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is elütőnek kell lenniök. Bármeny-
nyire műveltnek tartsuk is a közön-
séget, átlagos nivót kell zsinór-
mértékül vennünk, ehhez szabnunk 
a mű egész koncepcióját s a nép-
szerűsítés hangján beszélnünk. Ez a 
hang belekívánkozik a következő 
kiadásba. Bővítésre sincs szükség, 
hiszen sok szám, sok szürke név 
bátran kieshet, s akkor a könyv tel-
jesen meg fog felelni hivatásának. 

Vajthó László. 

Magyar Népművészet. I. Rába-
közi himzések. (1.) Összeállította dr. 
Bátky Zsigmond a M. N. Múzeum 
Néprajzi Osztályának igazgatója. 
II. Szilágysági himzések. (1.) Össze-
állította dr. Győrffy István m. n. 
múzeumi igazgató-őr. (Kiadja a M. 
N. Múzeum Néprajzi Osztálya. VI. 
Városliget, Iparcsarnok. Budapest, 
1924. — Alapára füzetenkint 10 K.). 
— E most megjelent két füzet nagy-
szabású magyar vállalkozás kezde-
tét jelenti. Félévszázadon keresztül 
szakadatlan szorgalommal gyűjtö-
gette legelőkelőbb, legrégibb tudo-
mányos intézetünk, Nemzeti Mú-
zeumunk, a magyar nép életét il-
lusztráló tárgyi bizonyítékok sorá-
ban e leghívebb hagyományhordozó 
társadalmi réteg alkotó képzeleté-
nek játékos bizonyságait, művész-
kedésének bájos alkotásait. E fárad-
hatatlan gyűjtő és konzerváló 
munka eredménye az a nagyszerű, 
a maga nemében egyetlen gyűjte-
mény, mely a városligeti Iparcsar-
nok rozzant födele alatt egymagá-
ban mutogatja a sajátos, külön ma-
gyar tárgyi világ forma- és szín-
beli szemkápráztató kincseit. E dús 
kincses kamara drágaságait eső, 
hó, fagy, rekkenő nyári hőség 
emészti, s a tűzveszélyesség szünte-
len fenyegető réme veti föléje ár-
nyékát. Szinte érthetetlen, hogy a 
magyar társadalom közönnyel nézi 
e soha többé össze nem gyűjthető 
magyar értékek lassú pusztulását. 
Úgy érezzük, mintha a Néprajzi 
Osztály derék tisztviselőit ez el nem 
múló aggodalom is serkentette 
volna most induló vállalkozásukra, 
hogy amit a pusztító elemek ellen 
fizikai harccal megvédeni nem tud-
nak, legalább írásban és ábrázolat-
ban megmentsék a mának, de kivált 
a jövendő számára, mert annak már 
a legnagyobb áldozatok árán sem 
fog sikerülni a magyar népművé-

szet elmult virágkorának darabjait 
összeszedni. 

Ami magát a kiadványt illeti, 
kétségtelen, hogy mind forrásának 
(a Nemzeti Múzeumnak), mind fel-
dolgozóinak (a Múzeum tisztviselői-
nek) tudományos hitele vitán felül 
áll s e tekintetben a készülő sorozat 
a legmegbízhatóbb kincses tulipán-
tos láda. Ahogy a két első füzetből 
látjuk, a vállalkozók mintegy mono-
gráfikus móddal haladnak, alapo-
san kiknázva a szemügyre vett ki-
sebb földrajzi vagy tárgyi területet, 
csoportot. Ideje is volt már hogy 
így történjék, hogy a néhány favo-
rizált népművészeti területen (Me-
zőkövesd, Kalotaszeg, Torockó stb.) 
túl is tájékozódhassunk és tanul-
hassunk s csak helyeselhetjük, 
hogy oly két területtel kezdték, 
amelyek a nagyközönség szemében 
kétségkívül ismeretlen mezők. Mert 
még a népművészet kérdéseiben 
forgolódott magyarok sem igen em-
legették sem a Rábaközt, sem a Szi-
lágyságot. Ez pedig, mint a két fü-
zet mutatja, megokolatlan volt, 
mert a szilágyiak és rábaköziek is 
alkottak olyan magyar szépségeket 
(legalább a hímzés terén), amelyek 
méltán beleillenek a magyar népi 
művészkedés e most induló, mara-
dandó múzeumába. Iparművészek, 
művészek, rajztanítók, hivatásos és 
dilettáns himzők számára egyfor-
mán jól használható lapok ezek, fü-
zetenként 32 oldalon ontva a ma-
gyar népi képzelet rajztudását s a 
keresztszemes jellegű technikai 
megoldásokat. A bevezetések kel-
lően tájékoztatnak általánosságban 
és részletekben, az egyes rajzok 
múzeumi eredeti példányainak lel-
tári számait is idézve, ami könnyen 
lehetővé teszi az eredetiek tanul-
mányozását is. A füzetekhez öltés-
leolvasó hálózat is van mellékelve 
ami laikusok számára is könnyűvé 
teszi a mustrák másolását. R. V. 

Juhász Margit: Búzavirág. Igény-
telen kis verses füzetet jelöl ezzel a 
címmel a szerző. Szelíd sóhajok, 
röpke hangulatok vannak csokorba 
kötve, mint halvány búzavirágok. 
Csendes érzelmek hangja száll fe-
lénk, a szenvedély ereje nélkül. A 
forró szavakat leányos szemérem 
fojtja el: „Örök állnak a lelkem aj-
tajánál; Púdor keze vigyáz". Egyik 


