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Az attit d (1734-1885)

Tanulmány a mimoplasztikáról

Adalékok a performativitás 19. századi történetéhez
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El szó

A modern tánc-történetek általában úgy kezd dnek, hogy az els  táncosn k (Loïe Fuller,

Isadora Duncan) gyermekkorukban úgynevezett Delsarte-féle attit dökben vagy Delsarte-féle

él képekben (Delsartean Attitudes, Delsarte Tableaux) vettek részt (1. KÉP). Engem roppant

módon érdekelt ez a f urcsa dolog, ezért egyrészt elkezdtem kutatni, hogy ki volt Delsarte,

másrészt azt, hogy mi is az az attit d. Így feltárult el ttem egy többé-kevésbé elfeledett

vészeti gyakorlat, melyet összefoglaló néven mimoplasztikai tevékenységnek neveznek.

Ez  a  munka nem tánctörténet. Arról szól, hogy a testet miféle esztétikai praktikákra

használták fel a 18. század közepét l körülbelül 1885-ig. Számos helyen érintkezik a

tánctörténet kanonikus elbeszéléseivel, azonban még többször olyan irányokba tér el, melyek

általában távol állnak a tánc narratíváitól. Az egyik ilyen irány az antikvitás példaként való

használata, az antikvitás populáris recepciója. Kitérek még a test s zoros, már-már orvosi

megfigyelésére, a 19. századi francia tudományeszményre, a gimnasztika vagy a modellkedés

történetére. A mimoplasztikai gyakorlat tanulmányozása olvasatomban a 19. száza di

performativitás megismerését jelenti.

Erre a dolgozatra nem kaptam semmiféle anyagi támogatást. Sokat segített azonban a

Kállai Ern -ösztöndíj, mely kritikák írása mellett id t adott arra, hogy átgondoljam a

testelméletekre vonatkozó érdekl désemet. Hálával tartozom Százados Lászlónak. Köszönöm

Fuchs Lívia figyelmét és kritikai, gondos olvasását, akárcsak Szudy Eszter és Halász Tamás

(OSZMI Táncarchívum) segítségét. Köszönöm Kincses Károlynak (Mai Manó Ház), hogy

irányított a fotók magyar labirintusában. Köszönöm a Magyar Nemzeti Múzeum Fotográfiai

Osztályának rugalmasságát és gy orsaságát, különösen Fisli Éva segítségét, akárcsak az

OSZMI Könyvtárának munkatársaiét. Nagyvonalú segítséget kaptam a Ké pz vészeti

Egyetem Könyvtárának munkatársaitól, különösen Blaskóné Majkó Katalin igazgatón l, aki

türelmesen megválaszolta nagyfokú tudatlanságról árulkodó kérdéseimet. Köszönöm Ribáry

Márton, Keresztély Kata, Maud Calmé, Marsha Siefert segítségét néhány hiányzó könyv

beszerzésében. A szövegben jelölöm, hogy egy-egy szövevényesebb fordításban melyik tudós

barátom idejét vettem igénybe. Bokody Péter barátom me gjegyzéseiért, támogató

hallgatásáért, Selmeczi Anna elnéz  figyelméért különösen hálás vagyok. Végül köszönöm

témavezet m, Radnóti Sándor folyamatos olvasását, kommentárjait és türelmét.
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0. Bevezetés

Ez a tanulmány kultúrtörténet. Az újkori képz vészet, tánc, és görögségszemlélet közös

metszetére, az úg ynevezett attitude m fajára koncentrál. Az attitude a test 19. századi

történetének fontos eleme és egy ben a görö gségszemlélet polgári elsajátításának jelent s

hordozója. Tanulmányozásával a mimoplasztikai gyakorlatot tárom fel, melyet egyfajta

fényképezési performatív technikának tartok.

A dolgozat tárgyai azok az események és aktusok, melyekben az antik szobrok életre

kelnek vagy az él  emberek szobrokat utánoznak. Noha önállóan indul a történetük, ezek az

események az él képek (tableaux vivants, lebende Bilder, animated pictures) egyik alesetévé

válnak, amiket általában attitude-nek vagy pose plastique-nak neveznek a 19. században, ma

pedig angolul living statue/statue posing-nak. A továbbiakban mint szakszót magyarul fogom

használni: attit d.

A vizsgált periódus a 18. század els  felét l 1885-ig terjed. 1734 (az els  feléled

szoborn  – Marie Sallé – a színpadon) és 1885 (Genevieve Stebbins Delsarte-könyvének

kiadása) azonban nem jelent éles korszakhatárokat, hiszen él képek, él szobrok talán már az

ókortól kezdve napjainkig megtalálhatóak. A periód us kijelölését az indokolja, hogy az

attit döt és v ele a mimoplasztikai gyakorlatot egy önálló társadalmi-m vészeti

tevékenységként, s n em pedig a 20. századi m vészeti mesternarratívák el történeteként

mutatom be. A „nagy” elbeszélések párhuzamos, olykor elit, de még inkább (a szó 19. századi

értelmében) polgári m vészetgyakorlataként mutatom be, me ly sokszor technika vagy

egyfajta gyakorlottság, amit számos helyzetben használtak.

0.1. Miért fontos?

Amennyiben gondos történészként a „ke zdet” problémája izgatna, akkor könny szerrel

érvelhetnék amellett, hogy az attit d a modern tánctörténet eredete és ezért fontos, hogy

megértsük. A modern tánccal foglalkozó szakirodalomban Nancy Lee Chalfa Ruyter teszi fel

a kérdést, hogy a modern tánc egyik el futárának tekinthet  színészn , Genevieve Stebbins az

1880-as években vajon miért választotta az él képek és az attit d m faját gyakran, miközben

„az komoly m vészeti formaként oly ki csiny tiszteletet élvezett.”1 Ez a dolgozat erre a

1 Nancy Lee Chalfa Ruyter, The Cultivation of Body and Mind in Nineteenth-Century American Delsartism
(Westport: Greenwood Press, 1999), 116.
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kérdésre is válaszol, de nem a mo dern tánc tö rténetével foglalkozik, nem a modern tánc

„születése” érdekel.

Ugyanakkor, ha mégis „el történetként” kezeljük, akkor az él képek nem csak a

modern tánc, hanem a kortárs performansz-m vészet egyik legfontosabb történeti

el zményeinek tekinthet k. S t, a (néma)film vagy éppen a 20. századi m vészeti fotográfia

is könnyen kapcsolható a mimoplasztikai gyakorlathoz.2 Az utóbbi id ben (els sorban

németül) a képz vészet vagy éppen a filmzene szempontjából több munka született az

él képekr l illetve az attit dökr l, így indokolt, hogy magyarul is hozzáférhet vé váljon ez a

téma.3 Az él szobrok ma is megtalálhatóak és nem c sak a múzeumok el tt vagy turisták

látogatta f tereken.4

Mindazonáltal azt gondolom, hogy az attit dök története valójában önálló történet.

Azon kísérletezés része, melyet összefoglalóan az antikvitás felélesztésének nevezhetünk, és a

reneszánsztól a 20. század els  feléig tart.5 A mindenkori jelen számára az antik (görög) múlt

2 Az egyik legsikeresebb kísérlet, mely a 19. századi él képeket a 20. századi különböz  m fajok
el zményeiként mutatja be a bécsi Kunsthalle 2002-es kiállítása, melynek katalógusa: Sabine Folie, Michael
Glasmeier, Tableaux vivants – Lebende Bilder und Attitüden in Fotografie, Film und Video (Wien: Kunsthalle,
2002), „Atmende Bilder – Tableau vivant und Attitüde zwischen ’Wircklichkeit und Imagination’” (bevezet
tanulmány), 9-52. A katalógusban szerepl  egyik kortárs amerikai m vész, Eleanor Antin például él képeket
gyárt, de immáron az egész hagyományra reflektáltan, Pompeji végnapjainak témáira (The Last Days of Pompei,
2001, sorozat).
3 Els sorban meg kell említeni a klasszikus Kirsten Gram Holmström, Monodrama, Attitudes, Tableaux Vivants:
Studies on Some Trends of Theatrical Fashion, 1770–1815 (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1967); majd Ulrike
Ittershagen, Lady Hamiltons Attitüden, (Mainz: Ph. von Zabern, 1999), Birgit Joos, Lebende Bilder –
Körperliche Nachahmung von Kunstwerken in der Goethezeit (Berlin: Dietrich Reimer, 1999); Christian Janecke
(Hrg), Performance und Bild – Performance als Bild (Berlin: Philo und Philo Fine Arts, 2004); Anno Mungen,
„BilderMusik” Panoramen, Tableaux vivants und Lichtbilder als multimediale Darstellungsformen in Theater-
und Musikaufführungen vom 19. bis zum 20. Jahrhundert, 2 vols. (Remschied: Gardez!, 2006) és Hannelore
Schlaffer cikkeit. Az angolszász tudományosságban tudomásom szerint attit dökr l vagy él képekr l szóló
eddig teljes publikált m  nem született, csak doktori disszertációk, a legfontosabb Mary Megan Chapman,
„Living Pictures”: Women and tableaux vivants in nineteenth century American fiction and culture, (kiadatlan
doktori disszertáció, Cornell University, 1992). A film szempontjából vizsgálj az él képeket Deac Rossell,
Living Pictures. The origins of the Movies (New York: State University Press, 1998).
4 Lásd az egyik legprofibb angol céget: http://www.thelivingstatuecompany.com/.
5 Az antikvitás toposzai és a modern európai kultúra összefonódásának szakirodalma parttalan, az általam
használt fontosabb munkák: Martin Bernal, Black Athena – The Afroasiatic Roots of Classical Civilization Vol.
I: The Fabrication of Ancient Greece, 1785-1985 (Rutgers University Press, 2006); Johannes Irmscher (Hrg),
Antikerezeption, Antikeverhältnis, Antikebegegnung in Vergangenheit und Gegenwart – Eine Aufsatzsammlung
(Stendal:Winckelmann-Gesellschaft, 1983); Roberto Weiss, The Renaissance discovery of classical antiquity
(Oxford: Blackwell, 1988); Ludwig Uhlig, Griechenland als Ideal (Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1988);
Susanne L. Marchand, Down from Olympus. Archaeology and Philhellenism in Germany, 1750-1970 (Princeton,
NJ: Princeton University Press, 1996); Anthony Pagden, The Idea of Europe – from the Antiquity to the
European Union (Woodrow Wilson Center: Cambridge University Press, 2002); Antiquity and Modernity: A
Celebration of European History and Heritage in the Olympic Year 2004 - Essays from the 1st International
Conference on European History (szerk. Nicholas C.J. Pappas) (Atiner, 2004); Valamint lásd az „Antiquities and
their entangled histories in nineteenth century Europe”, a Collegium Budapest kutatási projektjét (2005)
(vezet k: Michael Werner és Klaniczay Gábor). Burckhardt és Nietzsche felfogásához lásd: Thierry Gontier,
„Nietzsche, Burckhardt et la ’question’ de la Renaissance”, Noesis, N°10, Nietzsche et l’humanisme, 2006, URL:
http://noesis.revues.org/document422.html. Megtekintve: 2009 március 1; Paul Bishop (ed.), Nietzsche and
Antiquity – His Reaction and Response to the Classical Tradition (Camden House, 2004).

http://www.thelivingstatuecompany.com/.
http://noesis.revues.org/document422.html.
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példáiban valami értelmet, érvényességet, példát vagy ellentétet akartak és akarunk ma is

találni.6 A kül önböz  „válaszok” során a történeti tudat változását (a jelenek és a múltak

változó távolságát) is nyomon követhetjük. Ez a kísérletezés számos produktumot hozott létre

az évszázadok alatt – az operát, a ballet d’action-t, a modern m vészetfogalmat, a barokkot és

a náci testkultuszt.7 Állításom szerint az attit d e modell egyik fontos, önálló terméke.

Az antikvitás újjáélesztésének 18-19. századi verziója el ször esztétikai, majd politikai

természet , legalábbis Németországban. Radnóti Sándor ugyanakkor amellett érvel, hogy a

18. században Winckelmannál az esztétikai egyben egy politikai szabadságeszményt is

hordoz. Paradox módon George Mosse klasszikus teóriája szerint a német szépség-kultusz

egyenesen vezet a Harmadik Birodalom ideológiájához, ahol az esztétikai és a politikai ítélet

ugyanazt jelentette.8 Az életre kelt antikvitás náci felfogásának megvan a maga szakirodalma,

mellyel itt nem foglalkozom.9 Ugyancsak nem foglalkozom a mod ern m vészetfogalom

születésével, mely az anciennes et modernes vitájában formálódott, vagyis az antik m vek

relevanciájáról folytatott folyamatos vita eredménye.10

Az  a  gyanúm,  hogy  az  erotikus  test  feltalálása,  vagy  talán  inkább  a  modern  erotika

kialakulása is kapcsolható az attit dhöz illetve a mimoplasztikához. A meztelenség egyrészt

legitimálódott, másrészt különös relációba került a szexualitásról folyó diskurzusokkal. Ez a

munka mintegy lábjegyzetként is értelmezhet  Foucault szexualitás-könyvéhez, hiszen olyan

6 Az újjáéledéshez Luba Freedman szerint két feltétel kell: meg rzés/fennmaradás (preservation) és az adott
jelen számára való fontosság/érvényesség (significance). Luba Freedman, The revival of the Olympian Gods in
Renaissance art (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 107.
7 A modern m vészetek és az antikvitás összefonódásának irodalma szintén parttalan, nem utolsósorban azért,
mert a korai m vészettörténet-írás, légyen az stílustörténet akár, m alkotásokról beszélt minden esetben és
id ben, vagyis tárgyának valamifajta elbeszélhet  és koherens esszenciát biztosít. Az antik szobrok és tárgyak
valóban reflektált példaként szolgálnak a kb. 15. századtól kezdve a fest k és szobrászok számára. Ezért ezekr l
a m vekr l szóló egyetlen pozitív analitikus munka sem képes megkerülni az antikvitással való számvetést,
mivel a tárgyak eleve tartalmazzák az arra való reflexiót. Ez a reflexivitás az, amit Aby Warburg kés bbi
Nachleben-fogalma szeretne megragadni. Vö. valamint Francis Haskell and Nicolas Penny, Taste and the
Antique: The Lure of Classical Sculpture 1500-1900 (New Haven: Yale University Press, 1981); Leonard
Barkan, Unearthing the past: Archeology aesthetics in the making of renaissance culture (New Haven and
London: Yale University Press, 1999), Horst Bredekamp, The Lure of Antiquity and the Cult of the Machine:
The Kunstkammer and the Evolution of Nature, Art, and Technology (Princeton: Marcus Wiener Publishers,
1995 [német eredeti: 1994]).
8 George Lachmann Mosse, The Nationalization of the Masses – Political Symbolism and Mass Movements in
Germany from the Napoleonic Wars through the Third Reich (Ithaca and London: Cornell University Press,
1991 [1975]). Különösen chapter 2, ahol Mosse elméletének alapját adja „The Aesthetics of Politics”, 21-46.
9 Pl. Mosse, idézett m  valamint Peter Adam, The Arts of the Third Reich (London: Thames and Hudson, 1992),
különösen a 9. fejezet, „Sculpture” 175-205; Alexander Scobia, Hitler’s State Architecture: The Impact of
Classical Antiquity (Pennsylvania State University Press, 1990); Eric Michaud, The Cult of Art in Nazi Germany
(Stanford, California: Stanford University Press, 2004); Jan Niels, „Modernist Neo-classicism and Antiquity in
the Political Religion of Nazism: Adolf Hitler as Poietes of the Third Reich,” Totalitarian Movements and
Political Religions 9, no. 4 (2008): 475 – 490.
10 Minthogy err l Winckelmann kapcsán témavezet m, Radnóti Sándor a disszertációm írása közben publikált
egy egész könyvet magyarul, így az olvasót ehhez a m höz utalom. Radnóti Sándor, „Jöjj és láss” - A modern

vészetfogalom keletkezése: Winckelmann és a következmények (Budapest: Atlantisz, 2010).
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társadalmi gyakorlatot mutat be, mely az elfojtás ellenében egy folyamatos és többnyire

nyilvános vágyakozást tett lehet vé.

0.2. A kérdés

Három egyszer  kérdésre adok választ ebben a dolgozatban.

1. Miért utánoztak antik szobrokat a 18-19. században?

2. Mi volt a korabeli recepciója ezeknek az eseményeknek?

3. Miképpen vált az antik szobrok utánzása össztársadalmi gyakorlattá és miféle esztétikai-

testtörténeti következményei vannak ennek a változásnak?

0.3. Definíciók és történeti tagolás

0.3.1. A szó: attit d

A francia és angol attitude szó az ol asz attitudine-b l származik, mely testhelyzetet jelent.11

Az olasz attitudine pedig a latin aptitudo szóból, ami az aptus gyökb l képzett.12 Az aptitudo

a valamire való képességet jelöli, az „ap tus” pedig valaminek megfelel  illetve valamihez

csatolt dolgot jelent. Kontextusnak megfelel en egy testhelyzet mimézisének képességét

jelenti vagyis szó szerint beállítódást, tartást, még egyszer ebben: pózt.13

Az attitude közönséges „(szellemi) beállítódás” vagy „(testi) pozíció” jelentéséb l

több szakszó született. Az attitude mint speciális színházi póz már a 18. századi tánc-mozgás-

szaknyelv része volt, els ként talán John Weaver alkalmazta reflexíven (lásd 3. fej ezetet).

Attit dnek nevezték a 18. század végén a Lady Hamilton (a nápolyi angol nagykövetné) által

bemutatott pózokat (vagyis attitudes) és ebb l önálló jelentés képz dött, vagyis az attit d szó

erre a speciális, hamiltoni pózolásra vonatkozott.

Kés bb a francia/olasz eredet , nemzetközi balett-szaknyelvben egy meghatározott

balett-pózra is alkalmazták. Carlo Blasis (1797-1878) táncteoretikus kanonizálta, mégpedig

Giovanni da Bologna (1529-1608) Mercure volant (Repül  Merkúr, 2. KÉP) cím  szobrának

11 Concise Oxford English Dictionary, 11th edition, „attitude” és Larousse, „attitude”.
12 Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani, „attitudine”.
13 A 19. században Angliában az „attitude” mellett els sorban a „pose plastique” kifejezést, az Amerikai
Egyesült Államokban pedig több szót is használtak az attit dökre, az egyik legjellemz bb a „personification”
vagyis perszonifikáció – megszemélyesítés volt. Egy másik, korábbi szakszó a „shawl dance” vagy „pas de
schall” volt, mely azonban téves, hiszen ugyan hasonló küls ségekkel, de konkrét táncmozdulatokkal el adott

vekr l van szó. International Encyclopaedia of Dance, „attitude and shawl dance” (Kirsten Gram
Holmström).
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tartásából származtatta 1828-ban.14 Az attitude az a pozíció, melyben a táncos egy lábon áll,

míg a másik lábát térdben behajlítva hátra em eli.15 Magyarul Jeszenszky Endre balett-

szótárában: „tágabb értelemben minden póz, amelynél a fe lemelt láb térde hajlított (90º).”16

Különböz  verziói: ha hátra hajlítja, akkor attitude derrière-nek nevezik, ha el re, akkor

attitude devant, ha pedig oldalt, akkor à la seconde/de côté.17 Lehet spiccben, fél-spiccben és

spicc nélkül is végrehajtani.

0.3.2. Definíciók: Attit d, mimoplasztika, él kép

A sz k értelemben vett attit d az a társasági szórakozás, melynek során az 1780-as évekt l

általában n k, általában egyedül, általában lenge öltözetben, mitológiai jeleneteket, mitológiai

alakokat vagy konkrét szobrokat utánoznak, speciális megvilágítással (hol zenével, hol zene

nélkül). Az utánzás tárgy épp úgy lehetett egy imaginárius alak mint egy arról készült létez

szobor. Igazán populárissá Lady Hamilton tette. A szórakozás eredeti célja, hogy a közönség

ráismerjen az ábrázolt n alakra.

Egy korabeli (1817) d efiníció szerint: „Az attit dök azt a m vészeti formát jelentik,

melyben mimetikus eszközökkel, gesztusokkal és ru hák elrendezésével (draping) plasztikus

alkotásokat mutatnak be. Így id tlen, helyhez kötött életüket folyamatossá, id belivé

teszik.”18 Ez a meg határozás els sorban az eredeti, Lady Hamilton-i attit dre vonatkozik,

melyb l egy utánzási és pózolási gyakorlat vált. Ezt hívjuk általánosan mimoplasztikának.

A sz k értelemben vett szobor-utánzáson túl azonban megkülönböztetünk egy még

populárisabb szórakozást, ez pedig az él kép, mely körülbelül egyid ben és az attit dökkel

szoros kapcsolatban terjedt el. Az él képek és a sz k értelemben vett attit dök elhatárolása

már a k ortársaknak is problémát okozott. Így például a német antikvitásszakért , Böttiger,

már az 1810-es évek elején azt írta, hogy Hendel-Schütz pózoló-színészn  m veit meg kell

különböztetni a „festmények megjelenítését l” (Gemähldestellung), vagyis az él képt l.19

14 „A dancer that studies this attitude [Merkúrét], and performs it in a chaste manner, cannot but be remarked as
one who has acquired the best notions of his art.” Carlo Blasis, The art of dancing (London: Edward Bull, 1830),
74. (The Code of Terpsichore: a Practical and Historical Treatise on the Ballet, Dancing, and Pantomime; with
a Complete Theory of the Art of Dancing [Trans.: R. Burton], London: J. Bulcock, 1828 reprintje).
15 Horst Koegler, Balett-lexikon (Budapest: Zenem kiadó, 1977), „attitude” és „póz”.
16 Jeszenszky Endre, Balett: a balett-tanításban leggyakrabban használt francia nyelv  szakkifejezésekb l
válogatott magyar nyelv  értelmez  zsebszótár (Budapest: Aesculart, 1992), 6-7.
17 International Encyclopaedia of Dance, „attitude” (Robert Greskovic).
18 Idézi Holmström, Monodrama, Attitudes, Tableaux Vivants, 119. cf. Gabrielle Brandstetter, „Der Tanz der
Statue,” in: Mathias Mayer (Hrg.), Pygmalion – Die Geschichte des Mythos in der abendländischen Kultur
(Freiburg im Breisgau: Rombach, 1997), 393-422. Itt: 415.
19 Idézi Holmström, Monodrama, Attitudes, Tableaux Vivants, 209.
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Hogyan lehetne leírni a 19. századi populáris értelemben vett attit d, vagyis egy antik testpóz

él  test által való utánzását és a tableau vivant viszonyát?

Németül  a Lebende Bilder-t Brockhaus így definiálja: „francia eredet , tableaux

vivants, festmények és szobrászati alkotások megjelenítése él  személyek által. Az antikvitás

óta ismert gyakorlat, von Genlis grófn  (1746-1830) által nyerte el modern formáját.”20

Magyarul a Pallas Nagylexikon „attitude” címszava: „(ejtsd: âttit d), franc.

kifejezés, melyet kiváltképen a plasztikai m vészetekben használnak oly esetekben, mid n

él  egyén v. egyének jelent sebb életmozzanatot ábrázolnak. Önálló m vészetté lady

Hamilton nápolyi angol követné tette, ki a XVIII. század végén európaszerte föltünést keltett

az antik szobrok utánzásával. Legkiválóbb A.-alakító volt e században Händel-Schutz kitün

német szinészn , ki testi bájaival, finom után zó és megfigyel  tehetséggel, m vészi

találékonysággal és költ i eszményítéssel tudta az antik plasztika és mo dern festészet

szellemét megjeleníteni. A jelen század els  évtizedeiben elért sikereit máig csak Schröder

Zsófia és Seckendorf (Patrick Peale) szinm vész közelítette meg.”21

Franciául a tableaux vivants egyik 1914-es vallásos meghatározása szerint: „történeti

és allegórikus képek néma reprodukciója pózoló színészek által, akik az utánzandó személyek

kifejezését és szobrászati pózát veszik fel. Az él képek témája általában vallásos vagy

hazafias jelenetek, olykor allegorikus el adások, mint például az apoteózisokban.”22 A német

és francia századeleji lexikonmeghatározások nem elégségesek az elválasztáshoz, a kutatás

számos egyéb vitakérdést hoz felszínre.

0.3.3. Definíciók: kis tudománytörténet

Az attit döket az 1790-es évek óta követi teoretikus reflexió (lásd különösen 4. fejezet), noha

az akadémiai m vészetelméletbe – vagy akár m vészettörténetbe – nem épültek be az 1960-as

20 Der Grosse Brockhaus, „Lebende Bilder”, Elfter Band (Leipzig: Brockhaus, 1932), 206. „frz. Tableaux
vivants, die Darstellung von Werken der Malerei und Plastik durch lebende Personen. Der Sache nach schon
dem Altertum bekannt, fanden sie ihre moderne Form am Ende des 18. Jahrjundert durch die Grafin von Genlis
(1746-1830), die als Erzieherin im Haus des Herogs von Orléans mit Unterstüpung der Malerei David und
Jsaben histor. Szenen stellen und von der Gesellschaft erraten liess.”
21 Pallas Nagylexikon, „attitude”, http://mek.niif.hu/00000/00060/html/008/pc000835.html. A Magyar
Színházm vészeti Lexikon az „attit d” címszótól a „pózhoz” utasít, ahol: 1. Eredeti értelemben testtartás,
attit d; régebbi korstílusokban olyan kimerevített testtartás, mely a fest iség követelményeinek megfelel en az
ábrázolt színpadi alak jellemét s rítetten, v. Az eljátszott jelenet hangulatát szimbolikusan összegezte. 2. Negatív
szóhasználatban modoros, mesterkélt testjátékot...” jelent. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 624.
22 A. Foucaut, De la Technique d’un Théâtre d’un oeuvre (Paris: Bureau central de l’union des associations
ouvrières catholiques, 1914), 99. „la reproduction muette de scènes historiques ou allégoriques par des acteurs
figurants qui prennent la pose plastique et l’expression des personnages qu’ils représentent. Les sujets de
tableaux vivants sont tirés, pour l’ordinaire, de scènes religieuses ou patriotiques et aussi quelquefois de
représentations allégoriques, comme dans les apothéoses.”

http://mek.niif.hu/00000/00060/html/008/pc000835.html.
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évekig (és azóta sem igazán). Az a ttit dök és él képek besorolhatatlan természete miatt

általában a s zínház-, vagy a zenetörténet, újabban a film vagy a performensz történetének

részeiként beszélik el.

Az él képek többnyire a színháztörténetek részei,23 és az att it dr l szóló klasszikus

munka is a már idézett színháztörténész Kirsten Gram Holmströmt l származik, aki az attit d

szorosan vett m faját Lady Hamiltonhoz kötötte. A Lad y 1815-ös halála után szerinte az

attit d „felolvad” az él képekben.24 Holmstörm  szerint  az  attit dök,  a  monodrámák,  és  a

tableaux vivants három különálló m faj volt (ebben a sorrendben), melyekb l az utolsó, az

él kép volna az igazi romantikus zsáner, míg a másik kett  inkább a 18. század része.

A tánc fel l közelítve Gabriella Brandstetter azt állítja, hogy a görög témák és egyre

„életh bb” megjelenítésük a 18. századi balett színpadán vezettek az attit dök kialakulásához,

és az els  igazi táncosn , aki ezt a m fajt m velte, Anna Friedrike Heinel (1753-1808) volt.

Brandstetter a „Goethezeit” egyik jellegzetes m fajának tartja az attit döt és egyben úgy

definálja, hogy az „középen áll színház és kép, tánc és szobrászat között.”25

A zenetörténet szempontjából az él képeknek szentelt egyik legjelent sebb német

munka Anno Mungen Bildermusik cím  két kötetes kutatása, melynek második kötete tisztán

forráspublikáció. Mungen kép és zen e kapcsolatával foglalkozik, végs  soron a filmzene

elméletéhez téve hozzá.  ahhoz a hagyományhoz ragaszkodik, mely a monodrámákban és az

él képekben a zenei kifejezés új (romantikus) lehet ségét látja.26

Két vitakérdés adott tehát a tudománytörténetben: az egyik az attit d származásának

(és m faji hovatartozásának) kérdése. Ezzel részletesen a 3. és 4. fejezetben foglalkozom. A

második probléma az attit d és az él kép viszonya és pozitív definíciói. E második kérdés

voltaképpen azt célozza, hogy meddig is beszélhetünk attit dökr l.

Az él kép egy mai (Birgit Joos) meghatározás szerint: „[Él ] személyek színpadi

elrendezése, akik rövid ideig mozdulatlanul és némán maradnak, így a szemlél  számára egy

képet formálnak.”27 Brandstetter a tableau vivant m faját egyszer en úgy definiálja, hogy az

az attit d „csoportos variációja.”28 Maud Calmé a francia lexikondefiníciók

23 Jack W. McCullough, Living Pictures on the New York Stage (Ann Arbor: UMI Research Press, 1981),
magyar színháztörténetben részletesebben említ él képeket Staud Géza, Magyar Kastélyszínházak, 3 vols.
(Budapest: Színháztudományi Intézet, 1964), Pór Anna, Balog István és a 19. század elejének népies színjátéka
(Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974), illetve e két forrásmunkára alapozva az azóta született nagy összefoglaló
színháztörténetek.
24 Holmström, Monodrama, Attitudes, Tableaux Vivants, 241.
25 Brandstetter, „Der Tanz der Statue,” 415.
26 Anno Mungen, „BilderMusik,” vol. 1.
27 Joos, Lebende Bilder, 13. „Szenische Arrangements von Personen, die für kurze Zeit stumm und
bewegungslos gehalten werden und sich so für den Betrachter zu einem Bild formieren.”
28 Brandstetter, „Der Tanz der Statue,” 415.
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összegzéseképpen: „Az él képek híres festmények vagy szobrok újraformálásai, történelmi,

biblikus, mitologikus vagy irodalmi témával, él , mozdulatlan, kosztümös és megrendezett

személyek által, a témák által meghatározott pózokban és kifejezésekben.”29

Az attit dre talán jellemz  a f entebb idézett 1817-es definíció (0.3.2), mely szerint

csakis szobrokat ábrázolnak él ként. Holmström egyszer , de talán hatékony distinkcióval él,

amikor implicite feltételezi, hogy az attit dök valamiképpen tartalmaznak mozgást

(„átmenetet két póz között”), míg a tableaux vivants pusztán mozdulatlan képek

kompozíciói.30 (Lásd részletesen a 4. és 5. fejezeteket).

A fentiek alapján az él kép és az attit d három módon különböztethet  meg. Az els

szerint az attit d szóló m faj, míg az él képhez általában sokan k ellenek. Lehetséges

mindazonáltal, hogy egy él kép számos attit db l áll, vagy pontosabban, a mimoplasztikai

technikát alkalmazzák az él képekben. A második szerint az attit d limitált tematikájú (antik

mitológiai alakok, szobrok), ám egy él kép bármilyen témát felvehet. Harmadikként, ha

elfogadjuk Holmström nézetét, különbség tehet  az attit dök aktív, mozgást tartalmazó, és az

él képek passzív jellege között.

0.3.4. Definíciók: történeti ív

Úgy gondolom, hogy az attit dök és az él képek a fentieknél pontosabban nem különíthet ek

el. Valószín nek tartom, hogy az él kép korábbi mint az attit d. Ezért az atti t döket egy

történeti skálán helyezve el három fázis elkülönítésére tennék javaslatot. Az ebben a

tanulmányban foglaltakra (18-19. század) részletes id rendet adok az 1. Táblázatban.

Noha talán már az antikvitásban is, valódi él képek el ször a vallásos teátrális játékok

részeként szerepeltek, illetve a középkori városi (céhes) felvonulásokban is megjelentek.31 A

reneszánsz udvari szórakoztatás elemei a 14 . századtól, nemcsak esküv k kellékei, hanem a

politikai reprezentáció ünnepeinek tartozékai.32 Az udvari játékok egyik kedvenc m fajává

válnak, noha valószín leg a testtel operáló él képek és a prózaszínház-korai énekes el adások

29 Maud Calmé, „Les Tableaux vivants dans la Photographie au XIXe siècle” (Mémoire de Maîtrise, sous la
direction de Bruno Foucart, octobre 1999), diplomamunka, 2 vols., (Université Paris IV – La Sorbonne,
1999),14. „Les tableaux vivants sont des reconstitutions de tableaux ou de sculptures célèbres; de scènes
historiques, bibliques, mythologiques ou littéraires, figurées par des personnages vivants et immobiles, costumés
et disposés par une mise en scène visant à reproduire les attitudes et les expressions indiquées par les sujets.”
30 Számára például Goethe Proserpinája az attit dök és a tableaux vivants egyesítése a monodráma égisze alatt.
Holmström, Monodrama, Attitudes, Tableaux Vivants, 234.
31 Philine Helas, Lebende Bilder in der italienischen Festkultur des 15. Jahrhunderts (Berlin: Akademie Verlag,
1999), 28-50. Lásd még Calmé, „Les Tableaux vivants,” 16.
32 Pl. az uralkodó bevonulása, gy zelmi menetek, koronázási ünnepségek. Az egyik leghíresebb eset Aragóniai
Alfonz 1443-as nápolyi bevonulásának ünnepélye. Helas, Lebende Bilder, 61-62.
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vegyes, kevert alkotásokban találkoznak. Pór Anna az él képek hagyományát arra a

középkori (reneszánsz, illetve barokk) m fajra vezette vissza, „amikor az itáliai devóciós

prédikáció keretében a passió egyes mozzanatait képek és szobrok felmutatásán kívül

esetenként némajátékkal is illusztrálták.”33

A 16. századi francia udvarban Balthasar de Beaujoyeux például a balett újonnan

feltalált m faját („modern találmány ez, vagy legalábbis oly távoli antikvitás felélesztése,

hogy akár modernnek is nevezhet ”) a „komédia” m fajával, vagyis szöveggel ötvözte az

udvari ünnepségeken. Leírásából nyilvánvaló, hogy olyan játékról van szó, melynek

narratívája van, képekb l kilép  emberek szövegeket mondanak el, és táncbetétek szakították

meg a látványosságot, melynek hátteréül az „él  képek” szolgáltak.34

Másodszor, az él képek a 18. században szalontevékenységgé és közösségi színházi

látványossággá váltak.35 Általában idézik, hogy Madame de Genlis oktatási célzattal rendezett

él képeket az orléans-i herceg gyermekei számára.36 Ebben az id szakban az él képekkel

párhuzamosan formálódik az attit d m faja, mely egy speciális gyakorlatot jelöl, amit el ször

els sorban az egyetlen (n i) el adó és a téma (egy antik személy vagy m , els sorban szobor)

utánzása különít el. Lehetséges, hogy nem Lady Hamilton pózolt el ször társasági

szórakozásképpen (1787),37 de az  neve alatt terjedt el ez a játék-m faj.

Harmadszor, az él képek és az attit dök egymás mellett léteznek, összekeveredve a

harmadik szakaszban, melyet el sorban a 19. századi modell és modellkedés jellemez. Ekkor

a pózolás általános társadalmi gyakorlattá válik, miközben a fényképezés feltalálása ezt a

pózolást szükségszer vé is teszi.38 Végs  soron, noha az egyes eredeti m fajok el is vesztek, a

pózolás és a mimoplasztikai gyakorlat nyomokban beépült a modern életformába, a modern

testtudatba és a m vészeti gyakorlatba (olykor észrevehetetlen természetességgel). Ezért e

harmadik szakasz id határait nehéz meghúzni, talán a második világháború környékére tehet

a totális beolvadás.

Összefoglalóan: a tableau vivant általános praxis, a mit történetileg úgy lehet

meghatározni, hogy felölel a reneszánsztól kezdve máig minden olyan csoportos gyakorlatot,

33 Pór Anna, Balog István, 134.
34 Pl. Kirké kertje, in: Balthasar de Beaujoyeux, „Le Ballet Comique de la Reine”, in: Táncpoétikák –
Szöveggy jtemény a reneszánsztól a posztmodernig (szerkesztette Fuchs Lívia) (Budapest: L’Harmattan, 2008),
20-30. Itt: 28.
35 Holmström, Monodrama, Attitudes, Tableaux Vivants, 239.
36 Holmström, Monodrama, Attitudes, Tableaux Vivants, 217.
37 Gail Marshall, Actresses on the Victorian stage: feminine performance and the Galatea myth (Cambridge
University Press, 1998), 40-43.
38 Fényképezés és tableau vivant összefonódásához: Sabine Folie és mások, Tableaux vivants, ibid (Kunsthalle
Wien). Lásd még a Musée d’Orsay 1999-es kiállításának katalógusát: Quentin Bajac (kurátor), Tableaux vivants,
fantaisies photographiques victoriennes, 1840-1880, (Paris: Réunion des musées nationaux, 1999).
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melyek él  emberek segítségével mozdulatlan képeket alkotnak. Talán teátrális m faj.

Lényege a bemutatásban áll, vagyis els sorban a néz  számára nyújt látványosságot.

Az attit d ezzel szemben történetileg jól körülhatárolható m faj, melynek spektruma

körülbelül 1760-tól kb. 1940-ig terjed. Plasztikus m alkotások és érzelmek testi

reprezentációja, sokszor összeköt  mozdulatokkal. Eleinte általában n k gyakorolják,

egyedül, a kés bb azonban (els sorban a sport antikizálása miatt) férfiak is. Pose plastique

néven már a 19. század elején cirkuszi számként is szolgált. A m vészi attit dben a közönség

számára nyújtott látványosságon kívül fontos a pózoló személy bels  azonosulása tárgyával, a

saját „élmény”. Sokszor tartalmaz erotikus elemet, a maszkulin gyakorlatban a homoszexuális

kultúra egyik jelent s elemévé válik.39

0.4. Módszertan és értelmezés: a test mint fénykép

Az attit d m faja különböz  típusú diskurzusok csomópontján jön létre, de önmagában is

diskurzust alkot: a testr l, a hel yes testtartásról, a hely es szépségr l, a b els  morális

megtisztulásról és egyben a helyes antik múltról is számot ad. Az attit d diszkontinuus

jelenség: ugyan tudunk el zményeket és folyományokat vagy még inkább konzekvenciákat

felmutatni, de szerves narratívát nem lehet rá építeni. Például a modern tánc nem az attit db l

származik, noha annak kétségkívül nagy szerepe van kialakulásában. Miképpen

értelmezhetjük esztétikai szempontból ezt a m fajt? Miképpen érthetjük meg átmenetiségét és

medialitását?

Gabrielle Brandstetter javasolja Aby Warburg pátoszformuláját mint az attit d

lehetséges hermeneutikai kulcsát:  a 18. s zázadi attit döket a pát oszformula fogalmával

kívánja leírni, például „a testek animációjának és k vé változásának pátoszformulájaként”

értelmezi a Galatea- és a Niobé-szituációt.40 Én erre a javaslatra építem a saját munkámat.

A pátoszformula olyan m vészettörténeti fogalom, mely maga is éppen annak az

episztémének a következménye, mint az attit d (pontosabban: míg az attit d a 1 9. századi

helyesség alkotója, a pát oszformula erre má r reagál). Vagyis: az at tit d mint m faj és a

pátoszformula mint analitikus kategória között bens séges kapcsolat áll fent, mert mindkett

a múlt meg rzésének formalizált aktusaira koncentrál és mindkett  alapvet  tárgyainak tekinti

az (el ször?) a görög antikvitásban kifejezett energiákat.

39 Florence Tamagne, A history of homosexuality in Europe: Berlin, London, Paris, 1919-1939, 2 vols. (Algora
Publishing, 2006) [francia eredeti: 2000]), 2:71, 179.
40 Brandstetter, „Der Tanz der Statue,” 422.
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Aby Warburg központi fogalma a Nachleben,  ami  azt  jelenti,  hogy  a  képi

reprezentáció bizonyos formái századokon keresztül megmaradnak, továbbélnek, és

különböz  környezetekben detektálhatóak. Ezek a f ormák pozíciók, melyeken keresztül

egyszer volt energiák örökl dnek. Ezek a formulák különösen ellenállóak a fel edéssel

szemben és talán önmagukban különböz  id ket jelenítenek meg. Ez még akkor is így van, ha

újra- és újramegjelenésük inkább a konfliktust jelenti, mint akadálymentes elfogadást.41

Warburg kifejezése, „az an tikvitás utóélete” (Nachleben der Antike)  talán  nem  is

annyira az övé, mint Fritz Saxlé, aki a Warburg-könyvtár központi kutatási problémájaként

ezt a kifejezést használta.42 Így talán inkább egy kutatási gyakorlatról és tematizációról van

szó, mint szigorú értelemben vett történelemfelfogásról. Warburg az antik minták folyamatos,

megszakítatlan létér l, egy adottságról beszél, mellyel a mindenkori jelen szembesül és

reflektál, légyen az a quattrocento, a 19. század vagy az 1920-as évek. Didi-Huberman azt

állítja, hogy Warburg számára az id  a központi fogalom, mely id  azonban nem-lineáris,

nem folyamatos, hanem tisztátalan (“impure time”) és a történelem folyásának ezen

anarchista felfogását a pátoszformulák koherenciája biztosítja.43

Warburg ezért követi Burckhardtot, amikor tanulmányaiban fenntartja, hogy a

történeti tudás végs  tárgya az antikvitás, mely újra és újra ismétli önmagát. Talán a legszebb

példája ennek Dürer és az itáliai antik cím  rövid mestermunkája, melyben azt bizonyítja,

hogy a Nietzsche által feltárt görög szenvedélyt, „a mimika által felfokozott élet” ábrázolását

mennyire értették már az olasz reneszánszban.44 Így ugyan nem Isten, de az istenek fejezik ki

magukat minden jelenben, mely hajlandó velük szövetségre lépni.

Szerinte az „antik” lényeg változatlanul egy-egy formulába zárva létezik, mintha

valami id kapszulában lenne. És ez a lényeg a mozgásban válik detektálhatóvá. A k épek,

melyek els sorban felületek, épp úgy viselkednek, mint egy-egy felületté lett modern test. A

múlt mint energia, mint mozgás ezeken a f elületeken hasonlóképpen szemlélhet , mint a

testpózokon. Philipp-Alain Michaud azt írja, hogy „könyvtárában Warburg mozdulatai

41 Matthew Rampley, The remembrance of Things Past – On Aby Warburg and Walter Benjamin (Wiesbaden:
Harrassowitz Verlag, 2000), 54.
42 Saxl, Fritz. „Das Nachleben der Antike. Zur Einführung in die Bibliothek Warburg,” Hamburger
Universitätszeitung 11 (1920-21): 244-247. Valamint: Fritz Saxl, „Die Kulturwissenschaftliche Bibliothek
Warburg in Hamburg,” in: Dieter Wuttke (Hrg.), Aby M. Warburg – Ausgewählte Schriften und Würdigungen
(Baden-Baden: Verlag Valentin Koerner, 1980), 331-334. 331: “Das Problem is das vom Nachleben der Antike.”
43 George Didi-Huberman, „Artistic survival: Panofsky vs. Warburg and the Exorcism of Impure Time,”
Common Knowledge 9 (2003): 273-285.
44 Aby Warburg, „Dürer és az itáliai antik”, in Széphelyi F. György (szerk.), Mnemosyne – Aby Warburg
válogatott tanulmányai (Budapest: Balassi Kiadó-Magyar Képz vészeti F iskola, 1995), 148-153. Itt: 150.
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’eltáncolt kauzalitások’ voltak és a könyvek gy jteménye nem volt más, mint egész

gondolkodásának objektivációja és a világ valamint a világban mozgó testek allegóriája.”45

A warburgi módszer tehát az id k és kapcsolatok érzéki megjelenítését is magában

foglalta, nemcsak a felületek mint mozgó testek értel mében, hanem a tudós min t a térb en

mozgó és mozgásával új és új összefüggéseket keres  alkotó tekintetében is. Az attit dök

vagyis modern testeken gyakorolt antik pózok a warburgi id koncepció materiális

megtestesít inek is tekinthet ek, mimoplasztikai formuláknak, melyeket újra és újra felvehet

a gyakorló, él  test.

Az attit dök pátoszformulán keresztüli értelmezését nagyon is termékenynek tartom,

hiszen az id  az attit d bemutatása során központi jelent ség . A vi zsgált periódusban

minden egyes él szobor egy elmúlt test és egy elmúlt világ jelenvalóvá tételét tartalmazza. Az

id síkváltás (német) ideológiájának kialakulásával részletesen a 2. fejezetben foglalkozom, itt

egy általános konzekvenciát szeretnék megfogalmazni.

Elméletem abban áll, hogy a mimoplasztikai pátoszformula (vagyis az attit d)

értelmezhet  testi fényképként.46 A f énykép – tág értelmezésben - egy olyan kép, mely

magába zár egy adott id pillanatot, nem-jelenlév  dolgokról ad jelenbeli „pontos” leképezést.

Az attit d gyakorlatában képeket hoznak létre, hiszen az él szobor addig hat, amíg nem

érintik meg. Pontosabban, az attit d megérinthetetlen, hiszen távolság kell az illúzió létéhez.

Hiába beszélünk tehát „szobrokról”, ezek a szobrok plasztikus, háromdimenziós fényképként

ködnek.

A „fénykép” fogalmán én az emlékezés azon képi formáját értem, mely a közvetlen

rögzítés lehet ségét állítja. Ez a forma nem pusztán képet alkot vagy képeket riz meg, hanem

azzal kecsegteti a felhasználót-befogadót, hogy közvetlen nyomokat tartalmaz egy elmúlt

id l. Ezáltal az ábrázolás a valóság közvetlenségének aurájával tüntet, miközben

hordozhatóvá is válik. A fizikai (vagy elektronikus) hordozó és az ezen a hordozón megjelen

ábrázolás egymást legitimálja. A fénykép hordozhatósága, annak anyaga tanúskodik az

ábrázolás közvetlenségér l. A warburgi pátoszformula éppen e szabadságtól nyeri el

jelentését, ezért a f énykép készítése és a mi moplasztikai tevékenység (ahol a te st maga a

hordozó) mint pátoszformulák megvalósítása között strukturális hasonlóság áll fenn.

A  testek  egy  másik  id  képét  veszik  magukra.  A  pózoló  test  még  nem  alakul

mintaképévé, vagyis automatikusan még nem érkezünk el az atlétikához és az olimpiai

45 Philippe-Alain Michaud, Aby Warburg and the image in motion (New York: Zone Books, 2004), 235.
46 Sokat tanultam az id k összjátékáról és a fényképekr l Rév István egyik CEU-s szemináriumából, melyért
köszönetemet fejezem ki.
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testekhez. Azonban plasztikus felületekké válnak, melyekb l megfelel  körülmények esetén a

múlt – vagy legalábbis a múlt bizonyos romjai – el hívhatóak.  A  pátoszformula  és  a

fényképezés közötti metodikai hasonlóság az attit dök esetében nyilvánvaló. A winckelmanni

követelmény, az autopszia az attit dökön keresztül speciális formában valósul meg. A néz

saját szemével valami eredetet lát (vagy eredetit lát), miközben tudatában van annak, hogy az

él – ezzel pedig a nagy herderi víziót teljesíti be (2.3).

Amennyiben ez a meg látás helyes, akkor módszertanilag az attit döket és a

mimoplasztikai technikát azon furcsa tárgyak között tudjuk elhelyezni, melyeket nem-fizikai

lenyomatokat tartalmazó képeknek hívunk. Az emlékezet nagy történetének részeseiként a

nem-kézzel festett festmények, Veronika kend je, vagy a keresztény ikonok után az attit dök

– ugyan efemer jelleggel, ám – u gyanazt a képpé válási technikát alkalmazzák. Egy nem

közvetlen mintakép megjelenítései, fényképek, melyeknek eredetijét egy tudat vagy egy tudás

hordozza. Ez a dolgozat ezt az elméletet kívánja alátámasztani.

A pózoló testek mint fényképek értelmezése arra is felhívja a figyelmet, hogy a vágy

tárgyául szolgáló képek és szobrok átadják ezt a tulajdonságot a testnek. Pontosabban, egy

paradoxon jön létre: a csak képeken (szobrokon) látható meztelen testek a képszer ség

megtartása árán legitimálják az él  testeket. Így jön létre a modern erotika, mely a testben egy

képet, s a képben egy testet keres. Reprezentáció és v alóság között elmosódnak a

határvonalak – ez a dilemma alapozza meg az új testszemléletet.

0.5. A disszertáció szerkezete

Az els  fejezet eszmetörténeti bevezet : a Pygmalion-motívum mint kultúrtörténeti formula

alakváltozásait mutatom be, k övetve Oskar Bätschmann int erpretációját, mely szerint

Pygmalion a felvilágosodás számára az ideális közönség prototípusává vált. Az eredeti mítosz

transzformációjának végén csak a szobrász és sz obra közötti viszony marad meg. A

Pygmalion-effektus m vészetelméleti és m vészettörténeti szempontból dönt  fontosságú, és

minthogy éppen e szituációból származik az attit d (a megelevenedett szobor) azt i s

megkockáztatom, hogy a modernitás individuális m vészet-fogalmának egyik alapító eszméje

érhet  nyomon az attit dökben.

A második fejezet is eszmetörténeti: az antik test mint di skurzus létrehozását

vizsgálja.  Itt  azzal  foglalkozom,  hogy  miként  válik  a  német  diskurzusban  a  feléled  szobor

esztétikai, majd politikai kategóriává. F  állításom, hogy az általam „újjászületés-eszmének”

nevezett gondolat a keresztény terminológia alapjain áll, még akkor is, ha éppen antiklerikális
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vagy vallásilag botfül  szerz kr l van szó. Az antik görögség újjászületésének m vészeti

(Winckelmann), majd esztétikai-nacionalista (Herder) felfogása után a báj születése (Schiller)

adja a mimoplasztikai gyakorlat egyik munícióját. Végül kitérek az antik görögség politikai

értelemben vett újjászületésére. A szobrok feltámadása és a fe ltámadás illetve újjászületés

mindig összekapcsolódik egy sokszor ki nem mondott elképzeléssel arról, hogy van valami

kifürkészhetetlen többlet, mely lehet vé teszi a nem-él  anyag élettel telítését.

