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költeményében maga jellemzi egy-
szerű lyráját: 

A szavam halk, a csendeseknek szólok, 
Kevés színeset, sok-sok borúsat. 

Szelíd, melancholikus életszemlélet, 
rezignált szerelemvágy nyer igény-
telen költői kifejezést Juhász Mar-
git verseiben. Kedvelt motivumai: 
az ősz, tél, sárguló falevél és pusz-
tuló erdő, mint az elmúlás szimbó-
lumai. Jól ismert és százszor meg-
énekelt motivumok, melyeknek egy-
hangúságát csak az egyéniség va-
rázsa enyhítheti. A stílus még erős 
Ady-hatásra vall, s a legsikerültebb 
darabokban is kevés még most a ha-
tározottabb egyéni szín. Mindazáltal 
rokonszenves megnyilatkozásai e 
versek egy kibontakozni kezdő, fo-
gékony leányléleknek. 

Gulyás Sándor. 

Lambrecht Kálmán: Az őslények 
világa. A Föld és az élet története. 
(Kultúra-kiadás.) 

A tér, idő, alak- és esemény-sorok 
nehezen áttekinthető szövedéke az, 
amit Földünk élettörténete elébünk 
tár. Évmilliók tűntek egymás után. 
Az idők folyamán föld. és kőzet-
rétegek rakódtak Földünkre. A ré-
tegképződés idején élt állatok és nö-
vények maradványait az egykorú 
rétegek eltemették és meg is őriz-
ték. A kövületek millióinak föl-
tárása néhány évtized óta annyira 
haladt, hogy új tudományszak tanít 
immár a kihalt lények élettörténeté-
ről. Ennek a rég letünt világnak 
tér-, idő- és alakviszonyait egysze-
rűen, közérthetően megvilágítani 
nehéz föladat. Szaktudás mellett 
tanítóérzéket és írói talentumot 
igényel. 

Hogy milyen nehéz e föladat, azt 
eléggé igazolja a német irodalom-
nak nálunk is ismert több népszerű-
sítő kísérlete (Carus, Walter; az 
utóbbi magyarul is). Vaskos köte-
tek, pazar illusztrációk hajótörést 
szenvednek az olvasó türelmén: át-
lapozzuk, de a szövegbe belefára-
dunk. S most e szerény kis zseb-
könyv versenyre kél velük, szívünk 
mellé férkőzik és barátunkká szegő-
dik. Tájékoztat egy új tudomány 
meglepő fölfedezéseiről. És ami a 
nagynevű németeknek nehéz pro-
bléma volt, az Herman Ottó feled-
hetetlen életrajzírójának csak köny-
nyed, majdnem riporteri vállalkozás. 

Hibátlannak és tudományosan be-
végzettnek nem mondhatjuk Lam-
brecht könyvét. Például szó sincs 
róla, hogy „a jelenkor egyetlen ős-
állatát" látnók az okapiban, vagy 
hogy a szén úgy képződnék az erdő-
ben, ahogy azt a 69. lap elején sietve 
elmondja. A szénképződés tényezői, 
többek közt a mikroorganizmusok 
jelentősége, sokakat érdekeltek volna 
e helyen. A lágy és puha szók ér-
telmi megkülönböztetését és egypár 
kisebb igazítást szívesen ajánlunk 
még a szerző figyelmébe a máris ki-
látásban levő második kiadáshoz. 
A kiadótól is több jó körvonalrajzot 
várunk még. Ez a szöveg meg-
érdemli, hogy több és szebb képet 
kapjon. 

De mostani formájában is kiválóan 
sikerült, jó és kedves könyv. Ki gon-
dolt volna arra, hogy ügyes tárgy-
csoportosítással, költői idézetekkel, 
sőt Kovalewski Szónya regényével, 
a borostyánkő, a sárkány meg At-
lantisz mondáival is előbbre vihet-
jük a megismerést. Afrika és Dél-
Amerika vélt kapcsolata ugyan még 
sok vitára fog alkalmat adni. Lam-
brecht fölfogása nem fejti meg, 
hogy miért olyan különböző e két 
földrész állatvilága és miért nem 
cserélődtek ki Atlantiszon át. Azt is 
nyilt kérdésül hagyja, hogy lehet-e 
összefüggés az ős sárkánygyíkok és 
a regevilág sárkányai közt. Látha-
tott-e az ősember valaha sárkányt? 

De mindez csak arra vall, hogy 
szeretnénk az íróval szóbaállani, 
hogy az ő közvetlensége fölébreszti 
a kíváncsiságot, új problémákat hív 
ki és ezzel az érdeklődés útja már 
meg van alapozva. Szilády Zoltán. 

