
egyszer humoros értelem lopakodik be a 
szövegbe; pl. Gárdonyi- Az én falum c. 
köteté t Dan te ad ta ki, s 1935-ben ugyancsak 
„ D a n t e if júsági k i advány t készít belőle" 
(27. 1.). 

Az említet t szépséghibákat nem számítva, a 
Széchényi K ö n y v t á r k iadványa valóban 
hasznos és értékes vállalkozás. Űgyis kevés 
ilyen f a j t a mű jelenik meg mos tanában . 
Pedig diákkoromból emlékszem, milyen 
gazdag irodalmi t á j ékoz ta tá s t köszönhet-
t ü n k Schöpflin Aladár tömör í róportré inak, 
a Benedek Marcell szerkesztette világirodalmi 
minia tűröknek, a Dante kiadó rövid író-
ismertetéseinek. A nagyközönség széles 
rétegei nem igen olvasnak t anu lmánykö te -
teke t egy-egy íróról, a folyóiratok bírálatai t 
sem kísérik mindig figyelemmel. Kell há t 
az ilyen k iadvány. 

Ehhez képest i nkább azt a kérdést kell 
fölvetni : eljut-e a Széchényi K ö n y v t á r 

füzete a nagyközönség kezébe? Van-e elég 
példány belőle? Meg van-e szervezve, hogy ne 
csak azok kezébe jusson el, akik úgyis olvas-
nak , hanem a r i tkán olvasók, a tá jékozat la -
nok számára is jó t á j ékoz ta t á s t nyú j t son? 
A füzet ára — 14 forint I — egyál ta lában nem 
szolgálja ezt a célt! Inkább legyen kevésbé 
f inom a pap í r juk , kisebb a be tű jük , de 
tegyük mindenki számára hozzáférhetővé 
az ilyen t ípusú k i a d v á n y o k a t ! 

Az i rodalomtör ténet í rás számára a füzet 
végső tanulsága az, hogy a „ n a g y o k " 
mellett , Va jda , Mikszáth, Ady, József 
Att i la és Móricz Zsigmond korában, még 
egész sereg szociális érzékű, korának tá r sa -
dalmával vívódó író kereste az irodalmi 
fejlődés és a tá rsadalmi haladás ú t j á t . 
Olyanok is, ak iket korukban nem értékel-
tek , elfeledtek, — olyanok is, ak iket ma se 
becsülünk meg elégge. 

Makay Ousztáv 

GOZSDU ELEK : NEMES ROZSDA 
Bevezette Lukácsy Sándor. Válogat ta Miklóssy János . Szépirodalmi Könyvk iadó . 
Budapes t 1955. 

Valamikor a XVIII . sz. végének magyar 
költőit aszerint osztot tuk különböző csopor-
tokra , hogy gondolkozásukban, de még in-
kább műformáikban melyik idegen irodalom 
mintá i t követ ték . Voltak lat inosok, némete-
sek, franciások. Valóban primit ív felosztás 
volt : külsőleges, a dolgok lényegéről semmit 
sem mondó, olyasféle, min t a növény tanban 
Linné rendszere. 

E lve te t tük a felosztás ilyen m ó d j á t ; 
ez helyes, de érdemes gondolkodni arról, 
hogy volt azér t valamilyen haszna is a n n a k , 
meg arról, hogy muta t i s mutand is hogyan 
lehet mélyebbé és így jogosul t tá is tenni az 
i lyesfaj ta rendszerezést. A haszon többek 
között abban vol t , hogy egyrészt — minden 
rendszerezés ál talános haszna — a még 
hibás szempontból való részekre bontás is 
hozzásegít az egész megismeréséhez, más-
részt ezt is csak úgy lehete t t megcsinálni, 
hogy előbb sok mindent ki kellett ku ta tn i , 
fel kellett derí teni , harmadrészt a megterem-
t e t t rendszer tovább i ku ta táshoz ado t t 
i rányt és ösztönzést. Az első haszonnak 
örül tek a t aná rok , ak iknek diákja i f ú j t á k , 
hogy a németesek : D a y k a Gábor , Ányos 
Pál s tb . , a második és ha rmadik gyakor-
lati nyereség az volt , hogy Császár Elemér és 
névtelenebb társai rengeteg a d a t o t , vona t -
kozást der í te t tek fel és hagyományoz tak 
r ánk . 