A harmadik fejezetben a 18. században kialakuló attit döt mutatom be. El ször a 18.

századi els  feléb l a színész-pantomim kifejezés retorikai alapú elméleteit tekintem át

(Weaver, Du Bos), majd a mimoplasztikai tevékenységgel foglalkozom Marie Sallé

Pygmalion- és Ariadné-balettjén és néhány monodrámán keresztül, els sorban Rousseau

Pygmalion-jával. Itt a szín padi szubjektivitás keletkezése érdekel (dévoilement-elmélet)

valamint az attit d el tti testpozíciók gyakorlata.

A negyedik fejezetben a f  hangsúly Lady Hamilton attit djeinek és kontextusának

rekonstrukcióján van. Ezt az eredeti attit döt a performansz hibrid m faja fel l, a színház és a

képz vészet mixtúrájaként értelmezem, a pátoszformula fénykép-jellegét emelve ki. A

fejezet az attit d német recepciójával zárul, ahol az attit döt a balett ellenében valami

természetesnek, „pontosabbnak” értik meg. Ezzel állításom szerint egy korai „kortárs tánc”-

fogalom is keletkezik (mely aztán elhal).

Az ötödik fejezetben Holmströmmel ellentétben igyekszem bizonyítani, hogy az

attit d praxisa nem ér véget 1815-ben. Az attit db l származó mimoplasztikai gyakorlat

disszeminációja nem csak a közvetlen (elit) Lady Hamilton-követ k, hanem például a cirkuszi

mutatványosok tevékenységében is tetten érhet , én els sorban egy elfeledett zseniális

mutatványos, Ducrow m vészetét elemzem. Ebben az id szakban (19. század els  fele) az

él szobrok kanonizálódnak: egyrészt polgári szórakozásként, másrészt erotikus, részint

elítélend  mulatságként.

A hatodik fejezetben a korai fotográfia és a mimoplasztikai technika metszeteivel

foglalkozom. A min taképeket utánzó pózolás síkfelület  képpé válik. Ezt a fejezetet a

modellkedés 19. századi feltalálása vezeti be, mert maga az attit d is tekinthet  a modellkedés

speciális válfajának. Három m elemzést állítottam középpontba: Courbet A fest  m terme

(L’Atelier du peintre) cím  festményét, Rejlander Az élet két módja (The two ways of life)

cím  fotóját, és Julia Margaret Cameron híres Tanulmányok az Elgin-márványokról (Studies

after the Elgin-marbles) képét. Paradox módon a korai fotográfia mutatja meg iga zán az

attit d és a pózolás eredeti fotó-jellegét.
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A hetedik fejezetben teljes egészében François Delsarte-tal foglalkozom. François

Delsarte (1811-1871) a tánctörténetben gyakran emlegetett mitikus figura, aki az ún. Delsarte-

módszert találta volna fel, és e módszer amerikai recepciója az eg yik legfontosabb eleme a

modern tánc genezisének. Delsarte azonban maga nem táncos, hanem ének- és

deklamációtanár volt, a 19. század közepi Párizs jellegzetes figurája. Különös „alkalmazott

esztétikájával” egyfajta spirituális filozófiát kívánt volna f abrikálni. A fejezetben feltárom

Delsarte életét és részletesen rekonstruálom tanait, melyek a test megfigyelésének és m vészi

alkalmazásának korai példái.

A nyolcadik és e gyben utolsó fejezetet Delsarte egyesült államokbeli recepciójának

szentelem (1871-1885). A s zínészet, a „kultúra” és a polgárság elveinek amerikai

transzformációjának egyik elemeként a delsarte-i tanok is több lépcs s átalakuláson estek át.

Én els sorban arra koncentrálok, hogy ez az elsajátítás miképpen vegyül össze az attit dök

gyakorlatával, és a 19. századi amerikai vallásosság miképpen kedvez a testkultúra

kialakulásának és az antik testek/pantomimok mint templomi szórakozások kialakulásának.

Ez a fejezet a „Delsarte-féle attit dök” (Delsartean Attitudes) elemzésével zárul.

A Függelékben az attit dök illetve a mimoplasztikai technika magyarországi

recepcióját fedezem fel. Minthogy nem tartozik a szorosan vett tárgyhoz, valamint az

érdekl dés általános hiánya sem b átorított, ez a fejezet narratíva helyett els sorban néhány

magyar gy jtemény anyagára koncentrál. Pór Anna elméletét, mellyel a magyar 19. századi

„tablókat” a ké pmutogatás vásári m fajával kötötte össze, én a z él képek és a ttit dök

általános, nemzetközi története fel l közelítem meg.

Konklúziómban megismétlem az attit dök mint mimoplasztikai pátoszformulák

elméletét és megfogalmazom, hogy a mimoplasztikai gyakorlat 19. századi története miféle

további esztétikai-m vészettörténeti kihívásokkal szembesít minket.
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1. Pygmalion és Niobé (Eszmetörténeti bevezet  I.)

„cher et charmant objet”

Rousseau, Pygmalion47

Az attit d az érzé ketlen anyag és az érzéki közötti feszültséget használja ki. A j elenlév

él szobor az antikvitás felidézését a feléledésen keresztül váltja valóra. E mágikus aktusnak

két mesterelbeszélése adott, mindkett  Ovidius Átváltozásaiból származik: Pygmalion, a

szobrász és a szobra története, valamint Niobé, a fájdalmában k vé vált királyné. Pygmalion

mítosza számos alakváltáson esik át a középkor, majd a 18. század folyamán. Oskar

Bätschmann szerint a „pygmalioni helyzet” a felvil ágosodás m vészetértésének alapvet

kulcsa. Állításom szerint ez a mítosz az attit d lehet vé válásának feltétele, az attit d leképezi

– valóra váltja – a maszkulin m ítoszt. Ez a fejezet rövid eszmetörténeti bevezet ként e

formula illetve Niobé kultúrtörténeti felhasználásairól szól.

1.1 Pygmalion: a mítosz

Pygmalion Ovidius által leírt mítosza eltér  interpretációk tárgya (Átváltozások, X, 243-

298).48 Az alaptörténet szerint egy ciprusi szobrász beleszeret elefántcsontból faragott

szobrába.49 Aphrodité/Venus megkönyörül rajta és feléleszti a szobrot – a csont hússá válik.

Egy másik verzió szerint a ciprusi Pygmalion király (több ciprusi király – esetleg egy család -

is szerepel ezen a néven) egy Aphrodité-szoborba szeret bele és így az istenn  tulajdonképpen

47 Jean-Jacques Rousseau, Horace Coignet, Pygmalion: scène lyrique (ed. Jacqueline Waeber) (Genève: Librairie
Droz, 1997), 54.
48 Az ovidius-i mítosz, pontosabban a szobor lehetséges ókori interpretációinak kivonatát adja Annegret Dinter.
Ezek között szerepel az, hogy a szobor éppen „a szerelem hiányát” jelképezi vagy éppen, hogy „a valóságtól
való visszavonulás” a f  üzenet, politikai értelemben „Fluchtgedicht”, vagy egyszer en egy „erotisch pikante
Liebesgeschichte.” Dinter, Der Pygmalion-Stoff in der europaischen Literatur: Rezeptionsgeschichte einer Ovid-
Fabel (Heidelberg: Winter, 1979), 22-26. Egyesek szerint a történet nem más mint „hope of resurrection” -
Victor I. Stoichita, The Pygmalion Effect - From Ovid to Hitchcock (Chicago: University of Chicago Press,
2008), 9.
49 A szakirodalomban talán egyedül hangsúlyozza az elefántcsont jelent ségét Stoichita, The Pygmalion Effect,
10. Ugyan  veti fel, hogy egy kicsiny szoborról volna szó, így a csoda nem csak az életrekelés, hanem a kicsib l
naggyá válást is jelenti, ibid., 11.
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„személyesen” éled fel.50 A szobor ma ismert neve – Galatea – 18. századi francia találmány

(Rousseau használatában terjed el: Galathée).51

Azonban - mint arra Gerhard Neumann felhívja a figyelmet a Pygmalion-motívumnak

szentelt nagy német tanulmánykötet el szavában – Pygmalion mítosza sokkal komplexebb

ennél a közpo nti történetnél.52 Ugyanis Ovidius három ciprusi átváltozást fog egybe, mely

mind a szere lem istenn jének (Ciprus voltaképpeni birtokosának) hatalmát hirdeti. Az els

történetben a Céraszták, Amathus hegyének lakói a gyanútlanul betér  vendégeiket

feláldozták az isteneknek, ezért végül vad bikákká változnak. A máso dik szerint Propoetis

király lányai, a Propoetidák megtagadták a szerelem istenn jét, és ezért arra ítéltettek, hogy a

testüket áruba bocsá ssák az arra j áróknak, vagyis k lettek az els  prostituáltak. Végül

szégyenükben k vé változtak, hiszen a folyamatos szeretkezést l elfogyott a bel s  hevük,

„pirulni sem tudtak.”53

A harmadik történet úgy kezd dik, hogy Pygmalion a P ropoetidák tettei láttán

megundorodik az él  n kt l vagy legalábbis a közvetlenül elérhet  kínálattól. A szobor

létrehozásának tehát konkrét értelme van: a nem-megfelel  él k helyett a szobrász alkot egy

ideális n t, egy szimulákrumot,54 azzal a szándékkal, hogy helyettesítse az immorális

valóságot. Pygmalion szobrát egy megfelel , morális szerelemért, egy megfelel , morális

testért hozza létre. „Él  szép sz znek vélhetnéd könnyen e szobrot; / tán a szemérem tiltja

csupán mozdulnia, vélnéd; /m vészet fedi el, hogy csak m vészet. Az ámult /Pygmalion az

utánzott testt l gyúl szerelemre.”55

50 Szilágyi János György, „Az Átváltozások költ je”, in u , Paradigmák – Tanulmányok antik irodalomról és
mitológiáról (Budapest: Magvet  kiadó, 1982), 31-59, itt: 38-40. E verzió forrása Philostephanus elveszett
Ciprus történetei. Szilágyi szerint Ovidius tudatosan választotta Philostephanus történetét, s alakította át egy
talán még sibb változat szerint, míg a m vész „magánya” saját invenciója, 42. Victor Stoichita szerint a mítosz
archaikus verziójában a király és az istenn  szakrális egyesülése tükröz dik, The Pygmalion Effect, 8.
51 Helen H. Law, “The Name Galatea in the Pygmalion Myth,” The Classical Journal, 27 no. 5 (1932): 337-342.
Itt: 341. Law tanulmányát Meyer Reinhold folytatta, aki megállapítja, hogy Themiseul de Saint-Hyacinthe de
Cordonnier (megh. 1741) regényíró használja el ször a Galathée nevet, majd Rousseau használatában terjedt el.
Valószín leg mindketten a Galatea néven (Vergilius Eklogáiból) ismert népszer  bukolikus, pikáns n alakot
ültették át a névtelen szobor megnevezésére. A 18. században a szobrot egyszer Agalméris-nek, de többen Elise-
nek hívták (Bernard Shaw ezért választja majd híres, populáris Pygmalionjában, [1912] musical verziója My fair
lady, az Eliza nevet). Meyer Reinhold, „The Naming of Pygmalion’s Animated Statue,” The Classical Journal,
66. no. 4 (1971): 316-319.
52 Gerhard Neumann, „Pygmalion. Metamorphosen des Mythos” in: Pygmalion – Die Geschichte des Mythos in
der abendländischen Kultur, 11-58. Itt: 15. Úgy t nik, Németországban egyre nagyobb kritikai figyelmet
szentelnek a Pygmalion-témának, lásd például egy kit  weboldalt, ahol az Ovidius-szöveget elemzik illetve a
kés bbi Ovidius-illusztrációkat is összegy jtötték:
http://www.schule.de/schulen/gvb/GvB/Hauptmenu/Fachbereiche/Latein/PygmalionProjekt/Gliederung.htm.
Utoljára megtekintve: 2009-04-25.
53 Ovidius, Átváltozások (Devecseri Gábor fordítása, jegyzetek Szepessy Tibor) (Magyar Elektronikus
Könyvtár), pdf-verzió, 196-197.
54 Stoichita Baudrillard alapján használja a simulacrum fogalmát, The Pygmalion Effect, 2-3.
55 Ovidius, Átváltozások, 197.

http://www.schule.de/schulen/gvb/GvB/Hauptmenu/Fachbereiche/Latein/PygmalionProjekt/Gliederung.htm.
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Pygmalion szobra tökéletesen utánozza az é l  testet, megkett zi a  valóságot.  Az

utánzás-létrehozás, a mimesis, esetében kijavít és helyettesít. A szobrász úgy is bánik e csont-

virtuális testtel, mintha igazi lenne: nem csak csodálja, hanem „hiszi: ujjai lágy testébe

nyomódnak a lánynak, / s fél, hogy kék folt kél a leányon, ahol tapogatta” és „hitvesnek

hivogatja, pihér párnára nyugosztja,”56 melléfekszik és tapogatja. Pygmalion azonban ekkor

nem egy helyes szexuális magatartástól tér el, hanem éppen ellenkez leg:  képviseli az

erkölcsöt. A világból kivonult szobrász mesterségével fedi el, hogy mesterséges teremténye

egy új világ: „m vészet fedi el, hogy csak m vészet” – a l étrehozással élhet  testet formált,

erre elég a m vészet. Leonard Barkan szerint a sz erelmes maga lehel életet a szoborba,

pusztán azáltal, hogy úgy hiszi: él.57 Azonban nincs h atalma arra, hogy felélessze - itt lép

közbe az istenn .58 Mimesis, eros és pietas együtt éleszti fel a szobrot.59

Ezúttal az istenn  hatalma ellentétes irányú átváltoztatásra szolgál. Míg a Propoetidák

nem tisztelték az isteneket és ezé rt lettek erkölcstelenek, majd k szobrok, addig a t lük

elforduló m vész, aki önmagának tiszta szerelmet teremt, megindítja az istenn t: a k l

formált alakba lelket fúj. A m etamorfózis az isteneket nem tisztel  valóságot kicseréli a

vészet és az i sten közös hatalmával.60 Végül nem a szexuális szabadosság elítélésének

tanmeséjét (mely egyébként is csak büntetés), hanem Vénusz hatalmának dics ítését kapjuk.

Az a vágy gy z, mely tiszteli az istent.

Már ebben a történetben kódolva van az a formula, mely szerint a ( nagy, kiváló,

sikeres) m vészet olyan terület, mely kereteket biztosíthat a feléledésnek/újjáéledésnek.

Orpheusz lantja, Pygmalion vés je olyan tárgyak, melyek képesek áthágni az élet és a halál

közötti mezsgyét – persze isteni segítséggel, mely általában a szerelmes iránt részvétet érz

istenekt l származik. Vagyis a p ygmalioni történet nem feltétlenül az embergy lölet

mítoszainak rokona, hanem inkább az Orpheusz-mítosz párja.61 Mint arra sokan rámutattak

már, a m vészet mint a valóság helyettesít jének kései, 18. századi felfogása itt gyökerezik,

noha az eredeti g örög mítoszban a m vész önmagában nem elégséges a sz ubsztitúció

56 Ovidius, Átváltozások, 197.
57 Leonard Barkan, The Gods Made Flesh – Metamorphosis and the Pursuit of Paganism (New Haven and
London: Yale University Press, 1986), 76.
58 Hartmut Böhme, „Antike Anthropogenie-Vorstellung in Ovids Metamorphosen” in Pygmalion – Die
Geschichte des Mythos in der abendländischen Kultur, ibid., 89-125. Itt: 115-116. Böhme azt mondja, hogy
Ovidius „m vész”-fogalma szerint a természetb l fakad a m , épp úgy mint Cicerónál vagy Lukréciusznál,
azonban Pygmalion esetében a m vész pusztán formát képes adni. Ezzel ellentétben, Barkan szerint a Pygmalion
által elkezdett folyamatra az istenn  éppen csak áldását adja, s így Böhme interpretációjával egyenesen ellentétes
következtetésre jut, Barkan, The Gods Made Flesh, 76.
59 Stoichita, The Pygmalion Effect, 16.
60 Ezért nevezhet  Pygmalion akár a Propetidák „morális antitézisének” illetve „n gy löl nek”. Dinter, Der
Pygmalion-Stoff, 17.
61 Böhme, „Antike Anthropogenie-Vorstellung,” 113.
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végrehajtására.62 Ez a h elyzet (a szimulákrum létrehozása) az attit d id kapu-természetét is

megel legzi, mert az id sík-váltás a feléledés/k vé válás potenciálját használja ki.

1.2. Az immorális és morális Pygmalion

Pygmalion története a reneszánsztól kezdve önálló karrierre tesz szert.63 Az Ovidius-

illusztrációk történetét és a Py gmalion-baletteket az a lábbiakban áttekintve a mítosz

koronként – vagy helyesebben, illusztrátorként vagy éppen balett-szerz ként – eltér

interpretációját kapjuk.64 Igazi változás a 18. században történik: Oskar Bätsch mann a

Pygmalion-mítoszt és annak ábrázolásait a felvilágosodás-kori m vészeti publikum

kontextusában vizsgálván azt állítja, hogy a szoborhoz köt  pygmalioni viszony – annak

vággyal teli akarása – 1750 és 1800 között megfeleltethet  a közönség és az általában vett

alkotás viszonyának.65

E „pygmalionische Verhalten”66 azonban önmagában is megtalálható a szen tképek

keresztény tiszteletében, legalábbis az ik onok akarásában.67 Ett l talán nem teljesen

függetlenül a reneszánsz folyamán a Rózsaregény (Le Roman de la Rose, 13. század)68

illusztrált példányain, például egy 1487-es kiadáson azt látjuk, ahogy a szobrász el ször

kifaragja, majd csodálja az éle tre kelt n t (3. KÉP), melyen keresztül voltaképpen az isten

jelenik meg.69 A Pygmalion-ábrázolásokban megjelen  vallásos imádat egészen a 18. század

közepéig jellemz  marad. Az Ovide moralisé en prose, mely az Átváltozások 15. századi

62 A Pygmalion-mítosz mint a tableaux vivants mentális el készítése felmerül Birgit Joos-nál is, Joos, Lebende
Bilder, 83-91.
63 A motívum megjelenik a kora keresztény szerz knél (Alexandriai Kelemen és Arnobius) illetve a
skolasztikusoknál is (pl. Arnulph von Orléans). Dinter, Der Pygmalion-Stoff, 26-47. A 13. század el tt nem
tudunk Pygmalion-ábrázolásokról: Stoichita, The Pygmalion Effect, 21.
64 A Pygmalion-illusztrációkat Andreas Blühm dolgozza fel a legrészletesebben. Andreas Blühm, Pygmalion –
Die Ikonographie eines Künstlermythos zwischen 1500 und 1900 (Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris:
Peter Lang, 1988).
65 Oskar Bätschmann, „Belebung durch Bewunderung: Pygmalion als Modell der Kunstrezeption” in Pygmalion
– Die Geschichte des Mythos in der abendländischen Kultur, 325-370. A 18. századi „közönség” és „néz ”
feltaláláshoz lásd például Radnóti, „jöjj és láss”, 250-251.
66 Bätschmann, „Belebung durch Bewunderung”, 351.
67 Hans Belting, Kép és kultusz – A kép története a m vészet korszaka el tt (Budapest: Balassi Kiadó, 2000
[1990]), 42-47.
68 A Rózsaregény több változtatást is bevezet az eredeti ovidius-i mítoszhoz képest, például Pygmalion feleségül
veszi a szobrot. Stoichita, The Pygmalion Effect, 44.
69 Le Roman de la Rose illusztrációihoz: Stoichita, The Pygmalion Effect, 21-54; és Sylvia Huot, „Women and
’woman’ in Bodley, Douce 332 (c. 1400): A case of ’accidental meaning’?” in Catherine Bel, Herman Braet
(eds.), De la Rose: texte, image, fortune (Leuven: Peeters , 2006), 41-58. Itt: 46. Valamint Blühm, „Antike
Anthropogenie-Vorstellung,” 31-32; és M-E. Dever-Bruel, „L’illustration du roman de la Roman de la Rose de
Guillaume de Lorris dans les manuscrits des bibliothèques parisiennes, étude des rapports du texte et de
l’image,” Perspectives médiévales n. 22, (1996): 60-63.
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francia átdolgozása, els sorban mint erkölcsi m veket kezeli a mítoszokat.70 Leonard Barkan

szerint a középkori Átváltozások-ábrázolások részei annak a kultúrának, mely folyamatosan

kommentálja saját (keresztény) viszonyát a pogány múlthoz.71 Ennélfogva a moralizált

Ovidius logikus következménye a pogány történetek új hermeneutikájának. Ez az értelmezés

a szobrász és az isten kapcsolata helyett a szobor feléledésének keresztény és egyben pikáns

csodájára koncentrál.

Ez a hermeneutika Bernard Salomon 1557-es Ovidius-illusztrációján jól kimutatható.72

(4. KÉP) A képen három fázist lát a néz . A háttérben valószín leg a szégyentelen Propitédák

állnak, akik V énusz temploma el tt éppen k vé változnak. (A s zöveg nem említi a

Propitédákat, ezért az is lehet, hogy a háttérben három alak egyszer en Vénusznak hódol.) Az

el térben a szobrász látható, aki éppen csókolgatja éledez  szobrát. A n  a szobrásztól

törzsével elfordul, csak fejét fordítja oda, két keze f elemelve, az eg yik kicsit behajlítva. A

harmadik képen a brutálisan vastag fallal elválasztott hálószobában a történet beteljesedését

látjuk: az immár megelevenedett szobor mellét fogja a szobrász. Blühm szerint Salomonnál

áll el ször a sz obor a középpontban (s nem a szobrás z), így válik „emblémává” ez az

ábrázolás.73 Vagyis, a szimulákrum tolakszik a középpontba.

Valóban ez a szituáció ismétl dik az 1559-es másolatban,74 majd Vergilius Soli 1569-

es képes Ovidiusában is (5. KÉP).75 Ez utóbbi annyiban különbözik, hogy itt a háttérben nem

a Propitédák három n alakját látjuk, hanem egyetlen imádkozó alakot (talán Pygmaliont

magát). Itt a szobor bahtyini értelemben groteszk figuraként jelenik meg: kilép a megszokott

valóságból, hogy „a test és a külvilág” közötti határokat feloldja.76

A 17. századtól kezdve Pygmalion-történet egyre gyakrabban bukkan fel.77

Bätschmann már korábban idézett érvelését egy 1651-es Ovidius-illusztrációval (Pierre

Firens) kezdi. (6. KÉP) Szerinte ekkortájt indul az a f olyamat, melyben a néz  „belép a

70 Dinter, Der Pygmalion-Stoff, 41-43.
71 Barkan, The Gods Made Flesh, 95.
72 La Métamorphose d’Ovide figurée (Bernard Salomon, dess.) (Lyon: Jan de Tournes, 1557), 122. Lásd hozzá:
Ghislaine Amielle, „Les Metamorphoses illustrées en France au XVIe siécle,” in: Die Rezeption der
Metamorphosen des Ovid in der Neuzeit – Der antike Mythos in Text und Bild (Hermann Walter-Hans-Jürgen
Horn, Hrg) (Berlin: Gebr. Mann Verlag, 1995), 79-84.
73 Blühm, Pygmalion – Die Ikonographie, 45-49.
74 La Vita e Metamorphoses d’Ovidio (olasz, ismeretlen illusztrátor) (Lyon [Lione] Giovanni di Tornes, 1559),
140.
75 Posthii germershemii Tetratischa in Ovidii Metamorphosis libri XV (Virgilus Solis, grav.) (Francfort: G.
Corvinum, S. Feyerabendt et W. Galli, 1569), 124.
76 Mihail Bahtyin, François Rabelais m vészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája (Budapest: Európa
Könyvkiadó, 1982 [1965]), 390.
77 Blühm a németalföldi Pygmalion-ábrázolások gazdag sorát adja és egyben azt állítja, hogy itt vált volna Hans
Speeckaert 1582-es ábrázolásával Pygmalion „el ször a szobrászat allegóriájává.” Blühm, Pygmalion – Die
Ikonographie, 50-51.
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képbe”, és átveszi azt a viszonyt, mely a m vészt a szobrához f zi – pontosabban: a m vész is

néz vé válik - vagyis a m alkotást a vallási értelemben vett imádat (Verehrung, admiratio)

tárgyaként kezeli.78 Firens képén a m vész még u gyan átkarolja a szobrot, de hamarosan

Pygmaliont kizárólag mint távolságtartó néz t látjuk.

Ez a kép azonban több ennél, hiszen Salomonhoz hasonlóan még mindhárom

történetet ábrázolja. Pierre Firens illusztrációja ugyan Pygmaliont állítja az el térbe, de a két

másik történet végeredménye is me gtalálható. Amathus lakosai bikaként állnak Cip rus

lankáin, mögöttük a Propetidák, akik szintén már átváltozott alakjukban, vagyis

szobrokként láthatóak. A rajz ezt az átváltozást két technikával ábrázolja: egyrészt már-már

formátlanná teszi a n i testeket, másrészt alakjuk a földb l n  ki vagy a földhöz tapad. Az

el térben Pygmalion áll, ahogy éppen átöleli szobrát.79

A két immorális – a s zerelem istenn jének nem engedelmesked  – tett büntetéseivel

kontrasztban a helyesen cselekv  szerelmes, az önmagának tiszta testet alkotó m vész a téma.

Firens esetleg a középkori ikonográfiára támaszkodik, hiszen az átkarolás és a szobor

pozíciója is egyezik Salomon által ábrázolttal. Azonban képén a szobrász imádatának tárgya

nem csak a töké letes test, hanem a vétlen test e szménye – éles ellentétben a bikává/k vé

változó, b nös testekkel. Ez a barokk, moralizáló felhang azonban csak addig maradhat meg a

mítoszban, amíg a bikák és a Propoetidák ellenpárja kíséri, így a hármas átváltozás együtt

tanúsítja a megfelel  szerelem hatalmát.80

A 17. században a Pygmalion-mítosz még e morális követelmény szimbólumaként

szolgált. Firens mellett a (f rancia, olasz) udvarok kedvelt mitológikus játékaiban is így

használták. Az egyik legkorábbi balett-divertissement, Houdart de la Motte (1672-1731) A

vészetek gy zelme (Le Triomphe des Arts) cím  1700 május 17-én bemutatott (Michel de la

Barre zenéjével) öt felvonásos m vének utolsó szakasza Pygmalion és „la Propitede”

konfliktusával kezd dik.81 Ez a rész „A szobrászat” (La Sculpture) címet viseli és utolsóként

mutatja be a m vészet – vag yis a szerelem istenn jének – hatalmát, mely a helyes vágyat

prezentálja, a Propoetida hiábavaló, örök lángolásával szemben.

A 18. században, mely a motívum „virágkora,”82 a  Pygmalion-történet önállósul és a

morális helyesség helyett egyre inkább maga a szobor és a feléledés, az életre kelt érzéketlen

78 Oskar Bätschmann, „Belebung durch Bewunderung”, 328.
79 Érdekes, hogy Blühm Firens munkáját említi ugyan, de Bätschmann-nal ellentétben nem tulajdonít neki
különösebb jelent séget. Blühm, Pygmalion – Die Ikonographie, 162.
80 Szilágyi János György, „Az Átváltozások költ je,” 41-42.
81 Houdart de la Motte, Le Triomphe des Arts, Ballet, Representé par L’Académie Royale de Musique. Le
Seziéme jour de May, 1700 (Paris: Christoph Ballard, 1700).
82 Dinter, Der Pygmalion-Stoff, 65.
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anyag csodája kerül az el térbe. Ezt az „önállóvá válást” – mint azt John L. Carr megjegyzi -

a francia színházi hagyomány Pygmalion-karikatúrái, komikus Pygmalionjai is er sítik.83 A

történettel együtt a tekintet önállósul, s t Bätschmann érvelése szerint a néz  maga kerül a

vész szerepébe.84 Immáron  nem  a  m vészt  szemlélik,  ahogy  m vére  tekint,  hanem  a

befogadó veszi át Pygmalion helyzetét.

Az ovidiusi készlet nem pusztán a m vészet önálló létszféraként való

megteremtésében jut kiemelked  szerephez. A P ygmalion-történet a 17. század végét l

kezdve az anyagról és az érzékekr l szóló filozófiai viták egyik nagy allegóriájává válik.

Megelevened  szobrok és vakok példáival már Locke és Condillac is él tek az érzéke lés

keletkezésének problémájáról írott é rtekezéseikben, mások filozófiai regény formájában

konkrétan Pygmaliont használták (André-François Boureau-Deslands, Pigmalion, 1741).85 A

történet a 18. század elején talán az egyik leger sebb kultúrmotívummá – mesterelbeszéléssé

– vált, melyet a képz vészett l a filozófián át a táncig mindenhol felhasználtak.

A mítosz azonban – s ez talán a kulturális emlékezet felejtésére is példa – elvesztette

morális kontextusát. Felhasználása által a 18. században a testhez való viszony, vagy talán a

testre szegez  tekintet egyre markánsabbá válik, a mod ellek és a szobrok testei témává

lesznek.

1.3. Pygmalion és a csoda

Mint Gabrielle Brandstetter kimutatja, a Pygmalion-történet a 18. századi balett és egyáltalán

a tánctörténet számára központi motívumként funkcionál.86 A két legfontosabb m  Marie

Sallé 1734-ben, Londonban bemutatott Pigmalion cím  alkotása (lásd 3.2.1), és Jean-Philipp

Rameau híresebb Pygmalionja, „Acte de Ballet”-je (1748).87 Rameau balettjában (mely De La

Motte átdolgozása) La Propétide-b l Céphise lesz, azonban csak a balett elején jelenik meg.

Vagyis a m vész és a szobor kapcsolata lesz az egy etlen téma, illetve az átváltozás maga,

melynek ábrázolása – Brandstetter szerint – immáron a tánc egyik f  probémája.88 Hozzá kell

83 John L. Carr, „Pygmalion and the Philosophes: The Animated Statue in Eighteenth-Century France,” Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes, 23, no. 3/4 (1960), 239-255. Itt: 242. A 18. században legalább három
Pygmalion-komédia született: Romegnesi (1741), Gaubier (1753), Poinsinet de Sivry (1760).
84 Bätschmann, „Belebung durch Bewunderung”, 328.
85 Carr, „Pygmalion and the Philosophes,” 250-252.
86 Gabrielle Brandstetter, „Der Tanz der Statue,” 399.
87 Brandstetter, „Der Tanz der Statue,” 397 és 405.
88 Brandstetter, „Der Tanz der Statue,” 399.
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tenni, hogy Németországban is bemutatnak fontos Pygmalion „pantomimeket”, például

Barbara Campanini szereplésével a berlini Operában 1745-ben.89

A „meglelkesült szobor” („La Statue animée”), ahogy már de la Motte szövegében

szerepel, Rameau barokk balettjében egyedül marad a szobrásszal. Ugyancsak ketten vannak

a 18. századi francia Pygmalion-ábrázolásokon, például Moreau vérb  barokk-rokokó

Ovidius-illusztrációján (1767-71, 7. KÉP) vagy Étienne-Maurice Falconet Pygmalion-szobrán

(1763, 8. K ÉP).90 Ezeken az alkotásokon a szobor testén keresztül megjelen  isteni ál l a

középpontban.91 Falconet szobora ha nem is az els , de a legjelent sebb szobrász általi

„válasz” a P ygmalion-motívumra, melyben kett s feladattal szembesült: márványban kellett

az elefántcsontból él  testbe való átmenetet megmintáznia.92

A 18. s zázadban a Pygmalion-motívum legalábbis Franciaországban új toposzként

kezd el m ködni: els sorban a csoda és a z érzékelés kérdése vált fontossá.93 Rousseau

monodrámája, a Pygmalion (1762-1765), Pygmaliont immár teljesen egyedül állítja a néz  elé

(lásd b vebben a 3. fejezetben).94 A zenei aláfestéssel megvalósuló lírai jelenet (scène

lyrique) pusztán a szobrász monológja, melybe a szobor csak a legvégén szól bele: Moi, majd

c’est moi, majd megérintvén egy másik szobrot: ce n’est plus moi, és végül, miközben kezét a

vész szívére teszi: Ah! encore moi.95 Így az él  szobor önmagát határozza meg, miközben

Pygmalion h séget esküszik neki, a „ch er et cha rmant objet”-nak. A felél ed  szobor egy

önálló szubjektivitás kinyilvánítása. Ez az önm eghatározó gesztus a k orai attit d egyik

jellemz je is lesz.

A francia diskurzusban kett sség figyelhet  meg. Míg korábban dominálnak a szobrot

mint az isteni jelenlétét és a szobrászt mint ezt az istenit csodálót bemutató ábrázolások, addig

89 Blühm, Pygmalion – Die Ikonographie, 82.
90 Diderot, Falconet barátja, mesterm nek tartja ezt az alkotást az 1763-as Szalonról szóló beszámolójában
(Oeuvres complètes de Diderot, Tome X, vol. 1 [ed. Jules Assézat] [Paris: Garnier Fréres, 1876], 221), mégis
feltehet en err l a szoborról beszél, amikor „megragadna” egy Falconet-szobrot és „porrá törné” (Denis Diderot,
„D’Alembert és Diderot beszélgetése” [ford. Csatlós János] in u , Válogatott filozófiai m vei [Budapest:
Akadémiai kiadó, 1983] 210-224. Itt: 212), majd humusszá komposztálná, hogy bebizonyítsa, hogy „egy test a
tétlen érz képességb l a tevékeny érz képesség állapotába” képes kerülni – vagyis márványból szerves anyag
keletkezhet. Carr, „Pygmalion and the Philosophes,” 247 és Aurélia Gaillard, „Aimer une statue”, in Éric
Méchoulan (dir.), Intermédialités, „Aimer,” n° 4, (2004): 67-85; online:
http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/cdoc/fiche_article.asp?id=10188. Itt: 72.
91 A 18. századi francia Pygmalion ábrázolásokhoz lásd: Carr, „Pygmalion and the Philosophes,” 244-248.
92 A francia kortársak Diderot-val az élen, éppen ezt emelték ki. Blühm, Pygmalion – Die Ikonographie, 87.
93 Henri Coulet, Pygmalions des Lumières összegy jti az összes francia Pygmalion-szöveget, melyek általában
az érzékelés kérdése körül forognak. Ahogy Deslandes Pigmalion cím  filozófiai regényében mondja, ez a „sujet
aussi bizarre et aussi philosophique” a 18. századi francia m vészetben és filozófiában hihetetlenül er s hatást
fejtett ki. Deslandes, in Coulet, ibid., 49, Carr, „Pygmalion and the Philosophes,” 252.
94 Kritikai kiadás: Jean-Jacques Rousseau, Horace Coignet, Pygmalion: scène lyrique (ed. Jacqueline Waeber)
(Librairie Droz, 1997).
95 Rousseau, Pygmalion: scène lyrique, 54.

http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/cdoc/fiche_article.asp?id=10188.
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a század második felében egy érdekes ambivalencia t nik fel, mely az isteni beavatkozás

helyett a profán s zerelem megelevenít  erejét helyezi a középpontba, és e zt a l átást éppen

Rousseau m ve nyitja.96 Gaillard javaslata szerint ez a profán szerelem egyenesen az

idolátriát vagyis a szobrok imádatának pogány gyakorlatát eleveníti fel és mintájául szolgál a

különböz  szexuális „devianciáknak”, például a nekrofíliának, hiszen egy szobrot szeretni

nem más, mint szeretni „a fehér és hideg halált” („la blanche et froide morte”).97 A szobrok

szemlélete általi „pogány” beavatásra utal Radnóti Sándor is, amikor kiemeli, hogy

Winckelmann autopszia-követelménye (a szobrok saját szemmel való látása) új kulturális

rituálé.98 Ha Leonard Barkan az Átváltozásokban a k özépkor számára a pogány örökség

kihívását látja, mely az allegorikus gondolkodással vált némileg feloldhatóvá,99 akkor  a

fentiek alapján talán éppen az allegória-ellenesség okozza az idolátria újbóli megjelenését a

18. században.

Pygmalion a 18. századi végi francia m vekben egyedül maradt  szobrával,  se  a

Propetidák, se Vénusz nem kíséri.  Magányos néz  és magányos csodáló lett:  a m élvez  új

modellje. Bätschmann a német recepció kapcsán egy másik írásában egyenesen egyfajta

elragadtatásról ír, mely immáron a befogadókat jellemzi.100 Radnóti szerint ez a szemlélet a

zseniesztétika komplementere, mert „[u ]gyanúgy új nyelvet teremt, s ha ott a m vész

eredetiségének, itt a befogadó eredetiségének fölértékeléséhez vezet. Befogadó és m  között

nem következik be az a szerepcsere, amelyet alkotó és m  között a zseniesztétika implikál,

mindazonáltal a m  értékére nézve az általa kiváltott érzelmi hatás nagysága válik

meghatározóvá.”101

Talán kimutatható némi d iszkrepancia a francia és a német diskurzusok között. A

német m vészetfogalom megszületése és els sorban Winckelmann ugyanis a csoda helyett a

lehetetlen vágy és a tekintet szabadságának jelképévé tette a Pygmalion-mítoszt.102 Így végül

nem a transzcendens esemény, tehát a holt anyagból él  szövetté válás, hanem a meztelen test

aprólékos szemlélete válik fontossá és az a világ, amihez ez a test eredetileg tartozott.

Franciaországban a filozófiai diskurzus és a speci ális táncdiskurzus miatt a szobor

96 Carr, „Pygmalion and the Philosophes,” 249.
97 Aurélia Gaillard, „Aimer une statue”, 83. A „pygmalionizmus” mindazonáltal csak a 20. század elején lett
kanonizálva mint szexuális perverzió: Stiochita, The Pygmalion Effect, 5.
98 Radnóti, „jöjj és láss”, 34-35 és 200-201.
99 Barkan, The Gods Made Flesh, 111.
100 Oscar Bätschmann: „Pygmalion als Betrachter. Die Rezeption von Plastik und Malerei in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts”, in: Wolfgang Kemp (Hg.), Der Betrachter ist im Bild - Kunstwissenschaft und
Rezeptionsästhetik (Köln: DuMont Buchverlag, 1985), 183-224. Itt: 188.
101 Radnóti, „jöjj és láss”, 252.
102 Radnóti, „jöjj és láss”, 88.
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megelevenedése az érzékelés és a tánc önnön metaforája lesz. A koreográfus és táncteoretikus

Jean-Georges Noverre (1727-1810) például evidenciaként említi VIII. levelében, hogy „a tánc

kellemesen megrajzolt szép szobor, rag yogó kontúrokkal, kecses pozíciókkal, nemes

attit dökkel, ám hiányzik bel le a l élek. A hozzáért k úgy figyelik, ahogy Pygmalion

elgondolkodott a szobrán. Hozzá hasonlóan mi is szenvedélyesen azt kívánjuk, keljen életre,

világosodjon meg benne a szellem, és fejez djön ki benne a lélek.”103

Noverre pusztán azt akarja mondani ezzel a fricskával, hogy rossz a korabeli tánc –

ezzel is igazolva mindazokat, akik a pygmalioni pozíciót a néz  (vagy a koreográfus) új

szerepével azonosították. A táncosok és a szobrok közötti határ azonban talán pontosan ezért

nem  volt  mindig  világos.  Amennyiben  ugyanis  a  pygmalioni  helyzet  a  minta,  annyiban

minden m alkotás szobor. És ezért a test szemlélete kitett a pygmalioni szemnek, mely hol az

élet és a szellem jelét keresi a testen át, hol pedig a testen mint erotikus felületen id zik.

A Pygmalion-motívum és a 18. századi esztétikai testszemlélet az attit d kontextusa.

Az  él képek,  a tableaux vivants keletkezésének okát Bätschmann a pygmalioni magatartás,

vagyis a szobrok csodálatának széleskör  elterjedésében látja,104 de m int láthattuk él képek

vallásos és udvari m fajként a 18. századi Pygmalion-értés el tt is léteztek.105 A pygmalioni

helyzet elterjedésével az él képek inkább átértékel dnek. Az attit d, mely az él kép nagyon

speciális változata a 18. században (lásd a 4. fejezetet), voltaképpen immorálisan hágja át

Pygmalion m helyének határait, hiszen egy eleve él  testtel csalja meg a szobrászokat vagyis

a közönséget.

1.4. Az erotikus Pygmalion

A 19. században a Pygmalion-motívum elszabadul. A Galli ca francia digitális könyvtár a

Pygmalion keres szóra a 18. századból harminc darab m vet ad ki, míg a 19. századból 392

darab szöveget talál és ez csak a digitalizált és jobbára francia termelés.106 Továbbra is

megtalálható képz vészeti témaként, tánctémaként, és prózai darabokban. Blühm szerint a

Pygmalion-motívum igazából ekkor válik a „m vész emancipációjává”, tehát a m vészr l

alkotott (zseni) elképzelések a Pygmalion szerelem-életrekeltés metafizikai kontextusával

azonosulnak.107 A Radnóti által felvetett komplementaritás a század elején összeér.

103 Jean-Georges Noverre, Levelek a táncról és a balettekr l (Budapest: L’Harmattan, 2008), 77.
104 Bätschmann, „Belebung durch Bewunderung,” 351.
105 Philine Helas, Lebende Bilder, 4.
106 A keresés dátuma: 2009. február 10. www.gallica2.bnf.fr.
107 Blühm, Pygmalion – Die Ikonographie, 125; 138-140.

http://www.gallica2.bnf.fr.
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A 19. századi erotika a látásban megjelen  hatalmat találja fel, melyben már meglév

18. századi mintákra támaszkodik.108 Ehhez talán szükséges, hogy valaki egyedül legyen a

vel, épp úgy, ahogy Pygmalion a szob rával, amikor tapogatta és melléfeküdt. Most már

nem kell melléfeküdni ahhoz, hogy él nek láthassa a n éz . Bätschmann tétele szerint a

csodálat önmagában elég az életrekeltésre.109 Kérdés, hogy „a társasági

el adások/szórakozások” („gesellschaftliche Belebungen”) vagyis maguk az él képek

mennyiben voltak egyben közösségi erotikus események. A szobrok testeinek polgári

utánzása egyben egy újfajta erotikus testtudatot hoz létre – a „szép test” fogalmát konstruálja

meg és ez volna a dönt  pont az attit dök polgári gyakorlatában.

Balzac Ismeretlen mesterm ve vagy Gérôme érzéki Pygmalion képei (1890, 9. KÉP

Galatea hátulról) csak néhány illusztráció arra, hogy miképpen tér vissza a 18. századi közeli

illetve távoli tekintet feltalálása után a szobor átkarolása. Gérôme két Pygmalion képe közül

az egyiken (talán el ször a Pygmalion ábrázolások történetében) a szobrot hátulról látjuk  a

megelevenedés közben.110 De a kép témája immár nem a csoda, hanem az a már-már brutális

szenvedély, mellyel a szobrász az éltre kelt alkotást megcsókolja.111

A 19. század második felében számtalan irányba töredezik a Pygmalion-mítosz, noha

az erotikus recepció a jell emz .112 Ellenpéldaként említhet  Edward Coley Burne-Jones,

akinek négy képb l álló preraffaelita Pygmalion-narratívájában a szobrász inkább szerzetes

(1875-78, 10. KÉP). A 16. századi szent rémület tér vissza például Giulio Bargellini képén,

melyben a korh nek öltözetett szobrász nem csodálja az ani mált szobrot, hanem elborzad

láttán (1896, 11. KÉP). A 19. sz ázadi végi stílusjátékok éppen azt mutatják, hogy a

Pygmalion-történet és recepciója reflektáltan él immár. E reflexió lényege szerint a meztelen

i testet néz  férfitekintet mitológiáját adja ki.

108 Jaucourt az Enciklopédia „Pygmalion” szócikkében explicit szexuális utalást tesz a szobor felélesztésére
(Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Tome XIII [Neuchatel: S. Faulché,
1751-65], 591), lásd hozzá Carr, „Pygmalion and the Philosophes,” 248. A látás és a (politikai) hatalom
összefüggésének alapjait Foucault vetette meg a panoptikusság fogalmával (Felügyelet és büntetés – A börtön
története [Budapest: Gondolat, 1990], 273-279), itthon m alkotások értelmezésében Rényi András alkalmazza
els sorban, pl. „El Kazovszkij kegyetlen testszínháza” cím  tanulmányában, in: u , Az értelmezés tébolya
([Budapest]: Kijárat kiadó, 2008), 342-369.
109 Bätschmann, „Belebung durch Bewunderung,” 328.
110 Gerald M. Ackermann, Life and Work of Jean-Leon Gerome (with a catalogue raisonné) (London: Sotheby's,
1986).
111 Külön említést érdemelnek Gerôme m helyének fotói, melyek tökéletesen a Pygmalion szituációt adják
vissza – a szobrász munka vagyis életre-keltés közben. Stoichita, The Pygmalion Effect, 164-165.
112 Mint korábban utaltam rá, a Pygmalion-mítosznak mindig is volt egy erotikus interpretációja, pl. John
Marston 1598-as The Metamorphosis of Pygmalion’s Image, in Jane-Ann Pfirter-Kern, Aspects of Ovid’s
Metamorphoses: Its Literary Legacy (Zürich: Juris Druck und Verlag Diektion, 1993), 54-59. A 19. századi
erotikus recepcióhoz és ahhoz, hogy miképpen szolgált az erotika tanításaként a történet: Dinter, Der Pygmalion-
Stoff, 131-136.
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1.5. Niobé

Miután röviden áttekintettem a m aszkulin Pygmalion-mítosz alakváltozásait, szeretném a

történet inverzióját megemlíteni. Ez az inverzió egyben a 18. századi n i szubjektivitás

megmutatkozásához is kulcsot ad. Nio bé története is az ovidiusi készletb l származik,

azonban mind ikonográfiájában, mind kultúrvonatkozásaiban a felvilágosodás el tt

elhanyagolható jelent ség .

Ez a t örténet – a k vé változott él  test – sz intén a g örög ókorig visszavezethet

kulturális minta (a bibliai készletr l nem beszélve). Niobé mítosza szerint egy napon a büszke

thébai királyn  a gyermekeit dícsérve kevélységével kihívta Latona istenn  haragját. A sértett

istenn  fia, Pheobus, megöli Niobé összes gyermekét.113 Niobé legkisebb lánygyermekét sem

kíméli, míg végül az asszony fájdalmában „inye közt jéggé v ált végül a nyelve, / bénulnak

restté az erek testében örökké; /már nyaka sem mozdul, karját nem emelheti többé; lábai nem

lépnek, belül is csak szikla a tes te.”114 A Propetidák kih lésével szemben Niobé k vé

változása mégsem a b nös asszony mementójaként, hanem mint a gyászoló anya képe marad

meg, mert „márvány testéb l könnypatak omlik.”115

A Niobé-illusztrációk nem futnak be hasonló publikus karriert mint a Pygmalion-

reprezentációk – Niobé egy speciális n i diskurzus számára vált toposszá. Niobét is a 18.

században találják fel újra,116 mint a tragikus pátosz,  az elveszettség és az anyai,  legfens bb

fájdalom kifejezését: mint a Bevezet ben említettem, Brandstetter szerint Niobé nem más

mint „a k véválás pátoszformulája” („Pathosformel der Ste ineren”) a 18. századi

táncábrázolásokban.117 Mint látni fogjuk, Ni obé az els  attit dök egyik jelent s

alapszituációja. Kés bb gyakori és kedvenc témájává vált a 19. századi tableaux vivants-nak

és talán éppen azért, mert a fájdalom kifejezése a n iség egyik attribútumává vált vagyis egy

bels  állapot formájaként szolgált. A megjelenített témában ugyanis nincs m vész és szobra,

t, nincs férfi és általában még leölt gyerekek sincsenek ( k nem változtak k vé). Vagyis

nincs kit helyettesíteni, Niobé önmagát állítja az attit dben.

A n i test 19. századi felszabadítása e n i él szobrokhoz szorosan kapcsolódik és ez a

folyamat – els sorban az Amerikai Egyesült Államokban – az ant ikvitás n i recepciójának

113 Ovidius, Átváltozások, 106-109
114 Ovidius, Átváltozások, 109.
115 Ovidius, Átváltozások, 109.
116 Oscar Bätschmann: „Pygmalion als Betrachter. Die Rezeption von Plastik und Malerei in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts”, in: Der Betrachter ist im Bild - Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik, ibid., 184-185.
117 Brandstetter, „Der Tanz der Statue,” 397.



13

diskurzusain belül is értelmezhet .118 (Noha ez az elsajátítása jóval korábban, a 17. században

kezd dik az arisztokrata hölgyek körében.119)  Kérdéses,  hogy  maguk az  attit dök  a  n i  test

felszabadításának vagy éppen elnyomásának dokumentumai: Mary Megan Chapman például

úgy tekinti a 19. századi él képek m faját, mint ami „meghatározó volt a n k mint statikus és

néma látványosságok konstrukciójában egy túlnyomóan férfi-közönség számára.”120 Mások,

például a már idézett Nancy Lee Ruyter szerint éppenséggel felszabadító volt a pózolás és a

i test (politikai/szexuális) szabadságához járult hozzá ez a k ulturális gyakorlat.121 (Lásd

részletesen a 8. fejezetben.)

Bárhogyan is áll a dolog, Niobé mítosza olyan szituációt szolgáltatott a társaságbeli

hölgyeknek, melyben egy pozícióban mély fájdalmat fejezhettek ki. Ez a lehet ség az antik

mítoszkészlet nem-erotikus alkalmazását jelenti, valami olyasmit, mely paradox módon a

pygmalioni pikáns szituációba komolyságot és g yászt csempész. Ugyanakkor fel kell rá

figyelni, hogy mind a Niobé, mind az Antigoné, Médea és egyéb narratívák kész szerepeket

kínáltak a n knek: anya, lány, stb. Paradox módon tehát miközben ezen megformált maszkok

által a n i szubjektivitás el ször fejezte ki magát, a legtöbb esetben ezek sematikus, nemi

társadalmi szerepeket is megtestesítettek. Így felszabadítás és elnyomás egyszerre születik

meg.

