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volt. Kizárólag férfiak viselték, leg-
inkább a pusztázó nép. De ünnepi 
díszruhája a falusiaknak is, ahol még 
végkép nem ment ki a divatból. Az 
urak felöltőjét pótolja. 

A szűrszabómesterség háziiparból 
fejlődött céhesmesterséggé, akárcsak 
a bőrből dolgozó szűcsmesterség. 
A szűcs- és szűrszabómesterség termé-
kein a mult század folyamán csodála-
tosan gazdag és sajátosan magyar 
ornamentika fejlődött ki, melyet 
Huszka József fedezett fel egy fél-
század előtt a tudomány és művészet 
számára. Sajnos, azóta a gyári ter-
mékek hatására rohamosan pusztult 
a népi munka, a kisipar s vele pusz-
tult a népies díszítőművészet is. Szer-
zőnk az utolsó órában fogott hozzá, 
hogy megmentse a magyar népművé-
szet himzéseit. S hiába a Néprajzi 
Múzeum lelkes, kiváló igazgatójának 
minden buzgólkodása, nincs pénz a 
gyüjteményes kiadásra. S most a 
trianoni állapotok között a kutató, 
a tudós szerző összehordván szellemi 
kincseit, összeszedi anyagi erejét is, 
a saját pénzén adja ki ezt a pompás 
művet. Lesujtó, hogy ilyen munka, 
amely nemcsak képzőművészeti, ha-
nem nyelvi szempontból is fontos, 
nem kap kiadót. De egyben felemelő, 
hogy olyan kutatóink vannak, akik 
nem sajnálnak időt, fáradságot, 25 
éven keresztül gyüjtenek anyagot 
hóban, viharban, esőben, sárban, vá-
rosról-városra, faluról-falura járva s 
úgyszólván a bőrük alól teremtik elő 
a kiadás költségeit, kiizzadják a nyom-
daköltségeket. Valóban, nincs mit fél-
nünk. Hogy ma is él még Kőrösi Csoma 
Sándor nemes hevülete, épen ez a példa 
igazolja. 

Aki szereti a magyar népet s érdek-
lődik a néprajz iránt, az nehezen tudja 
letenni ezt a szép magyarsággal megírt, 
okos, világos és szép munkát. Nem 
nagyképű, nem tudálékos, nem rejti 
el gondolatait a szakkifejezések út-
vesztőibe, hanem tanít és felvilágosít, 

miközben megkedvelteti velünk a tár-
gyat. A mai gyári termelés idején, 
amikor gazdaságilag is lecsúsztunk, 
nem remélhető, hogy újra elterjedjen 
a gyönyörű cifraszűrviselet, mivel 
drága. De olyan díszítőelemek vannak 
benne felhalmozva, amelyeknek az 
utókorra való átmentése nemcsak az 
ethnografusokat és a férfiakat érdekli. 
A női kézimunkában nagyon sok rész-
lete felhasználható a munkának. 

Horváth Károly. 

I. Szemlér Ferenc : Éjszakai kiáltás. 
Versek. (Cluj-Kolozsvár. Minerva rt. 
1930.) Egészen fiatal költő valószinű-
leg első verses kötete. Minden jel erre 
vall. Nem érezzük verseiben Ady 
nemzedékének ihletését, mint pár év 
előtt még egy találomra kezünkbe 
vett verses kötetben ; inkább — anél-
kül, hogy konkrét személyes kapcso-
latokra utalna — olvasására a leg-
újabb, háború utáni lira egy-két 
sajátsága ötlik szemünkbe. Igy mind-
járt a versek formája : a versek túl-
nyomó többsége szabad vers ; a költő 
attitüdjén valami lázas nyugtalanság, 
eleve vállalt feszültség érzik. A modern 
élet zavarában az erő elragadó ritmu-
sára figyel, a technika szavai mint 
az élet erőszimbolumai kerülnek ver-
seibe. 

Olyan ez az éjjeli út, autón (hetven 
lóerős dübörgő masina) . . . ; 

Az éjben 
felhangzanak a ki tudja hány kiló-

vattos leadók . . . 
A sietés, a rohanás ritmusát érzi, 

ezt akarja megéreztetni velünk is. 
Ez a vers itt a menésé, a mozgásé, 

a helyváltoztatásé — s benne «beteges 
civilizációnk gyors, puha szárnyait», 
az autót s a repülőgépet zengi. Az 
idő múlását így érzékelteti — kissé 
hangos, de nem ügyetlen képben : 
Uram, kinek komoly kezében 
nem reszket meg az idők volánja. 

