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a kevesek által forgatott folyóiratokban és alma-
nachokban miképpen jelent meg Oroszország, ha
nem az is, hogy a szélesebb néprétegekben mifé
le Oroszország-kép alakulhatott ki. A feldolgozott 
anyag mennyisége így is imponáló, az anyag sok
rétűsége meg egyenesen lenyűgöző: a fő fejeze
tek címét írjuk csak le, irodalom, írásbeliség (azaz 
nemcsak szépirodalom és kritika, hanem bibliog
ráfia, lexika, könyvkiadás és -terjesztés is), nyelv
tudomány (nemcsak szlavisztika-russzisztika, ha
nem többek között mongolisztika, turkológia és 
finn-ugrisztika is), történelem, nevelési intézmé
nyek, művészet, vallás, jog, országismeret (Lan
deskunde), politikai gazdaság (politische Oekono-
mie), természettudomány és matematika. A köny
vet névmutató zárja. Bevezetőül a könyv használá
sát megkönnyítő előszó található (Günther Wytr-
zens munkája, aki azt hangsúlyozza, hogy összeg
ző jellegű irodalom- és művelődéstörténeti stúdiu
mok csak alapos, faktografikus, tudományos alap
ra épülhetnek, innen kell kiindulniok a kontakto-
logiai kutatásoknak. A bevezetésül szolgáló, for
rásokat jelölő munka egyfelől a bécsi sajtó infor
mációs lehetőségeit és jelentőségét körvonalazza, 
másfelől az anyag összetettsége miatt a válogatás 
szempontjait jelöli ki (nem dolgozta föl a szerzőnő 
a vallási, orvosi, tisztán katonai, jogi, kereskedelmi, 
valamint egyéb, kizárólag szakfolyóiratokat). Egy 
utalásából tisztán kivehető felismerése: a gyűjtött 
anyag korlátozott érvényességű, messze nem szol
gál sem a teljességgel, sem kizárólagossággal, hi
szen a bécsi napilapokban nem pusztán a politikai 
történetre, hanem irodalomra és történelemre vo
natkozó (igen értékes és érdekes) adatok is olvas
hatók. Ehhez a magunk részéről két tényezőt kap
csolunk. 

1) Legalább ilyen fontos az emlékiratok, naplók ta
núságtétele, valamint az ismert és nem ismert le
velezésé. Gondoljunk arra, hogy a Bécsben széke
lő orosz követség nemcsak diplomáciailag volt igen 
aktív, hanem a birodalmi főváros művészeti életé
ben is számottevő szerephez jutott, illetve hogy a 
korszak szinte kiaknázhatatlanul bőséges forrása 
a Dobrovsty-Kopitar levelezés, valamint Kopitar 
egyéb levelezése. 

2) Bécs folyóiratainak jelentősége további két 
szempontból látszik igen fontosnak: 
a) Bizonyos közvetítő szerepet játszott Németor

szág felé; 
b) A Habsburg Monarchia más országainak váro

saiban az ottani polgárság által sűrűn forgatott 
helyi, német nyelvű sajtó szívesen és gyakran 
vett át anyagot a bécsi folyóiratokból. 

Mindez a további kutatásokban fontos helyhez 
juthat. A jelen gyűjtemény így kiindulópontja le
het a további munkának, az egyes szakterületekre 
irányuló tanulmányoknak. A névmutató igen jó, az 
azonban sajnálatos, hogy a betűvel jelzett, illetve 
álneves szerzők lehetséges azonosítását a szerző-
nő nem végzi el, ugyancsak a névtelenül megjelent 
cikkek esetében néhány alkalommal talán meg le
hetett volna találni a szerzőt, s talán további búvár
kodás segíthetett volna a föl nem lelt keresztnevek 
meglelésében. 

Egészében azonban igencsak elégedettek lehe
tünk az anyag mennyiségével, tájékozódási pon
tunk már van, így a további gyűjtés és feldolgozás 
hozzásegíthet az osztrák-orosz kapcsolatok egy 
történelmi korszakának jobb megismeréséhez. 
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de Jean Marie D'IÎEUR et de Raymond POUILLI-
ART, Éditions Duculot, Paris —Louvain-la-Neuve, 
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Az előszó joggal állapítja meg: az elmúlt 10-
20 évben a belgiumi francia irodalom iránti érdek
lődés újraszületett. Fellelhetetlen könyveket ad
nak ki újra, antológiákat, kézikönyveket szerkesz
tenek, folyóiratokat és kutató központokat ala
pítanak. „A Művek szótára tehát idejében jelent 
meg, és hiányt pótol, mivel az irodalmi hagyatékot 
kívánja felleltározni". A szótár nemzetközi előz
ményei: a Dictionnaire des oeuvres de tous les temps 
et de tous les pays es a Dictionnaire des Omres du 
Québec. 