Ez az u tóbbi az, ami t a mi ko runknak 
kellene, illetve kell elvégezni a X I X . sz. 
utolsó ha rmadának i rodalmában. És közben 
nem szabad kidobni ku t a tó intézeteink 

és — szobáink ab lakán a félszázaddal előt-
t ü n k járók módszereit sem ; persze az sem 
volna helyes, ha abban a tökéletlen fo rmában 
vennénk á t tő lük , ahogy még ők használ ták . 
Ez egyszerűen azt jelenti : ú t j á t veszte t t és 
útkereső korokat vizsgálva, különösen, ha 
ez a kor. közel áll hozzánk, azaz a népek, 
t á r sada lmak között fe j le t t a szellemi j a v a k 
cseréje, levegőben lóg az az i rodalomkuta tó i 
és esztétikai eljárás, a m e l y minden jelenséget 
önmagából vagy csak a n n a k a tá rsada lom-
nak életéből akar megmagyarázni , ahol az 
ado t t jelenség fe l tűn t . Az ilyen szűkkörű 
értelmezés szándékával , — gondolom, a 
ku t a tó m u n k á t is i l le thet jük a „provincia-
l i s ta" szóval, és akkor ez t ipikusan provin-
cialista vonás — sokszor ta lá lkoz tunk az 
elmúlt években. 

A ha tások ku ta tása , megállapítása nélkül 
nem fogunk t isztán látni a X I X . sz-. utolsó 
ha rmadának i rodalmában sem, annál kevés-
bé, mer t ez a korszak már jellegénél fogva is 
predest inálva van a kívülről jövő hatások 
megjelenésére : az ország e lmaradot tsága a 
fe j le t t külországokkal va ló szoros szellemi 
kapcsolat ta l (természetesen erősen egyoldalú 
kapcsolat tal) társul , a zavaros, kava rgó , 
kialakult erővonalakat nem m u t a t ó magyar 
tá rsadalmi helyzetben nem formálódha tnak 
megha tá rozo t t ideológiai rendszerek, kívül-
ről pedig szakada t lanu l á r amlanak be az 
országba az ú j eszmék. S ha ezek az eszmék 
nem is h a t n a k a kor nagy ja i ra — ennek is 
megvannak az okai, de ez most kevésbé 
érdekel bennünke t — anná l inkább fontosak 
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az irodalom kisebb jelentőségű műve-
lőinél. 

Ezek közé tartozik Gozsdu Elek is, akinek 
tizenhárom elbeszélését, e műfajbeli hagya-
tékának körülbelül felét és feltétlenül a 
hagyaték legjobb darabjai t , Miklóssy János 
kiválogatta, és a Szépirodalmi Könyvkiadó 
megjelentette. Gozsdut már a korabeli 
kritikák is Turgenyev követőjeként emleget-
ték, és ez raj ta és néhány írótársán nyilván-
valóan különösen megkülönböztető jegy a 
korszak irodalmában. Ugyanakkor azonban 
ezen az úton, de ettől függetlenül is ha to t tak 
rá a nyugatról beáramló eszmék és formák. 
Mindez a többoldalú és különböző úton 
érkező hatás éppen elbeszéléseiben muta t -
kozik meg a legélesebben, sőt a legérdeseb-
ben, hiszen a müvek egymástól eltérő jellegű 
tar ta lma és formája első pillantásra tanús-
kodik róla. 

Már most a leglényegesebb nem is az, hogy 
honnan jönnek ezek a hatások (persze, ha 
nem is főkérdés, feltétlenül az első kérdés, 
amelynek a megoldása nélkül alig-alig nyúl-
hatunk a főkérdéshez), hanem, hogy mit 
tud ebből felhasználni művészete számára, 
mennyire tud ja feloldani saját művészi anya-
gában ; s ez abba a kérdésbe torkollik, hogy 
— az adott magyar társadalmi helyzetben 
és Gozsdu Elek művészi tehetsége és alkata 
mellett — milyen mértékben volt alkalmas 
ez a hatás a magyar társadalom művészi 
formában való tükrözésére, általában igazi 
művészet megteremtésére. 

Már i t t jó leszögeznünk, hogy a válasz 
erre a kérdésre részben negatív, átfogóan épp 
ezzel jellemezhetjük Gozsdu Elek művészeté-
nek szekundér jellegét ; s ebben egyaránt 
részes az író tehetségének mértéke és a magyar 
társadalmi helyzet. 

