
géríyeivel (bár ezt sokkal rövidebben és hatá
rozottabban is elintézhetné), ha talán Zilahyt 
és Földi Mihályt kötik is bizonyos szálak 
ehhez az irodalmi export-irányzathoz (bár 
mindkettő jóval amazok fölött áll íróilag) — 
de mi a közös közöttük és Márai Sándor meg 
Tersanszky Józsi Jenő művészete, vagy éppen 
az utóbbi kettő között? Nehéz lenne olyan 
esztétikai, világnézeti vagy más kritériumot 
találni, mely ezeket egy zsákba varrhatná, 
még akkor is, ha — amint a szerző teszi — az 
„urbánus regényírást" ezzel a névsorral azo
nosítja. 

A népi írók mozgalmáról adott ismerte
tésével is bőven lehetne vitatkozni, de leg
alább valóban egységes képet ad s a hozzá 
tartozó írókat említi (bár különös, hogy itt 
Németh László neve fel sem merül); mint 
ahogy az erdélyi magyar irodalom ismertetése 
is, ha távolról sem teljes, de egy ilyen futó 
áttekintésben, külföldi közönségre számítva 
kielégítő. (Csak zárójelben ugyan, de meg 
kell jegyezni, hogy korábban említett kato
likus-etikus magatartása itt enyhe történeti 
torzításra is ragadtatja a szerzőt: bár nem 
mondja ezt határozottan, de úgy állítja be, 
mintha Tamási Ábelje. Nyirő Uz Bencé-]e után 
született volna, holott — az általa idézett 
évszámokból is kitűnően — éppen fordított 
a helyzet; míg az Ábel első kötete tiszta mű
vészet, poézis, az Uz Bence góbés göregábor-
kodás, izzadt ízeskedés; nem művészi indu
lat szülötte, hanem egy irodalmi konjunk
túra ügyes kihasználása.) 

A felszabadulás utáni korszak ábrázolá
sával kellene a legtöbbet vitatkoznunk: szinte 
minden sorához lenne hozzáfűzni, helyesbí
teni valónk. De ez egy kritika keretében meg
oldhatatlan; az eddig elmondottak talán 
eléggé valószínűsítik, hogy Sivirsky nem cse
kély ellenszenvvel nézi a magyar társadalom 
és irodalom szocializmus felé fordulását. Tár
gyalása túlnyomórészt e viharos esztendők 
eseményeinek a maga szája íze szerint való 
előadására korlátozódik; művekkel alig fog
lalkozik, bár elismeri Illés Béla, Kuczka Pé
ter, Kónya Lajos tehetségét és Déry Tibor

nak értő és érzékeny tollal felvázolt írói port
réját adja. 

Eléggé hiábavaló dolog lenne a szerzővel 
azon vitatkozni, hogyan látja ő, s hogyan 
ítéljük meg mi az 1956-os események moz
gatóit, lefolyását és következményeit; azt 
viszont örömmel kell regisztrálnunk, hogy 
észrevette: az 1956 utáni irodalom túlnyomó 
többségének témaválasztása, konfliktusai mé
lyebben és igazabban ragadják meg a szo
cializmus és a polgári világ közötti ellentéte
ket, mint a korábbi korszaké. 

A könyvecskét két, függelékszerű fejezet 
zárja: egy a külföldi magyar irodalomról, 
melynek számos adata hasznos segítséget 
nyújt az itthoni kutatónak is, a másik a se
gédkönyvekről, melyben a mi számunkra 
egyaránt tanulságos a külföldön megjelent 
antológiák felsorolása, s az a tény, hogy Si
virsky a háború, vagy legalábbis a felszaba
dulás előtti irodalomtörténeteken kívül, úgy 
látszik, nem nagyon jutott hozzá máshoz, 
mint néhány egyetemi előadás jegyzetéhez. 
Ez sok mindent megmagyaráz, és sok min
dent ment is hiányaiból, felületességeiből, el
torzult látásából. Viszont felhívja a figyelmet 
arra, hogy külföldön számos olyan, irodalom
értő és művelő magyar él, mint Sivirsky: vi
lágnézetükben és alap-magatartásukban kö
zel sem azonosak velünk, számos ponton 
ellentéteink nyilván a továbbiakban sem 
lesznek feloldhatók, de szeretik és szenvedé
lyesen kutatják a magyar irodalmat, örülnek 
eredményeinek, amelyeket szívesen propagál
nak. Ezekkel — s köztük nem utolsó sorban 
Sivirsky Antallal — a magyar irodalomtör
ténet művelőinek egyénileg is, kollektíven is 
fel kellene venni a kapcsolatot. Vitatkozzunk, 
ha kell: de kölcsönösen tudjunk egymásról, 
segítsük egymást, ki-ki a maga munkájával, 
nézeteivel, még akkor is, ha azok számos kér
désben szögesen ellenkeznek. így összefogva, 
a közös célért, akár civakodva is, a mindnyá
junknak közösen kedves ügyet fogjuk haté
konyabban szolgálni: a magyar irodalom és 
alkotói elmélyültebb, elterjedtebb itthoni és 
külföldi megismertetését. 