1.6. Összefoglalás

A fentiekben röviden bemutattam, hogy miképpen válik Pygmalion és Niobé mítoszaiból

pygmalioni és niobei szituáció. E két kultúrtörténeti motívum a felvilágosodásban, valamikor

a 18. szá zad közepén változik meg alapvet en. Pygmalion közvetlen mintát kínál a

alkotások csodálatára és az élettelen-él  testek nagy diskurzusának példájára. Niobé a n i

szubjektivitás egy potenciális lehet ségévé válik. Míg a pygmalioni esemény formájává válik

az attit döknek, Niobé lehetséges tartalmává. Ezt a tematikai készletet azonban körbeöleli a

18. században az antikvitásról, az antik testr l, a szobrászatról és a plasztikusságról folytatott

nagy tudományos diskurzus – a következ  fejezetnek ez lesz a témája.

118 Ruyter például többször is adja, hogy Genevieve Stebbins egyik kedvenc attit dje a Niobé-formula volt pl.
Ruyter, The Cultivation of Body, 60.
119 Caroline Winterer, The mirror of Antiquity - American Women and the Classical Tradition, 1750-1900
(Ithaca and New York: Cornell University Presss, 2007), 12-39.
120 Mary Megan Chapman, „Living Pictures”: Women and tableaux vivants,12.
121 Ruyter, The Cultivation of Body, xvi-xvii.
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2. Az antik test diszkurzív feltalálása (Eszmetörténeti bevezet  II.)

„minthogy ember és teljesen eleven test, cselekedetként beszél hozzánk”

Herder122

Pygmalion és Niobé mítoszának 18. századi átalakulása egy általános diskurzus keretén belül

történt, mely az antikvitás érvényességér l és újjáélesztésér l szólt. Ez teszi lehet vé, hogy a

mimoplasztikai gyakorlat esztétikai memória-technikaként terjedjen el. Az esz tétikai

elmélkedések egyik legfontosabb fókuszpontja a szobrászat és a szobrászaton keresztül a test.

Az attit d elterjedésének szempontjából pedig a test német ideológiája a legfontosabb.

Ezért ebben a fejezetben el ször azt vizsgálom, hogy Winckelmann miképpen teremti

meg a görög test ideálját és a hozzá kapcsolódó kulturális rendszert és h ogyan reagál erre

Lessing, a látható helyett a láthatatlanra terelve az esztétikai figyelmet. Másodszor Herder

Plastik cím  munkáját elemzem. Ez a m unka összeköti az érzékelésr l szóló 18. századi

filozófiai elmélkedéseket (Locke, Condillac, Diderot, Baumgarten) az antikizáló

szépségelméletekkel (Winckelmann, Lessing). A tap intás mint látás/ a látás mint tapintás

felvetése rendkívül meghatározó a kés bbi attit dök számára. A szob or mint egy jelenvaló

test értelmezése megnyitja az utat, hogy a (német) nemzeti ideológia konkrét tárgyakat

kapjon. Ezt hívom „nemzeti antikvitásnak.”

Harmadszor a mozgás és a szépség közötti összefüggésre koncentrálok Schiller

kapcsán. Els sorban a bájosság, a „kellem” diszkurzív megteremtése érdekel, melyben a test

mint tudatosan formálható matéria teremt dik meg és a hol a „tánc” el ször képz dik meg

mint valami nem-természetes. Záró exkurzusként azt mutatom be, ahogy a 19. századi görög

szabadságharc német politikai interpretációja összemosódik az ókori görögség képével. Azt

állítom, hogy az újjászületés fogalma a feltámadás keresztény eszméjének analógiájára, de

esztétikai és politikai tartalommal keletkezik. A winckelmanni antikvitás-felfogás jelent s

módosulásokon esik át a 19. század folyamán és egy esztétikai „klímaelméletb l”123 politikai-

kulturális feltételek sorozatává válik.124

Ezek a német szövegek csak kiemelt elemei egy általános, nemzetközi klasszicista

eszmecserének, mely arról szólt, hogy mi is a mú lt jelent sége a jelen számára. Az 1 .

122 Johann Gottfried Herder, „Plastik – Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions
bildendem Traume” in: u , Schriften zu Philosophie, Literatur, Kunst und Altertum, 1774-1787 (Herausgegeben
von Jürgen Brummack und Martin Bollacher) (Johann Gottfried Herder Werke in zehn Bänden, Band 4)
(Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1994), 243-326. Itt: 300.
123 Radnóti Sándor kifejezése, Radnóti, „Jöjj és láss,” 59.
124 Mosse, The Nationalization of the Masses, 21-46.



15

fejezetben említett francia filozófiai Pygmalion-elmélkedések, továbbá az ízlésr l és

vészetr l szóló angol esszék környezetében kell elgondolni ket. A test fogalma egy közös

elit diskurzus részét alkotta, mely érzékelésr l, szépségr l, fájdalomról, kifejezésr l és az

antikvitásról szól.125

2.1 A test mint a múlt újjáéledésének helye

Már a 18. század el tt különböz  típusú analitikus diskurzusok szólnak az ókori testekr l. A

szobrászat elméletében a Plinius által emlegetett „ikonikus szobrok” az egyik legfontosabb

motívum.126 Ezek reneszánsz kommentárjait és az ikonikus szobrok 18.-19. századi elméleteit

Magyarországon Újvári Péter dolgozta fel. Újvári a terminus különféle kontextusain keresztül

a valóság és annak ábrázolásának kérdését vizsgálja. Ez a m vészettörténet-történeti

vizsgálódás a szobortipológiai hagyomány bemutatásával egy zárt diskurzust nyit fel, mely az

ókori mintákat els sorban szövegek alapján közelítette meg a 18. századig.127

A szobrászati/m vészetelméleti traktátusok mellett azonban nem-m vészeti

diskurzusok is rizték az ókori testmintákat. A 16. század u tán a test orvosi szemléletében,

boncolásában és medikai ábrázolásában is szerepet kaptak, például különböz  orvosi albumok

klasszikus pózokban helyezték el a testeket (pl. Bourdon 1678-as anatómiájának címlapja, 12.

KÉP), vagy pedig hátterük volt antikizáló.128 Általában véve jellemz  a tudományos albumok

esztétizálása – ezen aspektussal többek között Lorraine Duston foglalkozott.129 A halott test

ábrázolása nem mindig, de sokszor összefonódik az antik mintákkal.

Ezek a minták azonban nem vonták automatikusan maguk után a valós, „jelenkori”

testek transzformációját. A színházon kívül a 18. század végéig nem tudok olyan esetr l,

melyben él  testeken valóban megjeleníteni kívánták volna az ókori testeket, legyenek azok

görög vagy római modellek – kivétel a királyi udvar, mely önmagában reprezentációs és

125 Heller Ágnes, „Megtestesülés az európai hagyományban” in: u , Megtestesülés (Debrecen: Csokonai Kiadó,
2005) (Alföld Könyvek), 25-48.
126 Plinius, Naturalis historia, 34. könyv, xi, 16. Online:
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/34*.html. Utoljára megtekintve: 2009-04-
30.
127 Újvári Péter, A portré és az „ikonikus szobrok” - Egy ókori fogalom újkori története (Budapest: ELTE, 1999,
kiadatlan doktori disszertáció).
128 Daniel Arasse szerint két társadalmi gyakorlat válik a medikális-ideális testábrázolásban fontossá: az emberi
organizmus újradefiniálása az új anatómiában és a viselkedés, a „civilité” új szabályai. Daniel Arasse, „La chair,
la grâce, le sublime” in: Alain Corbin és mások (szerk.), Histoire du Corps – Vol. I. (Paris: Seuil, 2005), 1:411-
477. Itt: 434. Amé Bourdon, Nouvelles tables anatomiques (Cambray: Chez l’autheur; Paris: Laurens d’Houry,
1678) albumának címlapja, megtekinthet :
http://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/browse.html#B. Utoljára megtekintve: 2009-01-04.
129 Vö. Lorraine Daston, Peter Galison, “The Image of Objectivity,” Representations 40, (1992): 81-128.

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/34
http://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/browse.html#B.
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színházi helyszín. Még a 17. századi színházban is olyan pozitúrákban és olyan öltözetben

utánozzák sokszor az ókori h söket, mint akik a „jelenkor” részei.130 Ez  megváltozik  a  18.

században, mert az antikvitás felélesztésének nagy projektje a „korh ” vagy a „pontos” elvét

is jelenti. A kosztü mök, kéztartások, pozíciók immáron specializált tudás által

meghatározottak. Az „eredeti” fogalma is ekkor keletkezik.131

A 18. századi m vészeti minta-testb l a 19. század els  felében politikai test válik,

ami pedig politikai diskurzusok és politikai reprezentációk tárgyává lesz. Ez a változás együtt

jár az antikvitás interpretációinak változásával is. A „változás” nem egyetlen pillanat terméke,

azonban pontosan meghatározható, hogy Görögország mint független politikai tényez  létével

és szabadságharcának recepciójával válik a szó szerin ti görög „újj áéledés” (1821-1830)

képzelt valósággá.

Számos fontos fogalom alkotja azt az in tellektuális mátrixot, amiben az ókor

„felélesztése” történik. Szabadság, természet, kultúra, nemzet, m vészet, történelem – o lyan

18. századi intellektuális találmányok, melyeknek kifejtésére itt nincs mód. Azonban

miközben a test fogalmára és reprezentációjának az ókorral való összefüggésére koncentrálok

az alábbiakban, érdemes észben tartani e részprobléma környezetét.

2.2 Winckelmann, Lessing

2.2.1 Winckelmann és a jelenidej  látás

Mint Pygmalion kapcsán hangsúlyoztam, az antik testek a reneszánsz m vészeti mintái között

jelennek meg hangsúlyosan, azonban ezeket a m vészeti mintákat még nem kíséri egy

általános testkultúrára irányuló diskurzus. A 18. században az új romok és töredékek (Pompei,

Herculaneum) megtalálása egy olyan m vészettörténeti-esztétikai váltást generál,132 melyben

már nemcsak az ábrázolások min ségér l, hanem ezen ábrázolásokat lehet vé tev életvilág

feltételeir l is szó lesz. Részint ezen életvilág feltárására jön létre az archeológia tudománya.

A test és kultúra közötti kapcsolat megalapozója Joachim Winckelmann (1717-1768),

akinek legnagyobb hatása talán nem is f ve, az Antik m vészettörténet (1764) kiadásában,

130 A César – Calendrier Electonique des Spectacles Sous L’Ancien Régime et Sous La Révolution
(www.cesar.org.uk) projekt adatbázisa alapján.
131 Még akkor is, ha a rekonstrukció egy utópia rekonstrukcióját jelentette, legalábbis még Winckelmann
számára, Radnóti, „jöjj és láss”, 241-279. Leonard Barkan a reneszánsz rekonstrukciós gyakorlatát materiális és
diszkurzív példákra bontotta, talán Winckelmann az utóbbihoz tartozna. Barkan, Unearthing the Past, 210.
132 A régi tárgyak, a „múlt” nagy felfedezései a 16. század elejét l kezd dnek és Barkan szerint a történelmi
változást éppen ezen új dolgok megtalálása okozza. Leonard Barkan, Unearthing the Past, xxii. Kérdés, hogy
valóban okozott-e hihetetlen újdonságot Pompei megtalálása vagy pusztán következ  fázisát jelenti egy sokágú
folyamatnak.

http://www.cesar.org.uk
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hanem  a Gondolatok a görög m alkotások utánzásáról a festészetben és a szobrászatban

(1755) cím  munkában áll.133 Számára – legalábbis ebben a korai m ben – az a ntik

alkotások vizsgálata els sorban testek vizsgálatát jelenti, Radnóti Sándor kifejezésével a

vészet itt „szép testek mimézise.”134 Winckelmann az antik testekhez képest a kortárs, 18.

századi testeket alábecsüli, és ez az értékelés azzal is jár, hogy miközben az antikvitás

egyfajta szellemi-m vészeti újjáélesztésér l fantáziál, mégis távolságot teremt az elmúlt és a

jelen között. Ez a távolság azonban éppen az azonosuláshoz szükséges. Az azonosulás vagy a

nézés által vagy pedig a közvetlen utánzással válik lehetségessé.

Híres bonmot-ja szerint a g örögöket kell utánozni ahhoz, hogy utánozhatatlanok

legyünk. Vagyis a winckelmanni paradoxon voltaképpen az, hogy miképpen lehet utánozni az

utánozhatatlant?135 Az utánzás fontossága azt is jel enti, hogy lényegében halottnak,

elveszettnek tekinti az ókori világot, mely többé nincs magától értet  érvénnyel jelen. Mint

Radnóti megjegyzi, a barokk számára az antikvitás még kézenfekv , „használati” tárgy

volt.136 Winckelmann és a k és bbiek számára azonban az antikvitás távol van. Ugyanis az

„újjáélesztéshez” el ször halottnak kell tekinteni valamit és éppen ebben áll a winckelmanni

antikvitás-szemlélet egyik sajátossága.

A drezdai m vészettörténész, kés bbi római antikvitás-felügyel  ideális test-felfogása

a görög testek képzésének beható tanulmányozásán alapult. Szerinte az ókori g örögségben

minden a szép létrehozását szolgálta: „az égbolt”,137 a testgyakorlatok és a meztelenség

megmutatása,138 a ruhák és a gondos nemzés, és maga a görög faj.139 Az égbolt és az éghajlat

adja a magyarázatát a egyedi görög útnak – így v álasztja le például Egyiptomot a görög

területekt l, hiszen ott „a természetet hatásában szigorúbb törvények gátolták.”140 A testi

szépséget folyamatosan közszemlére kellett tenni – erre voltak alkalmasak az ünnepek, hogy

„a m vész a l egpontosabban megismerkedjék a szép természettel.”141 De ne mcsak az

ünnepek, hanem mindenfajta ny ilvános esemény: „a legszebb ifjak ruhátlanul táncoltak a

színházban.”142 S így a m vészet a tö kéletes természeti alakot egy ideálos testmintává

133 Johann Joachim Winckelmann, „Gondolatok a görög m alkotások utánzásáról a festészetben és a
szobrászatban”, in u , vészeti írások (Budapest: Magyar Helikon, 1978) 7-57.
134 Radnóti Sándor, „Miért kell utánozni a görögöket?” In: A szabadság értelme – az értelem szabadsága (szerk.
Dénes Iván Zoltán) (Budapest: Argumentum, 2004), 251-268. Itt: 253.
135 Michael Fried, „Antiquity Now: Reading Winckelmann on Imitation” October, 37 (1986): 87-97. Itt: 89.
136 Radnóti, „jöjj és láss”, 316-317.
137 Winckelmann, „Gondolatok,” 10.
138 Winckelmann, „Gondolatok,” 11.
139 Winckelmann, „Gondolatok,” 12-13.
140 Winckelmann, „Gondolatok,” 14.
141 Winckelmann, „Gondolatok,” 16.
142 Winckelmann, „Gondolatok,” 15.
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formálhatta.143 Ez a l átás, mely a kultúrát az esztétikai fenség el állítójaként (gyártójaként)

érti meg, kés bb tovább örökl dik.144

A görög (férfi) test képzése, nevelése és meztelen megmutatása Winckelmann szerint

tehát a tökéletes ábrázolás érdekében történik. Ez a tökéletes ábrázolás két elven nyugszik: a

hasonlóság és a szépség elvén.145 Egy eszmény el állítása alkotja a problémát: egy olyan

eszményi testé, mely egyben vonatkozásban is áll a valós testekkel, vagyis a (hasonló) érzéki

szépség és az ideális szépség ötvözete.

Winckelmann tovább is lép egy lépéssel. Számára ugyanis a görög szobrok nem csak

szép m alkotások, hanem els sorban kifejez  testek. Végs  konklúziójában vagyis a

közismert „minden m vészetnek kett s célja van: gyönyörködtetnie és egyszersmind tanítania

kell” mondatban a szobrokról leolvasható eszmény az, amit a kif ejezés által

megtanulhatunk.146 A kifejez  test iskolapéldája a Laokoón-csoport és m aga Laokoón.

Fájdalma ugyanis nem csak az arcán, hanem egész testében megfigyelhet : „a fájdalom, mely

a test minden izmában és minden ízében megmutatkozik.”147 Ez az a pont egyben, mely a 18.

század közismert m fajelméleti vitája elindul. Ez a vita a test mint kifejez  anyag fogalma

számára is fontos.

Simon Richter szerint ezért minden olyan interpretáció téves, mely kizárólag a szépség

elméletét látja Winckelmann és a 18. századi német klasszicisták m veiben. Szerinte a

szépség 18. századi esztétikája (legalábbis m vészetelméleti és nem m vészetfilozófiai

értelemben) egyben a fájdalom esztétikája is volt.148 Ezért Winckelmann választása nem

véletlen, hiszen a Laokóon alakja a legnagyobb fizikai fájdalmat a legszebb formában mutatja

meg.

Richter interpretációja nem igazán forradalmi, hiszen a m vész – Winckelmann

szerint – nem a testet vagy a test állapotát formázta meg (még csak nem is egy narratíva

egybegy jt  pontját), hanem éppen a lélek nyomorúságát. A meztelen test semmi más mint

egy ideális forma a „nagy lélek” kifejezésére.149 Egy pszichológiai állapotot látunk, ha

ránézünk. És egyben a formáló m vészt is, akinek „saját magában kellett éreznie azt a

szellemi er t, amelyet márványba vésett.”150

143 Winckelmann, „Gondolatok,” 16.
144 Ludwig Uhlig (Hrg), Griechenland als Ideal – Winckelmann und seine Rezeption in Deutschland (Tübingen:
Narr, 1988), 13-14.
145 Winckelmann, „Gondolatok,” 17.
146 Winckelmann, „Gondolatok,” 57.
147 Winckelmann, „Gondolatok,” 30.
148 Simon Richter, Laocoon’s body and the aesthetics of pain (Detroit: Wayne State University Press, 1992), 11.
149 Winckelmann, „Gondolatok,” 31.
150 Winckelmann, „Gondolatok,” 31.
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Paradoxon, hogy mégis a nyugodt testhez rendeli a lélek igazi mivoltának kifejezését:

a lélek „nagy és nemes csak az egység, a nyugalom állapotában lesz.”151 Mintha m ködne

valami visszahatás, miszerint a test nem a lélek kifejezése, hanem ellenkez leg, a lélek a testi

kifejezés által modifikált. Ez a paradoxon alapozza meg azt a konfliktust, mely a lélek

nyugalma és a test fájdalma között fennáll a Laokóonban. A leolvasható „eszmény” mégis két

dolog kifejezése: egyrészt a megformált lélekállapotot mutatja, másrészt összefüggésben áll a

megformáló „szellemi” erejével. Így a winckelmmanni szobrok kett s hordozó felületekként

ködnek.

A szobrok tehát nem testek vagy legalábbis nem csak k testek. Olyan érzéki

alkotások, melyek a reálisnak és az ideálisnak közös megtestesülései. Ennek megfelel en, egy

kés bbi munkában úgy véli, hogy ha nem állnának rendelkezésünkre az ókori alkotások,

akkor a „a szépség érzékletes fogalmát […] a legszebb emberekb l vett részletek nyomán”

alkotná meg.152 Az eszményi testet emberek helyett azonban olyan szobrokból alkotja meg,

melyek már eleve egy ideált hordoznak – mert a szobrokból végs  soron nem is kell elvonni

semmit, hiszen az eszmény eleve ott van.

A szobor kifejezés. A kés bbi Antik m vészettörténet egy helyén a kifejezés fogalmát a

következ képpen definiálja: „A kifejezés lelkünk és testünk cselekv  és szenved  állapotának

utánzása, éppúgy a szenvedélyé mint a cselekvésé.” („Der Ausdruck ist eine Nachahmung des

wirkenden und leidenden Zustandes unserer Seele und unseres Körpers und der Leidenschaft

sowohl als der Handlungen.”)153 A kifejezés tehát a lélek, a test és a szenvedély állapotainak

utánzása – a mimoplasztika kés bbi alapelvét fogalmazza meg.

Winckelmann egyik gyakorlati példája a római belvederei torzó leírása.154 Ekkor nem

a torzót írja le, hanem azt, ami helyett a torzó áll, s t, ami helyett az egész, teljes szobor állna

mint kifejezés. Költészet és képz vészet felosztásáról szólva Winckelmann szerint a

szobrász úgy mutatja Héraklészt, „mihelyt a h s az istenek közé emelkedett […] min tegy

halhatatlan testtel.”155 E test és a torzó Héraklész tetteit zengi, minden egyes testrész a néz t

egy-egy narratív elemhez vagy éppen lelki tulajdonsághoz viszi: a csíp  a szilárdságot jelenti,

míg a combok Héraklész vándorlására emlékeztetnek.156

151 Winckelmann, „Gondolatok,” 32.
152 Winckelmann, „Megjegyzések a m alkotások szemlélésér l”, in vészeti írások, 67. Mivel azonban “a
németek között ez nem történhet meg”, ezért Winckelmann-nak a szép arcra kell korlátozni a szép fogalmát.
153 Johann Winckelmann, Geschichte der Kunst des Altertums (Wien: Phaidon-Verlag, 1984), 164.
154 Johann Winckelmann, „A római belvederei torzó leírása”, in: vészeti írások, 89-98.
155 Winckelmann, „A római belvederei torzó,” 93.
156 Winckelmann, „A római belvederei torzó,” 95.
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A torzó h átizmainak látványa Winckelmannt arra in dítja, hogy egyfajta

fenomenológiai megfigyelést tegyen: itt a z anyag „szellemivé” vált.157 Ez a „k iáramlás” a

szobor virtuális rekonstrukcióját teszi lehet vé, a hát a fejhez vezet, a vállak a karokhoz.

Maga a képzeletben rekonstruált test azonban nem test, hanem „a forma valamilyen edénye”,

ez egy isteni, halhatatlan test, mely „megtisztult az emberiség salakjától.”158

A torzó mint ezen szellemi test maradványa tanulásra szolgál. Winckelmann korábban

kifejtett nézetei szerint ehhez a szellemi testhez el ször egy érzéki tökéletes, majd abból egy

ideális test me gteremtése kell. A m ár idézett Richter a szépség win ckelmanni fogalmát a

vízhez köti a Antik m vészettörténet egy helyére hivatkozva: „A szépség ezen fogalom szerint

olyan lesz mint a f orrásból zubogó legtisztább víz, amelyik annál egészségesebb, minél

ízetlenebb, hiszen minden idegen részt l meg van tisztítva.” („Nach diesem Begriff soll die

Schönheit sein wie das vollkommenste Wasser aus dem Schosse der Quelle geschöpft,

welches, je weniger Geschmack es h at, desto ges under geachtet wird, weil es von allen

fremden Teilen geläutert ist…”)159 Vagyis a szépség a legjobb, legátlátszóbb vízhez hasonlít,

Richter szerint a Laokoón ezt „a szépséget a fájdalomhoz való viszonyában mutatja meg.”160

Olyan ez, mintha a szépséget vízként meg kellene tisztítani, és e tisztítás módja a fájdalom

volna.

Amennyiben valóban így állna a helyzet, akkor a test fájdalmának antik kifejezését

összeköthetnénk azzal a b völettel, melyben a kereszténység Krisztus elgyötört testének

reprezentációját szemlélte. Feltehetnénk a kérdést, hogy a test fájdalma, mely Krisztus

esetében istenbizonyíték, s t a megváltás garanciája és eg y meghatározott transzcendencia

kifejezése, vajon a Laokoón-értelmezés esetében mennyire ad – talán tudattalan –

interpretációs készletet Winckelmann kezébe (vö. b nökt l való megtisztulás).

Megkérdezhetnénk azt is, hogy vajon Winckelmann voltaképpen egy kései barokk, katolikus

keresztény antikvitás interpretációt ad-e (még akkor is, ha áttérése egyszer en kényszerb l

származik), s t, hogy a test mint a kifejezés helyének újra-feltalálása vajon nem éppen egy

ellenreformációs paradigma része, eredménye, következménye vagy az arra ado tt

ellenreakció.161

157 Winckelmann, „A római belvederei torzó,” 96.
158 Winckelmann, „A római belvederei torzó,” 97.
159 Winckelmann, Geschichte, 150.
160 Richter, Laocoon’s body, 31.
161 Ezt a kérdést akkor is feltehetjük, ha nyilvánvaló, hogy a barokk ízlés és els sorban Bernini ellenében fejti ki
álláspontját. Winckelmann és Bernini között az egyik legfontosabb különbség azonban politikai: míg Bernini a
trón és az oltár m vésze, a fennálló rend támogatója, addig Winckelmann görögség-eszménye éppenhogy
„forradalmi”, a jelen viszonyait el nem fogadó. Radnóti, „jöjj és láss”, 306-308, valamint Winckelmann
„barokkságához”, ibid., 316.
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Radnóti Sándor „barokk maradványvonásokról” beszél Winckelmann esetében,

amikor a m alkotás autonómiáját és heteronómiáját elemzi, és azt á llítja, hogy az új

vészetfogalom „maga is tartalmazza a kett sséget. A p aradigmatikus m alkotás, a görög

szobor két, ellentétes vonatkozására reflektál: egész a modern világban, de eredeti világának

csak része és töredéke – autonómiája kényszer  változás eredeti állapotának heteronómiájával

szemben.”162 A keresztény felfogással ellentétes módon Winckelmann nem a jöv  ígéretét

látja a testben (vagyis, hogy a szenved  test éppen a megváltást hozza el), hanem a mú ltat,

mert „a múl ttal (a klasszikus ókorral) terhes motívum, hogy az isten megjelenik a

szoborban.”163

Winckelmann megadja a test képzésének kulturális/politikai feltételeit is. A tökéletes

alkotás tehát ott kezd dik, hogy jó éghajlaton válogatott fiúgyerekek edzik magukat, majd

testüket közszemlére teszik. E c él eléréséhez egy teljes társadalmi gépezetet kell felállítani,

melynek f  célja a test képzése, hogy az m vészileg felhasználhatóvá váljon. Ez a meglátás

még nem, vagy csak nyomaiban tartalmaz fajelméletet, sokkal inkább fogalmaz meg egy nagy

lélegzetvétel  kulturális feltételrendszert, mely lehet vé teszi a görög m alkotásokhoz

hasonló m vek produkcióját. A „ kulturális feltételrendszer” kifejezést Radnóti Sándor „a

természeti és politikai klíma”164 kifejezése helyett használom, pusztán azért, hogy a test

gyárthatóságát hangsúlyozzam.

Winckelmann a m vészetben megalkotott testeket hozzákötötte a valós emberi testek

(meg)képzéséhez. Ez a képzés a test mérését, tehát a test arányait is újragondolja, illetve újra

definiálja. S t, a h elyes test arányait eleve a szobrászatból származtatja.165 A tekintete t a

szobrokról az azoknak modellül szolgáló valóságra, a valós testekre és azok el állításának

(természeti és társadalmi) feltételeire irányította.166 Ennek pedig az az oka, amit Radnóti úgy

fogalmaz meg, hogy „[a] szem tapasztalata teszi egyidej vé a néz t az antik tárggyal.”167 (Így

ködik a krisztusi test hív  szemlélete is – a h ív  a test fájdalmának szemlélése közben

válik egyidej vé Krisztussal.) Amikor ugyan  arra következtet, hogy Winckelmann számára a

görögséggel való identifikáció a s zabadságot jelentette, akkor - noha Radnóti a po litikai

162 Radnóti, „jöjj és láss”, 42-43.
163 Radnóti, „jöjj és láss”, 201.
164 Radnóti, „jöjj és láss”, 59.
165 Winckelmann, Geschichte, 170-174.
166 Volker Riedel, Literarische Antikerezeption – Aufsätze und Vorträge (Jena: Verlag Dr. Bussert und Partner,
1996) (Jenaer Studien, Band 2), 100.
167 Radnóti, „jöjj és láss”, 62.
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értelemben vett szabadságra gondol - e f elszabadító tekintet hatalmát is hangsúlyozza.168 A

tekintet hatalma pedig abban áll, hogy többet lát, mint ami ott van.

Winckelmann – Rousseau Pygmalionjával majdnem egy id ben (1762-1770, lásd 3.

fejezet) – a belvederei Apollón leírásában a szobrot már-már él nek látja s felkiált: „szobrom

– miként Pügmalión szépsége – megelevenedni és megmozdulni látszik. Hogyan lehetséges

ezt lefesteni és leírni!”169 Vagyis fordítva is m ködik a látás id utazása – a szobrot teszi

egyidej vé a néz vel. Ekkorra már, mint az 1. fejezetben bemutattam, Pygmalion mítosza a

felvilágosodás egyik alapvet  mintájává vált és ezért a holt anyagból életre kelt szépségnek –

Görögországnak a német 18. században – tökéletes hasonlataként szolgál.

Miközben a 18. században az emberi test fokozatosan a szabályozás alanyává válik az

orvosi megfigyelés technikáinak fejl désével,170 vagy Foucault érvelésével a katonai test

hatékonysága, a „ politikai anatómia” válik az els dleges test-értéssé,171 Winckelmann

gyakorlata a test egy alternatív jelenetését rzi meg. A szellemi/lelki többlet, a látás

képességének esztétikai kiterjesztése (hogy a testben valami többet lásson mint puszta

anyagot) voltaképpen konzervatív álláspont a 18. század második felében. Ez a régi /új

jelentés ugyan csak az ideális visszfénye, de az els sorban férfitestek nézegetése mégis az

ókori környezet bels , pszichológiai rekonstrukciójához vezet, ennélfogva az es ztétikai, a

látás által fenntartott, ábrázolt test a politikai/társadalmi jelen ellen képz dik meg.

2.2.2 Lessing: a testek mint szövegek

Egyik nagy ellenfele, Gotthold Ephraim Lessing (1729 –1781) Laokóon cím  munkájában

(„Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie,” 1766) a görög m alkotásokat

els sorban nem testekként fogja fel, hanem tárgyakként, melyeknek narratív funkciója van.172

Itt nem célom Lessing argumentációjának rekapitulálása, hiszen az közismert. Azonban

Lessing is megjegyez néhány dolgot a m alkotásokon illetve m alkotások által ábrázolt

képz vészeti és valós testekkel kapcsolatban.

Lessing egyetért Winckelmann-nal abban, hogy a szépség fogalmát a „testek b l

vonjuk el,”173 vagyis, hogy el ször érzékileg láthatóvá kell válnia a sz épnek és csak utána

detektálható az ideális szépség (noha Winckelmann az eszményt végülis is eleve e gy

168 Radnóti, „jöjj és láss”, 204 – a fogalom láthatatlanná válik.
169 Winckelmann, „A belvederei Apollón leírása”, 103.
170 Roy Porter, Georges Vigarello, „Corps, santé et maladies”, in Histoire du corps, ibid., 335-372. Itt: 366-372.
171 Foucault, A börtön születése, 185-193.
172 Gotthold Ephraim Lessing, Laokóon – Hamburgi Dramaturgia (Budapest: Fekete Sas Kiadó, 1999).
173 Lessing, Laokóon, 7.



23

érzékfeletti kapcsolatban hozza létre, vagyis a m vész lelki „erejében”). Azonban Lessing a

test ábrázolásának követelménye alól felmenti a költ ket és a drámaírókat, ugyanis „ha h se

egyszer már megnyerte hajlandóságunkat, nemesebb tulajdonságai vagy annyira lekötnek

minket, hogy testi alakjára egyáltalán nem gondolunk, vagy ha gondolunk rá, annyira

megvesztegetnek, hogy ha szépet nem is, legalább közömbös küls t tulajdonítunk neki.”174

Hiszen szerinte a költészetben nem a (meztelen) test dolga a kifejezés. De ha kellene nekünk a

test látványa, akkor „képzel er nk [Laokoón] testének minden részén egyformán látja a

szenvedélyt”, hiszen „képzel er nk átlát rajta [a ruhán] mindenütt.”175

A képz vészet esetében Lessing szerint azonban a meztelen test az, ami kifejezi a

szépséget. „Elismerem, szép lehe t az öltözék i s; de mi ez az emberi f orma szépségéhez

képest?”176 Lessing számára azonban a meztelen emberi test szövegként funkcionál vagyis

nem feltétlenül mögé néz, mint Winckelmann, hanem olvassa a tes tet. Számára ugyanis az

ábrázolt test és a fizikai valós test között nincs igazi kapocs.

A költ  a testi szépség hatását mutathatja be, míg a fest  (vagy a szobrász) a szépséget

„alkotórészeiben mutatta meg.”177 Zeuxis Helené-festményének példája szerint ezek az

„alkotórészek” azonosak a meztelen testtel. Lessing tehát egyet értene Winckelmann-nal

abban, hogy csakis a meztelen test hordozhatja az ideális szépséget. Azonban  ezen ideális

test létrehozását inkább tekinti egy mesterségbeli hagyomány elsajátításának, mint egy

múltbeli kulturális feltételrendszer eredményének (pontosabban, ez utóbbiról nem beszél).

Lessing még egy lényeges újdonságot vezet be: a rút test tematizálását. A rút, csúnya,

vagy tökéletlen testr l illetve annak ábrázolásáról ugyanis Winckelmann-nak nincsen

mondanivalója. Lessing szerint a költészet tud és akar is rút testeket ábrázolni,178 mert ott „a

forma  rútsága  […]  mintegy  meg  is  sz nik  rútnak  lenni.”179 Az érzéki formák csúnyasága,

tehát a vizuálisan befogadott rút azonban teljesen hat, ott „együtt van a rút minden ereje, és

nem hat sokkal gyöngébben mint magában a természetben.”180 S t, a festészetnek (és a

képz vészetnek általában) „kerülnie kellene az utálatot ébreszt  tárgyakat, mert ezeket a

képzettársítás a látás számára is undo rítóvá teszi.”181 A cs únya testek il letve az ol yan

gesztusok, amik egy rút dologra utalnak (pl. amikor az orr befogása Pordenone képén Krisztus

174 Lessing, Laokóon, 21.
175 Lesssing, Laokóon, 33.
176 Lessing, Laokóon, 33.
177 Lessing, Laokóon, 92.
178 Lessing, Laokóon, 97-99.
179 Lessing, Laokóon, 102.
180 Lessing, Laokóon, 102.
181 Lessing, Laokóon, 108.
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bomló tetemére utal), Lessing szerint nem ajánlatosak, mert túlságosan rzik a „ny ers

valóság” képzetét.182

Vagyis a szövegben m köd képzel er  és a lát hatót szemlél látás között tesz

különbséget, mert e k ett  nem analógiája egymásnak. A képzel er  keresztülhatol a ruhán,

míg a látás igényli a meztelen tes tet. A költészeti rút leírása a képzel er t nem bántja, de a

vizuális rútat nem tudjuk megsz rni, a látható csúnya ellen nem tudunk védekezni. Úgy t nik,

hogy itt nem a (v izuális) látásnak van felszabadító ereje (mely egy id be helyezi a néz t a

látottal),183 hanem a képzel er nek. Számára ezért sem a szép, sem a rút (meztelen) testek

képz vészeti ábrázolása nem jelenti egy életvilág feltárását, annál inkább szövegek és

hagyományok sorozatát. Ennek az az oka, hogy Lessing kutatása – Winckelmannal szemben -

nem az antikvitás (hogy azt a jelen számára közvetítse), hanem az antik m vekkel csak azért

foglalkozik, hogy jelenkori kérdéseket közvetlenül világítsanak meg.184

Ahol Winckelmann testeket lát, ott L essing lényegében csak szövegeket és ez még

akkor is így van, ha a költészet és a képz vészet önálló kifejezési módjait els ként ismeri

fel. Lessing a jelen m alkotásainak problémáival foglalkozó kérdései teljesen más típusú

látás-fogalmat feltételeznek, mint Winckelmanné. Bizonyos értelemben Lessing nem is látja a

testeket. Az  identifikációja alapvet en szöveg-alapú, már amenny iben Lessing esetében

beszélhetünk ilyesmir l. De talán nem arról van-e szó, hogy a görögséggel, de egyáltalán a

múlttal való winckelmanni típusú „er s” azonosulás csak a látáson keresztül történhet meg és

ennélfogva egy olyan érzéki eseménnyel van dolgunk, mely alapvet en testi/érzéki funkció?

Ha helyes ez a kérdésf eltevés, akkor érth et vé válik, hogy valóban milyen jelent s

mértékben módosít Lessing a winckelmann-i ókor-értésen. Hiszen  alapvet en a láthatatlanra

esküszik, arra, amit a festészet-képz vészet nem képes ábrázolni.185 Homérosz és Vergilius

pajzs-leírásainak különbségében is éppen azért tartja Vergiliust alábbvalónak, mert a p ajzs

aprólékos leírása „élettelenné és vontatottá teszi” a cselekményt, s t, „a cselekmény

megáll.”186 Vagyis (az irodalomi leírásban) láthatónál Lessing nem képes elid zni, csak a

cselekményes testeknél: az éppen készül  pajzsnál vagy Heléna Homérosz által le nem írt

szépségénél. És ta lán ez a tiltakozás a látható tolakodása ellen okozza azt, hogy e szerz

els sorban a jelen problémáira koncentrál. Vagy éppen fordítva: a „kortárs” értéséhez a

láthatatlan jobban szolgál.

182 Lessing, Laokóon, 109.
183 Radnóti, „jöjj és láss”, 62.
184 Riedel, Literarische Antikerezeption, 86.
185 Lessing, Laokóon, 53.
186 Lessing, Laokóon, 76-77.
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Mégsem t nik különösnek a leírás tiltása, ha meggondoljuk, hogy a pontos utánzás

egyik feltétele éppen a leírás. Már a ren eszánsz antik feltámadásában is a múlt

alkotásainak utánzásának egyik lehetséges forrása a leírás volt.187 Freedman s zerint a

görög ekphrasis és a latin depictio még a szobor leírásában az isten iránti csodálatot rejtette,

azonban a reneszánszban a leírás értéke pedig átváltozik „az idealizált emberi alak m vészi

ábrázolásának” csodálatává.188 Ezt a p ygmalioni ígéretet magában rejt  csodálatot tiltja le

Lessing, s ezzel voltaképpen a mindenkori utánozhatatlanság (és a holt anyag holtnak

maradása) mellett tör lándzsát.

2.3 Herder: Pygmalion és a tapintás feltalálása

Az antikvitás, a szépség elméletei és a német politikai nemzet egybeszövését egy következ

nemzedék végzi el,189 amely els ként kezd el hinni az „újjászületésben.” Johann Gottfried von

Herder (1744-1801) egy munkáját szeretném kiemelni az alábbiakban, mely a testtörténet, a

görögségszemlélet és a politikai test új fázisát jelenti a szobrászat elméletében. A Plastik

(Szobrászat/A plasztikus, 1778) az él képek és az at tit dök egyik legfontosabb korabeli

teoretikus szövegének tekinthet , noha igazi „attit d” a szöveg megjelenésének idején még

nem létezik.

Herder a f ilozófiai esztétikát és a m vészettörténeti/m kritikai elméletet

egybehangolná: Lessing és Winckelmann vitáját összefoglalja az Els  Kritikai Berekben,190

míg a Negyedikben Baumgartent kritizálja.191 A Plastik cím  esszé, melynek els

fogalmazványa talán a Kritikai Berkekkel egy id ben született, Herder utazásainak,

„autopsziájának” is következménye.192 A Plastikban a görögök m vészettörténeti méltatása

(mint a szép ség letéteményesei) és a filozófiai esztétika (az é rzékek és a me gismerés

viszonya) igénye találkozik egy összetett formában. Ez az összeolvadás megjelenik az említett

187 Freedman, The revival of the Olympian Gods,118.
188 Freedman, The revival of the Olympian Gods, 119-120.
189 Erre utal Radnóti, „jöjj és láss”, 90.
190 Johann Gottfried Herder, „Kritische Wälder – Erstes Wälder” in: u , Schriften zur Ästhetik und Literatur
1767-1781 (Herausgegeben von Gunter E. Grimm) (Johann Gottfried Herder Werke in zehn Bänden, Band 2)
(Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1993), 63-245.
191 Johann Gottfried Herder, „Viertes Kritische Wäldchen,” in: u , Schriften zur Ästhetik und Literatur, ibid.,
247-442. Itt: 377.
192 Ezeket az éveket nevezi Michael Zaremba „utazóéveknek,” amikor Nantes-ba, majd Párizsba, aztán
Brüsszelbe utazik, majd keresztül-kasul Németországban (1769-71). Michael Zaremba, Johann Gottfried Herder
– Prediger der Humanität – Eine Biografie (Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2002), 82-118.
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negyedik Kritikai Berekben is, mely a Plastikkal több átfedést is mutat (pl. ott is definiálja a

felület és test különbségét).193

„Plastik – Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions bildendem

Traume” (A szobrászat – néhány megjegyzés formáról és alakról Pygmalion ábrázoló/teremt

álmában) (1778) a teljes címe ezen esszének, melyben Herder talán a legtöbbet foglalkozik az

emberi test ábrázolásával és azzal, hogy ezt az áb rázolást miképpen érzékeljük.194 Herder  a

szövegben csak egy alkalommal említi Pygmalion nevét. A Plastik angol fordítójának, Jason

Gaigernek amúgy kit  el szava szerint Pygmalion toposzát és a közvetlen tematikát is

Condillac Értekezés az érzetekr l (Traité des sensations) cím  munkájától kapta.195 Condillac

vében azonban nem szerepel Pygmalion mítosza.

Condillac értekezését a következ  hasonlattal kezdi: „elképzeltünk egy szobrot, mely

belül hozzánk hasonlóan épül fel, ám lelke híján van mindenféle ideának. Feltételeztük

továbbá, hogy teljesen márvány borította külseje minden érzékszervének használatát

lehetetlenné teszi számára, és fenntartottunk magunknak annyi szabadságot, hogy tetszésünk

szerint nyithassuk meg érzékeit a k ülönböz  benyomásoknak, amelyek iránt igen

fogékonyak.”196 Ezt a g ondolatkísérletet folytatja végig a traktátus során. Ez a k ísérlet az

arisztotelészi test-lélek hagyomány (hajó és kormányosa, stb.) analógiáira, semmint a

Pygmalion-mítoszra utal. A sze nzualizmus vagyis az é rzékek és els sorban a tapintás

els ségének feltételezése mint az ember fogalomalkotásának kizárólagos forrásai a Locke-

Diderot-féle, jól ismert filozófiai hagyományban tett újabb lépés, melynek közvetlen francia

el zménye inkább Deslandes filozófiai Pygmalion-regénye, nem beszélve Herder königsbergi

két mesterér l, Kantról és Hamanról. Különösen az utóbbi nem fogadta el a tiszta érzékelés

(és a tiszta ész) létezését.197

Herder, Condillac-kal ellentétben, „Pygmalion álmát” a vakok érzékeinek leírásával

kezdi: Cheselden doktor arról számol be, hogy miután visszaadta a látását egy addig vak

193 Herder, „Viertes Kritische Wäldchen”, 319. A Kritikai Berkek körülbelül a Plastik els  fogalmazványával
születtek egy id ben: a kézirat bels  oldalán az 1768-70 évszámok találhatóak. Robert Edward Norton, Herder’s
aesthetics and the European Enlightenment (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1991), 205.
194 Johann Gottfried Herder, „Plastik – Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions
bildendem Traume” in: u , Schriften zu Philosophie, Literatur, Kunst und Altertum, 1774-1787 (Herausgegeben
von Jürgen Brummack und Martin Bollacher) (Johann Gottfried Herder Werke in zehn Bänden, Band 4)
(Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1994), 243-326.
195 Jason Gaiger, “Introduction” in: Johann Gottfried Herder, Sculpture: some observations on shape and form
from Pygmalion’s creative dream (Chicago: University of Chicago Press, 2002), 1-28. Itt: 13.
196 Étienne Bonnot de Condillac, Értekezés az érzetekr l (Jankovics Ferenc fordításának felhasználásával ford.
Erdélyi Ágnes) (Budapest: Magyar Helikon, 1976), 11. Vö. Étienne Bonnot de Condillac, Ouvres Complète,
Tome III, „Traité des sensations et des animaux,” (Paris : J. L. J. Brière, 1821), 39.
197 Kelemen János, Az ész képe és tette – A történeti megismerés idealista elméletei (Budapest: Atlantisz, 2000),
58.
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embernek, az nem tudta automatikusan összehangolni az új vizuális információkkal azokat a

benyomásait, melyek addig a tapintásával születtek – nem érzi/látja a teret.198 Ebb l Herder

azt a következtetést vonja le, hogy a látás csak alakokat ad (Gestalten) és egy látható felületet,

míg a (tapintó)érzés mutatja meg a testet és a formákat (Form).199

„Egy test, melyet testként sem tapintás által, sem a testiességének (Leibhaftigkeit – az

angol fordításban corporeality)200 más dolgokhoz való puszta hasonlóságával nem tudunk

megismerni,  mindig olyan marad mint a Szaturnusz vagy a Jupiter gy i vagyis [csak] egy

fenomén, egy (meg)jelenés (Erscheinung).”201 (Kiemelés az eredetiben.) Herder szerint a

tapintás által szerzünk benyomást a dolgokról és ennek garanciája éppen saját testünk. A saját

testünkhöz való hasonlóság által ismerjük fel a többi testet: a gyermek játszószobája a

„matematikai-fizikai tudomány els  múzeuma.”202 Röviden  összefoglalva:  „A test,  melyet  a

szem lát, csak felület. A felület, melyet a kéz érez, test.”203

E korai fenomenológiai tétel (melyet százhúsz évvel kés bb Husserl az újdonság

erejével, immáron egy koherensnek szánt filozófiai kísérleten belül ismétel meg) a lá tás

els dlegessége ellen lázad. Talán nem t nik túlzásnak, ha egy anti-winckelmanni álláspontot

látunk ebben, de egy Lessingt l különböz  megoldást a szobrok értelmezésére.

A látásunk olyan gyors, hogy már nem tudunk érezni/tapasztalni (fühlen)  vagyis  a

látás mintegy uralma alá von min ket és ezért szükséges a szem és a ta pintás érzékleteinek

elválasztása. Herder hangsúlyozza, hogy a „látás csak a tapintás csonka formulája. A teljes

forma a figura, akár egy sík rézmetszet szobra. Ami a látásban álom/vízió, az

érzésben/tapintásban igazság.”204 (Kiemelések az eredetiben.) A szerz  így szigorúan

elválasztja egymástól az érzékeket, melyek a végs  fogalomalkotás során összekeverednek.

Herder a továbbiakban felhagy az érzékekr l szóló általános diszkusszióval és azt vizsgálja,

hogy  egyetlen  fogalom,  a szépség fogalma esetében miképpen keveredik össze látás és

tapintás. Még kés bb eláll attól is, hogy a „szépség és az igazság fenomenológiáját” m velje,

ezért korlátozza magát a m vészetekre.205

198 Az angol Cheselden doktor megfigyeléseit egy eredetileg Locke-ot és Berkeley-t izgató kérdésre Voltaire
fordította le franciára, így jutott el Condillac-hoz a probléma, majd természetesen Diderot-hoz is. Norton,
Herder’s aesthetics, 213.
199 Herder, „Plastik,” 247.
200 Vö. Herder, Sculpture, 36.
201 Herder, „Plastik,” 248.
202 Herder, „Plastik,” 249.
203 Herder, „Plastik,” 249..
204 Herder, „Plastik,” 250.
205 Herder, „Plastik,” 252.
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Nem ad magyarázatot arra, hogy miért éppen a szépség fogalmát választja. Talán a

fenség vagy az igazság fogalmai túlságosan absztraktak. A szép ség fogalmát gyors

nyelvészkedéssel a látásból/megjelenésb l származtatja (Schönen-Schauen-Schein), minthogy

a szépséget tapintani nem tudjuk, csak meglátni – ezzel az állítással már a kortárs kritikusai

sem tudtak kiegyezni.206 Következ  lépése az, hogy tagadja a szépség egységességét - szerinte

a festészet és a szobrászat különböz  érzékekhez beszél, különböz  módon hoz létre

szépséget, ezért nem létezik das allgemeine Schöne, univerzális szépség.207

Herder az érzékek filozófiájának nagy 18. századi hagyományát e megállapítás alapján

alkalmazza a különböz  típusú m vészetekre. Ha a szépség fogalmát a látás szolgáltatja is,

kérdés, hogy vajon a szép forma fogalmát is a látásra kell-e visszavezetni. A szerz  szerint

ugyanis egy egyetlen szemb l álló lény képtelen volna a szobor szobor-voltát érzékelni két ok

miatt: nem tudja megérinteni, de még fontosabb, hogy saját magát sem tudja megérinteni.208

Így egy idegen test érzékeléséhez a saját test meglétét és a saját test érzékelésének képességét

rendeli újra és újra, amivel a husserli interszubjektivitás feltételét el legezi meg.

Ha a formáról és a testr l való fogalomalkotásban nem a látásé az els  hely, akkor

miféle egyéb lehet ségeink maradnak? Három érzék állít el  szépséget a szerz  szerint: a

látás egymás mellé rendeli a részeket (így lesz felület), a hallás egymás után (ez a tónus), míg

a tapintás egymásba gy jti  össze ket (így keletkezik a test  illetve a formák).209 Ez utóbbira

Herder a talányos in-neben-bei einander kifejezést alkalmazza (angolra in depth-nek

fordították), talán magyarul az „egyszerre egymásban létezés” megfelel en jelzi az eredeti

szándékot.210

Egy festmény ennélfogva puszta megjelenés a f elületen, míg a szobrászat mélységi

teremtés, egymásba gy jtés. Herder szerint a szobrász egy él  dolgot teremt, egy átlelkesített

alkotást (ein Werk voll Seele), mely sokáig tartós marad.211 A szobrászat Herder szerint tehát

eleve pygmalioni foglalatoskodás, él  dolgok gyártása.

