
vélekedett a francia közvélemény általában 
a magyar nemzetről. A XVIII. század eleji 
Európa politikai-eszmei képének bemutatása 
után a XIV. Lajos korabeli sajtóviszonyok 
tisztázása, majd a magyarországi hírforrások
nak, a Rákóczi-szabadságharc külföldi propa
gandájának ismertetése következik. Maga a 
francia visszhang négy nagy fejezetben bon
takozik ki: a sajtó, a folyóiratok és pamfletek, 
a földrajzi és történelmi irodalom, végül a 
szépirodalom adatainak rendszerezésében. A 
XVII. század végének, a XVIII. század elejé
nek szellemi körképét megrajzoló gondos és 
legjobb modern irodalom alapján készült 
fejezetet két ponton érzem még kiegészíthető-
nek: az egyik a társadalmi szerződés proble
matikája, amelyre az angol puritánok (pl. 
D. Fenner) vagy a híres Althusius elvei leg
alább annyi hatást gyakoroltak, mint Grotius, 
Hobbes és Locke elméletei, másfelől az ellen
állási jog protestáns teoretikusait feltétlenül 
befolyásolta Calvin Institutiojámk közismert 
tétele, amely az ellenállást nemcsak meg
engedi, hanem egyenesen követeli „a királyok 
dühöngő önkényével szemben." 

Az irodalomtörténet szakembere vala
mennyi fejezetben talál számos érdekes, sőt 
nélkülözhetetlen adalékot, új tudnivalót. 
Köpeczi Béla pl. a régebbi hazai szakirodalom
mal szemben bizonyítja, hogy a híres Lettre 
d'un ministre de, Pologne-t nem Ráday Pál, 
hanem Brenner Antal szepesi prépost írta. 
— A folyóiratokat és pamfleteket bemutató 
fejezetben több igen színes francia írói egyéni
séggel ismerkedünk meg. Eustache Le Noble 
De l'Aigle roy des Grues c. 1705-ben írt magyaré-
barát meséjében pl. nyíltan céloz a költő 
Zrínyi orgyilkos megöletésére (355. I.). A 
Habsburg-propaganda 1711-es dicsekvései-
vel Jonathan Swift, a nagy angol szatirikus 
száll szembe, s kijelenti: ,,a császár teljesség
gel leigázott és rabszolgaságba döntött egy 
szerencsétlen népet" (386. 1.). — A „Magyar
ország a korabeli francia földrajzi és történeti 
irodalomban" c. fejezet szintén gazdag a 
magyar kutatás számára forrás értékű anyag
ban. Nagyon jelentős ebben az irodalomban 
a magyarságról kialakult klisé, amely leg
először Pierre d'Avity 1614-ben megjelent 

A V. Waldapfel Eszter szerkesztette fon
tos forráskiadvány befejező kötete éppen egy 
évtizedet váratott magára. Az előző, 1950 és 
1955 között megjelent három kötet nem kel
tett visszhangot az irodalomtörténeti szak
folyóiratok hasábjain — noha erre több okból 

művében található: forrása főként a magyar
országi humanista irodalom volt, pl. W. Lazius 
műve. Ezt a sematikus képet leginkább L. 
Moréri híres lexikona terjesztette. Ehhez azt 
tehetnénk hozzá, hogy az európai magyar
ság-képnek nemcsak francia forrásai vannak: 
Turóczi-Trostler József kutasai alapján említ
hetnénk Th. Lansius Consultatio\ät (1613) 
és M. Schődel Disquisitio\ät, amelyekben 
ugyanazt a toposzt látjuk viszont, mint a 
franciáknál. 

