
A második tanulmány (A „Szilágyi és 
Hagymasi" széphistória szlovák és magyar 
változata s a monda eredetének kérdése) meg
írásában az a szándék vezette á szerzőt, 
hogy a szlovák és magyar irodalomtörténé
szek kapcsolatát a múltban sokszor mérgező, 
nacionalista jelleget öltött vitáiban keletke
zett félreértéseket helyre igazítsa, a kölcsönös 
gyanúsítgatásokat és sértődöttségeket elosz
lassa. Ennek a békéltető eljárásnak a mód
szerével Csanda úgy tárgyalja a problémát, 
hogy az egymásutáni rendben írt tanulmá
nyokat ismerteti, és a ,,végső szó kimondá
sának igénye nélkül", mégis mint legvaló
színűbb következtetést állapítja meg, hogy 
,,a széphistóriát magyarból fordították szlo
vákra, de a szlovákból való fordítás sem 
elképzelhetetlen". A magyarból való fordí
tásnak legfőbb bizonyítékai a szlovák szöveg 
nyelvi sajátosságai, hun gar izmusai. A kérdést 
megnyugtatóan eldöntő változat, mely az 
átültetés alapjául szolgálhatott, még ez ideig 
nem került elő. Nem sikerült megtalálnia a 
szerzőnek a széphistória konkrét forrását 
sem. Űj hipotézisként veti fel, hogy ,,a szép
história egy hosszabb (esetleg több műből 
egybeolvasztott) történet tartalmának el
mondása". 

Ez az óvatos megfogalmazás és a feltéte
lezések gyakorisága a határozott állásfoglalás 
helyett jellemző sajátsága Csanda egész 
könyvének. A régi ellentéteket kibékítő, a 
két nép kutatóinak együttműködését szol
gáló szándéknak vagy az adatok elégtelen-, 
ségének a következménye ez? 

A kellő határozottság hiánya azonban 
megfigyelhető más vonatkozásban is. Az 
egyes versek, változatok, kéziratok lelő
helyét nem mindig jelöli meg filológiai ala
possággal. Pontos adatszolgáltatás helyett 

TOMPA MIHÁLY VÁLOGATOTT MÜVEI 

Válogatta, a bevezetést és a jegyzeteket írta: 
719 1. (Magyar Klasszikusok) 

Felszabadulás utáni irodalomtörténetírá
sunkban igen kevés szó esett Tompa Mihály
ról. Jellemzésül elég megemlíteni, hogy az 
utóbbi másfél évtizedben egyetlen olyan ta
nulmány sem látott napvilágot, amely vál
lalkozott volna arra, hogy életműve átfogó 
értékelését adja, s kijelölje helyét irodalmunk 
reformkorvégi és abszolutizmuskori történe
tében. Mindössze Komlós Aladár tizenhat
oldalnyi portrérajza (1. A magyar költészet 
Petőfitől Adyig. Bp. 76—91. 1.) idézte fel, 
inkább az összefoglalás, mint az életmű beható 
elemzésének igényével a költő képét, de ez 
már rendeltetésénél fogva sem töreked-

megelégszik ilyen általánosságok közt moz
gó megállapításokkal: „a vers kézirata még 
szintén a kuruckorból ismeretes", „kuruc-
kori szerző írta", ,,több XVIII. századi má
solatból ismerjük", ahelyett, hogy közölné 
azokat a meghatározó kritériumokat, me
lyek kétségtelenné tennék számunkra is, 
hogy a szóban forgó kézirat vagy vers csak
ugyan egykorú (és nem egykori, mint ahogy 
ez ismételten • így olvasható!). Adós marad 
annak meghatározásával, hogy mit kell 
kuruckoron értenünk; A Walky a Rebellie 
Rákóczy Ferencza II. kétségkívül a mozga
lom bukása után keletkezett vers, mégis 
kuruckori (XVIII. századi) kézírásban ma
radt fenn. Több ízben hiányzik a kéziratok, 
a szövegek lelőhelyének pontos feltűntetése. 
Thaly megállapítását, hogy ti. a Nem tudom 
én semmit tótul közvetlenül a Rákóczi-felkelés 
bukása után keletkezett, vitatja, de ,,tény"-
ként csak azt szögezi le, hogy ,,csak a trencséni 
csata után keletkezhetett". Csanda kétség
telen érdeme, hogy hozzájárult könyvével a 
magyar és szlovák nép kapcsolatainak fel
mérésében hosszú időn át gátló akadályként 
jelentkező hamis, nacionalista történetszem
lélet felszámolásához. Napfényre hozott egy 
csomó történeti és irodalomtörténeti anya
got. [Ezeknek egy részét eredeti nyelven 
közli is tanulmányának Függelékében 187— 
207. 1.] A kutatások mostani állása alapján 
ezek az adatok máris értékes hozzájárulások 
ahhoz, hogy képet alkossunk magunknak a 
küruc-kori társadalmi és politikai küzdel
mekben részt vevő magyarországi népek kö
zös összefogásáról és ennek a legfőbb tanul
ságnak költészeti visszhangjáról. Hasonló 
kísérletek nagyon szükségesek lennének ro
mán és ukrán vonatkozásban is. 