Az elbeszélések körülbelül felének szerke-
zete az Egy vadász feljegyzései darabjainak 
majdnem hogy sablonná egyszerűsített, kép-
letszerű vázára épül : utalás arra, hogy a író 
maga merre jár , az őt körülvevő természet 
vagy környezet rajza, találkozás egy jelleg-
zetes figurával, s ebbe a keretbe illeszkedik 
bele az elbeszélés lényeges része : a hős az 
író kérdései vagy megjegyzései által néha-
néha megszakítva beszél életéről. Az expo-
zíció, a keret az elbeszélésnek általában a 
jobban sikerült része ; Lukácsy Sándor a 
kötet bevezetőjében joggal emeli ki Gozsdu 
természeti képeit. Ezek borongós, vészt-
jósló, tragédiát sejtető hangulatukkal ú jak 
a magyar irodalomban, és még akkor is sok 
egyéniség és frisseség van bennük, ha Tur-
genyev megfelelő helyeivel hasonlítjuk őket 
össze. A nagyobb művészi feladatot termé-
szetesen a művek másik része jelenti, ahol 
Gozsdu — lényegében Turgenyev hagyomá-
nyának szellemében — a társadalom egy-egy 

jellemző f iguráját akar ja megrajzolni. A leg-
élőbb — paradox módon .— amikor a hős 
kiválasztásában is mestere példáját követi, 
és a társadalom alsóbb rétegéből veszi beszél-
gető társát : ilyen a halál küszöbén álló öreg 
temetőőr (Ultima ratio) vagy a falusi taní tó 
(A veréb) : i t t „természet u t á n " dolgozik, 
az alakok szinte az igazi emberteremtő erő-
vel megalkotott művészi riportok hőseinek 
előfutárai. Mesterkéltség csak az író kérdései-
nek formális jellegében van : annak tuda tában 
kérdez, amit a hős válaszolni fog. A felsőbb 
rétegekből való beszélgető társak azonban 
eléggé különös emberek : ez a különösség-fur-
csaság legjobban talán az Egy falusi mizant-
róp hősére jellemző: Pakaszky Pál földbir-
tokos elmondja, hogyan marták ki társai 
megyei hivatalából azért, mert züllött, a 
szegény nép pénzét elsikkasztó főnökét 
leleplezte, s ezt a történetet a darwinizmus 
alapos ismeretére támaszkodó szakszerű 
filozofálgatással kommentálja. Nem ilyen 
éles a diszharmónia Jávor Bálint (Egy néma 
apostol) esetében, aki mégiscsak a természet-
tan tanára volt, és így természetesebben ren-
delkezik a korabeli francia és főleg német 
mechanikus materializmus filozófia kellék-
tárával. De i t t már — mint ahogy bizonyos 
mértékben Az étlen farkas lezüllött dzsentri 
hősénél — nem maga az ember érdekli az 
írót, hanem a filozófiai tétel illusztrálása, 
amely az ő számára is új , izgató kérdés, 
illetve elsősorban az ő számára az. 

A mechanikus materializmussal találkoz-
hatot t Turgenyev könyveiben is, elég az 
Apák és fiúk Bazárovjára gondolnunk, 
aki számára az emberi kapcsolatokat meg-
határozó filozófia kincsestára az e korabeli 
német mechanikus materializmus reprezen-
ta t ív és népszerű alkotása, Büchner Stoff 
und Kraft- ja . De Pakaszky Pál és Jávor 
Bálint gondolatai arra muta tnak , hogy a 
magyar író Turgenyevtől függetlenül is 
érintkezésbe került a 19. század második 
felében divatozó nyugati eszmeáramlatokkal, 
közvetlenebb forrásokból ismerte a darwini 
tanokat és az ezekre épülő társadalom-
szemléletet. Ezeket a forrásokat kutatni 
izgalmas, őket felderíteni hasznos dolog 
volna, s úgy hiszem enélkül az „irodalmi 
geológiai" kutatás nélkül csak tapogatózni 
tudunk a kor szellemi világának rekonstruá-
lása közben. 

