
KÖNYVEK

Dukkon Ágnes: Az aranykortól az ezüstko-
rig. Fejezetek az orosz kritika és irodalomtudo-
mány történetéből. Budapest, Protea Kulturális 
Egyesület, 2014, 284 l.

Dukkon Ágnes munkája hiánypótló, ameny-
nyiben magyar nyelven mind ez idáig nem jelent 
meg monografikus igényű áttekintés az orosz 
irodalomkritikai és irodalomtudományi gon-
dolkodásról. Pedig az orosz kultúra egy megha-
tározó aspektusáról van szó, amely nem csupán 
kultúrtörténeti szempontból megkerülhetetlen, 
hanem legfőképpen azért, mert szerves össze-
függésben fejlődött a „nagy” orosz irodalommal, 
erőteljes hatást gyakorolva annak alakulására, 
miközben igényt tartott közvetlen társadalom-
formáló szerepre is. Dukkon Ágnes az orosz iro-
dalomkritikai gondolkodást mindezen funkciói-
nak egységében, komplex jelenségként, történeti 
alakulásában vizsgálja.

A könyv címében kiemelt – az ókortól örö-
költ, egyúttal a századfordulóval foglalkozó 
amerikai tanulmánykötetre is visszautaló (207) – 
szimbolikus korszakfogalmak egy hosszú törté-
nelmi periódust fednek le, melynek két végpont-
ját a szerző a XVIII. század utolsó harmadában és 
a XX. század első évtizedében jelöli ki. Szándékai 
szerint e két pont közé felvázolható „ívnek csak 
kiemelkedő csomópontjait” tekinti át azzal a cél-
lal, hogy megmutassa az „aranykortól az ezüst-
korig vezető út dinamizmusát” (251). 

A könyv felépítése ezt a kronológiai ívet kö-
veti. Az egyes kisebb periódusoknak és alkotók-
nak szentelt fejezetek száma és mérete mutatja 
egyrészt az adott időszak és szerző súlyát a vizs-
gált szellemi folyamatokban, másrészt tükrözi 
Dukkon Ágnes kutatói „elfogultságait” is. Egyér-
telműen kiemelkedik például az ismertetések 
sorából a IV. fejezet 2. része, a Belinszkij-életmű 
bemutatása, értelmezése. Itt a legfontosabb Be-
linszkij-írások áttekintésén kívül a kritikus két al-
kotói korszakának eltérései, illetve „a külső és a 
belső ember közötti szakadék” (99) érzékeltetése 
tanúskodik arról, hogy Dukkon Ágnes számára 

(miként a XIX. századi orosz kritikai és esztétikai 
gondolkodás számára is) Belinszkij életműve ki-
emelkedő jelentőséggel bír. A szerző egy másik 
„elfogultsága” – kötődése a magyar irodalomhoz 
és a magyar irodalomtörténetben való jártassága 
– egy, a magyar olvasó számára lényeges aspek-
tussal gazdagítja a könyvet. Az orosz kritikai 
gondolkodás történetének bizonyos pontjain 
Dukkon Ágnes rámutat az orosz folyamatokkal 
párhuzamos magyar jelenségekre is, például a 
nyelvújítási vitára (44), vagy az orosz mitológiai 
iskola kialakulásáról szólván Arany János hason-
ló törekvéseire (193). 

Vizsgálati módszerét Dukkon Ágnes az „esz-
szé és a tudományos értekezés módszerének 
egyesítéseként” határozza meg, mivel „az esszé 
szabadsága és a szakfilológia módszeressége 
együtt izgalmas fölfedezésekre, nagyobb távla-
tok belátására juttathatja a kutatót is és az olva-
sót is” (16). S a szerző valóban eltérő módokon 
nyúl a különböző alkotókhoz és szövegekhez. A 
kisebb jelentőségű gondolkodókról, kritikusok-
ról pályakép-jellegű ismertetéseket ad. Az orosz 
kritikai gondolkodás kialakulásának idejéből P. 
Vjazemszkij, Ny. Polevoj és Ny. Nagyezsgyin rö-
vid pályaképét említhetjük példaként. Minthogy 
e három szerző jórészt ismeretlen a magyar kö-
zönség számára, jelenlétük és a vizsgált szellemi 
folyamatokban játszott szerepük felvillantása is 
hiánypótló tényanyag.