Varga Imre 

hetett többre, minthogy néhány vonással 
jellemezze Tompa költészetét. Az irodalom
történetírás e mulasztását csak súlyosbítja, 
hogy az elmúlt tizenöt év során, jórészt az 
előbbiek miatt nem került sor érdemben 
Tompa műveinek újrakiadására, kiszélesült 
olvasóközönségünkkel való megismertetésére 
sem. Mindez tág lehetőségeket nyitott Tom
pával kapcsolatban a múltból öröklött, s 
nemegyszer különböző elfogultságoktól be
folyásolt vagy egyoldalú, Tompa munkás
ságának csak bizonyos részeit hangsúlyozó 
értékelések továbbélése előtt. 

A jelen kötet feladatai a fentiekből egy-

Bisztray Gyula. Bp. 1961. Szépirodalmi K. 
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értelműen adódnak: egyfelől el kell végeznie 
Tompa műveinek sokoldalú, az eddig mellő
zött részeket is figyelembe vevő bemutatá
sát, másfelől Tompa pályájának helyes érté
kelését kell adnia. A kötet e kettős feladatá
ban a marxista kutatás hiánya miatt két
ségtelenül az utóbbi jelenti a nehezebb részt. 
Annál is inkább, mert a polgári tudomány 
feltűnően gazdag, több monográfiát is fel
mutató Tompa-irodalma Horváth János ma 
is klasszikus értékű tanulmányán túl alig 
több, mint a biográfiai és filológiai adatok 
nagytömegű halmaza. Bisztray helyesen hang
súlyozza bevezető tanulmánya elején, hogy 
a mi feladatunk nem ezek összegezése, hanem 
egy „újfajta Tompa-kép megrajzolása". Más
szóval: amire Bisztray ugyanott csak kör
vonalazva utal, s nem mond ki, hogy túl
lépve a filológiai munkákon (ami nem jelenti 
ezek mellőzését is), Tompa életművének 
marxista értékelését kell végre létrehoznunk. 
S mert a Magyar Klasszikusok sorozata is 
nem kevesebbet tűz a jelen kötet elé, ennek 
értékei is elsősorban azon mérhetők le, hogy 
mennyire alkalmas ennek megteremtésére. 

E szempontból tekintve a kötetet, mind 
a válogatás, mind a bevezető számos ponton 
haladja meg a korábbi Tompa-kutatás és 
értékelés eredményeit. Bisztray tanulmányá
nak érdeme, hogy Tompa pályáját és élet
művét az eddigieknél jóval szélesebben te-
tekintve át, annak főbb vonalaiban helyes 
értékelése mellett olyan kérdések és prob
lémák felé tereli a figyelmet, amelyeket a 
Tompa-irodalom mindeddig nem vetett fel, 
vagy különböző meggondolásoktól vezérelve 
mellőzött, illetve elhallgatott. Sorravéve a 
tanulmány pozitívumait, mindenekelőtt azon 
érdemére kell rámutatnunk, hogy Tompa 
életművében hangsúlyozottan helyezi a fő
súlyt annak lírai részére, s a még mindég 
eleven hagyománnyal szemben Tompában 
elsősorban a lírikust emeli ki. Ennek meg
felelően kap a bevezetőben terjedelmileg is 
jóval nagyobb teret Tompa lírájának, s az 
ezzel összefüggő kérdéseknek az elemzése, 
mint pl. Tompa népiessége, vallásossága stb. 
Tompa líráján belül Bisztray öt csoportot 
különböztet meg (politikai, vallási, filozófiai, 
családi és természeti tárgyút), s ezek vizsgá
lata közt, noha nem problémamentes, figye
lemre legméltóbb Tompa politikai-hazafias 
költészetének, s vele párhuzamosan Tompa 
„népiség-koncepció"-jának fejlődésrajza. En
nek vázolására ilyen formában a Tompa
irodalomban most történt először kísérlet. 
Ugyancsak újszerű az a problémafelvetés, 
amellyel Bisztray Tompa vallási és filozófiai 
témájú verseihez közelít. Tanulmányában 
viszonylag nagy teret szentel e kérdésnek, 
s a lírai megnyilatkozásokat Tompa vallá
sosságával és papi gyakorlatával párhuza
mosan szemlélve helyesen világít rá arra, 

