
GÁBOR ANDOR VÁLOGATOTT MÜVEI 

Válogatta, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket. írta: Diószegi András. Bp. 1961. Szépirodalmi 
K. .699 1. (Magyar Klasszikusok) 

Válasz egy levélre című cikkében így írt 
Gábor Andor 1923-ban az emigrációban, ami
kor itthoni ellenfelei hatodrendű írónak bé
lyegezték: „Az én hatodrangú hangom mesz-
sze-messze elhallik . . . az elsőrendű igazság 
erejénél fogva. S aki buta magyar ma Hor
thyval magyarkodik, az harminc év múlva 
szegény, velem lesz büszke, ha megéli, velem 
és a többiekkel, akik azt hirdetik, amit én 
hirdetek, s ha magyart akar említeni, akit 
tisztességes emberek előtt említhet, engem és 
társaimat fogja említeni. És az én erős szá
jamat fogja áldani, amaz erős kezekkel 
szemben, akiket ma magasztal, és az én 
féktelenségemet fogja többre tartani a fék
nél, amellyel féken tartották, s az életből a 
halál felé rángatták . . ." 

Gábor Andornak igaza lett. S gunyoros 
megjegyzésére, miszerint igazságai oly első-
rendűek, hogy azt a csalóka látszatot kelt
hetik az olvasóban, mintha írásai is első-
rendűek lennének; az irodalomtörténet és a 
könyvkiadás, de az olvasóközönség is választ 
adott Összegyűjtött Műveinek sorozatával, 
alapvető értékelő tanulmányokkal és most 
ezzel a válogatással, amelyet a Magyar 
Klasszikusok felirat fémjelez. Felesleges lenne 
elhallgatni, hogy erre a helyre Gábor élet
műve ellenérzések és elfogultságok leküzdése 
árán jutott. Az ő tolla méregbe és epébe 
mártott toll volt, s ellenfeleivel folytatott 
viaskodása közben szatirikus szenvedélye 
nem mérlegelhette mindenkor az árnyalato
kat és az eltérések finomságait, noha egyéb
ként nagyon is jó érzéke volt mindezekhez. 
Zokon vették hevességét és nem figyeltek 
közben mondanivalójának elvi igazságaira. 
Az ellenérzés az emigráns írónak is szólt, 
mégpedig arról, hogy a hazai nemzeti kultúra 
áramköréből kiszakadt alkotóművészek ha
tása elenyésző volt, s ezért nem válthatnak 
érvényes jegyet a Parnasszusra. Azóta las
sanként megbizonyosodik, hogy ez a hatás 
nem is volt olyan elenyésző, másrészt pedig 
a nemzeti kultúra egészének folyamatába 
való kapcsolódás még mindig időszerűnek 
látszik és nem jelentéktelennek. Gábor élet
művének kezdeti szakasza a hazai polgári 
kultúra légkörében alakult ki, s egy negyed
százados sorsdöntő ívelés után újra a ma
gyar .szellemiségbe, most már a szocialista 
szellemiségbe torkollt vissza. Legjobb írói 
eredményeivel, a maga sajátos színeivel és 
mondanivalójának minőségével méltóan ke
rült a klasszikusok közé. Életműve élő ha
gyomány. 

