyek többségéért kevés vagy semmilyen
elismerést nem kapott. [1] Az Új irodalmi műfaj: a filmszcenárium című szövegét ugyanakkor nem
azért közöljük újra, hogy megpróbáljuk kitölteni a filmelmélet korai és termékeny szerzője
életművének üresen maradt helyeit, inkább arra az ellentmondásra szeretnénk felhívni a
figyelmet, amely Balázs és mások forgatókönyvírói munkáját jellemezte.
Balázs szövegében a filmszcenárium összevethetővé válik az irodalmi írás más, konvencionálisabb
formáival, és a shakespeare-i drámával, valamint a modern regénnyel válik egyenragúvá. Balázs
nem tévedett abban, hogy rámutatott: a modern közép- és kelet-európai polgárok számára a film
újszerű értelmezést nyert. Míg a polgárság a kora újkortól kezdődően könyvekkel csillapította
fikció iránti vágyát, a húszas évekre már nem volt egyértelmű, hogy ezt a vágyat kizárólag a
nyomtatott termékek elégítik ki. Mint Balázs és mások is felfigyeltek rá, a film a narratív diskurzus
egyik – ha nem éppen a legfontosabb – formájává vált.

Ismeretlen fényképész: Balázs Béla felolvas, 1940-es évek. 11,8 x 16,5
cm. PIM. Eredeti fényképanyag, leltári szám: F.6032. Köszönettel a
Petőfi Irodalmi Múzeumnak.

Balázs kortársai, Szergej Tretyjakov, Walter Benjamin és Bertold Brecht egyaránt csodálattal
figyelték a film térnyerését, bár nem egyformán lelkesedtek azért a gondolatért, hogy a filmre
hagyományozódik át a világirodalmi és a színházi örökség. A német közönséghez szólva, jövőbe
tekintő lelkesedéssel Tretyjakov 1931-ben azt szerette volna tudni, lehet-e egyáltalán értelme újra
kiadni az orosz klasszikusokat, amikor az általuk használt szavak a modern korban elévült
életmódokra vonatkoznak. [2] Benjamin ennél is tovább ment, amikor az irodalmat úgy állította
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be, mint gyakorlatilag elavult formát. A filmkészítő Abel Gance 1927-ből való szavait idézi:
„Shakespeare, Rembrandt, Beethoven filmre kerül … Az összes legenda, mitológia, az összes
mítosz, minden vallásalapító, sőt minden vallás … arra vár, hogy a reflektorfényben föltámadjon,
és a hősök ott tolonganak a kapuknál.” [3] Benjamin értelmezésében a film felemelkedése az
irodalom materiális múltjának „átfogó likvidálásán” keresztül történt meg.
A film látványos felemelkedésének ilyesfajta megfogalmazása nem csupán az irodalom
hanyatlásaként merült fel. A két médium, a film és az irodalom versengési viszonyát árnyalta,
hogy a két világháború közötti időszakban az irodalmi hagyományt átvette és kisajátította a film.
Az irodalmi és színházi művek egyrészt hatalmas forrásanyagot biztosítottak a filmes adaptációk
számára. Másrészt a film is szerzői tevékenységek forrásává vált; egyes nézők szerzők lettek, így
maguk is hozzájárultak a filmipar gyors növekedéséhez. A korai filmproducerek gyakran fordultak
ötletekért a közönséghez, és egészen új szerzői közösségeket ösztönöztek az írásra, mint például a
nőket, az amatőröket és a munkásokat. [4] Tretyjakov ugyan gúnyolódva említi azokat az
idegeneket, akik a szocialista szovjet faluba látogatva Dosztojevszkij nyomait kutatták, Balázs
szövegében ugyanakkor azt találjuk, hogy ugyanezek a falusiak esetleg a történetmesélés új
gépezetét keresve bújták Dosztojevszkij könyveit. [5] Az új médium által kiváltott meglepetést nem
az okozta, hogy az irodalom vereséget szenvedett, sokkal inkább az, hogy bár a film látszólag
megsemmisítette a könyv kultúráját, változatlanul irodalmat termelt. Balázs kiállása a
forgatókönyvíró mellett ebben a kontextusban értendő, amelyben az irodalom egy korábbi (vagy
eljövendő) kor meglepő maradványa vagy emléke, és a vele való találkozás megdöbbentő, mert
váratlan. A filmet irodalminak tekinteni annyit jelentett, mint beismerni a filmkészítéshez
kapcsolódó nyelv válságát.
