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A népek barátsága annál erősebb és meg-
bonthatatlanabb, minél közelebb állnak egy
máshoz gazdasági érdekeik, társadalmi törek
véseik, politikai célkitűzéseik. De a jelenben 
gyökerező érdekazonosságon kívül van még 
egy igen fontos, az összetartozás érzését erő
sítő tényező s ez a közös múlt, az együtt át
élt örömök, szenvedések, a közös harcok emlé
kei, amelyek a rokonszenv melegségével telí
tik az együvé tartozás tudatát. Ezért van 
nagy jelentősége — éppen a jelen szempont
jából — annak, hogy felkutassuk, a történe
lemmé lett események szövevényéből ki
bogozzuk az együttműködés, az összteartozás 
múltbeli tényeit. Erre vállalkozott Csanda 
Sándor könyve is, amely fontos hozzájárulás 
a magyar és a szlovák nép baráti kapcsolatai
nak elmélyítéséhez. 

Csanda könyve antológia, a közel ezeréves 
magyar—szlovák érintkezés, kölcsönhatás 
és a kölcsönös megértésre irányuló erőfeszí
tések dokumentumainak a gyűjteménye. 
A szerző közvetlen célja kettős: a két nép 
barátságát tükröző szépirodalmi olvasni 
valót adni a tanulóifjúság kezébe és a forrás
anyag, naplórészletek, levelek, a legfontosabb 
tények összegyűjtésével és közzétételével 
segítséget nyújtani a tanítók oktató és nevelő 
munkájához. A könyv tehát elsősorban peda
gógiai célokat szolgál, segédkönyv a szlovákiai 
magyar nyelvű iskolák 9—1*. évfolyamai 
számára, jelentősége azonban túlmutat az 
iskolai élet keretein: tartalmánál, jellegénél 
fogva joggal tart számot mindazoknak az 
érdeklődésére, akiknek szívügye barátságunk 
északi szomszédunkhoz. 

A pedagógiai cél határozta meg a könyv 
anyagáriak válogatási szempontjait. A szerző 
a csehszlovákiai magyar ifjúság szocialista 
szellemű nevelését kívánja előmozdítani s 
éppen ezért közös múltunknak azokat a moz
zanatait, tényeit, választja csak ki, amelyeket 
egyenes vonal köt össze a szocialista jelennel 
s ennék mintegy előzményei, előjátékai. Ez 
a válogatási elv anélkül, hogy elhallgatná a 
kapcsolatok árnyoldalait (ezekre a bevezető
ben és az egyes"fejezetekhez adott összefog
lalókban gyakran történik utalás), meggyő
zően sugalmazza a haladó múlt és szocializ
must építő napjaink szerves, logikus össze
függését. 

Csanda terjedelmes könyve 26 fejezetben 
foglalja össze a magyar—szlovák kulturális 
kapcsolatok dokumentumait, I. István korá
tól kezdve napjainkig. A közel ezer évet át
fogó és a gondos szelektálás ellenére is hatal
mas anyag műfaji és tematikai gazdagságát, 
sokféleségét a szlovák—magyar barátság 
következetesen kifejezésre jutó gondolata 

foglalja össze egységes egésszé. Az adatok, 
tények tömkelegében való eligazodást szol
gálják a fejezetek előtt olvasható összefogla
lások, továbbá az egyes szemelvényeket kísé
rő gazdag jegyzetanyag művekről, írókról, 
történelmi eseményekről. 

A történeti áttekintés azt mutatja — és 
Csanda könyve is arról győzi meg az olvasót 
—, hogy a magyar—szlovák kulturális érint
kezés és kapcsolatok útja három jól elhatá
rolható szakaszra oszlik. 

Az első szakaszban — a legrégibb időktől 
a XVIII. sz. végéig — tulajdonképpen a szó 

I szoros értelmében nem is kapcsolatról kell 
beszélnünk, ha ez utóbbin — mai szóhaszná
lat szerint — tudatos, határozott célokat 
követő és magasabb érdekeket szemmel tartó 
baráti törekvéseket s ezeket kifejezésre juttató 
irodalmi munkásságot értünk. A feudalizmus 
évszázadaiban a közös történelmi megpróbál
tatások, a török és a német elleni harc, a job
bágyélet élményei tükröződnek mind a két 
nép irodalmában. Természetes, hogy a közös 
téma, a közös hősök, tehát a mondanivaló 
azonossága tömegével hozta létre a párhuza
mosságokat, megfeleléseket. S a mindennapi 
együttélés, a nemzeti elkülönítést nem ismerő 
életmód és az azonos fejlődési szint kedve
zett a kifejezési formák szabad kölcsönzésé
nek is, nem beszélve a témák, sőt egyes alko1 