Boros Ferenc: Napkeltekor. Végre 
valaki, akit nem Adyból kell és lehet 
megérteni, hanem aki mer és tud 
önmaga lenni. Boros Ferenc költé-
szetében ezt az egyéniség-értéket 
méltányoljuk s hangsúlyozzuk leg-
jobban. Hogy az Ady-utáni líra 
kifejezés-problémái, főként pedig 
szemlélet-formáinak újszerű kísér-
letei frissen érezhetők rajta, az nem 
jelent többet, mint hogy Boros Fe-
renc csakúgy, mint lírai kortársai, 
új irányban keresi önmagát s a ha-
ladást. Más kérdés azonban, vajjon 
ez az irány, mely valósággal a lélek-
tani lehetőségek próbálkozásaira és 
kockázataira sodorva rá a lírát, tú-
lozta a nyelv-asszociációs tényezők 
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szerepét: kedvezett-e ugyanakkor a 
költői egyéniség s vele a költőiség 
fejlődésének is? Nem úgy van-e 
azonban a dolog, hogy e lírában 
valahogyan a képzelet elszabadult 
az egész emberi érzéstől és valami 
értelmi, mondhatnám látás-érzelem 
hideg tengelyén közömbös magas-
ságban pergeti nem annyira képeit, 
hanem üres alak-játékait. Ezért en-
nek nyomában egészen újszerű kép-
vonal-ritmus egyensúlya lebeg a 
hang ritmusa felett, melyet elnyom, 
jelentéktelenné tesz, sőt el is ront, 
mert mindent feláldoz a képkikép-
ződés zsúfolt és száraz igényének. 
Nincs meg benne az az egymásból 
és egymásra építettség, amely a 
hang-ízből, a ritmus zenéjéből, a szó 
természetes, első erejéből, a képzelet 
érzelmi életéből összeolvasztja a 
vers-zamatot. 

Boros Ferencet is magával ragadta 
ez a kísérleti lendület, amely aztán 
szétoldotta benne alkotó erőinek 
harmoniáját. Ez az önmagát egye-
netlenül túlfokozás, ez a hevület 
nélkül „csinált", képet karikázó hang-
láz mintha terméketlenül emésztené 
fel hangulatait, lelke nagy pillana-
tait, sőt még világszemléletének ne-
mes tisztaságát is. 

Szerencsére azonban Boros Ferenc-
ben van egy konzervativabb modern-
ség is, amely az erősen levegőbe való 
kilengéstől vissza és rá tud húzódni 
a belső gyökérzetére s belülről ké-
szül el. Ez a Boros Ferenc nem bra-
vúroskodó formai tehetség, hanem 
igazi, meleg, nekünk való költő; aki-
nek lelkén fájdalmas mélységgel 
remeg egy vívódó emberség sok-
sok kínja. Versei, ha nem is dalok, 
de mindig zenésen hangzók. A hang-
színük tompa, mély, a bánat meg-
enyhült fénye csillámlik rajtuk, 
mint egy halk, sóhajos Beethoven-
akkord. A szavak ritmus-lépése 
ilyenkor lassú, mint a fáradt szív-
verés; a versütem rejtetten dobban, 
mintha alulról egy vergődő élet ne-
héz pihegése bontaná hullámzásba 
a sorokat. A rímek észrevétlenül 
fonódnak össze, finom hangvirá-
gokba hajtanak, hosszan záródó 
hangzóikból eltűnik a bizonytalan-
ság kihangzása és nyugtalansága, 
csend, béke ring bennük. A költészet 
vigasztalás lett. Ez Boros Ferenc 
önmagára találása és figyelemre-
méltó művészete is egyúttal. 

Brisits Frigyes. 

Szederkényi Anna: Lázadó szív. 
Füzessy Tamás egy házibálon gyer-
mekkori ismerősével: Leveleky An-
nával találkozik. A fogságból csak 
nemrég hazaérkezett fiatalembert 
megigézi a sok léha, szórakozást 
hajszoló leány közt Anna komoly-
sága, gondolkodásának disztingvált 
előkelősége, ideálizmusa s egyszerű-
sége. A fiatalok hamarosan egy-
másba szeretnek s szerelmét a férfi 
egy-két célzással tudtára is adja a 
leánynak. Hogy miért nem nyilat-
kozik határozottabban, az csakha-
mar kiderül. Tamás szülői társasá-
gában — atyja kúriai bíró — va-
csorázik, amikor jelentik, hogy egy 
koldusformai asszony szeretne vele 
beszélni. Tamás az asszonyban kí-
nos meglepetéssel ismer — felesé-
gére. A fogság züllesztő légkörében 
ugyanis inkább hálából, mint sze-
relemből feleségül vett egy orosz 
diákleányt, ki a hosszú rabság szen-
vedéseit elviselhetővé tette számára. 
Az asszonytól hazajövetelekor vala-
mikép elszakadt s azóta ismerve 
(úgy látszik: inkább félreismerve) 
ez exaltált nő természetét azt re-
mélte, hogy idő, távolság stb.. módot 
és alkalmat adnak a nőnek, hogy 
máshoz csatlakozzék. Marjussza, az 
orosz nő azonban szerette Tamást s 
sok-sok viszontagság után íme meg-
találta őt. Tamás bemutatja felesé-
gét és gyermekét szüleinek, kik az 
első pillanatban megdöbbenéssel né-
zik az új jövevényeket, végül kény-
telen-kelletlen belenyugosznak az 
adott helyzetbe. Az orosz nő ott él 
náluk, de abnormis viselkedésével s 
forradalmi gondolkodásával oly ke-
véssé illeszkedik bele környezetébe, 
hogy végül is lehetetlenné teszi a 
nyugodt együttélést. Hozzájárul, 
hogy Tamás, ki mint láttuk, telje-
sen kiábrándult a fogságban támadt 
érzésekből, új szerelemre lobbant s 
mostani sorsát éppen csak humánus 
szempontokból viseli el: szeretetlen-
ségével, passziv magatartásával az 
asszonyt addig gyötri, míg az végül 
is — nem először — megcsalja. Mar-
jussza megtudja azt is, hogy Tamás 
Leveleky Annát szereti. Gyermekét 
tehát elviszi Annának, maga nagy-
lelkűen lemond Tamásról, egy orvos 
segítségével új „pályát" választ s 
nem áll útjában annak, hogy Ta-
más és Anna most már boldogok le-
hessenek. 

A regény — mint látjuk — többet 
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