A minket elsősorban érdeklő kérdés az, 
hogy mennyire tud ta Gozsdu Elek ezeket 
a hatásokat művészetében felhasználni. 
Turgenyev vadászfeljegyzéseinek formája ki-
válóan alkalmas mind az író felfogásának, 
mind pedig az akkori orosz társadalom 
adekvát tartalmi kifejezésére. A forradalmi 
fellépést elutasító nemesi író passzív szemlé-
lődését a látott és ábrázolt valóság izzítja 
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forradalmi tar ta lmúvá : bármerre is tekint 
(a forma hangsúlyozza a tendencianélküli-
séget), szinte akarata ellenére is a társadalom 
égetően megoldásra váró problémájába üt-
közik : a jobbágykérdésbe. Ez a forma 
kiváltképpen alkalmas egyetlen döntő 
kérdés, világos frontokban kirajzolódó társa-
dalmi helyzet ábrázolására, és az orosz 
irodalomban — úgy vélem — Ragyiscsev 
18. századvégi útirajzában lá that ja ősét. 
Hatásos alkalmazási lehetősége a magyar 
irodalomban is körülbelül a negyvenes evek 
első feléig lett volna. (Közvetlenül a forra-
dalom előtt már erőtlenné válik : Csernisevsz-
kij és Petőfi aktív forradalmisága váltja fel.) 
A forradalom után kialakuló bonyolult, 
zavaros helyzet hatástalanná, vagy legalább 
is igen nehezen kezelhetővé teszi. Turgenyev 
a negyvenes években tud ta , hol a hiba, s a 
megoldást is tudni vélte ; ez a helyzet számára 
1861 után, a magyar írók számára 48 és 
főleg 67 után megszűnt. A hangsúlyozottan 
önkéntelen forma mögötti határozott mon-
danivaló a társadalmi helyzet megváltozása 
következtében elbizonytalanodik, elveszti 
régi erejét és az író tanácstalanságának, a 
siker reménye nélküli útkeresésének kife-
jezőjévé válik. 

Ezt a bizonytalanságot, egyensúlyvesztett-
séget mégcsak súlyosbítja, hogy Gqzjdu 
a darwinizmusnak az emberi társadalomra 
való alkalmazásában próbál támasztékot 
találni. Persze ez az alkalmazási kísérlet 
sem a saját leleménye, készen kaptá a me-
chanikus materializmustól. A szemlélődő 
utazó feljegyzéseivel elkésett Gozsdu Elek, 
a darwinizmussal korán jelentkezett —egyszer 
s mindenkorra korán, mert Magyarországon 
sohasem alakult ki olyan helyzet, mint 
azokban az országokban, ahonnan ő is át-
vette. Ott — például Franciaországban —vég-
ső következtetéseiben elfogadtatta híveivel 
azt, hogy az életképesebbnek végül is győz-
nie kell a „fajok harcában", és ez nemcsak 
a magát vidéki ügyvédből miniszterelnökké, 
iireszsebű éhenkórászból a telekspekuláción 
vagy a tőzsdén milliomossá könyöklő, ember-
faló típusok megrajzolását tet te lehetővé, 
hanem a munkásosztály, első nagyszabású 
harci megmozdulásainak viszonylag hű ábrá-
zolását is. A zolai Saccard magyar megfelelője 
Gozsdunál a szobalány-szeretője által kitar-
tot t és lopásból élni akaró lezüllött dzsentri. 
Még anarchistának is szánalmas, nemhogy 
kapitalista karrieristának, vagy érvényesülés-
re törő dzsentri t ípusnak. így tehát arra az 
eredményre ju tunk, hogy sem a tisztán meg-
őrzött turgenyevi hagyomány, sem pedig e 
hagyománynak a darwinizmussal való ide-
ológiai feltöltése nehezen alkalmazható a 
korabeli magyar társadalmi valóság általános 
érvényű művészi ábrázolására. Az első 

esetben Gozsdu csak periférikus figurákra 
bukkan (a temetőőr, a különc tanító), s 
ez a kor történelmi vákuum jellegéből követ-
kezik, a második esetben az író filozófiája 
idegen test marad a műalkotásban, nem tud 
művészi formává oldódni : ugyanaz a magyar 
társadalom még nem érett arra, hogy a dar-
winizmus alkotó ideológiai alap legyen jelen-
ségeinek ábrázolására, az emberi társadalom-
ra alkalmazott darwini tan a korlátlanul 
uralkodó tőke társadalmának tükrözéséhez 
segít hozzá, mint ahogy az is teremtette 
meg. 