tások teljes egészében való átvételéről, ide
gen nyelvre való átírásáról, mint azt Szilágyi 
és Hajmási széphistóriájának változatai iga
zolják. Mindez ösztönös folyamat eredménye, 
a szellemi termékek spontán cseréje az adott 
történelmi és társadalmi körülmények között. 
Ilyennek kell felfognunk Csanda könyvében 
pl. a Hunyadiakról, a jobbágyéletrőí szóló 
népköltési anyagot és a kuruckor gazdagon 
képviselt szlovák költészetét is. 

A szorosan értelmezett kulturális kapcso
latokra — Csanda könyvének, tanúsága sze
rint — a XIX. sz. elején került sor, s kelet
kezésük összefügg a polgári átalakulás erő
teljesebb megindulásával, a burzsoá nem
zettéválás kezdeteivel nálunk és szomszé
dainknál. A polgári nemzettéválás viszont — 
a nemzeti hovatartozásra közömbösen tekintő 
rendi tagozódás helyett — a közös nyelvet 
beszélők szorosabb összetartozását, követ
kezésképpen a más ajkúaktkól való elkülö
nülését eredményezi. Ez az elkülönülés, szem
benállás a polgári nacionalizmus ideológiájá
ban nyer megfogalmazást, amely már kelet
kezése pillanatában ellentmondásosan jelent
kezik: a nemzeti erők kibontakozását segítő, 
haladást szolgáló pozitív elemek mellett a 
más népek elnyomására irányuló törekvések
től terhes. Ezért jelentkeznek már a polgári 
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átalakulás kezdetén nálunk is olyan tenden
ciák, amelyek a szlovákok háttérbe szorítá
sát célozzák. Csanda könyve világosan mu
tatja: a szorosan értelmezett kulturális kap
csolatok magyarok és szlovákok között akkor 
kezdődnek, amikor — a polgári nemzetté 
válás hatására — az eltávolodás kezdődik. 
Éppen az eltávolodás, a szembekerülés 
tényeinek és veszélyeinek felismerése alapján 
tudatosodik a legjbbbakban a kapcsolatok 
szükségessége. Ettől kezdve a fejlődő nemzeti 
kultúra fokozatosan kétfelé válik. Kialakul a 
haladó eszméket következetesen képviselő, 
s így az elszigetelődési tendenciák irányával 
ellentétes demokratikus vonal s a másik, 
az uralkodó osztályok érdekeit kiszolgáló, a 
nemzeti elzárkózást és szembenállást, az 
uralmi törekvéseket támogató vonal. Csanda 
antológiájának egyik fő tanulsága, hogy a 
magyar—szlovák barátság ügyét következe
tesen mindig a demokratikus eszmékért 
harcoló írók, tudósok, politikusok szolgál
ták nálunk is és a szlovákoknál is. Végső 
soron a két nép kulturális kapcsolatai
nak története a magyar és a szlovák de
mokratikus művelődés fejlődésének a törté
nete. 

E gazdag tartalmú könyv bőven szolgál
tat erre bizonyítékot. A XIX. sz. elején 
fiatalon elhunyt, tehetséges Sámuel Roznay 
az első a szlovákok között, aki Kisfaludy 
Sándor Himfy-verseit német nyelvre fordí
totta s „nemzeti előítélet nélkül mint esztéta 
és költő nyúlt az egykorú magyar költészet
hez" (i. m. 154. 1.). A szlovák felvilágosodás 
nagy alakja, Anton Bernolák, ötnyelvű szó
tárának (szlovák — cseh — latin — német — 
magyar) szlovák—magyar részét külön ki
adásban jelentette meg, kifejezetten azzal a 
céllal — amint ezt a szerzőnek magyar nyel
ven is megfogalmazott előszava mondja — 
hogy a két nép barátságát „békességet szerző 
követ módjára" előmozdítsa, mert „a nyel
vek különbsége . . . embert az embertől el
idegeníti" (i. m. 156. 1.). Érvei között már 
utalás történik a nemzeti elnyomás kezdeti 
jelenségeire is. Szükségesnek látta a szlovák— 
magyar szótár összeállítását, mert „az 1792-ik 
esztendőbeli Országgyűlésnek hetedik cikkelye 
szerint a magyar nyelv ezen országban a köz
hivataloknak elnyerésére mint főképpen való 
nyelv parancsoltatott, és ugyanezért ezt 
Magyarországban lakozó más nemzeteknek 
tanulni szükséges" (im. 157.1.). Ján Chalupka, 
a szlovák színpadi irodalom megalapítója a 
XIX. sz. első felében, magyar nyelvű víg
játékot is írt, amelyet azután átdolgozott 
szlovák változatra is. Az átdolgozás magyar 
és szlovák szereplői és a darab eszmei mon
danivalója tagadó válasz a kor erősödő 
magyar nacionalizmusára. Miska, a magyar 
legény és Sabinka szerelmében és házasságá
ban a szerző a két nép barátságát, egymásra