A monográfia utolsó fejezete Rákóczi 
Ferenc ideológiáját állítja bele az európai 
eszmék sodrába, korszerűségüket vizsgálja. 
Ez a politikai elképzelés kétségkívül feudális
nemesi az idegen centralizációval szemben, 
de lényegében a nemzeti abszolutizmus felé 
tör utat. Rákóczinak Machiavelli és Justus 
Lipsius voltak fiatalkori olvasmányai, Fénelon 
erősen hatott rá, Bossuet-t sűrűn idézi (Poli-
tique tirée de VÉcriture Sainte), a hazai hagyo
mányból Rákóczi István király Intelmeire és 
az Aranybullára, támaszkodik. Elképzelését 
„paternális királyságinak lehetne nevezni, 
az abszolút hatalmat a janzenizmus mély 
felelősségérzetével hirdeti. „Rákóczi politikai 
felfogása — mindent összevetve közel áll a 
felvilágosult abszolutizmushoz"—írja a szerző 
(455. 1.), de jegyzetében hozzáteszi, hogy a 
hazai abszolutizmus értelmezéséhez még to
vábbi kutatások szükségesek. Magunk is 
úgy véljük, hogy Rákóczi vallásos foganta
tású politikai ideológiája és a II. Frigyes— 
II. József-féle praktikus reformerek gondol
kodása között elég jelentékeny különbség is 
van. Ez utóbbiak már vallásos meggondolá
soktól jórészt függetlenül cselekdtek. A ma
gyar abszolutizmus vonatkozásában helyes 
lenne még Zrínyi Miklós politikai eszméinek 
Rákóczira gyakorolt hatását is vizsgálni. 

Köpeczi Béla monográfiája több mint más
fél évtizedes alapos, minden részletre kiter
jedő kutató és feldolgozó munka kitűnő ered
ménye. Anyagának újszerűségével és bőségé
vel, a feldolgozás módszertani érettségével, 
világos szerkezetével, írói veretű stílusával 
az irodalomtudomány számára is gazdago
dást jelent, s hasznosan szolgálja magyar 
XVIII. századunk jobb megértését. 

Bán Imre 

is érdemes lett volna. Mindenekelőtt azért, 
mert annak a több mint 1000 levélnek, ame
lyet a gyűjtemény négy kötete magába fog
lal, bizonyos hányada — többnyire íróik 
személye révén, ritkábban egyéb tartalmi 
vonatkozások folytán — közvetlenül érinti az 

A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC LEVELESTARA 

IV. köt. Összeállította, jegyzetekkel és bevezetéssel ellátta: V. Waldapfel Eszter. Bp. 1965. 
Gondolat K- 601 1. (Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai. LIII.) 
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irodalomtörténész kutatási területét. Ide 
kell sorolnunk azt a nagy számú levelet is, 
amely a kor politikai életének olyan, íróegyé
niségként is jelentős vezéralakjaitól szárma
zik, mint Széchenyi, Kossuth, Wesselényi, 
Eötvös, Szemere Bertalan, Pulszky Ferenc és 
Teleki László. Ám a levélírók sorában sok 
olyan név is akad, amelyet elsősorban a 
magyar irodalom és kultúra története tart 
számon: Bajza József, Bártfay László, Bérczy 
Károly, Bulyovszky Gyula, Bulyovszkyné 
Szilágyi Lilla, Császár Ferenc, Csengery 
Antal, Czuczor Gergely, Egressy Gábor, 
Erdélyi János, Fogarasi János, Horváth 
Mihály, Ipolyi Arnold, Irinyi József, Jókai 
Mór, Jókainé Laborfalvi Róza, Karács Teréz, 
Kemény Zsigmond, Kiss Károly, Lugossy 
József, Pap Endre, Péczely József, Reguly 
Antal, Rómer Flóris, Szalay László, Szilágyi 
Sándor, Teleki József, Toldy Ferenc, Tompa 
Mihály, Trefort Ágoston, Vachott Sándor, 
Zerffi Gusztáv. A kor legnagyobb íróinak 
levelei viszonylag csekély számban (Petőfiéi, 
Aranyéi és Vörösmartyéi pedig egyáltalán 
nem) szerepelnek a kiadványban. Ezek túl
nyomó része ui. már korábban napvilágot 
látott, már pedig a szerkesztő — igen helye
sen — nyomtatásban >még meg nem jelent 
szövegek publikálására törekedett. 

A gyűjtemény azonban nem csupán e 
szűkebben szakmai vonatkozások miatt kelt
heti fel az irodalomtörténész figyelmét. Az itt 
közölt magánjellegű missziliseket nem utolsó 
sorban az különbözteti meg a más történelmi 
forráskiadványokban előtérbe helyezett hiva
talos iratoktól, hogy bennük jóval közvetle
nebbül tükröződnek a mindennapi élet egyes 
jellegzetes vonásai, s még inkább a korhan
gulat különféle árnyalatai és — az események 
menetéhez igazodó — hullámzásai. Az iro
dalomtörténész számára különösen érdeke
sek "az ilyenfajta mozzanatok, hiszen isme
retük a kor atmoszférájának reálisabb érzéke
lését s — bizonyos esetekben — az adott 
periódusban keletkezett alkotások helyesebb 
interpretálását segítheti elő. Az a szerkesztési 
elv, amely a más-más társadalmi rétegekből 
származó, különböző műveltségi szinten álló 
levélírók sokaságát mutatja be, s az eltérő 
— a következetes radikalizmustól az egyér
telműen forradalomellenes, konzervatív, auli
kus beállítottságig ívelő — politikai állás
pontok és magatartások széles skáláját idézi 
fel, éppen ebből a szempontból mutatkozik 
fölöttébb szerencsésnek. 

