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nem a mű végén szótár alakjában 
foglalja össze. Különös dicséretet 
érdemel, hogy az egyes szent iratok-
hoz rövid bevezetéseket írt, amelyek 
azok keletkezésére és tartalmára vi-
lágot vetnek és melyek a nehezebb 
iratok, pl. a János látomásai c 
könyvnek a megértését is meg-
könnyítik. Kevésbbé szerencsés az 
olvasókhoz intézett előszó, melyben 
a szerző nem mindig igazságos az 
új magyar bibliafordítókkal szem-
ben sőt bizonyos éleskedéstől sem 
ment. 

Mindent összevéve: Masznyik for-
dítása komolyan számottevő munka, 
„szegletkő" a magyar bibliafordítá-
sok történetében, melyet szakember 
és laikus olvasó egyaránt haszon-
nal, épüléssel forgathat. 

Szelényi Ödön. 
Színházi könyvek. A filmjátéknak, 

ennek a legfiatalabb drámai műfaj-
nak magyar nyelven még igen cse-
kély irodalma van. Pedig ezzel a 
modern életből sarjadt műággal fog-
lalkozni nemcsak érdekes dolog, de 
kötelesség is. Egyfelől tömegeket 
mozgató nagy hatása kétségtelen, 
másfelől mai állapotának művésziet-
lensége nagyon is szembeszökő, ép-
pen ezért kell, hogy alapelveinek 
módszeresebb tisztázása által artisz-
tikusabb megoldások felé ösztönöz-
hessék. 

Ezért örvendetes jelenség Hevesi 
Iván könyve (A filmjáték esztéti-
kája és dramaturgiája, Budapest), 
mely az eddigi felszínes fecsegések-
kel, vagy pedig pusztán a film tech-
nikai kérdéseinek ismertetésével fog-
lalkozó magyar munkák közül mé-
lyebb esztétikai alapvetésével és a 
film-dráma formájának lényegesebb 
megértésével tűnik ki. 

Hevesi nagyon meggyőzően fejte-
geti, hogy a ma előttünk lepergő 
filmjátékok, vagy a színpadi drámá-
val, vagy pedig a regénnyel tartanak 
rokonságot. Fejlődésének mai fokán 
a „mozi" még nem találta meg ön-
magát. Ami benne új műfaji lehető-
ség, ami benne speciálisan filmszerű, 
azt még inkább csak a részletekben 
valósítja meg. Egészében a filmjáték 
két irodalmi mintaképére, a színpadi 
drámára és a regényre támaszko-
dik. Amannak megoldásai felé ösz-
tönzi az a tudat, hogy elvégre ő is 
valamiféle színjáték, hogy ő is kon-
krét személyek által szemünk láttára 
pergeti le a történetet. A regény-

szerű ábrázolás felé pedig ama 
formalehetősége vonja, hogy módjá-
ban van az eseményeket drámai 
csomópontokba való sűrítés helyett 
epikusan elnyujtóztatni, részletesen 
és kényelmesen, szinte minden moz-
zanatával bemutatni. 

A filmjátéknak azonban e két ide-
gen formából sarjadó elgondolás alól 
fel kell szabadítania magát. Rokonsá-
gát megtarthatja más műfajokkal, 
de elsősorban mégis az önmaga for-
mai lényegének kifejezésére kell tö-
rekednie. Erre legelső és elvitázha-
tatlanul legfontosabb feltétel, hogy 
küszöbölje ki a képközi felírásokat. 
A film nem más, mint pantomim-
játék: ha tehát nem fejezheti ki a 
szót a maga akusztikai formájában, 
ne akarja leírt formájában sem 
igénybe venni. A szemünk előtt le-
pergő, tiszta film-történés képközi 
szövegvetítéssel akarni érthetőbbé 
tenni, művészietlenül szánalmas 
mankó. 

Hevesi konkrét példákon ügyesen 
mutatja ki, hogy az ilyen szöveg-
vetítés legtöbbször mennyire elhagy-
ható volna, hogy mennyire érthe-
tővé lehetne tenni a cselekményt egye-
dül a mozgókép útján is, hogy leg-
többször mennyire csak a filmrende-
zők lompossága az oka ennek a sok 
képmegszakító szövegnek. De még 
ha valamely történetet lehetetlen 
volna is képközi felírások nélkül ért-
hetővé tenni, — még ez sem mentené 
fel a filmdráma szerzőit és rendezőit 
az alól a kötelsség alól, hogy ne ke-
ressék az abszolút filmet. Tanulja-
nak meg teljesen filmszerűen gon-
dolkozni, s akkor egyfelől rá fognak 
bukkanni olyan kifejezésbeli eszkö-
zökre, amelyek mozgókép útján feje-
zik ki azt, ami ma még e formában 
kifejezhetetlennek látszik, másfelől 
pedig meg fognak róla győződni, 
hogy nem minden téma alkalmas 
mozidrámának. A film csak úgy le-
het önálló drámai ág, ha végigtapo-
gatja kifejezési lehetőségeinek egész 
területét, de egyúttal szerényen meg-
áll e terület határainál. 