hogy Tompa vallási és filozófiai lírája mögött, 
különösen 1857-től mély világnézeti válság 
húzódik meg, amely, ha kimondhatatlanul 
is, közel jár Vajda mechanikus materializ
musához. 

Nem egy ponton jelent gazdagodást a 
Tompa-irodalomban Bisztray tanulmányának 
második része sem. Ez Tompa prózájának 
értékelése mellett többek között kísérletet 
tesz a Tompa-életrajz olyan, eddig óvatosan 
került titkának felfejtésére, mint Tompa 
betegsége. Az előbbiről szólva helyes volt a 
figyelmet a Graefenbergi levelek s a Fekete 
könyv felé irányítani, kiemelve különösen az 
utóbbi fontosságát Tompa pályájának meg
ítélésében; Tompa betegségét illetően pedig: 
ha ez nem is hat ki perdöntőén a Tompa
értékelésre,-felvetése mégsem volt felesleges. 

Elismerve Bisztray bevezetőjének fenti 
értékeit, a tanulmány mégsem tekinthető 
minden részében problémátlannak. Ami vitat
ható benne, az mindenekelőtt Tompa poli
tikai fejlődésének s politikai-hazafias lírájá
nak értékelése. Hogy ennek Bisztray külön 
fejezetet szánt, s dolgozata elején, minden
képp csak dicsérhető. A polgári irodalom
tudomány, noha méltatta Tompa szabadság
harc utáni allegóriáit, kevés figyelmet for
dított arra, hogy tisztázza Tompának kora 
politikai, társadalmi kérdéseihez való viszo
nyát. Hogy Bisztray vállalta ezt, feltétlenül 
elősegíti a marxista szemléletű Tompa-kép 
kialakítását, de épp a helyes, a részleteiben 
is árnyalt marxista Tompa-értékelés igénye 
kívánja meg egyes tételek vitatását Bisztray 
tanulmányának szóban forgó részében. Biszt
ray ugyanis jóval túlértékeli Tompa politikai, 
társadalmi tudatosságát, s ennek szerepét 
Tompa költészetében. Legalábbis költészete 
negyvennyolc előtti s részben negyvennyolc
negyvenkilenc alatti szakaszára vonatkozóan. 
Bisztray Tompában 1848 előtt szinte Pető
fihez hasonló forradalmiságot Iát, s noha nem 
von egyenlőségjelet a két költő között, 
Tompa helyét valahol közvetlenül Petőfi 
mögött jelöli ki. Holott ha végigolvas
suk Tompa költészetét negyvennyolcig, a 
hét év verse közt alig találunk 9—10 olyan 
darabot, amelyben politikai vagy társadalmi 
jellegű megnyilatkozásnak lehetnénk tanúi. 
Ezek a versek (Kedvesemhez, Csalánok I. 
és VII., Karácsonkor, Márványszobor, Vas
emlék, A hangyákhoz, Olcsóság stb.) együtt
véve sem árulnak el többet, mint hogy 
Tompa érzelmileg átvette, s alapjában véve 
igenelte az 1840-es évek haladó eszméit. De 
más kérdés tettleg is kiállni, hangot adni 
ezeknek az eszméknek. Maga Bisztray utal 
arra, hogy Tompa ebben az időben „arány
lag milyen kevés versében szól a nép súlyos 
helyzetéről". Nos, nemcsak erről, hanem egy
általán e kor társadalmi kérdéseiről. Ismét 
csak Tompa verseiből kiindulva: aligha állít-
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ható ezek alapján, hogy „A negyvenes évek
ben . . . már határozottan kialakul Tompa 
álláspontja: együttérzéssel viseltetik a tár
sadalom alsó rétegei iránt, s kíméletlen kriti
kával támadja a vezető osztályokat." (11.1.); 
hogy „ . . . Tompa már a szabadságharc ki
törése előtt eljut odáig, hogy Petőfi szenve
délyével (!) ostorozza a ,,hon sok gazlelkű 
szülöttit, az álhazafiságot és a közélet fóru
mát" (12. 1.); hogy „Tompa a szabadság
harc kitörése idején mind politikai, mind 
írói koncepcióját tekintve kiforrott, kész 
egyéniség." (uo.); sőt: hogy „Elveiben el
jutott a társadalomkritika magas fokára, és 
kiadta a jelszót: »Legyen szabadság a rabok
nak !«" (!). Mindez nemcsak túlzó értékelése 
Tompa negyvennyolc előtti politikai lírájá
nak, hanem a Tompa-kép nem kismértékű 
vulgarizálása is. Tompa politikai koncep
ciója, állásfoglalása sokkal ellentmondáso
sabb és bonyolultabb, nemcsak negyven
nyolc előtt, de azután is annál, mint ami
lyennek azt Bisztray bevezetőjében látjuk. 
Erre Komlós Aladár idézett tanulmánya is 
utal. Csak egy-két kérdést kiragadva: vajon 
miképp illeszthető bele Bisztray fenti Tompa
értékelésébe Tompa népszemlélete és a ne
messég iránt élete végéig táplált illúziója (1. 
Az öreg szolga, Sírboltban c. verseket)?! 
Az előbbi ellentmondásosságát Bisztray is 
említi. Kár, hogy nem dolgozta ki részlete
sebben. Hisz az általa idézett versen (Olcsó
ság) túl a Fekete könyv erre elég sok adatot 
szolgáltat. Tompa itt nemcsak hogy negatí
van nyilatkozik a parasztságról (ami alatt 
aligha érthetünk kevesebbet, mint ,,nép"-et), 
hanem attól, mint arra már Komlós is rá
mutatott, el is határolja magát. (1. 23. pont) 
Igaz, hogy ezek az utóbbiak Tompa élete 
végéről való adatok, de mi bizonyítja az 
ellenkezőt a korábbi időre vonatkozóan? S 
nem véletlen a Petőfi tervezte „triász" meg 
hiúsulása (s nem létrejötte, mint Bisztray 
írja — 22. 1.—) sem, egyáltalán a Petőfi— 
Tompa-viszony alakulása, amibe, mint az 
előbbibe is, nem kis mértékben játszott 
bele Tompa meglehetősen konzervatív poli
tikai magatartása 