A három kötetes szótár főszerkesztői Robert 
Frick és Raymond Trousson brüsszeli professzo
rok. Mindketten több könyvet szenteltek a belga 
irodalom történetének, illetve egyes belga íróknak. 
Az időrendi határok 1830. és 1980. A belga iroda
lom hivatalos megszületésének dátuma 1830., azaz 
az önálló belga királyság megszületésének éve. 

Az első kötet a prózai elbeszélésekkel foglalko
zik (regény, novella, elbeszélés), de nem tér ki az 
ifjúságnak szentelt művekre. A második kötet tár
gya a költészet. A harmadik kötet két önálló, kü
lön névmutatókkal ellátott részre oszlik: színház, 
esszé. A színházi rész bevezetőjében hangsúlyoz
zák: céljuk többek közt az volt, hogy bizonyítsák: 
létezik francia nyelvű belga dráma. Az esszét be
vezető részben kifejtik, hogy a Lukács Györgyöt 
is olvasó Kaufmann nyomán az esszét átmenetnek 
tekintik a töredék és a szintézis között. Az esszé 



174 Szemle 

tárgya bármi lehet: irodalom, képzőművészet, tör
ténelem, politika, mindennapi élet, stb. Terjedelmi 
okok miatt jobbára csak azokkal az esszéistákkal 
foglalkoznak, akik más műfajokban (regény, köl
tészet, dráma) is jelentőset alkottak. Minden szó
cikk bibliográfiával zárul. Ha egy írónak több műve 
is önálló szócikkel szerepel, az író születési (és ha 
szükséges) halálozási helyét és idejét minden eset
ben megadják. Az előszóban megjegyzik, hogy sok 
esetben nem sikerült megállapítani az író születési 
helyét és idejét. 

A Szótárt Paul Áron általános bibliográfiája 
zárja. Részei: bibliográfiák, irodalomtörténetek és 
átfogó tanulmányok, folyóiratok. A színházi részt 
öt, az esszé részt ötvenegy kutató, esszéista, iroda
lomtörténész írta. 

Mivel szótárról van szó, a műveket, természe
tesen alfabetikus sorrendben közlik. 

A művek szótárának elsőül megjelent harmadik 
kötete remekmű. Mindenek előtt lenyűgöző ol
vasmány. Mint egy regény, egyvégtében olvasható. 
Minden egyes szerző saját ízlését és írástechniká
ját követhette. A megkötés, a jelek szerint, mind
össze annyi volt, hogy az egyes műveket konkré
tan kell ismertetni-elemezni. A szerzők szabadon 
vitatkozhattak a művek korábbi méltatóival, és a 
művek alkotóival is. A címszavak szerzői a kriti
kai és történeti szempontokat szerencsésen egye
sítették. A szótár azért lenyűgöző olvasmány, mert 
a szerkesztőket semmiféle egységesítési szempont 
nem vezette. Mindegyik cikkből felismerhető szer
zőjének egyénisége. 

Néhány következetlenség vagy furcsaság ter
mészetesen előfordul. Az Esszé kötetben Robert 
Goffin négy könyvéről írtak önálló cikket: Az el
sőt az 1932-ben Párizsban kiadott Aux frontieres du 
/űzz-nak szentelték. Szerzője, R. Vaneigem említi 
Goffin három más, azonos tárgyú könyvét, köztük 
a magyarul is megjelent Armstrong-életrajzot. A 
másik cikk Goffin Le roi des belges a-t-il trahi című, 
New York-ban 1940-ben kiadott könyvét elemzi. 
A harmadik a Les Routes de la Gourmandise-i 
ismerteti. Végül a negyedik a Les Wallons, fon
dateurs de New Yorkról szól. Azaz, a szerkesz
tők Goffin négy olyan könyvét választották cím
szóul, amelynek a tárgya a jazz, a politika, a tör
ténelem és a gasztronómia. Azaz az esszé fogal
mát kellően tágasán kezelték. Annál meglepőbb, 
hogy a szerkesztők ill. szerzők Goffin egyetlen iro
dalomtörténeti esszéjét sem említették, sem kor
szakalkotó Rimbaud-könyvét, sem alapvető beve
zetéseit a francia költészetbe; holott jelentéktele
nebb Rimbaud-monográfiákról vagy bevezetőkről 
beszélnek. 

A néhány furcsaságtól vagy következetlenség
től eltekintve, a Művek szótárának harmadik köte
te adataiban és elemzéseiben megbízható, lenyű
göző olvasmány. Örvendetes lenne, hasonló szín
vonalon kiadni a magyar művek szótárát is. 
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