A nagy orosz írók esetében kritikai mun-
kásságuk és szépirodalmi alkotásaik kölcsönös 
viszonya kerül előtérbe, melynek felvázolása 
komoly filológiai háttértudást és műelemzői ta-
pasztalatot feltételez. Puskin esetében például 
Dukkon Ágnes két szempont alapján tekinti át 
a költő szépirodalmi és kritikai munkásságának 
kapcsolatát. „Az egyik a költő által írt cikkek, 
vagy egyéb megjegyzések, észrevételek (melyek 
levelezésében, feljegyzései közt maradtak fenn) 
és a személyes részvétel felől nyílik, a másik le-
hetőség a műveiről szóló recenziók, bírálatok és 
az erre adott válaszok alapján kialakítható kép” 
(65).
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Találkozunk a könyvben kritika- és tanul-
mány-ismertetésekkel, melyek közül némelyik 
elsődleges forráson alapul, némelyik másodlagos 
forrás alapján történik. Ez utóbbi értelmezések 
veszélyével maga a szerző is tisztában van, hi-
szen már a Bevezetésben leszögezi, hogy „amikor 
az orosz irodalomról szóló vitákat, diskurzuso-
kat megpróbáljuk elemezve-értelmezve követni, 
nem szeretnénk az ’interpretációk interpretá-
ciójának’ csapdájába kerülni, hanem egyfajta 
együttállásra, szinopszisra törekszünk…” (16). 
Mivel valóban mindig a szintézist, a szintetikus 
gondolkodást tartja szem előtt, Dukkon Ágnes 
sikeresen elkerüli ezeket a csapdákat. 

A módszer meghatározásában ígért tisztán 
tudományos értekezéshez a könyv azon fejezetei 
kerülnek a legközelebb, ahol az adott alkotó tel-
jes életművét vizsgálja a szerző, szellemtörténeti, 
társadalomtudományi, illetve esztétikai kontex-
tusban. A már említett Belinszkij-fejezeten kívül 
ilyen még a Vl. Szolovjov-életmű ismertetése 
(218–227), ahol a századforduló kulturális rene-
szánszában meghatározó szerepet játszó filozó-
fus irodalomkritikai megnyilatkozásait filozófiai 
és esztétikai nézeteinek kontextusába ágyazva 
mutatja be Dukkon Ágnes.

A könyvben szereplő számos alkotó termé-
szetszerűleg heterogén gondolatvilágát illető-
en az olvasó orientációját a kronológián kívül 
segíti esztétizmus és ideologikusság kettőssége, 
mely különböző elnevezésekkel („tiszta művé-
szet” vs. „elkötelezett művészet”, „esztéták” vs. 
„forradalmi demokraták”, „puskini” vs. „gogoli 
irányzat”) végigvonul a különböző korszakokon, 
s amely kettősség megjelenésére Dukkon Ágnes 
minden alkalommal rá is mutat. Ugyanakkor azt 
is leszögezi, hogy a modern irodalomtudomány 
által elvárt absztrakció még az esztétizmust 
képviselő kritikusoktól sem kérhető számon, 
mivel „a XIX. századi irodalmárok […] számára 
a kortárs vagy a közelmúlt irodalma nemcsak 
művészi-poétikai fogalmakkal megközelíthető 
jelenség… […] a Mű önálló valóságként áll velük 
szemben, amellyel lehet és érdemes vitatkozni” 
(147).

Dukkon Ágnes feltétlen érdeme, hogy nem 
kényszerített rá a vizsgált anyagra egy attól alap-
jaiban idegen szemléletet, hanem hagyta magát 
az anyag által vezetni, és igyekezett az egyes al-
kotókat, gondolkodókat a maguk kontextusában, 
gondolatvilágában bemutatni. Eközben az alko-

tók és műveik kiválasztása, azok egymás mellé/
után állítása, összefüggéseik érzékeltetése és a 
belőlük kirajzolódó folyamat leírása jól tükrözi a 
szerző szellemi álláspontját, s fentebb már emlí-
tett, szintetizálásra törekvő gondolkodását.  

Mindez teljes összhangban áll a könyv egyik 
mottójául választott I. Jermakov-idézet magyará-
zatával: „Minden nemzedéknek megvan tehát a 
lehetősége, hogy a tényekről – magukról a mű-
vekről, művészekről, folyamatokról – szabadon 
alakítsa saját gondolatait, keresse a törvénysze-
rűségeket, s részesedjék a művek által közvetített 
harmóniában” (252).

