
tartalmú, hogy ha olvasótáborát képzeljük 
szemünk elé, önkéntelenül többek közt 
azokra is kell gondolnunk, akik az egyetemen, 
jövő hivatásukra való felkészülés közben, 
mélyülnek el Racine művészetében. Ha E. 
Vianu könyvét, legalább jegyzetekben, némi 
bibliográfiai apparátus is kísérné, a leg-

élvezetesebb s leghasznosabb egyetemi tan
könyvek közé sorozhatnánk ; jelenlegi nép
szerűbb formájában is megérdemelné azon
ban, hogy magyarra lefordíttassák, s eleven 
példájával buzdítsa a magyar kiadókat a 
múlt egy-egy életművén kívül éleiével is ható 
nagy alakjának hiteles felidézésére. 

Gálái László 

AZ IRODALMAK TÖRTÉNETÉNEK ÚJ FOGLALATA 

Histoire des Littératures I—II. Encyclopédie de la Pléiade. Párizs, Gallimard kiadás 
I. kötet 1955., II. köt. 1956. 

A francia könyvkiadás méltó büszkesége 
a Pléiade-sorozat, amely bibliapapíron, 
tizenhatodrét alakban, példás gondozással 
teszi hozzáférhető munkaeszközzé a klasszi
kusok műveit. Most, mintegy e sorozat ki
egészítőjeként készül a Pléiade Enciklopédia, 
amely negyven kötetben, kötetenként átla
gosan 2000 oldalon kívánja összefoglalni az 
emberi ismeretek mai helyzetét, eddigi fej
lődését és további távlatait. 

E nagyszabású vállalkozás igazgatója, 
Raymond Queneau költő, a Goncourt-
Akadémia tagja, a mai francia irodalom 
egyik legeredetibb, legszínesebb és rendkívül 
sokrétű egyénisége, — az új Enciklopédiát 
bemutató füzetben1 tüzetesen kifejti a szer
kesztési irányelveket, s ezen túl a korszerű 
ismeret-összefoglalás funkciójának a jellem
zését is megkísérli. 

Részletesen indokolja, hogy az ábécé
sorrendes áictionnaire raisonné helyett cél
szerűbb — a mai nyomdatechnikai lehető
ségek felhasználásával — olyan enciklopédia 
kiadása, mely témakörök szerint csoporto
sítja az ismeretanyagot, majd áttekinthető 
táblázatok és utaló jelek révén gondoskodik 
az adatok szótárszerű fellelhetőségéről. Ismer
teti a negyven kötet tagolódását három 
sorozatra : az első — legterjedelmesebb — a 
tudományok mai eredményeit foglalja majd 
össze, a második e helyzet kialakulását 
vagyis a történelmi fejlődéseket mutatja be, 
végül a harmadik — kiegészítő — sorozat 
dokumentációs segédkönyvekből fog állni, 
pl. egy ábécé-sorrendbe foglalt életrajz
gyűjteményről. E megoldás előnye — Queneau 
szerint —, hogy minden kötet külön is hasz
nálható, folyamatosan is olvasható, ugyan
akkor pedig szervessé alakított egésznek is 
része. E főbb szervezési-szerkesztési és 
kiadástechnikai újításokon kívül tartalmi és 
módszertani tekintetben is számos eredetiség 
van az új enciklopédiában. Queneau főként 
azt emeli ki, hogy „fontosságot biztosít a 
módszereknek (különösen a matematikainak 
az exakt tudományokban), nagy súlyt 

helyez a ,tudományokközti' diszciplínákra és 
az emberi sors mindenfajta tanulmányo
zására, figyelembe veszi a történelmi pers
pektívák módosulását, kiváltképp az Euró
pán kívüli kultúrák jelentőségét, nevezetesen 
az ázsiai kultúrákét". (41—42.) 

Queneau azt is hangoztatja, hogy nem a 
szótárírás specialistáival, hanem az egyes 
tudományszakok szakembereivel kívánja fel
dolgoztatni az Enciklopédia fejezeteit, s 
a szerzőknek — természetesen — szabadságot 
biztosít felfogásuk kifejtésére. 

