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sása még érdekesebb lenne, ha a kötetben illuszt-
rációkat is találnánk. És bár Watteau festészete az 
egyik fő téma, a címoldalon egy Gulácsy La-
jos-festményt találunk, amely témájában és stílu-
sában ugyan kapcsolható Watteau művészetéhez, 
mégis meglepő választás. A könyvben ugyan ta-
lálunk egy rövid hivatkozást Gulácsyra, mégis 
felmerül a kérdés a címoldallal kapcsolatban: va-
jon mi volt ezzel a szerző szándéka? Figyelemfel-
keltés, fricska a francia olvasóknak, vagy a szerzői 
jogok miatt nem került az elemzett képek közül 
egy ikonikus darab a kötet borítójára? 

Összefoglalva elmondható, hogy Bartha- 
Kovács Katalin számos művészetelméleti problé-
makört vizsgál, ami a hozzáértő közönség szá-
mára izgalmas, új megvilágításba helyezi a kü-
lönböző témákat. A publikálás nyelve francia, 
ezért itthon sajnos csak viszonylag szűkebb kö-
zönségre számíthat a kötet, mindazonáltal – mi-
vel a cikkek igen gazdagon dokumentáltak – a 
18. századi francia művészetelmélet iránt érdek-
lődő olvasók, kutatók számára kifejezetten hasz-
nos olvasmány.

Iván-Szűr Zsófia

Le singe aux XVIIe et XVIIIe siècles: Figure de 
l’art, personnage littéraire et curiosité scientifique. 
Sous la direction de Florence Boulerie et Katalin 
Bartha-Kovács. Paris: Hermann, 2019. 516.

A tanulmánykötet a 2015. május 27–29. kö-
zött Bordeaux-ban megrendezett konferencia 
előadásainak szerkesztett változatát mutatja be, 
valamint néhány olyan tanulmányt is olvasha-
tunk benne, amelyek nem hangzottak el ezen a 
konferencián. Központi témája a majom alakja, 
ami kissé provokatívnak tűnhet, de jól illeszke-
dik a humántudományok területén jelenleg nép-
szerű trendekhez.

Antropomorf kinézete miatt a majom egy-
szerre vonzó és nyugtalanító. A téma időtlen, hi-
szen a különféle majomábrázolások már az ókor-
tól fogva léteznek. A kötet azt vizsgálja, hogy a 
17–18. században miért szerepel annyi majom az 
irodalmi művekben és képzőművészeti alkotáso-
kon, valamint arra is választ keres, miként válto-
zik a majomról alkotott kép ezekben a művek-
ben. A téma feldolgozása során több tudomány-

területet is érintenek a kutatók: természettudo-
mányos szempontú vizsgálata mellett a majom 
az irodalomban allegóriaként is megjelenik, és 
útleírásokban is gyakran feltűnik. A tanulmá-
nyok a fentiek mellett bemutatják a korszakban a 
majmok megjelenését a királyi udvarban, a zené-
ben, a filozófiában, a festészetben és a színpadon.

A kötetre jellemző hármas tagolás (három fő 
fejezeten belül három-három alfejezet), valamint 
a tanulmányokat követő összefoglaló bibliográfia 
és részletes név- és tárgymutató nagyban meg-
könnyíti a könyvben való tájékozódást.

Az első részben elsősorban a természettudo-
mányos megközelítés és az utazási irodalom kap 
kiemelt helyet, emellett megjelennek a ma-
jom-ábrázolás változásai és szimbolikája is. Ta-
nulmányában Loreline Pelletier a 18. századi ter-
mészettudományi munkákban fellelhető csim-
pánz- és orángutánábrázolásokat veszi górcső 
alá, miközben arra is választ keres, hogy megfe-
leltethető-e egymásnak egy művész által készí-
tett illusztráció és a természettudományos leírás. 
A 17. századi útleírások teljesen más szempont-
ból közelítik meg a majom ábrázolását, miként 
azt Arlette Girault-Fruet tanulmánya jól mutatja. 
A keleti utazóknál megjelenő majomra olyan em-
berként tekintenek, aki szövetséget kötött az ör-
döggel: anélkül hágja át az alapvető társadalmi 
és erkölcsi törvényeket, hogy bármiféle büntetést 
kapna érte. Ocsovai Dóra írása – korabeli filozó-
fusok szövegeire támaszkodva – azt a két evolú-
cióelméleti felfogást vizsgálja, amely a 18. század 
emberét foglalkoztatta: az ember a tengerből 
vagy a majomtól származik?

A korabeli írások mellett a majom önmagá-
ban vagy más állattal együtt festményeken is 
gyakran jelen van. A majom és a papagáj együttes 
megjelenését a flamand képeken Dominique 
Moncond’huy is említi tanulmányában, és ez a 
központi témája Bartha-Kovács Katalin írásának 
is, amelyben a szerző e két állat szimbolikáját tár-
gyalja, valamint azt mutatja be, hogy miért éppen 
a majom kapott kitüntetett helyet a művészeti 
utánzáselméletekben.