Dukkon Ágnes maga is maximálisan élt a 
lehetőséggel, hogy ezt megtegye, miáltal leendő 
olvasóinak – orosz szakos egyetemistáknak, ru-
szista szakembereknek, az orosz kultúra iránt 
érdeklődő értelmiségieknek – egy tényanyagban 
gazdag, a szellemi élet iránti elkötelezettséget 
közvetítő munkát kínál.

Szabó Tünde

Luigi Delia: Droit et Philosophie à la lu-
mière de l’Encyclopédie. Oxford, Voltaire Foun-
dation, 2015 (Oxford University Studies in the 
Enlightenment 2015:06), 280 l.

Luigi Delia könyve, amely a Voltaire Foun-
dation korábban Studies on Voltaire and the 18th 
Century (SVEC) címen ismert, nemrég megújult 
sorozatában jelent meg, elsősorban a filozófiatör-
ténészek és jogtörténészek számára komoly je-
lentőségű. Mégis a XVIII. százados irodalom- és 
eszmetörténészek figyelmét is felkeltheti, hiszen 
az Enciklopédia és a nyomában született enciklo-
pédikus munkák a vizsgált korszakban az iro-
dalom részét képezték, és Európa-szerte fontos 
közvetítő szerepük volt. A Lumières (felvilágoso-
dás) és à la lumière de (valami fényében, tükrében) 
kifejezésekre is rájátszó című könyv tárgya tény-
leges értelemben a XVIII. századi enciklopédikus 
művek jogfilozófiája, jogi reformokat terjesztő 
törekvései. A szerző bizonyos fejezetekben a 
problémafelvetést a Lumières du pénal vagyis „a 
büntetőjog felvilágosodása” megközelítésre szű-
kíti. A találó kifejezés azonban nem fedi le telje-
sen L. Delia vizsgálódásait, hiszen nem csupán a 
büntetőjogról, hanem tágabb értelemben vett jogi 
reformjavaslatokról van szó.
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Diderot-ról és D’Alembert-ről ezért kevés 
szó esik a könyvben. Annál több figyelem irá-
nyul Montesquieu-re, Beccariára és Jaucourt-ra; 
az első kettő ugyan nem is enciklopédista, ám 
gondolataik egyik legfontosabb befogadója és 
közvetítője éppen az Enciklopédia volt. Az elem-
zések központjában egy tizenöt éves periódus áll, 
amely két módon is körülhatárolható: az Enciklo-
pédia kötetei a metszetek kivételével 1751 és 1765 
között jelentek meg, ez nagyjából megfeleltethető 
A törvények szelleméről (1748) és a Bűnökről és 
büntetésekről (1764) megjelenése között eltelt idő-
szaknak is. Az első időkeret tehát az Enciklopé-
dia, valamint Montesquieu és Beccaria. A könyv 
második felében a szerző kitekint a következő 
három évtizedre, elemzéseit azonban jelenlegi, 
teljesen aktuális jogfilozófiai vitákkal is összeköti 
(erre a későbbiekben még visszatérek).

A vonatkozó Enciklopédia-szócikkek termé-
szetesen sokféle álláspontot képviselnek, melyek 
között külön lehet választani a jogrendszert leíró 
és az azt bíráló, reformokat javasoló írásokat. 
L. Delia azonban már a bevezetésben előrevetí-
ti, hogy az Enciklopédia (és utódai) szemléletére 
összességében jellemző a természetjogi álláspont 
(jusnaturalisme), és sok esetben humanitárius jogi 
reformokat kezdeményez, ez utóbbi a gyakran 
kompilátorként számon tartott Jaucourt szócik-
keire jellemző.

A könyv két részből áll, melyek a genfi 
jogtörténész, Michel Porret megidézésével a 
„L’Encyclopédie ou le moment Montesquieu” és 
„Après l’Encyclopédie, le moment Beccaria” cí-
met kapták. A M. Porret által bevezetett moment 
Beccaria kifejezés kibontva, körülírva azt jelenti, 
hogy egy adott pillanatban Beccaria könyve volt 
az európai jogi viták központja; L. Delia párhuza-
mot von a másfél évtizeddel korábban megjelent 
Montesquieu-mű hasonló hatásával.