A IV. kötet az 1849 júniusától október 
végéig terjedő időszak anyagát tartalmazza — 
tehát a Világos utáni, tragikus levegőjű hetek 
dokumentumai (köztük az önkényuralom első 
áldozatainak férfias sztoicizmustól áthatott, 
megrendítő búcsúlevelei) is helyet kaptak 
benne. Mint már az előző kötetben, ezúttal is 
gazdagon van képviselve az OSZK-ban őrzött 

Pulszky-levelezés anyaga. Különösen meg-
ragadóak azok a levelek, amelyeknek írói — 
neves és kevésbé ismert európai és amerikai 
személyiségek, valamint idegenbe szakadt, 
hazájuktól már hosszú idő óta távol élő 
magyarok — a szabadságharc ügyének elő
mozdítását célzó terveiket és javaslataikat 
adják elő, illetve katonai vagy egyéb jellegű 
szolgálataikat ajánlják fel Pulszky útján a 
forradalmi Magyarország kormányának. A 
hősies küzdelmet vívó magyarság iránt érzett, 
nemegyszer rajongó lelkesedésig menő őszinte 
rokonszenv fűti át ezeket a megnyilatkozá
sokat, amelyek értékes adalékokkal egészítik 
ki a szabadságharc nemzetközi visszhangjára 
vonatkozó tudásunkat. Megjegyezzük, hogy a 
kötet 78. sz. darabja,, George Meredithnek, a 
későbbi költőnek és regényírónak Pulszkyhoz 
írt levele nem itt került először közlésre. 
Angol eredetije már a South Eastern Affairs c. 
folyóirat 1935. évfolyamában megjelent, Gál 
István pedig egy néhány évvel ezelőtt meg
jelent tanulmányába (Meredith és Magyar
ország. FK 1962. 155-156.) magyar fordítás
sal együtt illesztette be a levél szövegét. Iro
dalmi vonatkozása miatt érdemel figyelmet a 
157. sz. levél, melynek a „Magyar Dalnokok" 
megjelölés mögé rejtőző írói arról számolnak 
be, hogy ők a Szózatnak egy müncheni újság
ból átvett német fordítását többszáz pél
dányban kinyomatták, és németországi fel
lépéseik alkalmával „a nép közt" szétosztot
ták, s egyszersmind kérik Pulszkyt, „hogy a 
Szózatnak angol nyelvre fordítását, minél 
előbb eszközölje, és hogy a kinyomott példá
nyokból kiosztás végett, egypár százat legyen 
szíves utánunk küldeni." (275—76.) A Szózat-
fordításoknak a Vörösmarty kritikai kiadás
ban közölt bibliográfiája nem tart számon 
olyan német átültetést, amely ez idő tájt 
valamely müncheni lapban jelent volna meg. 
Közelebbi támpont híján nem állapítható 
meg, hogy az 1842 és 1849 között készült öt 
német fordítás valamelyikének egyszerű 
utánközléséről van-e szó vagy pedig egy 
azoktól eltérő, a magyar kutatás előtt isme
retlen változatról. Ugyanígy nem tudunk 
(s a kötet apparátusa sem közöl) semmiféle 
konkrétumot arról a magyar művészegyüttes
ről, amely — a levél tanúsága szerint — nyu
gat-európai körútját a nemzeti ügy érdekében 
kifejtett propagandával kapcsolta össze. 
Valószínű azonban, hogy arról á 12 vagy 14 
tagú, kifejezetten külföldi szereplés céljából 
alakult énekkarról van szó, amely az 1840-es 
évek végén (1847 közepétől fogva) Böhm 
Gusztáv és Havi Mihály vezetésével utazta 
be a nyugat-európai országokat. 