E bevezető figyelmeztetések után (melye
ket ugyan némi fenntartásokkal, ám bírálat 
nélkül közlünk, mivel nem érzünk rá illetékes
séget, hogy az enciklopédia-szerkesztés elveit 
vita tárgyává tegyük), — kíváncsian, sőt 
izgalommal vettük kézbe a nemrég meg
jelent első két kötetet, az Iroáatmak történetét, 
mely természetszerűleg a második sorozat 
egyik ága s melyet maga Queneau gondozott. 

Mindenekelőtt a címen akadunk fenn : 
miért az irodalmak és nem az (egyetemes 
vagy világ-) irodalom története? Queneau 
az első kötethez írt bevezetőjében (XIX. 1.) az 
összehasonlító irodalomtörténet eddigi ered
ményeire támaszkodva és számos szemléltető 
példát idézve azt magyarázza, hogy az 
egyetemes irodalom létezése iránti kételyek 
nagyonis indokoltnak látszanak, főként épp 
az irodalom (földrajzi) körének kitágulása 
miatt: ugyanazon időpontban más-más 
irányok, elvek, művek keletkeztek Európá
ban, Távol-Keleten vagy a csendes-óceáni 
szigeteken. Márpedig a Pléiade Enciklopédiá
ban általánosan is, az irodalomtörténet térén 
pedig különösképpen az a nagy újdonság, 
hogy az eddig szokásosnál jóval nagyobb 
helyet és jelentőséget szán a keleti irodalmak
nak. Az egész első kötet a régi és az új keleti 
irodalmakat tárgyalja, a második kötet 
tárgya az európai és az Európából kisugár
zott tengerentúli irodalmak, (míg egy külön 
harmadik kötet fogja feldolgozni a francia 
irodalom történetét, előttünk nem világos 
és a szerkesztőtől sem kellőképpen indokolt 

1 Raymond Queneau, Présentation de l'Encyclopédie de la Pléiade. Párizs, Gallimard kiadás, 1956. 
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okból; Queneau ugyanis azt mondja, nem 
tálált munkatársat, aki hajlandó lett volna a 
francia irodalom történetét oly röviden meg
írni, amint az arányosítás megkívánta volna, 
tehát 150—200 oldal terjedelemben). 

Az egységes világirodalom fogalmának 
ilyen elhárítása mégsem jelenti, hogy e két 
vaskos kötetben csak az önálló irodalmakról 
készült monográfiák sorakoznak egymás 
mellett, párhuzamosan, a nyelvterületek 
földrajzi fekvése szerint. Először is mindkét 
kötet élén, az egész anyagnak kb. az egy-
hatodát kitevő általános irodalomelméleti, 
esztétikai, műfajtörténeti, szociológiai fej
tegetés tájékoztatja az olvasót az irodalmak, 
a stílusirányok, műfajok, iskolák kelet
kezéséről, fejlődéséről, kölcsönös viszonyáról, 
egymásra hatásukról vagy párhuzamos alaku
lásukról. Ezek a fejezetek a legtanulságosab-
bak és a leginkább újszerűek. Általában az 
összehasonlító irodalomtörténet vonatkozó 
eredményeit foglalják össze, főleg a második 
kötetben, ahol az európai irodalmakra közö
sen jellemző (bár általában másként jelent
kező) stíluskorokat — modern műfajok ki
alakulása, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, 
romantika, realizmus stb. — jellemzik. Az 
első kötetnek ilyen általános bevezető feje
zeteiben inkább az összehasonlító folklór, a 
vallástörténet, (főleg Georges Dumézil alap
vető megállapításai) az irodalomszociológia 
módszertani elvei és újabban elért eredményei 
érvényesülnek. ^ 