Az első rész nyolc fejezetből áll, a második 
négyből, ezeken a fő témák kiemelésével érde-
mes végigmennünk. L. Delia először az Encik-
lopédia jogi szerzőit mutatja be, és a jogi tárgyú 
szócikkek eloszlását vizsgálja meg (I, 1). Egy 
fejezetet a Hobbes-szal vitatkozó Jaucourt termé-
szetjogi nézeteinek szentel (I, 2). Áttekinti továb-
bá Jaucourt-nak a háború legitim vagy illegitim 
voltáról szóló fejtegetéseit (I, 3). Külön figyelmet 
fordít a rabszolgaság és az emberkereskedelem 
kérdésének: ismét Jaucourt nevéhez fűződik a 
rabszolgaság-ellenes nézetek terjesztése, huma-

nitárius elvek hangsúlyozása a korban még elter-
jedt gazdasági alapú legitimálási törekvésekkel 
szemben (I, 4). Vizsgálja A törvények szelleméről 
recepcióját az Enciklopédiában: ez utóbbi proble-
matikus kérdés is, hiszen A törvények szelleméről 
nem törvénykönyv és nem előíró jellegű, egyes 
enciklopédisták mégis annak tekintik (I, 5). Kü-
lön fejezet foglalkozik a halálbüntetéssel (I, 6), 
egy másik a felségsértés körébe tartozó bűnök-
kel, ide tartozik – mivel az isteni akaratnak mond 
ellent – az öngyilkosság és a párbaj is. L. Delia 
ezekben a kérdésekben szintén az enciklopé-
disták által javasolt jogi reformokra fordítja a 
figyelmét, hiszen az öngyilkos családját sújtó 
igazságtalan büntetéseket az adott korban már 
többen embertelennek minősítik (I, 7). A követ-
kező fejezet a vallatás gyakorlatát tárgyalja (I, 8). 
A vallatás az adott korban még elfogadott jogi 
eljárás volt, ám egyre többen bírálták, elsősorban 
Jaucourt és Beccaria.

A második rész első fejezete olyan töredékes 
feljegyzéseket vizsgál, melyeket Diderot-nak tu-
lajdonítanak, ám nem bizonyos, hogy valóban 
tőle származnak (II, 9). Szerzőjük, akár Diderot 
volt az, akár nem, meglepő módon a vallatás 
szükségessége mellett érvel. Érvei hasonlók a mai 
jogi vitákban megjelenő véleményekhez: mások 
biztonsága, a veszély elhárítása érdekében elfo-
gadható-e vagy sem a vallatás? A következő feje-
zet (II, 10) Beccaria A bűnökről és a büntetésekről 
szóló értekezésének pozitív és negatív fogadtatá-
sát tárgyalja: az előbbi képviselője az Encyclopédie 
d’Yverdon jogi szócikkei, az utóbbi Joseph Nicolas 
Guyot, aki szembehelyezkedik a büntetések eny-
hítésével. Az utolsó előtti fejezet (II, 11) Jacques 
Vincent Delacroix reformjavaslatait mutatja be, 
az utolsó fejezet pedig egy feledésbe merült jogi 
szótár, a Felice által szerkesztett Code de l’humani-
té-val foglalkozik. Ez utóbbi egyes szócikkei való-
di humanitárius programszövegnek tekinthetők.

L. Delia konklúziója, hogy a felvilágosodás-
nak nincsenek egységes jogi tanai, ám a mozga-
lom kétségkívül a jogrendszer reformját követeli, 
több-kevesebb egyéni eltéréssel az enciklopé-
dikus munkák szerzői, közreműködői között. 
A jogi reform alapelve a természeti törvény len-
ne, bár a fogalom értelmezése sem egyöntetű.

A szerző által elvégzett kutatások elisme-
rést érdemelnek, több enciklopédikus munkát 
vizsgál, számos szócikket idéz és kommentál. 
Elemzései elmélyültek és elgondolkodtatók. 
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A szakirodalmi háttér is igen gazdag, angol, 
francia, német és olasz munkákat foglal magába. 
Kitüntetett figyelmet szentel két olyan szerzőnek 
– Montesquieu és Beccaria –, akik nem enciklopé-
disták, de műveik meghatározó visszhangot kap-
nak az enciklopédikus munkákban. Figyelemre 
méltó, ahogy a kor vitáit a jelenleg is aktuális jogi 
vitákhoz köti, ám nem lenne könnyű dolgunk, ha 
állást szeretnénk foglalni ezekben a kérdésekben. 
Egyébként maga a szerző sem teszi ezt, pusztán 
felvillantja egy-egy XVIII. századi vita jelenlegi 
utóéletét, felelevenítését. Egyetlen kritikus meg-
állapítást szeretnék tenni. Kicsit zavaróan hat a 
könyvben az egyre inkább kliséként használt 
l’âge des Lumières, le siècle des Lumières, l’Europe 
des Lumières kifejezések gyakori előfordulása. 
Ezek az elterjedt terminusok, melyeket egyre 
többször készen kapott panelként használnak 
a XVIII. százados kutatásokban azért is tesznek 
zavaró hatást, mert L. Delia szembehelyezkedik 
az egységes felvilágosodás-képpel, elemzései az 
árnyaltabb, ellentmondásosabb aspektusok feltá-
rására irányulnak.