A filozófus-esztéta két, egymással eddig többé-kevésbé inkompatibilis tudásforma

között egyensúlyoz: az egyik az e mber fogalomalkotásáról elmélkedik, (az érzékek és a

lélek/elme kapcsolatának hagyománya: Locke, Condillac, Diderot, talán Baumgarten), míg a

másik a m vészetekr l és a m vész tevékenységér l gondolkodik, arról, hogy hogyan is ke ll

jó/szép/igaz alkotást létrehozni és ez mir l ismerszik meg (a n émet hagyomány:

206 Norton, Herder’s aesthetics, 219. Herder el ször a Negyedik Kritikai Berekben említi ezt a származtatást.
207 Herder, „Plastik,” 256.
208 Herder, „Plastik,” 253.
209 Herder, „Plastik,” 257.
210 Herder, „Plastik,” 257.
211 Herder, „Plastik,” 258.



29

Winckelmann, Lessing).  És ezen a ponton találjuk a Pygmalion-eszme herderi  applikációját,

vagyis a szobrok életre kelésének egyik legérdekesebb elméletét.

Szobrászatról az 1760-as, 70-es években sokan írnak, Herder egyik forrása

valószín leg éppen az ünnepelt Pygmalion-szobor alkotója, Étienne-Maurice Falconet (vö. 8.

KÉP).212 Falconet pygmalioni önértelmezését követve, Herder szerint a szobrász olyan álló

egységet alkot, melyben „a léleknek kell életet lehelnie egy fenséges testbe” vagyis a lelket

kell a testben ábrázolni: s így istenek, emberek és fens éges állatok alkalmasak csakis az

ábrázolásra.213 Herder továbblép Winckelmann elméletét l, aki a legsikerültebb szobrokban a

lélek legsikerültebb ábrázolásait látta, de nem határozott úgy, hogy más ne volna alkalmas a

szobrászati megformálásra. Herder a szobrászatban esszenciálisan valami múlthoz tartozót lát,

míg a modernséget a festészet képviseli talán.

A Plastikban egy radikális követelménnyel találkozunk, mely szerint a lélek kel nem

rendelkez  dolgok nem alkalmasak az ábrázolásra. A szobor tehát valamiképpen eleve élettel

teli. Herder elmélete szerint a s zobor mindig jelen van – ezért testi (leibhafte - corporeal)

igazság és ezért lehetséges, hogy képes lehajolni és megölelni minket (vö. a kés bbi Gérôme

Pygmalion-festmény). A festészet ellenben távolra visz, a festészet álom.

A szobor tehát a szemlél t a jelenben tartja, mégpedig azért, mert a s zobor mindig

jelen van, ott van (sie ist da). S t, a szobor cselekszik: „minthogy ember és teljesen eleven

test, cselekedetként (als Tat) beszél hozzánk, megragad minket és áthatja létezésünk.”214 A

szobor mintegy értünk nyúl, hatalma van a néz  felett. Ekkor Radnóti Sándor Winckelmann-

interpretációjához képest egy fordított elméletet vázolhatunk Herder kapcsán: nem a néz

tekintete teszi jelenidej vé a szobrot, hanem a szobrok tulajdonsága az, hogy mindig jelen

vannak. Herder szerint végs  soron Winckelmann úgy nézte a szobrokat, ahogy Herder

szerint a festmé nyek m ködnek, hiszen csak ott képes szárnyalni a k épzel er , ott valósul

meg valami mágia. A (jó) szobor mindig él, valós, jelen van, mi több, kényszerít  er vel van

jelen.

Ez az él  szobor csak meztelenül igazi, hiszen csak meztelenül ütközik ki rajta a lélek

– ezt Herder szerint leginkább a görögök tudták, követve Winckelmannt. A meztelenség csak

a szép testek esetében érvényes – a matrónákat és a filozófusokat ruhában érdemes ábrázolni.

212 Étienne-Maurice Falconet Réflexion sur la sculpture cím  1760-as el adásának német fordítása 1765-ben
jelent meg, vö. Norton, Herder’s aesthetics, 223. Falconet a szerz je az Enciklopédia „Sculpture” szócikkének
is.
213 Herder, „Plastik,” 259.
214 Herder, „Plastik,” 300.
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A szépség kiállítása és bemutatása csak a meztelen testen át valósulhat meg.215 Ez az állítás

Robert E. Norton szerint Herdert önellentmondásba kényszeríti, hiszen a 18. s zázadban a

meztelen szobor a görög szoborral volt egyenl  és ezért sérül Herder azon tétele, mely minden

történeti periódusnak megadná a csak rá jellemz  percepciót.216

A következ  (már Winckelmannál is megjelen ) probléma, hogy a görög szobroknak

csak csekély része meztelen.217 Herder ezt a kérdést szellemesen úgy oldja meg, hogy a mégis

alkalmazott ruhákat csalásnak min síti: a kéz, a tapintás számára nyilvánvaló, hogy nem ruha,

hanem test van ott. A görög szobrok ruhái ugyanis mintha nedvesek lennének vagyis a testre

tapadnak – csak a szemnek ruha, valójában az anyag egyben a test formáját adja ki.218 Ezért

szerinte a görög szobrokat els sorban tapintás által élvezték.

A tapintás elve határozza meg tehát a szobrok felületét, s így a szobrászat Herder

Plastikjában két testet feltételez: a m alkotás és a néz  testét, melyeknek közös játékában jön

létre az esztétikai tapasztalat. Winckelmannál a m alkotás teste és a néz  szeme állt párban.

A winckelmann-i látáson keresztüli azonosulás, a lessingi képzel er n vagyis a láthatatlanon

keresztüli jelenlét után egy harmadik típusú viszonnyal találkozunk, mégpedig a szenzuális,

érzéki pygmalioni viszonnyal: nemcsak Herder tapogat, hanem Pygmalion is. Éppen ezért

lehetséges, hogy itt a szobrok a jelen integráns részeivé válnak, „felélednek”. A s zerz

azonban teológus is, ezért tudja, hogy a tét jelen esetben az idolátria.

Nem követem Herdert, hogy miért csúnyák a festett szobrok vagy hogy egyáltalán

lehet-e csúf dolgokat szobrokkal és festményekkel ábrázolni – itt nyilvánvalóan Lessing

visszhangzik –,vagy az ikonikus szobrok kérdésének megoldását. Nem rek onstruálom azt

sem, ahogy a görög ízlést elválasztja a jelen ízlését l és ezzel legitimálja a csúf ábrázolását is,

még a szobrászatban is219 – így a korábbi meztelenség-tételt némileg cáfolja. Kiemelném a

téma szempontjából fontos helyet, mégpedig az egyetlen pontot, ahol Pygmalion neve

el fordul.

A szerz  a görög szobrok izmainak, megformálásának dicsérete közben hangsúlyozza,

hogy Prométheusz és Pygmalion megölelték szobraikat, a gyönyör  formát (Gebilde).220 Egy

Apolló-szobor leírásában a tagok életszer ségét méltatja (talán Winckelmann-t utánozva),

miközben a természet munkájának tulajdonítja ezt a vitalitást – itt nem teljesen világos, hogy

az eredeti testr l vagy a m tárgyról beszél. Herder ap rólékos megfigyeli a szobrot és

215 Herder, „Plastik,” 263.
216 Norton, Herder’s aesthetics, 224.
217 Winckelmann, Geschichte, 206.
218 Herder, „Plastik,” 264.
219 Herder, „Plastik,” 274.
220 Herder, „Plastik,” 295.
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részletesen taglalja a lábfejt l az ujjakig. De (talán egy másik férfiszobor alapján) nem csak a

vitalitást méltatja, hanem azt, ahogy ezek az izmok valamit kifejeznek, a k arok például az

„erény fegyverei” (Waffen der Tugend): a mellkast védelmezik, és egyben barátokat, a

szeretteket és a hazát (Vaterland).221

Herder, akárcsak Winckelmann, többet lát egy szoborban mint ami ott van,  azonban

nem a szobor múltjának életvilágát támasztja fel, hanem a j elenbe transzportálja a szobrot.

Vagyis míg például Héraklész szobra Winckelmannt a héra klészi mítosz egyes pontjaihoz

vezette, addig Herdert a haza védelméhez, mintha az antik görög h s és izomzata a német hon

védelmében éledne újjá. Pygmalion és P rométheusz ezért érdekesek a számára, mert

mindketten úgy teremtettek a holt anyagból, hogy az aztán él vé vált. (Prométheuszról létezik

egy olyan alternatív mítosz, hogy  teremtette volna az embereket agyagból.) Herder a

festészetet csak történeti tárgyak el állítására tartja alkalmasnak, a szobrászat azonban id n

kívül áll.222

Ez az id nkívüliség lehet vé teszi, hogy míg Winckelmann a szobrok szemlélete által

a múltba került (amikor a szobrok mintaképei még éltek), Herder a szobrok szemlélete által a

szobrokat ragadja a jelenbe, hogy a jelen problémáit oldják meg. Az érzékelés és emlékezet új

konstellációját teremti meg, mely kés bb a költészet interpretációja kapcsán teljesedik majd

ki.223 Ez a konstelláció azt is maga után vonja, hogy míg Winckelmann szobrászat-felfogása a

múlt és jelen között távolságot teremtett, Herder ezt a távolságot igyekszik lebontani.

Azonban a szobor és szobrász kapcsolata kétséges. Mi létezik el bb: a szobor ideája

vagy az ideális, a v alóságban meglév forma? Ez a za varbaejt  és zav aros probléma

tükröz dik ebben a kérdésben: „Prométheusz és Pygmalion vajon tudta volna-e akkor

szoborrá formázni a szép alak ot, a mindenütt-való finom oldottságot/hullámzást, ha n em

ölelték volna meg?”224 („Prometheus und Pygmalion, konnten sie anders als umschlingend

das schöne Gebielde, das zarte Verfließen auf jeglicher Stelle gebildet haben?” Az angol

fordítás: „Could Prometheus and Pygmalion have given such a gently flowing character to

every part of the form if they had not embraced it in their arms?”225) Mit is jelent ez a kérdés?

Hogy a két „szobrásznak” lett volna egy él  el képe, melynek hasonlatosságára teremtették

meg aztán a szobrukat?

221 Herder, „Plastik,” 295.
222 Norton, Herder’s aesthetics, 230-1.
223 Ralf Simon, Das Gedächtnis der Interpretation (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1998), 262-263.
224 Köszönöm Nádasdy Ádám értelmezését.
225 Herder, Sculpture, 75.
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Pygmalion azonban csak az után ölelte a szobrot, hogy megformázta, és Prométheusz

sem lett volna képes hamarabb megölelni az embereket, minthogy agyagból meggyúrta volna

ket. Ezzel Herder szerintem azt feltételezi, hogy tökéletes szobrokhoz tökéletes mintaképek

kellenek.  De  a  kérdés  így  is  megmarad:  el bb  áll-e  fent  a  szobor  iránti  vágy  mint  a  szobor

megformálása vagy pedig a megformált szobor váltja ki a vágyat? (Vö. az Ovidius-szöveg:

„az utánzott testt l gyúl szerelemre.”)226

Herder, a teológus, a szobrászati plaszticitást, mely az élet és a lélek megformálása

után a tökéletes test természeti adományává változott, a k eresztény hagyomány megfelel

helyeivel ünnepli, melyek a formálásra (teremtésre) és a gy zedelmes és véd  férfitestre

vonatkoznak.227 Mint fentebb kiemeltem, az idolátria határán mozogva a keresztény

példázatok kapóra jönnek. „Mily csodálatosan nagyra vagyunk mi alkotva” - paraf razálja a

Zsoltárok 139, 14-et, majd Jób 10, 9-11 szakaszokból hoz idézetet: „Agyagból teremtettél,

mint tejet ö ntöttél, mint sajtot oltottál, és b rrel ruháztál fel minket és Isten lehelete által

kaptunk lelket.” A teremtés motívumát továbbviszi a formálás analógiájára: „Megformálva

( )  vagyunk és  formánk (Gebilde – ) a legmagasabb képez l származik

(Bildner)”, s idézi görögül a Ter. 2,7-et: „És formálta vala az úr Isten az embert a fö ldnek

porából, és lehellett vala az  orrába életnek lehelletét. Így l n az ember él  lélekké.”228

Herder az antik szobrok testének aprólékos leírásától a keresztény Isten teremtésének

dicséretéig jut vagyis a teremtett test d icséretét zengi. A forma vagyis a német Gebilde

fogalmának a görög  vagyis plasma szónak való megfeleltetése az egész könyv címét

– Plastik – új fénybe helyezi. A szerz  egyetlen hatalmas gesztussal egybefogja a keresztény

teremtésmítoszt és a szép testeket létrehozó szobrászat kérdését, miközben eredeti céljától (a

szépség fogalmának az érzék ek általi konstrukciója) talán rég eltért. A szobrászat, a

plaszticitás így egy átszellemített, az isteni lehelet (vagyis a l élek) által életre keltett holt

anyag – mag a a szobrászat teremt , életadó cselekedet. Ez az antik test életre keltésének

keresztény és pygmalioni interpretációja.

Ugyancsak Herder f ogalmazza meg az egyik legfontosabb, kés bbi 19. századi

alapelvet, mely az egészség, a szé pség, a test és a nemzeti karakter összjátékában

artikulálódik: „voltaképpen az emberi test esetében a szépség és a méltóság minden jegye

megfelel az egészség, az élet, az er , és a j ólét formáinak, melyek e m vészi alkotások

226 Ovidius, Átváltozások, 197.
227 Herder már korábban is idézett Mózes könyvéb l illetve az egészségr l szólván a Példabeszédek 3,8-at.
Herder, „Plastik,” 294.
228 Herder, „Plastik,” 296.
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minden egyes testrészében kifejezésre jutnak. Azonban minden csúf csak nyomorék, a lélek

szorultsága, végcéljának tökéletlen formája volt és az is marad.” 229

Winckelmann még nem kötötte össze a szép testet az egészséges testtel és nem igazán

állította ellentétbe a csúf testekkel – melyeket így Herder automatikusan egészségtelennek is

min sít. A szobrászat célját csakis egészséges, szép testek alkalmazásával érheti el. Ezen

egészséges testek szerinte keresztényi testek vagy legalábbis mozgatójuk az isteni lélek.

Számos pontot lehetne még kiemelni, például, hogy miképpen lehetnek az istenalakok

egyénítettek vagy, hogy a küls  karaktert a szerz  miképpen felelteti meg a bels  erényeknek

- ezzel a h skultusz ideológiájának is megágyaz. Herder az egészséges szép testeket összeköti

a görögség németországbeli feltámadásával, vár egy új Görögország megalapítójára: „an

einem berühmten Deutschlands ist der Paradeplatz mit statuen umgeben, Griechische Helden

mit neuem spitzen Knie und Trummel.”230

Összefoglalóan, a Plastikban az érzékelés filozófiai hagyományának és a szépség

elméletének keveredéséb l el áll a szobrok mint jelenbeli, él  testek fogalma, melyek a

keresztény teremtéssel analógiában állnak, s ennélfogva egy olyan interpretáció lehet ségét is

megkapjuk, mely szerint az emberek is él  szobrok. A szobrok számára rendelt tapintóérzék a

látás tulajdonságait is át veszi – miközben vakon tapogat, Herder lát. S ami t lát, az

voltaképpen annak a lehet sége, hogy magunkat is átformálhatjuk szobrokká – legalábbis

ezen eszme ideológiai alapvetését elvégzi, melyhez a keresztény teremtés adja a biztosítékot.

 A Plastik számos egyéb fontos, a test modern történetének alapvet  eszméit dolgozza

ki: erény, egészség és izmosság összetartozását, s ezeknek a haza és a ne mzet fogalmaival

való egybejátszását. Az antik újjáéledés politikai eszméje azonban még Herdernél is követelés

és nem valóságos lehet ség. A szépség fogalma azonban ebben az elmélkedésben elveszett.

2.4 Schiller: a báj feltalálása

Vegyünk szemügyre egy húsz évvel kés bbi szöveget, Schiller „A kellemr l és a

méltóságról” cím  esszéjét („Über Anmut und Würde,” 1793).231 Ez az írás egy Kant-kritika

és határozott normatív jelleg  kulturális iránymutatás. F  célja, hogy filozófiailag (talán

társadalomkritikailag) kidolgozzon egy olyan jelenséget, ami a szépséggel szemben

mutatkozik  meg,  s  ez  volna  a  kellem  vagy  a  báj.  Ehelyütt  csak  arra  koncentrálok,  hogy  e

229 Herder, „Plastik,” 296.
230 Herder, „Plastik,” 303.
231 Friedrich Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” (fordította Papp Zoltán), in vészet- és
történelemfilozófiai írások (Budapest: Atlantisz Kiadó, 2005), 71-127.
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különös  tetszésre  számot  tartó  fenomén,  a  szabadság,  a  természet,  és  a  testi  mozgás  között

miféle kapcsolat mutatható ki, hiszen a mimoplasztikában ez a motívum centrális szerepet tölt

be (lásd 4.2). Miközben ugyanis a szerz  a bájról beszél, a test elrendezését és diszciplínáját

érti alatta.

Schiller el ször is elválasztja a szépséget valamit l, amit hol kellemnek, hol

gráciának, olykor bájnak nevez. Er feszítése egyszerre több meghatározásra is irányul:

els sorban arra, hogy ezt a meg jelenést az é rzéki és a m orális kevercseként állítsa el ,

egyfajta dinamikus, speciálisan emberi, alakítható, tanulható szépségfogalomként.

Mindeközben arra is gondot fordít, hogy ezt a különösséget (báj, kellem) els sorban n i

attributumként definiálja, majd még ezen belül is hamis és igaz fajtákat különböztessen meg,

végül pedig a báj és a kellem fogalmait egymástól elválasztva egyfajta báj-tant alkosson.232

A természett l ered , született szépet rögzített, „architektonikus” szépségként

határozza meg,233 mely szemben áll a k ellemmel, ami „mozgó,” „esetleges” szépség.234 A

befogadó szubjektum önálló ízlése itt nem j átszik szerepet, pontosabban, itt Schiller ízlése

diktál. Azonban nem a „szépség” mozog, hanem a mozgás szépségér l van szó – „a mozgás

ugyanis az egyetlen változás, amely anélkül mehet végbe egy tárgyon, hogy annak

azonosságát megszüntetné.”235 A mozgás nem hordozója a kellemnek, hanem a mozg ás

önmagában potenciálisan bájos. A mozgás és a báj közötti megfelelés udvari, mintegy kétszáz

éves „kecses mozgás” diskurzusához azonban csak indirekte kapcsolódik.

Schiller két típusú mozgást különböztet meg: a „szükségszer ,” „szimpatetikus”236

(kb. akarattalan) és az „esetleges,” „önkényes,” morális „szimpatetikus” (kb. akart)

mozgásokat. Ezek csak akkor fejeznek ki valami többet mint önmaguk vagy célszer ségük, ha

valami morális érzés kifejezései.237 A probléma azonban az – és itt szembesül Kanttal -, hogy

az alkati, architektonikus szépet (melyet természeti állandóként kezel) m iképpen

modifikálhatja egy „emberben lév  személy,” aki szabad, aki „mag a lép a természet

helyébe.”238 Ugyanis a morális érzés a természett l valamiképpen különválasztott, legalábbis

filozófiailag.

Az ember mint szabadság és e szabadság és a szépség összefüggése már

Winckelmann-nál is megfigyelhet . Schiller a bájban/kellemben/gráciában az ember többletét

232 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 124.
233 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 75.
234 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 72.
235 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 73.
236 Többször kísérli meg a mozgások ekonómiáját felállítani, itt Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 85.
237 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 74.
238 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 83.
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fedezi fel, mely a természett l származó szépt l különbözik. Ez ugyanis sajátosan humán

tényez , szerinte csak az ember lehet bájos. Ezért „a kellem a szabadság befolyása alatt álló

alak szépsége.” A kellem valami személyes, egyedi, „érdem” és ez a személyesség adja az

értékét, mely Schiller szerint jóval magasabb mint a természett l kapott, alkati szépség.239 A

mozgás kelleme azonban túlságosan tovat nek, átmenetinek t nik.

A szerz  zseniális megoldása szerint a mozgás kelleme a mozgás megsz nte után is

megmarad bizonyos szilárd vonásokban, melyek az ismétl déssel „maradandó nyomokat

véstek be.” A re ndszeres, gyakorolt mozgás tehát a t estbe (a bevésés minden bizonnyal a

testre vonatkozik – esetleg a memóriára?) automatizmusokat rögzít, melyek által az alany

kecsességre, bájra, kellemre tehet szert. S t, ezek a bevé sett mozdulatok kés bb akár

átváltozhatnak alkati szépséggé, vagyis állandóvá, mely természetiként t nik  fel.240 A

szabadság irányította mozgások tehát paradox módon egyfajta fegyelmez  szerepet töltenek

be. Ezzel a szabadság mint egy irányító, irányított, korlátozó elképzelés eszméjét is

megfogalmazza.

Ez a szabadság a morál szabadsága, hiszen a morális mozgások egyenl ek a szabadság

irányította mozdulatokkal. A morális érzékfelettisége és a szép érzékisége azonban

áthidalhatatlan problémát jelent. A kellem e kett t köti össze és határozottan politikai

köteléket jelent: „a grácia: kegy,” mármint az uralkodó morál kegye az érzék i iránt. Ezen

irányítás elképzelésére Schiller politikai példát is hoz: a liberális kormányzást vagyis egy

olyan diktatúrát, melyben mindenki saját feje szerint él, noha egyetlen akarat határoz.241

Vagyis az uralkodó (a szellem, a morál) anélkül uralkodik, hogy az alattvalók (az érzéki) azt

észrevenné, s ez az összhang produkálja a kellemet.

A morális mozgásokból származó kellem vagy báj azonban csak akkor lesz tökéletes,

ha valamiképpen természetnek látszik. Aki „tud kellemér l,” az hazugnak t nik. Vagyis az

önkényes (akart) és a z önkéntelen mozgások kombinációjából kell el állnia az igazi

kellemnek. Ezen a ponton egy, az éppen ezekben az években (1790-es években) kezd död

mimoplasztikai diskurzus számára hoz egy rendkívül fontos érvet: mégpedig, hogy a tanult,

„csinált” kellemet „teátrális vagy táncmesteri gráciának” nevezi. Noha egy hosszú

lábjegyzetben végs  soron elismeri a táncmester vagy a színészek lehetséges gráciáját, mégis

különbséget tesz a „természetes” és a „csinált” báj között.242

239 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 83.
240 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 84.
241 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 97-98.
242 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 88-89.
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A természetes sem természetes, hanem egy gyakorlott, „bevéshet ” mozgó kellem,

melynek azonban természetként kell látszania. Ez a „természtesnek-látszás” az, amit a korai

mimoplasztika mindenáron el akar érni, és el is ér a kortársak szemében. A személyességnek

és a természetességnek olyan ötvözetér l van szó, mely az alapvet  különbségtételt morális

szabadság és természet között éppen hogy fel nem oldja. A természeti alakot úgy kell

formálnia az embernek, hogy „megmutassa jellemét.” Vagyis egy mesterségesen képzett

mimikai gesztusrendszerrel kell valami természetin munkálkodnia. „Az élénk szellem

befolyása alá vonja valamennyi testi  mozgást,  s  végül legalább közvetve eljut  odáig,  hogy a

szimpatetikus játék hatalmával megváltoztassa még az akarat számára elérhetetlen szilárd

természeti formákat is.”243 A te rmészet helyét úgy veszi át a te sten, hogy az természetes

maradjon: természet helyett saját természetet hozni létre – ebben áll a báj mágiája.

Ez a mágia a schill eri világképben els sorban a n k sajátja, mert nekik van szép

lelkük, hajlékonyságuk, és erk ölcsi harmóniájuk. Schiller szerint: „A n  finom rostozata

vékony nádszálként hajladozik az indulat legenyhébb fuvallatára is.”244 A báj-kellem valami

hangsúlyozottan n i attribútum, szemben a férfiak architektonikus szépségével. A bájhoz nem

szükséges szépség, hiszen a szép-morális-szabad lélekb l származóan mindenhol elterjeszti a

bel le áradó gráciát, mintegy „kijavítja” a természetbeni tökéletlenségeket.

Ami az érzéki és érzékfeletti morális-szép lélek összjátékának produktuma a n i

alakban (a báj), úgy a fenséges érzület (akarat) és az érzéki eredményezi az els sorban

férfiakban tapasztalható méltóságot.245 Nem követem a szerz t a mél tóság társadalmi

nemének el állításában, hiszen a mi moplasztika szempontjából a bájnak sokkal nagyobb

szerepe van. Azonban érdemes felfigyelni, hogy a kellem és a méltóság vagy szép lélek és

fenséges érzület érzéki kifejez dése egyetlen személyben teszi „teljessé az emberiség

kifejez dését.” Az eképpen el állt szuperemberekre Schiller is csak görögökként tud

gondolni: „felismerjük az eszményt Niobé isteni alakjában, a belvederei Apollóban, a Vi lla

Borghese szárnyas géniuszában és a Barberini-palota múzsájában.”246 Schiller lábjegyzetben

javítja Winckelmann-t, aki szerinte összekeverte a gráciát a méltósággal.

Ezzel megnyílik az út, hogy a görög szobrászatot felhasználva performatív aktusokon

keresztül a báj el állításának érdekében a nemi/társadalmi kategóriákat is meger sítse. „Az

igazi kellem soha ne keltsen vágyat.”247 Az esszé legvégén úgy határoz, hogy ideje

243 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 93.
244 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 107.
245 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 108.
246 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 120.
247 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 124.
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meghatározni a grácia terminológiáját. A grácia a mindent elönt  kegy, melynek alfaja a báj –

az „élénkít  grácia” – és a kel lem – a „megnyugtató grácia.” Schiller nevelni akar, és a test

diszciplinája érdekében mind a hamis – színházi, báltermi – kellemet, mind a hamis – a

minisztériumi és egyetemi – méltó ságot kipellengérezi. A „szenvelgésnél” vagy az

„ünnepélyességnél” nem tud hamisabbat elképzelni.248

Ez a rövid szöveg nem várt karriert fut be, s mint látni fogjuk, az esztétikai nevelés

egyfajta gyakorlati útmutatójává válik a „természetesség” létrehozásában. Schiller szövegében

határozottan detektálható egy nemcsak társadalmi, hanem társasági normativitás iránti igény.

A „hamis” és az „igaz” testi gesztusok karrierje már régóta tart, azonban in ternalizálva,

különböz  szabadság- és természetfogalmak keresztútján a kellem elkészített, morális

természetessége az antikvitás példáival kiegészülve a mimoplasztika robbanását okozza.

2.5 Exkurzus: Az újjászületés politikai eszméje: az ógörögök és az újgörögök palingenezise

Az attit dök és egyáltalán a mimoplasztikai tevékenység 19. századi kifejezetten keresztény

felhasználásának értelmezéséhez a német antikvitás-recepció egy nem igazán ismert

mozzanatára szeretnék kitérni. Winckelmann az á brázolt ideális test képz vészeti

el állítását kulturális feltételekhez kötötte. Ez a rendkívül er s m vészetelméleti-társadalmi

leírás a 19. század elejére morális tartalmakkal is te lít dik, majd politikai követelménnyé

változik. De hogyan valósul meg az átmenet az esz tétikai és a politikai görögségszemlélet

között?

A német Winckelmann-utóéletet többek között 1840 és 1945 között Esther Sophia

Sünderhauf mutatja be kit  könyvében. Mosse követ jeként számára is a náci Németország

politikai-esztétikai Winckelmann-felfogása szolgál kiindulópontként.249 Azonban

Winckelmann halála (1768) és 1840 között számos olyan esemény történt, mely az antikvitás

társadalmi felélesztésének követelését nem c sak az esztétikai vonatkozás, hanem sokkal

inkább a politikai értelem tette aktuálissá. Két ilyen esemény a napóleoni háborúk és a görög

szabadságharc.

A testtel kapcsolatos kísérletezésekre és a gyakorlati testnevelés történetére az el bbi

tette a l egnagyobb hatást. Az utóbb i azonban közvetlenül az antikvitás-értésbe politikai

elemet csempészett, hiszen a modern görögök és az antik görögök között a németek

248 Schiller, „A kellemr l és a méltóságról,” 126-7.
249 Esther Sophia Sünderhauf, Griechensehnsucht und Kulturkritik: die deutsche Rezeption von Winckelmanns
Antikenideal 1840-1945 (Berlin: Akademie Verlag, 2004), ix.
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hajlamosak voltak egyenl ségjelet tenni. A történelmi és politikai hátteret, a német részvételt

a görög szabadságharcban illetve a német politikai pamfleteket Regine Quack-Eustathiades

elemzi.250 Szerinte a 19. század elején a német területeken a „Görögország” szó önmagában

„mágikusan csengett.” Idézi az 1815-ben megjelen  Brockhausschen Conversations-Lexicons

negyedik kötetének Görögországról szóló cikkét:

A görögök egyik megkülönböztet  jegye a szellemi és a testi szép iránti érzékük volt. Ez az
érzék, mely a természeten keresztül éledt és nevel dött, magától teremtette meg a szépség
eszményét, ami mértékül szolgált minden m vészeti alkotás számára, és melynek igazsága
örökre kiállta a próbát. Minden környezetben jelen volt és nemes egyszer ségében mindenre
rányomta a bé lyegét, amit csak megérintett. A g örögöket minden id k és fajok
tanítómesterévé tette.251

Winckelmann vetése beérett, hiszen immáron egy populáris lexikon szerint is az esztétikai

szépségben elért tökéletesség minden id k és fajok tanítómesterévé teszi a görögöket. Az

1810-es évekre az (ó)görög kultúra a német területeken különleges státuszt élvez: minden

szép és jó forrása, a n émet és az európai történelem utánozhatatlanul utánozandó

nullpontja.252 Ezért mind a populáris nyilvánosság számára, mind az akadémiai elit számára

az 1821-ben kezd  görög szabadságharc (az Oszmán Birodalom ellen) a kultúra harcává

nemesült a barbárság, az új perzsák ellen.253

Noha nem mindenki  és  nem mindig  csodálta  feltétel  nélkül  a  kortárs  görögökben  az

antik görögöket,254 a kulturális-esztétikai vonatkozás olyan er s, hogy elfedte a valóságos

romokat. S t, maguk a modern görögök is elkezdték magukat azonosítani a k étezer évvel

azel tti görögséggel.255 Ez az azonosság az újjászületés-eszme szellemtörténeti motívumában

nyilvánul meg. Ugyan Winckelmann meghatározta azt, hogy mik a kulturális el feltételei a

szép testek, majd az ideális testek gyártásának, de nem ültette át a gyakorlatba. Herder már

250 Regine Quack-Eustathiades, Der Deutsche Philhellenismus während des griechischen Freiheitskampfes –
1821-1827 (München : R. Oldenburg Verlag, 1994).
251 Quack-Eustathiades, Der Deutsche Philhellenismus, 21. (idézi a Conversations-Lexicons, Band IV, 396.)
„Noch ein charakteristischer Zug des Griechen war sein Sinn für Schönheit, sowohl geistige als körperliche.
Dieser Sinn, durch die Natur geweckt und gebildet, schuf aus sich selbst ein Ideal von Schönheit, das ihr zum
Maßstab ward für alle Erzeugnisse der Kunst, und dessen Wahrheit sich ewig bewähren wird. Es ging über auf
alle seine Umgebungen, und ist in edler Einfachkeit allem aufgeprägt, was von ihm ausging. Er machte die
Griechen zu Lehrern aller Zeiten und Geschlechter.”
252 Vö. Martin Bernal, Black Athena – The Afroasiatic Roots of Classical Civilization Vol. I: The Fabrication of
Ancient Greece, 1785-1985 (New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 2006 [1987]).
253 Quack-Eustathiades, Der Deutsche Philhellenismus, 25.
254 Quack-Eustathiades, Der Deutsche Philhellenismus, 27-37.
255 Michael Hertzfeld, Ours Once More: Folklore, Ideology and the Making of Modern Greece (New York:
Pella, 1986), 6. És vö. Effie F. Athanassopoulou, “An ‘Ancient’ Landscape: European Ideals, Archaeology, and
Nation Building in Early Modern Greece” Journal of Modern Greek Studies, 20 (2002): 273-305.
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eszkatologikusan várja az görögség újjászületését a németekben, de az az újjászületés német

újjászületés és még nem valósult meg.

A következ , „harmadik generációs” újjászületés-fogalom az 1820-as évek német

kontextusában a görög szabadságharc kapcsán jelent meg és a görögök újjászületését értették

alatta, egy új, független (antik) Görögországot. Vagyis az újjászületés itt els sorban politikai

eszme, mely illeszkedik abba a történeti narratívába, mely szerint a török hódítók a felel sek a

kulturális hanyatlásért és a t lük való megszabadulás mintegy vissza fogja állítani az eredeti

állapotokat. Ez az újjászületés-fogalom kés bb a különböz  nemzeti politikai ideológiák

részévé válik, els sorban Kelet-Közép-Európában.

Az els  általam ismert német m , mely az újjászületés fogalmát használja Wilhelm

Traugott Krug, lipcsei filozófiaprofesszor 1821 áprilisi pamfletje: Griechenlands

Wiedergeburt – Ein Programm zum Auferstehungsfeste.256 Regine Quack-Eustathiades Krug-

ot nevezi meg, mint a p olitikai philhellenizmus elindítóját és l egnagyobb harcosát. Krug

nemcsak a f ilozófia antik gyökerei miatt publikálta a p amfletet (mely kés bb b vített

formában is megjelent, majd l efordították hollandra, lengyelre és még k és bb újgörögre),

hanem görög tanítványai is táplálják érdekl dését.257 Quack-Eustathiades bemutatja, hogy

miképpen alakul ki Lipcsében egy professzori kör, mely Krug nyomán a görög ügy

legfontosabb német akadémiai támogatói közé tartozik (Krug, Tzschirner, Jörg, és eg y név

nélküli professzor).258

A Griechenlands Wiedergeburt-ban Krug a görögöket „a barbár elnyomók” ellen

küzd ket írja le.259 A  második,  b vített  kiadás  (mely  az  els t  pár  hónappal  követte)  „a  régi

Hellas fiatal fiainak,” görög tanítványainak van ajánlva. Az (els  kiadásból meg rzött) el szó

els  mondata szerint a Feltámadás ünnepén, tehát húsvétkor írja a szerz  a sorokat – és mivel

számára ez nemcsak a szeretet és a fény, hanem a szabadság ünnepe is, ezért ne csodálkozzon

az olvasó, ha „Görögország mostanában elkezdett újjászületését a keresztény húsvét kapcsán

témájául választotta.”260 Krug k özvetlenül összeköti a k eresztény újjászületés eszméjét a

görög szabadságharccal.

A keresztény újjászületés Jézus testi feltámadását takarja. Krug analógiája azt célozza,

hogy az oly sokáig halottnak gondolt antik Görögország testi/valóságos értelemben támad fel

256 Wilhelm Traugott Krug, Griechenlands Wiedergeburt – Ein Programm zum Auferstehungsfeste (Lipcse:
Brockhaus, 1821).
257 Quack-Eustathiades, Der Deutsche Philhellenismus, 164.
258 Quack-Eustathiades, Der Deutsche Philhellenismus, 168-171.
259 Krug: „Die Teilnahme der ganzen gebieldeten Welt an dem Kampfe der Kultur mit der Barbarei im
südostlichen Europa hat dieser kleinen Schrift so viel Leser gewonnen dass eine zweite Auflage nöthig
geworden.” Krug, Griechenlands Wiedergeburt, (Nachwort zur zweiten Auflage), oldalszám nélkül.
260 Krug, Griechenlands Wiedergeburt, oldalszám nélkül.
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az oszmánok ellen. A die Wiedergeburt egy filozófiai és egy vallásos, keresztény szakszó is,

melyet Krug saját, kés bbi filozófiai szótárában (1832-34) is ennek megfelel en definiál:

„Wiedergeburt f. Palingenesie, auch Apocatastase.”261

A Palingenesie Krug szótárában: „újjászületés (Wiedergeburt), éppúgy filozófiai, mint

morális értelemben.”262 Miután az ók ori filozófusok értelmezését citálja (a világ

újrarendez dése a káoszból), a szó morális értelmét úgy definiálja, mint az ember jobbulását:

amikor egy új, jobb ember jön létre. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy sok teológus „a

halottak feltámadására” (Auferstehung)  is  használja.  Krug  a  szócikk  végén  megemlíti,  hogy

akad a p alingenezis fogalmának egy újabb kelet  használata, mégpedig a „pol itikai vagy

szociális palingenezis”, mely a társadalmak és államok újrarendez dését/átalakulását jelenti

(Umgestaltung).

Az Apocatastase fogalmának definiálása a Wiederherstellung német fordítással

történik meg vagyis körülbelül „visszaállás”, „visszatérés.”263 Példája, hogy sokan úgy hitték,

hogy a csillagok mozognak és egy meghatározott id n belül visszaállnak az eredeti

pozíciójukba – ezt az i d t, ezt a „v isszatérést” nevezték platóni évnek. Majd „a dolgok

visszatérésének” (Wiederbringung aller Dinge) eszméjével foglalkozik, ami azt takarja, hogy

minden visszatérés jobbá tesz. Krug állítása szerint egyes teológusok szerint ez a visszatérés

azt eredményezi, hogy végül a rossz emberek és angyalok (az ördögöt is beleértve) megtérnek

és együtt élnek majd egy új földön és új mennyben - és megsz nik a pokol (korai keresztény

nézet, kés bb eretneknek bélyegezték).

A Wiedergeburt fogalma tehát Krug esetében összetart egy filozófiai, teológiai és

reflektált politikai nyelvhasználatot. Az újjászületés nem csak „visszatérés”, hanem egy jobb

állapotba való politikai átalakulás. De miképpen is képzelhet  ez el? A pamfletet tovább

olvasva, miután Krug a Szent Szövetség feladatául jelöli meg az oszmán törökök elleni harcot

(egy korábbi könyvéb l idézve),264 leírva a dél-kelet-európai oszmán tartományokban

található (t rhetetlen) állapotokat, stb., úgy folytatja, hogy most (a pamflet írásának

id pontjában, 1821 április) a görögök magukon segítenek, harcolni kezdtek a

261 Wilhelm Traugott Krug, Krug’s Enzyclopaedisch-Philosophisches Lexikon,– Allgemeines Handwörterbuch
der Philosophischen Wissenschaften, nebst ihrer Literatur und Geschichte, Zweite Auflage, (Vierter Band, St zu
Z) (Leipzig: Brockhaus, 1834), 511.
262 Wilhelm Traugott Krug, Krug’s Enzyclopaedisch-Philosophisches Lexikon,– Allgemeines Handwörterbuch
der Philosophischen Wissenschaften, nebst ihrer Literatur und Geschichte, Zweite Auflage, (Dritter Band, N zu
Sp) (Leipzig: Brockhaus, 1833), 141.
263 Wilhelm Traugott Krug, Krug’s Enzyclopaedisch-Philosophisches Lexikon,– Allgemeines Handwörterbuch
der Philosophischen Wissenschaften, nebst ihrer Literatur und Geschichte, Zweite Auflage, (Erster Band, A zu
L) (Leipzig: Brockhaus, 1832), 190-191.
264 Krug, Griechenlands Wiedergeburt, 13-14.
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szabadságukért.265 Felesleges részletezni, hogy miképpen állapítja meg a törö k uralom

jogtalanságát és mik éppen agitál a törökök ellen.266 De érdemes kiemelni, hogy egyik

legfontosabb érve szerint „tudományos és m vészeti halhatatlan teljesítményeik” miatt kell a

görögöket támogatni.267

Krug a röpirat végén felkiált „[d]e szerencse fel, ti bátor hellének! Szerencse fel!

Gondoljatok Marathon, Thermopüla és Pal aa [Palataea] dics  napjaira! Nem csak seitek

kiáltanak az Elíziumban, hanem az egész keresztény Európa szerencsét kíván nagy

vállalkozásotokhoz […] Nemsokára látom az athéni Propalaen-t új glóriában felemelkedni,

látom, ahogy hármas kiköt jébe a világ minden szegletéb l sereglenek a hajók, látom, ahogy

a tudásra szomjas ifjak az Akadémia árnyas útjaira és a Szto a csarnokaiba sietnek […]

Ámen.”268

Ez az ima az antik Görögország jellegzetes intellektuális központjainak feltámadását

vizionálja. Az utol só sorokban egyesül a keresztény áhítat a filozófus vágyálmával, vagyis

azzal, hogy az ókori filozófusok csarnokaiban sétálhasson és ezzel az ottani oktatás is újra

éledjen. (Az az a pró bökken  nem zavarja Krugot, hogy az oszmán török uralom majdnem

ezer évvel az athéni Akadémia bezárása után k ezd dött.) Krug és olvasói számára az

„újjászületés” annak vízióját jelenti, hogy a görög politikai harc kulturális gyümölcsöket

terem. Ez az eredete az antik újjászületés politikai eszméjének, amit - Mo sse nyomán – a

politikai esztétika leger sebb motívumának tartok.

Értelmetlen azt kérdezni, hogy ez a politikai philhellenizmus mikor és miképpen

vegyül össze a 1 8. századi esztétikai philhellenizmussal. E kérdés azért volna értelmetlen,

mert e politikai philhellenizmus eleve tartalmazza az esztétikai értékítélet érvét. Azért kell a

görögöket támogatni – mondja Krug –, mert k képviselik a kultúrát a b arbár, jogbitorló

törökök ellen. Harcuk ezért minden európai kultúrnép harca.

A klasszika-filológiában és a populáris német irodalomban lecsapódó további

eszméket számosan kutatták különböz  aspektusokból. Az antik toposzokat Friedgar Löbker

mutatja be Antike Topoi in der deutschen Philhellenliteratur cím  könyvében.269 Ez a könyv

eszmetörténeti toposzokat vizsgál az 1820-as évekbeli megjelenési formájukban:

szimbólumokat (f nix, Tézeusz, stb), a trójai háborút, a perzsákkal vívott háborút (abból is a

Maraton-legendát és Leonidas alakját).

265 „und im Kampfe für die Freiheit Wut und Blut zu opfern bereit ist.” Krug, Griechenlands Wiedergeburt, 18.
266 A második kiadás négy függeléke a török uralom és a szultánok illegitimitása mellett hoz részletes érveket.
267 Krug, Griechenlands Wiedergeburt, 22.
268 Krug, Griechenlands Wiedergeburt, 26-27.
269 Friedgar Löbker, Antike Topoi in der deutschen Philhellenliteratur – Untersuchungen zur Antikerezeption in
der Zeit des Gruechischen Unabhängigkeitskrieges (München: R. Oldenbourg Verlag, 2000).
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A s alakjának politikai és esztétikai megképzésében (a t est és az antikvitás

összefonódásának újabb mellékterméke) a legfontosabb szerepet a Maraton-legenda tölti be

(láttuk, hogy Krug is erre hivatkozik), ezért Löbker megfigyeléseinek rövid összefoglalását

adom.270 Szerinte a görögöket mint „a szabadság népét” értelmezték a német gondolkodók, pl.

Krug.271 Kicsit  kés bb,  fokozatosan,  úgy  kezdték  el  interpretálni  a  perzsák  és  a  görögök

háborúit mint két „nemzet” közötti összecsapásokat.272 A m aratoni csata mint ezen háború

szimbóluma az európai identitás alapvet  elemeként kezdett funkcionálni, egy olyan helyként,

ahol Kelet és Nyugat er i csaptak össze: nem csak nemzetek, hanem – huntingtoni értelemben

– kultúrák.273 A t örökök elleni harc els sorban a hadseregeken/harcosokon keresztüli

azonosítást tette lehet vé az ó- és újgörögök között, hiszen éppen a maratoni csata az a hely,

ahol a görögök egyesülnek a közös ellenség ellen.274

Így a Laokóon szobor vagy Apolló ideális testeinek esztétikai, m vészettörténeti

kérdései a maratoni és a termophülai h s alakjában politikai kérdésekké válnak. Az ideális

harcos, a h s alakja toposzként így képz dik meg, mely a kés bbi testkultúrában is szerepet

játszik. Leonidas alakjának és a spártai ethosznak mint „életelvnek” német formálását Löbker

szintén feltárta.275 Az antikvitás testi újjáéledése a h s alakján keresztül történik, vagy

legalábbis a jelen h seinek az ókor h seivel való azonosításán keresztül.

Megkockáztatnám, hogy miközben Radnóti állítását követve a 18. sz ázadra az

antikvitással való lelki azonosulás oly jellemz  volt, addig a 19. század elején ez az

azonosulás a fizikai megvalósíthatóságot érinti. Ezt kétféleképpen értem: 1. el ször válik

lehet vé Görögország „feltámadása”, amit egy olyan diskurzus teremt meg, mely a keresztény

analógiát használja. A 19. század elején a politikai philhellenizmus korai formája viszont nem

pusztán azonosul, hanem új Akropoliszt vizionál. 2. Fizikai értelemben a test mint a képzés

tárgya egyre komolyabb figyelmet kap. A szép test kiképzése vagyis a testkultúra feltalálása

is erre az id re esik.276

2.6 Összefoglalás

270 Löbker, Antike Topoi, 92-122.
271 Löbker, Antike Topoi, 95.
272 Löbker, Antike Topoi, 98-99.
273 Löbker, Antike Topoi, 103.
274 Löbker, Antike Topoi, 121.
275 Löbker, Antike Topoi, 122-156.
276 Az atlétika és testedzés modern történetének nagyon is helye van ebben a dolgozatban, azonban be kell érnem
néhány utalással (lásd 8. fejezet).
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Ezek a német szövegek a testet mint a múlt helyét interpretálják, legalábbis Németországban.

Nem csak a klasszicizmus épületei, a fes tmények vagy a szobrok utánozzák – minden

addiginál pontosabban, mert végül is az ókor halott, amit fel kell támasztani – az ókori

mintákat, hanem stílusoktól függetlenül, a romantikán vagy a modernizmusokon túlmutatóan

elindul az antik test esztétikai-eszmetörténeti, politikai és m vészeti karriere a 19. században.

A fentiekben bemutatott német esztétikai, filozófiai és politikai szövegek együttesen

alkotják azt a mátrixot, melynek vizuális szerepl i az épületek, a festmények, az új szobrok,

és nem utolsósorban az attit dök lesznek. Winckelmann járul hozzá el ször az attit dök

diszkurzív lehet ségének megteremtéséhez, az antik szobor eszményi leírásával. Az antik

testek egy halott világ részei, melyek az utánzás által éleszthet ek fel. Lessing ezt az utánzást

a látható elleni küzdelmében a képzel er re bízza. A He rder által végrehajtott inverzió,

vagyis a szobrok mint mindig jelenvaló létez k interpretációja új távlatokat nyit meg. Schiller

báj-ekonómiája praktikus útmutatót kínál a társaság számára, miközben a táncot (a

táncmestert) mesterségesként állítja be. Következ  lépésként a politikai görögség-szemlélet a

19. század elején az esztétikai lehet séget politikai valósággá változtatná. A következ  fejezet

a gyakorlati gesztus-elméletet és az els  színpadi él szobrokat mutatja be.
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3. Mimoplasztika I.: „body art” a 18. században

(1740-1780)

„A természet és az elegancia maguk alkották meg a szobor testtartását.”

Diderot, Falconet Pygmalionjáról, 1763277

Az el  két fejezetben Pygamlion kultúrtörténeti motívuma és a 18. századi német antik test-

diskurzus eszmetörténeti bevezet kként szolgált. Ebben a fejezetben a test 18. századi

(színházi) retorikáját mutatom be, mely állításom szerint a mimoplasztikai tevékenység

gyakorlati alapját képzi. S t, óvatosan megkockáztatható, hogy a szó szoros értelmében vett

hamiltoni attit d el tt a mimoplasztika mint performatív aktus ebben a testhagyományban

születik meg.

A 18. századi pantomim, a felvilágosodás kísérleti színjátszása, és a

kanonizálódásának csomópontjaiban megnyilvánuló „body art” a tárg ya ennek a f ejezetnek

vagyis itt az atti t dök kialakulásával mint a 18. század mimoplasztikus találmányával

foglalkozom. F  állításom, hogy az attit dben és különböz  hibrid m fajokban érhet  tetten a

18. században a performatív szubjektivitás keletkezése, mely végs  soron a m vészet modern

fogalmának alapjául szolgál.

A test mint utánzó anyag felfogásának feltételeit négy pontban lehetne összefoglalni.

Az els  az els  fejezetben említett Pygmalion-motívum átalakulása, melynek kulurális

mintaként való m ködése nagy jelent ség . A második az antikvitás lényegi megismerésének

megváltozott szerepe, s ezzel együtt az antik s zobrok és testek esztétikai-politikai

felértékel dése (ezt elemeztem a második fejezetben), mely szorosan köt dik a m vészet mint

különálló társadalmi gyakorlat elterjedéséhez. A harmadik a 17-18. századi színházi/retorikai

gyakorlat, egyfajta teoretikus és g yakorlati kísérletezés a tánccal/pantomimmel, mely a

szóm vészetek els bbségének alternatív kihívója lett. A n egyedik feltétel e kísérletezés

következményeképpen éppen a kanonizálandó táncforma, a ballet d’action és a kés bb kihaló

monodráma/melodráma megszületése, mely egyet jelent a te stm vészetek gyorsan

bekövetkez  differenciálódásával.

277 Diderot, Oeuvres complètes de Diderot, Tome X, vol. 1, ed. Jules Assézat (Paris: Garnier Fréres, 1876), 221.
„La nature et les Gràces ont disposé de l’attitude de la statue.”
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El ször az angol színpadi, szórakoztató el adásokat mutatom be: a pantomim és

mimetikus tánc kora 18 . századi összetartozását, melynek során igy ekszem a korabeli

színésztechnikáknak alapul szolgáló retorikai gesztusnyelvet (Weaver, Du Bos) mint az

attit d el zményeit bemutatni. Másodszor Marie Sallé m veit, különösen Pygmalion-

pantomimjét elemzem (1734 ), majd Rousseau Pygmalion monodrámájával foglalkozom

(1772), végül két további német melodrámát (Goethe, Götz) említek meg. A fejezet során

gyakran hivatkozom a már idézett Kirsten Gram Holmström máig megkerülhetetlen és alapos

munkájára, melynek számos referenciáját követve jutottam néhány t le eltér  konklúzióra.