Balázs szövegének egy másik releváns kontextusa a szerző életrajza. A szöveg az Új Hangban, a
moszkvai magyar nyelvű havilapban jelent meg, melyet a szovjet emigráció magyar írói jegyeztek,
akik közül sokan ismerték Balázs munkáit és pályáját. [6] Balázs, aki a harmincas évek elejétől a
Szovjetunióban élt, a film és a filmnyelv művészi formaként való értelmezésével foglalkozó
tanulmányaival szerzett magának hírnevet. Ilyen témájú könyv csak igen kevés létezett akkor,
amikor Balázs művei megjelentek. [7] Míg a Szovjetunióban a film „filozófusaként” volt ismert,
honfitársai gyakorló íróként is számontartották – íróként már emigrációja előtt debütált. Annak
ellenére, hogy írói munkásságát német és orosz olvasói körében meglehetősen kevés érdeklődés
kísérte, Balázs nem hagyott fel az írással. Művei között találunk novellákat, verseket, zenei kabarék
librettóit, tánc-, báb és árnyjátékokat és – ami jelen kontextusban a legjelentősebb –
forgatókönyveket. [8] Az Új Hang olvasói emlékezetében Balázs irodalmi művek szerzőjeként is
élhetett. Ez ugyanakkor nem ad magyarázatot arra, hogy egy olyan szövegben, amely éppen a
forgatókönyvírás történetéről és elméletéről szól, semmi nem utal arra, hogy a szerző maga is
dolgozott forgatókönyvíróként. [9] Mire ugyanis ez a szöveg megjelent, Balázs mögött már több
mint tizenöt év forgatókönyvírói tapasztalat állt. Balázs többek között a forgatókönyveken
keresztül került kapcsolatba a filmiparral. [10] Szakmai körökben szerzett hírneve, úgy tűnik,
elegendő volt ahhoz, hogy bekerüljön a weimari filmipar kis, közepes, esetenként pedig nagy
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léptékű produkcióiba. Nem látható ugyanakkor nyoma annak, hogy Balázs nyíltan vagy
részleteiben tárgyalná forgatókönyvírói tevékenységét. Több tucat forgatókönyve elkerülte a
kortárs elméletírók figyelmét, később pedig a történészekét, akik gyakran ugyancsak a filmnyelv
balázsi értelmezésére összpontosítottak.

A kék fény (Das blaue Licht. Leni Riefenstahl, 1932): Balázs
forgatókönyvírói közreműködését csak a 2. világháború utáni
kópiákon tüntették fel.

Első pillantásra úgy tűnhet, Balázs önös érdekeit tartja szem előtt, amikor a filmszcenárium
irodalmi műként való elfogadása mellett érvel. A forgatókönyvíró helyzetének orvoslása
végeredményben saját malmára hajthatta a vizet, akár említette saját vonatkozó tevékenységét,
akár nem. Nehezen lehetett nagyobb dicsőséget elképzelni a forgatókönyvíróknak annál, hogy
műveiket nyomtatásban lássák viszont, hagyományos irodalmi művek mellett, ahogyan Balázs
szerint ez meg is fog történni. [11] Nem kívánom vitatni azt az elképzelést, amely szerint Balázs
személyes frusztrációiból kifolyólag védelmezte a forgatókönyv irodalmi státuszát; Balázs sértett
önérzetét inkább a láthatatlanság egyfajta esettanulmányának tekintem, amely szerinte a legtöbb
forgatókönyvírót érdemeitől függetlenül sújtja. Annak ellenére ugyanis, hogy Balázs minden
erőfeszítést megtesz a filmszcenárium elismertetése érdekében, amikor a szcenarista elismerésére
kerülne a sor, sajátos módon képtelen és nem hajlandó a forgatókönyv szerzőjeként megnevezni
azt. A szerzőség felmagasztalása és ezzel párhuzamosan a szerző háttérbe szorítása más
magyarázatot kíván, mégpedig a fent említett jelenség figyelembevételét, amely szerint az
irodalom a film árnyékába kerül.
A korai forgatókönyvíró tragikus figura, abban az értelemben, hogy a film és az irodalom közti
versengés áldozata. Első pillantásra nem egyértelmű, hogy a forgatókönyvíró mely médiumnak, a
filmnek vagy az irodalomnak tartozik-e hűséggel. Az irodalmi forma és a filmes tartalom közötti
oszcilláció különösen nyilvánvaló Balázs szövegében, amelyben felváltva érvel két dolog mellett:
míg a forgatókönyvíró a filmkészítés logikáját alkalmazza, a film gyökerei éppen ebben az
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írásformában keresendők. A forgatókönyvíró feladata, mint Balázs írja, az, hogy vizuálisan
gondolkozzon. A szcenarista munkája, hogy a filmet verbális formába önti, viszont ez a médium a
folyamatban csupán ideiglenes szerepet tölt be, a film egy előzetes változatának vagy modelljének
szerepét, amely alkalmasint vásznon jelenik meg. A film végső formája tehát fotografikus. A
forgatókönyvíró azonban nem tud olyan mondatokat írni, amelyek lefordíthatóak a fotográfiára.