Gábor Andor rendkívül gazdag hagyaté
kának Összegyűjtése és rendezése mintegy 

nyolc éve folyik már, s jelentős eredménnyel. 
A Gábor-filológia megteremtése és Gábor 
Andor műveinek kiadása terén az első el
ismerő szó Diószegi Andrást illeti. Gábor 
verseinek, publicisztikájának, riportjainak, 
színműveinek, regényeinek és novelláinak, 
valamint irodalmi tanulmányainak és mű
fordításainak tizenkét kötete látott napvilá
got az elmúlt évek során, s most túlnyomó
részt ezeknek a köteteknek anyagára épülve, 
ezekből válogatva alakult ki a jelen ízelítő 
gyűjtemény is. Bizonyos, hogy bukkanha
tunk még lényeges anyagokat tartalmazó 
forrásokra, mégis egyet lehet értenünk a 
kötetet összeállító és a bevezető tanulmányt 
író Diószegi Andrással abban, hogy már 
eddigi ismereteink alapján is megrajzolhatók 
ennek az életműnek a fő kontúrjai, sőt rész
letei is; s összeállítható egy olyan válogatás, 
amely legalább is érzékelteti ennek az oeuvre-
nak minden lényeges árnyalatát. Ezt a fel
adatot mind a bevezető tanulmány, mind a 
válogatás jól teljesítik. Egy ilyen gyűjte
ménynél, ha a fő arányok megfelelőek, kevés 
helye lehet a további méricskélő kicsinyes-
ségnek, az egyéni ízlés kifejezésre juttatásá
nak, egyik-másik költemény vagy novella, 
publicisztikai írás hiányolásának. A Gábor 
Andor-i életmű gazdagságához képest leg
feljebb azon sajnálkozhatunk, hogy a soro
zat keretei nem engedtek meg két kötetnyi 
válogatást. Ebben az esetben egy-egy fontos 
szín, mondanivaló, vita, a műfajon belüli 
fejlődés stb., amelyeket a válogatás éppen 
csak jelezhet, valamelyes horizontot, leve
gősebb teret kapott volna. Különösen vonat
kozik ez a húszas évek első felében kibonta
kozott, továbbá a nemzetközi irodalomban 
is számottevő későbbi antifasiszta publicisz
tikára, Gábor irodalomelméleti munkássá
gára, avagy a hazai népi irodalommal és a 
kispolgári értelmiséggel folytatott vitáinak 
anyagára. Az előbbiekre kíváncsi olvasónak 
rendelkezésére állanak .ugyan az eléggé tel
jes gyűjtemények az Összegyűjtött Művek 
sorozatában, de például az észak-amerikai 
Új Előre anyagának nagy része, a Kassai 
Munkásban megjelent írások egy vaskos kö
tetre menő termésének szinte teljessége ér
zékenyen hiányzik. Nehezebben hozzáférhető 
az*Új Hang Gábor Andor anyagának egy 
része is, s mindeddig úgyszólván ismeretlen 
az az elméleti és publicisztikai munkásság, 
amit Gábor a német proletárirodalmi szer
vezet (Bund proletarisch-revolutionärer 
Schriftsteller) keretében, annak lapjaiban, 
elsősorban a Linkskurve hasábjain fejtett ki. 
Nem ismertek a német munkás színjátszás 
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igényeinek megfelelően új színeket felmutató 
jelenetei sem, amelyek a Das Rote Sprachrohr 
és az Arbeiterbühne lapjain jelentek meg, 
nem is szólva arról a nem jelentéktelen 
novellatermésről, amely a Die Rote Fahne, a 
hallei Klassenkampf és a drezdai Arbeiter
stimme, valamint a szovjetunióbeli Zwei 
Welten és más lapok hasábjain várja, hogy 
eljusson egyszer legalábbis a kutatók érdek
lődő rétegeihez. Jelentősen kiegészítheti majd 
Gábor irodalomelméleti munkásságáról alko
tott képünket az a tetemes mennyiségű 
„lektori jelentés" is a harmincas évek köze
péről, amely egy külföldi archívumban várja 
a feldolgozást. Mindezeket azért említem egy 
kissé hangsúlyosabban, mert ezeknek az anya
goknak a feltárása és közzétételük kitöltheti 
majd némiképpen éppen azt az ürt, amelyet 
e pillanatban még a jelen válogatásban a 
húszas-harmincas évek fordulóján észlelhe
tünk. Kétségtelen, hogy ezeket a terrénu
mokat egy majdankori tudományos igényű 
kritikai kiadás előkészítő munkálatainak kell 
figyelembe venniök (talán lehetséges lesz ad
dig is az emigráció más íróinak ismeretlen 
és fontos írásaival együtt egy dokumentum
kötetben kiadnunk őket), s á Magyar Klasz-
szikusok népszerű kiadványának értékét hiá
nyuk lényegesen nem befolyásolja. 

