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A III. fejezet a trubadúrköltészet legfőbb 
írott forrásait veszi sorra, főként a hangjegyes 
kódexeket, kitérve azok repertoárjára, szer-
zői-műfaji csoportjaira, notációjára. E kéziratok 
az 1230-as évektől készültek, akár száz évvel a 
szerzők halála után, így a dallamoknak inkább 
az utóéletére következtethetünk belőlük, sem-
mint az egykorú megszólalásukra. A versfor-
mák terén kedvezőbb a helyzet, a rímek és hívó-
szavak gazdag rendszere szépen kirajzolódik a 
kései lejegyzésekből is. E fejezet már átvezet a 
metrum- és dallamfilológia világába, összefog-
lalva a korábbi adattárak (például Pillet–Cars-
tens, István Frank) tanulságait. A IV. fejezetben 
Le Vot a műfajok (canso, sirventes, alba stb.) és a 
versformák párhuzamos fejlődését veszi szem-
ügyre, ami különösen fontos a Dante és Petrarca 
miatt közismert irodalmi utókor szempontjából, 
de a szerelmi és közéleti műfajok latin és anya-
nyelvi változatait, sőt az udvari és populáris re-
gisztert tekintve is. Poetológiai elemzést kapunk 
a joi (’öröm’) és a szenvedés kompozíciós hatá-
sairól – hiszen egy igazi canso a szerelem teljes 
érzelmi skáláját megszólaltatja –, topikus és 
egyénibb lírai megoldásokról, a trobairitzek, 
azaz női trubadúrok műveiről. A vizsgálat zene-
történeti terepen folytatódik a melizmatikus 
(hajlításokban gazdag) és szillabikus (szótago-
ló) dallamok, valamint a hozzájuk tartozó ver-
sek összefüggéseiről. Az V. fejezet a canso for-
matörténetével foglalkozik. Le Vot aprólékosan 
elemzi a vers-, strófa-, sor- és rímszintű össze-
függéseket – e kifinomult hagyomány a gótikus 
katedrálisok légies mérnöki bravúrjait juttatja 
eszünkbe. 

A VI. rész (La vie du chant) valóban a truba-
dúrénekek „életmódjához” közelít, egymásra ve-
títve a rímek, sorok és zenei formulák rendszerét, 
áttekintve a dallamok variálódását, sőt a „zenei 
intertextualitást”: a gregorián himnuszok és az 
egykorú világi dallamok (főként költőtársak) ha-
tását a trubadúrok muzsikájára. A VII. fejezet La 
déclamation vocale címmel csakugyan az élő előa-
dás jeleit kutatja, s az aprólékos táblázatok között 
a hangsúlyviszonyokat, emellett a nyelvészeti és 
népzenei párhuzamokra is kitér. A kötetet egy 
összegző fejezet zárja, a függelékben pedig a 
jegyzetapparátus, a fő kódexek tartalomjegyzé-
ke, bibliográfia és névmutató kapott helyet.

Gérard Le Vot kézikönyve a jövőben aligha-
nem állandó társa lesz a középkori irodalom ba-
rátainak, a régizenészeknek és a művelődéstörté-
nészeknek egyaránt.

Csörsz Rumen István

Katalin Bartha-Kovács. Diderot et Watteau: 
Vers une poétique de l’image au XVIIIe siècle. Ou-
verture philosophique. Paris: L’Harmattan, 2019. 
256.

Bartha-Kovács Katalin témaválasztását az 
ösztönös affinitás sugallta: a furcsa, a szavakkal 
körülírhatatlan, a nyugtalanító keltette fel figyel-
mét. Diderot et Watteau című könyvének kézhez-
vétele előtt javasoljuk Watteau két, témájában 
egymástól meglehetősen távol álló festményének 
megtekintését. A Szobrászat és A perspektíva című 
képeken elmerengve próbáljuk meg megfogal-
mazni érzéseinket. Attól sem kell megijednünk, 
ha gondolatainkat nem tudjuk szavakba önteni, 
nyugodtan hagyjuk kibontakozni magunkban a 
„tudom-is-én-micsoda” érzését, amely a szavak-
kal megragadhatatlan jelenségek hatására fog el 
bennünket – ezt követően vegyük elő a könyvet, 
és merüljünk el a szerző kutatásaiban.

Mivel Diderot és Watteau művészi elképzelé-
sei gyökeresen eltérnek egymástól, a kritikus és a 
festő művészetfelfogásának egy kötetben történő 
elemzése valóban eléggé meglepő. Bartha-Ko-
vács Katalin a párizsi L’Harmattan Kiadó filo-
zófiai könyvek sorozatának részeként megjelent 
francia nyelvű tanulmánykötetében mégis arra 
vállalkozik, hogy ezeket a különböző művészi 
koncepciókat közelítse egymáshoz. A szerző a 
kötetben tizennégy, a témában 2004 és 2018 kö-
zött megjelent publikációját válogatta össze; a 
művészet, a művészetkritika és -elmélet, vala-
mint az irodalomtudomány határterületein elhe-
lyezkedő írások változatos elemzéseket kínálnak 
a 18. századi képekről és a képiségről való gon-
dolkodásról. Módszere a nehezen definiálható 
kategóriák köré egyfajta fogalmi háló építése: 
többek között a melankólia, az álom, a ritmus, a báj 
vagy a könnyedség fogalma szolgál kapocsként 
Diderot és Watteau között. A könyv célja, hogy új 
megvilágításba helyezzen bizonyos művészeti 
kérdéseket, és ezáltal hozzájáruljon a klasszikus 
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francia művészetelmélet fogalmainak újraértel-
mezéséhez.