3.1 A Test mint Tükör

3.1.1 Tánc és Pantomim

Az attit d els dleges funkciója a szórakoztatás. Ennek megfelel en el zményének a színházi

drámák szokásos kellékeit, az úgynevezett „entr’acte entertainments” vagyis rövid,

szórakoztató betéteket érdemes e mlíteni: dalok, pantomimek, táncbetétek, furcsa lények és

emberek bemutatása, és egyéb spektákulumok (er mutatványok, akrobaták stb). Ezek oly

mértékig népszer ek voltak a kora 18. századi Angliában, hogy súlyos fenyegetést jelentettek

a dráma színházbeli uralmára, melyekkel együtt, egy programban jelentek meg. Avery idéz

egy jellegzetes londoni hirdetést, melyben a rövid darabok miatt éppen a f  attrakció, a The

Fair Penitent cím  dráma (itt: a Színjáték), rövidül le:

A Híres Segniora Francesca Margarita de l’Epine négy (vadonatúj) énekes száma, melyhez a
Csalogány Dala is já rul – ez lesz az utolsó dalestje Angliában! A hangszeres zene Signior
Iacomo Greber által komponált. Valamint Monsieur L’Abbé, Mrs. Elford és mások által
el adott Vidéki Esküv i Tánc. És egy Új Táncos Szórakoztatás Mezetin, egy bohóc, és két
székhordozó szolga által. Blouzabella Tánca Mr. Prince és Mrs. Elford által. A Szórakoztató
Számok miatt a Színjáték rövidítve lesz.278

Ez egyben az els  olyan id szak, amikor a színpadi táncot komoly teoretikus figyelem övezi,

els sorban Angliában és Franciaországban. Az attit d születésének szempontjából ennek az a

278 Lincoln’s Inn Fields hirdetése, 1703. június 8. In: Emmett L. Avery, „Dancing and Pantomime on the English
Stage, 1700-1737” Studies in Philology, vol. 31, 3 (1934): 417-452, itt: 419. „ With Four Entertainments of
Singing (entirely New) by the Famous Segniora Francesca Margarita de l’Epine; to which will be added, the
Nightingale Song; It being the last time of her Singing whilst she stays in England. The Instrumental Musick
Compos’d by Signior Iacomo Greber. With a Country Wedding Dance by Monsieur L’Abbé, Mrs. Elford, and
others. Also a New Entertainment of Dancing between Mezetin a Clown, and two Chair-men. With the Dance of
Blouzabella by Mr. Prince and Mrs. Elford. By reason of the Entertainments, the Play will be short’nd.” A
„Chair-men” jelentésének megfejtésében köszönöm Nádasdy Ádám, Kiséry András, Kállay Géza, és végül Dan
Gustafson (Yale) segítségét.
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jelent sége, hogy a jó táncos nevelésének traktátusaiban a táncmester és a táncos viszonyát

lényegében pygmalioni viszonyként határozzák meg. A test mint mimoplasztikai hordozó a

testi gesztusok és a színpadi kifejezés újraértelmezésében születik meg.

A 18. száz ad elején még nem differenciálódnak hermetikusan a testre vonatkozó

vészi praxisok: a táncos kifejezés, a s zínészet, és a pantomim. John Weaver 1721-es

Anatomical and Mechanical Lectures upon Dancing cím  nagyhatású m ve279 (csak

Angliában több mint 30 táncmester fizet rá el ,280 a tánc, de még inkább a testi kifejezés els ,

a szó 18. századi értelmében „tudományos,” kanonizációs kísérletének tekinthet )281 a Zenét,

a Retorikát, és a Festészetet mint a jó táncmester szükséges ismereteit mutatja be. Weaver a

táncmestert fest höz hasonlítja, mely a táncost megfelel  „attit dökkel” ruházza fel, akárcsak

a fest  a k épét. Számára azonban a táncos egyben „pantomimos” is, vagyis tevékenysége

utánzás.

A táncos mint „mozgó kép” persze már a k orábban említett középkori él képek

praxisában is megjelenik, de teoretikus reflexió tárgyává csak ekkor, a 18. század elején válik.

Weaver a következ képpen teszi a táncos „néma” testét kifejez vé:

A Tánc Mester, akárcsak a Fest , olyan Géniusszal kell felruházva legyen, mellyel képes
kifejezni az ábrázolni kívánt Szenvedélyeket, vagyis, képes legyen a Némát beszédre bírni.
Ahogy a Fest  a F estményében megfelel  Pózokat ábrázol, úgy kell neki is f elruháznia a
Szerepl ket olyan Pózokkal, melyek szabályosak, kellemesek és helyesen egyensúlyozzák ki
az egymásnak ellentmondó Mozdulatokat. A Testet gondosan a Középpontján kell
egyensúlyoznia, hogy annak Tartása mindig természetes legyen és soha ne essen túlzásba. Jól
kell ismernie az Elrendezést, vagyis a helyes Beállítást, hogy Szerepl it képes legyen
csoportosítani vagy (akár egy Képben) a Táncosait szabályos, gyönyör  és harmonikus
Rendben Elhelyezni. 282

279 John Weaver, Anatomical and Mechanical Lectures upon Dancing. Wherein Rules and Institutions for that
Art are laid down and demonstrated. As they were Read at the Academy in Chancery Lane (London,1721).
280 Avery, „Dancing and Pantomime,” 420.
281 Weaver elmélete hosszabb kifejtést is megérne, hiszen éppen ebben a m ben érik össze az emberi test mint
mechanikus gépezet descartes-i felfogása és a testtel elért m vészi hatás követelménye (a csontvázat egy helyütt
gépnek hívja például, 97). Karakterisztikus, hogy Weaver el adásait az emberi test anatómiai leírásával kezdi (a
könyv felosztása: el ször a testfelépítést és a csontokat tárgyalja [3-42], majd az izmokat [43-80], aztán a testi
arányosságot [proportion, 81-88], majd a testi hibákat és a rossz testtartásokat [89-95], az „állást” [pozíció, 96-
113], a sétálást [114-125], az ugrást [126-129], és ezért a tánc voltaképpeni technikája vagy elmélete [130-146]
háttérbe szorul.)
282 Weaver, Anatomical and Mechanical Lectures, 145-6. „The Dancing Master, as well as the Painter, ought to
be endued with a Genius capable of expressing the Passions he would represent; and to make the Dumb, as it
were, to speak; he ought to give his Performers, as the Painter does his Picture, proper Attitudes, that may be
regular, agreeable, and justly contrasted by contrary Motions, and preserve the Body carefully pois’d on its own
Center; his Contrast should be always natural; and never extravagant; he ought to be well acquainted with
Ordonnance, or Disposition, that he may be capable of grouping his Performers, or Placing his Dancers (as in a
Picture) in a regular, beautiful, and harmonious Order.”
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A táncmester szép rendet áll ít a táncos tes tekb l, mégpedig „attit dök” vagyis itt pozíciók,

tartások, „mozgásharmóniák” testekre való alkalmazásával. Az érzelmek megjelenítése ebben

az esetben nem a táncos, hanem a táncmester m ve. A táncos ebben a felfogásban –

egyébként majdnem megegyez en a mai táncelmélettel – nem (csak) táncol, hanem mozog.

Ezért a p antomim is a „ tánc” kategóriájába esik. A különböz  szórakoztató kisebb m vek

jelent s része ugyanis éppen pantomim. Weaver elméletében a pantomim és a tán c nem

igazán elválasztható, hiszen  a pan tomim szerepl it is táncosokként kezeli. (Moira Goff

kimutatása szerint ugyanakkor az 1736/37-es londoni szezonban található 85 táncos legalább

60%-a kizárólag táncol, noha ez a „tánc” egy igen fluid fogalom ekkoriban.283)

A weaveri ihletés  (vagy általa készített) táncos illetve az „entr’acte” táncm vek

széles spektrumot ölelnek fel: Goff szerint ekkoriban a „színpadi tánc” jelenthetett mindenféle

mozgást „különálló táncoktól (szólókat, duetteket, és három vagy több táncosból álló

csoportos táncokat) divertissement-ekig, valamint rövid táncot és g esztusokat egyesít

jelentekt l táncos dramatizált szórakoztató el adásokig,”284 ez utóbbi volna a pantomim.

Vagyis a 18.  század elején a pantomim és a színpadi tánc még nem differenciált,  a színpadi

kifejez  testpozíciókról azonban már reflektív elméletek léteznek.

A pantomimek testi mozgással cselekményt megjelenít  játékok, melyek története

akár az ógörög drámáig is visszanyúlhat.285 A modern pantomim kidolgozásában Weavernek

kulcsszerepe van.286 Szerinte ugyanis a pantomim „táncosának” úgy kell kifejeznie az

érzelmeket, mintha tükör lenne: „A Játék szükségszer  következménye kell legyen a [Táncos]

Kifejezése, melyben minden Néz  magát látja eljátszva, vagyis minden olyasmit szemlélhet a

Táncosban, akárcsak egy Tükörben, melyet saját maga is csinál vagy végrehajt.”287

A pantomim táncosa tehát úgy kell, hogy mozogjon, hogy a hétköznapi néz  önmagát

lássa. Ez a követelmény a „természetesség” kés bbi fogalmával fog egybeérni. A

táncosra/pantomim színészre vonatkozó weaver-i elmélet szerint a táncos els sorban kifejez

mozgást hajt végre – ezért úgy kell formálni mint egy festményt és úgy m ködik a néz

számára akár a tükör. A „tükör” itt nemcsak a néz  érzelmeinek tükre, hanem a táncos által

283 Moira Goff, „Actions, Manners, and Passions: Entr’acte Dancing on the London Stage, 1700-1737” Early
Music 26, no. 2 (1998): 213-228, itt: 214.
284 Goff, „Actions, Manners,” 220.
285 Vagy ahogy a talán leghíresebb pantomim-történet szerz je mondja, „to trace the origin of Pantomime, or
Mimicry, we must go to Nature herself.” R. J. Broadbent, A History of Pantomime (New York: Benjamin Blom
Inc., 1964 [1901]), 14.
286 Avery, „Dancing and Pantomime,” 431-432.
287 John Weaver, The History of the Mimes and Pantomimes (London, 1728), 25. „...his Applause must be the
necessary Consequence of his Performance, in which every Spectator must behold himself acted, and see in the
Dancer, as in a Glass, all that he himself us’d to do and suffer.”
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megszemélyesített/megjelenített érzelmek tükrét jelenti, vagyis az egész testet: „Pozíciói

(Attitudes) legyenek ill ek a Tárgyhoz, vagyis hogy az Elme Gondolatait és Elképzeléseit a

Szemek, a Kezek és az egész Test által ki tudja fejezni.”288

Weaver igényli el ször, hogy a testi pozíciók – a s zó szerinti „attit dök” – konkrét

tárgyakhoz köthet ek legyenek. Az „attitudes” egész pontosan nem „testtartást” jelent, hanem

a test, a s zem és a kéz összehangolt (harmonikus) mozgásának fázisait,289 melyek egy-egy

meghatározott lelki diszpozícióra vagy narratív szekvenciára utalnak. Ezzel a követelménnyel

a pantomim, a mimika arc-játékának fontosságát tartja meg, és ezért elméletét könny  volna

kizárólag a pantomim történeti narratívájába ágyazni. Ám mivel a színészet és a táncm vészet

még eldöntetlen keresztútján áll, végs  soron a kés bbi „attit d” technikai feltételeit

fogalmazza meg.

Weaver és követ i nagyrészt szintén egy antik mintát követnek, hiszen

elmélkedéseiket a (a már meglév ) tánchagyomány mellett els sorban a retorikai tanításra

vagyis Quantilinius újraolvasására alapozzák.

3.1.2 A test retorikája – „body art” a 18. században

A 17-18. században meghatározható egyfajta „testm vészet”, mely a retorikai stúdiumok és a

beszélgetés/nyilvános vita mellett a zene, a színjátszás és az éneklés/opera részét is alkotta. A

„gesztus m vészetének” nagy összefoglalása Dene Barnett könyve, mely egyben

forradalmasította a 18. sz ázadi színjátszásról való tudásunkat.290 Barnett rekonstruálja a

korabeli gesztusok nyelvtanait és „szókészletét.” A testhelyzetek elrendezésének célja az volt,

hogy „a néz k számára konkrét képet kínáljon a szavakkal kifejezett eszmékb l.”291

A gesztusok ezen m vészete tanítható, mert mi nden egyes gesztus egy önálló és

rögzített jelentésnek felelt meg. Ezt a re ndszert a 18. században els sorban Quantilianus

retorikai elméletét olvasva hozták létre, tanításának megfelel en a szemek és a kezek

(els sorban a jobb kéz)292 voltak a kifeje zés f  közvetít i. Ez a szín észtechnika mindig a

szavak mellett, azokat támogatva, kifejezve, mintegy megkett zve állt. Weaver elmélete err l

288 Weaver, Anatomical and Mechanical Lectures, 146. „Let his Attitudes be suitable to his Object, so as to
express the Thoughts and Conceptions of the Mind, by the Motions of the Eyes, Hands and the whole Body.”
289 Weaver, Anatomical and Mechanical Lectures, 89. Itt Weaver a szépség felé rendeli a helyes testpozícióból
származó kecsességet, harmóniát. Ezzel megel legzi a kecsességr l vagy bájról szóló 18. század végi diskurzust.
290 Dene Barnett, The art of Gesture: The practices and principles of 18th century acting (Heidelberg: Carl
Winter, Universitätsverlag, 1987).
291 Barnett, The art of Gesture, 10.
292 Barnett, The art of Gesture, 21.
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a gyakorlatról ágazik le.293 Weaver ugyanis szinte egyáltalán nem foglalkozik a szavakkal.

Számára a kifejezés els sorban testi, s végeredményben megfordítja a rendszert: nem a

szavakat kíséri a gesztus, hanem a g esztust a szó. Wea ver elméletében a test retorikája

uralkodik vagyis a drámai/narratív/az érzelmek felkeltését célzó kifejezés a test kizárólagos

használatával jön létre.

Holmström ebben a 17. század végi angol színésztechnikai felfogásban látja a modern

pantomim eredetét, mely a francia hagyománytól jelent sen eltér, hiszen a franciáknál a

színésznek els sorban a szöveg (s a cselekmény egységének) szolgálatában kell állnia (vö.

Corneille színházelméletével).294 Ugyan , Voltaire nyomán, centrális jelent ség nek tartja

Abbé Dubos (vagy ahogy az abbé maga írta: Du Bos) Réflexions et critiques sur la poésie et

sur la peinture (1719) cím  munkáját a f rancia színházesztétikai elmélet számára.295

Holmström szerint Du Bos az angol vendégjátékokra utal és ezzel direkt kapcsolatot alapoz

meg a weaveri testelmélet és a francia színházi megújulás között.296

Ez a direkt kapcsolat nem teljesen megalapozott, hiszen Du Bos ink ább a retorikai

hagyományból merített. Öt évvel a Réflexions-könyv el tt a szerz  egy retorika-történetet

publikált a Cicerókról (1714-ben).297 Tudjuk, hogy szerette a színházat, sokat járt az Operába,

t, kritikát is írt.298 Így nem véletlen, hogy a retorika kifejez eszközeinek tanulmányozása –

Quantilianus és Cicero olvasása – a korabeli színház kifejezésének tanulmányozásához vezeti.

Du Bos kritikai reflexióiban az antik szerz k szoros olvasását köti össze az akk ori

kortárs francia gyakorlattal, els sorban a költészet, a zene és a n yelv témáin keresztül. Az

általam használt kiadás 42. fejezetében Quantilianus retorikai elmélete alapján szerinte a

színháznak gesztusokkal is kell érzelmeket felkeltenie (s nem csak a szövegekkel).299 Ezeket a

mozdulatokat a deklamációval, a s zínpadon alkalmazott beszéd helyes kifejezésmódjával

kapcsolatban alkalmazza vagyis a testi kifejezés els sorban kisegít  funkciójától indul el az

elmélete.

293 Olyannyira, hogy Barnett egyébként igen alapos könyvében a neve sem szerepel.
294 Holmström, Monodrama,14.
295 Tény, hogy Du Bos könyve 1719-es megjelenése után 1746-ban már az ötödik kiadásánál tartott, ami igen
nagy népszer ségre vall.
296 Du Bos az els  kiadást többször átdolgozta. Holmström az 1740-es párizsi változat alapján dolgozott (vö 9.
lábjegyzete). Az els  kiadásban nem szerepel referencia az angol pantomimre, és érdekes módon az els  angolra
fordított kiadásban sem (Critical Reflections On Poetry, Painting and Music – With An Inquiry Into the Rise and
Progress Of The Theatrical Entertainments of the Ancients [London: John Nurse, 1747]). Én egy 1734-es, már
átdolgozott és korrigált kiadást használtam: Reflexions critiques sur la Poesie et sur la Peinture – Nouvelle
Edition revué et corrigée, 2 vols. (Utrecht: Etienne Neaulme, 1732).
297 Jean-Baptiste Du Bos, Histoire des quatres Cicérons (Paris: P. Huet, 1714).
298 Holmström, Monodrama, 16.
299 Du Bos, Reflexions critiques, vol. 1: 230-343. Cf. Holmström, Monodrama, 19. Az 1719-es, els  kiadásban is
ez a 42. fejezet (Reflexions critiques sur la Poesie et sur la Peinture [Paris: Jean Mariette, 1719]).
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Du Bos az antik szerz k (Platón, Cicero, Quantilianus, Lukiánosz) alapján a testi

kifejezést a deklamáció szerves részeként határozza meg. Az antik saltatio-t a gesztus

vészeteként (l’art du geste) definiálja és vo ltaképpen a testi kifejezés mindennem

gyakorlatát érti alatta, mely tanítható és tanítandó.300 Szerinte  a saltatio mindennem

hétköznapi gesztus utánzása volt a g örögöknél, és ezért nemcsak a korabeli francia tánc,

hanem az a „tánc is része, amit jobban mondva nem is táncolunk.”301

Ez a „n éma játék” (jeu muet) olyan nagy kategóriát képez, mely Du Bos számára

lehet vé teszi, hogy komoly gesztus-rendszert építsen fel. Minthogy nyilvánvaló számára,

hogy a retorikai/deklamáció közben használt gesztusok és a tánc gesztusai között min ségbeli

különbség van, ezért me gkülönbözteti a „természetes” (ezek a besz éd közben használt,

deklamációt er sít  mozdulatok)302 és a „mesterséges” gesztusokat ( kétféle módon is nevezi

ezeket: gestes artificiels, gestes d’institution). A mesterséges gesztusok tulajdonképpen

bármilyen alkalmazóját hívja „danseur”-nek, táncosnak.303 Ezek jellemz je, hogy önálló

jelentést hordoznak, „beszélnek” beszéd nélkül. Ilyenek a pantomimesek, a „táncoló

táncosok”, s t a vallási rituálékban alkalmazott mozdulatsorokat ismer k is.304

A szerz  egyik legnagyobb találmánya, hogy a testi kifejezés ily etén felosztott

rendszerében a színházi kifejezést nem c sak a retorika, vagyis a természetes gesztusok

világába helyezi, hanem a mes terséges gesztusoknak is megfelelteti.305 Ugyan szerinte az

antik színészek a természetes diszpozícióknak is mesterei voltak,306 de épp úgy járatosak

voltak a mesterséges jelekben is. Du B os szerint Arisztotelész Poétikáját a saltatio

vészetének fényében olvasva mind a ka r funkcióját, mind a sz ínész helyzetét át k ell

értékelni, mert szerinte a kar táncolt (ez a korabeli vélekedéssel szemben állt). Ezt a táncoló

kart („kórust”), nem a prózai színházban találja meg, hanem éppen Lully balettjeiben.307

Az antik és modern pantomim m faját a kétfajta jelek egyfajta mixtúrájának tekinti és

talán nem túlzás azt állítani, hogy a saltatio legkiérleltebb formájának tartja.308 Az  opera

rajongójaként azonban nem tudja egész pontosan a pantomim modern helyét meghatározni,

vagyis, hogy egész pontosan mire is volna használható.309 Du Bos-nak ugyanis határozott

300 Du Bos, Reflexions critiques, vol. 1: 291.
301 Du Bos, Reflexions critiques, vol. 1: 292.
302 Du Bos, Reflexions critiques, vol. 1: 295-296. Vö. Holmström, Monodrama, 18.
303 Du Bos, Reflexions critiques, vol. 1: 298.
304 Du Bos, Reflexions critiques, vol. 1: 302.
305 Du Bos, Reflexions critiques, vol. 1: 302-303.
306 Du Bos, Reflexions critiques, vol. 1: 305.
307 Du Bos, Reflexions critiques, vol. 1: 306-307. Vö. Holmström, Monodrama, 19.
308 Du Bos, Reflexions critiques, vol. 1: 316.
309 Du Bos, Reflexions critiques, vol. 1: 325.
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elképzelése van a m faji hierarchiáról és ebben mind a prózai színészek („Comédiens”), mind

a pantomimesek a zenének vannak alárendelve.310

Du Bos érdemei a francia pantomim-színjátszás (a ge sztusok emfatikus, drámai

használata) elterjedésében mégis tagadhatatlanok: a p antomimok 1743-tól egész

Franciaországot meghódítják.311 Gösta M. Bergman egyenesen pantomim-mániáról beszél az

1740-es évek Párizsában. A pantomimok mint drámai megjelenít formák nyilvánvalóan a

testi kifejezésre helyezik a hangsúlyt, a szöveg és a dikció retorikája helyett a testi retorikára.

Weaverhez hasonlóan (de nem követve t) Du Bos könyvének végén a gesztus m vészetét

úgy fogja fel, mint önálló kifejezési formát. Pontosabban, megadja lehet ségét annak, hogy

így használják. Ezzel nyílik meg az út a test mint mimoplasztikai hordozó felfogása felé mind

az angol, mind a francia kontextusban. 312

A 18. század elején a színpadi gyakorlat sokszor az elmélet kísérleti terepeként

szolgált, nem utolsósorban üzleti szempontok miatt. Az 1710-es és 1720-as években az

egymással vetélked  két londoni színház (Drury Lane és Lincoln’s Inn Fields, kés bb a

Covent Garden) a pan tomimokon/táncokon keresztül csábítja a k özönséget, hiszen ez az

újdonság.313 John Weaver nemcsak teoretikusa, hanem aktív alkotója ezen régi-új m fajnak.

Az  els  angol  pantomimok  gyakori  témái  mitológiai  alakok  (pl.  Weaver  els  nagy

pantomimja The Loves of Mars and Venus, 1716),314 noha Faustus élete vagy Harlequin alakja

is változatos anyagként szolgált. Általában ezen darabok fontos kellékei a mágia, az

átváltozás, a titkos gépek, stb. John Rich, a Covent Garden direktora éppen azért tudott oly

nagy sikereket elérni pantomomjaival, mert mestere volt az effajta szerkezeteknek.315 A

francia pantomimok ellenben inkább építettek az olasz commedia dell’arte hagyományokra,

mert els sorban a helyzetkomikummal szórakoztatták a néz ket.316

A népszer  angol mitológiai pantomimok illetve táncos entr’acte entertainments

(többek között az Apollo and Daphne, The Rape of Proserpine, Bacchus and Ariadne, stb.)

310 Du Bos, Reflexions critiques, vol. 1: 329.
311 Holmström, Monodrama, 21.
312 Du Bos után Cahusac, Ramsay és mások a tánc/pantomim-történeteket írnak, melyek antik példák alapján a
korabeli gyakorlat reformjára törekednek, melyet Noverre teljesít majd be. Azonban még a század második
felében is gondot jelent a pantomim és a tánc elhatárolása, vö. Giovanni Andrea Gallini, A Treatise on the Art of
Dancing (London: s. n., 1772), 227-230. Gallini felméri a rendelkezésre álló irodalmat és felhívja a figyelmet,
hogy Du Bos és Cahusac els sorban a tánc és a pantomim különbségét állapították meg. Gallini ideája, az ún.
„theatrical dance,” végeredményben a tánc dramatizálására törekszik, épp úgy mint Noverre. Gallini
figyelemreméltó megfigyeléseir l még lesz szó 3.3-ban.
313 Avery, „Dancing and Pantomime,” 436. Kés bb csatlakozik a Little Theatre (1729), a Covent Garden (1732),
stb. Goff, „Actions, Manners,” 214.
314 Weaver, The History of the Mimes, 46.
315 Henry Sax Wyndham, The Annals of Covent Garden Theatre From 1732 To 1897, 2 vols (London: Chatto
and Windus, 1906), vol. 1:4.
316 Avery, „Dancing and Pantomime,” 450-51.
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valószín leg erotikus szórakoztató elemeket is tartalmaztak.317 Ugyanakkor a legnépszer bb

táncos felvonásközi betétek rövid, humoros m vek, „nemzeti” karakterológiát tartalmazó

táncok voltak (a „Dutch” illetve a „Scotch”). A h ollandok és a s kótok érdekes módon

találkoztak a The Dutch and Scotch Contention; or, Love and Jealous cím  darabban 1729-

ben (melyet valójában el ször Párizsban állítottak színre és csak kés bb vittek át

Londonba).318 A 1 8. század elején már eg yáltalán nem ritka az effajta francia szezonális

vendégjáték Londonban (egyes színészek vagy akár egyes m vek is migráltak) és az els

attit dnek tekinthet  m  is így születik.

3.2 Mimoplasztika az attit d el tt

3.2.1 Marie Sallé: az els  attit d?

Az angol pantomim-láz kezdetén érkezik meg Franciaországból Marie Sallé (1707-1756) az

1710-es évek derekán mint gyerekszínész. Sallé a harmadik nagy francia balerina-nemzedék

tagja (amennyiben egyáltalán beszélhetünk nemzedékr l, hiszen csak 1681-tól táncolnak

táncosn k is a ba lettekben, Lully reformjának köszönhet en és az els  darab éppen az els

fejezetben idézett Le Triomphe de l’Amour volt)  és  a  18.  század  els  felének  egyik

legfontosabb balett-táncosn jévé válik.319 Kortársai a „Terpsichore française” névvel

illették.320 A tánctörténet mint a Noverre el tti tánc egyik legnagyobb hatású figuráját tartja

számon.321 Sallé egyben az els  olyan balerina, aki közszerepl vé is vált, els sorban nagy

riválisával, Camargo-val folytatott vetélkedése miatt.322

Sallé 1717-ben lépett el ször színpadra Angliában. Gyerekszínészként bátyjával,

Francis-szal táncoltak. Kés bb rendszeresen ingázott London és Franciaország között. 1718-

317 Goff, „Actions, Manners,” 218-219.
318 Goff, „Actions, Manners,” 223-224.
319 Reginald St. Johnston, A history of dancing (London: Hamilton, 1906), 99. A párizsi Opera balettkarának
korai összetételéhez lásd Nathalie Lecomte fantasztikus cikkét, „The Female Ballet Troupe of the Paris Opera
from 1700 to 1725” in Women’s Work – Making dance in Europe before 1800 (ed. Lynn Mutlock Brooks)
(London: The University of Wisconsin Press, 2007), 99-122 (jegyzetekkel együtt).
320 Émile Dacier, Une Danseuse de l’Opéra sous Louis XV, Mlle Sallé (1707-1756) (Paris: Plon-Nourrit, 1909),
54, Voltaire egyik versében Sallé mint “fille de Terpsichore” szerepel, valószín leg innen származik az amúgy
kézenfekv  metafora. S ez a jellemzés igencsak helyénvaló, minthogy kés bb Händel Terpsichoréjában Sallé
alakította Terpsichorét.
321 Dacier, Une Danseuse de l’Opéra, iii.
322 Kettejük vetélkedésébe és e vetélkedés publikus fenntartásába érdekes bepillantást ad a Les talens du Théâtre
célébres par les Muses ou Éloges et portrais en vers, des acteurs, actrices, danseurs et danseuses qui brillent
aujourd’hui à Paris (Paris: Mesnier, 1747) cím  anonim versgy jtemény, melyben Camargo és Salléhoz írt
költemények is találhatóak. Camargo egyértelm en több verset kapott. Sallé-hoz Voltaire is írt három verset.
Lásd Voltaire véleményét Salléról in Dacier, Une Danseuse de l’Opéra, 69, 73, 77, 83-84, 188, különösképpen a
Les Talens du Théâtre-ben szerepl  versekr l, 258-259 .
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tól a legendás balerina, Françoise Prévost tanítványa is.323 A párizsi Operában el ször 1721-

ben ugrott be Prévost helyett egy szerepre, de csak 1727-ben kapta meg a „premier danseuse”

címet.324 Fokozódó királyi és n emesi támogatással készíti m veit, többek között

együttm ködik Händellel is Londonban, az 1734/35-ös szezonban (pontosabban, Händel mint

vészeti vállalkozó az akkor már legendás táncosn t alkalmazza).325 1734 egyben az az év,

melyben Sallé talán legnagyobb m vészeti szabadságát kapja (az amúgy domináns és a

vészi munkába komolyan beleszóló) John Richt l a Covent Ga rdenben, talán Duke of

Richmond közbenjárására (akinek felesége, Duchess of Richmond, Sallé pártfogója volt).326

Itt mutatja be a Pigmalion (ez az eredeti írásmód) cím  (els ) m vét, mely, mint már

Bevezet ben idéztem, Brandstetter szerint az els  attit d, míg mások szerint ebben a m ben

„találkozik tánc, pantomim és dráma.”327 Az an gol pantomim hatására a fran cia kortárs

táncstílustól tökéletesen eltér,328 s ezzel mintegy 20 évvel megel zi korát.329 Ez a dar ab

rendkívül enigmatikus, noha általában inkább a színpadi kosztüm reformját szokták kiemelni.

A bemutató konkrét dátuma vitatott. Wyndham összegy jtötte a darabr a vonatkozó

dokumentumokat és ezek alapján valamikor 1734 januárjában lehetett a bemutató.330 Dacier

1734 február 14-re dátumozza.331 Egy fennmaradt hirdetés alapján 1734 márciusában a

Pigmalion egy komédia egyik kísér  táncos „entr’acte” betétje volt. A rövid „new dance”-ben

nyolc táncos szerepelt, akik közül Mr. Malter alakította Pygmaliont, míg Mdlle Sallé a

szobrot.332

Egy Mercure de France-ból származó beszámoló szerint a színpad Pygmalion

helyét ábrázolta, melybe Pygmalion tanítványaival érkezik.333 Ez Mr. Maltert és hat

férfitáncost jelenthetett. A mester és tanítványai egy „danse caracterisée” et döt mutatnak be,

fakalapáccsal és vés vel a kézben, vagyis a szobrász jellegzetes eszközeivel. Majd Pygmalion

323 Madeleine Inglehearn, „Sallé, Marie” s.v., in International Dictionary of Ballet, 2 vols., edited by Marthe
Bremser (Detroit-London-Washington: St. James Press,1993) vol 2: 1236-1239. Itt: 1239.
324 Sallé életét lásd részletesen Dacier monográfiájában. Valamint: Sarah McCleave, „Dancing at the English
Opera: Marie Salle’s Letter to the Duchess of Richmond” Dance Research: The Journal of the Society for Dance
Research 17, no. 1 (1999): 22-46, itt: 32.
325 Wyndham, The Annals of Covent Garden, 1: 45.
326 McCleave, „Dancing at the English Opera,” 35.
327 Inglehearn, „Sallé, Marie,” s.v., 1239.
328 A kortás balett-stílust, a „danse théâtrale”-t itt nem kívánom bemutatni, lásd Dacier kit  összefoglalóját,
Une Danseuse de l’Opéra, 123-140.
329 Holmström, Monodrama, 41.
330 Henry Sax Wyndham, The Annals of Covent Garden, vol. 1:41-45.
331 Dacier, Une Danseuse de l’Opéra, 147-148. Idézi egy hirdetés szövegét, de referencia nélkül.
332 Idézi Wyndham, The Annals of Covent Garden, vol. 1:41-42. Cf. Madeleine Inglehearn, „Sallé, Marie” s.v.,
in International Dictionary of Ballet, 2 vols., edited by Marthe Bremser (Detroit-London-Washington: St. James
Press,1993), vol. 2: 1236-1239.
333 Idézi Dacier, Une Danseuse de l’Opéra, 152-154, angolra fordítva (rövidítve az eredetit!) lásd Wyndham, The
Annals of Covent Garden, vol. 1:42-43.
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elhúzza a színpad hátulját takaró függönyt, mely mögött m termének szobrai lapulnak. A

középs  szobor el tt megáll „ránéz, rámered és sóhajt, kezeit a lábaira teszi, majd a fejére,

szemügyre veszi a szobrot, minden részletet (tous les contours) megfigyel.” Majd egy másik

szobor elé veti magát, Venus szobra elé, és hozzá imádkozik.334

Ezek után feléled az imádott szobor, mégpedig a következ képpen:

három fénycsóva jelenik meg és egy odaill  szimfónia hangjaira, Pigmalion és a többiek
meglepetésére, a szobor fokozatosan kilép mozdulatlanságából. Elcsodálkozik új létezésén és
a látott tárgyakon. Pigmalion, elkábulva a meglepetést l, felé nyújtja kezét, hogy kisegítse
(sortir de sa position). Hogy úgy mondjam, a szobo r a lábával érzi a talajt és fokozatosan
néhány lépést formál a legelegánsabb testhelyzetekben (attitudes), amit csak a szobrász kíván.
Pigmalion el tte táncol, mintha tanítaná, s  minden dolgot megismétel, a legegyszer bbt l a
legbonyolultabbig.335

Vagyis a szobor életrekelése a tánc metaforáján keresztül válik valóra. A botladozó lépéseket

felváltja a mester lépéseinek utánzása. Pygmalion szobrászmesterb l táncmesterré lesz, a

szobor pedig élettelenb l nemcsak él vé válik, hanem táncosn vé. A darab újdonsága nem

csak a feléledés és a tánctanulás összekötése, hanem az antikizáló kosztüm is.

Sallé ugyanis bevezeti a „természetes” küls t. A Mercure tudósítója így folytatja:

Ebben a darabban [Sallé] volt oly bátor, hogy f , szoknya, szinte test nélkül jelenjen meg,
még paróka  sem volt  rajta,  de  egyébként  sem hordott  semmiféle  díszt  a  fején.  Semmit  sem
viselt az alsingen és az alsószoknyán kívül, csak egy muszlinruhát, mely egy görög szoborhoz
hasonlóan drapériaszer en volt elrendezve. Oly tökéletesen kivitelezték, hogy nem
kételkedhet, Uram, e zseniális balett hatalmas sikerében.336

A szobor megjelenítése egyben egy antik szobor pontos utánzását vonta maga után, ami

pontosság ebben az id ben egyáltalán nem v olt magától értet . Sallé szinte meztelenül

jelent meg, ami forradalminak mondható és a sikerhez nyilván nagy mértékben hozzájárult. A

szobor leplének elrendezettsége egészen a 20. századig az attit d jellegzetes kelléke lesz. Az

újítások azonban csak Angliában lettek sikeresek, Franciaországban Voltaire például ezt az

egyszer  kosztümöt nem pártolja.337

334 Dacier, Une Danseuse de l’Opéra, 153; Wyndham, The Annals of Covent Garden, 1:43. Ezek szerint az
International Dictionary of Ballet szócikke pontatlan, hiszen nem játszhatta a „The statue of Venus”-t Sallé, ha
nem az a szobor éled fel.
335 Dacier, Une Danseuse de l’Opéra, 153.
336 Dacier, Une Danseuse de l’Opéra, 154. Wyndham, The Annals of Covent Garden, 1:44.
337 Voltaire, Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne, (el szóként nyomtatva a Semiramis c. drámához,
1748, 1750). Voltaire itt a nagyon díszes kosztümökre esküszik, részint a korabeli operák díszlet- és
kosztümszokásai által befolyásolva. Online verzió: http://baroquelibretto.free.fr/voltaire-semiramis.htm. Cf.
Holmström, Monodrama, 26 és 41.

http://baroquelibretto.free.fr/voltaire-semiramis.htm.
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Kételkedem abban, hogy Brandstetter nyomán valóban nevezhetjük-e ezt a Pigmalion

el adást az els  attit dnek. Annyi bizonyos, hogy Sallé önálló alkotása, tánc-pantomimje,

mely megel zi Rameau Pygmalion-balettjét és Lady Hamilton kísérleteit. Felhasználja ugyan

a pygamlioni szituációt, de az érzelmeket nem tükröz(heti) a n i test pozícióján keresztül.

Akad azonban Sallé-nak egy másik m ve, a csaknem elfeledett Bacchus és Ariadné

cím  munka (nem s okkal a Pigmalion után, bemutató: 1734 március 26, Covent Garden),

mely  a Mercure de France riportja alapján inkább lehet az els  attit dnek nevezni,

amennyiben attit d alatt elfogadjuk azt a meghatározást, amit a Bevezet ben adtam. Itt is Mr

Malter játszotta a fér fi f szerepet (Bacchus), Ariadnét pedig Marie Sallé a lakította néhány

faun és bachánsn  társaságában.338

A Mercure londoni tudósítója ugyanis így folytatja a Pigmalionról szóló beszámolót:

Ne várja, hogy úgy le tudom írni az Ariadnét mint a Pigmaliont: olyan szépségek vannak
ebben, melyek túl nemesek és túl bonyolultak ahhoz, hogy beszámolhassak róluk. A
legmélyebb szomorúság, elhagyatottság, reménytelenség kifejezései és érzelmei. Röviden, a
lépések, a pózok, a gesztusok által az összes nagy érzelemet és a legtökéletesebb deklamációt
[játszotta el], hogy egy olyan n t ábrázoljon, akit elhagyott a szerelme. Biztosra veheti, Uram,
hogy Sallé kisasszony Journet, Duclos és Le Couvreur méltó riválisává vált. 339

Az Ariadnéban úgy t nik, hogy Sallé valóban megvalósítja a pozíciókon és testi kifejezéseken

keresztüli közlést. A 18. századi tudósító pontosan olyan problémákkal küzd, mint a ma i

kortárs tánc kritikusa: „les beautés plus nobles et plus défficiles à rapporter.” A lépés, a

pozíciók, a gesztusok egyetlen dramatikus közlés érdekében történnek, melynek eszköze – a

balettel ellentétben – nem a narratíva, hanem egy elhagyott szerelmes n  és annak bels

érzelmi világának ábrázolása. Noha ez az ábrázolás a darab címével összhangban

nyilvánvalóan azonnal az Ariadné-történet kontextusát idézi a m velt néz ben, maga a m

nem narratív szerkezet , hanem él  kép. Egyetlen hatalmas érzelmi állapot testi ábrázolása és

éppen ezért nehéz szavakat találni rá.

Minthogy sem képi anyag, sem Sallé jegyzetei nem maradtak fent, ezeket a m veket

csak a leírások alapján lehet valamelyest rekonstruálni. McCleave az Ariadnét ballet en

action-nak nevezi, mert szerinte elégséges alapkövetelmény, hogy nem hangzik el benne

szöveg,340 ami talán szükséges, de semmiképpen nem elégséges. (A ballet en action-ballet

338 Dacier, Une Danseuse de l’Opéra, 148.
339 Dacier, Une Danseuse de l’Opéra, 154. Cf. Sarah McCleave, „Marie Sallé and the Development of the Ballet
en action” Journal of the Society for Musicology in Ireland 3 (2007-8), 1-23. Itt: 79. 20. lábjegyzet.
340 McCleave, „Marie Sallé,”19.
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d’action fogalmát lásd alább). Arra is felhívja a figyelmet, hogy a Mercure szokásos

táncbeszámolóival ellentétben itt a s zerz  külön identifikálja az érzel meket. Vagyis a

felkeltett/ábrázolt érzelmek egymás után következése adja a drámai „narratívát,” tehát a

személy bels  változását – és ez még akkor is így l ehet, ha egy másik leírásból

rekonstruálható, hogy a darab meglehet sen sok szerepl s volt.341 A sok szerepl  pedig talán

azt jelenti, hogy mégse pusztán a f szerepl  bels  érzelemvilága dominált a hatás elérésében.

Ariadné boldogsága, elhagyatottsága és dühe azonban mégis eg yfajta proto-atitt ddé

és talán proto-ballet d’actionná is teszik ezt a m vet. A n i bánat mint kizárólagosan testi

téma el ször a Bacchus és Aridnében jelenik meg szöveg nélkül és ezért Marie Sallé mint az

attit d létrejöttét lehet vé tév  m vészn  tartható számon.

A következ  színpadi táncos által megformált szobor Rameau Pygmalion cím

darabja (1748), mely el ször kapja a „danse pantomime” elnevezést. Rameau mint a

tánctörténet kanonizált alakja számtalan tanulmány tárgya, balettjét is igen sokan elemezték,

hiszen egy korábbi balett, a Le Triomphe des Arts ötödik jelenetét (lásd 1. fejezet) írta át a

librettista Ballot de Sovot, ezért én itt nem szentelek több helyet neki.342

Az „él  szobor” mint táncmetafora igen hamar elterjedté válik. A b alerinákra a 1 8.

század második felében gyakran használják. Az eg yik leghíresebb balerinát, Anna Friedrike

Heinelt, például így jellemzi egyik csodálója 1769-ben: „ gyönyör en felépített és igen szép.

Az antikvitás után tanulmányozott pozíciók (Attitüden) egész tárházával rendelkezik és

Pygmalion szobrának lassú kecsességével mozog.”343 Úgy t nik, hogy a Sallé által kitalált él

szobor, a holt anyagból él vé változó, a mozdulatlan mozdulása a 18. századi táncfelfogásnak

megfelel  metafora (s t, mint látni fogjuk, voltaképpen a 20. század elejéig folyamatosan

alkalmazzák). Heinel esetében azonban már az „Attitüden” külön helyiértékkel rendelkezik,

hiszen az antik szobrok tanulmányozásával tanulta ezeket a pózokat.

A pantomim, a tánc és a prózai színdarabok nagy mixtúrájából a 18. században talán

nem véletlenül éppen a tánc differenciálódik el ször. Ez a differenciálódás egy önálló

esszencia megtalálása: a „puszta táncból” a drámai cselekmény testi megjelenítése felé vezet

út, mely Jean-Georges Noverre (1727-1810) teoretikus munkásságában kristályosodott ki.

Noverre kontextusa azonban, és mint láthattuk, a korabeli színészet/pantomim elméletek is a

341 McCleave hivatkozik Pierre Bordes de Berchères költeményére, mely 1734-ben jelent meg, valószín leg a
bemutató után. McCleave, „Marie Sallé,” 21-23. Cf. Dacier, Une Danseuse de l’Opéra, 149, 1 lábjegyzet. Ez a
költemény egyedül a British Museumban található meg, 189 sorból áll. A disszertáció f  mondanivalójához nem
tartottam fontosnak, hogy engedélyt kérjek a megtekintésére, elfogadom a Dacier és McCleave idézte
részleteket.
342 Pl. Cuthbert Girdlestone, Jean-Philippe Rameau (Bruges: Descalée de Brouwer, 1962), 475-480.
343 Brandstetter, „Der Tanz der Statue,” 415. („[W]undervoll gebaut und sehr schön. Sie hat eine ganze Reihe
von Attitüden nach der Antike studiert und bewegt sich mit der langsamen Grazie einer Statue Pygmalions.”)
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testi ábrázolás sokfajta rendszerét tették l ehet vé, ezért a csel ekményes balett lé trehozása

jóval összetettebb folyamatként t nik fel.

 Ezt a sokszálú folyamatot többek között Edward Nye mutatja be, ahogy az 1750-es

évek végét l a francia/európai344 mimetikus tánc egyre inkább ballet d’action-ná („dramatikus

balett, cselekményes tánc”), egy új kifejezési formává válik.345 Kiemeli, hogy a koreográfia

szó jelentése is ekkor változik meg, és a tánc leírásából a t ánc dramaturgiai (és drámai)

kompozíciójává válik.346 Noverre „la pantomime rhetorique”-ot akart létrehozni, mely a tánc

önállósulásának, vagy legalábbis a cselekményes balett létrehozásának jelent s lépése, s talán

a weaver-i elképzelés francia kodifikációjának egyfajta továbbfejlesztését jelenti. Ennek

végs  formáját nevezzük ballet d’action-nak, „cselekményes balettnek” – ezt a fogalmat

Noverre maga leveleiben nem használja.347

Nye a weaver-i mitológiai pantomimek folytatásaként gondolja el a ballet d’action-t.

Ez azonban nem igazán megalapozott, csak annyi bizonyos, hogy Noverre elismeri

el zményként a következ kben elemzett Marie Sallé kísérleteit, melyek a weaveri közegben

fogantak. A tán ctörténet valóban így is tekinti Sallé darabjait, mert í gy egyetlen nagy

narratívát képes konstruálni a 17. század végét l a 19. század végéig. (Például Sarah

McCleave, aki Nye-hez hasonlóan Sallé hatását elemzi a „cselekmény” létrehozásában.)348

3.2.2 Az attit d környezete: Rousseau Pygmalionja és egyéb monodrámák

A 18. századi színjátszást Holmström egyenesen „expresszionista stílusnak” nevezi.349  az

attit dök kialakulását els sorban a 18. századi színházi reformok kontextusába helyezi és

ezért úgy látja, hogy a monodrámák m fajának kialakulása (majd bukása) az atti t dökhöz

köthet  vagy legalábbis azzal rokon.350 A monodráma egy hibrid m faj, mely zene,

deklamáció és pantomim keveréke és körülbelül az 1770-es évekt l a század végéig virágzik,

sokszor melodráma néven.351 Általában egyetlen monológból álló, vagy egyetlen monológ

köré csoportosítható színpadi m vek, melyeket zenével kísértek. Jacqueline Weber, a m faj

344 A francia ebben az esetben talán kissé elnagyolt jelz , hiszen Gasparo Angiolini Bécsben, míg Noverre
els sorban Stuttgartban állította színpadra az els ballet d’actionokat.
345 Edward Nye, „’Choreography’ is Narrative: The Programmes of the Eighteenth-century Ballet d’Action,”
Dance Research 26, no. 1 (2008): 42-59.
346 Ibid., 45-46.
347 Noverre, Levelek a táncról.
348 Sarah McCleave, „Marie Sallé and the Development of the Ballet en action,” 1-23.
349 Holmström, Monodrama, 23.
350 Holmström, Monodrama, 7.
351 Holmström, Monodrama, 40.
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francia szakért je szerint a melodrámák egyben „mimodrámák” is,352 vagyis  a

testm vészetekhez is van közük.

Keletkezésük okaként, az 17 50-es évek jellemz iként, Holmström a k ülönböz

fajok korábbi határainak feloldódását és a pantomimikus játék megújulását említi. Ezt én

pontosan ellenkez leg látom: valóban létrejönnek új m fajok is, de egyben ebben az id ban

indul el a testm vészetek éles differenciálódása, mely elméleti, gyakorlati, institucionális és

végül filozófiai. Mindazonáltal elfogadom, hogy a monodrámák és az attit dök között van

valamifajta közösség. A f ennmaradt monodrámák részletes elemzésére kíváncsi olvasót

Holmström munkájához irányítom,353 az alábbiakban az els  monodrámát elemzem

részletesebben és két további, német monodrámát említek meg.

Ez az e ls  monodráma Rousseau Pygmalion cím  darabja. A m  els  és egyben

tudomásom szerint utolsó részletes monográfiája (f leg zenei szempontból) Jan Van der Veen

tollából származik.354 A kritikai kiadás Jacqueline Waeber munkája.355 Esztétikai aspektusait,

„m  és m alkotás” viszonyát elemezte többek között Jean Starobinski,356 Shierry Weber,357

Louis Marin,358 kora 19. századi recepciójához kit  anyagokat szolgáltat James H.

Rubin,359 feminista olvasatát adja Mary D. Sheriff,360 mint perverz idolátriát elemzi Aurélia

Gaillard,361 zenéjét vizsgálja és egyben Rousseau általános m vészetelméletébe ágyazza

Tracy B. Strong.362

Az 1750-es, 60-as években számos m vészeti-filozófiai probléma illusztrációjaként

alkotások szolgáltak. A „m vészet” a felvilágosodás egyik kommunikációs formája. Ez a

filozófiai és a m vészeti alkalmazás ér ö ssze Rousseau Pygmalionjában, melynek eredeti

352 Jacqueline Weber, En Musique dans le texte – le Mélodrame, de Rousseau à Schoenberg (Paris: Van Dieren,
2005), 183.
353 Holmström, Monodrama, 40-109.
354 Ez a könyv rendkívül nehezen hozzáférhet  (Van der Veen doktori disszertációja a leideni egyetemen), én
csak a BnF-ben mikrofilmen kaptam meg. Jan Van der Veen, Le mélodrame musical de Rousseau au
Romantisme. Ses aspects historiques et stylistiques (’S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1955).
355 Jean-Jacques Rousseau, Horace Coignet, Pygmalion: scène lyrique (ed. Jacqueline Waeber) (Librairie Droz,
1997).
356 Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: la transparence et l’obstacle ( [Paris] : Gallimard, 1971), 90-101.
357 Shierry M. Weber, „The Aesthetics of Rousseau’s Pygmalion,” MLN 83, no. 6, Comparative Literature
(1968): 900-918.
358 Louis Marin, „Le moi et les pouvoirs de l’image: Glose sur Pygmalion, scène lyrique (1772) de J.-J.
Rousseau,” MLN 107, no. 4, French Issue (1992): 659-672.
359 James H. Rubin, „’Pygmalion and Galatea’: Girodet and Rousseau,” The Burlington Magazine 127, no. 989
(1985): 517-520.
360 Mary D. Sheriff, “Passionate Spectators: On Enthusiasm, Nymphomania, and the Imagined Tableau,” The
Huntington Library Quarterly, 60, no. 1/2, Enthusiasm and Enlightenment in Europe, 1650-1850 (1997): 51-83.
361 Aurélia Gaillard, „Aimer une statue”, in Éric Méchoulan (dir.), Intermédialités, n° 4, « Aimer » , automne
2004, 67-85; online: http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/cdoc/fiche_article.asp?id=10188.
362 Tracy B. Strong, “Theatricality, Public Space, and Music in Rousseau,” SubStance, 25, no. 2/80, Politics on
Stage (1996): 110-127.

http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/cdoc/fiche_article.asp?id=10188.
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alcíme: scéne lyrique, kés bb azonban monologue-ként jelenik meg. Van der Veen franciául

„melodrame”-nak nevezi ezt a m vet.  mint zenei m fajt értelmezi, meghatározásában a

melodráma „az a zenei technika, mely a deklamált irodalmi szöveget (legyen akár drámai

vagy epikus, esetleg költ i) és az instrumentális zenét (ami a d eklamációt értelmezi és

hangsúlyozza) szervesen és m vészien egyesítene.”363 A kortársak el ször egy „új opera”-

ként látták, illetve „sajátos m faj”-ként (genre unique).364

Én ezt a m vet az attit dök szempontjából vizsgálom, egyrészt, mert a bels  érzelmek

megjelenítését egy színpadi szobor kapcsán éri el, másrészt, mert rendkívül népszer  darab

lett az 1780-as években, így közvetlen kontextust szolgáltat az els  valódi attit dök

feltalálóinak, a Hamilton-házaspárnak (lásd 4. fejezet).