A magyar társadalmi helyzet nem olyan 
nyílt, világos osztályfrontokba rendeződő, 
hogy a problémák meglátása a megoldás 
valamilyen módjá t is sugallja, azért az ilyen 
élesen kirajzolódó társadalmi helyzetek ál-
tal teremtett művészeti formák es gondol-
kodási rendszerek üresen markolnak, ha a 
magyar társadalmi helyzetre alkalmazzák 
őket, vagy e formák megteremtőinél is 
nagyobb művészi tehetségre volna szükség 
ahhoz, hogy a nehezen elemezhető magyar 
társadalmi valóság ábrázolására is alkalmaz-
hatók legyenek. A magyar történelem és 
társadalom fejlődése a magyar művelt 
közvélemény tuda tá t (azaz az írókét is) 
a dzsentri-kérdés felé irányította : ebben 
megoldást nem adot t , s a megoldást adó 
erőket eltakarta az írók szeme elől : ottani 
élményeik sűrűsödhettek típussá, i t t leg-
feljebb sejtéseik voltak. (Jellemző ebben a 
Jubilate is : a „lírai realizmus" képes az 
uralkodó osztályok köréből tipikus vonásokat 
felvillantani, de csak egy, különben plasz-
tikus, de jellemzően „lírai", az előzőeket 
társadalmi konkrétságában távolról sem meg-
közelítő képet tud adni a fejlődő újról.) 
Nem csoda, ha Gozsdu Eleket is a dzsentri-
világ felé viszi a társadalmi helyzet logikája, 
ezen Mikszáth sem fog túl jutni . De ezen a 
világon belül (szembenálló erők nélkül) 
nincs meg a társadalmi mozgás azon dinamiká-
ja, amely akár a turgenyevi, akár a darwiniz-
muson alapuló zolai ábrázolást művészileg 
jogosulttá, termékennyé teszi. 

S ugyanez az oka annak is, hogy a magyar 
társadalom írója, Gozsdu Elek, maga sem 
tud azonosulni azzal a filozófiával, amelyet 
hősei szájára ad. Csak a kétkedésig ju t el 
vele, és a Pakaszky Pálok fájdalmas pana-
szaiban tulajdonképpen az író vívódása 
jelenik meg. De még ezzel a megoldatlansá-
gával is, vagy éppen ezért, nagyon izgató és 
értékes Gozsdu alakja : a régi hamis illúziók 
elleni támadás egyik formája az ő kételyek-
től gyötört hitvallása. Et től a romboló 
fegyvertől ő is félt. A francia polgári gondol-
kodás zökkenő nélkül ju tot t el a felvilágo-
sodás racionalizmusától Auguste Comte 
pozitivizmusáig : Zola lelkesen azonosít-
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hatta magát az emberi élet mechanikus 
törvényeit kutató Pascal doktorral. De 
Oozsdut készületlenül érte a friss hatás, 
hogy elérte őt, abban bizonyára döntó' 
része volt annak, hogy születése, környezete 
nem kötötte őt annyira a nemesi-földbirtokos 
Magyarországhoz, mint Mikszáthot. A hatás-
sal azonban nem tudot t megbirkózni, a 
végső következtetések előtt meghátrált . 
Bizton hihetjük, hogy magáról beszél, 
amikor első regénye rokonszenves hősét 
így jellemzi : „ . . .nem emelkedett oly 
„magasra", hogy mosolyogni tudna azon, 
amin más közönséges emberek lelkesülni 
tudnak . " 

Van ezekben az elbeszélésekben egy-egy 
részlet, amely az önálló és a társadalmi 
valóságot híven ábrázoló formaalkotásnak 
első csíráit muta t j a . Ezek a jelenetek a 
keretet adó expozíció és a tulajdonképpeni 
témakibontás közé ékelődnek : amikor az 
író az elbeszélés emberi környezetét ábrá-
zolja beszélő-cselekvő mellékalakokkal. 
Ezekből a mozgalmas, hangos képekből 
sugárzik az igazi élet, árad a magyar vidék 
alpári dzsentrivilágának hánytatóan undo-
rító szaga. (A legjellemzőbb ebben az Egy 
néma apostol.) S az ilyenfajta elbeszélés-
elem bomlik ki teljes művé a cimadó Nemes 
rozsdá-ban : kísértetiesen emlékeztet azokra a 
végül is elfojtódó belső feszültségre épített 
Móricz-novellákra vagy regényrészletekre, 
ahol a nagy utód a magyar dzsentri haló-
dását ábrázolja. 