Diószegi András bevezetője az eddigi leg
teljesebb Gábor-portrét nyújtja. A kiadvány 
jellegénél fogva itt elmarad néhány vonat
kozás megemlítése, s a tudományos jegyzet
apparátus egésze is. (Ezeket a kutató részben 
megtalálja az ItK 1959.1. számában közzétett 
Gábor-esszénél, teljességében pedigaTanulmá-
nyok a magyar szocialista irodalom köréből c. 
kötetben, — Akadémiai Kiadó, Budapest 
1962. — megjelent tanulmánynál.) A pálya
kép világos koncepciójú, finoman probléma
érzékeny és megítélésem szerint lényegében 
helyesen alakítja ki a Gábor Andor-i életmű 
belső arányait, hangsúlyait. Megfelelő figyel
met fordít Gábor pályája első, polgári sza
kaszára; kitapintja a divatos kabaré- és 
sanzonszerző látszatkönnyedsége mögött a 
kiábrándultságból a racionalizmus és a szati
rikus hajlam segítségével a háború és a pol
gári rend elleni destrukció felé hajló művészi 
és emberi attitűdöt. Anélkül, hogy eltúlozná 
itt ezeket a vonásokat, felfejti és megbizo
nyítja mindazokat az érzelmi és értelmi szála
kat, amelyek együttese a történelem döntő 
fordulóján mély és őszinte azonosulással 
kötötte az írót egy életre a kommunista 
mozgalomhoz. Még pedig úgy, hogy mind
azok a művészi eredmények, amelyeket addigi 
pályáján kiküzdött magának, megszüntetve 
és megőrizve tovább éltek benne, a forra
dalmi fejlődés és a jó hagyomány őrzésének 
szoros kapcsolatát példázva. Diószegi nem 
törekszik legendák költésére, bármennyire is 
szereti esszéjének hősét, nem igyekszik túl-
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hangsúlyozni Gábor regényeinek, novellái
nak és színműveinek (kétségtelenül igen meg
becsülendő) jelentőségét, hanem megálla
pítja, hogy a Gábor-életmű legmaradandóbb 
és legsajátabb eleme a publicisztika, amelyet 
a szatirikus félelmetesen sziporkázó intellek
tusa fűt. Ez a felismerés vezette Diószegit 
arra, hogy a válogatás latens gerinceként is 
a szatirikus írói tulajdonságokat domborítsa 
ki, s ezzel semmilyen helytelen hangsúlyel
tolódás nem következett be, csupán a leg
lényegesebb írói tulajdonságra esett meg
felelő fény. Gábor pályáján mind eszmeileg, 
mind művészileg a legnagyobb emelkedőt a 
bécsi emigráció jelenti, itt teljesedik ki a 
publicista, érettebbé és sokszólamúbbá válik 
a lírikus, és készül a majd kibontakozó no
vellista és kritikus. A berlini évek ehhez 
képest egyfajta beszűkülést jelentenek, amely
ből csak bizonyos megrázkódtatáson át vezet 
az út tovább odáig, hogy Gábor a szovjet
unióbeli emigráció egyik népfront-ideológusa 
és legfontosabb irodalomszervezője legyen. 

Nem kívánom tovább méltatni a váloga
tás és a tanulmány erényeit, hiszen azok 
helytállnak önmagukért. Csupán néhány 
kérdést szeretnék még érinteni, olyan kérdé
seket, amelyek a válogatás áttanulmányo
zása során merülhetnek fel. Diószegi a kötet 
anyagát a versek, sanzonok; a publicisztikai 
írások;"a szatirikus jelenetek; majd a kar
colatok, riportok, novellák és az irodalmi 
polémiák, kritikák címszó alatt csoportosí
totta. Néhány szóval meg kellene indokol
nunk a karcolatok, riportok és novellák 
együvétartozását. E jelenség mögött ugyanis 
a német proletárirodalmon belül lezajlott 
egyik igen lényeges vita húzódik meg, amely
nek elvi és egyéb vonatkozásai évekkel ké
sőbbre is elgyűrűztek egészen a szovjetunió
beli emigrációig. A német proletárirodalmi 
szervezet a RAPP-korszakban és annak je-
jegyében dolgozott, és benne fontos szerepet 
játszottak a magyar írók is. A RAPP-fel-
fogás lényege az volt, hogy a hatalomért 
folytatott küzdelemben az irodalomnak, a 
művészetnek közvetlenül kell szolgálnia az 
osztályharcot, s nem elsősorban a művészi 
gond/hanem a közvetlen forradalmi valóság 
ábrázolása és az osztályharcos szándék a 
lényeges, s hogy ezt a harcot főképpen és 
elsősorban a proletárszármazású írók vívhat
ják a legeredményesebben. A művészet e 
szikár felfogásának jegyében a német prole
tárírók egész gárdája növekedett fel, s az 
általuk létrehozott irodalomban széles teret 
nyert sok addig irodalmon kívülinek tartott 
elem is, így elsősorban a szociográfia, a pub
licisztika és a riport. Ez ellen emelte fel 
szavát Lukács György s bonyolódott heves 
vitába Willi Bredellel, Otto Gotschével, a 
később renegáttá vált Ernst Ottwalttal. 
Lukács különösen a Reportage oder Gestal-