Nagy Péter 

RÉGI MAGYAR KÖLTŐK TÁRA. XVII. SZÁZAD 

2. köt. Pécseli Király Imre, Miskolczi Csulyak István és Nyéki Vörös Mátyás versei. Sajtó alá 
rendezte: Jenéi Ferenc, Klaniczay Tibor, Kovács József és Stoll Béla. Bp. 1962. Akadémiai K. 
537 1. (RMKT XVII. sz. 2. köt.) 

A magyarországi barokk irodalom felsza
badulásunk utáni irodalomtörténetírásunk
ban sokáig Kálmán király boszorkáinak sze
repére kárhoztatódott: nem volt; s így nem 
is beszéltünk róla. Ezt a hallgatást lehetett 
magyarázni az 1945 előtti évtizedek túlzott 

barokk-kultuszával, mely hajlandó volt a 
barokkot mint „örök irodalmi" kategóriát 
elkönyvelni, s kelleténél jobban hangsúlyozva 
katolikus voltát, csak mint főúri költészetet 
tartotta számon; de magyarázhatjuk meg
újhodott irodalomtörténetírásunk gyermek-
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betegségével: eszmei-elméleti tisztánlátásunk 
gátjaival is. A hallgatást a magyarországi ba
rokk festészet és szobrászat mélyreható fel
tárásával a művészettörténészek törték meg, 
megnyitva az utat az irodalomtörténetírás 
számára is a hasonló vizsgálódáshoz. Az iro
dalmi frontáttörést a barokkvonalon az 1955-
ös sárospataki irodalomtörténeti vándorgyű
lés jelentette, bár itt még semmi sem tisztá
zódott, csupán a kutatás feladatai körvona
lazódtak. Irodalomtörténészeink megállapod
tak abban, hogy a külföldi barokk-kutatások 
eredményeinek széles körű megismerése és a 
hazai — polgári — barokk-kutatások marxis
ta bírálata után a barokk próza és költészet 
stíluselemeit kell megvizsgálni, hogy azután 
ennek teljes ismeretében lehessen megraj
zolni Pázmány, Zrínyi és Gyöngyösi emberi 
és írói portréját. Az azóta eltelt időben azu
tán sokat lépett előre irodalomtörténetírá
sunk: számos részlettanulmány és kisebb-
nagyobb adatfeltáró közlemény után jelent 
meg Bán Imre Apáczairól írott monográfiája 
és Klaniczay Tibor tanulmánykötete, s meg
indult a Régi Magyar Költők Tárának új so
rozata is. Mintha csak most hallottuk volna 
meg Turóczi-Trostler József harminc éve mon
dott szavait: ,, . . . a XVII. századi magyar 
nyelv- és irodalomtörténet térképének fehér 
foltjai csak akkor tűnnek el, ha a régóta s ál
landóan megvilágított »csúcsok«, a Pázmá
nyok, Zrínyiek, Gyöngyösiek mellett a mind
eddig megvilágítatlan »lentc irodalmát: a 
népieskedő épületes s misztikus irodalmat is 
figyelembe vesszük". Ehhez azonban hozzá
férhetővé kellett tenni a XVII. század név
telenjeinek vagy feledésbe merült — bár 
egykor kedvelt — íróinak alkotásait; s ez 
most valósul meg, a Régi Magyar Költők Tá
rának megindulásával. 

A tizenötéves háború, Bocskay és Bá-
thori Gábor korának költészetét bemutató 
első és a XVI. századvégi és XVII. századi 
szerelmi és lakodalmi verseket feltáró har
madik kötet után jelent meg a Régi Magyar 
Költők Tára új sorozatának második kötete, s 
ebben Pécseli Király Imre, Miskolczi Csulyak 
István és Nyéki Vörös Mátyás működéséről 
kap képet az olvasó. 