Nem a felvetődő problémák tárgyalásá-
nak teljessége érdekében, ezt a teljességet 
egy átfogó Gozsdu-tanulmányra vagy kor-
monográfiára kell bíznunk — csak a recen-
ziós kötelességek teljesítése céljából meg kell 
említenünk az elbeszélések egy kisebb és 
jelentéktelenebb csoportját . Ezek a kor 
francia vagy inkább azokat utánzó magyar 
átl£.gnovelláinak formájában az arisztok-
rácia körébe visznek. E forma lehetőségei-
nek egyik pólusán a társadalom legfelső 
rétege bűnös semmittevésének, pusztulásba 
bukó korhadt életének leleplezése foglal 
helyet kevés önálló cselekmény-fantáziával, 
meglehetősen sablonos masinériával (főrangú 
szerető, meghitt budoirluxusban ki tar tot t 
zug-színésznő, kártyacimborák és a raison-
neur szerepét betöltő háziorvos.) (Spleen.) 
A másik poluson nem érezzük а különben 
erősen hangsúlyozott morális ítéletet, és az 
elbeszélés egyszerűen az ideülő főrangú 
keretben játszat ja le az öregedés küszöbén 
álló magános hölgy megkopott d rámájá t . 
(Napraforgó.) 

Gozsdu Elek hetven évet élt, de művei 
kényelmesen elférnek három kötetben. 

Egyik életrajzírója ennek a terméketlenség-
nek az okát hivatali elfoglaltságában lá t ja . 
Én azt hiszem, hogy maga is érezte — hiszen 
igényes és nagyra vállalkozó egyéniség 
volt —. hogy nem tud megbirkózni az eléje 
táruló valósággal. A darwinizmusra épülő 
társadalomszemlélet az ő számára nem a 
zűrzavarban irányító lámpafény, hanem 
vakító, „szemfényvésztő" csillogás. 

Szándékaim ellen való volna, ha mindenből 
az derülne ki, hogy nem érdemes Gozsduval 
foglalkozni. Igaz : a csak tiszta és mély 
művészi élvezetet kereső olvasó kevés tel-
jes művet (Ultima ratio, Nemes rozsda) 
és sok részletet talál a kötetben. Aki mást 
is akar a korból látni, mint amit Mikszáth 
megmutat , több izgalommal olvassa műveit . 
De szenvedélyes érdeklődéssel az veszi 
kézbe ezeket az elbeszéléseket, akit érdekel 
e szövevényes kor sok impulzustól lüktető 
szellemi élete, a 19. század utolsó negyede, 
az a talaj , amelyből a 20. század nagy iro-
dalma kinőtt. 

Néhány évvel ezelőtt a felfedező szenvedé-
lyével vetet tük rá magunkat minden 19. 
századbeli íróra, akiről a „Nagy Pintér" 
csak tíz sort írt ; azt gyaní tot tuk, hogy az 
alig ismert nevek mögött méltatlanul hát-
térbe szorított nagy életművek vannak. Tit-
kon a nagy magyar realistákat kerestük az 
irodalmi ellenzék tagjai között, de végül 
is nem találtiik meg őket. Annál is inkább 
szükség van arra, hogy végre tisztázzuk a 
kort, és az olvasó, a szakemberek kezébe 
adjuk termését. Hiszen Gozsdu elbeszélései-
nek egy részét is folyóiratokból kellett ki-
bányászni, és mindjobban fogyatkozó re-
ménnyel járja még a fővárosi könyvtárakat 
is az az érdeklődő, aki ezenkívül még mást 
is akar tőle olvasni. 

Végezetül : recenziómat bizonyos egyol-
dalúság jéllemzi, az írót illető kérdések 
másik csoportját az olvasó a kötethez írt 
bevezetőben találja meg. Itt Lukácsy Sándor 
a felfedező örömével muta t ja meg Gozsdu 
Elek új, kora irodalmától elütő vonásait, a 
művészethez illő beleérző tehetséggel és a 
hivatott esztéta tudatosságával boncolja 
egyes formai elemeit (pl. természeti képeit). 
S még egy érdeme van ennek a formás, sok, 
ha nem is minden szempontra kiterjedő 
tanulmánynak : a művészi prózával vetekedő 
stílusa, amely most már nemcsak igényként, 
hanem valóságként is mind gyakrabban 
jelenik meg értekező prózánkban, s amely 
különösen ilyen bevezetőnek szánt művek-
ben fontos, hogy a nem elsősorban tanulni-
vágyó olvasónak is legyen kedve őket 
elolvasni. 

Salyámosy Miklós 
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