iung? (Linkskurve, 1932. H. 7. S. 23—30. és 
H. 8.S. 26—31.) c. cikkében utasította ki 
a művészi alakítás területéről a riportszerű 
megközelítést. Ezt az esztétikai állásfoglalást 
mind akkor, s különösen az elmúlt években 
erős kritika érte. Gábor azonban nem elvi 
vitát folytatott akkor ebben a kérdésben 
Lukáccsal, hanem a saját művészi gyakor
latával válaszolt, s ennek a szándéknak ered
ményeként Gábor életművének e kötetben 
jelzésszerűen felvillanó, de igen lényeges 
eleme bontakozott ki: a művészi színvonalú 
riportázs megteremtéséé, még pedig olyan 
fokon, hogy az a legsikerültebb pillanatok
ban a novella színvonaláig emelkedhetett. 
Gábor így a gyakorlatban bizonyította meg, 
hogy a művészi színvonalra és a korszerű 
valóságábrázolásra egyaránt lehet egyidejű
leg is törekedni és ezt a követelményt sikerre 
lehet vinni. 

Egy másik ilyen probléma, amelyet Dió
szegi érint ugyan tanulmányában, de a hely 
és a dolog természetének megfelelően nem 
elemez eléggé szélesen (eddig a dokumentu
mok sem voltak hozzáférhetőek), annak a 
fordulónak a jelentősége Gábornál, amely a 
harmincas évek elején játszódott le a német
országi proletárirodalmon belül. A magyar 
írók egy része, így Komját Aladár, Bíró 
Károly, Kemény Alfréd és korábban maga 
Gábor Andor is, meglehetősen következete
sen képviselték a RAPP elveit a Bundon 
belül, s e felfogásukhoz még akkor is ragasz
kodtak egy ideig, amikor a harkovi proletár
irodalmi konferencia (1930) után erősen lehe
tett már érezni a művészi felfogás teljesebbé 
tételére és az írói front kiszélesítésére irá
nyuló igényeket magán a proletárirodalmi 
mozgalmon belül is. Ezekről az ellentétekről, 
az adminisztratív következményeken túl
menően mélyenszántó viták bontakoztak ki, 
amelyeknek pozitív hatása éppen úgy fel
fedezhető Komját írói pályájának lendületes 
megemelkedésén a harmincas években, mint 
Kemény Alfréd vagy akár Gábor Andor 
szemléletének határozott átalakulásán. Az 
irodalomkutatás eddig kevés figyelmet szen
telt Gábor Andor azon írásainak, amelyek
ben a RAPP szűkös felfogásának nyomait 
fedezhetjük fel. (Elsősorban az alábbi cik
kekről van szó: Über proletarisch-revolutio
näre Literatur. Linkskurve, 1929. H. 3. S. 
3—6.; Die bunte Welt des Genossen Bar
busse, uo., 1929. H. 5. S. 5—6.; Henry Bar
busse an die Linkskurve, uo., 1930. H. 2. 
S. 5—8.) Ezeknek a figyelembevétele és 
-elemzése azért is fontos, hogy adalékot szol
gáltassunk a RAPP-korszak mindmáig el 
nem végzett kritikájához, másrészt pedig, 
hogy megérthessük azt a mély szemléleti 
változást, amely Gábornál a harkovi kon
ferencia, a Bund kritikája nyomán, valamint 
a RAPP feloszlatása (1932. április) után vég

bement. Ez a hatás kettős irányú voít, egy
részt elősegítette, hogy Gábor az írói nép
frontpolitika egyik szervezője és ideológusa 
lehessen, másrészt azonban (főleg Lukács 
elméleti munkásságának hatására) olyan 
szemléleti sajátosságok is kifejlődtek nála, 
amelyeket az oeuvre végső megrajzolásánál 
majd kritikailag kell számba vennünk. 