Rousseau monodrámáját 1762 és 1765 között írhatta,365 el ször 1770-ben mutatták be

Lyonban, a szövege 1771-ben,366 a  teljes  m  különállóan  1772-ben  jelent  meg.367 Ebben  az

évben valószín leg Bécsben, Lyonban, és Weimarban is játszották, nem mindig az eredeti

zenével.368 A 19. század elejéig a francia repertoárok része (hol az e redeti zenével, hol

anélkül) és Olaszországban is nagy népszer ségnek örvend.369

 Két újdonsága, hogy Pygmaliont immár teljesen egyedül állítja a néz  elé és hogy a

Pygmalion-motívum elszakad a tánctól (de la Motte, Sallé, Rameau) és (mozgás)drámává

válik. Mint már említettem, ebben a darabban kanonizálódik Galathée-ként a szobor neve.

Noha szöveggel rendelkezik, és ennyiben Rousseau egy korábbi hagyományhoz nyúl vissza,

mégis - mint az els  fejezetben utaltam rá - ez a scène lyrique pusztán a szobrász monológja,

melybe a szobor csak a legvégén szól bele: Moi, majd c’est moi, végül megérintvén egy másik

szobrot: ce n’est plus moi, és v égül, miközben kezét a m vész szívére teszi: Ah! encore

moi.370

Eredeti zenéje Coignet munkája, de maga Rousseau is közrem ködött. A sz öveget

értelmez  zenei textust hoztak létre, mely bizonyos szabadságot is hagy a zenészeknek, hiszen

a deklamáció félbeszakítja az instrumentális zenét. Van der Veen szerint a zene kett s

363 Van der Veen, Le mélodrame musical, 1. A mélodrame szó a 18. század második feléig az opera szinonímája
volt franciául és spanyolul, németül nem nagyon használták, a Singspielekben rövid jeleneteket hívtak
mélodrame-nak. A 19. században a mélodrame irodalmi értelemben is használatos. Van der Veen, Le mélodrame
musical, 2-3.
364 Van der Veen, Le mélodrame musical, 6.
365 Van der Veen, Le mélodrame musical, 5.
366 A Mercure de France-ban, 1771 januárjában. Van der Veen, Le mélodrame musical, 6.
367 Ebben az évben megjelent Bécsben és még egy, azonosítatlan helyen (talán London) is. Köszönöm Ribáry
Márton segítségét, hogy PDF-formátumban elküldte nekem az utóbbit Oxfordból. A BnF-ben kezemben volt egy
1774-es genovai kiadás is.
368 Van der Veen, Le mélodrame musical, 7. Holmström, Monodrama, 46.
369 Van der Veen, Le mélodrame musical, 39.
370 Rousseau, Pygmalion: scène lyrique, 54.
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funkciót tölt be: egyrészt a drámai monológot értelmezi, másrészt a néma pantomimot úgy

kíséri, mintha vokális muzsika lenne, mintha egy operai recitativo-t hallanánk.371 Rousseau a

recitativo problémájával, illetve beszéd és ének különbségével sokat foglalkozott,372 és

élénken részt vett abban a francia nyelv énekelhet ségér l szóló vitában is (álláspontja szerint

a francia alkalmatlan a o perai éneklésre). Ezért a Pygmalion zenéje és eg yáltalán az egész

dráma tekinthet  egyfajta zenei-prózai kísérletnek,373 egyesek szerint egyenesen a n émet

program-zene el zményének mint „musique descriptive”.374

A m ben szerepl  mozdulatok, a színészi játék egyfajta pantomim. A bécsi kiadás

(1772) alapján Veen úgy gondolja, hogy Noverre elméleteinek dönt  szerepük volt Rousseau

Pygmalionjában,375 s ezzel Holmström is egyetért.376 A kérdés az, hogy miképpen instruálta

Rousseau a színészeket, és ezek az utasítások voltaképpen honnan származnak, és miféle

inspirációt hordozhatnak. Rousseau bemutatásra szánta a darabot, de az is tudható, hogy

voltak bizonyos kételyei (talán a darab születése és színpadra vitele közötti szünet is nagyrészt

ennek a kételynek köszönhet ).

A bécsi (Kurzböck) kiadásban szerepl  színpadi utasítások autentikusságát soha senki

nem kérd jelezte meg.377 A  lapokat  három  részre  osztotta  Rousseau.  (13.  KÉP)  Az  els

rubrika a zene leírása, a második az id tartam, a harmadik oszlop tartalmazza a szöveget és a

színpadi utasításokat.378 A zene leírása mindig egyidej  a színpadi utasítással, ez egyértelm :

zene csak akkor szól, ha nem beszél a színész. A zenei utasítások számozottak, melyek az

adott mozdulatsorhoz vannak rendelve. Ez a m , legalábbis e legels  kiadás szoros olvasata

számomra sokkal többet mutat egy zenei experimentumnál. Azt gondolom, hogy egy

egyedülálló kísérletr l van szó, mely el ször rendelne a lelkiállapotot kifejez  mozdulatokhoz

leíró zenét, vagyis egy pszichológia történés narratíváját testtel és zenével alkotja meg, melyet

mintegy zavaróan szakít meg a szöveg.

Például egy ponton Pygmalion felemeli a szobor, Galathée, leplét, majd hagyja, hogy

visszahulljon „mintha megrettent volna.” A színp adi mozgás leírásában a zenei utasításhoz

371 Van der Veen, Le mélodrame musical, 11-14.
372 Van der Veen, Le mélodrame musical, 21-22. Gluckr l szóló megfigyeléseiben...
373 Van der Veen, Le mélodrame musical, 23-24. E kísérleti jelleget talán er síti, hogy a nemzetközi siker
ellenére Rousseau nem folytatta ezt a m fajt, nem tért vissza hozzá soha többé. Érdekes, hogy a bemutató
évében megjelent egy névtelen munka, mely az opera reformját Rousseau m ve alapján képzeli el (Traité du
mélodrame, Paris, 1772). Van der Veen, Le mélodrame musical, 35.
374 Rousseau, Pygmalion (Geneve: Georg, 1878), iii. Ez a kiadás az 1772-es bécsi (Kurzböck) reprintje. A
szerkeszt  G. Becker el szava.
375 Van der Veen, Le mélodrame musical, 30-31.
376 Holmström, Monodrama, 44.
377 Van der Veen, Le mélodrame musical, 29.
378 A Kurzböck-kiadás teljes reprintjét gyönyör en tartalmazza a Becker szerkesztette kötet.
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tartozó szám csak ott következik, amikor Pygmalion visszahullajtja a leplet (14. KÉP), mert a

zenei utasítás szerint „ez a Pantomim csendben kezd dik: egyetlen heged vonó ütése jelzi a

pillanatot, amikor a fátyol Pygmalion kezei közé esik.”379 Vagyis a lep el vagy fátyol

felemelése még csöndben történik és a zene csak mintegy illusztrálja Pygmalion önmagától

(vagy a szobortól?) való megrettenését. Rousseau a z ene és a tes ti kifejezés ilyetén

összekapcsolására forradalmi módon id szekvenciákat is meghatároz, általában néhány

másodpercet, de hosszabb mozdulatsorokra egy-egy percet. Galathée például néhány

másodperc alatt kell, hogy lelépjen a piedesztálról,380 de arra is  kevesebb mint fél  perce van

(moins d’une demi-minute), hogy megközelítse és megtapintsa a szobrászt.381

Id  és test ilyen rendkívül szoros követése az írót mintegy koreográfusi szerepben

mutatja meg. A mozgás és a zene id beli tökéletes összhangja, és az erre az összhangra külön

számított id intervallumok nyilvánvalóvá teszik, hogy a szöveg itt másodlagos, az i gazi

kísérletezés és Rousseau figyelmének tárgya a testtartások és a zene harmonizációja, de még

inkább e harmónián keresztül a szobrász lelkiállapotának, majd a megelevenedés csodájának

kifejezése. Noha tagadhatatlan, hogy az író itt valami egészen újjal és nem-irodalmival

kísérletezik, Noverre hatása nem egészen egyértelm , hiszen végs  soron drámai cselekmény

ebben a munkában nem valósul meg.

Ha pusztán a szüzsé értelmében vizsgáljuk, ez a darab tökéletesen abszurd, hiszen egy

filozófiai kérdés – az érzékelés nagy klasszicista problémájanak – allegóriája. Könny  volna

azt állítani, hogy Rousseau itt a m vészeti kifejezést, egy drámai és érzelmi szituációt – s

végs  soron  mégis a szóm vészetek alapvet  els bbsége mellett tör lándzsát – arra használt

fel, hogy az öntudatra ébredt tudattalan érintés általi, tulajdonképpen husserli értelemben vett

intencionalitását illusztrálja. Ez a szüzsé a m faji/technikai kísérletezéssel különös módon

kapcsolódik egybe, mintha a szobor feléledése és a zenei-testi kifejezés megújulása között

kett s esztétikai kötelék feszülne. A darab témája a formai újdonságot is szimbolizálja.

Pygmalion teremtménye nem az isteni közbeavatkozás, hanem az intellektus és a szív

közös szenvedélye által kel életre. Pontosabban, Pygmalion monológjának középpontjában

két téma áll: egyrészt saját zsenije és talentuma, másrészt pedig a m  iránt érzett szenvedélye.

 és m vész közötti már-már mágikus kapcsolat keletkezik. Az isten helyét a szerelem és az

alkotóer  kibogozhatatlan egysége veszi át. Az al kotás egy klasszikus n i szoborként fétissé

379 Rousseau, Pygmalion, 6.
380 Rousseau, Pygmalion, 14.
381 Rousseau, Pygmalion, 15.
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válik, a már ványon/elefántcsonton keresztül az él  hús igéze tébe s v égs  soron az él

természet megalkotásának isteni pozíciójába helyezkedik a tépel  szobrász.

A Pygmalion és  a Morceau Allégorique cím  Rousseau-darabok alapján Jean

Starobonski a fátyol/lepel lerántásának jelentésére egy külön elméletet fogalmaz meg, „a

leleplezés elméletét” (théorie de dévoilement).382 Szerinte itt az „igazság” leleplezésér l van

szó, mely gesztus egy egyszerre szubjektív (szerelem) és objektív (morális tény?) tett.383

Galatée napvilágra hozása annak beismerése, hogy a küls  valóság megismerhetetlen,

azonban – és e z talán egy alapvet  „kitétel” a 18. században – az igazság bels  formában

eljuthat hozzánk; és ez a krisz tusi vagy a pygmalioni reveláció / l eleplezés formájában

lehetséges.384 Éppen ezért valami „bels ,” „szubjektív” a szobor, miközben egy küls , érzéki

élményt nyújt (lásd még 3.3).

A darabnak olasz, spanyol, francia utánzatai születtek, de az attit dök szempontjából

talán a német hatás a legfontosab b. Az 1772-es weimari bemutató (amikor nem az eredeti

zenével, hanem Schweitzer zenéjével játszották)385 számos kés bbi német monodráma

születésére volt h atással. Holmström szerint 1775 és 1790 között harmincnál is több

monodrámát mutattak be szerte Németországban.386 Benda például 1779-ben egy operát is írt

a Pygmalionból.387 A „mélodrame” és a romantikus opera születése között Veen egyenes

kapcsolatot feltételez, s t, azt is m egkockáztatja, hogy a „mélodrame” elzeneiesedése

voltaképpen nem más, mint a romantikus opera.388

Goethe rendkívüli módon lelkesedett a Pygmalionért.389 A nem sokkal kés bbi német

zseniesztétika megszületése és a Pygmalion-monodráma illetve a m vész pozíciójának

rousseau-i átértékelése között nehéz nem felfedezni a hasonlóságokat, kérdés persze, hogy

ezek mennyiben kauzálisak közvetlenül. A zseni vagy a teremt  géniuszról szóló diskurzus

már korábban is a felvilágosodás egyik jellegzetes toposza, noha a géniusz helyiértéke még

nem olyan jelent s mint a német esztétikákban.

Az 1770-es és 1780-as években a német nyelv  monodrámák megszaporodnak.

Általában a klasszikus mitológia valamelyik n i szerepl je állt a középpontjukban (Ariadné,

382 Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: la transparence et l’obstacle, 92.
383 Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: la transparence et l’obstacle, 95.
384 Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: la transparence et l’obstacle, 98.
385 Van der Veen, Le mélodrame musical, 75.
386 Holmström, Monodrama, 52. Istel egy 1902-es tanulmányát Van der Veen is idézi, ez a szám valószín leg
ezen a tanulmányon alapul. Van der Veen, Le mélodrame musical, 74.
387 Van der Veen, Le mélodrame musical, 65.
388 Van der Veen, Le mélodrame musical, 106-08. Schubert, Weber, Raimund, Ries, Kuhlau, Lortzing
tartoznának ide.
389 Van der Veen, Le mélodrame musical, 36. Goethe életrajzában, a Wahrheit und Dichtungban írja le, hogy
mennyire megragadta Természet és M vészet szembenállása a darabban.
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Médea, Dido, Niobé, stb) és külön zenét szereztek hozzájuk. E monodrámák népszer ségére

Veen egyszer  magyarázatot kínál: lehet ség adódott az amat rök számára is, hogy énektudás

nélkül, ám mégi s zenés m ben lépjenek fel. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a nem-

professzionális el adók részesülése a „ m vészeti” munkában, vagyis a m vészet egyfajta

liberalizációja és populáris alkalmazása éppen a monodrámák és a kés bbi attit dök

alkalmazásán keresztül történik meg. A P ygmalion-szerepben maga a m vészet válik

megoszthatóvá, mi több , egy attit dben nem csak m vésszé, hanem rögtön alkotássá is

válhat az amat r.

Holmström két különleges német munkára hívja fel a figyelmet, Goethe Prosperine

(1778) és Von Götz Leonardo und Blandine (1779?, 1881) m veire. Az els t, Goethe

Proserpina cím  monodrámáját 1778 január 30-án mutatták be Weimarban.390 Az eredeti

zenét egy „dilettante,” Sigmund Freihe rr von Seckendorff szerezte. Kés bb, 1815-ös

felújításakor Carl Eberwein (1786-1868) új zenét szerzett hozzá, Goethe kérésére.391

Proserpina, vagyis Perszephoné, Déméter és Zeusz lánya, akit Hádész elrabolt. Ez a

jelenet a tárg ya Bernini híres szobrának (1622) is. Goethe nyilvánvalóan Rousseau hatására

egyetlen alakot állít a középpontba, Prosperina szenvedését. A rövid dráma nagyrészt az 

monológja, amit a Párk ákkal (die Parzen) folytatott dialógja zár. Goethe a míto sz azon a

verzióját dolgozta fel, mely szerint Zeusz ugyan sikeresen visszaszerzi a lányát, mivel

azonban négy gránátalmát elfogyasztott az Alvilágban, Hádésznek joga van arra, hogy évente

négy hónapot az Alvilágban tartsa (vagyis tél lesz a földön). A monológ a gránátalmafa el tt

hangzik el: Perszephoné nem akar királyn  lenni az Alvilágban, anyját, apját hívja, szerelmet

szeretne, de eszik az almákból és ezért a Párkák mégis királyn jükként éltetik.392

Goethe nem a drámai konfliktust írja meg, hanem azt a pillanatot, amikor Perszephoné

végleg Hádész rabjává válik. A f rancia monodráma felfokozott szubjektivitását ülteti át a

német közegbe és megint mitológiai témán keresztül. Noha nem csak mitológiai témákat

dolgoznak fel a monodrámák/melodrámák, Perszephoné szenvedése az antik múlton keresztül

egy modern szubjektivitást: a szerelem illetve a kényszerházasság problémáját tárja fel. Ebben

az értelemben a szerepl  személyes átlényegülése egy id váltáson keresztül válik

lehetségessé. A n  dühkitörése feszíti a szöveget, de a mozgást illet en csak találgathatunk.

390 A dráma lehetséges hátteréhez (emlékez  költemény Gluck korán elhunyt unokahugára) lásd Holmström,
Monodrama, 89.
391 Van der Veen, Le mélodrame musical, 75. Ezzel a zenével játszák ma is: Proserpina – Goethe’s melodrama;
with music by Carl Eberwein, ed. by Lorraine Byrne Bodley (Dublin : Carysfort Press, 2007).
392 Johann Wolfgang von Goethe, Berliner Ausgabe. Poetische Werke [Band 1–16], Band 5, (Berlin, 1960), 335-
339. Online:
http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Dramen/Proserpina/%5BSt%C3%BCcktext%5D.

http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe
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1815-ben, a m onodráma felújításának idején, Goethe publikált egy cikket, Über

Proserpine címmel, melyet nagy részt a zene és a dek lamáció problémájának szentel.393

Eberwein visszaemlékezéseib l kiderül, hogy Goethe személyesen deklamálta a szöveg et,

miel tt elfogadta volna az ú j zenét.394 Akárcsak Rousseau, Goethe is rendez ként

(koreográfusként) lép fel, hiszen cikkében elmagyarázza a m onodráma épít elemeit: 1.

Dekoráció, 2. Recitáció és deklamáció, 3. Tes ti mozgás 4. A ruha elrendezése (Mitwirkung

der Kleidung) 5. Zene 6. Egy záró él kép (ein Tableau geschlossen und vollendet).395

Ez utóbbi kifejtésében kiderül, hogy Goethe az utolsó jelenetre gondol, me lyet

egyetlen mozdulatlan képként kell el adni. Részletesen leírja a Prosperina és a Párk ák

pozícióját, mintegy koreográfusi/rendez i utasításként. Felt , hogy a korábbi testi mozgásra

viszont csak minimális instrukciót ad, hog y az legyen „változatos.” A dráma fizikai-térbeli

megvalósítását inkább képek sorozataként képzeli el, mint folyamatos, egymást követ

mozdulatsorokat.

A második „monodráma,” melodráma alkotója, Joseph Franz von Götz396 (1754-

1815), eredetileg egy bécsi ügyvéd, érdekes életének egy pontján anatómiát tanult397 és saját

bevallása szerint az izmok látványából és azok funkcióinak megismeréséb l az emberi

karaktereket jellemezni tudta (megel zvén Delsarte-ot, lásd 7. fejezet). Szerinte m ve nem

más, mint az emberi érzelmek küls  jeleinek megjelenítése.398 Ezért Holmström szerint Götz

volt az els  „nagy filmrendez .”399

A Lenardo und Blandine cím  darab címlapján a következ  mondat szerepel: Lenardo

und Blandine – ein Melodram nach Bürger in 160 Leidenschiftlichen Entwürfen.400 E 160

képb l álló könyv rendkívül érdekes, mert mi nden egyes mondat mellé egy kép tartozik.

Ugyan a fi lmforgatókönyvek rajzaihoz valóban hasonlít, de a képregény talán még

393 A Morgenblatt-ban megjelent (1815 június 8) cikket közli Wolfgang Kayser szerkeszt , a Goethe Összkiadás
(Hamburger Ausgabe), negyedik kötetében, Goethe, Dramatische Dichtungen II, 661-663. Vö. Van der Veen, Le
mélodrame musical, 76.
394 Eberwein memoárjai Goethe, Dramatische Dichtungen II, 660. Valamint Kayser utószava a Proserpinához
ibid., 664-668.
395 Goethe, Dramatische Dichtungen II, 662.
396 Götz neve néhol Gözként szerepel (illetve Goezként).A másik, számomra a kutatás pillanatában
hozzáférhetetlen (ám nagyon fontos), m ve címlapján Göz-ként szerepel. J. F. von Göz, Versuch eine zalreichen
Folge Leidenschaftlicher Entwürfe für Empfindsame Kunst- und Schauspiel-Freunde (Augsburg: Akademischen
Handlung, 1783). (A címlap megtekinthet  online:
http://konkykru.com/e.goez.1783.lenardo.und.blandine.1.html.)
397 Holmström, Monodrama, 55.
398 Idézi Holmström, Monodrama, 56.
399 Holmström, Monodrama, 88.
400 J. F. von Götz, Lenardo und Blandine – ein Melodram nach Bürger in 160 Leidenschiftlichen Entwürfen,
Erfunden und auf Kupfer gezeichnet von J. F. v. Götz, 1783. Az 1779-es dátumot Holmström nem tudom, hogy
hol találta, az els  kép aláírása „Göz werf. 1781.” Oldalszám nélkül.

http://konkykru.com/e.goez.1783.lenardo.und.blandine.1.html.)
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egyszer bben leírja Götz találmányát.401 A szerz  voltaképpen a drámával magát a rendezést

is megírta/megrajzolta: a színészek pontos pó zokat kapnak. Ezek a p ózok nem feltétlenül

kapcsolódnak konkrétan a szöveghez, hanem valóban egy-egy lelkiállapotot, érzelmet

tükröznek. Arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy Götz rajzos drámája nyitja meg igazán

a színészkedés lehet ségét az amat rök el tt is, hiszen pontosan lehet utánozni a megrajzolt

pózokat.

Ugyan szereposztás nincs, de kb. négy szerepl vel el adható. Götz egy széles körben

ismert történetet rajzol meg Gottfried August Bürger balladája alapján (mely Boccaccio egyik

motívumát veszi át). Egy uralkodó és egy herceg pantomimjével kezd dik, ahol szó nem

hangzik el, csak azt látja a néz , ahogy a herceg az uralkodót gy zködi valamir l. Az el ször

dühösen meg akarja ölni, de végül elbágyadva beleegyezik a dologba. A következ  képben

két szerelmes, Lenardo és Blandine hercegn  hajnali enyelgését látjuk, akik örök szerelmet

esküsznek egymásnak. A f  bonyodalom az, hogy Lenardo látogatását a herceg meg ne tudja.

A szerelmesek ugyan rövid mondatokat is kimondanak, de szenvedélyüket leginkább

pózaikkal, arcjátékkal, széles mozdulatokkal fejezik ki. Mozdulataik és testtartásaik állnak a

középpontban, s a szöveg inkább csak magyarázza ezt a néma játékot.

Amikor  az  ifjú  távozik,  a  lesben  álló  uralkodó  és  a  herceg  megölik.  A  darab  ekkor

alakul át igazi monodrámává, mert a következ  115 képben (vagyis a dara b kb. 70%-ban)

Blandine hercegn  aggódását, majd szomorúságát, végül meg rülését és halálát láthatjuk,

melyben végig egyedül szerepel, csak egyszer törik meg magánya (amikor férfiak Lenardo

véres gy jét hozzák). Halálát egy nagyon furcsa tömegjelenet követi, melyben nyolc férfi

állja körül a halott n i testet és a király ráborul (ez a k ép egyben az egyetlen, mely

vízszintesen szerepel a könyvben).402 Végül az uralkodó leszúrja galád tanácsadóját és

átkozza magát lánya halála miatt.

A darab zenéjét Peter von Winter írta, aki egyébiránt egy másik melodráma (Babo

Cora und Alonzo cím  darabja, melynek a m faji megjelölése pantomimisches Ballet)403

zeneszerz je is volt. Az el adás nagy sikert aratott és arra indította Götz-öt, hogy kiadja a

szinte matematikai pontossággal rendelkez  útmutatóját, mely a széles nagyközönséggel

megosztja az egyesek érzelmekhez kapcsolódó testi pózok színpadi megfelel jét: Esszé

számos epizódikus, szenvedélyes ábrával a szentimentális m vészet és színházbarátok

401 Andy Bleck megfogalmazásában ez az els  „graphic novel.” Bleck korai képregénygy jteményének egyik
kiemelt darabja Götz m ve, online elérhet : http://konkykru.com/e.goez.1783.lenardo.und.blandine.1.html. Én a
BnF-ben, mikrofilmen kaptam meg.
402 Götz, Lenardo und Blandine, oldalszám nélkül, 152. kép.
403 Weber, En Musique dans le texte, 458.

http://konkykru.com/e.goez.1783.lenardo.und.blandine.1.html.
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számára (Versuch eine zalreichen Folge Leidenschaftlicher Entwürfe für Empfindsame

Kunst- und Schauspiel-Freunde [1783]). Ebben a könyvben a testtartások „szótárát” hozza

létre, melyek útmutatóul szolgálnak a német szalon-szórakozások számára.

A „szenvedélyes rajzok” a szenvedélyeket, tehát az érzelmeket felfokozott

állapotukban, szinte karikatúraszer en a testi kifejezés egyes pozícióival feleltetik meg. Ez a

gyakorlat a 18. századi színjátszás retorikai alapú hagyományának teljesen megfelel (Götz

eredetileg ügyvéd volt), az új donság azonban a s zöveg teljes háttérbe kerülése és a tes ten

keresztül magának a szenvedélynek az el állítása. (Újdonság a médium is, a „képregény”

vagy „script,” mely a m vészet új hordozóanyaga.) Götz-öt, mint kora szerz inek nagy részét,

a szenvedély érdekli és nem a cselekmény, ezért lesz a test az érzelmek egyetlen

hordozófelülete.

3.3 Összefoglalás

Ebben a fejezetben a 18. századi testm vészet néhány fontos történeti és teoretikus

csomópontját tekintettem át, melyeket az att it d közvetlen el zményeiként interpretáltam. A

fejezet elején bemutattam az angol pantomimjátszás 18. század eleji reformját és legnagyobb

teoretikusának, Weaver elméletét és gyakorlatát. Majd Du Bos francia pantomim-elméletével

foglalkoztam, mely k özvetlenül épít a retorikai hagyományra. A testpozíciók és a b els

szenvedély/érzelmek szinte szótárszer en kidolgozott rendszere egyben a tánc-pantomim-

színjátszás korabeli differenciálatlanságára is utal.

Marie Sallé 1734-es darabjait elemezve azt hangsúlyoztam, hogy az Ariadné cím

pantomim felel meg leginkább az attit d feltételeinek. A táncosn k valószín leg már az 1760-

as években valamifajta mimoplasztikai stúdiumokat folytattak. Rousseau Pygmalionja

kapcsán a koreográfusi elemeket emeltem ki, mely ek az 1772-es bécsi kiadás alapján

detektálhatók. A szobor leleplezésében és a n i testben, mely egyben az életre kelt m alkotás

is, interpretációmban a modern m vészeti szubjektivitás születésének egyik fontos pillanata

„testesül meg.” A kés bbi monodrámák/melodrámák, melyek közül Goethe és Götz m veit

emeltem ki, folytatják az érzelem testi színpadra állításával való kísérlezést, mely Götz

képeivel szabad szalon-szórakozássá is válik. A monodrámák hibrid m fajának megjelenése

és rövid virágzása mellett hangsúlyozom, hogy ekkor indul meg a m fajok éles

differenciálódása is.

A következ  fejezetben Lady Hamilton attit djeinek keletkezését és korabeli

recepcióját mutatom be.
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4. Attit d és Természet (1780-1810)

„Sir William Hamilton has actually married his Gallery of Statues.”

Walpole, Letters404

A felvilágosodás egyik kései elemeként nemcsak motívumkincset, hanem egyfajta közvetlen

tudatot is jelent az antik hagyomány. A színészi gyakorlat, az érzelmek megjelenítése és az

antikvitás kutatása között egy eleve létez  kapcsolat fedezhet  fel a retorikai kifejezés

teátrális applikációjában (Du Bos), mely kés bb a monod rámákkal a szubjektivitást (és a

kényszerházasságot), a n i szenvedést és a n iséget állítja a középpontba az 1770-es, 1780-as

években. Ebben a kontextusban vagy e kontextus következményeképpen születik meg az els

dokumentált, igazi attit d, amit Lady Hamilton mutat be Nápolyban 1787-ben. Lehetséges,

hogy már el tte is bemutattak ily esmit, hiszen a klasszicista szalonok mélyén zajló

praktikákat teljes egészében feltárni nem lehet.

Az attit d állításom szerint egyrészt a modern performativitás (néz  és nézett

közössége), másrészt egy új erotika alapjait rakja le. Az antik pózok pátoszformulái derengve

maradnak meg a képpé alakult testeken – miközben az élettel teli test és a halott kép között új

viszonyrendszer keletkezik, és ez alapozza meg a testszemlélet totális átalakulását.

Ebben a fejezetben Lady Hamilton gyakorlatának részletes rekonstrukciója és

interpretációja után a korabeli, els sorban német recepciót mutatom be. Ebben a recepcióban

megfogalmazódik egy forradalminak mondható tétel, mégpedig a korabeli balett és az attit d

szembeállítása. Az attit d úgy jelenik meg, mint ami az antik „természetes” táncot

tökéletesebben reprezentálja (vagy mint amin keresztül jobban látszik az ókor) mint a balett.

Egyben a balett „mesterségességének” tradíciója is megképz dik, amennyiben az attit d által

ábrázolt Természettel kerül szembe.

4.1 Lady Hamilton

Lady Hamilton életér l szóló egyik kanonikus elbeszélést Henry Colburn írta (halálának

évében jelent meg), mel y egyben egy pygmalioni férfitörténet.405 E moral izáló narratíva

szerint Emma Lyon-t/Hart-ot egymást követ  férfiszeret i csiszolták és tanítatták, mintegy új

404 Horace Walpole, Letters of Horace Walpole, 4 vols. (online verzió:
http://www.gutenberg.org/cache/epub/4919/pg4919.html), vol. 3: Letter 389; To The Miss Berrys. Strawberry
Hill, Sept. 11, 1791.
405 Henry Colburn, Memoirs of Lady Hamilton – with illustrative anecdotes of many of her most particular
friends and distinguished contemporaries (London: B. Clarke, 1815).

http://www.gutenberg.org/cache/epub/4919/pg4919.html)
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életre keltették,  azonban n i praktikáinál és romlottságánál fogva ezeket az „adományokat”

nem tudta megbecsülni. Ebben a könyvben élete mintegy paradigmatikus példaként szolgál a

k 18. század végi percepciójához. A b nös életvitel, a szépség, a m vészet és a n i

princípium szorosan összefügg az attit d születésével, mintegy dokumentálja azt. Noha Lady

Hamilton talán valóban nem volt erkölcsös asszony, bizonyos óvatossággal kell kezelni az

életér l szóló moralizáló beszámolókat.406

Amy Lyon-ként született 1763-ban,407 apja korán meghalt, nagy szegénységben éltek.

13 éves korában Londonba került szolgálónak,408 megtanult olvasni és gyönyör  lánnyá

fejl dött, talán egyfajta kurtizánként is m ködött egy szalonban,409 ahol többek között

énekével is szórakoztatta a k özönséget. Sokat járt s zínházba, és  maga is színészkedett

valószín leg, minthogy „az utánzásra való nagy hajlandóság” („a strong turn for mimicry”)410

volt rá jellemz .

Ebb l a közegb l el ször Sir Henry Featherston szeret jeként t nt ki (aki még vidéki

kastélyának úrn jévé is tette), ahol mindazonáltal folytatta „botrányos” szórakozásait, kés bb

támogatója mégis s zakított vele.411 Egy gy jt -tudós gentleman, Charles Greville

beleszeretett, tanította, és bevezette az el kel  társaságba, rangjának megfelel  módon ruházta

fel és tartotta, végül az anyját is felhozta vidékr l.412 Ekkor Emma a londoni m vészvilág

közegében folytatta fél-kurtizán életét. Grevil le 1782-ben elvitte Romney, ekkor ünnepelt

fest  m helyébe,413 aki modellként is használta (valószín leg szerelmes is volt belé). Romney

életrajzírója szerint a Miss Harte-ról készült els  festmény Kirkét ábrázolta 1782-ben, majd

egy Calypso, Magdalen, Erdei Nimfa, Bacchánsn , Apollói („Pythian”) Papn  és Szent

Cecília követték.414

406 Érdemes volna a különböz  Lady Hamilton életrajzokat egyszer összevetni és Lady Hamiltont mint
diszkurzív metaforát elemezni, melyen keresztül a 19. és kora 20. századi moralitás-paradigmák csaptak össze. A
Colburn által hagyományozott „b nös asszony” képének egyik legvehemensebb korrektora J. T. Herbert Baily,
Emma, Lady Hamilton (London: W. G. Menzies, 1905), például 15.
407 Lady Hamilton in relation to the art of her time – An Exhbition organised by the Arts Council of Great
Britain and the Greater London, Council at the Iveagh Bequest, Kenwood, 18 July-16 October 1972 (the
exhibition selected and catalogued by Patricia Jaffé) (London: The Arts Council of Great Britain, 1972), 9. Itt
téves közlés, hogy 1765-ben született volna, akkor volt a keresztel je. vö. A. Fauchier-Magnan, Lady Hamilton
d’après de noveaux documents (Paris: Perrin et Cie, 1910), 2.
408 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 21. Lehetséges, hogy már ekkor kapcsolatba került a londoni

vészvilággal, mert Mr. Thomas felesége a legnagyobb londoni nyomtatványárus húga volt. Cf. Lady
Hamilton in relation, 10.
409 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 28.
410 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 32-33.
411 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 36.
412 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 61-67.
413 Lady Hamilton in relation, 13.
414 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 50-51. Ezt a sorrendet egy gy jteményes kiállítás katalógusa nem
igazán támasztja alá. Lady Hamilton in relation, 13-21.
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1786-7-ben Greville pénzügyi zavarba k erült és átmen eti szeparációt javasolt

Emmának - ekkor mutatta be n agybátyjának Sir William Hamiltonnak, aki nápolyi

nagykövetként éppen visszalátogatott Londonba. Hamilton beleszeretett a höl gybe, és azt

ajánlotta, hogy magával viszi Nápolyba, ily módon segítve unokaöccsén és egyben „hogy a

hölgyet még m veltebbé tegye” („for the purpose of rendering her still more

accomplished”).415 Egyesek szerint itt énektanításról van szó,416 mások egyenesen

„inaskodásról” beszélnek („apprenticeship”).417 Hamilton 36 évig volt nápolyi nagykövet, és

ebben az id ben Nápoly - Herculaneum és Pompei felfedezése miatt - a felvilágosult turisták

érdekl désének középpontjában állt.

A Lord maga is „gentleman” tudós volt, a vulkán ok m ködését tanulmányozta, de

antikvárius gy jt ként is komoly érdemeket szerzett. Gy jteményét franciául publikálta, a

nápolyi király költségén.418 Kollekciójának f  darabjai görög vázák voltak, melyeknek egyik

legf bb szakért jévé vált, s melyeket lerajzoltatott és publikált.419 Ez a gy jtemény Angliában

oly visszhangot keltett, hogy a parlament, királyi jóváhagyással, megvette a kollekciót 8410

fontért és a British Museumban helyezte el – ez k épezte az antik gy jtemény magját.420 Egy

hasonló tranzakciót akart végrehajtani Poroszországgal, de az üzlet nem jött létre.421

Vázagy jteménye mellett azonban rendelkezett egy kevésbé ismert, ám figy elemremélt

festménykollekcióval is.422 (Lásd alább.)

 1787 és 1791 között Nápolyban él együtt Miss Hart-tal, majd 1791 nyarán feleségül

veszi Londonban, s Romney, a L ord megbízására, a ny ár folyamán állandóan korábbi

modelljét, az új nagykövetnét festi – ezen a nyáron egész London a házasságról beszél,

egyfajta korai cele britás-státuszba kényszerítve a párt. 423 Romney arról számol be egy

415 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 71.
416 Anonymous, „Emma, Lady Hamilton,” Temple bar, no. 72, (1884): 209-234. Itt: 211.
417 Walter Sidney Sichel, Memoirs of Emma, Lady Hamilton – The Friend of Lord Nelson (New York: Collier
and Son, 1910), 81.
418 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 75-77.
419 Lord Hamilton mint gy jt  és m kincskeresked  portréját Nancy Ramage rajzolta meg, lásd: Nancy H.
Ramage, „Sir William Hamilton as Collector, Exporter, and Dealer: The Acquisition and Dispersal of His
Collections,” American Journal of Archaeology 94, no. 3 (1990): 469-480.
420 O. E. Deutsch, „Sir William Hamilton’s Picture Gallery,” The Burlington Magazine for Connoisseurs, 82, no.
479 (1943): 36-41, itt: 36. Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 80-81, téved, hogy 7000 fontért vette volna meg
a parlament – ez az összeg kés bb a porosz üzlet ellenértéke lett volna. Egy német kortárs, Carl Böttiger 8000
fontot mond, C. A. Böttiger, „Tischbein’s Vasen, Lady Hamilton’s Attitüden von Rehberg,” Journal des Luxus
und der Modern, (1795 február): 58-85. Itt: 61.
421 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 83. A porosz királynak nem csak antik értékük miatt ajánlotta a vázákat,
hanem a porcelángyár fejlesztése végett is, ibid., 119.
422 Deutsch, „Sir William Hamilton’s Picture Gallery,” 38-41, közli az 1798 végén készült katalógus f bb
festményeit. Részletesebben lásd, Nancy H. Ramage, „A List of Sir William Hamilton’s Property,” The
Burlington Magazine 131, no. 1039 (1989): 704-706, aki részletesen közli a márványszobrok listáját is.
423 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 92-93.
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levelében, hogy amikor egy vacsorán Emma énekelt és színészkedett, „a Nina el adása

mindent túlszárnyal, amit csak valaha l áttam,” „játéka egyszer , fenséges, rettenetes és

szenvedélyes volt.”424 Minthogy  volt a „ talk of the whole town,” Romney házában is

fellépett és G allini, a híres impresszárió-színháztulajdonos, évi kétezer fontért szerz dtetni

akarta.425

1791 szeptemberében visszatértek Nápolyba, ahol Sir William bevezette feleségét az

udvarba, immár hivatalosan. Ez az udvar Európa egyik „legb nösebb” helye, a király n

minden nap új szórakozást talált ki, mellyel az angol nagykövet háza is felvette a versenyt.426

Nápoly  ekkoriban  az  angol  képzeletben  speciális  helyet  tölt  be,  „egy  ördögök  lakta

paradicsom.”427 A francia forradalmat követ  háború egyik f alakja, Lord (ekkor még csak

Captain) Nelson, az a ngol érdekszférába tartozó Nápolyba megy figyelmeztetni a készül

francia támadásra s ekkor ismerkedik meg Emmával is.428

1796-ban Emma felfedezi, hogy a franciák a spanyol és a a náp olyi kormánnyal

alkudoznak és ezt azonnal jelenti Nelsonnnak. Kés bb Nelson szeret je lesz. 1798-ban

Nápolyban ünneplik Nelson születésnapját, fényes küls ségek között.429 A nápolyi királyságot

azonban a franciák valóban elfoglalják (1799 elején), ekkor Nelson az angol hadihajóra

menekíti a királyi családot, ahol Lady Hamilton gondoskodik róluk, és Szicíliába, Palermóba

mennek.430 A hamarosan bekövetkez  restauráció után a nápolyi udvar kitünteti Lady

Hamiltont. Hamiltonék Bécsben, Prágában, Hamburgban, majd Londonban Nelson

társaságában mintegy diadalmenetet folytatnak 1800-ban (Lord Hamilton nápolyi

megbízatása egyben véget ér). La dy Hamilton és Nelson kapcsolata Londonban már

nyilvánvaló.431 Emma szült egy gyereket is, valószín leg a kapitánynak, „Horatia Nelson-t,”

akit kés bb Horatia Thompsonnak neveznek.432

William Hamilton meghalt 1803-ban, a maradék vagyonát elárverezteti Emma.

Rendkívüli módon eladósodik, pedig Nelson is hagyott rá járadékot 1805-ben, amikor a

424 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 92-93.
425 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 93.
426 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 107.
427 David D. Nolta, „The Body of the Collector and the Collected Body in William Hamilton’s Naples”
Eighteenth-Century Studies 31, no. 1, In Circulation (1997): 108-114. Itt: 109.
428 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 152-153.
429 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 215-216.
430 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 227.
431 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 293-294
432 Colburn, Memoirs of Lady Hamilton, 309-311.
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trafalgari ütközetben meghalt.433 Lady Hamilton eltékozolta javait és hiába kért segítséget a

nápolyi királyi családtól, rettenetes szegényégben halt meg 1815-ben, Calais-ban.434

Lady Hamilton szórakoztatásairól, színészkedésér l, éneklésér l és attit djeir l

számos beszámolóval rendelkezünk. Romney-n kívül még legalább hat további lényeges

leírás maradt fent Emma Hart pózairól 1787 és 1802 között (Goethe, Walpole, Comtesse de

Boigne, Mrs Trench, Alois Hirt [?], Vigée-Lebrun). E leírásokat kiegészíti az a 12 dara b

Friedrich Rehberg által raj zolt tábla, ami albu mként valamikor 1788 és 1794 között jelent

meg (Thomas Piroli metszetei).435 (15. KÉP) Ezt az albumot többször továbbmásolták a

kés bbiekben, mert Európa-szerte nagy sikert váltott ki. Az albumon kívül számos festményt

festettek Lady Hamiltonról (Romney, Reynolds, Vigée-Lebrun, Angelica Kauffman,

Tresham, etc).436 A továbbiakban a leírások és a képek alapján igyekszem rekonstruálni és

értelmezni az els  attit döket.

1787-ben az Olaszországban utazgató (1786-1788 között) Goethe írta le el ször

azokat a pózokat, amiket Emma Hart az angol nagykövet vendégeinek szórakoztatására hajt

végre. Az els  ilyen leírás 1787 március 16-i bejegyzésében található:

Hamilton lovag, aki angol küldöttként még mindig itt [Ná polyban] él, oly hosszú
vészetpártolás, oly hosszú természet-tanulmányozás után a t ermészet- és m vészet

élvezésének legtökéletesebb fokát egy szép lányban találta meg. Egy kb. húszéves angol
lányról  van  szó,  aki  a  lovagnál  él.  Nagyon  szép  és  jó  testalkattal  rendelkezik.  A  lovag  egy
görögös ruhát csináltatott neki, mely olyan pazarul áll a hölgyön, hogy amikor ráadásul
kiengedi a haját, felvesz egy pár szandált és elkezd pozíciókat, helyzeteket, kifejezéseket
váltakozva végrehajtani, az ember aztán tényleg azt gondolja, álmodik. Láthatjuk, hogy amit
sok ezer m vész szeretne megjeleníteni, az itt a meglep  variációjú mozgásban teljesen
készen áll. Áll, térdel, ül, fekszik, komolyan, szomorúan, incselked en, csábítóan, b nbánóan,
kísért en, fenyeget en, félelmetesen, stb., egyik követi a másikat, s újra a többit. Tudja, hogy
a fátyolt minden kifejezéshez ill en miképpen rendezze el, és hogyan változzon át ugyanazzal
a kend vel ezernyi fajta (fej)viseletet készítve. Az öreg lovag tartja hozzá a fényt és teljesen
átadja magát ennek az ügynek. Az egész ókort, a s zicíliai érmék összes szép profilját
megtalálja a n ben, s t, még magát a Belvederei Apollót is. Az biztos, hogy e mulatság
teljesen egyedi! Már két este is megnéztük. Ma reggel Tischbein festi a hölgyet.437

433 Nelson utolsó levele Emmához a csata el estéjén semmi kétséget nem hagy affel l, hogy Colburn, Memoirs
of Lady Hamilton, 388 téved, amikor azt állítja, hogy Nelson elhidegült volna a n l. A levél fakszimilijét közli,
E. Hallam Moorhouse, The story of Lady Hamilton (London and Edinborough: T.N. Foulis, 1911), 131-134.
434 A halotti anyakönyvi kivonatát közli Robert Bell Calton, Annals and Legends of Calais – With sketches of
émigré notabilities, and memoir of Lady Hamilton (London: Smith, 1852), 182.
435 Lady Hamilton in relation, 37. Patricia Jaffé szerint Holmström tévesen azonosítja az els  kiadás dátumát
1794-el. Holmström, Monodrama, 119.
436 A f bb metszetek listáját közli Baily, Emma, 121-126.
437 Johann Wolfgang Goethe, Italienische Reise, 2 vols. (online verzió:
http://www.gutenberg.org/cache/epub/2404/pg2404.html), vol. 1: Caserta, 16 März 1787. „Der Ritter Hamilton,
der noch immer als englischer Gesandter hier lebt, hat nun nach so langer Kunstliebhaberei, nach so langem
Naturstudium den Gipfel aller Natur- und Kunstfreude in einem schönen Mädchen gefunden. Er hat sie bei sich,

http://www.gutenberg.org/cache/epub/2404/pg2404.html)
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Goethe leírása szerint Hamilton nagykövet a f iatal n ben olyan élvezetet talál, mintha a

szobrok életre keltek volna (fontosnak tartom megjegyezni, hogy Goethe nem tartja említésre

méltónak az angol n  nevét). Mint egy szobrász, Lord Hamil ton „felöltözteti” vagy inkább

átöltözteti Emmát: a n  görögös ruhában, a haját kibontva, sálakban „ változatos pózokat,

gesztusokat, arckifejezéseket” jelenít meg. Goethe ironikus csodálatát fejezi ki, él

alkotásnak látja, valami természetesen m vinek, ami „készen” van. Látása, mely egyben

antikváriusi is, mintha egy monodrámát írna le, miközben külön hangsúlyozza a „m vészeti”

jelleget. Ez az attit d tartalmaz mozgásokat és valamifajta külön megvilágítást is kap.

Goethe egy következ  bejegyzésében a Ladyr l továbbra is mint a Hamiltonhoz

tartozó m tárgyról beszél: „Hamilton egy univerzális ízléssel rendelkez  ember, aki miután

átkelt az alkotás összes birodalmán, egy gyönyör  testhez, a nagy m vészek mesterm véhez

ért el.”438 Csak Szicíliából visszafelé jegyzi meg a hölgy nevét egy odavetett megjegyzésben:

„Hamilton és az  szépséges hölgye irántam való baráti szándékukat er sen tanúsítják. Náluk

vacsoráztam és Miss Harte egész este énekesi és d alos tehetségét mutogatta.”439 Miss Hart

tehát nemcsak pózol, hanem énekel is. Goethe amúgy a hangjától nincs elragadtatva és éppen

ezért az attit döket némileg leértékeli, hiszen szerinte csak a hangon keresztül sugárzik a lélek

és ez jelen esetben nem éppen sikeres.

Amikor Hamiltonék házasságuk el tt 1791-ben Londonba látogatnak, az attit döknek

már híre van, mégpedig nem igazán tisztességes. Horace Walpole a Ladyt csak „az attit dök

nimfája”-ként,440 „pantomimes szeret ”-ként441 emlegeti,  mégis  amikor  találkoznak  egy

társaságban és Emma Hart énekel, G oethével ellentétben nagyra értékeli a hangját: „Csak

eine Engländerin von etwa zwanzig Jahren. Sie ist sehr schön und wohl gebaut. Er hat ihr ein griechisch Gewand
machen lassen, das sie trefflich kleidet, dazu löst sie ihre Haare auf, nimmt ein paar Schals und macht eine
Abwechslung von Stellungen, Gebärden, Mienen etc., daß man zuletzt wirklich meint, man träume. Man schaut,
was so viele tausend Künstler gerne geleistet hätten, hier ganz fertig in Bewegung und überraschender
Abwechslung. Stehend, knieend, sitzend, liegend, ernst, traurig, neckisch, ausschweifend, bußfertig, lockend,
drohend, ängstlich etc., eins folgt aufs andere und aus dem andern. Sie weiß zu jedem Ausdruck die Falten des
Schleiers zu wählen, zu wechseln, und macht sich hundert Arten von Kopfputz mit denselben Tüchern. Der alte
Ritter hält das Licht dazu und hat mit ganzer Seele sich diesem Gegenstand ergeben. Er findet in ihr alle
Antiken, alle schönen Profile der sizilianischen Münzen, ja den Belvederschen Apoll selbst. So viel ist gewiß,
der Spaß ist einzig! Wir haben ihn schon zwei Abende genossen. Heute früh malt sie Tischbein.”
438 Goethe, Italienische Reise, online verzió, vol. 1, Neapel, den 22. März 1787. „Hamilton ist ein Mann von
allgemeinem Geschmack und, nachdem er alle Reiche der Schöpfung durchwandert, an ein schönes Weib, das
Meisterstück des großen Künstlers, gelangt.”
439 Goethe, Italienische Reise, online verzió, vol. 1, Neapel, den 27. Mai 1787. „Hamilton und seine Schöne
setzten gegen mich ihre Freundlichkeit fort. Ich speiste bei ihnen, und gegen Abend produzierte Miß Harte auch
ihre musikalischen und melischen Talente.”
440 Horace Walpole, Letters of Horace Walpole, 4 vols. (online verzió:
http://www.gutenberg.org/cache/epub/4919/pg4919.html), vol. 3: Letter 380; To Miss Berry.
Berkeley Square, May 26, 1791.
441 Walpole, Letters, online verzió, vol. 3: Letter 387; To Miss Berry. Strawberry Hill, August 17, 1791.

http://www.gutenberg.org/cache/epub/4919/pg4919.html)
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hallottam az at tit djeir l, de nem láttam még ezt a néma el adást. De jaj, mily gyönyör en

énekel - er s, ügyes hangja van: kit  énekesn  és meghökkent en pazar színész. Nina

szerepét tökéletesen énekelte, és pózai (attitudes) a k ülönböz  kifejezések kecses tárházát

mutatták.”442 A hamarosan bekövetkez  házasság után gúnyosan megjegyzi, hogy „apropó,

Sir William Hamilton tényleg elvette a szobor-galériáját és már úton is vannak Nápoly felé.