Tény, hogy az addig kevés politikai ki
állást tanúsító Tompa lírája 1848/49-ben fel
tűnően meggazdagszik ilyen hangban. S az 
is, hogy ez a hang nemegyszer emlékeztet 
Petőfi radikalizmusára (Nagyjaink, 1848., 
Némuljatok meg . . .), de ahhoz ismét csak 
szó fér, hogy ,,A legválságosabb történelmi 
fordulatok idején Tompa magatartása ugyan
az, mint a márciusi fiataloké." (13. 1.) Ezt 
egyszerű életrajzi összevetés is cáfolja. 

Annál meglepőbb Tompa határozott po
litikai kiállása a szabadságharc bukása után, 
amikor e tekintetben messze felülmúlja kor
társait. Bisztray tanulmányának az addigi 
pálya árnyaltabb elemzése után épp erre 
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kellett volna rámutatnia. Vajon az alkatá
ban is inkább szemlélődő Tompából mi vál
totta ki ekkor azt a tevékeny magatartást, 
amit az abszolutizmus ideje alatt kétszer is, 
az ötvenes évek első felében, s a hatvanas 
években tanúsított? És nemcsak politikai 
vonatkozásban, hanem az irodalomért való 
felelősségérzet tekintetében is. Elég ha e 
szempontból csak arra a harcára utalunk, 
amelyet az irodalom „mezítlábas kamac"-ai 
sic!), a negyvenkilenc után nagy számban 
fellépő tehetségtelen, kontárpoéták ellen foly
tatott költészetében és levelezésében egy
aránt. 

