
amelyeknek első ösztönzői közé tartozott Kovács Endre Magyar—cseh 
történelmi kapcsolatok, Kardos Tibor A magyarországi humanizmus kora 
(1955), valamint Kemény G. Gábor A szomszéd népekkel való kapcsola
taink történetéből (1962) című könyve. A cseh és szlovák irodalom 
kutatói között elsősorban Angyal Endre, Dobossy László munkássága 
úttörő jelentőségű. Sziklay László 1962-ben adta ki A szlovák irodalom 
története című monográfiáját, 1964-ben Szalatnai Rezső A cseh irodalom 
története, majd ugyanebben az évben A szlovák irodalom története című 
összefoglalása is megjelent. A cseh—magyar kapcsolattörténet fontos 
mozzanatait dolgozta fel Fried István Cseh—magyar kapcsolatok a XIX. 
század első évtizedeiben (1966) című kötetében, Csukás István Petőfi és 
Juhász Gyula szlovák kapcsolatait tárta föl jelentősek Kemény G. Gábor, 
Király Péter, Käfer István és Bojtár Endre régi és újabb cseh és szlovák 
irodalommal foglalkozó tanulmányai. 1965-ben a Tanulmányok a cseh
szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből című tanulmánygyűjte
mény összegezte az addigi kutatási eredményeket, magyar szerkesztője 
Sziklay László volt.

A délszláv irodalmak megismertetéséért a legtöbbet Csuka Zoltán tette, 
széles körű műfordítói munkássága nyomán váltak ismertté a legjelen
tősebb költői és prózai életművek. Fordításai mellett számos tanulmányt 
is írt, főleg huszadik századi írókról és művekről, és ő adta ki 1963-ban a 
jugoszláv irodalmak rövid történetét is. E munka — A szerb-horvát iro
dalom kistükre a kezdetektől 1945-ig — szerkesztői voltak még Hadrovics 
László, Bozidar Kovacek, Drasko Redep és Vujicsics D. Sztoján. Csuka 
Zoltán érdeme a Népek barátsága nevű érdi könyvtár megteremtése, mely 
a délszláv—magyar irodalmi kapcsolatok valamennyi kiadványát, hozzáfér
hető dokumentumát bocsátja a kutatók rendelkezésére. A délszláv filo
lógia eredményei közé tartoznak Király Péter adat- és forrásközlő munkái, 
például a délszláv glagolita irodalom egyik emlékének, a Budapesti Töre
déknek feldolgozása. Hadrovics László a délszláv Trójai háború mondáját 
és a Nagy Sándor-regényt elemezte. Ugyancsak jelentős adatfeltáró és 
forrásközlő munkát végeztek és folytatnak Bor Kálmán, Fried István, 
Mokuter Iván és Póth István. A 20. századi irodalomból mindenekelőtt Ivó 
Andric és Miroslav Krleía műve foglalkoztatja a kutatókat, e kutatások 
között figyelemre méltóak Lőkös István tanulmányai és a Hidak jegyében 
(1974) című kötete. Vujicsics D. Sztoján a szerb-horvát irodalmat átte
kintő munkáin kívül verstani problémákkal foglalkozik, és jelentős mű
fordítói tevékenységet folytat.

A polonisztika magyar kutatói között Angyal Endre, Csapiáros István és 
Kovács Endre voltak az úttörők, az ő munkásságuk mellett Horváth 
Károly, Hopp Lajos, Király Nina, Király Péter, Sőtér István, Sziklay 
László tanulmányai járultak hozzá a lengyel irodalom megismertetéséhez, 
a két irodalom közötti kölcsönhatások feltárásához. Említésre méltó a
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