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ban. Az is bánt, hogy Bányainál az 
utolsó patkószögig minden egzaltál-
tan futurista eltorzításban jelenik 
meg. Oly embert látunk, aki állan-
dóan liheg, állandóan nagyot akar 
mondani, állandóan a baljós káprá-
zatok isteni ködét hiszi maga körül. 
Egyedül ez az erőnek erejével új 
hangra törekvés teszi egységessé a 
tartalomra széthulló kötetet. A vers-
címek mintha éppen csak szokásból 
kerülnének a versek fölébe, semmi 
különösebb közük egymáshoz. Íme 
néhány sor Magyar táj című versé-
ből: „Átlátszó messzeség bizonyta-
lan kék háttér s lent a föld búzával 
és szőlővel megrakott erős tapint-
ható korongja: őstalaj melybe va-
sak merültek s népek csontjait dug-
dosták meteort pendítő napot lyug-
gató ezerévek. Összesimul itt és ben-
nem a két örök ellentét: a föld és a 
menny s mint hetedik gyermek a 
babonában szemem acéltükrével tö-
mör testeket tapintok a mély sok 
kincsét bámulom s megérzem a leg-
kisebb csírákat i s . . . ég szélén füs-
tölgő tanyák s a föld felől friss ke-
nyér illatát árasztva dől a dal: ne 
menj kislány a tarlóra gyönge vagy 
még a sarlóra ha megvágod kis ke-
zedet ki süt nekem lágy kenyeret?" 
Meg kell hagynunk, hogy Bányai 
Kornéltól olvastunk néhány verset 
a napilapokban, melyek erőtől duz-
zadnak s színfestésükkel, eleven és 
új képeikkel, muzsikájukkal hatást 
keltenek. 

Balogh István immár a negyedik 
verseskönyvét adja ki. Az Égi kara-
vánok, a Koporsók szállnak szimbo-
lizmusuk hínárjába tévedt merész, 
fiatal szerzője sok modorossággal 
indult. Egyetlen versére sem emlé-
kezünk; strófákat kaptunk, melyek 
összefüggéstelen sorokból szövődtek, 
furcsa rímkötéssel, újszerűnek lát-
szó, alapjában véve dadogó formá-
ban. Amit mondott, nem annyira 
egzaltált, mint inkább egzaltáltság-
gal kacérkodó lélek groteszk káprá-
zata volt, furcsa jelzőkkel, nyaka-
tekert képekkel. Ma sincs róla más 
véleményünk. Egyszerűen nem ért-
jük ezeket a verseket. Új kötetében 
is vannak szép strófák, de a kapcso-
lat egyszerre megszakad, a gondolat 
kisiklik kerékvágásából s mire a vers 
végéhez értünk, teljes szózavar labi-
rintusában tamáskodunk. A kötet 
címe: Hó-fa. Van egy hasonló című 
vers is a kötetben. De sem itt, sem 
a könyv fedelén nem értjük az értel-

mét. Tehetséges és akaratos ember 
megtévedése, kitől komolyabb ver-
sek is telnének. 

Móra László versei (Álmok szeke-
rén) regi magyaros csapásokon jár-
nak. Egyelőre még csak békés, sze-
lídlelkű epigonnak látjuk, aki készen 
kapott eszközökkel dolgozik. Világ-
háborút járt ember, csöndes, álma-
tag lélek s most előttünk bontakozik. 
Verseit tisztes érzések hevítik s 
jó magyarsága itt-ott színes, közvet-
len szavakban érvényesül. Mintha 
Pósa-verseket hallanánk a kedves, 
szelídlelkű mesemondó egyik lelkes, 
tiszta szívű tanítványától. Móra jó 
irányban jár s népies ízű verseiben, 
kivált egy-két regéjében komolyabb 
írói kvalitásokat is sejtet, de a kötet 
idő előtt látott napvilágot. Hisszük, 
hogy nemsokára komolyabb kötetet 
is kapunk tőle. Néhány megzenésí-
tett dala méltó rá, hogy szélesebb 
körben ismerjék. 