Sok érdekes dolgot mond a könyv 
szerzője a filmszínésznek és a szín-
padi dráma színészének ábrázolás-
béli különbségeiről is. A filmszínész-
nek igen nagy előnye, hogy mivel a 
közönség elé nem maga a játék ke-
rül, hanem e játéknak pusztán fény-
képi reprodukciója, a játékrészletek 
felvétel alkalmával kicserélhetők, s 
így az alakítás javítható. Hátránya 
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azonban s egyúttal — és ezt mi tesz-
szük hozzá! — a. mozinak művésziet-
lenebb voltát mutatja színpadi játék-
kal szemben, hogy a filmszínész tö-
megnek játszik jelenvaló tömeg nél-
kül. Az a láthatatlan, finom elektro-
mos áramlat, az a drámai játékot 
szinte vallásosan ünnepélyessé tevő 
lelki kapcsolat, amely a színpadi szí-
nészt éppen teremtő működése közben 
teszi egy tömeglélek részesévé, s 
amely a nézőt láthatatlanul bár, de 
a tömeglélektan törvénye szerint 
kétségtelenül a színész együttjátszó-
jává avatja, — ez a nagyszerű lelki 
összeforradás a film számára nincs 
meg és nem is lehet meg. Ez teszi 
a filmet gyáriszagúvá, iparcikk-
szerűvé a színpadi játék friss és ele-
ven ihletével szemben. 

Nagyon tanulságos megfigyelései 
vannak Hevesi Ivánnak a filmet kí-
sérő zenéről. A mozi drámának azért 
van szüksége muzsikára, hogy meg-
töressék a néma film nyomasztó 
csendje, s hogy az élet hangosságá-
nak legalább illuziója legyen meg-
mentve. A film önmagában az élet-
nek csak a felét, ezért a kísérő zené-
nek kell felébresztenie a valóság 
akusztikai benyomását. A muzsika 
nélküli, a néma film szinte kísérte-
ties hatású. 

A mizilátogató közönségre nagyon 
felvilágosító hatásúak a könyv tech-
nikai részei is. A film képalkotásá-
nak térterjedelem tekintetében há-
rom formája van: 1. a totál plan, 
mely tágas, a mélységbe erősen ki-
nyúló teret ábrázol, 2. a second plan, 
mely a tér egy kisebb részét vezeti 
szemünk elé: egy-két alakot, szoba-
részletet stb., 3. végül a premier plan, 
mely az emberi alaknak is csak egyik 
részét, rendesen arcát hozza erős 
nagyításban elénk. 

A filmrendezés mind a hárommal 
dolgozik, de a legmodernebb felfogás 
jó okkal a second plant tette ural-
kodóvá. A totalképnek t. i. az a 
baja, hogy mivel a fényképperspek-
tiva a mélység felé rendkívül gyor-
san kicsinyíti az alakokat, e mély-
ségben a színész játéka nem érvé-
nyesül, a premier plan pedig az áb-
rázolt eseményből nagyon is kicsiny 
részletet ad. Persze a second plan 
uralkodó helyzete nem jelent annyit, 
hogy a second-képeket ne kellene to-
tal-, vagy premier-képekkel meg-
megszakítani. 

A fénykép perspektivának a har-
madik kiterjedés felé való rendkívül 

gyors kicsinyítéséből következik, 
hogy a színész mozgásának lehetőleg 
a felvevőgéppel párhuzamos síkban 
kell lefolynia. A gép felé közeledő 
alak gyorsan növekszik, a tőle távo-
lodó hirtelenül törpül, a merőlege-
sen előrenyujtott kar eltorzult arányt 
mutat stb.: ezért a színésznek nem 
szabad a géppel szemben mozognia, 
hanem vagy csak a homloksíkban, 
vagy pedig a legkisebb szögben vele. 
E technikai kényszerűség a film-kép-
nek bizonyos rétegeződést ad, s a já-
tékot reliefszerűvé alakítja. 