„Működéséről''-t írtam szándékosan és 
nem „verseiről"-t, mert a kötet sajtó alá ren
dezői olyan körültekintéssel és tudományos 
alapossággal állították össze a jegyzetanya
got, hogy az minden esetben kiterjed a három 
költő egyéb alkotásaira is. Mindhármójuk 
levelezéséből közöl érdekes darabokat, helye
sen válogatva ki az irodalomtörténetet érdek
lő leveleket, de olvashatjuk Miskolczi Csu
lyak István érdekes önéletrajzát és nagy kul
túrtörténeti értékkel bíró könyvlajstromát 
is. Mindezt mindenre kiterjedő figyelemmel 
összeállított jegyzetanyag kíséri és a terje
delem szabta részletes életrajz is, úgy, hogy 
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a hatalmas jegyzetapparátus az olvasóban 
már egy kicsit a pazarló bőség érzetét kelti. A 
kötet mindenesetre nagyban megkönnyíti a 
korszak további kutatójának munkáját. 

A kiadványban közölt verseken is, szer
zőik személyén is jól lemérhető ugyanis az az 
út, melyet a magyar belső élet, a magyar tár
sadalom és az irodalmi-szellemi élet járt meg 
a XVII. század első harmadában. A török 
háborúk egy időre elcsendesedtek ekkor, 
Bocskay 1606-ban békét kötött a Habsbur
gokkal, az országban, a töröktől meg nem 
szállt részeken, lezajlott a főúri-rendi konszo
lidáció: a vallási türelmetlenség ezekben az 
évtizedekben csendesebb haraggal hullám
zott, néhány nagy hullámtörő (Pázmány!) 
által vezetett és visszafelé is ható kavargását 
leszámítva. Irodalmi ízlésünk pedig — mely 
az új század elején még a XVI. század fonnya
dó emlőit szaggatta — egyre inkább fordul a 
katolikus visszahatással együtt tért hódító 
barokk felé. Megjelennek a sztoikus tanok 
hirdetői, hogy a manierista költészet szóvi
rágai mögül már a barokk verselésre kacsint
sanak, a prózában pedig a túlcifrázott Ri-
may-előszón keresztül már Pázmány hangja 
cseng, hogy a magyar prózában — Szerb 
Antal találó megfogalmazása szerint — Hel-
tai nehézkes egyszerűségét a könnyed komp
likáltság váltsa fel. 

A kötet költői közül Pécseli Király Imre 
szakad el legkevésbé a XVI. századtól. Nem
csak forrásait lelhetjük ott meg; sorokat 
idézhetnénk, melyek — kisebb-nagyobb vál
tozásokkal — Balassi verseiben tűnnek fel 
először. Balassi azonban hosszú századokig 
hatott, sorait, strófáit, sőt egész verseit vet
ték át a XVII., XVIII. század ismert és isme
retlen költői, tüze Adyig, sőt napjaink lírá
jáig is elhatott. De a kisebb költők hatása 
sem tagadható le. Szembetűnő ez Az vitéz-
séghnek jó hírével, nevével meg-ékeséteíet erős 
férfiaknak című (Catechismusa elején meg
jelent) oktató versénél, ahol nem lehet szó 
véletlen hangvételről: az újvári katonákhoz 
szóló ének — szemben az előszó Rimayt sej
dítő manierista stílusával — Tinódi krónikás 
énekeinek hangját üti meg. Tudatos stílus
váltás ez, nemcsak jó pedagógiai érzékre 
vall, hanem igaz művészi intencióra is. 

Amikor Pécseiivei kapcsolatban a XVI. 
századot emlegetjük, nemcsak ilyen formai 
elemekre gondolunk. Hiszen Miskolczi Csu
lyak és Nyéki Vörös Mátyás is (bár kevésbé) 
felhasználja elődeinek sorait, szavait, képeit. 
Sokkal szembetűnőbb az a XVI. századvégi, 
Lipsius nyomán járó sztoikus világszemlélete, 
mely kevés korabeli költőnkön érhető úgy tet
ten, mint éppen Pécselin. Ez a szellem ugyan a 
XVII. században is élt, de egyre inkább bele
olvadt a katolikus ellenreformációs szellemi 
áramlatba, s ilyen tisztán mindenesetre in
kább a késő reneszánsz, mint a barokk jelen-