Csak röviden utalhatunk a kötet néhány 
más, szintén irodalmi érdekű darabjára. 
Bulyovszky Gyulának feleségével váltott 
leveleit (melyek közül 9 szerepel a kötetben) 
nem annyira íróik személye vagy a bennük 
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található konkrét közlések teszik az iroda
lomtörténész számára tanulságos olvasmány-
nyá, mint inkább az egész levelezésnek a 
korabeli magyar értelmiség életstílusára és 
érzésvilágára rendkívül jellemző hangneme. 
A Jókai-házaspár 1849 őszéről (az író tardo-
nai bujdosása idejéből) való levelei viszont 
főleg mint életrajzi adalékok s csak másod
sorban korfestő mozzanataik miatt fontosak. 
(Egyébként Jókainak a .kötetben 244. sz. 
alatt szereplő, valamint Laborfalvi Rózának 
246. sz. alatt közölt levelét régebben már 
publikálták: 1. Az Est Hármaskönyve. Bp. 
1925. 133-134, 135-136.). Császár Ferenc 
levelében minisztériumi alkalmaztatásért és 
könyvtárának az állam részére való megvásár
lásáért folyamodik Szemere Bertalanhoz, 
továbbá egy fordítást, a Jacopo Ort Is utolsó 
levelei c. „olasz republikánus regényt" ajánl 
fel a Szemere irányítása alatt álló Respublica c. 
lapnak (57. sz.). A levélhez fűzött jegyzet 
tévesen véli, hogy „Császár Ferenc ezen for
dítása . . . nem jelent meg." Ugo Foscolo 
híres művének átültetését Császár először a 
Pesti Napló 1850-i évfolyamában tette közzé, 
majd 1851-ben könyvalakban is sikerült 
kiadatnia. Petőfi másik hírhedt kritikusának, 
az 1848 márciusa után a radikális táborba 
átálló Zerffi Gusztávnak nevével is találko
zunk a kötetben. 1849 szeptemberében 
Belgrádból ír levelet az ekkor törökországi 
száműzetésben élő Kossuthhoz, kérve őt: 
„Méltóztassék a magyar forradalomban tett 
csekély, de mindenkor hű szolgálataimról 
szóló bizonyítványt kiszolgáltatni . . ." (233. 
sz.) — Függelékként 64, az előző kötetek 
idökörébe tartozó, de azok lezárása óta elő
került levelet (köztük az 1848 márciusi bécsi 
események két szemtanújának valóban él
ményszerű beszámolóit) közöl a szerkesztő.' 
Itt olvashatjuk Novelly József kassai német 
lapszerkesztőnek, a magyar írók német for
dítójának 1848. márc. 22-én Toldy Ferenc
hez írt levelét is, melyben azt az — idézésre 
csak kuriozitásképpen érdemes — észrevételt 
teszi, hogy Petőfi Nemzeti dala „ily nagy
szerű alkalomnak, szánva, jobb lehetne". 
(455.) 

Felépítés és szerkesztéstechnika tekinte
tében a IV. kötet nem mutat számottevő 
eltérést az előzőkhöz képest. A szövegközlés 
— a kiadvány II. kötetétől kezdve — a mai 
helyesíráshoz igazodik. Ezt a lényegében 
elfogadható alapelvet azonban a szerkesztő 
némely vonatkozásban (pl. az idegen szavak 
teljes modernizálását illetően) túlságosan 
radikális, más történelmi forráskiadványok 
gyakorlatán túlmenő módon viszi keresztül. 
A kötet élén ,álló bevezetés — technikai jellegű 
tudnivalókon kívül — a közölt levelekből 
leszűrhető történelmi tanulságokat összegezi. 
Az 561 —563. lapokon található, a legközkele-
tübb kifejezéseket magyarázó Idegen szavak 