Toronyi Gábor (Az ember árnyé-
kában) Peterdi Andor hatása alatt 
ír, kinek témakörével, világnézeté-
vel rokonságot mutat. Ő is az elnyo-
mott emberi jogok harcosa, a nélkül, 
hogy bántóan pártköltővé válnék. 
Már eljutott bizonyos verselő kész-
ségig, de gondolat- és érzésvilága 
még darabosan, töredékesen ömlik 
formába. Nyers költői ösztöne szép 
sorokat sugalmaz, a versek már az 
utolsó strófa előtt elérik tetőpontju-
kat s nagyobbára befejezetlenek. 
Néha kenetes szóvirágokat olvasunk 
tőle (Mérhetlen üdvöm, kincses bol-
dogságom: így már a hetvenes évek 
harmadrendű poétái is tudtak ára-
dozni). Sorait nem egyszer csupán 
a rímek, még pedig elcsépelt rímek 
kényszere toborozza tetszetős, való-
jában nem sokat mondó versekké; 
de van néhány igaz, őszinte dala 
melyek tehetségesebb kezdőre valla-
nak. 

Iváni Rella verseiből egy érzelmes 
hazaszerető magyar leány beszél. 
Verselése még bátortalan, mondani-
valójának nincs eredeti íze. Színes 
strófái bőségesen áradnak s ez a 
könnyű hangoltság csak növeli a 
pongyolaságot. A tisztes érzések, ha-
zafias, családias felbuzdulások bő 
anyaga több önkritikát érdemelt 
volna. Vajthó László. 

Masznyik Endre: Új Testamen-
tom. 1925. 495 lap. 

Úgy hisszük, hogy ha egy írónak 
az életműve, vagyis oly irodalmi al-
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kotása előtt állunk, mely a szerzőt 
végigkísérte egész életén és élete 
véghatárán befejezést nyert, akkor, 
bármilyenek legyenek is esetleg fo-
gyatékosságai, az elismerés mellett 
a kegyelet érzése is kell, hogy has-
son ítéletünkre. 

Ilyen helyzetben vagyunk Masz-
nyik Endre új bibliafordításával, 
pontosan: újszövetségfordításával 
szemben. A fordító ugyanis több 
mint három évtizeden keresztül volt 
az újszövetségi írásmagyarázat ta-
nára és ebből a sok lelkesedéssel és 
odaadással végzett munkájából nőtt 
ki lassan, fokozatosan előttünk 
fekvő fordítása, mely nyugalomba-
vonulásával gyorsabb tempóban ha-
ladt és most végre be is fejeződött. 

A bibliának a lefordítása ma a 
legnehezebb feladatok egyike, annyi 
mindenféle egyházi, tudományos és 
irodalmi igényt kell kielégíteni, hogy 
ember legyen, aki a sok követelés 
útvesztőjében el nem téved. Masz-
nyik Endre azonban, mint jeles szak-
tudós és irodalmilag kitűnően isko-
lázott ember, nem ijedt meg a si-
kert oly könnyen veszélyeztető ren-
geteg akadálytól; tudta, hogy mit 
akar és nem habozott sokoldalú te-
hetsége latbavetésével kitűzött cél-
ját meg is közelíteni. Arra töreke-
dett, hogy a Szent Írásnak ne a sza-
vait, hanem a gondolatait fejezze ki 
híven, világosan és magyarosan, 
szóval, hogy a magyar nép kezébe 
valóban hű és érthető Új Testamen-
tomot adjon. A célkitűzés kétség-
kívül helyes, csak az a kérdés, mely 
fordítási elvek alkalmazandók a cél 
elérésére, mert e tekintetben nincsen 
egyetértés és többé-kevésbbé telje-
sen szubjektív vagy szigorúan egy-
házi szempontok döntenek. Néze-
tünk szerint azonban három köve-
telést mindenki magáévá tehet. Az 
első, hogy az akár tudományos, akár 
nevelő okból készülő fordítás a le-
hető legjobb eredeti (görög) szöve-
get tartozik felhasználni. A máso-
dik, hogy a fordításnak igazi for-
dításnak (a szó szoros értelmében) 
és nem átdolgozásnak kell lennie, 
tehát teljesen a mai irodalmi nyelv-
hez kell alkalmazkodnia és ezért 
szakítania kell a régi fordítások 
archaizmusával. Végül a harmadik, 
hogy a szöveget a lehetőség szerint 
magyarázatnak kell kísérnie. A mai 
olvasó ugyanis könnyen fennakad 
egy-egy tárgyi vagy stílusbeli ért-
hetetlenségen, sőt el is kedvetlene-