Sajnos Bisztray tanulmánya más részei
ben sem mentes teljesen a fentiekhez hasonló 
vulgärizálásoktól. Tompa vallási, családi és 
természeti líráját összefoglalóan jellemezve 
írja Bisztray, hogy „a költő éppen azért 
fordult ezekhez a témákhoz, hogy erőt, báto
rítást merítsen belőlük a további küzdelemre, 
illetőleg hogy ilyen típusú verseivel is elvei
nek és harcának következetességét hang
súlyozza." (29.1.) Felesleges az ehhez hasonló 
tételek részletes cáfolatába bocsátkozni. Cá
folatukat többnyire önmagukban hordják. 
Torzító hatásuk a dolgozat első fejezetén túl 
szerencsére nem érvényesül erőteljesebben, 
szóvá tételüket azonban a reális Tompa-kép 
kialakítása éppúgy szükségessé teszi, mint 
az előzőekét. 

A tanulmányt követő válogatásnak egyik 
elsőrendű feladata volt felszámolni azt a 
hagyományt, amely részben a múltbeli könyv
kiadás főleg üzleti szempontokat követő 
gyakorlatából, nem kevésbé pedig a tan
könyvekből táplálkozva majd száz éven ke
resztül az epikus s különösen a Virágregéket 
író Tompát tolta előtérbe. Bisztray, miként á 
bevezetőben, úgy itt is messzemenően érvé
nyesítette e szempontot, mindemellett 
olyan válogatást nyújt, amely nemcsak jól 
tükrözi Tompa költői fejlődését, de egyszer
smind magában foglalja költészetének min
den értékes darabját. A versek kronológiai 
elhelyezése azonban csak megközelítően felel 
meg azok tényleges keletkezésrendjének. 
Bisztray a válogatásnál ugyanis a Franklin-
Társulat „Parnassus-sorozatá"-ban 1942-ben 
megjelent Tompa-kötetet vette alapul. így 
különösen a Népregék, népmondákból és a 
Virágregékből való versek helye tolódott el 
azáltal, hogy ezek, a Franklin-kiadásnak 
megfelelően, első kötetbeli megjelenésük évé
nél (1846 ill. 1853) szerepelnek. Holott isme
retes, hogy Népregéit Tompa már sáros
pataki diákkorában, körülbelül 1844-től 
kezdte írni (ez év elejéről való pl. a Csörsz 
árka, mint azt a iegyzetek közt Bisztray is 
írja), a Virágregék keletkezése pedig nagy
részt 1846—1850 közé esik, s 1852 májusá
ban, amikor Tompát A gólyához c. verse 
miatt haditörvényszék elé állítják, már a 



teljes ciklus készen áll. (1. a Bevezető 47. 
oldalán írottakat is.) Bár kisebb mértékben, 
de vonatkozik az előbbi a lírai versekre is. 
A végleges és megbízható kronológia meg
állapítása a további kutatás feladata, s ez 
különösen a különböző regékkel kapcsolat-. 
ban fontos, mert ezek helye rajzolja ki szá
munkra leghívebben Tompa népies törekvé
seinek szakaszait. 

A költemények válogatását prózai írások 
és levelek követik. Az előbbiek közt egy-két 
elbeszélésen, feljegyzésen kívül a Graefen-
bergi levelekből és a Fekete könyvből olvashatni 
bő szemelvényeket. E részben figyelemre 
méltó a Látogatás urambátyámnál c. elbeszé
lésnek és A Tisza rétje ég c. töredéknek a 
közlése. Mindkettő most jelenik meg először 
kötetben. A Könyvkiadási gyönyörűségek, a 
Nála nélkül és a Petőfiről c. írások pedig csak 
Lévay jegyzetei közt voltak olvashatóak az 
általa sajtó alá rendezett összes költeményei
ben. Az irodalomtörténet érdeklődésére első
sorban természetesen a levelek tarthatnak 

Bonfini: Mátyás király. Tíz könyv a Magyar 
Történet-bői. (Latinból fordította Geréb 
László. A bevezetést és a jegyzeteket írta, 
a fordítás munkáját tanácsaival segítette 
Kardos Tibor. A fordítást ellenőrizte Mezey 
László. Átnézte Juhász László.) [Bp.], 1959, 
Magyar Helikon. 354, [4] 1. (Monumenta 
Hungarica 2.) 