A szerző két részre osztja könyvét. A kötet 
első része – hét cikk – elsősorban Diderot írásai-
val, második része – szintén hét tanulmány – a 
Watteau nevéhez szorosan köthető fogalmak 
elemzésével foglalkozik. A tárgyalt téma sokol-
dalú bemutatása mellett – mivel a cikkek önálló 
egységeket képeznek – az írásokban óhatatlanul 
találunk párhuzamokat. A szerző törekedett a re-
dundancia csökkentésére, de az egyes szövegek 
koherenciájának megőrzése érdekében van pár 
visszatérő gondolat a fejezetek között.

A könyv első tanulmánya Diderot szalonkri-
tikáiban a „fecsegő” Boucher-festményeken és a 
„néma” Chardin-képeken keresztül vizsgálja a 
művészetkritika kifejezőeszközeinek korlátait, a 
szöveg megszakításának különböző alakzatait és 
azok jelentéseit. A következő két cikk szintén sti-
lisztikai szempontból tárgyalja Diderot Szalonja-
it. Az első a szenvedélyábrázolás – és annak hiá-
nya – kapcsán mutatja be a 18. században zajló 
paradigmaváltást: Charles Le Brun szenvedélyel-
méletéből kiindulva jutunk el azokig a Dide-
rot-kritikákig, amelyek a néző nagyfokú bevonó-
dását feltételezik a műfaji hierarchia alján elhe-
lyezkedő, mindennemű szenvedélyábrázolást 
nélkülöző festményekbe. A téma további el-
mélyítésével, Chardin csendéletfestészetének és 
a művészi illúzió keltésének vizsgálatával már a 
következő cikk foglalkozik. Diderot a kolorittal 
összefüggő elméletét elsősorban Chardin csendé-
letei kapcsán dolgozza ki, a festő munkásságá-
hoz mégis ambivalensen viszonyul: méltatja ki-
dolgozását és színhasználatát, mindazonáltal hi-
ányolja az élő hús ábrázolását.

A következő két cikk témája a romfestészet 
különböző aspektusainak vizsgálata. A szerző 
egyfelől bemutatja, mennyire erőteljes képi vilá-
got hoz létre Diderot – Hubert Robert romfest-
ményeiről írt – 1767-es kritikáiban, másfelől leve-
zeti a „romok költészetének” a fenséges fogalmá-
val való szoros összekapcsolódását. A francia fi-
lozófus magyarul eddig még kiadatlan műveiből 
2013-ban megjelent néhány részlet, e fordítási 
program résztvevőjeként Bartha-Kovács Katalin 
két Vernet-sétát ültetett át magyarra. Tanulmá-
nyában olyan problémákat mutat be, amelyek 
nem csupán általában a 18. századi francia nyel-
vű művészeti tárgyú írások, hanem specifikusan 

Diderot művészetkritikai szövegeinek fordításá-
val állnak összefüggésben. Az első rész utolsó 
tanulmánya a Gondolattöredékek a festészetről című 
Diderot-műben azt vizsgálja, hogy a műfajelmé-
leti kérdések koherensen jelennek-e meg ebben a 
töredékes szerkezetű írásban, vagy a kritikus 
többféle értékrendszer alapján teoretizál.

A kötet második része Watteau munkásságát 
és a hozzá szorosan kapcsolódó művészetelméle-
ti fogalmakat elemző tanulmányok izgalmas 
gyűjteménye. Az első cikk a melankólia és a külö-
nösség fogalmain keresztül arra a különbségre 
világít rá, ahogyan a kortárs és a későbbi korok 
művészetelmélet-írói az elsősorban Watteau ne-
véhez köthető „gáláns ünnepségek” műfajáról 
vélekednek. A következő cikk széles körű primer 
irodalmat elemezve a festő sajátos stílusával fog-
lalkozik, a kizárólag rá jellemzőt és utánozhatat-
lant a modorostól elválasztó vékony határvona-
lat mutatja be.

A következő négy tanulmány központi kér-
déskörét az udvari művészethez szorosan kap-
csolódó könnyedség, báj és kellem fogalmai képe-
zik. Watteau és Fragonard festői stílusának ösz-
szevetése korántsem olyan meglepő, mint Wat-
teau és Chardin egymás mellé helyezése. Előbbi-
ek hinta-motívumának összevetésével a festmé-
nyek központi témájához kötődő kifejezések fo-
galmi hálóját bontja ki a szerző, utóbbi páros 
munkásságának elemzésekor pedig az ecsetkeze-
lés mint művészi kifejezőeszköz válik a vizsgálat 
fő tárgyává. A kellem fogalmának többjelentésű-
ségére a szerző Félibien és Roger de Piles művé-
szetelméleti írásainak vizsgálatával mutat rá: a 
tudom-is-én-micsoda, a báj, a tünékenység mind 
egyazon fogalmi háló részei. A hatodik Wat-
teau-cikk az elsősorban a költészethez társítható 
ritmus fogalmának elvont elemzésére vállalko-
zik. A 17. századi művészetelméleti szövegek ter-
minológiájának vizsgálatán keresztül a szerző 
célja Watteau művészetének újfajta értelmezése. 
Az utolsó cikk a szerző legújabb kutatási irányá-
ba, a művészetekben megjelenő állatábrázolá-
sokba ad bepillantást az olvasóknak. Watteau 
kapcsán a majom-motívumot egyrészt a maga 
konkrét mivoltában, másrészt elvontságában, pe-
joratív minőségében vizsgálja.

Hiányérzetünk a kötettel kapcsolatban csu-
pán egy ponton van. Mivel a tanulmányok köz-
ponti problematikája a festészet, a fejezetek olva-
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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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