Sajnálom, hogy nem láttam az att it djeit, melyeket Lady Di. (egy megbízható bíráló) többre

tart mint bármit, amit eddig látott: mindenesetre én nem bánom.”443 Az attit dök tehát 1791-re

már  a  londoni,  de  talán  az  egész  európai  elit  köreiben  szóbeszéd  tárgyává  lettek.  Emma  az

éneklést összeköti olykor különböz  testtartásokkal, színészkedik, azonban az attit dök, úgy

nik, egyel re csak Nápolyban bemutathatóak (kés bb azonban Németországban és egyszer

Londonban is el adja ket, de tudjuk, hogy Londonban nem akart igazán pózolni).

A következ  beszámoló Marie Antoinette udvari fest jét l, Louise-Élisabeth Vigée-

Lebruntól (1755-1842) származik, aki nápolyi tartózkodása alkalmával (1790-91) két képet is

fest róla (egyet Lord Hamilton megrendelésére):

Harte asszonyt [!] bakhánsn ként festettem le, a tenger partján fekve, miközben egy kupát tart
a kezében. Gyönyör  alkata a bárón vel tökéletesen ellenkez  és sokkal él bb [egy másik
képet is kellett festenie Lady Hamilton képével egy id ben – M.Á.]; fantasztikus mennyiség
gyönyör  barna haja van, ami teljesen eltakarja [az a lakját], így szétterített hajú
bakhánsn ként csodálatos volt.

Hamilton lovag ezt a képet ugyan magának festette, de érdemes tudni, hogy igen
gyakran eladja a képeit, hogy profitra tegyen szert. Ezért a nagykövetünk [a francia nagykövet
– M.Á.] id sebb fia, de Talleyrand úr, hallván egy napon, hogy Hamilton lovag a m vészetek
védelmez je, így riposztolt: „Talán inkább mondjuk úgy, hogy a m vészetek védelmezik a
lovagot.” Az igazság az, hogy miután hosszú ideig alkudoztunk a szeret je festményén, végül
10 Lajos-aranyért szerezte meg, de aztán Londonban 300 fontért adta tovább. Sokkal kés bb,
amikor Lady Hamiltont Szibillaként festettem meg Brissac báró számára, lemásoltam a fejet
és amikor megmutattam Hamilton lovagnak, tétovázás nélkül azonnal megvette.

Lady Hamilton élete kész regény [...] egy furcsa véletlen emelte ki a mélységb l.
Doktor Graham alkalmazta, hogy Hygia istenn  neve alatt (az egészség istenn je) egy könny
lepelbe burkolva kiállítsa magánál. A kíváncsiak és a m vészetbarátok azonnal rohantak,
hogy láthassák, különösen a m vészeket bájolta el. E kiállítás után egy fest  [ez Romney –
M.Á.] szállásolta el magánál mint modelt. Ezernyi kecses pózt csináltatott vele, hogy a képein
rögzíthesse. Ott t ökéletesítette ezt az adottságát azzá az új m fajjá [az  én  kiemelésem  –
M.Á.], ami híressé tette végül. Bizony, semmi sem érdekesebb mint ez a képesség, mellyel
Lady Hamilton hirtelen a bánat vagy öröm kifejezésének összes árnyalatát tudja adni, és
mellyel csodálatosan képes ábrázolni különböz  személyek pózait.

442 Walpole, Letters, online verzió, vol. 3: Letter 388; To The Miss Berrys. Berkeley Square, Tuesday, Aug. 23,
1791.
443 Walpole, Letters, online verzió, vol. 3: Letter 389; To The Miss Berrys. Strawberry Hill, Sept. 11, 1791.
„Apropos, Sir William Hamilton has actually married his Gallery of Statues, and they are set out on their return
to Naples. I am sorry I did not see her attitudes, which Lady Di. (a tolerable judge!) prefers to any thing she ever
saw: still I do not much care.”
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Az élettel teli szem, a kibontott haj például igen finom bakhánsn vé tette, de aztán egy
pillanat alatt átfordulhat az arca szomorúságba és máris egy gyönyör  b nb nó Magdolnát
láthatunk. Hamilton lovag rögtön aznap, hogy bemutatta nekem, máris meg akarta mutatni
akció közben [hogy úgy fessem le], amit alig vártam, de a hölgy teljesen hétköznapi módon
volt öltözve. Hát ez engem sokkolt. Csináltattam ezért neki olyan ruhákat, amiket én hordok,
hogy kedvemre festhessem, de amiket  blúzoknak nevezett. Néhány sálat vett hozzájuk, hogy
abba burkolózzon, amihez egyébként jól értett. Azóta lehet úgy másolni a különböz  pózait és
kifejezéseit, hogy már egészen galériányi festményt tesznek ki; még egy nyomtatott kiadás is
létezik, Frédéric Reimberg [sic!] rajzaival, amiket metszetekké tettek.444

Kés bb, 1802-ben Londonban Vigée-Lebrun újra találkozik Lady Hamiltonnal és

ekkor meghívja, hogy a kíváncsi franciáknak adja el  az attit döket:

Hallván hogy miket beszélnek „attit djeir l,” Berri herceg és Bourbon herceg rettenetesen
kíváncsi lett erre a látv ányosságra, melyet egyébként [Lady Hamilton] soha nem akart
Londonban bemutatni. Szépen kértem, hogy a két herceg számára adjon egy alkalmat, amibe
beleegyezett. Meghívtam még néhány másik franciát is, akik r l tudtam, hogy majd
meghalnak a kíváncsiságtól, hogy részt vehessenek ezen az el adáson. Amikor eljött a napja,
a szalonom közepére egy nagy keretet tettem, mely jobbról és balról két paravánnal le volt
zárva. Egy hatalmas gyertyát készítettem, mely igen nagy fényt sugárzott, és úgy helyeztem
el, hogy ne látszódjon, de úgy világítsa meg Lady Hamiltont, akár egy festményt.

Amikor megjött az összes vendég, Lady Hamilton ebben a keretben mutatta be a
különböz  attit döket, igen csodálatra méltó hatással. Hozott magával egy 7-8 éves fiatal
lányt, aki nagyon hasonlított rá. Azt mondták nekem ugyanakkor, hogy ez Nelson asszony
lánya volt. Együtt pózoltak. Engem az üldözött asszonyokra emlékeztetett Poussin „A szabin

444 Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, Souvenirs de Madame Vigée Le Brun, 2 vols. (Paris: Charpentier et Cie,
1869), vol 1: 193-195. „Je peignis madame Harte en bacchante couchée au bord de la mer, et tenant une coupe à
la main. Sa belle figure était fort animée et contrastait complètement avec celle de la comtesse; elle avait une
quantité énorme de beaux cheveux châtains qui pouvaient la couvrir entièrement, et ainsi en bacchante, ses
cheveux épars, elle était admirable. Le chevalier Hamilton faisait faire ce portrait pour lui; mais il faut savoir
qu’il revendait très-souvent ses tableaux lorsqu’il y trouvait un bénéfice; aussi, M. de Talleyrand, le fils aîné de
notre ambassadeur à Naples, entendant dire un jour que le chevalier Hamilton protégeait les arts, répondit : «
Dites plutôt que les arts le protègent. » Le fait est qu’après avoir marchandé fort longtemps pour le portrait de sa
maitresse, il obtint que je le ferais pour cent louis, et qu’il l’a vendu à Londres trois cents guinées. Plus tard,
lorsque j’ai peint encore lady Hamilton en sibylle pour le duc de Brissac, j’imaginai de copier la tête et d’en faire
présent au chevalier Hamilton, qui la vendit tout de même sans hésiter. La vie de lady Hamilton est un roman
[...] Un hasard étrange la tira de cet abîme. Le docteur Graham s’empara d’elle, pour la montrer chez lui,
couverte d’un léger voile, sous le nom delà déesse Hygie (déesse de la santé); une quantité de curieux et
d’amateurs allaient en foule pour la voir; les artistes surtout en étaient charmés. Quelque temps après cette
exhibition, un peintre l’emmena chez lui comme modèle; il lui faisait prendre mille attitudes gracieuses qu’il
fixait dans ses tableaux. C’est là qu’elle perfectionna ce talent, d’un nouveau genre, qui l’a rendue célèbre. Rien
n’était plus curieux en effet que la faculté qu’avait acquise lady Hamilton de donner subitement à tous ses traits
d’expression de la douleur ou de la joie, et de se poser merveilleusement pour représenter des personnages
divers. L’œil animé, les cheveux épars, elle vous montrait une bacchante délicieuse, puis tout à coup son visage
exprimait la douleur, et l’on voyait une Madeleine repentante admirable. Le jour que le chevalier Hamilton me la
présenta, il voulut que je la visse en action; je fus ravie ; mais elle était habillée comme tout le monde, ce qui me
choquait. Je lui fis faire des robes comme celles que je portais, pour peindre à mon aise, et qu’on appelle des
blouses; elle y ajouta des châles pour se draper, ce qu’elle entendait très-bien; dès lors, on aurait pu copier ses
différentes poses et ses différentes expressions pour faire toute une galerie de tableaux; il en existe même un
recueil, dessiné par Frédéric Reimberg, et qu’on a gravé.”
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k elrablása” [cím  képér l]. A fájdalomtól a boldogságig, a boldogságtól a halálos
rémületig oly könnyen és oly gyorsan váltakozott, hogy mindannyian megrendültünk.  445

Talán a legrészletesebb leírás a kés bbi Comtesse de Boigne-tól (1781-1866)

származik, aki 1792 körül mint kislány ismerte meg Lady Hamiltont, mi több, néhány

attit dben is részt vett, ezért érdemes egészében idézni:

[Lady Hamilton] jó zenésszé vált és oly an egyedi képességre tett szert, m ely talán sután
hangzik leírva, de minden néz t elbájolt, a m vészeket meg eg yenesen kétségbeesésbe
kergette. Arra célzok, ami Lady Hamilton attit djeiként vált ismertté. Férje ízlésének
megfelel en általában fehér ruhába öltözött, egy övvel megfogva a derekán, a haja lelógott a
hátán vagy kontyban volt felfogva, de egyébiránt nem hordott semmi különlegeset. Két vagy
három kashmír-sállal, egy urnával, egy füstöl dobozkával, egy lanttal és egy kis csörg dobbal
szerelkezett fel, amikor beleegyezett, hogy ad egy el adást. E néhány kellékkel klasszikus
jelmezében egy szoba közepére állt. Egy sálat úgy dobott a fejére, hogy az a földig ért és így
elrejtette az egész testét. Ilyetén eltakarva, a többi sálat magára csavarta. Aztán egyszercsak
felemelte a takarást, vagy teljesen ledobva vagy csak félig felemelve, és a megjelenítend
mintakép ruházatává tette. De mindig a legcsodálatosabb formázású szoborként jelent meg.
Hallottam, ahogy m vészek azt mondják, hogy ha egy tökéletes utánzat lehetséges lenne, a

vészet akkor sem tudna mit változtatni rajta. Gyakran változtatta pózát és arckifejezését, „a
sírtól az örömig, a hétköznapitól a komolyig,”446 miel tt teljesen ledobta volna a sálat, ami az
el adás ezt a részét lezárta.

Néha egy csoport kisebb alakjaként én is játszottam vele. Beállított a h elyes
pozícióba és elrendezte a vásznaimat miel tt felemelte volna a sálat, ami függönyként eltakart
mindkett nket. Az én sz kés hajam ellentétben állt az  fenséges fekete hajával, melynek
számos hatását köszönhette. Egy nap egy urna elé térdeltetett, a kezeimet pedig az ima pózába
állította. Rámhajolva úgy t nt, hogy elveszik a bána tban, mindkett nk haja zilált volt.
Hirtelen felegyensedett és k icsit hátrahlépett, és oly gyorsan ragadta meg a hajamat, hogy
meglep dve és majdhogynem félelemmel fordultam meg, ami pontosan beleillett a
szerepembe, mivel éppen megsuhogtatott egy t rt. A j elenlév  m vészek szenvedélyes
tapsába „Bravó, Médea” kiáltások keveredtek. Majd amikor magához húzott és a melléhez
szorított, mintha a Menny haragjától óvna, hangos „Viva Niobé” kiáltásokkal jutalmazták.

Az antik szobroktól nyerte az ih letet, és szolgai utánzásuk nélkül idézte fel az
olaszok költ i képzeletének, pusztán rögtönzött gesztusokkal. Mások is próbálták utánozni
Lady Hamilton tehetségét, de kételkedem benne, hogy bárkinek is s ikerült. Ez egy olyan

445 Vigée-Lebrun, Souvenirs, vol 1: 199. „Le duc de Berri et le duc de Bourbon, ayant entendu parler de ses
“attitudes” avaient un désir extrême de voir ce spectacle qu’elle n’avait jamais voulu donner à Londres. Je lui
demandai de m’accorder une soirée pour les deux princes, et elle y consentit. J’invitai alors quelques autres
Français que je savais être fort curieux d’assister à cette scène ; et le jour venu je plaçai dans le milieu de mon
salon un très-grand cadre enfermé à droite et à gauche dans deux paravents. J’avais fait faire une énorme bougie
qui répandait un grand foyer de lumière; je la posai de façon qu’on ne pût la voir, mais qu’elle éclairât lady
Hamilton comme on éclaire un tableau. Toutes les personnes invitées étant arrivées, lady Hamilton prit dans ce
cadre diverses attitudes avec une expression vraiment admirable. Elle avait amené avec elle une jeune fille qui
pouvait avoir sept ou huit ans, et qui lui ressemblait beaucoup. On m’a dit même que cette enfant était la fille de
madame Nelson. Elle la groupait avec elle, et me rappelait ces femmes poursuivies dans l’enlèvement des
Sabines du Poussin. Elle passait de la douleur à la joie, de la joie à l’effroi, si bien et avec une telle rapidité que
nous en fûmes tous ravis.”
446 Idézet Alexander Pope, Essay on Man cím  költeményéb l, IV. episztola. De Comtesse de Boigne rosszul
idéz, mert valójában nem „trivial to severe,” hanem „lively to severe” áll a költeményben.
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kényes ügy, melyben egyetlen apró lépés választja el a fenségest a nevetségest l. Mi több,
ahhoz hogy bárki is felérjen hozzá, a színésznek hibátlan szépséggel kell rendelkeznie fejt l
lábig és ilyen tökéletesség igen ritka. Azonban e tt l a m vészeti ösztönt l eltekinte Lady
Hamilton teljesen egyszer  és vulgáris volt. Amikor klasszikus tunikáját hétköznapi ruhára
váltotta, elvesztette az összes varázsát.447

Mrs Trench, egy jómódú nemes-polgárasszony, született Melesina Chenevix (1768-1827),

1800-ban európai utazásai során találkozott vele. 1800 o któber 7-én Lad y Hamilton, aki

egyébiránt igen igyekezett Mrs Trench-csel jó kapcsolatot kialakítani, reggelizni hívta, majd

bemutatta attit djeit:

Lady  Hamiltonnal  reggeliztem  és  láttam,  ahogy  egymás  után  megtestesíti  a  létez  legjobb
szobrokat és festményeket. Felveszi a pózaikat, az arckifejezésüket, ruházatukat nagyon
ügyesen, gyorsan és pontosan. Csak indiai kend ket, egy s zéket, néhány antik vázát, egy
rózsakoszorút, egy csörg dobot és néhány gyermeket használ. A szoba egyik végén áll, egy
er s fény világítja meg balról és minden ablakot bezár. A haja (mely, hozzáteszem, soha nem
tiszta) rövid, klasszikus szoborként öltözik fel. Ruhája egy egyszer  vászonszoknya, nagyon
könny , csuklóig ér  b  ujjakkal. Úgy rendezi el a kend ket, hogy görög, török, és másfajta
ruházatot formázzanak, vagy éppen különféle turbánokat. Könnyen, gyorsan és ügyesen
csinálja a turbánokat, annyira kezében van az elrendezés. Ez eg y gyönyör  el adás, még a
legtudatlanabbnak is szórakoztató, a m vészet szerelmeseinek pedig igencsak érdekes. Az
utánzásainak nagy része az ókorból való. Minden megszemélyesítés tíz p ercig tart.
Figyelemreméltó, hogy noha a hétköznapi életben báj nélküli és közönséges, az el adás alatt

447 Comtesse de Boigne, Memoirs of the Comtesse de Boigne, 4 vols. (New York: Charles Scribner’s Sons,
1907), vol. 1: 99-101. „She became a good musician, and developed a unique talent which may seem foolish in
description, but which enchanted all spectators and drove artists to despair. I refer to what were known as the
attitudes of Lady Hamilton. In conformity with her husband’s taste, she was generally dressed in a white tunic,
with a belt round her waist, her hair down her back or turned up by a comb, but dressed in no special way. When
she consented to give a performance, she would provide herself with two or three cashmere shawls, an urn, a
scent-box, a lyre, and a tambourine. With these few properties, and her classical costume, she took up her
position in the middle of a room. She threw a shawl over her head which reached the ground and covered her
entirely, and thus hidden, draped herself with the other shawls. Then she suddenly raised the covering, either
throwing it off entirely or half raising it, and making it form part of the drapery of the model which she
represented. But she always appeared as a statue of most admirable design. I have heard artists say that if a
perfect reproduction had been possible, art would have found nothing to change in her. She often varied her
attitude and her expression, “from grave to gay, from trivial to severe,” before dropping the shawl which
concluded that part of the performance. I have sometimes acted with her as a subordinate figure to form a group.
She used to place me in the proper position, and arrange my draperies before raising the shawl, which served as a
curtain enveloping us both. My fair hair contrasted with her magnificent black hair, to which many of her effects
were due. One day she placed me on my knees before an urn, with my hands together in the attitude of prayer.
Leaning over me, she seemed lost in grief, and both of us had our hair disheveled. Suddenly rising and moving
backward a little, she grasped me by the hair with a movement so sudden that I turned round in surprise and
almost in fright, which brought me precisely into the spirit of my part, for she was brandishing a dagger. The
passionate applause of the artists who were looking on resounded with exclamations of “Brava, Medea!” Then
drawing me to her and clasping me to her breast as though she were fighting to preserve me from the anger of
Heaven, she evoked loud cries of “Viva, la Niobe!” She took her inspiration from the antique statues, and
without making any servile copy of them, recalled them to the poetical imagination of the Italians by improvised
gesture. Others have tried to imitate Lady Hamilton’s talent, but I doubt if any one has succeeded. It is a business
in which there is but a step from the sublime to the ridiculous. Moreover, to equal her success, the actor must
first be of faultless beauty from head to foot, and such perfection is rare. Apart from this artistic instinct, Lady
Hamilton was entirely vulgar and common. When she exchanged her classical timic for ordinary dress she lost
all distinction.”
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nagy mértékben kecsessé válik, mi több, gyönyör vé. Ugyancsak egyedi, hogy a ruhája
általában ízléstelen, közönséges, nehéz és nem áll j ól. Kölcsönkérte jópár estélyimet és
nagyon csodálja az öltözködésem - ami nem igazán hízelg , hiszen az övé oly rettenetes. A
csíp je teljesen a vállai között van. Az attit djei után énekelt, én meg kísértem. Jó a hangja, és
nagyon er s, de gyakran kiesik a dallamból, tónusa er sen markáns és változatos – de nincs
benne trillázás, se hajlékonyság, se éd esség. Eljátsza a dalait, amit én a rossz ízlés utolsó
jelének tartok. Minden tökéletlen utánzás kellemetlen, az pedig pláne igencsak szegényes
színjátszás, ha valaki úgy ábrázolja a szenvedélyt, mintha könyvb l olvasná, miközben a
személy maga egy sz k térbe szorul.448

Ezen leírások alapján a következ képpen lehet leírni Lady Hamilton attit djeinek f

jellemz it, melyet összefoglaló módon mimoplasztikának nevezhetünk. 1. Az att it dök

társaság-szalonszórakozás részei voltak. 2. Lady Hamilton általában egyedül hajtotta végre,

olykor gyerekeket is használt. 3. Az attit dök során nem énekelt, nem beszélt, s t

valószín leg zene sem kísérte. 4. Különböz  kellékeket használt: urnákat, fátyolokat,

antikizáló hangszereket, vázákat, virágokat, t rt. 5. Az attit döket teljesen beburkolva kezdte

el, a (küls ) fátyol fellebbentése indította az „el adást.” 6. A f átyol teljes ledobása jelezte a

performansz/az adott szakasz végét. 7. Antikizáló kosztümjei mellett olykor használt

„orientalizáló” fejfed ket, turbánokat, 8. de alapvet en, legalábbis a korai id kben hosszú,

kibontott, természetes haja az el adás szerves részét képezte. 9. Egyik testhelyzetb l a

másikba mozgott, sokszor nagyon gyorsan (de nem világos, hogy ezek az attit dökön belüli

vagy közöti helyzetek) 10. Általában valamifajta különleges, m vészeti megvilágítást

használt, csak az egyik (bal) oldalról 11. A megjelenített n alakok általában antik mitológiai

szerepl k voltak, de olykor használt keresztény utalásokat is. 12 . Nem másolt konkrét

szobrokat, de te sttartásai és ruházata ezt a képzetet keltették a néz kben. 13. A ko rtársak

szerint utánozható, de csakis hibátlan, szép testtel érdemes. 14. Egy a ttit d körülbelül tíz

448 Mrs. Richard Trench, The remains of the late Mrs. Richard Trench, being selections from her journals,
letters, & other papers (London: Parker and Burn, 1862), 107-109. „Breakfasted with Lady Hamilton, and saw
her represent in succession the best statues and paintings extant. She assumes their attitude, expression, and
drapery with great facility, swiftness, and accuracy. Several Indian shawls, a chair, some antique vases, a wreath
of roses, a tambourine, and a few children are her whole apparatus. She stands at one end of th e room with a
strong light to her left, and every other window closed. Her hair (which by-the-bye is never clean) is short,
dressed like an antique, and her gown a simple calico chemise, very easy, with loose sleeves to the wrist. She
dispose the shawls so as to form Grecian, Turkish, and other drapery, as well as a variety of turbans. Her
arrangement of the turbans is absolute sleight-of-hand, she does it so quickly, so easily, and so well. It is a
beautiful performance, amusing to the most ignorant, and highly interesting to the lovers of art. The chief of her
imitations are from the antique. Each representation lasts about ten minutes. It is remarkable that, though coarse
and ungraceful in common life, she becomes highly graceful, and even beautiful, during this performance. It is
also singular that, in spite of the accuracy of her imitation of the finest ancient draperies, her usual dress is
tasteless, vulgar, loaded, and unbecoming. She has borrowed several of my gowns, and much admires my dress;
which cannot flatter, as her own is so frightful. Her waist is absolutely between her shoulders. After showing her
attitudes, she sang, and I accompanied. Her voice is good, and very strong, but she is frequently out of tune; her
expression strongly marked and various; but she has no shake, no flexibility, and no sweetness. She acts her
songs, which I think the last degree of bad taste. All imperfect imitations are disagreeable, and to represent
passion with the eyes fixed on a book and the person confined to a spot, must always be a poor piece of acting.”
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percig tartott, egy-egy alkalom során többet mutatott be egymás után. Nem teljesen világos,

hogy a mozgás az egyes attit dök között vagy az egyes attit dökön mint rövid jeleneteken

belül zajlott (ez utóbbi Holmström álláspontja).449

Lady Hamilton az (olykor talán tú lzottan rosszindulatú) leírások szerint ha kilépett

szerepeib l, közönséges hétköznapi, m veletlen hölggyé változott vissza. Ez a percepció a

színpad és a v aló élet közötti határt hangsúlyozza – és eg yben az attit d némasága és a

beszél  kurtizán közötti táv olságot is. Lady Hamilton csak mint m alkotás nyeri el a

csodálatot, csakis mint él  kép része a társaságnak (énekes teljesítménye nem nagyon nyerte

el a hozzáért k tetszését). Ez a m alkotás-lét párosul egyfajta rezonanciával a Természetre:

Romney egyik els  képén Lady Hamilton mint T ermészet jelenik meg (16. KÉP). Az antik

múlt és a természet azonosítása egy él  (erotikus?) m alkotásban a felvilágosodás m vészet-

felfogásának legtisztább metaforája.

A  szakirodalomban  nem  eldöntött  kérdés,  hogy  az  attit dök  egész  pontosan  kinek  a

találmányai vagyis honnan tanulta Lady Hamilton a mimoplasztikus utánzást és mi volt a

szerepe Lord Hamiltonnak a k ortársak által is új m fajként emlegetett látványosság

feltalálásában. Holmström úgy gondolja, hogy az attit dök eredetileg Lord Hamilton

találmányai.450 Még  1787  elején,  amikor  Emma  Hart  frissen  kerül  Nápolyba,  Greville-nek

(akkori szeret je) ír egy l evelet, melyben kiderül, hogy Sir William tette fejére el ször a

fátylat: „Most, hogy anny it használtam a sálakat és az eny ém elhasználódott, Sir William

elkeseredett. Mert pózok ba [attitudes] állok velük.”451 Ezért Holmström a közvetlen hatást

mindenképpen a Lordnak tulajdonítaná. Ugyanakkor érdemes felfigyelni arra is, és

Holmström  is  megjegyzi,  hogy  Emma  Hart  már  1782  és  1786  között  Romney-nak

rendszeresen állt modellt.452 Holmström szerint a fiatal Emma Romney stúdiójában tanulta

meg, hogy miképpen kell pózolni, hogyan kell a ruhát, a drapériékat „antik módon”

elrendezni és így tudta fejlesztni „a mimoplasztikus kifejezésben tükrözöd  tehetségét.”453

Holmström szerint tehát az attit dök els sorban a képz vészet („pictorial art”)

határainak kitágításából származnak.454 Ezen érv ellen támad Patricia Jaffé, aki azt állítja,

hogy ugyan valóban Romney stúdiójában tanulta meg Emma a testpózok gyakorlatát mint

fest modell, de azt is tudjuk, hogy Romney abban az id ben nagy színházlátogató volt.455

449 Holmström, Monodramas, 119.
450 Holmström, Monodrama, 126.
451 Holmström, Monodrama, 128.
452 Holmström, Monodrama, 128-129.
453 Holmström, Monodrama, 135.
454 Holmström, Monodrama, 139.
455 Lady Hamilton in relation, 38.



79

Ennélfogva a korabeli színész-technikák hatottak rá, melyek a testi gesztusoknak közvetlen

jelent séget tulajdonítottak a retorikai hagyomány alapján (vö. 3.1 és 3.2). Vagyis a színészi

kifejezés elsajátítása áll az attit dök hátterében. Ezt az érv et támogatja az a ttit dök egyik

legkorábbi teoretikusa, Carl Au gust Böttiger, aki ug yan személyesen soha nem látta Lady

Hamiltont, de egy 1795-ben megjelent tanulmányában az an gol színházi hagyományból

származtatja az attit döket.456 A színészkedés és a tableaux vivants között szoros a kapcsolat

vagy legalábbis a „k épi dramaturgia” már a 18. század közepe táján eredményez

él képeket.457

Én a következ  elmélettel állnék el . A 18. században a testi kifejezés általában véve

számtalan  dikurzus  tárgyát  alkotja.  Ekkor  a  különböz  hibrid  m fajok  és  kísérletezések  egy

olyan rendszert céloztak, amiben a gesztusok meghatározott pszichológiai állapotoknak

felelnek meg. Ezek a kísérletezések, vagy legalábbis egy részük az érzelmek, a szenvedélyek,

vagy éppen a „természet” minél közvetlenebb hozzáférést célozzák. Ez a közvetlenség részben

a szó, a szöveg, a hang kiiktatását és a testen keresztüli hozzáférést jelentette. Ez a képi/testi

performativitás, a csakis a szem számára befogadható közlés, a test hordozófelületként való

feltalálásához vezet vagyis a test pátoszformulák anyagává válik.

A test él  képpé formálása logikus következménye ennek a találmánynak, mely épp

úgy színházi, mint amennyire festészeti. Paradigmatikus esete a f estészeti modell, egy

„szobor”, mely megmozdul, és ennek f  metaforája, Pygmalion, ami pedig a kor

emblematikus motívuma (vö. 1. fejezet). Az at tit dök esetében e k orai performativitás sok

egyéb, talán kibogozhatatlan motívummal fonódik össze. Lady Hamilton valószín leg mindig

is szeretett „alakoskodni,” és amennyiben hihetünk a memoároknak, már jóval Romney-nak

való modellkedése el tt is színészkedett, illetve pózolt. Vagyis az attit dben a testtartások

gyakorlottsága és alkalmazása minden valószín ség szerint Emma Hart önálló találmánya.

Voltaképpen ez az ere deti attit d nem más m int a mo zgó fest -modell retorikai

eszközökkel  kifejezett  performansza.  A fest k  és  a  Lady  között  különös  kapcsolat  van  –  az

ideális modellt testesíti meg. De az attit d több mint fest  nélküli pózolás, egyben egy

456 Carl August Böttiger, „Tischbeins Vasen, Lady Hamilton Attitüden und Rehberg,” Journal des Luxus und der
Modern, Február 1795, 58-85. Itt: 78. Böttiger többek között egy bizonyos Miss Wells-re hivatkozik, aki az ún.
„Imitations” hagyományára támaszkodott, mely Angliában valamifajta hasonló mimoplasztikai gyakorlatot
jelentett már Lady Hamilton el tt. Err l a Miss Wellsr l Böttiger a European Magazine 1794 májusi számából
szerzett tudomást, de annak online tartalomjegyzéke alapján ilyesmit tartalmazó cikk nem jelent meg.
457 Martin Meisel, Realizations – Narrative, Pictorial, and Theatrical Arts in Nineteenth Century England
(Princeton: Princeton University Press, 1983), 47 idézi Baron Grimmet, aki 1765-b l (húsz évvel a Lady el tt)
tudósít arról, hogy társasági szórakozásképpen néhányan szórakoztak „d’imiter les compositions de tableaux
connus avec des figures vivantes.” Vagyis Angliában, ha a szobrok még nem is, a festmények már utánzandónak
számítottak már Hamiltonék el tt.
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szubjektivitás kend zött el adása is, és e nnél fogva, mint a Bev ezet ben említettem,

közvetlen rokona az 1960-as évekt l bemutatott feminista képz vészeti/feminista

performanszoknak. Lady Hamilton nem tartja be az elvárt nemi szerepet, mégpedig éppen

vészetén keresztül nem tartja be a határokat. Az attit dök nem csak pillanatnyi

szórakozást, hanem egyfajta szabadságot is biztosítanak számára. Ez a szabadság paradox

módon ugyanakkor a férfitekintetek által fenntartott szabadság, egy még nem feminista „body

art.”

A modellkedésnek itt különös jelent sége van, ha figyelembe vesszük a kés bbi

attit dök erotikus funkcióját. Franciaországban például a francia Akadémia a 18. században

kitiltotta a n i modelleket a stúdiókból, csak magán-m termekben juthattak a f est k a n i

testhez.458 A „ hivatalos” álláspont szerint a férfi test jelenítette meg az ideális természetet (s

talán Winckelmann ezzel egyet is értene), csak körülbelül 1830 után lehet a n i modellek

kanonizációjáról beszélni. A n i test mint „természet” tehát valami privát, hivatalosan nem

elismert m vészet-fogalomhoz tartozott az 1780-as években.

Lady Hamilton színészked /énekl  modellként nem hajtott végre attit döket. Ehhez

ugyanis egy speciális diszpozíció kell, amit Lord Hamilton szolgáltat számára: birtoklás,

szerelem, antikvitás, és megrendezettség (ruha, fény). Azok a gúnyos megjegyzések, melyek

alkotásnak vagy él  festménynek nevezik Lady Hamiltont, tulajdonképpen egy esztétikai

belátást fogalmaznak meg, nevezetesen szemlél  és m tárgy közötti viszonyt, mely a

közvetlen feltámasztásban találja meg kielégülését. (Lásd 2. fejezet.) Lord Hamiltont

ennélfogva egyfajta cselekv  közönségnek kell tekinteni, egy olyan m élvez nek, aki

elkészíti a m alkotását – a pygmalioni szerep tökéletes megtestesít je. A raj ongó-m vész-

alkotás hármasságának minden egyes szerepl jére szükség van ahhoz, hogy az attit d

el álljon.

Nehéz az attit d eredetét és magát a m fajt besorolni egy adott hierarchiába vagy

faji rendszerbe. Holmström egyértelm en a színháztörténet részeként beszéli el, noha

képz vészeti természetét is kiemeli. Én talán ellenkez leg, interpretációmban leginkább az

attit d képz vészeti vonásaira koncentrálnék, miközben nyilvánvaló teátrilitását is

meg rizném.

Mit jelent az, hogy él egy kép? A 18. század végén a képek nézése egy új társadalmi

gyakorlatot is jelentett, egy újfajta szabadságot, olykor a sz ó politikai értelmében is. Lord

Hamilton, a nápolyi angol nagykövet, els sorban néz  és gy jt  (valamint:

458 Marie Lathers, Bodies of Art – French Literary Realism and the Artist’s Model (Lincoln and London:
University of Nebraska Press, 2001), 4.



81

kincskeresked ). Antik m tárgyakból, els sorban vázákból álló kollekcióját 1764-es

kinevezése óta különböz  módszerekkel gy jti, egyes darabjait elajándékozza, másokat

eladja,459 és noha sokan azt állítják, hogy e vázákon található táncos jelenetek inspirálták az

attit döket, valójában egyetlen közvetlen bizonyítékot nem szolgáltatott senki és é n sem

találtam semmi erre utaló jelet. Lord Hamilton vázáinál sokkal inkább ragaszkodott képeihez,

melyeket csak Angliába való visszatérése után, halála el tt nem sokkal bocsátott árverésre

anyagi gondjai miatt 1801-ben Christie’s-nél.460

Képgy jteménye az 1798 vég i felmérésben nagy részben tartalmazott festményeket

Lady Hamiltonról. Nemcsak Romney már említett képeinek nagy része vagy Vigée-Le Brun

alkotása (17. KÉP, The Bacchante), hanem Reynolds m ve, Angelica Kauffman festményei,

egy bizonyos Garbi azóta elveszett portréja, egy névtelen által festett arckép, és H amilton

(Gavin vagy William – ez esetben a saját) rajzai, egyéb más mesterm vek (Tiziano, Veronese,

Van Dyck, Tintoretto, Rubens, Rembrandt, Canaletto) társaságában.461 Ha figyelembe

vesszük az 1790-es évek elején készült Rehberg-albumot, s t alán egy másik albumot is,462

akkor nem túlzás kijelenteni, hogy Lord Hamilton megszállottan készítetett képeket Emma

Hartról. Talán nem t nik ostoba pszichologizálásnak, ha az id söd  Lord szenvedélyes

képgyártását - Emma Hart sokszorosítását - a birtoklás (s talán az e mlékezet) egyik

formájának tartjuk.

A szeretett n  képmásainak elkészítése után a n  képpé változtatása a birto klás

legmagasabb foka. Az el s  attit döket - v agy legalábbis voltak ilyen attit dök is – Lady

Hamilton egy aranyozott képkeretben hajtotta végre.463 Lord Hamilton felhasználja Emma

tehetségét, színésztechnikai tudását, de még inkább modell-gyakorlatát, hiszen a modell már

majdnem festmény. A férfi nemcsak a fátyolt adja Emma Hart-nak, hanem személyesen tartja

a világítást.464 (Amikor évekkel kés bb Londonban Vigée-Brunnak mutatja be az attit djeit

459 Nápolyi tevékenysége kezdetén teljes gy jteményeket vásárol fel, van, amit ajándékba kapott, de sokszor
ásatott is. Helyzete kezdetben nem volt könny , mert az antikvitások értéke már ekkor meglehet sen magas volt,
mi több, a nápolyi király, Ferdinand, nem szívesen engedte ki a királyság területér l a tárgyakat – s t, már apja
1755-ben törvénnyel tiltotta a m kincsek exportját, amit fia 1766 és 1769-ben újra meger sített. Hamilton
gy jt i tevékenységének hátteréhez és a nápolyi kulturális örökség 18. századi politikájához lásd. Nancy H.
Ramage, „Sir William Hamilton as Collector, Exporter, and Dealer: The Acquisition and Dispersal of His
Collections,” American Journal of Archaeology, 94, no. 3 (1990): 469-480.
460 Ramage, „Sir William Hamilton as Collector,” 480.
461 Deutsch, „Sir William Hamilton’s Picture Gallery,” 38-40.
462 A V and A múzeumban található egy eddig nem igen ismert rajzsorozat, Francesco Novelli nyomata (talán
1791 körül, Velence), http://collections.vam.ac.uk/item/O63626/print-the-attitudes-of-lady-hamilton/#. Ez a
sorozat meglep en aktívan ábrázolja a Ladyt, nem állt módomban személyesen megtekinteni a képet.
463 Holmström, Monodramas, 139.
464 Vö. Goethe, Italienische Reise, vol. 1: Caserta, 16 März 1787.

http://collections.vam.ac.uk/item/O63626/print-the-attitudes-of-lady-hamilton/#.
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Lady Hamilton, akkor a fest  úgy világítja meg, mint egy festményt.)465 Az attit d persze

több mint a képpé változtatott szeretett n  metamorfózisa, de a Lord viszonyában detektálható

a kollektori magatartás (sokáig csak nézte Emmát) és a keresked i is (Lady Hamilton

bizonyos képeit korábban is eladta, mi több, második vázakollekciója publikációjának

címlapján a f eltárt sír m ellett ott kíváncsis kodik a híres-hírhedt Lady is).466 A  kép

dramatizálásával Lady Hamilton talán fel is old ja, ha nem is áll ellent, a mo zdulatlan

festményszer  létnek.

Kép-festészet és mozgás-tánc közötti kapcsolat ebben az id ben a (dramatikus) táncról

való gondolkodás egyik centrális tárgya. Már Weav er elméletében a t áncmester

fest vészként jelenik meg (1721), Noverre eredetileg els  levelét pedig azzal kezdi, hogy

„a balett egy f estmény és a szí npad a v ászon,”467 vagy  máshol  azt  állítja,  hogy  a  „jól

komponált balett a szenvedélyek [...] él  festménye [Peinture vivante].”468A már korábban

említett Gallini 1772-es táncelméleti munkájában a pantomim problémáján keresztül többször

visszatér a kérdéshez: szerinte „a festészet m vészete, mely szemeink elé az emberi élet

legszenvedélyesebb vagy legkellemesebb képeit hozza, ezeket nem másból mint

testtartásokból (attitudes), a kéz helyzeteib l, az arcjáték kifejezéseib l készíti el. És akárcsak

a festészet, a tánc is épp ezekb l áll.”469 Persze Gallini a táncnak ad els bbséget, szerinte a

„festészetben az élet csak utánzat, míg a táncban maga a valóság .”470 A  festészet  és  a  tánc

közötti kapcsolat tematizálása arra is lehet séget ad, hogy az attit döt ne csak a színház, vagy

a festészet, hanem a tánc fel l is értelmezzük (lásd b vebben alább). De talán még inkább,

hogy a „modern tánc” lehet ségeinek kialakulását az attit d fel l értsük meg. Az él  kép a

festészet élettel telít dését jelenti.

 Az attit d ugyanis pontosan a festés zet ezen „utánzat”-létét oldja fel az él  testtel.

Lord Hamilton képgyártása Emma g esztusnyelvével és az antik drámák n alakjainak

megjelenítésével látszólag a tökéletes festményt állítja el . Azonban itt a s zó szoros

értelmében nincs szó utánzásról. Az attit d ugyan ókori szobrokat megjeleníthet vagy még

inkább antik alakokat szoborszer en, de így nem az „él etet” utánozza. Él  anyag alkotja a

465 Vigée Le Brun, Souvenirs, vol 1: 199.
466 Ezt a munkát 1791-ben, házasságuk évében publikálta. Ramage, „Sir William Hamilton as Collector,” 474.
467 Noverre, Lettres sur la danse et sur les ballets (Lyon: Aimé Delaroche, 1760), 2. Noverre sokszor beszél
festészet és tánc összefüggésér l, pl. szerinte a táncmestereknek a nagy fest k képeivel kellene konzultálniuk,
hogy megtanulják a szimmetriát. , 6-7, 12. A már idézett magyar fordításban (mely egy kés bbi, a kanonikus
kiadáson alapul) a II. Levél kezd dik így, Noverre, Levelek a táncról, 33.
468 Noverre, Lettres sur la danse, 18. A magyar fordításban „él kép” szerepel, azonban ez kissé félrevisz, hiszen
Noverre nem a m fajra gondol, hanem az él  reprezentációra. Noverre, Levelek a táncról, 37.
469 Gallini, A Treatise on the Art of Dancing, 236.
470 Gallini, A Treatise on the Art of Dancing, 237.
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alkotást, azonban referenciája egy pszichológiai állapot vagy egy kulturális motívum,

esetleg elbeszélés. Az attit d megfordítja a m alkotáson keresztüli életszemléletet: itt egy

alkotáson keresztül egy másik m alkotást szemlél a néz . Ehhez hozzájárul az id sík

(modern test-antik póz) váltása. Ezért egy zárt rendszer jön létre, melyben hiába szerepel egy

él  test, nem az „életet” mutatja be, s t, a test éppen (pillanatnyi) halottságával tüntet.

A mimoplasztika plasztikus voltát a merevség, a szoborszer ség adja. A f estészeti

kifejezés és a szoborászati ábrázolás különös összjátéka testesül meg az attit dben. A 2.

fejezetben idézett szobrászati elméletekben, különösen Herder él  plaszticitásában, a szobrok

elevenségének elmélete, „jelenvalóságuk” figyelhet  meg. Lady Hamilton attit djeiben ez a

jelenvalóság feloldódik, a mozdulatlan test egyben nincs ott. A távollétet er sítik a fátylak, a

kellékek, a világítás sejtelmessége. A szobrászati teátralitiás egyik proto-sémájában a 20 .

századi performensz (akár Kazovszkij Dzsan-panoptikumai) jellemz i láthatóak. A szoborrá

változó majd újra feléled  test a bels  történés és a küls  jellemz k összehangolását mikro-

narratívák sorozatában végzi el. Ez a jellegzetesség a korai karikaturistákat is megihlette (18.

KÉP).

Holmström a Reh berg-rajzokat kritizálva azt állítja, hogy „nem sikerül átadniuk az

attit dök különleges légkörét, mely a mozdulatlanság egy olyan feszült pillanatából

származik, ami egy villámgyors mozdulat magját hordja magában.”471 Rehberg tizenkét

rajzán Lady Hamilton görög ruhában, sálakkal, különböz  kellékekkel változatos

szenvedélyeket jelenít meg. Az alakok egy része mozdulatlan, azonban mások éppen mozgás

közben ábrázolják a performert (2, 3, 6, 8, 1 2) – a raj zok kivitelezése talán nem a

legmagasabb színvonalú, de világossá teszik, hogy bizonyos rövid szekvenciák

mozdulatlanok, mások ellenben mozgással jártak (a 6-os metszeten a Lady egyenesen táncol,

19. KÉP). A m vészettörténész Alois Hirt kevéssé ismert beszámolójában472 éppen tizenkét

attit döt ír  le,  melyek a Rehberg-album képeihez illenek, ennek alapján Lady Hamilton a 6.

attit dben egy bakhánsn  táncát idézte. (Lásd 4.2.1, alább.)

A mozdulatlanság tehát pillanatnyi, voltaképpen filmszer  jelenetek soráról lehetett

szó, melyek els sorban dekoratívak, szépek. A t esti nem-ott-lét és ott-lé t közötti játékot a

fátylak használata is hangsúlyozhatta – a Rousse au kapcsán Strobinski által megfogalmazott

dévoilement-elméletet Lady Hamilton esetében is fel lehet használni.473 A fá tyol leengedése

471 Holmström, Monodrama, 120.
472 A. Hirt, „Kunstanzeige,” Neue Teutsche Merkur, 1794, band 2, 415-420. Online megtekinthet :
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/neuteutmerk/neuteutmerk.htm. A beszámoló felfedezéséért
természetesen Holmströmé az érdem, Holmström, Monodrama, 116.
473 Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: la transparence et l’obstacle, 98.

http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/neuteutmerk/neuteutmerk.htm.


84

ugyanis az attit d (vagy legalábbis bizonyos darabok) k ezdetét jelezte, végleges eldobása

pedig a végét. A lepel alól egy görög szobor kerül el  épp úgy mint Rousseau

Pygmalionjában (Sallé Pigmalionjában pedig egy függöny takarja a m hely hátsó részét!). Az

elrejtett szobor kibontása nem csak a n éz k, akár erotikus, akár an tikvárius, pillantását

hivatott felcsigázni, hanem Strobinskit követve egy szubjektív igazság napvilágra kerülését is

mutatja, mégpedig egy olyan igazságét és egy olyan szubjektivitásét, ami – legalábbis ekkor –

csak egy n i testen keresztül válhat láthatóvá.

4.2 Lady Hamilton utánzói: Tánc és attit d

Körülbelül az 1790 és 1 815 közötti id szakban az a ttit dök német recepciójában Goethe

mellett Alois Hirt, Carl Böttiger, Wilhelm Schlegel, és a fest  Wilhelm von Schadow (maga is

rendezett él képeket) illetve Gottfried von Schadow474 is szerepet játszik. E német vagy talán

jobban mondva, „északi” („az Alpoktól északra”) recepció két irányt mutat: egyrészt a tánc,

másrészt az él képek felé nyitja ki az eredeti hamiltoni attit döt, komoly teoretikus

reflexióval.

Az attit d és a mimoplasztika terjedésével ez a „ természetesség” egy esztétikai,

fajtörténeti váltáshoz is h ozzájárul: nevezetesen, a bal ett ellenében az attit d mint egy

jobb,  az  ókorhoz  h bb  táncforma  (!)  jelenik  meg  a  német  kontextusban.  Alois  Hirt  és  Karl

August Böttiger, két korabeli német m vészettörténész írásainak tükrében vizsgálom ezt a

változást, mellyel a balett „mesterségességére” mutatnak rá.

A gyakorlatban két híressé váló n  kísérletezik az attit dökkel, a dán-német Ida Brun

(kés bb Ida de[s] Bombelles, 1792-1857) és a német Henriette Hendel-Schütz (1772-1849;

lásd 5. fe jezet). Mindkét színészn /táncosn /pózoló tevékenységét részletesen elemzi

Holmström nagy felmérésében. Minthogy a dán kontextushoz hozzáférésem nincsen, és

Holmström alaposságát sem vitatom, ebben a részben összefoglalom Ida Brun munkásságát,

mely Holmström szerint Lady Hamilton attit djeivel együtt „egy utolsó fázisában lév

kultúrához tartozott.”475 Ida Brun pózolásával hangsúlyozottan valami ártatlan, „természeti”

elem kerül az attit dökbe.

474 Imre Györgyi, „A modell, ” 11-38, in Imre Györgyi (szerk.), A Modell – N i akt a 19. századi magyar
vészetben (Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 2004), 19. Gottfried von Schadow Nationalphysionomieen

címen egy nemzeti test- és arckarakterisztikát publikált, melyben a görög test és görögös arc szinte minden
ideális „nemzeti” sajátosságot tükrözött (1835).
475 Holmström, Monodrama, 208.
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4.2.1 A német recepció: az attit d korai elmélete (fénykép és tánc)

Az attit dök német recepciója összekapcsolódik az antik tánc ókor-szakért i

rekonstrukciójával. Ennek során a mimoplasztikai tevékenység voltaképpen a korabeli balett

ellentétjeként jelenik meg, egy „h bb” táncelképzelést testesítve meg. M iközben Ida Brun

esztétikai nevelése folyik (lásd alább), sorban jelennek meg kísérleti cikkek a korabeli német

sajtóban a táncról illetve az attit dökr l.

Lady Hamilton attit djeit, mint a 3. fejezetben említettem, két fontos német

értelmiségi, Goethe bizonyosan, és Alois Hirt m vészettörténész talán közvetlenül látta.

Goethe az egyik korai alkalmat 1787 tavaszán, míg Alois Hirt talán az 1790-es évek elején.476

Mindketten beszámoltak a jelenségr l. A legnag yobb hatású Hirt levele lett, aki a Neue

Teutsche Merkurban közölte az att it dök részletes leírását.477 Holmström feltételezi, hogy

Rehberg albumának korábban említett (második?) kiadásában, 1794-ben, Hirt cikke alapján

lettek az egyes attit döket ábrázoló képek elnevezve.478 Máshol Holmström azt állítja, hogy

Hirt 1794-ben azonnal recenziót közöl Rehberg albumáról.479

Egyértelm en egy recenzióról van szó. Hirt írása nem tartalmazza azt az információt,

hogy személyesen látta volna a perf ormanszokat, csak használja a ki fejezést:

„pantomimischen Stellungen”.480 Részletesen leírja a Rehberg-album tizenkét képét,

megemlítve a tényt is, hogy Rehberg rajzait Piroli Rómában metszette ki – nyilván így került

Hirt kezébe az album (akkor éppen Rómában volt). Hirt leírásai képleírások és nem

performansz-leírások. Tulajdonképpen a meglév  és g azdag antik képanyag-ismeretét

mozgósítja, amikor Rehberg m veit – s velük Lad y Hamiltont – hellenista kontextusba

helyezi. Rehberg rajzai, az album kiadása és Hirt leírásai között érdekes kapcsolat található.