utaltságát és békés egyetértését juttatja ki
fejezésre. 

De sorolni lehetne még hosszan a példá
kat Csanda könyvéből, a XIX. sz. nagy neki
lendüléseket és" keserű tapasztalatokat fel
mutató évtizedeinek dokumentumait, a szá
zadforduló és a két világháború közti idő
szak közeledési törekvéseit, nálunk is a szlo
vákoknál is: mind azt bizonyítja, hogy a 
két nép barátságát itt is, ott is a haladó, 
demokratikus kultúra művelői szorgalmaz
ták. Ezt mutatja Sárosi Gyula és a szlovák 
anyanyelvű Haan Lajos barátsága és harca 
a magyar és a szlovák fiatalok együttműködé
séért az eperjesi kollégiumban, Eötvös József 
Egy tót leány az Alföldön c. elbeszélése, 
Széchenyi István demokratikus álláspontja 
a nemzetiségi kérdésben, (amellyel megnyerte 
Jan Kollár bizalmát is), Gáspár Imre és 
Andrej Sládkovic mélyen emberi kapcsolata, 
Jókai Mór figyelmeztetése A magyar Cliau-
vinok c. cikkében, a Mocsáry Lajos és Andrej 
Kmet' megható barátságának emléket állító 
szemelvény stb. Ennek a demokratikus vonal
nak fényes szakaszát alkotja Pavol Országh 
— Hviezdoslav Petőfit, Aranyt és Madáchot 
tolmácsoló munkássága és versben kifejezett 
baráti kézfogása a Magyar jakobinus dala 
költőjével. így vonultatja fel az antológia 
sorban — egy-egy verset, fordítást, tanul
mány-részletét közölve — azokat az írókat, 
költőket és a kultúra más munkásait is, akik 
a két háború közti időben, — szemben a 
nacionalizmus áradatával — szívükön visel
ték a két nép'barátságának az ügyét. A ma
gyarok közül József Attila, Győri Dezső, 
Vozári Dezső, Sziklay László, Szalatnai 
Rezső, Mártonvölgyi László, a másik oldalon 
E. B. Lukác, St. Krcméry, P. Bezruc, Jifí 
Wolker, Jaroslav Hasek, Peter Jilemnicky 
irásai követik egymást a könyv lapjain, je
lezve a kapcsolatok terjedelmének és mélysé
gének változásait. 

Már ekkor, a két háború között új elemmel 
gazdagodik a magyar—szlovák kulturális 
együttműködés. József Attila Jifí Wolkert 
fordítja, ami a cseh és a magyar szocialista 
líra találkozását jelenti. Peter Jilemnicky 
levelében (i. m. 333. 1.) pedig — a,csehszlo
vák—magyar kulturális közeledésről — elő
ször nyer megfogalmazást az a gondolat, 
hogy a szorosabb kapcsolatokhoz „egy nem
zetközi kulturális-politikai egyezmény"-re 
volna szükség a két ország között, ennek a 
feltétele pedig Magyarország és Csehszlovákia 
együttműködése gazdasági téren és a nemzet
közi politikában. Űj mozzanat a forradalmi 
munkásosztály írójának a kor szükségletei 
szerint megfogalmazott véleménye, amely 
már a felszabadulás utáni idők felé mutat, 
ugyanúgy, ahogy a Sarló 1931. évi kongresz-. 
szusán Július Fucík és a fadovi diáktábor
ban a magyar fiatalok nevében felszólaló 
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Balogh Edgár is a jövő szocialista viszonyai 
között látta megvalósíthatónak a két nép 
tartós és őszinte barátságát. 