Egy évet késve, de lényegében Hunyadi 
Mátyás trónralépésének ötszázadik évfor
dulójára jelent meg Bonfini főműve — a 
Rerum Ungaricarum Decades — legjelen
tősebb, a nagy királyra vonatkozó fejeze
teinek magyar fordítása. A külön kötetek 
közül időrendben harmadik, Császár Mihály 
1905-ben és Geréb László 1943-ban megjelent 
válogatásaihoz képest lényegesen terjedel
mesebb és színvonalasabb edíció a III. 
decas kilencedik és tizedik, valamint a IV. 
decas első nyolc könyvét foglalja magában, 
vagyis azokat a részleteket, amelyek a Mátyás 
megválasztásától haláláig terjedő esemé
nyeket, mindenekelőtt az ő viselt dolgait 
tartalmazzák. Bonfini históriájának szép
írói kvalitásokat is megcsillantó szövegéből 
ennyi még sohasem vált hozzáférhetővé 
a nemzeti múlt iránt érdeklődő, de latinul 
nem tudó olvasóközönség számára. 

A kötetet a magyar humanizmus kiváló 
kutatójának, Kardos Tibornak Bonfini, Má
tyás király korának történetírója c. terjedelmes 
tanulmánya vezeti be. A szerző életéről, 
magyarországi tartózkodásáról adott átte
kintést követően a korabeli társadalmi 
és politikai viszonyok elemzésére tér rá 

igényt. Bisztray a mintegy másfélezer da
rabra rúgó Tompa-levelezésből közel kilenc
ven darabot publikál a kötetben. Ezek gaz
dag forrásértéke csak sürgeti a teljes leve
lezés mielőbbi megjelentetését mind a Tompa
kutatás, mind a kor más irodalomtörténeti 
kérdései megoldása szempontjából. 

Végül a kötethez kapcsolódó jegyzetekről 
szólva: ezek egy része szószerinti átvétel 
(sajnos gyakran ennek megjelölése nélkül!) 
a korábbi jegyzetelt Tompa-kiadásokból, 
Lévay Józseftől, ill. Kéki Lajostól, jó néhány 
vers s a prózai művek jegyzete azonban 
Bisztray saját kutatásán alapul. Figyelmet 
különösen A jávorfáról, a Szuhay Mátyás, 
A fekete ember, a Kazinczy Ferenc emlékeze
tére és a Novemberben c. versek jegyzete érde
mel az utóbbiak közül. A jegyzetek egészét 
tekintve azonban erősen érződik a népszerű
sítő és a tudományos szempont keveredése, 
ami számos következetlenséget eredménye
zett. 

Láng József 

Kardos Tibor, majd a magyar történetnek 
a szerző humanista attitűdjéből adódó és 
bizonyos fokig a kor politikai követelmé
nyeiből fakadó elrómaiasítását tárgyalja, 
utána történetszemléletét és ennek filozófiai 
vonatkozásait elemzi, rámutat a Bonfini 
rajzolta Hunyadi János- és Mátyás-portré 
sajátosságaira, végül a mű genezisét és utó
életét ismerteti. Ezzel megrajzolja a magyar 
irodalomtör térdet legteljesebb, legjobb Bon-
fini-képét. 

A tanulmány egyértelműen bizonyítja 
szerzője erudícióját és korismeretét, olva
sásakor mégis érzünk valami nyugtalanítót: 
nem eléggé homogén. Nem a tárgyalt prob
lémák egyik-másikának felvetése jogosu
latlan vagy megoldása rossz, hanem össze
kapcsolásuk lehetne határozottabb, szinte
tizálásuk meggyőzőbb. Látszik, hogy minden 
vonal egy pont felé igyekszik, Mátyás rene
szánsz alakjában próbálja őket Összponto
sítani a szerző, de igazán csak meghosszab
bításaik találkozhatnának, mégpedig a nem
zeti abszolutizmus valóban centrális problé
májában, de ez a pont valamivel kívül fek
szik a tanulmány horizontján. 

Ez a hiányosság — egyetlen elvi kér
dés kivételével — nem érezteti hatását a fel
színen, mindössze a szerkezetet teszi proble
matikussá. Bonfini államelméleti axiómá
inak elemzésénél azonban érezhetően vissza
üt Kardos gondolatmenete archimédeszi 
pontjának labilis volta. A „reneszánsz állam
elmélet" problematikája mögött (a XVI. 
századot illetlen is erre utal Kardos) ugyanis 
lényegében a magyar feudalizmus fejlődése 
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