A „komparatizmus" tehát jelen van ebben 
az új szintézisben, olyannyira, hogy az össze
hasonlító irodalomtörténeti folyóiratok 
összegező kísérleteit mércéül véve, a Pléiade 
Enciklopédia feldolgozását e tudományos 
irányzat ez idő szerinti legteljesebb sikerének 
s talán eléggé jellemző eredményének 
tekinthetjük. Nagyon sok új szempontot és 
ötletet vetnek fel a szerzők, számos irányban 
mutatnak járható utat, ennél többet azonban 
nem adnak : az irodalmi jelenségek kelet
kezésének, egyszeriségének, összefüggései
nek a végleges érvényű magyarázatával 
adósok maradnak. Az emberi tudat kiala
kulásának és fejlődésének tanulmányozása 
során sajnálatosan túl tág helyet engednek 
a folklorizmusnak: az irodalmi jelenségeket 
minduntalan megkísérlik visszavezetni egy-
egy őstípusra, időtől, tértől, közösségtől el
vonatkoztatott ősélmény művészi rögzíté
sére. Ezért nem tudják kielégítően meg
válaszolni azt a lényegi kérdést, hogy 
miért egy bizonyos időpontban és egy bizo
nyos helyen keletkeznek irodalmi jelenségek, 
melyek "azután — bármilyen magas fokot 
érjenek is el —• nem ismétlődhetnek meg 
sehol másutt. Ilyen és hasonló kérdések 
vizsgálata során a komparatisták nem támasz
kodhatnak egységesítő és rendszerező filozó
fiai szemléletre, amilyen a marxisták részére 

a történelmi materializmus. Árt e szinté
zisre törekvő mű használhatóságának, 
hogy az általános fejezetek szerzőit és az 
egyes irodalmakkal foglalkozó szükség
képpen rövid monográfiák íróit nem vezette 
egységes módszertani elgondolás. A nemzeti 
irodalmak feldolgozói nem vették tekintetbe 
pl. a stílusirányok időbeli rögzítésére irányuló 
(egyébként vitatható) megállapításokat, 
amiből számos zavar származik, fgy pl. a 
magyar irodalmat bemutató monográfia a 
múlt század második feléről írva egyszerre a 
klasszikus hagyomány elleni visszahatást 
említi, holott előzőleg nem közölte, mit kell 
érteni klasszicizmus alatt a magyar irodalom
ban. 

Úgy hisszük, nem feltétlenül szerencsés 
annak az elvnek a merev következetességű 
alkalmazása sem, hogy csak nyelvek (és nem 
államkeretek) szerint csoportosítja az irodal
makat. Ennek folytán osztrák irodalomról 
nem beszél és Svájcban is csak rétoromán 
irodalmat tart számon. Ennél is meglepőbb 
a szlovák irodalmat tárgyaló mód ; ezt az 
irodalmat csak az önálló irodalmi nyelv ki
nyilvánítása (1843) óta dolgozza fel; pedig 
nem kérdéses, hogy ilyen esetben azt a fel
fogást is tiszteletben kell tartani, melyet a 
népek saját irodalmi múltjukról kialakítanak 
és hirdetnek. Másrészt, kétségtelen, hogy 
joggal lehet beszélni belgiumi francia 
irodalomról is, illetve francia nyelvű belga 
irodalomról (De Coster !) vagy francia nyelvű 
svájci irodalomról (Ramuz!), mely nyelvében 
azonos ugyan a francia irodalommal, de annyi 
mindenben eltér tőle ! 

