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közepes író, a derék filiszter, ki mint 
egyik hőse: Pikkoló mester, a «jól 
táplálkozó nyárspolgároknak minden 
izgalom nélkül való életét éli, rendesen 
fizeti az adóját és tagja a hirlapírók 
nyugdíjintézetének». — «Nem vagy 
zseni, műveid nem fognak túlélni, de 
derék ember és jó fiú vagy» — mondja 
magáról más helyen talpraesett kriti-
kai érzékkel és önismerettel. Művei 
valóban méltók rá, hogy vidám hang-
jukkal és itt-ott felvillanó elmésségük-
kel szerényebb körben jó hangulatot 
teremtsenek. 

A "Papírkosár" is efféle baráti körbe 
való élmények, anekdoták és karco-
latok gyüjteménye s bizonyára csak az 
írói ízlés és önbírálat szórakozottságá-
nak pillanatában surrantak ki a nyil-
vánosságra. Kiss József életében való-
színűleg a «mester» (mily régi divatú 
ez a szó is !) papírkosarában találtak 
volna intim és maradandó otthonra. 
Élményekből és hallomásból szerzett, 
vagy eredeti feltalálásból szőtt kis 
törtenetkéket beszél el bennök, a hu-
moreszk hangján. Színvonaluk jórészt 
a régi Heltai-nívóról is lejjebb szállt s 
úgy látszik, inkább annak a közönség-
nek szólnak, amelynek a szójáték az 
ábécéje. Ezt látszik bizonyítani az 
afféle elmésség is, mellyel egyik croquis-
ját kezdi: «Ma reggel boldogan és 
megelégedetten ültem be abba a mű-
márvány műkádba, amely műháziuram 
mű jóvoltából műfürdőszobámat dí-
szíti». Nem aggasztja-e a szerzőt, hogy 
az ilyesmit még az a közönség is igen 
«népies»-nek találja? 

A frappáns voltukat vesztett ötletek 
s az olvasótól előre látott fordulatok 
mellett (ilyen például, hogy Piroska 
megeszi a farkast) kétségtelenül van a 
könyvben egy pár elmés és jóhumorú 
darab is (Séta az állatkertben, Hetven 
HP, Életem legnagyobb sikere), de 
kérdés, hogy egy jó viccért érdemes-e 
meghallgatni tíz rosszat. 

A Papirkosárnál mindenesetre jelen-
tékenyebb az írónak második kiadást 
ért: Az asszony körül c. könyve. 
A szokott Heltai-modorban : könnyen, 
elevenen írt elbeszélések ezek is, de 
tárgyukat a cím helytelenül jelöli meg. 
Nem az «asszony» körül fonódnak, 
hanem bizonyos feligasszony, féliglány-
féle lények körül, aminthogy az író 
világa is a félvilág. Ezeket a teremté-
seket az ifjabb Dumas vezette be az 
irodalomba s úgy látszik, Heltai vezeti 
ki. Ma t. i. nincs már mit keresniök 
érdeklődésünkben. Dumas után a tizen-

kilencedik századvég azzal a tenden-
ciával népszerűsítette őket, hogy a 
társadalomból ledér életmódjuk miatt 
száműzöttekben gyakran több a »mo-
rál», mint az úgynevezett «tisztességes» 
nőben. (Lásd Heltainál is : «Levél egy 
menyasszonyhoz» c. novellát!) Ma már 
kikoptak az irodalomból, mint ahogy 
megdőlt az a hazug szentimentalizmus 
is, mely a részvét és rokonszenv oly 
előkelő trónusára ültette őket. 

Heltai azonban úgy véli, hogy kö-
zönségét ez a női típus érdekli inkább, 
mert mint «költői» tárgy ez igér kalan-
dokat, raffinált pikanteriát s ez ad 
alkalmat az írónak arra, hogy bár 
diszkréten, meg-meglebbentse a füg-
gönyt, mely a szerelmi élet titkait 
szemérmesen eltakarja. 