Ezek miatt az elvi és technikai 
finom megállapításai miatt Hevesi 
könyvét dramaturg is, laikus mozi-
látogató is egyképen haszonnal for-
gathatja. Amazt esztétikai gondola-
taiban mélyíti el, emezt pedig meg-
tanítja arra, hogy belásson a film 
műhelytitkaiba, s hogy a filmdrámá-
kat ezentúl több értéssel nézze. 

A könyv olvasóját csak két do-
log fogja élvezetében megzavarni. 
Egyik az, hogy az írónak egyébként 
tiszteletreméltó elméleti hajlandó-
sága néha valósággal Part pour l'art 
elvjátékká bonyolódik. Az elvont 
megállapításokkal szinte zsonglőrkö-
dik, s ott is megfejtendő problémá-
kat lát, ahol csak kézzel is megtapint-
ható valóságok vannak. 

Ennek következtében — s ez a má-
sik kellemetlen vonása e könyvnek — 
az író stílusában is van valami kere-
sett. Érezzük, hogy igen jó stiliszta 
lenne, ha pápaszemesen németeskedő 
ambiciói nemcsak gondolatait, de 
gondolatainak kifejezéseit, a monda-
tokat is, nem tennék nehézkesekké. 
Különösen az idegen szavaknak de-
rűre-borúra való használata visz-
szás. Ime egy mutatvány a sok 
közül: „A színészi játék intuitiv 
és lírai volta miatt spontán és 
szuggesztív erejű, azonban asszo-
ciativ karakterének következménye-
képen kevéssé egyértelmű s így ha-
tásában nézőnként igen változó. Ez-
zel szemben a lelki tartalomnak kép-
sorozatban való kifejezése, szimultán 
összegezése nem ilyen intuitiv és 
nem ilyen szubjektiv hatású, azon-
ban konkrétebb konkrétsége folytán 
egyértelműbb, vizuális formája pe-
dig összehasonlíthatatlanul filmsze-
rűbbé teszi!" (154. 1.) 

A könyv végén az író összefoglaló 
pillantásokat vet a filmjáték négy fő-
fajtájára: a filmdrámára, a film-
regényre, a mesefilmre és a bur-
leszkre. Mindegyikről sok érdekes 
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megfigyelése van, csak azt tartjuk 
igen túlzottnak, amit a burleszkről 
ír. Hogy a filmfajtának főhatása on-
nan származik, hogy a valószerű mi-
liőbe valószerütlen cselekményt il-
leszt be, ez találóan igaz, de hogy a 
burleszk a maga fejtetőre állított 
motivumaival a modern embernek 
és modern életnek „legkifejezőbb" 
műfaja lenne, ez már a gondolat-
súlyoknak nagyon is a célon túl való 
elhajítása. A burleszk a szerző sze-
rint „a mai élet anarchiáját, elévült 
és elkorhadt életideáljainak mélyig 
menő hazugságait, illuzióinak hal-
latlan ürességét" kitűnően mutatja 
be. E nagyhangú kijelentésre kér-
dezzük a szerzőt: vajjon úgy kép-
zeli-e, hogy az ő szolid és széles tu-
dása is, az ő tiszteletreméltó elmé-
leti kultúrája is ebből az elkorhadt, 
üres és hazug civilizációból hajtott 
elő? Nem lát-e a huszadik század 
emberének műveltségében, és tradi-
ciókban gyökerező, de a multat to-
vábbfejlesztő keresésében semmi ne-
meset, semmi pozitivet, semmi 
olyant, aminek más művészi és igaz 
tükörképe is elképzelhető volna, 
mint — a maga egyoldalúságában 
egyébként teljesen jogos — nyelvöl-
tögető és fintort vágó burleszk? 

* 
Otto Keller Die Operette című 

(Leipzig, 1926) munkájának legfőbb 
jelentősége az, hogy e mű az ope-
rettnek első történeti feldolgozása. 