A magyar—szlovák kulturális kapcsola
tok történetének harmadik szakasza a fel
szabadulással kezdődik. De míg az előző kor
szak kapcsolatai jórészt ellenséges légkörben 
működő, haladó egyének, kis csoportok erő
feszítéseiből születtek, a szocializmus útjára 
lépett két baráti nép kulturális értékeinek 
cseréje már az új társadalmi rend lényegéből 
fakad ŝ  intézményesen, programszerűen 
folyik. Úgy, ahogy P. Jilemnicky, Július 
Fucík és Balogh Edgár fentebb említett 
megnyilatkozásai követelték. A művek köl
csönös fordítása most is fontos szerepet ját
szik olyan mértékben, amilyenre azelőtt nem 
volt példa. Az alapvetően új mégsem ebben 
van, hanem abban a szemléletben, írói maga
tartásban, amely a felszabadulás utáni kap
csolatokat bemutató fejezet verseiből és egyéb 
írásokból kiviláglik. (Lásd Ctíbor Stítnicky, 
Ján Ponican, Iván Mojík, Ján Kostra, Föl
deák János, Ozsvald Árpád stb. verseit.) 
Ez teszi természetessé azt is,hogy a tudomány 
képviselői, egyetemi professzorok is feladatuk
nak tekintik a magyar irodalom kérdéseivel 
való foglalkozást. (Milan Pisút: Petőfi versei 
Ján Smrek fordításában, i. m. 373. 1., Július 
Dolansk^: A magyar irodalom jelentősége 
a szláv irodalmakban, i. m. 389. 1.). 

A dokumentumok kiválogatása, az anto
lógia összeállítása hozzáértő, szakavatott 
kéz "munkája. A szerző nem törekedett tel
jességre, jó érzékkel általában azokat a műve
ket, megnyilatkozásokat gyűjtötte össze 
könyvében, amelyek jellemzőek keletkezé
sük "körülményeire, a korra s azon belül az 
együttműködési törekvések tartalmára, jelle
gére és e törekvések képviselőire is. Néhány 
megjegyzéssel mégis szeretnénk a szerző 
segítségére lenni, hogy azokat az újabb kia
dásnál figyelembe vehesse. 

Az anyag csoportosításánál és az arányok 
megállapításánál egyes esetekben nagyobb 
teret kellett volna a kapcsolatok olyan mun
kásainak biztosítani, akiknek tevékenysége 
az adott korszakban kiemelkedő volt. Hviez-
doslav fordítói ténykedése és érdeklődése 
irodalmunk iránt pl."sokkal~nagyobb arányú 
és mélyebb volt annál, ahogy ezt az anto
lógia tükrözi. Az ő művészi tolmácsolásában 
számos Arany- és Petőfi-vers, továbbá. 
Az ember tragédiája teljes egészében fellel
hető a Slovenské pohfady századeleii év
folyamaiban. Miért nem nyújt ezekből az 
antológia többet? A két háború közti kapcso
latok dokumentumai közül nem volna szabad 
hiányoznia E. B. Lukác tanulmányának, 
amely a magyar—szlovák kulturális együtt
működés emlékezetes és jelentős dokumen
tumában, az 1943-ban kiadott Na brehu 
ciernych vöd c. lírai antológiában olvasható. 

E kifogás hangoztatására kettős okunk is 
van. 1918 és 1945 között E. B. Lukác a 
magyar—szlovák közeledés egyengetői között 
az élvonalban harcolt. Másrészt említett és 
hiányolt tanulmányában az együttműködés 
és kulturális csere "teljes programját fejtette 
ki annak a haladó polgári koncepciónak az 
alapján, amely akkor a kapcsolatok ápolásá
nak — az adott, politikai viszonyok között 
megtűrt — formáit jellemezte. Stefan Kjcméry 
is jelentősebb szerepet játszott irodalmunk 
propagálása terén annál, mint sem hogy meg
elégedhetnénk nevének egyszerű megemlí
tésével, egyetlen Ady-fordításával és annak 
a megállapításával, "hogy „Hivezdoslavhoz 
hasonlóan magyarul is verselt" (i. m. 301. 
1.). Ady Endre és a szlovák irodalom kapcso
lata külön fejezetet kapott az antológiában, 
de az itt olvasható szemelvények együtt véve 
sem adnak egészen hű képet arról, mit jelen
tett Ady a szlovákok számára. Ügy véljük, 
az utaláson túl indokolt lett volna E. B. 
Lukác tanulmányából, az Ady és a dekadenciá
ból legalább mutatóban közölni egy-két 
részletet. Jelentőségét nemcsak az mutatja, 
hogy az egyetem doktori disszertációnak 
fogadta el annakidején, sokkal inkább az a 
széles visszhang, amelyet szlovák irodalmi 
körökben kiváltott. Szép E. B. Lukác magyar 
nyelven írt cikke, (Ady Endre a szlovák iro
dalomban, i. m. 302. 1.), de Lukác" felkészült
ségét és szeretetét, sőt rajongását Ady köl
tészete iránt e cikk helyett jobban dokumen
tálta volna a Vmladfch srdciach címen három 
kiadásban is megjelent Ady-kötetének alapos 
bevezető tanulmánya. Rudo Uhlár dolgoza
tának (i. m. 308. 1.) tudományos értékei sem 
változtatnak azon a tényen, hogy vele szem
ben E. B. Lukác" játszott összehasonlíthatat
lanul nagyobb szerepet és szerzett maradandó 
érdemeket Ady és a modern magyar irodalom 
népszerűsítése és általában a magyar—szlo
vák kulturális együttműködés ápolása terén 
a két világháború között. 