Balázs korán felismerte, hogy a verbális nyelv konvenciói nem feleltethetők meg a fotografikus,
mozgó kép jellemzőinek. A film képeit „nem lehet ragozni” − írta a húszas években −,
filmnézéskor a filmkép érzékelése folyamatos, a fotografikus kép ellenszegül a verbális
konstrukciókra való fordításnak. [12]
Balázs a filmet újra és újra felületinek és laposnak írja le. A film laposságát érthetjük úgy, mint az
értelmezési rendszerek szemiotikai áthatolhatatlanságát vagy összeegyeztethetőségének
lehetetlenségét, amennyiben a forgatókönyvírás felől közelítünk. A korai forgatókönyvíró a
mechanikusan előállított formanélküliséggel szembesül, így a kép teoretikusává válik, s Roland
Barthes-tal, a fotó későbbi elemzőjével egybehangzóan állíthatja, hogy a fotó inkább megmutatja,
mintsem elmeséli a világot. [13] Mivel az ábrázolt mindenki számára látható (denotáció), a fénykép
esetében nincs szükség semmilyen mechanizmusra vagy „kódra” a megfejtéshez (konnotáció). A
forgatókönyvíró célja nem pusztán a fotografált mozgókép „kód nélküli üzenet” jellegének, mint a
valóság reprodukált szeletének meghaladása volt; egyben azt a minimális feltételt is jelentette,
amely működő gyakorlathoz és hivatáshoz juttatta a szakmát. Amennyiben a forgatókönyvíró
képtelen a képet szimbolikus, konnotatív intenciókkal felruházni, a film nem képes a
forgatókönyvíró előírásait teljesíteni. Filmkészítő cégek az első két évtizedben forgatókönyvek
tízezreit gyűjtötték össze, amelyekből soha nem készült film, ez pedig arra enged következtetni,
hogy nem létezett a fotografikus jellemzőkhöz igazított módszer, de még az a tudatosság sem,
hogy a forgatókönyvíró feladata kiterjedhet a verbálison túlra. [14] Más szóval, az a
forgatókönyvíró, akit Balázs jellemez, nem annyira a narratíva vagy a cselekmény ötletét
szolgáltatta, inkább azonosította, majd tudatosan kihasználta azokat a jellemzőket, amelyek a
jelentésteremtés filmes és irodalmi módját megkülönböztették.
Amennyiben a forgatókönyvírónak a szavakat fotografikus módon kell létrehozni, feladata nem
csak nehéznek, de lehetetlennek is tűnik. Balázs meglepődve konstatálja, hogy a (néma)filmben a
film előtti írott szöveg, a dialógusok eltűnnek, amikor a forgatás közben a színészek
halandzsaszövegeket improvizálnak. [15] A hangosfilm korszakában azonban a gond kifejezetten a
forgatókönyvíró helyzetéből fakad. A szcenaristának el kell fogadnia, hogy a filmkép és a verbális
szöveg között nem létezik fordítás, még akkor sem, amikor a hangosfilm megjelenésével a
forgatókönyv szövege szó szerint rögzíthető. „A filmkép csakis kép. Ugyanezért nem bír ki a
szcenárium hosszú dialógusokat vagy monológokat. Mert […] olyankor belső történésnek kell
látszódnia. […] Ahhoz pedig, hogy külsőleg is láthatóvá legyen, a dialógusnak új képbe kell
áttevődnie.” [16] Balázs számára a forgatókönyv fotografikus jellege nem meghaladható, akkor is ez
marad a jelentésteremtés elsődleges formája, amikor más jelrendszerek is lehetővé válnak. Annak
megértéséhez, hogy a forgatókönyvíró hogyan válhat fotografikus formák szerzőjévé, Balázs
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visszavezeti a legkorábbi formákhoz az olvasóit. Azt írja, hogy az (amerikai) némafilmes
forgatókönyv − bár még irodalmilag fejletlen − nem verbálisan, vagyis szövegként, hanem
képekben, montázsként gondolkodott, azaz a „közelfelvételekbe szétrakott jeleneteket a montázs
rakta újra össze mozgó mozaik egymásutánjába.” [17] A forgatókönyvíró nem a képek tartalmát
jegyzi le, ami a fotográfia empirikus tartozéka, hanem azt a szekvenciát, amelybe az adott képek
rendeződtek, hogy így megtörténjen a módosítás vagy „ragozás” a képek egymáshoz való
viszonyában. Az általa írt szöveg nem a fotográfiákra vonatkozik, hanem a fényképek tervezésére,
kezelésére, elrendezésére, sorrendjére és rögzítésére, tehát azon cselekvések sorára, amelyeknek a
fotográfiát alávetik. A forgatókönyvíró szavainak meg kell maradnia egyfajta „meta-” értelmezési
vagy cselekvési szinten, csak így járulhat hozzá verbálisan a filmkészítéshez. A szcenarista így nem
kevesebbel szembesült, mint a nyelv válságával. A film nem csupán megfosztotta a szerzőt egy
használható szókincstől, de mesterségbeli tudását a lejegyzésnek egy teljesen más rendszerébe
helyezte át.