E szó „operett" valaha mást jelen-
tett, mint Offenbach óta. Régen így 
nevezték a vígoperákat, vagy a ki-
sebb zenei igényű komolyabb dal-
műveket is. Ma torzba, karrika-
túrába hajló énekes bohózatot ér-
tünk rajta. E műfajnak ősei a német 
Singspielek és a francia vaudevillek. 
Ebből a praehistorikus kezdetből a 
franciák egészen újszerű fejlődést 
fakasztanak, s az új formát nyom-
ban klasszikus magasságba emelik. 
Offenbach, Hervé, Lecocq, Audran, 
Planquette ennek a virágzó korszak-
nak főmunkásai. A franciának ha-
marosan nyomába lép a német, még 
pedig elsősorban a bécsi operett 
Suppé-val, Millöcker-rel és Johann 
Strauss-szal. E fénykor után azon-
ban a hanyatlás is hamar elkövet-
kezik. E fordulatot Genée, Zeller, 
Müller és Máder Rezső művei jelzik. 
Az operett új irányának mgindítói 
az angolok, élükön Sidney Jones-szal 
és Sullivan-nal. 

A kontinens operettjét a süllyedés-
ből elsősorban a magyar zeneszerzők 
és librettisták emelték ki, elősegít-
vén ezzel az operettnek második vi-
rágzását, mely azonban napjaink-
ban megint dekadenciába hajlott. 
Ennek az újabb, diadalmas operett-
nek főképviselői Leó Fall, Kálmán 
Imre, Szirmay Albert, Sztojanovits 
Péter, Ujj Béla, Rényi Aladár és Verő 
György. E műfaj új alakja a ritmust 
és a táncot teszi vezérelemmé, szem-
ben a régivel, melyben a dallam és 
ének volt az uralkodó. Az operett ez 
új formája a gyors tempójú, sebe-
sebben lüktető modern életnek ki-
fejezője. 

Ez volna Otto Keller munkájának 
igen rövid foglalata. E futó áttekin-
tés azonban fogalmat sem adhat ar-
ról a tengersok adatról, amit a szerző 
ötszázegynehány lapra terjedő mű-
vében összehalmoz. E nagyon becsü-
letes s a maga területén úttörő mun-
kának főhibája azonban, hogy a 
merő kronológiánál alig jut tovább. 
Voltaképen az egész mű az operett-
szerzőknek és műveiknek történeti 
sorrendben való felsorakoztatása. 
Elméleti megalapozás vagy mélyebb 
formavizsgálat nem igen akad 
benne. A szerző nem tudott nagy 
olvasottságán úrrá lenni, s azt a kö-
zel négyszázra terjedő cikket, ta-
nulmányt, melynek címét a könyv 
végére függesztett becses bibliogra-
fiájában összeállította, nem tudta 
egységes szempontok szerint ma-
gáévá tenni. 

Mindamellett műve, mint e téren 
első összefoglalás, igen számottevő 
teljesítmény. Miránk magyarokra 
pedig különösen jelentékeny. Eddig 
is tudtuk, hogy a drámai alsóbb fa-
jok terén a magyar és német (külö-
nösen a bécsi) irodalom között a 
kölcsönhatás nagy volt, de hogy az 
érintkezés ennyira gyakori, ennyire 
szapora, azt Otto Keller munkája 
valósággal szenzációszámbamenően 
mutatja ki. Neveket nem akarunk itt 
felsorakoztatni, de mégis megemlít-
jük, hogy a magyar származású, 
vagy legalább is több-kevesebb ideig 
magyar földön is megfordult, s itt 
szerepet játszott és külföldre is el-
került szerzőknek, karmestereknek és 
színészeknek száma közeljár a fél-
százhoz, A német földön termett, 
magyar tárgyú vagy magyar vo-
natkozású operettek is jelentékeny 
számúak. Úgy látszik, régebben a 
pesti német színház volt az a közeg. 
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melyen át a magyar és a bécsi mű-
vészeti élet forgalma kicserélődött, s 
amely ez irányú hatását megszűnése 
után is tovább éreztette. Otto Keller 
műve éppen e sűrű magyar vonat-
kozása miatt a hazai irodalomtörté-
neti kutatásnak nélkülözhetetlen se-
gédkönyve lesz. 

A szerzőben semmiféle elfogultság 
nincsen a magyar írók, zeneszerzők 
és színészekkel szemben. Sőt, néhol 
határozott rokonszenv csillan fel 
irántuk. Egyedül az a visszás, hogy 
a magyar származású művészeket 
egyszerűen a bécsi operett összefog-
laló címe alá sorolja. Felfogására 
legjellemzőbb az a pár sor, ahol a 
Jókai novellájából a Schnitzertől ké-
szített és Johann Strausstól megzené-
sített Cigánybárót jellemzi: „Es war 
merkwürdig wie sich das Walzer-
genie Strauss mit den feurigen, 
ungarischen Rhythmen abzufinden 
wusste und in dieser Arbeit der ös-
terreichisch- ungarischen Monarchie 
ein urvergängliches Denkmal zu 
setzen vermochte. Das österreichisch-
ungarische Reich ist unterdessen 
zertrümmert worden, in der Musik 
von Johann Strauss ist es aber 
verewigt." 