létét tanúsítja. Hogy mindjárt a Catechis-
mus-nál maradjunk: ebben Pécseli már erő-
rsen eltávolodott a XVI. század közepén élt 
harcos reformátorok dühétől, de legalább 
olyan távol volt az ellenreformációs hitszó
nokok barokk szenvedélyességétől is. Ő már 
nem harcolni akar, hanem Istenhez vezetni; a 
tudós szemében — Lipsius, Bocatius elveit 
követve — lényegtelen, hogy ki milyen fele
kezethez tartozik. Azt vallja, hogy: „Ez tisz
tem szerént való kis munkámmal penig senki
nek véteni nem akarok, sem egyéb jo Cate-
chismusokat le-tétetni nem kévánok: hanem 
helyemhez idomhoz és halgatoimhoz alkol-
maztatván magamot, csak az Uyvári kisde
deknek igyekeztem Isten segítségéből szol
gálni és használni." Verseiben pedig Szent 
György helyett Jóbhoz fordul, ő lesz ideálja, 
az ő „békesség tűrését" állítja fel követendő 
példaképül, s nem győz figyelmeztetni „a 
kóborló ember" „megszégyenülésére". Nem 
csoda tehát, hogy a Bocskay-felkelés harcai 
után és a Bethlen Gábor halálát követő zava
ros idők „dúlása" idején fájdalmasan sóhajt 
fel: „Régi Mátyás Király hogy ha fel-kel-
hetne . . . sok gonosz tévőt méltán büntet
hetne. El-költ az igazság meg-hólt Mátyás 
Király . . ." (Nem véletlen, hogy Mátyást tár
sadalmi igazságosság kapcsán hármójuk közül 
ő, a reneszánsz műveltségű tudós említi ver
seiben egyedül! Sztoicizmusa azonban amo
lyan harmadik-utas politikai-erkölcsi állás
foglalást vált ki belőle; életét — saját szavai
val élve — „jó és gonosz között" akarja le
élni, tudományoknak szentelten békesség
ben. Verseiben is kísért az egykori tankönyv
író: az oktató-nevelő szándék az „Egykor 
£gy vén jámbor . . ." kezdetű énekében pár
beszédes formát választ, s ennek kapcsán fel
vetődik a kérdés: vajon nem adatta-e elő is 
diákjaival? 

Gondolkozásában még reneszánsz ember, 
de stílusába már betört a XVII. század. Ott 
kísért ugyan egy-egy verssora mögött Ba
lassi vagy Tinódi árnya, néha azonban már 
Rimay verssorai is visszacsengenek. Rimay 
igen érzékletes „Isten igéjén hízott embere" 
Pécseiinéi könyörgés formájában fakad fel 
„igiddel hízlallyad tőled ki jött lelkemet". 
Nem volt nagy költő, még társai között sem, 
de verseiben egy tiszta ember arca jelenik 
meg előttünk. 

Szerencsés gondolat volt a szerkesztőktől, 
hogy Pécseli után Miskolczi Csulyak István 
életművét mutatták be. Miskolczi versein és 
önéletírásán keresztül (könyveinek lajstroma 
ismeretében) érdekesen figyelhető meg, ho
gyan kel birokra benne a reneszánsz ember 
életszeretete a sztoikus bölcsesség belenyug
vásával, s hogyan hígul fel a klasszikus met
rum Balassi módosított strófáin keresztül a 
manierizmus édességével, hogy verseiben és 
prózájában már néhol a barokk nyelvén szól

jon. Műveinek egyenetlen színvonalán túl az 
ad különös értéket a szövegeknek, hogy egy 
saját kezűleg lejegyzett, összegyűjtött élet
mű áll előttünk a könyv ezen lapjain, mely 
minden eddigi költőnknél tökéletesebben 
mutatja be Miskolczi Csulyak István — nem 
mindig előnyös — emberi arcát. 