A kétszázhetven irodalmat (!) feldolgozó 
hosszabb-rövidebb monográfiák vajmi egye
netlen értékűek; azok közt, melyeknek 
minőségét megállapíthattuk, vannak ki
tűnőek, lényeget mondók (pl. a német) 
és vannak nagyon gyengék, közhelyeket 
ismétlők (pl. —sajnos — a magyar). Az egész 
mű szerkezete szempontjából fontos újólag 
kiemelnünk, hogy nagy helyet szán a keleti 
irodalmak ismertetésére, sőt olyan irodalmak 
„felfedezésére" is, melyeket eddig Európában 
egyáltalán nem vizsgáltak (pl. a man irodalom 
vagy a telugu irodalom stb). Néhány lap
szám eléggé érzékeltetheti ezt a szerkesztési 
elvet: az angol irodalomnak szentelt mono
gráfia terjedelme : 180 oldal, a kínaié 135, 
az oroszé 131, az olaszé 95, a németé 92, a 
spanyolé 74, az új-indiaié 56, a lengyelé 54, 
az arabé 52, a svédé 46, a szanszkrité 42, a 
dravida irodalmaké 35, a csehé 33, a magyaré 
24, a grúzé 19, a mongolé 15 stb. Más, ha
sonlóan tanulságos adatok: az egész mű 
összesen 327 irodalmi műfajt ismertet, nem
csak a szövegben,, hanem külön összefogla
lásban is, s ebből az első (a keleti irodal
makat ismertető) kötetre 229 jut. Az idézett 
szerzők száma viszont az európai irodalmak 
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kötetében nagyobb: 10 200-ból 6 900, — 
amibó'l esetleg következtetéseket lehetne 
levonni a keleti és nyugati irodalmak jel
legét illetően. 

Ha eddig általában dicsérhettük e vállal
kozást méretei, szerkesztési elvei és ízlése 
miatt, most olyan ponthoz érkezünk, ahol 
már eleve kénytelenek vagyunk bejelenteni 
negatív véleményünket: a magyar irodalmat 
bemutató monográfiáról van szó. Azok közt 
az irodalmak közt ugyanis, melyeknek össze
foglalását némi hozzáértéssel olvashattuk, a 
magyaré a leghiányosabb és a leghibásabb. 
E dolgozat szerzője, Pierre Barkán, a régibb 
irodalomról szólva megelégszik a Hankiss— 
Juhász irodalomtörténet2 vonatkozó fejezetei
nek kivonatolásával, pedig ez a „panoráma" 
nemcsak a mi felfogásunk és értékelésünk 
szerint szorulna alapos revízióra, hanem az 
épp Franciaországban oly nagy lendülettel 
alakuló új irodalomtudományi irányzat kép
viselőinek (Bachelard-nak, Poulet-nak, 
Richard-nak, Béguin-nek, Adam-nak, Durry-
nek és másoknak) a felfogása értelmében is. 
Tehát nemcsak szemlélete miatt marasztal
juk el e tanulmány szerzőjét, hanem mód
szere miatt is : neveket közöl közhelyszerű, 
hamis legendákból fakadó jellemzéssel 
(Kémény Zsigmond a magyar Balzac, II. 
1330., Ady a magyar Baudelaire, II. 1335.), 
ahelyett, hogy a magyar irodalom fejlődési 
törvényszerűségeit elemezné, a főirányokat 
mutatná be (miként Riedl Frigyes tette 
1908-ban)3, az európai irodalommal való 
benső rokonságát próbálná megállapítani. 

Még nagyobb a baj, amikor a modern 
irodalomhoz ér : József Attila, aki „szocia
lista irányzatú eredeti verseket írt" egy sorba 
kerül Mécs Lászlóval, akinek „szabadversei 
erőteljes líraiságról tanúákodnak", valamint 
Harsányi Lajossal és Sík Sándorral, „akiknek 
nevét nem szabad elfeledni" ; ugyanitt Tóth 
Árpád csak úgy van jelen, mint aki még 
említendő, Illyés Gyula pedig csupán a 
Puszták népe c. „regény" szerzőjeként 
Hatványi (sic!) Lajos pedig mint „a 
budapesti zsidó körök specialistája"... 
(II. 1337.) Halmozhatnánk a példákat, de 
nyilván felesleges, főleg, ha meggondoljuk, 
hogy az Enciklopédia az emigráns írókat 
minősíti a magyar irodalmi folytonosság kép
viselőinek, a hazai írók telefonkönyv-stílusú 
felsorolását pedig csupán függelékként közli; 
(hasonlóan jár el egyébként a többi népi 
demokratikus ország irodalmával is). Az 
emigrációs irodalom méltatása során meg
feledkezik a „balszárnyról", Cs. Szabó 
Lászlóról, Szabó Zoltánról. . . s a magyar 
irodalom képviselőjévé és folytatójává avatja 
Rezek Románt, Szalay Jeromost, Menczer 
Bélát és sok mást. Ä hazai irodalmat össze

