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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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képet ad és mégsem válik nehézkessé, 
sőt az illető szent korának festésére is 
szánhat néhány sort. 

Sajnálnunk kell azonban, hogy a 
betűrend nagyon is lényegtelen szem-
pontja szerint csoportosít. Ha a szerző 
korok szerint haladva mutatja be az 
ifjú szenteket, ezzel egyfelől fiatal ol-
vasóinak történeti érzékét fejleszti, 
másfelől bemutatja, hogy a szentség 
nincs korokhoz kötve, a lelkinagyság-
nak csupán nyilvánulásai változnak a 
századok körülményei szerint. 

Hám Antal nyelve if jú közönségéhez 
alkalmazkodik : világos és egyszerű, a 
könnyedén beleszőtt szentírási idézetek 
csak szent komolyságát emelik. Horn 
Antal szép rajzai igaz megértéssel si-
mulnak a szöveghez s előmozdítják az 
egész könyv kellemes hatását. 

Hevesy M. Angelica. 

Fábián László : Debussy és művészete. 
Ezzel a címmel régen várt könyv hagyta 
el a sajtót. És szerencsés, mert időszerű-
ségének teljességében jelent meg. De-
bussy mindmáig nem hozta heves 
lázba a magyar közönséget. De még 
zongoristáinkat sem igen. A hangver-
senyek műsorai sem szépségeihez, sem 
divatlehetőségeihez méltóan nem nyuj-
tottak teret az új muzsikának. A zon-
goravirtuózok ideálja még mindig Liszt 
és Chopin. 

Debussy harmóniái voltak azok, 
amelyek — közvetlenül, de méginkább 
közvetve — újításai közül elsőnek vál-
tak ismeretesekké magyar földön. Köz-
tudomású, hogy Kodály harmonizálá-
sának egyik nevezetes forrása Debussy 
és ha korábban nem is, de most, hogy 
Kodály zenéje oly széles körben el-
terjedt, feltámad az érdeklődés az iránt 
a mester iránt is, akinek a Kodály-
iskola újszerűségeinek nagy részét kö-
szönheti. 

Mindjárt a könyv elején, abban a 
fejezetben, ahol Debussy fellépését és 
sajátos szerepét tárja elénk a szerző, 
új párhuzam kinálkozik Debussy és 
Kodály között. Mindketten a német 
zene uralmának idején akartak nem-
zeti zenekultúrát teremteni, illetve a 
régi kezdeményt kiemelni a feledésből. 
Kodály a népdalhoz, a népzenének ah-
hoz az ősi rétegéhez fordult, melyet a 
város nem ismert. Ugyanezt tette köz-
vetlenül Debussy előtt Musszorgszki is. 
Az orosz mintát Debussy nem követte. 
«A primitívet is artisztikusan simogatni 
szerető Nyugat fia, a túlkulturált De-
bussy már művészi hagyományokat ke-

resett a különben is sokkal halványabb 
arcú francia népdal helyett.» Szeren-
cséje volt. A régi clavecinisták, a nagy 
Couperin és Rameau művészetében 
megtalálta azt a hamisítatlanul tiszta 
gall-stílust, melynek feltámasztásával 
remélte megérni a francia zene rene-
szánszát. Innen van az is, hogy a 
clavecinistákra támaszkodó új francia 
zene zongora-muzsika lett, mint ahogy 
a népdalból merítő Kodály zenéje első-
sorban a magyar ének reneszánsza. 

Debussy folytatja a régi kezdeményt. 
«A clavecinisták korában a zene még 
nem volt az a módfelett hatványozott 
dimenziójú formákban jelentkező s ben-
nünket szédítő iramban a félistenek 
birodalmába lendítő művészet, amelyet 
a német nagymesterek fejlesztettek be-
lőle.» Debussy folytatja ezt a levegős 
szövésű, finom érzelmességű zenét, 
melybe új ágként a francia nyelv »for-
dulatos szellemét, hajlékony ritmusát 
és pallérozottságát» is beoltotta. 

Ez a fejezet (a «musicien francais) 
című) a legérdekesebb és legkomolyabb 
része az egész könyvnek. Az «újítóról» 
szóló fejezet megállapítja, hogy De-
bussy újító tevékenysége «felölelte a 
zene szigorúan technikai, mondattani 
és formai, valamint esztétikai és tárgyi 
vonatkozásait». Mindezekről azonban 
kevés szó esik. Bővebben szól az össz-
hangzattani újításokról. «Debussyt ki-
zárólag a zene természetes akusztikai 
törvényei, a harmóniák iránti rendkívül 
differenciált érzéke és biztos ízlése ve-
zették. Igy keletkeztek újszerű ak-
kordjai . . .» Hogyan? — Később töb-
bet mond : «Egy-egy Debussy-akkord 
sokszor mintegy magva, sűrített, ere-
deti alakzata a kifejlett melodikus vi-
rágnak». 

A könyv nagyrészét hosszú vitatko-
zás foglalja el (számunkra) láthatatlan 
ellenféllel. A francia zenekritikusok 
Debussyt megtették a zenei impresszio-
nizmus vezérének. Fábián tiltakozik e 
«deklasszifikáló» megállapítás ellen és 
kimutatja, hogy Debussy voltaképen 
expresszionista. Eközben többször is 
bőven kifejti mindkét izmus lényét. 
Mindennek ellenére az a meggyőződés 
alakul ki az olvasóban, hogy e két, ma 
már meglehetősen divatjamult idegen 
név csak sejtet, de nem ad lényeget. 

Alapos és gazdag fejezet a «Debussy 
művei». Az egyhangúság minduntalan 
hangoztatott vádja ellen élénk tilta-
kozás ez ismertető felsorolás színessége. 
Debussy szimbolikus korszakában az 
öt Baudelaire-dal és a vonósnégyes, 
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