Mostohán bánik Csanda antológiája a 
szlovák líra két jelentős képviselőjével, Ján 
Smrek-kel és Valentin Beniak-kal is. Igaz, 
Milan Pisút alapos cikke Smrek Petőfijé
ről megtalálható a gyűjteményben (i. m. 
373. 1.), de miért nem kapunk legalább egy-
egy versfordítást a valóban nagy hozzáértés
sel tolmácsolt Petőfi-, Ady- és József Attila
kötetekből? A lírai fordítás-irodalomban a 
magyar költők tolmácsolása terén a felsza
badulás óta senki sem múlta felül Ján Smrekt 
a szlovákoknál, akár a mennyiséget, akár a 
művészi színvonalat nézzük. Valentin Beniak 
neve is csak felsorolásképpen szerepel az 
Ady-fordítók között (i. m. 302. L), holott 
mint a magyarul tudó idősebb nemzedék 
tagja a felszabadulás előtt is a közeledés híve 
volt, s nemcsak Ady-t tolmácsolta, hanem 
érdeklődése kiterjedt a modern magyar líra 
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egészére. Összegyűjtött fordításai 1957-ben 
jelentek meg egy szép kiállítású, közel 500 
lapos kötetben (Csanda könyve erre csak egy 
lábjegyzetben hívja fel a figyelmet), amely 
Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, 
Kosztolányi Dezsó', Tóth Árpád, József 
Attila és Illyés Gyula nagyszámú versét 
tartalmazza, nagyszerű tolmácsolásban. E 
több, mint 230 fordítás közül egy-kettőnek 

helyet kellett volna adni az antológiában. 
Az antológia szépirodalmi anyaga között 

•olvasható értekező jellegű írások színvonala
san egészítik ki a könyv mondanivalóját, 
de Barsi Imre cikkét (Gondolatok egy Móricz-
levél olvasásakor, i. m. 322. 1.) ki lehetett 
volna hagyni az első három bekezdés kivéte
lével. Ami ugyanis ezek után következik, 
sem Móriczról nem mond újat, sem a kap
csolatok körébe nem tartozik. (Nem beszélve 
arról, hogy egy apró, de szemetszúró hibával 
kevesebb volna: a Betyár főhőse, Avar Jani 
Jiáromízben is Avar Jóska névefi szerepel.) 
Helyesebb lett volna talán magát a Móricz-
levelet közölni. Szily Imre Anton Straka c. 
írását (i. m. 324. 1.) igényesebben kellett 
volna elkészíteni: ebben a változatban keve
rednek a tanulmány és a riport műfaji sajá
tosságai s ez zavaróan hat az olvasóra. 
Straka munkássága nem érdemelt volna-e 
meg teljesebb, alaposabb feldolgozást? 

A XXIII. fejezet bevezetőjében téves 
az az állítás, hogy Vladimir Roy még Ady 
életében fordította a magyar költő verseit. 
Az első szlovák Ady fordító St. Krcméry volt, 
aki a 2ivena 1916. évfolyamában tette közzé 
A vár fehér asszonya és az Álmodik a nyomor 
c. verseket. Nem lehet egészen egyetérteni 
Milan Pisút megállapításával sem, mely sze
rint Hviezdoslav megértette volna a nála 
egész nemzedékkel fiatalabb Ady köl
tészetét (i. m. 374. 1.). Valóban megértette a 
Magyar jakobinus dalá-t, Adynak a nemzeti
ségi kérdésben vallott demokratikus nézeteit, 

• de költészetének újszerűségét, modern mű
vészi eszközeit, költészete egészét nem értette 
meg, távol esett ízlésétől. (Vö. Sziklay 
László: Tallózás csehszlovákiai levéltárakban. 
ItK 1957. 4. sz.) 