foglaló névsorban Déry Tibor mint „a 
Nyugat szűrrealistája" szerepel (II. 1342.), 
Lukács Györgyről pedig említést sem tesz, 
jóllehet ugyanezen kötet három helyen is 
hivatkozik rá a bibliográfiában... (Igaz 
viszont, hogy Weöres Sándort, „akire már 
Babits is felfigyelt", az emigrációs irodalom
ban említi, II. 1339.). 

De még mindig nincs vége keserű meg
lepetéseinknek. Az igazi zuhany akkor ér, 
amikor a kötet végén közölt, egyébként igen 
hasznos, fontos és szellemes szinkronikus 
táblázatot nézegetjük. Itt valóban csak azt 
a legelemibb történetírói feladatot kellett az 
összeállítónak elvégeznie, hogy az adatok 
tömegéből helyes értékeléssel kiválassza a 
10—12 legfontosabbat, melyek tényleges 
mérföldkövei irodalmi fejlődésünknek. Nos, 
a táblázat közli a Csalódások megjelenésének 
az időpontját és a Szózat dátumát (II. 1711.), 
de nem említi a Zalán futását vagy a Toldit. 
A már elemzett szemlélet folytán alig lephet 
meg, hogy kiemeli Rákosi Viktor Hős fiúk-
iának megjelenését, de mellőzi Ady : Új 
versek dátumát; ugyancsak helyet kap e 
nemzetközi táblázatban Mécs László : Rab
szolgák énekelnek vagy Körmendi: Buda
pesti kaland, de sem Illyés, sem József 
Attila . . . (Móricz Sáraranyát nem a franciául 
megjelent fordítás címével közli [Fange et 
orj, hanem a Hankiss—Juhász Panorámában 
— 158. oldalon — szereplő címmel: Or brut.) 

Egyéb hibák, tévedések és elírások is for
dulnak elő e különben oly igényes műben és 
a kísérő táblázatokban ; itt csak néhányat 
említünk : a mohácsi csatát Horvátországba 
helyezi (II. 1685.); 1928-ban Szlovákia 
autonóm tartománnyá vált (II. 1725.); Lenau 
német nyelvű magyar költő (II. 1074.) ; 
Emil Boleslav Lukác szlovák vallásos költő 
(II. 1805); Ján Botto : Jánosík halálának 
közlését 1847-re időzíti, holott 1880-ban 
jelent meg ; név-elírások : Hankiss helyett 
Hanklas (II. 55. bibliográfiában); Lukács 
helyett Lukacz, majd Lucacs (II. 57. és 
184., bibliográfiában), Dézsi helyett Deszi 
(II. 28., bibliográfiában), Capek-Chod helyett 
Capek(II. 1721.) stb., stb. 

Természetesen bő zsákmány reményével 
folytathatnánk e hibavadászatot, de nem ez 
a célunk. Sajnálatos, hogy ily sok csúnya 
pontatlanság szeplősíti ezt az egyébként 
gondosan végzett munkát, helyteleníthető, hogy 
a magyar anyag ennyire hibás, igyekezzünk 
azonban tárgyilagosak lenni, ne ítéljünk a 
saját fájdalmunk szerint. Nagy és fontos mű 
ez az Irodalmak története : a részletei lehetnek 
hibásak, az elméleti fejtegetései gyakran 
vitathatók (bár soha nem érdektelenek), 
az egész koncepció azonban igen figyelemre
méltó. Dobossy László 

J. Hankiss et G. Juhász, Panorama de la littérature hongroise contemporaine. Párizs, Kra kiadás, 1930. 
Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen Sprachen. Berlin és Lipcse, Teubner kiadás, 1908. 
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