A válság, amelybe a nyelv a film révén kerül, legnyilvánvalóbban a forgatókönyv formájának
változásában mutatkozik meg. Meglepő, hogy igen sok régi forgatókönyv található az
archívumokban, tekintetbe véve a dokumentum elsődleges, logisztikai szerepének efemer
természetét. A fennmaradt példányok figyelemre méltó, drámai fejlődést mutatnak az idők során.
A forgatókönyv történetírói, például Steven Price, Stephen Maras, Juergen Kaesten gyakran a
változó formátumuk felől közelítik ezeket a dokumentumokat, és a forgatókönyveket jellemzően
típusokba sorolják. [18] Egy ilyen feldolgozásban a szöveg elrendezésének változásaiban
nagyszerűen kidomborodik a film és az irodalom közötti dinamika. Noha a változás különböző
időkben történik különböző helyeken – az Egyesült Államokban a forgatókönyv érett formái a
tízes években jelennek meg, míg Európában csak a húszas években –, a forgatókönyvek változása a
diskurzus szintjén nagyobb ívű fejleményekre utal. A húszas és harmincas évek során fokozatos
elmozdulás figyelhető meg a forgatókönyv formájában az irodalmi elbeszélés jellemzőitől – ahol a
szövegek a bal margótól a jobb margóig folyamatos bekezdésekbe vannak rendezve (szinopszis) –
egy fragmentált szöveg felé, amelyet írásjelek sora, különféle betűtípusok és tördelési rendszerek
használata jellemez (technikai forgatókönyv). Ebben a változásban érzékelhető a nyomás, amelyet
a filmgyártás apparátusa gyakorolt a forgatókönyvre – az az apparátus, amelybe közben maga a
forgatókönyv is próbált beilleszkedni. A negyvenes évekkel kezdődően, kissé váratlanul, a
forgatókönyvek újra prózai formában kezdenek megjelenni (treatment), ami a dinamika
megfordulására utal: itt a filmes diskurzus veszi fel az irodalom jegyeit a szerzőiség
megjelenésével. [19] Nagyjából ennél az utolsó váltásnál, egy olyan írásrendszer megjelenésének
időszakában készül Balázs forgatókönyvről írt tanulmánya, amely formailag az irodalmi prózára
hasonlít.
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Valahol Európában (Radványi Géza, 1948): Balázs forgatókönyvírói
közreműködését Szekfü András megkérdőjelezte a rendezővel készült
interjú alapján.

Balázs pályája azt az időszakot ölelte fel, amelyben a forgatókönyv a gyártás integráns részévé vált.