A tanulmánykötet második fő része a szóra-
koztató és díszítőművészetekben feltűnő majo-
mábrázolásokat mutatja be. Rendkívül sokszínű-
ek az e részben olvasható tanulmányok: szó esik 
bennük a cirkuszban, színházban, komédiákban 
fellépő majmokról, valamint olyan festmények-
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ről, amelyeken a rajtuk szereplő majom hozzájá-
rul a kép szórakoztató jellegéhez. Bert Schepers 
17. századi flamand festmények alapján követi 
végig a majom-motívum történetét, valamint te-
matikus és művészeti fejlődését, Molnár Luca 
pedig izgalmas tanulmányában Jean-Antoine 
Watteau 2009-ben felfedezett, a párizsi Condé 
utca 26. mennyezetén található arabeszkjeit vizs-
gálja, miközben igazolja azt a hipotézist, mely 
szerint ezek a dekorációk – mindenféle moralizá-
ló tartalom nélkül – könnyed iróniával szórakoz-
tatják a szemlélőt. A Marivaux korában népsze-
rűvé váló dekorációs, szórakoztató céllal készí-
tett majomábrázolások (singerie-k) kétségtelenül 
hatottak az Alfredo Arias által rendezett, A szere-
lem és véletlen játékai című Marivaux-darab mo-
dern feldolgozására, melyben a színészek külön-
féle majom-álarcokat viselnek, és hozzájuk ha-
sonló gesztusokat is tesznek, tudhatjuk meg Me-
lissa Percival tanulmányából, aki a singerie külön-
böző jelentésárnyalatait vizsgálja Marivaux szö-
vegében. Ez a fogalom elsősorban az arisztokrati-
kus viselkedésforma paródiájaként, mesterkélt 
viselkedésként jelenik meg, de a tanulmány szer-
zője annak a folyamatnak a jellemzésére is hasz-
nálja, melynek során Marivaux saját, autentikus 
stílusának kialakítására törekszik.

A kötet harmadik része a majom kritikai 
funkcióját helyezi a középpontba erkölcsi, politi-
kai szatírákban vagy filozófiai elmélkedésekben. 
Ebben a részben a majomnak már nem csak a 
francia reprezentációja jelenik meg, hanem Mał-
gorzata Sokołowicz írásának köszönhetően meg-
ismerhetjük a majom szerepét a lengyel művé-
szetben és irodalomban, valamint Céline Ventura 
Teixeira tanulmányában a portugál azulejókon 
(díszes csempéken) megjelenő majmok politikai 
szimbolikájáról is olvashatunk. A kötetet Albert 
Sándor írása zárja, amely – a képpel kapcsolatos, 
szokványos esztétikai elmélkedéseket félretéve – 
Chardin Festő majom című alkotásával kapcsolat-
ban fogalmaz meg nyelvfilozófiai kérdéseket.

A fent említettek mellett még számos izgal-
mas és figyelemre méltó írás található a kötetben. 
A rendkívül sokszínű, több tudományterületet 
felölelő kiadványban mindenki találhat érdeklő-
désének megfelelő tanulmányt.

Szabolcs Enikő

Lion Feuchtwanger. Ein möglichst inten-
sives Leben: Die Tagebücher. Herausgegeben 
von Nele Holdack, Marje Schuetze-Coburn 
und Michaela Ullmann, unter Mitarbeit von 
Anne Hartmann und Klaus-Peter Möller. Mit 
einem Vorwort von Klaus Modick. Berlin: Auf-
bau, 2018. 639.

Egy író eleve kiadásra szánt naplója többszö-
rösen megszűrt, szerkesztett, stilisztikailag átfé-
sült szöveg, amelyből úgy ismerjük meg a szer-
zőt, ahogyan ő láttatni szeretné magát. Ezek a 
textusok az életmű szerves részei, de valóságtar-
talmuk nem egyszer kérdéses. Más a helyzet az 
olyan naplókkal, amelyeket szerzőjük nem a 
nyilvánosságnak szánt, hiszen itt teljes őszinte-
séggel jegyezhet fel minden eseményt, gondola-
tot. Lion Feuchtwanger eleve kiadásra szánt nap-
lót nem írt, de vannak önéletrajzi jellegű művei: a 
Moskau 1937: Ein Reisebericht für meine Freunde 
(magyarul Vallomás Moszkváról címmel jelent meg 
1938-ban), illetve az Unholdes Frankreich (később 
Der Teufel in Frankreich címmel adták ki), amely 
1942-ben jelent meg, és a francia internálótábo-
rokban eltöltött idejéről szól. Ezen kívül több re-
gényhőse viseli a szerző vonásait. 

Sokáig úgy tudták, hogy Feuchtwanger egy-
általán nem vezetett naplót. 1991-ben azonban 
Harold von Hofe, a University of Southern Cali-
fornia professzora, a Feuchtwanger Institute for 
Exile Studies vezetője, Feuchtwanger utolsó tit-
kárnője, Hilde Waldo lakásának felszámolásánál 
rábukkant kilenc jegyzetfüzetre, amelyek az író 
naplófeljegyzéseit tartalmazták. Nem tudjuk, mi-
kor és miért kerültek ezek Waldóhoz, talán a Mc-
Carthy-korszakban adta át neki a füzeteket – 
ahogy más dokumentumait is – a baloldali néze-
teit soha nem titkoló író. A feljegyzések az 1906-
tól 1940-ig terjedő időszakot ölelik át. Bizonyos 
évekről azonban nem készültek (vagy elvesztek, 
esetleg lappanganak) feljegyzések, a legnagyobb 
hiátus az 1923 és 1930 közötti időszak. Nem tud-
juk, hogy mekkora volt e konvolutum eredeti 
terjedelme, és hogy 1940 után is készített-e Fe-
uchtwanger feljegyzéseket. Feleségének egy, az 
An Émigré Life című könyvben elejtett megjegyzé-
se viszont arra utal, hogy az író az ötvenes évek-
ben is vezetett naplót. Hilde Waldo 1940-tól dol-
gozott az írónak. Vajon a későbbi füzeteket meg-
semmisítette, mert viszonya volt Feuchtwanger-
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