A korabeli legjobb hazai mesterektől és 
külföldi professzoroktól tanuló, Szenczi Mol
nár Alberttel barátságot tartó lelkészíró hu
manista műveltségéhez nem fér kétség. Közel 
négyszáz kötetből álló könyvtára arról tanús
kodik, hogy ismerte nagy elődeit és külföldi 
kortársait. Sajnálatos jelenség azonban, hogy 
a megelőző 50 év szaporodó magyar kiadvá
nyaiból és a kortársi irodalom hazai termékei 
közül csak gyéren találunk könyvei között: a 
négyszázból mintegy tizenöt művet! Köl
csön kapta azokat? Olvasnia kellett az ellen
reformáció magyar íróit is, Pázmányt fel
tétlenül, hiszen felelni készült Kalauzára! 
Történelmi érdeklődését a lőcsei kalendárium 
javítására irányuló észrevételei, irodalmi 
tájékozottságát pedig a Szenczi Molnárral 
folytatott levelezése bizonyítja. Vajon a Mol
nár-féle szótárhoz fűzött megjegyzései, a 
Grammatica iránti érdeklődésén túl pusztán 
baráti ösztökélés tőle a zsoltárokat sürgető 
levél? Nem hiszem, hogy az ebben a kérdés
ben tanúsított érdeklődése csupán baráti 
gesztus vagy a prédikátor lelkesedése lenne. 
Gondos szöveg- és ritmusvizsgálatok dönt
hetik majd el, hogy a kiváló ritmusérzékű 
Miskolczi Csulyaknak nem volt-e szerepe a 
Szenczi Molnár-féle zsoltárfordításokban ! Jo-
coserium-ában vagy a Moestigandium Petri 
Literati de Zombor című, vidám hangvételű 
versében a korabeli madrigálok hangulata és 
dallammenete, falalá-zó kurjongatása hallik, 
más versében pedig szívesen él a nyugati 
versformák kedvelt enjambement-jával, oly
kor modernül ható rímekül is felhasználva 
azokat. Ismeretes volt előtte a régi magyar 
költészet jó néhány alkotása is, szelleme min
denesetre: a Csekén átcsekélő magyarok min
tájára játszik el az ősz-őszül szavakkal, és a 
reneszánsz verselés hatására olyan bravú
rokra is képes, mint az Újfalvi Katona Imre 
és Szőlősi Zsuzsanna házasságára írott Ecloga 
záró versszakában kialakított EMERICUS-
SUSSANNA soreleji és sorvégi akroszti-
kon. 

Az esküvői köszöntő verseket különben 
is kedvelte. Saját esküvőit is mindig versben 
köszöntötte, egyszer-kétszer csak a fiatal 
asszony nevét változtatva meg a már kész 
énekben. Mások házasságát is gyakran ünne
pelte, talán nem minden érdek nélkül, leg
alábbis erről tanúskodik zsörtölődő megjegy
zése Thököly Sebestyén és Pogrányi Erzsébet 
házasságára írott, „a Múzsák száma szerinti 
különböző mértékű" lakodalmi versezete kap
csán: „semmit sem kaptam érte". Bár dalai-
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ban inkább a manierista stíluselemeket figyel
hetjük meg, ő maga a barokk ember pátoszos 
szerepelni vágyásában tűnik elénk. Egyházi 
jellegű énekeit híveivel énekeltette, házassági 
verseit előző házasságaiból származó fiaival 
adatta elő. Egyebekben is tudatosan készült 
az utókorra: füzetébe minden kis versét gon
dosan beírta, még azokat a variánsokat is, 
melyeket maga törölt elkészült műveiből. S 
bár nála is megfigyelhető a Lipsius-iskola 
apolitikussága, Liszka harcáról a szepesi pré
posttal mégis értesít minket. S meg kell emlí
tenünk utolsó, már barokkos szellemű versét, 
melyben Babitsig előremutatóan szedi versbe 
a Miatyánk szövegét. 

Nyéki Vörös Mátyás a kötet harmadik 
írója. Versei számát és értékét tekintve egya
ránt a legnagyobb közöttük. Egymaga pél
dázza a XVII. század szellemi útját a sztoi-
cizmustól a manierizmuson keresztül a ba
rokkig. Nyéki életéről meglepő gazdag anyag 
maradt fenn, főleg győri papsága miatt. 
Versei is egyházi ihletésűek, Mária-dalai pe
dig — mint Klaniczay oly meggyőzően bizo
nyítja — manierista ügyeskedések, sápadt 
rózsa-koszorúk, kivéve utolsó Mária-énekét, 
mely a hazai barokk kezdetének tekinthető. 
Azonban bármennyire csiszoltabb is költészete 
a Pécseliénél és Csulyakéhál, nem forrósítja 
át olvasóját. Amazoké durvább, darabosabb, 
helyenként nehezebb léptű is. Helyzetdalo
kat ír, beleélve magát a szegény nincstelen 
(4 háza volt!) jobbágy nehéz helyzetébe, de 
vigaszul csak a sztoikus nyugalom már krisz-
tianizálódott változatát szánja: „Chendesich 
elmémet. . ." Bár életrajzából tudjuk: szívén 
viselte a szegénység sorsát, még a törökkel is 
levelezett érdekükben, a pusztító-rabló kapi
tányok ellen is oltalmat kér számukra. Hely
zetüket mégis csak kívülről látja, így igazi nagy 