dik; ezen kell segíteni rövid, de foly-
tatólagos jegyzetekkel és magyará-
zatokkal. 

Masznyik új fordítása az első kí-
vánalomnak nem, de a második és 
harmadiknak általában eleget tesz. 
Szerző ugyanis az ú. n. textus re-
ceptust (bevett szöveget) vette ala-
pul, mely már elavult, de olykor-
olykor tekintettel volt jobb szöveg-
kiadásokra is. Nézetünk szerint az 
a leghelyesebb eljárás, ha egy jobb 
szöveget választunk és ahhoz követ-
kezetesen ragaszkodunk, tartózkodva 
minden szubjektív konjektúrától. 

A másik kívánalomnak Masznyik 
megfelel. Mai nyelven fordít, ke-
rülve a Károli-féle avultságokat, csak 
itt-ott maradt meg egy pár archaiz-
mus (pl. állata — állítottak.) Stílusa 
általában folyékony, érthető, eleven, 
sokszor gördülékeny; kár, hogy kissé 
szabadon bánik el a szöveggel, ille-
tőleg fölösleges újításokat enged 
meg magának pl. a Miatyánkban: 
„mi mennyei atyánk", e helyett: „ki 
vagy a mennyekben", vagy Jézus 
keresztelése alkalmából: „Ez az én 
kedves fiam, én gyönyörűségem", e 
helyett: „kiben gyönyörködöm".Épp 
így a polgárjogot nyert Keresztelő 
Jánost nem igen fogja kiszorítani 
a Masznyiktól javaslatba hozott 
„Avató János", még hogyha ana-
chronizmus volna is a „keresztelés". 
(Különben mi úgy érezzük, hogy a 
keresztelés szóhoz ma nem fűződik 
okvetlenül a kereszt vagy kereszt-
vetés képzete.) Nem volt szükséges 
a tulajdonnevek lefordítása sem, pl. 
Barnabás = Vigaszfi, mert nem se-
gíti elő a megértést. No, de ezek ap-
róságok. A stílus magyarossága el-
len alig lehet kifogást tenni, legfel-
jebb hogy mégis túlsűrűn szerepel 
a szenvedő alak, melyet népünk nem 
használ és néhány helyen fölösen 
kerül elő a névmás tárgyesete (tite-
ket, minket). A szerző élénk stílus-
érzéke mellett bizonyít, hogy az 
Újszövetségben előforduló külön-
féle irodalmi műfajok sajátlagos 
stílkövetelményeire is tekintettel 
van. Máskép fordítja pl. a szinop-
tikusokat, máskép Pál apostol leve-
leit. Ha mégis kérdeznők, hogy a 
szent iratok közt melyek állnak lel-
kéhez legközelebb, úgy Pál leveleire 
mutatnánk rá. 

Masznyik az általunk felállított 
harmadik követelménynek is meg-
felel, bár a magyarázatokat nem 
folytatólagosan a szöveg alatt, ha-
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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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