A terminológiai észrevételnél azonban van 
fontosabb. Miért és mennyiben lehet érdekes szá-
munkra ez a történeti-jogfilozófiai munka, azon 
túl, hogy jelen pillanatban a legfrissebb és legát-
fogóbb kutatás ebben a témakörben? Az elmúlt 
évtizedekben megszoktuk, hogy a felvilágosodás 
filozófiájáról, irodalmáról, esztétikájáról beszé-
lünk, a felvilágosodás történeti, irodalom- és fi-
lozófiatörténeti szakterület lett, ám sok esetben 
már fel sem tettük magunknak a kérdést: mi is 
történt ekkor (akárhol is húzzuk meg a korszak 
határait), s ennek mi volt a távlati jelentősége? 
L. Delia könyvében a felvilágosodás jogfilozófi-
áját olyan humanitárius jogi reformtörekvések 
együtteseként próbálja megragadni, melyek – bár 
nem voltak belső vitáktól mentesek – a mai napig 
éreztetik hatásukat, átörökített fogalmak s le nem 
zárt viták révén, vagyis továbbra is aktuálisak.

Kovács Eszter*

Vincent Ferré: L’essai fictionnel – Essai et 
roman chez Proust, Broch, Dos Passos. Paris, 
Honoré Champion, coll. Recherches proustien-
nes, No. 25, 2013, 576 l.

Vincent Ferré a kortárs francia komparatista 
iskola egyik legfiatalabb tagjaként az Université 
Paris-Est Créteil egyetemen oktat összehason-
lító irodalomtudományt és medievalisztikát, e 
területeken belül pedig kutatásai Proustra, il-
letve J. R. R. Tolkien műveire irányulnak. Ebbe 
a vonulatba illeszkedik jelenlegi kötete, a L’essai 
fictionnel, mely doktori disszertációjának kibő-
vített, továbbfejlesztett változata. Ferré amellett, 
hogy valóban egyedi, különleges témát tárgyal, 
mégpedig az úgynevezett fiktív esszét, olyan ala-
possággal és metodológiai apparátussal mutatja 
be e tulajdonképpen általa kitalált műfajt, mely 
az irodalomkritikai tanulmányok körében párját 
ritkítja. A rendkívül gondosan szerkesztett kötet-
ben, közel hatszáz oldalon a tágabb, kompara-
tisztikai kontextustól elindulva logikus, követhe-
tő és érthető gondolatmenetével vezet el minket 
a konkrét hipotézis, az essai fictionnel, vagyis a 
fiktív esszé létjogosultságának igazolásáig.

Szinte mintha egy matematikai tétel meg-
születését, illetve annak bizonyítását olvasnánk. 
Az egész kutatást pedig még kivételesebbé teszi, 
hogy Ferré három olyan írón (és műveiken) ke-
resztül szemlélteti hipotézisét, akik önmagukban 
is bőven elég alapanyagot szolgáltatnak egy ha-
sonló volumenű könyv megszületéséhez. Ferré 
azt vizsgálja, milyen szerepe van Marcel Proust, 
az osztrák Hermann Broch és az amerikai John 
Dos Passos nagyregényeiben – Az eltűnt idő nyo-
mában, Az alvajárók és USA – a filozófiai vagy 
teoretikus eszmefuttatásoknak és reflexióknak, 
melyeket az irodalomkritikusok hajlamosak a 
„regénybeli esszéisztikus részek”  kifejezéssel 
elintézni.