jegyzéke ebből a kiadványból bízvást elma
radhatott volna. (Csak mellesleg említjük, 
hogy a tudor nem idegen, hanem nyelvújítási 
magyar szó; pontos jelentése nem „tudós", 
hanem „doktor".) Fontos , funkciót 
teljesít viszont a kötetet lezáró Név- és 
tárgymutató (a kétféle mutató elkülönítése 
mindenesetre szerencsésebb megoldás lett 
volna); ez foglalja össze ui. a levélírók és a 
levelekben érintett más személyek főbb élet
rajzi adatait. Ám a névmagyarázatok össze
állításában (még a születési és halálozási 
évszámok feltüntetése terén is) szemmel-
láthatólag nagyfokú következetlenség és 
ötletszerűség érvényesült, úgyhogy azok 
pontosság és teljesség tekintetében sok kíván
nivalót hagynak maguk után. Sok közismert 
alakról viszonylag részletes tájékoztatást 
kapunk; más, kevésbé neves, tehát bővebb 
magyarázatra szoruló történelmi szereplők
ről viszont nem ad felvilágosítást a névmu
tató, s a hiányt rendszerint a levelek szöve
géhez kapcsolódó lábjegyzetek sem pótolják. 
Első olvasáskor több mint 60 olyan nevet 
számláltunk össze (hazai és külföldi politiku
sokét, a szabadságharcban részt vevő katona
tisztekét, továbbá. írók, művészek, tudósok 
neveit), amelyekre vonatkozólag a hiányzó 
adatok ill. évszámok a megfelelő szakmunkák 
és kézikönyvek alapján nagyobb nehézség 
nélkül megállapíthatók lettek volna. Különö-, 
sen zavaró, ha a közölt levelek íróival kap
csolatos adatok hiányoznak vagy nem eléggé 
pontosak. így minden magyarázat nélkül 
maradtak az alábbi levélírók: Botka Tódor, 
aki minden bizonnyal Botka Tivadar (1802 — 
1885) történelmi és jogtudományi íróval 
azonos (erre vall az is, hogy levelének cím
zettje a hasonló érdeklődésű Waltherr László), 
Paul Harro-Harring (1798-1870) német 
radikális író, Lugossy József (1812 — 1884) 
nyelvész, debreceni főiskolai tanár, a fentebb 
már említett Novelly József, továbbá a több
levéllel is képviselt Domahidy Ferenc és 
Noisser Richárd, akiknek adatai a III. ill. II. 
kötetben még szerepeltek, e kötet apparátusá
ból azonban kimaradtak. Kreitsir Károlyról, a 
magyar származású, majd a lengyel forra
dalmi mozgalmakba bekapcsolódó, de a 
magyar tudományos élettel később is kapcso
latot tartó orvosról sem elegendő az a tájé
koztatás, amelyet a 95. lapon olvasható rövid 
lábjegyzet nyújt. Szóvá kell tennünk egyr 
két kisebb tárgyi tévedést is. A kor ünnepelt 
színésznőjének, Lendvayné Hivatal Anikó
nak második férje: Latkóczy Lajos (1822 — 
1875) nem színész volt, hanem festő. Metéli 
Ozegovic (1814 — 1890) horvát politikus — a 
vezeték- és keresztnév összecserélése foly
tán — tévesen az M betű alá lett a névmuta
tóba (évszámok és adatok közlése nélkül) 
besorolva. Akadnak olyan esetek is, amikor a 
megjelölt lapon nem a névmutatóban fel-
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tüntetett személyről, hanem azonos vezeték
nevű névrokonáról van szó. Az a Szász, aki
nek Görgey tői elszenvedett vereségét a 259. 
lapon emlegetik, nyilvánvalóan nem Szász 
Károly, a forradalmi kormányt államtitkár
ként szolgáló jeles jogtudós. Az a Török, 
akire. Lugossy mint pesti ismerősére hivat
kozik a 64. lapon, bizonyara nem Török 

KARDOS LÁSZLÓ: TÓTH ÁRPÁD 

Űj, marxista eszmeiségű irodalomtörténet
írásunk már megindulásakor fontos és sürgős 
célul tűzte maga elé, hogy teljes értékű, min
den problémát fölölelö monográfiákban raj
zolja meg a század elején lezajlott nagy iro
dalmi forradalom vezéralakjainak: a Nyugat 
„nagy nemzedékének" mennél hitelesebb, 
eszmei és esztétikai szempontból egyaránt 
határozott vonalú arcképét. A névsor, a rang
sor szinte magától adódott: Ady és Móricz 
elsősége egy pillanatig sem volt vitás; s a 
köréjük, azaz a Nyugat köré sorakozott líri
kusok közül is Babits, Juhász Gyula, Koszto
lányi, Tóth Árpád kiemelkedő volta felől sem 
támadt semmi kétség. Hogy négyük közül 
ki a nagyobb, melyikük méltóbb a szocialista 
utókor megbecsülésére, erről már folytak 
eléggé meddő viták, de e viták helyébe nem
sokára a munka lépett: az egyes írói pályák 
és életművek alapos, tudományos földolgo
zása. 