Már a filmipar kezdeteitől fogva léteztek ugyan filmek elkészítését segítő, írott ötletek, Európában
viszont csak Balázs generációjának idején kezdődött el a forgatókönyvek gazdaságos és hatékony
előállítása. A filmgyártás ipari módjának kialakulása egybeesett Balázs és más forgatókönyvírók
abbéli próbálkozásaival, hogy a fotografikus mozgóképnek megfelelő írásrendszert alkossanak
meg. A húszas évek végén, harmincas évek elején a nagy stúdiók megjelenésével az írók iránti
kereslet is jelentősen növekedett; a német és szovjet sajtó egyenesen a filmírók hiányaként vagy
„forgatókönyv-válságként” jellemezte a helyzetet. [20] Mire tehát Balázs megírta szövegét, már
nem volt kétséges, hogy a forgatókönyvíró a filmgyártásban fontos szerepet tölt be. Szergej
Eisenstein úgy fogalmazott, hogy forgatókönyv nélkül olyan filmet rendezni, mintha üzemanyag
nélkül vezetnénk egy repülőt. [21] A forgatókönyv volt a térkép, amely alapján a képeket
megtervezték, költségvetést készítettek, és leforgatták a filmet − különösen a technikai
forgatókönyv, mely olyan technikai részleteket fejtett ki, amelyek révén a munkamegosztás, a
szakosodás és az irányítás nélkülözhetetlen eszközévé vált. Balázs a forgatókönyvírónak az ipari
termelésbe való beemelését veszi alapul, amikor azt a merész kijelentést teszi, hogy a „film
történetét” ezáltal „meghatározza” az irodalom. [22] A film papíralapú változatának létrehozásával a
forgatókönyv az elemzés, a visszacsatolás és az áttekinthetőség mechanizmusával látta el a
filmkészítést; minderre azért volt szükség, hogy a filmkép szintjén létrejöjjön a folyamatosság és a
belemerülés, a jelentés transzparenciája és közvetlensége – olyan jellemzők, amelyeket a
történészek az intézményesített reprezentációs módhoz társítanak. [23] Akár a technikai
forgatókönyv segítette az ipart, akár az ipar hozta létre a technikai forgatókönyvet, a nagy európai
stúdiók az 1940-es években történő terjeszkedése idejére a nyelv válsága megoldódott, és a
történetmesélés az új álomgyárban helyreállt.
Mindez azonban nem magyarázza meg azt a homályt, amely a történelem során a
forgatókönyvíró alakját elfedte. Balázsnak esetleg igaza volt abban, hogy az irodalom győzelmét
hirdette a forgatókönyv hatásain keresztül, ettől ugyanakkor mit sem javult forgatókönyvírói
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helyzete. Úgy gondolom, hogy Balázs nem csupán tudatában volt ennek a paradoxonnak, hanem
részben ez is vonzotta a forgatókönyvíráshoz. Erre utalnak a Csapajev (Чапаев
. Szergej és Georgij
Vasziljev, 1934) című filmre vonatkozó szövegvégi megjegyzései, amelyekben az irodalmi
forgatókönyv példáját taglalja. Balázs szerint a „szcenárium formája” 1. alapvetően vizuális, és 2.
„sok, rövid jelenetből van felépítve”. [24] Mint fentebb említettem, Balázs csupán a film
szerkesztését tekintette a szcenarista számára alkalmas nyelvrendszernek. Ezzel a véleményével
korántsem volt egyedül, ugyanis a beállítások kapcsolódása, szegmentálása − különösen a montázs
formájában − megalapozta a film és a fotográfia nyelvével kapcsolatos elméleteket. Eisensteintől
Friedrich Kittlerig mindenki úgy vélekedik, hogy a vizuális médiában vágás nélkül nincs jelentés,
értelem vagy forma. Miközben Balázs kezdeményező módon a beállítások közötti viszony
megteremtését a forgatókönyvíró tevékenységeként könyveli el, ezzel ugyanakkor lehetetlenné
teszi azt az elismerést, amelyre nagyon is vágyik. Hiszen ki az, aki végül végrehajtja a szellemi
munkát, amelyre szükség van, hogy létrejöjjön a kapcsolódás két egymással nem összefüggő
beállítás között? Vajon nem a néző? Balázs mintha ködösítene a szcenarista kilétével kapcsolatban
az egyetlen általa helyesnek vélt Csapajev példánál. Ahelyett, hogy a film forgatókönyvíróját
nevének megadásával elismerné, Balázs a filmrészletet a néző pozíciójából elemzi. Amennyiben a
szcenárium nyelve olyan műveletekre utal, amelyek a filmképeket összefűzik, a szcenarista
munkáját, az írást végső soron a néző végzi el, legalábbis ő rekonstruálja. Ráadásul a filmkép
optikai elemzése, amelyről szó van, túl gyorsan történik a néző számára ahhoz, hogy saját
szerzőségének működését megfigyelhesse. Amennyiben a forgatókönyvíró munkájának nyomát a
szerkesztésben kell keresnünk, úgy pontosan annak a szemnek korlátaival kel versenyre a
forgatókönyvíró, amelyet a film kihasznál. A vágásokat meghatározó döntéseket tudatalatti,
szomatikus szinten észleljük, még akkor is, ha a néző által kialakított jelentés szempontjából
alapvetőek. A szcenarista munkája egyszerre tapintható és láthatatlan. Ebben az értelemben a
forgatókönyvíró saját sikerének áldozata.
Fordította Matuska Ágnes
A fordítást ellenőrizte Füzi Izabella
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