A kötetben összegyűjtött gazdag anyag 
fiirendezése, fejezetek szerinti csoportosí
tása nem kis gondot okozott a szerzőnek. 
Innen van az, hogy a könyv külső szerkezeti 
felépítésében az egyetleii következetesen 
érvényesülő elv a történeti sorrend. Az egyes 
fejezetek kialakításánál azonban már keve
rednek a szempontok. Egyszer az azonos 
témakör, vagy irodalmi műfaj, máskor egy-
egy fontosabb történelmi dátum, mozgalom, 
vagy valamely kiemelkedő szerepet játszó 
író, tudós neve adja a fejezet címét. Ez 
zavaróan hat, megnehezíti az áttekintést, 
eltorzíthatja az olvasók arányérzékét. Azt a 
látszatot keltheti, mintha egyes személyek 

szerepe — akár a legnagyobbaké is — ará
nyait és hatását tekintve, a magyar—szlovák 
kulturális kapcsolatok történetében ugyan
olyan jelentős volna, mint a tömegmozgal-. 
máké, vagy a nagy történelmi változásoké. 
Helyesebb lett volna talán a nagy társadalmi 
változásokhoz (feudalizmus, polgári fejlődés, 
a szocializmus építése) igazodva, három fő-
fejezetre osztani az anyagot, és ezen belül 
tagolni azután differenciáltabban. Az ilyen 
csoportosítás —• a főfejezetek elé.írt össze
foglalók segítségével — jobban kidomborí
totta volna az összefüggéseket és megköny-
nyítette volna a történeti áttekintést. Fur
csának tartjuk, hogy két különálló, egyen
rangú fejezetben tárgyalja a könyv a cseh
szlovák—magyar kulturális- kapcsolatokat 
a két világháború között, valamint a szlo
vákiai magyar írók közvetítő szerepét, holott 
ez utóbbiak között egy sincs, akinek ilyen
irányú munkássága ne a két világháború 
közti időszakra esnék. Miért kellett Anton 
Straká-tól elszakítani kedves gyermekét, a 
Cseh és szlovák költők antológiájá-t? Ugyan
csak indokolatlan kiemelni a két világháború 
közötti időszakot tárgyaló fejezetből Ady 
Endre és a szlovák irodalom kapcsolatát, 
hiszen e kapcsolat szempontjából elsősorban 
nem Ady személye a fontos, hanem utóélete, 
költészetének szlovák visszhangja. Ez pedig 
már az 1918 utáni évtizedekre tartozik. 
A magyar jakobinus dalá-t azonban a XXI. 
fejezetben Hviedzoslav Ady-hoz írott verse 
mellett látnánk a helyén. 

A magyar—szlovák kulturális kapcsola
tok hasznos, időszerű, úttörő munka. Hatal
mas tényanyagával, meggyőző érvelésével, 
szépirodalmi szemelvényeinek szuggesztív 
hatásával jelentős eszköz a múlt öröksége
ként még mindig fellelhető nacionalizmus 
elleni harcban, nemcsak a tanulóifjúság, 
hanem a felnőttek körében is. Didaktikai 
és ismeretterjesztő funkciója mellett tudo
mányos szempontból is értékes és hasznos. 
Ilyen összefoglaló munka északi szomszéda
inkhoz fűződő kulturális kapcsolatainkról ez 
ideig nem jelent meg. Külön értéke a könyv
nek a kuruckori kapcsolatokkal foglalkozó 
fejezet, amely Csanda Sándor egyéni kutató
munkájának eredményeiből is sokat merít. 
Egyebek között itt jelennek meg először 
nyomtatásban a Války a rebelle Frantiska 
Rákocziho IL, a Rakoci jest dostal, valamint 
a szerző által felfedezett Za trema horami 
kezdetű szlovák kuruc-dalok, # 

Önkéntelenül ide kívánkozik a kérdés: 
Nem volna-e időszerű hasonló kiadványban 
összegyűjteni és feldolgozni a román és dél
szláv szomszédainkhoz fűződő kapcsolataink 
történetének dokumentumait is? 

Csukás István 
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