Szomszédainkkal való kapcsolataink ügyé
ben nem első ízben emel szót a magyar törté
nelem- és irodalomtudomány. Még a nacio
nalista, soviniszta uszítás legféktelenebb kor
szakában is voltak „bátrak", „akik mertek" s 
megvétózták a gyűlölet, az uszítás törvénybe 
iktatott tényét, a kapcsolatok múltjának 
feltárására és további ápolására buzdítva a 
kölcsönös megértés jegyében. 

Az ország felszabadulása után szükség
szerűen következett be a szomszédainkhoz 
fűződő viszonyainkban is alapvető változás, 
épp a fejlődés, a továbbhaladás jegyében. 

líra nem keletkezhetett élményéből. Felfigyel 
„az szegények szavá"-ra, „figyel árvák kiál
tására", Dialógusában és Tiniinnabutum\ä-
ban egyaránt a „szegény gazdagok" szomorú 
túlvilági életét írja le, de verseiben nem 
annyira a lázítás, mint a belenyugvás hirde
tése dominál. A pokoljárás dantei útja nem 
adatott meg neki; és pokolképében derekasan 
eltér akár a Zsigmondot főni látó Tar Lőrinc,, 
akár a Heltai mesék 99. darabjának eszmei 
mondanivalójától. Borzalomfestéséről Kla
niczay Tibor magvasán emlékezett meg 
tanulmányában, helyesen látva, hogy az 
öröm hangjai sohasem csengtek tintinnabu-
lumként verseiből. Amit azonban nem ka
punk meg verseitől tartalmi szinten, megadja 
a versek néhol már egészen modernül ható 
művészi megformálásában. Ismeri a vers
írás minden fogását: képei igézetesek, bár 
kissé zsúfoltak, hasonlatai reálisak és jó meg
figyelőkészségéről tanúskodnak. Él az ismét
lés, fokozás és ellentét hatásával, a legked
vesebb fordulata a kérdezés, s ezek váltoga
tásával kitűnő hatást ér el. Versei mozgal
masak és zsúfoltak, vidéki templomaink 
barokk freskóit idézik. Nem idegenkedik 
azonban sorai között a korabeli élet ábrázo
lásától sem: Tinódi kulcsárokat fenyegető' 
éneke lehetett előképe a „hamis prókáto-
rok"-at leleplező énekeinek, s középkori 
haláltánc elevenedik meg Tintinnabulum-
jában, ahol a „pilises fejek" is megtalálják 
büntetésüket. 

Szerettem volna a fentiekben érzékeltetni,, 
hogy milyen jelentős tett volt e nem túl jelen
tős írók műveinek kiadása. Irodalmi és műve
lődéstörténeti téren egy sereg problémát vet 
fel és segédkezet nyújt a XVII. század további 
kutatásaihoz. 

Végh Ferenc 

Mint a fenti kötet előszavában Vágvölgyi 
Tibor is hangsúlyozza, elérkezett az idő, hogy 
a felszabadulás előtti „ . . .elismerést érdemlő 
kezdeményezéseket szabadon folytassuk, kap
csolatainkat a szomszéd népekkel szorosabbra 
fűzzük, és korszerű tartalommal töltsük 
meg" (5. lap). Nos, épp a marxista történet-s 
irodalomtörténetírás művelőinek jutott és jut 
osztályrészül e kezdeményezések folytatása 
és „korszerű tartalommal" való megtöltése. 
A felszabadulás óta eltelt több mint másfél 
évtized alatt született is e tekintetben számos 
szép eredmény (Vö. pl. Kovács Endre: Cseh— 

A SZOMSZÉD NÉPEKKEL VALÓ KAPCSOLATAINK TÖRTÉNETÉBŐL 
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