Ezek a vonások még e válogatásból is 
előtűnnek. S itt nem is elsősorban Gábor 
Van-e marxi esztétika? c. cikkének nehézkes 
„hegelianizmusára" utalnék, hanem arra a 
cikksorozatra, amely az emigráció magyar 
és németnyelvű lapjaiban jelent meg, s a 
német antifasiszta irodalom elvi, esztétikai 
kérdéseivel foglalkozik. Gábor mint szer
kesztő és irodalom politikus egyrészt valóban 
elismerésre méltó természetességgel fogadja 
mindazok közeledését, akik bármely platt-
formról is, de szembenállnak a fasizmussal, 
de ugyanakkor, hasonlóan Lukácsnak az 
Új Hangban megjelent s e problémakört 
tárgyaló cikkeihez, olyan liberális engedmé
nyeket is tesz, amelyek már nem követ
keznek a munkásosztály vezette népfront
politika kulturális programjából. (L. pl. Kri
tika a kritikáról.) 

A népfront-korszakban kialakult realiz
mus-elmélet védelmében és az avantgardiz-
mus s a formalizmus ellen folyó erőteljes 
publicisztikai hadakozásnak is fellelhetők 
nemcsak előre mutató, helyes, hanem elgon
dolkoztató elemei is Gábor szemléletében. 
Itt elsősorban a volgai német köztársaság 
írószövetségi lapjában megjelentetett tanul
mányaira gondolok. (Főleg: Einiges über 
Komposition. Der Kämpfer, 1935. Nr. 3/4. 
S. 86—93. és Dialog über geschlossene For
men, uo., 1935. Nr. 5/6. S. 92—99.) Ez 
utóbbit a jelen kötet is közli Lányi Sarolta 
fordításában. Diószegi bevezető tanulmányá
ban igen finoman és meggyőzően világítja 
meg, hogy Gábor húszas évekbeli lírája, 
annak ellenére, hogy megkerülte a Nyugat 
végrehajtotta lírai „forradalmat", sőt úgy
szólván érintetlen maradt a proletárirodal-
mon belül lezajlott formai revolúciótól, s 
azzal együtt, hogy a tradicionális, elsősor
ban Arany János-i líra nyomdokait követte, 
mennyire modern tudott maradni tartalmi 
értékeivel, s azzal, hogy Ady és a nemzetközi 
proletárlíra eredményeit magába szívta. Még
is, anélkül, hogy e hatások valóban jelen
valóságát lebecsülnénk, lehetetlen nem lát
nunk azt, hogy e formai „konzervativizmus" 
találkozik majd a harmincas évek közepén 
az avantgardizmus ellen kibontakozott küz
delem gyengéivel. Gábor említett írásában 
bebizonyítja vitapartnerének, hogy az oldott 
szabadverssel szemben egyáltalán művészi 
fölényben van a szabályosan rímes vers, 
amely a hagyományos nyugat-európai for
mákat követi. Önmagában, elszigetelten is 

373 



aligha helytálló ez az értékelés, ha figyelembe 
vesszük a szocialista líra európai fejlődését 
a huszadik században, de még inkább ki
tűnik e konzervatív esztétikai nézet gyen
géje, ha meggondoljuk, hogy az a korabeli 
sajátos realizmus-felfogás elemei közé tar
tozik. 

Diószegi elemzésén belül különös figyel
met érdemel az a fejezet, ahol Gábor Andor 
líráján és publicisztikáján belül az Ady-
hatást vizsgálja. Ez a jövendő szocialista 
irodalmi kutatásoknak egyik fő területe kell, 
hogy legyen. Nem elég deklarative arra 
hivatkoznunk, hogy a magyar szocialista 
eszmeiségű irodalomnak nem a századforduló 
és századelő érzelgős-kispolgári szocialista 
költői, hanem közvetlenül; Ady a legfonto
sabb hagyománya, forrása, hanem a kuta
tások során ezt be is kell bizonyítanunk. 
Ady stílusforradalmának és a szocialista 
avantgárdé viszonyának feltárása és meg
világítása is még elvégzendő feladat, de szá
mos adalék igazolja máris József Attilánál, 

