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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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rel, és ő maga is szerepelt bennük? A kérdést 
egyelőre nem tudjuk megválaszolni.

Hogy az író nem a nyilvánosságnak szánta a 
naplót, azt az is bizonyítja, hogy a szöveg kb. fe-
lét a Gabelsberger-gyorsírással jegyezte fel. En-
nek átírása megnehezítette a szerkesztők munká-
ját, és ez is magyarázza, hogy miért csak most je-
lent meg a könyv. Az író néhány nap kivételével 
minden nap készített feljegyzéseket, általában 
csak a tényeket, eseményeket jegyezte fel, a moti-
váló tényezőket nem. A szűkszavúság nem adott 
lehetőséget az elegáns megfogalmazásra, nagyon 
gyakran csak elliptikus mondatokat vagy szava-
kat jegyzett le.

Jelen kiadás a naplószövegek nagyjából felét 
adja közre, mivel a szerkesztők nem kritikai ki-
adásnak szánták. Elsősorban olyan feljegyzése-
ket hagytak el, amelyek napról napra ismétlőd-
nek (például hogy éjjel hogyan aludt). Elhagyták 
az 1940. május 21. és szeptember 16. közötti idő-
szakról szóló feljegyzéseket, mivel ezek koráb-
ban már megjelentek a Der Teufel in Frankreich 
2018-as kiadásában. Vannak viszont olyan ré-
szek, amelyeket fontosságuk miatt rövidítetlenül 
közöltek. Ilyenek például a moszkvai útja során 
készült feljegyzések, amelyeket néhány, zömé-
ben olvashatatlan szó kivételével, teljes egészé-
ben közre adtak. E feljegyzésekből egyébként 
megtudhatjuk, hogy Feuchtwanger a Vallomások 
Moszkváról című könyv bizonyos részeit (minde-
nekelőtt a Trockijról szólókat) a megjelenés előtt 
a szovjetek kívánságára nem jó lelkiismerettel 
ugyan, de átírta. 

Naplójának négy fő témája van. Egyrészt 
 Feuchtwanger írói munkássága: információkat 
tudhatunk meg műveinek keletkezési körülmé-
nyeiről, de mindig csak adatszerűen, soha nem 
részletekbe menően, illetve ide sorolhatjuk a ki-
adókkal, ügynökökkel való tárgyalásait is. Más-
részt ezzel összefüggően anyagi helyzete: gondo-
san feljegyezte, mikor jött meg egy-egy honorá-
rium (többek között a magyar fordítás után ka-
pott pénzt is megemlíti), vagy hogy éppen ki kért 
tőle kölcsön. Harmadrészt reflektál a korabeli 
politikai helyzetre, és végül beszámol fölöttébb 
kicsapongó szexuális életéről, hiszen akribikus 
pontossággal feljegyezte, hogy éppen melyik nő-
ismerősével, melyik író barátja feleségével, vagy 
ha más nem volt, melyik prostituálttal feküdt le 
(a szerkesztők terjedelmi okok miatt több mint 

ezer ilyen bejegyzést kihagytak). De ír ezen kívül 
olvasmány- és színházi élményeiről, minden 
egyes találkozójáról, vendégeiről, beszámol 
egészségi állapotáról, a szerencsejáték iránti 
szenvedélyéről és sok egyéb, mindennapi dolog-
ról. Írókról, ismerőseiről tömören, de mindig 
őszintén leírja véleményét. A feljegyzések így az 
író legintimebb magánszférájába engednek be-
pillantást. 

A szerkesztők az egyébként folyamatosan 
vezetett naplót hat életrajzi szakaszra osztották, 
mindegyik elé rövid bevezetőt írtak, amely meg-
világítja a szóban forgó évek hátterét, illetve ösz-
szefoglalja azokat az éveket, amelyekről nem ké-
szültek (vagy nem maradtak fenn) feljegyzések. 

A szöveg jellegéből fakadóan nem olvasmá-
nyos, sztorizgatós mű, ezért aki ilyenre számít, 
az csalódni fog és unalmasnak találja majd. 
Mindazonáltal úgy véljük, nem volt haszontalan 
kiadni e szöveget, hiszen a Feuchtwanger-élet-
művel foglalkozók számára rengeteg adalékkal 
szolgálhat. Maximálisan egyetérthetünk a könyv 
végén lévő kiadói jegyzetben megfogalmazott kí-
vánsággal, miszerint a kutatók számára hasznos 
lenne a teljes szöveg kritikai kiadása, akár digitá-
lis formában is.

Lőkös Péter

Jadwiga Węgrodzka. Popular Genres and 
Their Uses in Fiction. Berlin: Peter Lang, 2018. 200.

A Populáris műfajok és használatuk a regényiro-
dalomban a népszerű és művészi irodalom két ka-
tegóriájának kapcsolatát vizsgálja. A lengyel 
szerző arra mutat rá, hogy a populáris irodalmi 
műfajoknak is meg lehet az a szemantikai, filo-
zófiai és művészi potenciáljuk, mint amivel a ma-
gas irodalom rendelkezik. Nem beszélve arról, 
hogy néhány népszerű regény a két csoport met-
szetében foglalhat helyet vagy hordozhatja ma-
gán azokat a konvenciókat és jellemvonásokat, 
amelyek a magas irodalomra jellemzőek. A szer-
ző amellett érvel, hogy néhány populáris műfaj 
(románc, thriller, fantasy, science fiction, detek-
tívtörténetek, horror stb.) eltérő vizsgálata mind-
két irodalmi formán alkalmazható a komplexitás, 
kétértelműség és szubverzivitás különböző mér-
tékével. A könyv egy előszóból, kilenc fejezetből 
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