Legalábbis ez tekinthető a kutatás kiinduló-
pontjának, mert a későbbi vizsgálódás jóval túl-
mutat a szerepkör kérdésének megválaszolásán, 
az egyszerű elemzésen. Sőt, tulajdonképpen csak 
a könyv első nagy egysége (L’essai en question 
dans À la recherche du temps perdu, Les Somnam-
bules et U.S.A.) korlátozódik a fenti három szöveg 
bemutatására, és bennük az esszéisztikus (teore-
tikus) részek feltárására, a továbbiakban Ferré 
már műfajelméleti és hermeneutikai kérdéseket 
is feszeget, ahogy egyre tovább halad a fiktív 

* A szerző az MTA BTK Irodalomtudományi 
Intézetének munkatársa.
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esszé jelenségének meghatározásában. Mind-
ehhez először leszögezi, hogy mivel a modern 
komparatisztikai kontextus ezt lehetővé teszi, 
ezért önálló irodalmi műfajként tekint az esszé-
re. Tűnjön bármilyen paradoxnak is ez, hiszen az 
esszét elsősorban inkább a filozófiai/tudományos 
szövegek közé sorolják inkább. Adorno gondola-
tával élve hangsúlyozza, hogy az esszé mintegy a 
fényképezőgép vakujaként világít rá a lényegre, 
az író saját tapasztalataiból táplálkozik, de min-
den esetben az igazságot világítja meg, illetve az 
író saját vízióját. Ferré itt hívja fel a figyelmet arra 
is, hogy a vizsgált művekben figyelemre méltó 
módon alkotnak egységet e nem-fikciós szöve-
gek, esszéisztikus részek a regény szövetével, 
mégis a fenti regényekben olvasható esszéiszti-
kus részek nagyban különböznek a Proust, Broch 
vagy Dos Passos által írt, a szó szoros értelmében 
vett esszéktől.

Ebből kiindulva feltételezi tehát Ferré, hogy 
előbbieknek fiktív természete van, így állítja fel 
a l’essai fictionnel hipotézisét. A könyv második 
nagy egységében (Des essais fictionnels) aztán 
ezeket a regénybe szervesen beillesztett diskur-
zusokat (discours intégré dans un roman), a folya-
matosan a fiktív és a valós határán egyensúlyozó 
szövegrészeket vizsgálja, hiszen a fiktív esszé 
jelenségének meghatározása nem ér véget a defi-
niálással. Igyekszik minél pontosabban körülírni 
a fiktív esszé határait, megkülönböztetni azt a re-
gényes esszétől (essai spécifiquement romanesque), 
valamint az esszéisztikus regényektől (roman 
essayistique). A fenti három nagyregényben ol-
vasható esszéisztikus részek fikcionalitásának el-
sőrendű bizonyítéka persze a narrátor, a narratív 
én fiktív volta lesz.

A lezáró fejezetben (Nécessité et enjeux de l’es-
sai fictionnel) aztán Ferré arról értekezik, miként 
járult hozzá a fiktív esszé a modern regény meg-
születéséhez, annak polifonisztikusságára he-
lyezve a hangsúlyt. A fiktív esszé elmélete azért 
is kiváló, mert továbbgondolható: egyrészt új 
távlatokat nyit a posztmodern irodalom szintjén 
a dokumentum-regények vizsgálatához, más-
részt érdemes a közép-európai irodalom kontex-
tusában is megfontolni.

Amint már említettük, Ferré szövege jól 
olvasható, s bár nem könnyű, kiválóan tagolt. 
A követhető gondolatmenetet még olvasóbará-
tabbá teszi a jegyzetekben használt rövidítések, 
utalások magyarázata a kötet elején, még a beve-
zetés előtt. A tájékozódást, információgyűjtést és 
a könyv későbbi felhasználását pedig gondosan 
szerkesztett név- és tárgymutató segíti. Külön ki 
kell emelnünk a kötet végén fellelhető, elképesz-
tően részletes, a teljesség igényével listázott bib-
liográfiát, melynek átvizsgálása az összehasonlí-
tó irodalomtudomány más területein kutatóknak 
is előnyére válhat.

Szakmai szempontból igazán örvendetes 
esemény, amikor olyan könyvek kerülnek az 
ember kezébe, mint Ferré kötete, még akkor is, 
ha csak megjelenésük után pár évvel. Különösen 
igaz ez akkor, amikor a szóban forgó művet akár 
kötelező olvasmánynak is ajánlhatnánk kutatás-
módszertani, szerkesztési és irodalomkritikai 
szempontok alapján is, nem csak francia szakos 
egyetemista hallgatók, doktoranduszok számára. 

Sárdi Krisztina
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