Mindez igényeket támaszt és egy-
ben bizalmatlanságot kelt. De alap-
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talanul : e kötet szerzője jót áll 
magáért. E versek csakugyan egy 
lázas, erejét tudó, életszerető fiatal-
ember vallomásai, sorai mögött csak-
ugyan a fiatal izmok játékát érezzük 
olykor. 

Alapérzése az életszeretet. Versei-
nek jórésze himnusz az élethez ; csupa 
tűz, csupa bizalom, csupa lobogás. 
«Örvendeni annak, hogy él» — a leg-
jellemzőbb szava ; mámorban és kon-
templációban a «bolyongó gondolatok 
egy pontra sűrűsödnek», arra, hogy : 
«szép az élet» ; a hajnali vegetáció 
láttán «a növekedés zsivaja önti el 
testét» s friss életöröm csendül ki 
soraiból ; «mint valami meleg fluidum-
ban» tart ja átölelve a világot, hogy 
szeretete s áhitatosan elomló énje le-
tompítsa az élet bántó szögletességeit. 
A halált is a megújulás mámorával 
együtt éli át s fejezi ki ilyen egyszerű 
szavakban : 

Igen, igen . . . élni szép és öröm, 
de meghalni is csoda, 
szétoszlani a földben, 
mint a barna trágya . . . 

E verseknek különös színét az adja 
meg, hogy életét nem mint az egyén 
privát akcidenciáját, hanem mint 
saját életének a teremtett világ éledő 
és hanyatló hullámzásával párhuza-
mos ritmusát fogja fel. (Kör, Hajnali 
eső, Panta rei.) Életerejét fokozzák 
a technika győzelmei, a rádió, az 
elektromos tekercsek s a karcsú palo-
ták, csakúgy, mint a kalászos mezők 
vagy a rigófütty. Ezért ír ódát a 
Mozdonyvezető-höz, «e bátor és botor 
kor hőséhez», melyben az erő himnu-
szát zengi. (Tempora mutantur. Théo-
phile Gautier-ék még Apollót és Dian-
nát zengették, ma a kazánfűtőt zen-
gik !) E verseknek egyetlen veresége, 
hogy örökös elragadtatásukkal kissé 
egyhangúakká válnak, de őszinték és 
sohasem ízléstelenek. 

A szerzőnek más hangja is van. 
Az emócióba néha egy árnyalatnyi 
öngúny vegyül ; az életöröm meg-
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keseredik s a páthosz helyébe józan-
ság nyomul. Az ily fajta versei még 
ritkábbak e kötetében, de ezek is a 
fejlődés egy irányát jelzik. (Pl. Emlé-
keket ébreszt a város.) 

E kötetről szólva külön meg keli 
jegyezni, hogy szerzője erdélyi. Erdé-
lyiségére utalnak a kötet címei is, vagy 
talán méginkább arra a disszonan-
ciára, amit a szerzőben erdélyisége 
s kozmopolita humanizmusa ébreszt. 

Egészében véve igen rokonszenves 
kötet. A zengő sorok, erőteljes képek 
egész tömegét idézhetnők. De csak 
pár példát mutatunk be, nem a leg-
hivalgóbbak, de a legfrissebbek közül, 
melyek igazán adekvát kifejezői ér-
zéseinek. Érzékeny lelke a legkisebb 
benyomásra 
Kitárul, mint egy 
. . . legyezőszerű sugárkör és 
érintésére felragyognak a világ setét 

tárgyai. 
Szerelmes ébredését szinte gyermeteg 

vidámsággal festi : 
mert ajkamon még ott volt a csók 

édes íze, 
mint nehéz mustot ha iszol . . . 

A természet hanyatlását vértelen, 
modern csatához hasonlítja, melyben 
az ősz fojtó, átható lehelete, mint 
a gáz öli meg a hervadó erdőket . . . 
Itt már csak a képek töménységéről, 
nyelv és verselés elemi összhangzó-
ságáról lehet szó. 

Az obligát kifogásoknak is van 
némi helye. Az amúgy is feszült ver-
sekben fölösleges az a sok felkiáltó-
jel, — igen gyakran a címekben is ! 

Az anarchia vészjeleinek tekintjük 
őket minden igaz ok nélkül. Túl-
csigázó a «roppant» szó gyakori alkal-
mazása is (roppant nap, roppant 
repülőgép, roppant himnusz etc.) ; 
amazokkal együtt az aktivista lira 
feszengő pózait juttatják eszünkbe. 

Hencze Béla. 

Új verseskönyvek. Radnóti Miklós : 
«Pogány köszöntő» címmel adta ki ver-
seskönyvét, melyben a szabadvers 
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