A nagy feladat máig sincs elvégezve, 
noha több komoly értékű munka készült már 
el. Habozás nélkül kimondhatni, hogy a ki
tűzött célt Kardos László monográfiája Tóth 
Árpádról közelítette meg legjobban. Hogy el 
is érte, ezt csak azért nem állíthatjuk teljes 
határozottsággal, mert — íme — a szemző 
maga szükségesnek látta 1955-ben meg
jelent művét egy évtized múlva „második, 
átdolgozott" kiadásban közzétenni. 

Pedig a munka dandárja kétségtelenül az 
első kiadásé. Ennek a megírásakor kellett a 
szerzőnek olyan nehézségekkel megküzdenie, 
amelyek az akkori viszonyok között szinte 
megoldhatatlannak látszottak. Az első formá
jában is több mint 28 ívre terjedő mű termé
szetesen nem egy év alatt készült. És ezek az 
évek a csak lassan fölengedő ideológiai merev
ség évei voltak, a dogmatizmus ideje, amely 
nem kis súllyal nehezedett irodalomtörté
netírásunkra. Fölsorolni sem könnyű, mennyi 
buktatót kellett (és sikerült!) akkor egy Tóth 
Árpád-monográfia szerzőjének elkerülnie. 
Hogy a legfontosabbikon kezdjük: egyfelől az 
a veszély fenyegetett, hogy súlyosan elmarasz
talja a könyv a hősét mint polgári, sőt kis
polgári, dekadens költőt, aki csak saját fáj
dalmát és örömét (vagy éppen csak a fajdal-
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mát) tudta eldalolni és képes volt ódát írni 
a népelnyomó Habsburg-dinasztia utolsó koro
nás fejéhez; másfelől megtehette volna a szer
ző Tóth Árpádot, Az új isten költőjét izig-vérig 
kommunista forradalmárnak. (Mindkét szélső
séges sugallat ott rezgett a kor levegőjében.) 
De nem kisebb probléma volt magának a 
dekadenciának, főképp hazai, századeleji je
lentkezésének az értékelése. A közhangulat, 
legalábbis a nyilvánosság előtt megszólaló 
hangjaiban, hajlamos volt arra, hogy csak azt 
ismerje el századunk első felének irodalmából 
értékesnek, ami eszmeileg a már kibontako
zott, sőt kemény harcot vívó szocialista mun
kásmozgalmat szolgálta, ami művészileg a 
néphez, a forradalmi vagy forradalmasít
ható széles tömeghez szólott. Meglátni, hogy 
a Nyugat lírájának dekadens vagy ilyennek 
mondható elemei'a maguk korában fejlődést, 
sőt haladást jelenthettek, ehhez éles szem 
kellett, kimondani ezt — bátorság. Ám 
ugyanekkor mértéktartásra is szükség volt: 
megérteni, de nem dicsőíteni a dekadenciát. 
És amit ma már alig tudunk megérteni: a 
dogmatizmus, a sematizmus, a túlzó vagy 
éppen hamis baloldaliság elburjánzása korá
ban bátorság kellett még ahhoz is, hogy az 
irodalomtörténetíró magasabb rendű, művé
szien kidolgozott stílusban írjon, mikor a 
népközelség, az irodalmi demokratizmus félre 
magyarázott elve valami szikár, már-már sivár 
egyszerűséget követelt. 

És maga a marxizmus módszeres alkal
mazása! Milyen erős kísértést kellett a monog-
ráfusnak leküzdenie, hogy sajátosan művészi 
mozzanatokat ne igyekezzék közvetlenül a 
társadalmi-gazdasági alapból magyarázni! 
De másfelől: milyen komoly képzettségre, 
milyen szilárd meggyőződésre volt szükség 
észrevenni és megmutatni azokat a finom és 
bonyolult áttételeket, amelyeken keresztül 
társadalom és történelem mégis formálta a 
költő eszmei és művészi fejlődését. Ha Kardos 
László egyebet nem tett volna, minthogy a 
fölsorolt Szküllák és Kbarübdiszek között sér
tetlenül átkormányozta műve hajóját, monog
ráfiája már akkor iŝ  úttörő érdemű lenne. 

Csakhogy a Tóth Árpádról szóló monográ
fiájának nem csupán ilyen, negatívnak is 
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