Ártatlanabb és jobb ízű az író har-
madik munkája: Az utolsó bohém c. 
kis regény. Mák István «alanyi költő» 
és Csontos Szigfrid «drámaíró» fiatal-
kori életéből mutat be eleven képeket 
Melyik volt a kettő közül az utolsó 
bohém, nem sejtjük, csak azt tudjuk, 
hogy az elsővel — Murger alakjával — 
mind a ketten rokonságban vannak. 
Nem baj ! A másolatok is élnek, ha 
jók s el kell ismernünk, hogy Heltai 
bőven megajándékozta alakjait a maga 
jókedvével, érzelmességével és elmés-
ségével. Történetük, sorsuk, szerelmük 
leköt s szívesen megbocsátjuk az író-
nak azt a »bohém»-idealizálást, mellyel 
egy kis perditából mennyei lelkű nőt 
rögtönöz. 

Kár, hogy az idő kikezdte az efféle 
szellemességeket: — «Endre, egy zene-
szerzőt ! — Habbal, vagy hab nélkül? — 
kérdezte a főpincér». Aztán : «Ott ült a 
mama és a költő között, és hol a köl-
tőre nézett, hol a mamára nem nézett». 
Vagy : «Csontos Szigfridnek két kere-
setlenül egyszerű szobája volt. Kere-
setlenül egyszerű, mert abban az idő-
ben a drámaíró is nagyon keveset ke-
resett». Aztán : «Majd kiderül a bon-
colásnál !» 

Az efféle elmésségek ma már muzeá-
lis értékűek s szomorú bizonyítékai an-
nak, hogy az élc élete mily rövid. 
Először mulattat, másodszor untat, 
harmadszor bosszant. Heltai idézett 
élcei «harmadik kiadásban» jelentek 
meg. Hartmann János. 

Magyar etymologiai szótár. Nyolc 
esztendei félbeszakadás után végre 
folytatódik Gombocz Zoltán és Melich 
János e nagy művének megjelenése. 
1914-ben indult meg s 1918-ban akadt 
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el a hetedik füzettel, mely legutolsóul 
a csobolyó szó eredetével foglalkozott. 
A magyar tudományos publikálás álta-
lában nagyon megsinylette a háború 
utáni évek anyagi aszályát, s különösen 
lehetetlenné vált oly müvek közzé-
tétele, melyeknek, mint e roppant appa -
rátussal dolgozó szótárnak, nyomdai 
költsége a már megszokott magas árak-
hoz viszonyítva is ámulatba ejt. A M. 
Tud. Akadémia, e monumentális mű 
kiadója, az elmult év folyamán jutott 
újból abba a helyzetbe, hogy fedezni 
tudta a szótár legalább egy-egy füzeté-
nek nyomdai költségét. Köszönet neki, 
hogy lehetővé tette a nagy vállalat 
továbbmozdulását. A mult év végén 
megjelent V I I I . füzet a Csolontos és 
Daru közé eső szavakat öleli fel. Úgy 
tudjuk, két további füzet megjelenésé-
vel még ez év folyamán ki lesz az első 
kötet, s akkor aztán a füzeteket csak-
nem 14 évi gyüjtés és őrizgetés után 
végre beköttethetjük. A füzetek bori-
tékát azonban érdemes lesz megtartani 
a kötetben is. Leolvashatni róluk, hogy 
1914-ben három, 1915-ben kettő, 1916-
ban egy füzet jelent meg, 1917-ben egy 
sem, 1918-ban egy, s 1919-től 1926-ig 
megint egy sem. Az egyik szerző, 
Melich János, az első füzetek borítéka 
szerint M. Nemz. Múzeumi igazgatóőr 
(majd osztályigazgató) s az Akadémia 
lev. tagja, a most megjelent nyolcadik 
füzeten már budapesti egyetemi tanár-
nak s az Akadémia r. tagjának írja 
magát. Az akadémiai tagságban ha-
sonlókép jelzi az idő múlását s a tudós 
érdemek gyarapodását Gombocz Zoltán 
titulusa, a viszontagságos időt pedig 
tanári hivatalának jegyzéke : az első 
füzet címlapján Eötvös-kollégiumi ta-
nár, a következő haton kolozsvári, a 
legutóbbién pedig budapesti egyetemi 
tanár. 