* 

E színház-irodalmi ismertetésből 
ne feledjük ki Faludi Ivánnak, a 
berlini Voggenreiter cégnél megje-
lent magyar nyelvű Mi a színház? 
című művecskéjét sem. A szerző e 
munkájával elsősorban gyermekeket, 
másodsorban laikus érdeklődőket 
akar a színház belső életével meg-
ismertetni. Megmagyarázza a szín-
házi épületet, a nézőteret, színpadot, 
betekintést nyit a kulisszák közé, 
népszerű modorban jellemzi a színész 
munkáját stb. Alapul vesz egy Bánk 
bán előadást, s e darab színpadi meg-
jelenítésének során vezeti be olvasóit 
a színház életének ismeretébe. E kis 
füzet, mint népszerűsítő munka, nem 
tesz haszontalan szolgálatot. Meg-
írása kedves, csevegő modorú, cél-
zata nemes, adatai szolidak. Csak 
kettőre szeretnők figyelmeztetni a 
szerzőt, aki előszavában maga kéri a 
pedagógusokat, hogy útbaigazítá-
saikkal, tanításaikkal egy esetleges 
újabb kiadás céljából támogassák. 
Egyik, hogy Bánk bán tartalmát 
kissé zavarosan mondja el. Megen-
gedjük, hogy e súlyos tragédia elem-
zése olyan korú vagy műveltségű ol-
vasók számára, akiket a szerző szem 
előtt tart, eléggé bonyolult, de akkor 

jobb lenne valamivel könnyebb pél-
dát választani. A másik, ennél sok-
kal kisebb hiba se maradjon említés 
nélkül: a rivalda nem „rosz magyar 
szó", mint a szerző hiszi, és semmi 
köze a rivalni igéhez, halieni az 
olasz ribalta szónak átalakítása. 

A kis munka bizonyosan meg fogja 
találni a maga olvasóközönségét, s a 
színházkedvelő fiatalság kedvvel fogja 
forgatni. Galamb Sándor. 

Drasehe-Lázár Alfréd: Tegnap és 
ma. Regény. Franklin-Társulat ki-
adása. Budapest, 254 l. 

Érdekes bonyolítású mese kereté-
ben mutat rá a szerző a tegnap és 
ma ellentétéből adódó különféle 
problémákra. Szokásához híven ez 
alkalommal is előkelő társadalmi ál-
lású emberek életét rajzolja. A két 
férfi és egy nő örök viszonyának 
egyéni aktualitást ad az a körül-
mény, hogy a háború hatásának s 
a háborúból következő változások-
nak fontos szerep jut az események 
alakításában. 

A 8 évnél hosszabb hadifogság az 
oka, hogy a hazatérő Hidvéghy a 
tegnap álmából arra a mára ébred, 
amelyiknek a multhoz már semmi 
köze. A forrón szeretett hitves az 
egyedüllét emésztő gyötrelmeinek 
csak azért nem lett áldozata, mert 
hűséges barátra talált Cittadini 
grófban, a budapesti olasz misszió-
nak egyik daliás tagjában. A szé-
pen fejlődő barátságot válságos for-
dulóponthoz juttatja a férj hazaér-
kezése. A tegnap ellanyhult szerelme 
és a ma tüzes barátsága talán tra-
gikus lelki küzdelem örvényébe so-
dorná az ingatag asszonyt, ha a fö-
lényesen okos férj csodálatos nagy-
lelkűséggel nem sietne segítségére. 
Maga jár el mindenben, hogy fele-
sége boldogságának útjából az aka-
dályok elháruljanak. Önmagával 
egyelőre mit sem gondolva siet biz-
tosítani feleségének a Cittadini gróf-
fal való egybekelését. Az asszony 
természetesen oda van a meghatott-
ságtól és nem is tudja kellőképen 
méltányolni egykor imádott urának 
önzetlen jóságát. Annál jobban gon-
doskodik méltó jutalomról a sors, 
amely a leányához Ausztriába siető 
Hidvéghyt a vonaton összehozza 
hadiözveggyé vált ifjúkori ideáljá-
val. A régóta szomjúhozott szere-
lem forró mámora visszavarázsolja 
számukra a tegnapot, hogy ki nem 
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