STILISZTIKAI TANULMÁNYOK 

A Kiadói Főigazgatóság előadássorozatának 

A kötet — ahogy Köpeczi Béla előszava 
tájékoztat — a Kiadói Főigazgatóság 1958— 
1959-ben megtartott stilisztikai tanfolyamá
nak anyagát tartalmazza. A szó szerint 
közölt előadások (melyek közül közvetleneb
bül csak néhány érinti a könyvkiadás gya
korlatának problémáit) jóval jelentősebbek, 
mint a könyv alcíme sejtetné. Nemcsak 
azért, mert az előadók között a stilisztika 
több jeles hazai művelője is felvonult, ha
nem azért is„ mert a jól felépített gyűjte
ményből először árad talán igazán határo
zottan a mai élethez való közelkerülés szán
déka. E sokáig méltatlanul mellőzött tudo
mányág ismerői még akko r is igyekeznek 
korunk kérdéseire válaszolni, ha adataink 
éppen a legújabb periódusra vonatkozóan a 
leginkább hiányosak. A magyar tudomány 
lassú, ám feltartóztathatatlan törekvése nyi
latkozik meg ebben is: a stilisztika is ki 
akar lépni elszigeteltségéből, szűkkörűségé
ből; a jelen problémáinak megoldásához 
akar segítséget nyújtani — ez a kötet egyik 
legjelentősebb pozitívuma. Az előadássoro
zat jellege rögtön meghatározta a legsürgő
sebb feladatokat (s ez ismételten aláhúzza 
az ilyen természetű feladat-vállalások helyes
ségét): a tanulmányok a XX. század kér
déseit helyezik előtérbe, még pedig szándé
kukban és igen sokszor eredményeikben is 
e kérdések marxista igényű megválaszolását; 
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Karikás Frigyesnél, a Kaséai Munkás körül 
csoportosuló írói körnél, hogy ez a kapcsolat 
megvolt, hogy ez az irodalom áramából ki
bontható valóság. Ehhez a munkához Dió
szegi András Gábor Andor kapcsán értékes 
adalékokkal szolgált, még pedig konkrétu
mokban és módszerbeli tanulságokban egy
aránt, amikor egészen a lírai imponderabili-
ákig el menően nyomon követte és kikutatta 
az eszmei és költészeti folytonosságot Ady, 
és másrészt Gábor szocialista művészete 
között. 

Néhány problémát érinthettünk csak 
futólag a Gábor Andor válogatás kapcsán, 
de ezekből is kitűnik, hogy a magyar szo
cialista irodalom kutatásának és feltárásá
nak során így vagy úgy, de felmerül és új 
megvilágításba kerülhet a huszadik századi 
magyar irodalom nem egy lényeges kérdése. 
Az eddig kialakult bázison és az elért ered
ményekre támaszkodva már csak ezért is 
tovább kell folytatni ezt a kutatómunkát. 

Illés László 

teljes anyaga. Bp. 1961. Gondolat K- 455 1. 

ebben viszont — nem kell külön hangsúlyoz
nunk — a magyar stilisztika majdnem töret
len úton jár. Ezt a jelentős tényt mindjárt 
elöljáróban kell leszögeznünk, akkor is, ha 
a későbbiekben a marxista szemlélet alkal
mazásának több bizonytalanságára rá fo
gunk mutatni. A kötet jelentősége — egye
netlenségei ellenére is — vitathatatlan; az 
utóbbi évek egyik fontos vállalkozása. Eré
nyei, hibái éppen ezért egyaránt jelezhetik 
az elkövetkező évek stíluskutatásának fel
adatait. 

Az előadások •— amennyire lehetett — 
időrendi felosztás szerint következtek. Balázs 
János e sorozathoz készült Történeti beveze
tője (7—61. 1.) a stilisztika fejlődését világo
san, a lényeges elemeket kiemelve foglalja 
össze. (Nem volna haszontalan ezt az elő
adást — lényegesen bővítve — külön kötet
ben is megjelentetni: tudományos ismeret
terjesztésünk jól használható könyve lehet
ne.) Már a Bevezető is a funkcionális szem
léletmód mellett tör lándzsát; ez érvényesül 
a gyűjtemény többi tanulmányában is. A leg
szebb példa ennek alkalmazására Bárczi Géza 
kitűnő tanulmánya a Nyelvjárás és irodalmi 
stílus kérdés-csoportjáról (62—115. 1.). Min
dig az irodalom hasznát figyelmezve, a nyelv
járási elemek alkalmazását funkciójuk szem
szögéből vizsgálja; állásfoglalása ezért vilá
gos és teljes mértékben helyeselhető. Érzé-