A hosszú idő nem telt hiába, s nyo-
mot hagyott a szótár belsején is. Az 
első és nyolcadik füzet megjelenése 
közt a magyar nyelvtörténetnek már 
korábban nekilendült renaissance-a bő 
gyümölcsöket termett s e gazdag év-
tized eredményeit, melyek megérlelésé-
ben épen a két szerkesztőnek volt leg-
nevezetesebb része, most már szintén 
kodifikálhatják a szótár új füzetei. 

Az eltelt hét szűk esztendőben több-
ször hallottunk olyan hírt, mintha a 
nagy vállalat kényszerű szüneteléséért 
némi kárpótlásul egy szűkszavúbb, de 
teljes és laikusok számára is alkalmas, 
Kis Etymológiai Szótár közzétételére 
szánták volna rá magukat a szerzők. 

Sajnáljuk, hogy e tervüket (ha igaz 
volt a hír) nem valósították meg ; 
haszna lett volna abból nemcsak a 
laikus, hanem a tudós közönségnek is, 
mely egy ilyen tömörebb szótárból is 
köszönettel vette volna a mai eredmé-
nyek sommás közlését. A nagyközön-
ség szempontjából pedig ezutánra is 
kár volna elejteni e tervet. Igaz ugyan, 
hogy iskolázott ember eligazodhat a 
nagy kiadvány közléseiben is, de ebben 
igen sok van, ami csak szaktudóst ér-
dekel, míg a laikus megelégednék a leg-
használatosabb közmagyar szavak szár-
maztatásával. A mostani lexikon-jár-
vány idején, mikor virgonc lexikonok 
seregestül perdülnek ki a könyvpiacra, 
nem ártana, ha azt a tanulási vágyat, 
mely a mai közönségben csakugyan 
megvan s melyet e lexikon-divat igen 
sokszor puszta üzleti célokból kamatoz-
tat a maga számára, a komoly tudo-
mány is sietne a maga tiszta forrásaiból 
kielégíteni. A magyar nyelvtudomány 
iránt a laikusok érdeklődése is nagy 
(tudják ezt a szerzők úgyis, mint a 
Magyar Nyelv c. folyóirat szerkesztői), 
s bizonyos, hogy ezrével fogyasztanák 
egy Kis Magyar Etymológiai Szótár 
köteteit. Addig is azonban örüljünk 
egyelőre a «nagy»-nak ! — i —gy. 

Ifjú Szentek Élete. (Hám Antal 
könyve.) Az ifjúság számára készült ez 
a könyv, hogy ideálokat adjon az ön-
tudatlanul is eszmények után sóvárgó, 
fejledező lelkeknek. Könyvek nevelték 
néhány évtized óta olyan blazirttá az 
ifjúságot, könyv hitette el velük, hogy 
lelkesedni szégyen s hogy mindent gú-
nyos fölénnyel kell nézniök, ha művel-
teknek akarnak látszani ; most része 
lehet a könyvnek abban is, hogy el ne 
veszítse a gyermek lelke ruganyosságát, 
egészséges életkedvét, fogékonyságát a 
nemes, a szép, a lelkiség iránt. Hám An-
tal könyve ezért állítja az ifjúság elé az 
erkölcsi nagyság, az üde lelkierő hőseit, 
az i f jú szenteket. 

Tizennyolc kis életrajzot mond el a 
szerző, Szent Ágnes, Ágota, Tarziciusz 
s az első századok többi vonzó gyermek-
vértanuitól a napjainkban szentté ava-
tott Kis Teréziáig — a martyrologium 
zsengéit gyüjtve össze — s örömmel 
találjuk köztük a két i f jú magyar 
szentnek, Szent Imrének és Szent Mar-
gitnak életét is. Kiváló tapintattal sze-
meli ki egy-egy szent életének legki-
emelkedőbb eseményeit, legjellemzőbb 
erényeit, úgyhogy a néhány lapra sürí-
tett kis életrajzok mindegyike teljes 
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