Rehberg maga ugyanis kicsit kés bb egy levélben (hirdetésben) számol be az

albumról.481 Rómából írott levelében (1795 április 10.) arról tudósít, hogy az „általános

érdekl dés” indította arra, hogy Lady Hamilton attit djeit lerajzolja. A tizenké t lapból álló

„Sammlung” tizenkét képét röviden megnevezi. Mind a 12 kép elnevezése szóról szóra

megegyezik Hirt képleírásainak végs  következtetéseivel. Holmström adottnak veszi, hogy

Hirt „nevezte el” a képeket. De vajon miért?

476 Hirt 1796-ig él Olaszországban, ahol többek között német el kel ségek ciceronéja.
477 A. Hirt, „Kunstanzeige,” Neue Teutsche Merkur, 1794, band 2, 415-420. Online megtekinthet :
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/neuteutmerk/neuteutmerk.htm. Holmström, Monodrama, 116.
478 Holmström, Monodrama, 119.
479 Holmström, Monodrama, 186.
480 Hirt, „Kunstanzeige,” 416.
481 Friedrich Rehberg, „Kupferstichanzeige von den mimischen Stellungen der Lady Hamilton,” Berlinische
Monatschrift (1795), 559-560.

http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/neuteutmerk/neuteutmerk.htm.
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Én azt gondolom, hogy itt képolvasás, attit dök, valamint fest  és m vészetkritikus

korai összjátéka tárul fel. A képeknek ugyanis nincsen címe az 1794-es albumban, csak kicsi

római számok találhatóak az egyes metszetek bal alsó sarkában. (20. KÉP) Egy kés bbi német

kiadásban azonban már különálló oldalon megadják a k épek címét.482 A  Hirt  és  Rehberg

közötti kapcsolat nem egészen világos. Ha Hirt a k épeket 1794-ben, Piroli metszeteiben

frissen látta Rómában, akkor lehetséges, hogy úgy viselkedik mint az att it dök megszokott

közönsége: kitalálja, hogy mit ábrázol az él szobor (vagyis jelen esetben a kép). Ha Rehbehrg

olvasta a Neue Teutsche Merkur-t vagy személyesen beszélt/levelezett Hirt-tel és ezek után

(Hirt elnevezéseit felhasználva) írta meg a levelét a Berlinische Monatschrift-be,  akkor  így

Hirt valóban „elnevezhette” a képeket, melyek úgy is m ködhettek mint egy társasjáték, vagy

rejtvény, melynek megoldását meg lehetett nézni az újságban (vagyis Hirt cikkében). Azt sem

zárom ki, hogy Rehberg esetleg kifejezetten Hirt számára készítette a rajzokat (persze ebben

az esetben Jaffé elmélete nem állja meg a helyét, aki szerint Lord Hamilton a megrendel 483 –

ez egyébként sem valószín  Rehberg levele alapján, „általános érdekl dés”).

Mégis különös, hogy Rehberg, aki a nápolyi udvarban élvén napi kapcsolatban áll

Hamiltonékkal és minden valószín ség szerint az attit döknek a kezdetekt l fogva

résztvev je, ne tudta volna elnevezni magától a k épeket, akár a Lad y személyes

közrem ködésével. Esetleg lehetséges, hogy nem akarta, mert éppen az attit dök egyik

lényegét, a tal álgatást kívánta meg rizni. Hirt 1794-es elnevezései és Rehberg 1795-ös

nyilvános levelében közölt cí mek mindenesetre valóban egybevágnak. Az album kés bbi

(talán modellkedéshez való) használatáról csak egyetlen adatom v an (lásd alább Hendel-

Schütznél, 5. fejezet), arról nincs tudomásom, hogy valóban társasjátékként is használták

volna. Mindenestre érdekes lehet, hogy létezett egy hat képb l álló kiadása is, mely olcsóbb

volt.484

Bárhogy legyen is, miközben Ida Brun esztétikai nevelése zajlik, az 1790-es években

az attit dök a m velt német közegben váratlan népszer ségre tettek szert, mert a 2. fejezetben

elemzett antikvitás felélesztés materiális megvalósítását láthatták bennük, amit Hirt

albumleírása még inkább segített. Ezt az elméletet közvetlenül és véleményem szerint minden

kétséget kizáróan támasztja alá Karl August Böttiger, aki éppen Hirt 1794-es publikációja

482 Lady Hamilton in relation, 37.
483 Lady Hamilton in relation, 37.
484 „Berichtigung der Ankündigung im Junius, nr. 6.” Berlinische Monatschrift (1795), 283. Ez a helyesbítés
jelzi, hogy a 6 lapból álló verzió csak 2 tallérba kerül, míg a 12 lapból álló 4 tallérba.
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alapján már 1795-ben teorizálja az attit döket.485 Böttiger cikke komoly figyelmet érdemel,

mert m vészettörténészként foglalkozik egy kortárs, nagyon is friss m fajjal (és az sem von le

túl sokat az értékéb l, hogy személyesen nem látta az attit döket).

Böttiger a Hirt által kezdett utat viszi a végletekig.  két közvetett képanyag alapján

beszél az attit dökr l – Tischbein váza-rajzait és Rehberg albumát veti össze (Hirt

beszámolóját is felhasználva). A „ Tischbein’s Vasen, Lady Hamilton’s Attitüden von

Rehberg” cím  rövid esszéje voltaképpen a „divatból” - a kortárs divat: ruházkodás, formák,

ízlések – és az antik képanyag egyre nagyobb elérhet ségének feszültségéb l indul ki.486 Az

antik minták és formák feléledése-ének problémája izgatja, els sorban Lord Hamilton

vázagy jteményeinek és azok publikációinak keletezéstörténetével illetve bemutatásával.

Böttiger egyik alaptémája másolat és eredeti különbsége, s a következ képpen dícséri,

tökéletesen logikátlanul, Tischbein rajzait:

Amikor itt [a vázagy jtemény rajzaiban] a m vészet csodálója és a m vész a legszebb pózok,
a legtökéletesebb formák, a legbájosabb kompozícók (melyek kiegyensúlyozzák egymást), a
legfinomabb anyagok és legbátrabb eszmék minél gazdagabb tárházát fedezi fel, annál inkább
meg lehet gy dve affel l, hogy nem dilettáns mestermunkával áll szemben vagy éppen
gyenge min ség  eredetik rosszul firkált másolataival, hanem bámulatos eredetik mesteri és
tökéletes rajzaival.487

Vagyis Böttiger tulajdonképpen megfeleléseket keres (az ókori leírások és a publikált

vázarajzok között vagy éppen az eredetik és a rajzok között). A fenti mondatban arra is utal,

hogy a rajzokat voltaképpen él ben (él képként) is lehet reprodukálni, és egy ilyen

reprodukció tanúskodna a rajzok és az eredetik min ségér l. De az is megfelelés például,

ahogy az LI. táblát leírja, melyen Tischbein egy olyan vázarajzot másolt, amin három szatír és

485 C. A. Böttiger, „Tischbein’s Vasen, Lady Hamilton’s Attitüden von Rehberg,” Journal des Luxus und der
Modern, (1795 Február): 58-85. Journal des Luxus und der Moden [Elektronische Ressource] / hrsg. von Carl
Bertuch. - Weimar : Verl. des Landes-Industrie-Comptoirs, 2.1787 - 27.1812
ZDB-ID: 2494750-7. http://zs.thulb.uni-
jena.de/content/main/journals/jlm.xml?XSL.lastPage.SESSION=/content/main/journals/jlm.xml: Teljes cím az
elektronikus katalógusban: „Kunst. 1. [Über Johann Heinrich Wilhelm] Tischbein's Vasen. ["Collection of
engravings from ancient Vases ... now in possession of Sir William Hamilton". Neapel, 1791]. - Lady
Hamilton’s Attitüden von Rehberg. ["Drawings faithfully copied from nature at Naples and with permission
dedicated to the Right Honourable Sir William Hamilton" von F. Rehberg. Mit Kupferstichen von T. Piroli.
Rom, 1794]. [Unterz.]: [Karl August] Böttiger, S. 58--85.
2. Neue Kupferstiche [französische und deutsche], S. 85--90.”
486 Böttiger, „Tischbein’s Vasen,” 59.
487 Böttiger, „Tischbein’s Vasen,” 71. „Wenn hier [a vázagy jtemény rajzaiban] der Kunstliebhaber und Artist
eine reiche Fundgrube geöffnet sähe aus der er die reizendsten Stellungen, die korrektesten Formen, die
anmuthigsten Gegeneinandersetzungen der Extremitäten, die zartesten Draperieen, und die kühnsten Ideen um so
zuversichtlicher hervor holen könnte, je gewisser er überzeugt seyn darf, dass er hier nicht durch stümperhaftes
Machwerk und nachgekratzte Kopien schlechter Originale getäuscht, sondern mit dem meisterhaftesten und
fleissigsten Zeichnungen trefflicher Urbilder bekannt gemacht werde.” Köszönöm Julia Jedamski segítségét a
fordításban.

http://zs.thulb.uni-
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két nimfa táncol. Ezen „dramatikus tánc” Böttiger szerint valószín vé teszi Lord Hamiltonnak

azon megjegyzését, hogy az ókori görög tánc és a kortárs szíciliai néptánc között sok a

kapcsolat (a tarantelláról van szó).488 Ez a hit, mint látni f ogjuk, kés bb Hirt tánc- illetve

attit d-elképzelésében is megjelenik.

Tanulmányának végén az egyik ilyen megfelelés éppen Lady Hamilton attit djeinek

formájában jelenik meg.489 Mint szó esett róla, Böttiger a Lady attit djeit els sorban az angol

színházi hagyományból származtatja illetve egy olyan m fajból, melyet Imitations-nek

(„Utánzások”) nevez.490 Nagy jelent séget tulajdonít a szerencsés szemtanúk beszámolóinak,

hiszen Miss Heart [!] attit djei többek voltak mint puszta „játékos alakoskodás” (scherzhafte

Behauptung), mert szerinte a képz vészeknél tökéletesebben utánozza az eredetiket és így

akár a képz vészek akadémiáján is felhasználható volna.491 Az antik szobrok

helyettesítése, az attit d minte eredeti felfogásában a k és bbi 19. századi modellkedés

alapvetése látható.

Az attit döknek ebben a felfogásában van valami fényképszer  –  mintha  Lady

Hamilton testében rizné az eredeti szobrokat/vázarajzokat. Mintha egyben a Lady

„helyszíni” tartózkodása (közelsége az eredetikh ez) garantálná a h itelességet, és ez a

hitelesség Rehberg „valószín leg hasonló” rajzai által is megmaradna. Böttiger azt állí tja,

hogy Rehberg a legtöbb rajzot emlékezet után készítette és nem a Lady pózait másolta

azonnal, ezért némelyik rajz inkább mesterkélt mint az eredeti attit d lehetett. Mindazonáltal

a sikerült rajzok visszaadják ezen „testi akciók” (leiblichen Acte) eredeti életszer ségét.492

Kiemeli a rajzok „egyszer ségét” és „k ecsességét”, melyek tanulmányozásával a német

hölgyek is elérhetik a megfelel  kifinomultságot (ez különösen érdekes, ha Lady Hamilton

amúgy közmondásos kultúrálatlanságát vesszük figyelembe, vö. 4.1).493 Böttiger elmélkedését

a színészn k és Lady Hamilton kosztümjeinek összehasonlításával zárja, mellyel voltaképpen

a színpadi megjelenítés, a „korh ” ruházat és a modern „egyszer ség”-eszmény különös

mixtúráját hozza létre.

A zseniális-fantaszta Böttiger, aki felfedezi Lady Hamilton gyakorlataiban a testi

beállítás eredeti szabadságát, melyet nevezhetünk a száz évvel kés bbi modern tánc egyik

alaptézisének is (és szerintem  az, aki Schlegelnél visszhangzik, amikor Ida Brun attit djeit

„eszményi táncnak” hívja, lásd alább), továbbfejlesztette elméletét egy „tudományos”

488 Böttiger, „Tischbein’s Vasen,” 75.
489 Böttiger, „Tischbein’s Vasen,” 77-85.
490 Böttiger, „Tischbein’s Vasen,” 78.
491 Böttiger, „Tischbein’s Vasen,” 80.
492 Böttiger, „Tischbein’s Vasen,” 82.
493 Böttiger, „Tischbein’s Vasen,” 83.
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cikkben. Az 1802-es „Der Tanz, wie er i st und seyn könnte” („Mi is a tánc és milyennek

kellene lennie?”) cím  rendkívül figyelemreméltó szöveg három részb l áll: egy bevezetés (és

a bevezetés utószava) valamint két gyakorlati példa, a Bacchus és Ariadné cím  „mimische

Duodrama” és a Galambtánc orosz néptánc, golubez.494

Böttiger a táncot a nemzetkarakterisztika egyik kifejez jének tartja és ú gy gondolja,

hogy a grekománia segítségével a német táncot is meg lehet reformálni. S t, egyenesen arra

gondol, hogy a sváb táncot a pant omimikus tánccal kellene egyesíteni („allgemeiner

machte”). Még pedig azért, mert még a gimnasztika sem adja meg a német testnek az

eleganciát (alkalmazkodóképességet – „Gewandtheit”), ami csak a görögös pantomimikus

tánc sajátja.495 Nyilvánvalóan a korai romantikus nemzetfelfogás és kulturális nemzeti

identitás jegyében fogant gondolatok a német költ k és a tánc-pantomimek kölcsönös

együttm ködésér l is szólnak (érdekes módon a monodrámákat illetve Goethe tevékenységét

nem említi.) A r övid szöveg hosszabb utószavában emlegeti Lady Hamiltont és egy híres

korabeli koreográfust, Viganò-t, mint a görögök legjobb utánzóit.496 Az Ariadné és Bacchus

(„pantomim Xenophón után”) némajáték részletes színrevitelében az egész kifejezés-

diskurzust használja Du Bos-tól Noverre-n át Engel nagy mimika könyvéig.497 Vagyis

Böttiger a testi kifejezés teóriáját alkalmazhatónak véli az attit dök kapcsán és ezzel úttör

jelent ség  ugrást hajt végre.

Ezekkel ugyanis azt állítja összességében, hogy az attit d a görögök utánzásával

jobban utánoz mint a balett. Talán úgy lehet fogalmazni, hogy Böttiger elméletében az attit d

mimoplasztikai technikává válik, melyet a táncban vagy a pantomimben épp úgy fel lehet

használni, mint a fest akadémián. Egyfajta „eredeti test” jön létre szerinte, az ut ánzás

legmagasabb foka az eredeti helyébe lép. Ez az utánzás testi akciók sorával keletkezik, egy

dinamikus, „táncos” fogalommal. A f entiekben idézett cikkben ezért nem a m egfagyott

pózolás az érdekes számára, hanem az, hogy ezt a technikát hogyan lehet itt a pantomim-

némajátékban hasznosítani.

494 Karl August Böttiger, „ Der Tanz, wie er ist, und seyn könnte” Journal des Luxus und der Modern, 1802
Január, 5-9. Journal des Luxus und der Moden [Elektronische Ressource] / hrsg. von Carl Bertuch. - Weimar :
Verl. des Landes-Industrie-Comptoirs, 2.1787 - 27.1812
ZDB-ID: 2494750-7. Cím az elektronikus katalógusban: Orchestik. 1. Der Tanz, wie er ist, und seyn könnte.
[Nationaltänze und pantomimische Tänze]. [Unterz.]: Z * *. - [Mit einer] Nachschrift [von Karl August]
Böttiger, S. 5--9. 2. Ariadne und Bacchus, eine Pantomime nach Xenophon. - [Mit e. Auszug aus Xenophons
"Gastmahl". - Der pantomimische Tanz], S. 9--20. 3. Der russische Taubentanz, Golubez. [Auszug aus der
Sammlung "Russische Volksvergnügungen, dargestellt in Gemälden und Beschreibungen" von J. G. Gruber und
C. G. H. Geißler], S. 20--22.
495 Böttiger, „Der Tanz,” 6.
496 Böttiger, „Der Tanz,” 8.
497 Például Böttiger, „Der Tanz,” 14. Ez a szöveg további elemzést is megérne, mert egy archeológiai-ókortudósi
rekonstrukcióval kezd dik, majd a teátrális testi kifejezés egész 18. századi hagyományát mozgósítja.
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Alois Hirt éppen Böttiger cikkének megjelenésekor kap egy felkérést a po rosz

királyn l, hogy Ferdinánd porosz herceg (a király unokatestvére) nagy betegségéb l való

felépülésének örömére egy „gála-divertissement”-t rendezzen.498 Talán Böttiger ihletésére499

ez a gálaest egy pantomim-attit d-él kép mixtúra. Hirt Daidalosz témáját választja, nem az

Ikarosz-történetet, hanem azt a mítoszt, melyben Daidalosz szobrai – akárcsak Pygmalioné –

életre kelnek. Ez az el adás többé-kevésbé pontosan rekonstruálható, hiszen Hirt egy

különálló füzetben leírja, hogy milyen megfontolások alapján, milyen módszerrel és mit

választott, a szerepl k pontos nevével és színes rajzokkal illusztrálva.500

A tanult m vészettörténész a beteg ségb l vagyis a halál ból való megmenekülés

metaforájaképpen két mítoszra gondolt el ször, Promhéteusz (aki megformázza az embereket

agyagból) és Dai dalosz szobraira. Végül Daidalosz megelevened  szobrait egyszer en a

színpadra állíthatóság egyszer sége miatt választotta. Döntéséban az is szerepet játszhatott,

hogy egy „weimari barát” (Goethe?) azt írta Hirtnek, hogy náluk is bemutattak egy Daidalosz-

mítoszt.501 Felt , hogy a Pygmalion-mítosz nem jött számításba – minden valószín ség

szerint azért, mert az udvar számos el kel sége személyesen részt akart venni az el adásban,

így több csoportképre volt szükség.

A Dädalus und seine Statuen cím  el adás, melyet 1802 március 23-án mutattak be,

három részb l állt. Az els ben, amit pantomimnak nevez a szerz ,502 a  színpadon  álló

„szobrok” között megjelenik Daidalosz (Ludwig herceg), majd kisvártatva Minerva i stenn

(maga a királyn ), aki a szobrász fohászát hallva, egymás után megeleveníti a szobrokat (21.

KÉP). A második szakasz „aus mannichfach abwechselnden Gruppirungen und beweglichen

Gemählden”-b l áll,503 amikor is a s zínpadon félkör alakba rendez dik a tíz p ár „szobor”,

Minerva vezetésével. Végül a harmadik szakaszban zenére táncolnak, melyet egy

„mahlerische Gruppirung” apoteózisa zár.504

Böttiger követelésével majdnem összhangban Hirt L ady Hamilton-attit deit nem a

„Gruppirung”-szakaszban használja fel, hanem a pantomimnak nevezett els  részben. A

technikai leírásban505 külön kiemeli, hogy a „színházbalett”-nek (die Theater-Ballet) nem

498 Holmström, Monodrama, 228.
499 Holmström, Monodrama, 228. Holmström sem egészen biztos ebben, és én sem látok feltétlenül közvetlen
kapcsolatot Böttiger cikke és Hirt el adása között. Hirt saját maga is érdekl dött annyira az él képek illetve az
attit dök iránt, hogy egy ilyen felkérés esetén óhatatlanul egy hasonló szórakozás jusson az eszébe.
500 Alois Hirt, Dädalus und seine Statuen: ein pantomimischer Tanz (Berlin: J.D. Sander, 1802). A m  zenéjét
Righini írta, a táncot pedig a királyi szólótáncos, Teller komponálta.
501 Hirt, Dädalus und seine Statuen, 5.
502 Hirt, Dädalus und seine Statuen, 20.
503 Hirt, Dädalus und seine Statuen, 21.
504 Hirt, Dädalus und seine Statuen, 16.
505 Hirt, Dädalus und seine Statuen, 16-22.
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szabad az akkori kortárs balett „lélektelen” voltát tükröznie, hanem ihletet kell meríteni a

Lady attit djeib l és a szíciliai néptáncból (!), hiszen ezek tükrözik h en az ógörög lélekkel

telített mintákat. Mert így lesz a pantomim (mely Hirt számára ezért magasabb rangú mint a

balett) „épp oly érdekes a szellem számára, mint amilyen kecses (anmuthig!) a sze m

számára.”506

Böttiger és Hirt abból a 1 8. századi hagyományból táplálkozik (s t, talán a német

klasszicisták harmadik nemzedékének is lehet ket nevezni), mely a 2. fejezetben elemzett

antikvitás-feltámadás alapmotívumait kidolgozta. Mind Winckelmann, mind He rder a

szobrokat magasabb rend  dolgoknak látta, melyek nemcsak egy testet, hanem a testen

keresztül egy lelki diszpozíciót is nyújtanak. Lady Hamilton praxisa ezt a meglátást realizálja

az attit dökkel és ezért majdnem negyven évvel Winckelmann halála után Hirt egy társasági-

arisztokrata szórakozás keretein belül, vészettörténészként, az antikvitást inkább

megtestesít  pantomim-attit döket magasabbra helyezheti mint a b alettet (mely nem

mellékesen, félig-meddig ugyanebb l a követelésb l származik).

Vagyis az 1790-es és 1800-as évek elején németül az él szobrok elméleti és gyakorlati

reflexióit találjuk, melyeket egyben a korabeli m fajok, els sorban a tánc „korrekciójához” is

felhasználnak. A legtöbb gondolkodó nem színházi szakember vagy m vész, hanem

klasszicista (ókorkutató, s t Böttiger a d rezdai antikvitás-múzeum igazgatója volt), akik

tudásukat a korábban meghatározott irányelvek mentén gyakorlatban kamatoztatják. Mind

Böttiger cikkei, mind Hirt szövege az utánzás témája felé vezet.

A reneszánsz Arisztotelész-recepciója után a 18. században az utánzás teoretikus

megfogalmazása voltaképpen nem jelentett igazi kihívást.507 Hirt és Böttiger érvei, melyeket

Lady Hamilton attit djei alapján adnak, arra mu tatnak rá, hogy Lady Hamilton jobban,

„életh bben” utánozta az an tikvitást, mint például a ballet d’action. Ez n em egy

fajelméleti érvelés, melyet Lessing folytat például, hanem egy régészeti ihletés ,

pontosságra törekv  látás. Az utánzás, mely B atteaux 1747-es megfogalmazása szerint

„minden m vészetek lényege,” az attit dök kapcsán a múlt megjelenítésének pontos

leképezését jelentette és ennélfogva maguk az attit dök sem voltak igazán „m vészetként”

számontartva vagy legalábbis a kortársak egyfajta hódolattal teljes távolságtartással kezelték

ezeket a performenszeket. Hogy Lessingnél maradjunk, ezekben ugyanis nem volt semmi

„kortárs” a szó szoros értelmében, egyedül a n i testek megmutatása jelentette az e gyetlen

újítást.

506 Hirt, Dädalus und seine Statuen, 21.
507 Dictionary of the History of Ideas, W. Tatarkiewicz, s.v. „Mimesis,” 226-230.
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Mégis érezhet  itt egyfajta feszültség vagy er feszítés, hogy a jelen számára

érvényessé vált antikvitás – a feltámadott antikvitás – „szakmailag” kontrollált formában

valósuljon meg. Az „utánzás” itt a l egszigorúbb követelmény szerinti leképzést jelenti.

Böttiger cikke például nem véletlenül szól ink ább az an tik vázafestészetr l, mint a Lady

attit djeir l. Azt gondolom, hogy éppen azért kerül a német elméletben az attit dök – vagy a

mimoplasztikai tevékenység – szembe a balettel, mert az i s számot tart az an tikvitás h

megjelenít jének szerepére (Noverre). Ez az a pillanat, amikor a balett „mesterségessége” a

vészetelméleti/történeti diskurzusban megképz dik. Ez pedig azért következhet be, mert az

attit dök, a mimoplasztikai tevékenység folyamatosan felmutat egy „h ”, „természetes”,

„pontos” testi gyakorlatot a balettal szemben.

Ennélfogva minden olyan elméletnek, mely a modern tánc keletkezésének a 19. század

végi balett-kiüresedést tartja, számot kell vetnie azzal, hogy a „modern tánc” vagy legalábbis

annak lehet sége, jóval korábban keletkezik – abban a történeti pillanatban, amikor az attit d

mintegy kikényszeríti a balett mesterségességének belátását. És ez a pillanat valahol Böttiger

és Hirt összjátékában található.

A n i testek megmutatása persze nem csak az attit dök, hanem a b alett egyik

lehetséges funkciója is volt. Mégis mint Böttiger és Hirt (és mint látni fogjuk, Frederike Brun,

Schlegel), példája is mutatják, hiába a n overre-i reform (mely a ballet d’actionnal az

antikvitást kívánta feléleszteni – vagy legalábbis a korabeli érvényességét megmutatni), ez a

balett nem volt elégséges a (német) gondolkodók egy részének. S t, ezekben a

diskurzusokban megfigyelhet  egy olyan balett-kép kialakulása, mely éppen a mozdulatok és

az elrendezés mesterségességét emeli ki az attit dök és a s zoros értelemben vett

tánchagyományon kívül álló (mi  több,  attól  egyenesen óvott) performanszokkal szemben. A

természet utánzása átadja helyét a „természetesség” testi konstrukciójának. A „kecsesség”, a

„báj”, a „ természetesség” kés -klasszicista, már-már romantikus felfogása a színház termen

kívül, a szalonokban és a társas szórakozásokban születik.

4.2.2 Ida Brun (1792-1857): az „ideális tánc”

Az attit d mint tánc felfogása a német diskurzusban tovább is folytatódott. Frederikke Brun,

Ida Brun anyja, 1824-ben publikálta emlékiratait Reggeli álmok igazsága és Ida esztétikai

nevelése (Wahrheit aus Morgenträumen und Idas ästhetische Entwecklung) címmel. Ezt a
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ritka könyvet Holmström alaposan feldolgozta,508 én így itt megelégszem azzal, hogy a

narratívám szempontjából fontos részek kivonatát adom.

Frederikke Brun, egy dán-német gazdag öreg keresked  felesége 1796 nyarán

Nápolyba látogatott. Ekkor lánya, Ida (Adel aide Caroline Johanne), már n égy éves.

Frederikke egyetlen attit döt lát Lady Hamiltontól, amit emlékirataiban megdöbbent en

szófukaron ír l e. A H amilton-házba Tischbein fest  vezeti be, aki mint láthattuk tíz évvel

korábban megfestette a L ady arcképét és min t illusztrátor a Lord állandó kollaborátora a

vázagy jtemények katalógusaiban. Amikor az északi hölgy visszatér 1797-ben

Koppenhágába, akkor többek között e Tischbein-illusztrációkat mutogatja lányának.

 Minthogy ezeket a korai éveket és Ida „esztétikai nevelését” szinte kizárólag anyja

elbeszéléséb l ismerjük, nehéz bizonyítani, hogy Ida els  attit djei valóban 1798 telén

történtek-e meg. Ha Mme. Brun beszámolóját igaznak fogadjuk el, akkor a hat éves Ida egy

zongoraimprovizációra kezdte el antik szobrok pózait felvenni. Talán egyfajta táncból vagy

legalábbis mozgásból indult ki, hiszen Frederikke szerint egyszer Ida megkérdezte, hogy

„Anyu, táncolnék, de nem tudom, mit? Mondd csak, mit táncoljak?” („Aber Mutter ich tanze

und weiss nicht was? Sage mir doch, was ich tanzen soll?”), amire anyja Orfeusz és Euridiké

mítoszát mesélte el. Ida rögvest elkezdte a feleségét keres  Orfeuszt alakítani.509

1803-04-ben a Brun-család többek között Rómában jár, ahol Ida már aktívan alakítja a

különböz  görög n alakok szerepeit, egyszer például játszótársával, Wilhelm von Humboldt-

tal (aki Oresztész szerepét játssza). Mint Holmström kiemeli, hiába igyekszik Frederikke,

hogy lánya „természetes” zsenijét hangsúlyozza, elbeszéléséb l több mint nyilvánvaló, hogy

igencsak aktív szerepe volt ezeknek a játékoknak a megrendezésében. Az is nyilvánvaló, hogy

ezek inkább a tánc és a pantomim egyfajta keverékei lehettek. Ida Brun azonban leginkább

egyedül lépett fel, valódi attit döket hajtott végre, amit sz ámos m vész megörökített.

Repertoárja kötött volt: Niobét, Psychét, Altheát és a szokásos antik n alakokat jelenítette

meg, általában Lady Hamiltonhoz hasonlóan, korh , grekizáló kosztümben és egy nagy

fátyolban/kend ben.

Thorvaldsen (1770-1844) is antik n alakként formázta meg büsztjét (Ida Brun

portréja, Róma, 1809),510 míg például Wilhelm Schlegel egy költeményt írt róla (An Ida Brun

508 Holmström, Monodrama, 145-180.
509 Idézi Holmström, Monodrama, 164. Nem igazán érthet , hogy egy kislány miért egy feleségét keres férfit
kezd el utánozni.
510 A büszt ma a Thorwaldsen Múzeumban található,
http://www.thorvaldsensmuseum.dk/en/collections/thorvaldsens_skulpturer/soeg?order=&q=brun.

http://www.thorvaldsensmuseum.dk/en/collections/thorvaldsens_skulpturer/soeg?order=&q=brun.
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– Ida Brunról). Frederikke Brun könyvén kívül az egyetlen kortárs esztétikai elemzés Schlegel

költeményének el szava, melyet érdemes idézni egészében:

Az általánosan ismert költ , Friederike Brun fiatal lánya – egy nem egészen 14 éves
élettelteli lányka –, aki páratlan képességekkel rendelkezik, az eszményi tánc területén valami
egészen tökéleteset ért el. Ez az elnevezés - „es zményi tánc” - mi ndazonáltal nem a
legmegfelel bb fogalom tehetségének leírására, hiszen hozzá képest a l egjobban képzett
táncosunk  is  értelmetlen  és  üres  testgyakorlatokat  végez.  Brun  kisasszony  nem  csak
egyszer en mimoplasztikával vagy azzal a m vészettel foglalkozik, amiben kifejez  és
egyben fest ien szép pózokat állítanak, amit a hölgyek általános bámulatra jópár év óta znek.
El adásába drámai összefüggéseket épít, és egymás után tá rja fel az érzés é s a szenvedély
különböz  fokait, változásait és átmeneteit. Mindazonáltal ez nem pusztán pantomim, hiszen
az összes mozgása zenei, vagyis, pusztán a természetes némajátékhoz tartja magát, [mely úgy
viszonyul a pantomimhez,] ahogy az énekl  hang szabad folyása a hétköznapi beszédhez. A
zene által hagyja magát vezettetni, inkább a dallam és a hangulat diktálja általában, mint egy
szigorú id mérték. Amikor a kifejezés elér eg y bizonyos csúcsot, akkor szünetet tart egy
pillanatra, és hagyja, hogy a nyugodt képben a gesztus kifinomult igazsága, a po zíció
szépsége és a jól-elrendezett ruházat anyaga láthatóvá váljon. A legmagasabb kecsességgel
tud az ünnepi alkalmakhoz öltözni, melyekben a legmegrázkodtatóbb egyszer séggel és
mélységgel fejezi ki a tragikus s zenvedélyeket. M vészete több mint éveinek száma, ilyen
isteni kifejez képességet egy finom sz zi elmében csakis zseniális adományként
értékelhetünk. Egy korai olaszországi utazás tette termékennyé ezt a mennyei magot, annyira
fiatalon, amikor a legtöbb gyereknek nincs szeme, se lelke a képz vészetek iránt. Ráadásul
egy minden jóra és szépre érzékeny anya irányításával a legmegfelel bb nevelésben részesül.
A következ  költemény szerz je, aki Genfben többször is csodálhatta azt, amit a fentiekben
igyekezett leírni, van oly szerencsés, hogy szolgai áldozattal egy szót szólhat a Múzsák e
kedvelt leányáról.511

511 Online változat:
http://www.zeno.org/Literatur/M/Schlegel,+August+Wilhelm/Gedichte/Lieder+und+Romanzen/An+Ida+Brun
Az online szöveg August Wilhelm von Schlegel: Sämtliche Werke, Band 1 (Leipzig, 1846), 253-257 alapján
készült. A költemény el ször 1807-ben jelent meg. „Die jüngste Tochter der allgemein geschätzten Dichterin
Friederike Brun; ein liebenswürdiges Mädchen von noch nicht vierzehn Jahren, welche unvergleichliche
Anlagen besitzt, im idealischen Tanze etwas in der That Vollendetes zu leisten. Diese Benennung » idealischer
Tanz« giebt indessen keinen völlig angemeßnen Begriff von ihrem Talent, denn in unsern besten darstellenden
Tänzen ist immer noch zu viel bedeutungsleeres und was bloß körperliche Gewandtheit beweist. Mlle. Brun
beschränkt sich nicht bloß auf mimische Plastik oder die Kunst ausdrucksvoller und zugleich malerisch schöner
Stellungen, wodurch einige Frauen seit mehreren Jahren sich allgemeine Bewunderung erworben haben. Sie legt
dramatischen Zusammenhang in ihre Darstellungen, und entfaltet nach einander die verschiedenen Grade der
Empfindung und Leidenschaft, ihren Wechsel und ihre Uebergänge. Doch ist es wiederum nicht bloße
Pantomime, sondern alle ihre Bewegungen sind musikalisch, das heißt, sie verhalten sich zum bloß natürlichen
Geberdenspiel, wie das Schweben der Stimme im Gesange zur gewöhnlichen Rede. Auch läßt sie sich von
Musik begleiten, jedoch mehr um Ton und Stimmung im allgemeinen anzugeben, als sich an ein bestimmtes
Zeitmaaß zu fesseln. Wenn der Ausdruck einen gewissen Gipfel erreicht hat, so verweilt sie einige Augenblicke
darin, und läßt an dem ruhenden Gemälde die veredelte Wahrheit der Geberde, die Schönheit der Stellung und
den gelungenen Faltenwurf der Gewänder betrachten. Bloß festliche Handlungen weiß sie mit der höchsten
Anmuth zu umkleiden, die aber auch bei der erschütterndsten Kühnheit und Tiefe im Ausdruck tragischer
Leidenschaften sie nie verläßt. Ihre Kunst ist über ihre Jahre, ein solches Ahndungsvermögen in dem zartesten
jungfräulichen Gemüthe muß durchaus als eine genialische Eingebung angesehen werden. Eine frühe Reise nach
Italien in einem Alter, wo gewöhnliche Kinder noch keinen Blick und keine Seele für die Wunderwerke der
bildenden Kunst haben, hat diesen herrlichen Keim zuerst angeregt, und die Leitung einer für alles Gute und
Schöne empfänglichen Mutter gewährt ihm fortdauernd die günstigste Entwickelung. Der Verfasser folgenden

http://www.zeno.org/Literatur/M/Schlegel
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Ida Brun „ideális/eszményi tánca” tehát annyiban új Schlegel számára, hogy más attit dökhöz

képest drámai elemet is tartalmazott. Ez a drámaiság inkább egy esztétikai feszültséget jelent,

mely az alakok megjelenítésekor a zene és a mozdulatok kecsessége által keletkezik. Schlegel

külön kiemeli a mozdulatok zeneiségét vagy inkább a moz dulatok, a zene, és az i d

hármasságának jelent ségét az utánzásban, melyet elhatárol egyrészt a balett l, másrészt a

„mimische Plastik”-tól. Ez utóbbi talán az eredeti “lady hamiltoni” attit d lehet, melyr l

Schlegel azt gondolhatta, hogy a mozdulatnak ott nem volt külön jelentésadó szerepe.

Schlegel talán nem véletlenül gondol arra, hogy valami új születik. A testm vészetek

értelmezése illetve a testtel végrehajtott gyakorlatok folyamatosan az ókori tánc- és

pantomimábrázolások kontrollja alatt m ködnek ebben az id ben és mint láttuk, már a z

eredeti hamiltoni attit d német recepciójában nyomon követhet  egy korrigáló elem, mely a

balettet (akár a noverre-i balettet) hamisnak tételezte az attit dökkel szemben – mármint,

hogy archeológiai értelemben pontosabbak és ezért a g örög tánceszmét is pontosabban

élesztik fel.

Az 1805 és 1810 közötti id szak Ida Brun c súcskorszaka, amikor az európai

intelligencia nagy része megnézi és általában csodálja performanszait Goethét l Madame de

Staël-ig. Az attit dök részletes leírásáért Holmströmhöz utalom az olvasót. Lady Hamiltontól

eltér en nagy hangsúlyt kaptak a zenei kíséretek (Ida maga i s sokat énekel), a narratív

elemek, és egyfajta táncosság. Talán nem a mozgás, hanem a mozgás min sége új Ida Brun

attit djeiben, hiszen Lady Hamilton „villámgyorsan” váltott egyes pózok között, míg Ida

lassan, finoman mozgott egyik megtestesítésb l a másikba, ezzel egyfajta kötött jelenetsort is

végrehajtott.512 Mégsem nevezhet  táncnak, mert n em a ze ne határozta meg a mozdulatok

id tartamát, hanem az e lért póz – s ezért H olmström szerint a korai monodrámákkal mutat

rokonságot (még akkor is, ha soha senki nem utal erre a kortársak közül, akik – legalábbis

Goethe mindenképpen – igencsak járatosak voltak a mono/melodrámákban).513

1810-ben Ida 18 éves lett, nevelése befejez dött. Ekkor többé-kevésbé rendszeresen

Koppenhágában élnek, ahol az attit döket nem nézik jó szemmel az udvarban, mert

erkölcstelen szórakozás hírében áll. Ezért ar ánylag kés n, 1816-ban megy hozzá Ida az

osztrák nagykövethez, de B ombelles-hez. Attit djeivel hamarosan felhagy, de továbbra is

énekel. 1857-ben, Bécsben hal meg.

Gedichtes, der in Genf öfters Gelegenheit hatte zu bewundern, was er zu schildern versucht hat, schätzt sich
glücklich über diese Lieblingstochter der Grazien ein Wort huldigender Weihe sprechen zu dürfen.”
512 Holmström, Monodrama, 175.
513 Holmström, Monodrama, 176.
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Két fontos motívumo t szeretnék kiemelni: az el s  Ida „esztétikai nevelése.”

Frederikke nyilvánvalóan Schiller hatása alatt áll. Több mint valószín , hogy az anya

inspirálja a lányát a pózolásra és számos alkalommal „rendezi” is. Ida nevelése egy esztétikai-

vészeti kísérlet is eg yben, például anyja egyenesen tiltja Idát a balett és a

színházlátogatástól, hogy mozdulatai „természetesen” fejl djenek ki. Frederikke könyvében

az 2.4-ben elemzett Schiller A kellemr l és a méltóságról cím  írására utal. Schiller szerint a

szimpatetikus mozdulatok utánzása segít elérni a k ecsességet/kellemet. Tehát Frederikke

lányát mintegy tudományosan neveli „bájosnak.” Noha a schilleri mozgáselméletben

egyértelm en a 18. századi retorikai alapú mozdulat-klasszifikáció halvány visszfénye

tükröz dik (Du Bos, lásd 3.1.2), Ida esztétikai nevelése egy „esztétikumot” hoz létre, egy

alkotást.

Annál is ink ább, mert Schiller eredeti szándéka szerint cikkében a k ecsességet a

szépség különös alkotóelemeként határozza meg, egy „mozgó” (bewegliche) szépségként,

mely egy aktív elemet hordoz. Mint a 2. fejezetben bemutattam, a mozgó szépség és a mozgás

szépségének összjátékával Schiller megalapozza a testi kifejezés szabadságát, hiszen számára

a szabadság az, ami végs  soron a kecsességet/kellemet meghatározza („A kellem a

szabadság befolyása alatt álló forma szépsége.” – „Anmuth ist die Schönheit das Gestalt unter

dem Einfluss der Freiheit”).514 Ez az o ka annak, hogy Frederikke nem akarta Ida Brun

„szabad” mozdulatait a balett begyakorlott mozdulataival korlátozni.

Ebben az értelemben Frederikke elbeszélése (az er s anyai akarat, a „ nevelés”)

rokonságot mutat azon narratívákkal, melyek Lady Hamiltont, vagy inkább Emma Lyont mint

egy csiszolandó m tárgyat mutatják be. Mindkét esetben egyfajta zabolátlanságot, vagy talán

inkább „kulturálatlanságot” (a szónak a kés  18. századi értelmében) kell l eküzdeni ezért,

hogy m alkotássá váljon a n  és ezzel egyben – és ezt nagyon fontosnak tartom – társadalmi

osztályt is váltson. Frederikke ugyanis alacsony polgári származású volt. Az attit d korai

keletkezésében, mely eg yértelm en elit szórakozás, az esztétikai szép képz dése és e

konstrukció társadalmi szerepe pompásan nyomon követhet . Kérdéses, hogy a m alkotássá

válás automatikusan vonja-e maga után a szociális státusz megváltozását vagy pedig a státusz

váltásának feltétele (rang vagy pénz hiányában) az esztétizálódás.

A m alkotásként való érvényesülés és a hétköznapi személy közötti éles váltás, mely a

„hétköznapi” Lady esetében megfigyelhettünk (4.1), Ida Brunnél is f ennáll. Egy dánul író

514 Friedrich Schiller, „Über Anmuth und Würde,” Neuen Thalia, 1793. Online változat a Projekt Gutenbergben:
http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=2398&kapitel=1#gb_found. Vö. Holmström, Monodrama, 157. Schiller,
„A kellemr l és a méltóságról,” 83.

http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=2398&kapitel=1#gb_found.
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szerz , Louis Bobé (aki Ida Brun-Bombelles diplomatafeleségként folytatott kés bbi életét

dolgozta fel) azt á llítja, hogy Idát sokszor kritizálták tompa esze miatt és kulturálatlan

csevegéséért.515 Ez ugyan különösnek t nik az „esztétikai nevelés” fényében, de elfogadható,

ha arra gondolunk, hogy anyja, Frederikke, esztétikumot akart készíteni és nem esztétát.

A második kiemelend  pont a tánc. Böttigerre alapozva Holmström Ida Brun e gyik

forrásként az ún. „shawl dance”-t, egy 1700-as évek végén elterjed  m fajt jelöli meg,

melyben lassú átmenetekkel különböz  érzelmeket jelenítenek meg, antik motívumokat

használva, egy nagy sállal és kibontott hajjal.516 Végs  soron Lady Hamilton is ide sorolható.

Egy orientalizáló divatról van szó, ami s ajnos elég ham ar elhalt (Isadora Duncen kb. szá z

évvel kés bb valami hasonlót kezd el). Nem tud ni, hogy ki lehet-e mutatni közvetlen

kapcsolatot Brun „eszményi tánca” és a kés  18. századi bajadérok között. Ugyanakkor Ida

esztétikai nevelésének vége felé, az 1810-es években Frederikke Brun és l ánya hirtelen

beleszeret a dán királyi balett id s mesterének munkáiba (pedig korábban egyenesen kerülték

a balettet), Vincenzo Galeotti (1733-1816) pantomim-balettjeibe, s talán egy oda-vissza hatást

is kimutathatunk, hiszen  is a lkalmazott attit döket (de legalábbis él képeket) a kése i

balettjeiben.

Az attit d és a tánc között már korábban is található kapcsolat. Mint az els  fejezetben

szó volt róla, Brandstetter szerint már Marie Sallé Pygmalion-darabja attit dnek tekinthet .517

Én úgy érveltem, hogy a Pygmalion-motívum, egész pontosan a feléled  n i szobor, a

balerinának illetve magának a táncnak a metaforája. Vagyis ott egy metaforikus kapcsolat

van, míg I da Brun esetében egy másik típusú, „gyakorlati” kapcsolódást lehet kimutatni,

amennyiben Ida Schlegel által leírt mozgását Galeotti számára inspirálónak fogadjuk el.518

Schlegel kijelentése, mely szerint Ida „eszményi táncot” j ár, ami egyben magasabb

rend  a balettnél, a német kora 19. századi diskurzus indirekt folytatása. Mint láthattuk, már

Böttiger és Hirt elméleteiben a balettnek riválisa akadt egy másik (és arisztokrata!) testi

praxissal. Ugyanakkor az „eszmény/eszme” is átértékel dik, mely egy izmos férfi helyett egy

fiatal lánytestben válik l áthatóvá. Centrális szerep jut itt a n i testnek, mert például a

515 Holmström, Monodrama, 162.
516 Holmström, Monodrama, 141. A „shawl dance” a 19. század végén gyakran alkalmazott kifejezés lesz a
kezd  modern tánc-mozgalom egyes képvisel inél is.
517 Brandstetter, „Der Tanz der Statue,” 412. Fuchs Lívia egy helyen megvilágítja, hogy a divertissement
fogalmát (ahogy Brandstetter nevezi Sallé darabját), a speciális táncnyelv kizárólag a „tiszta táncra” vagyis nem
reprezentáló táncra alkalmazza (Fuchs Lívia, „A színháza határesete: a dance pure” in Mestyán Ádám, Horváth
Eszter (szerk.), Látvány/színház [Budapest: L’Harmattan, 2006], 99-110, itt: 100), ami ugyan annyiban Sallé-ra
igaz lehet, hogy a táncról szóló allegóriát hozott létre, ám konkrét történetet reprezentál.
518 Galeotti Noverre-tanítvány volt és Noverre maga is elismerte, hogy hatott rá Marie Sallé. Vagyis egy táncon
belül hagyományozódó geneológiát is ki lehet mutatni – s ez az, amit a klasszikus tánctörténet meg is tesz.
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winckelmanni eszménnyel (melyet talán nevezhetünk apollóinak) szemben egyfajta

dionüsszoszi bakháns-szabadságot konstruál. A bakhánsn  az egyik leggyakoribb attit d-

motívum.

Brun és Hamilton intim környezetben játszottak, és mint Holmström megjegyzi, éppen

ezért voltak oly nagy hatással néz ikre, hiszen a színészn knél sokkal nagyobb mimikai

szabadságuk volt, s ennélfogva „természet és ig azság magasabb fokát képviselték.”519

(Érdemes megjegyezni, hogy ez persze azt is jelentette, hogy a kor standardjával mérve

amat röknek számítottak, vagyis olyanoknak, akik a m vészetet nem megélhetésb l csinálják

– s n em tudni arról, hogy akár Hamilton, akár Brun pénzt kapott volna közvetlenül az

el adásokért.)

Ida Brun attit djeinek nem akadt folytatása, neki sem tanítványai, sem közvetít -

csodálói sem akadtak. Noha mint látni fogjuk, az 1810-es évek közepére a pose plastique

néven emlegetett pózolás divatba jön a tömegkultúrában is, Ida Brun számos kortársa még a

szalonok keretein belül folytatja a pózolást. A legkiemelked bb egy színészn l lett attit d-

vész, Henriett Hendel-Schütz, akit a következ  fejezetben mutatok be.

4.3 Összefoglalás

Ebben a fejezetben Lady Hamilton tevékenységét elemeztem, vagyis a szoros értelemben vett

attit d születését. Az els  attit dök történeti elhelyezése mellett hangsúlyt fektettem a szoros

rekonstrukcióra. Interpretációmban nem a színháztörténet, hanem els sorban a

képz vészet illetve a 18. századi „body art” részeként mutattam be az a ttit döket. Egy

antikváriusi-esztéta-erotikus szalonszórakozásban folytatódik a weaveri-rousseau-i

kísérletezés, melyek egyben szerintem az e ls  performanszoknak is tekinthet k. A

„dévoilement” vagyis leleplezés a n i testet – a z antik m alkotást – m int egy bels vé tett

igazságot mutatja meg.

Az attit d német recepciójában (Hirt, Böttiger, Schlegel) egy új típusú test-mozgás

értést figyelhettünk meg, mely a balettal szemben az attit d természetességére és pontosabb

rekonstrukciójára helyezte a hang súlyt. Az attit d mint mozgó fénykép valami természetit

állít színpadra a mimoplasztikai technika segítségével, mely az utánzás legmagasabb formája

– annyira hogy szinte „eredetiket” hoz létre.

Ida Brun gyakorlatában ez a termész etesség válik valóra (talán azért is, mert egy

sokkal fiatalabb lányról – kislányról – van szó), amit Schlegel az „eszményi tánc” fogalmával

519 Holmström, Monodrama, 175.
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írt le. Az eszményi tánc egy fokkal több már mint az attit d: a mimoplasztikai gyakorlat

dramatizált változata. Ebben a kecsesség és a szépség felvilágosodásbeli német

transzformációjának nagy szerepe van, s t, az eszményi tánc végs  soron Schiller esztétikai

nevelésének valóra váltott következménye.

A következ  fejezetben az attit d disszeminációjával és alakváltozataiv al

foglalkozom, körülbelül 1810 és 1850 között. A fejezet legf bb állítása az, hogy az attit d

gyakorlata nem ér véget a század els  évtizedeiben (ellentétben Holmström állításával), s t,

minden addiginál népszer bb és fontosabb m faj lesz.
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5. A mimoplasztika disszeminációja (1810-1850)

„A színész nem más mint él  szobor.”

Allgemeine Literatur Zeitung, 1810520

Az el  fejezetben az attit d 18. századi születését és közvetlen fogadtatását rekonstruáltam

a német elméleti és gyakorlati diskurzusban. A 19. száz ad els  évtizedeiben azonban a

mimoplasztika többfajta csatornán és formában terjed. Ekkor az atti t d disszeminációja a

pózolás, az önmegmutatás – vagy jobban mondva az önfelmutatás, az önleleplezés – általános

elterjedését jelenti. Mi több, a 19. század találja fel a m odellkedést, mint egy olyan

intézményt, aminek története van.521 Az attit dök és a n i modellkedés között Lady Hamilton

esetében közvetlen kapcsolat teremt dik meg, ez a mimoplasztikai technikával él tovább. A

mimoplasztika lehet vé tette, hogy az egész világ egyetlen nagy m teremmé váljon.

Holmström szerint az attit d m faja az 1830-as évekre „dicstelen halált hal,”522 és

átalakul él képekké. Ez téves megállapítás, noha az él szobrok az európai elit-diskurzusból

valóban kikerülnek, és az él képekkel összefonódik történetük. Ebben az id ben nagy divat

volt társasági hölgyek illetve színészn k által mimoplasztikai performanszok bemutatása.

Lady Hamilton, Mme de Genlis, Ida Bru n, Elise Bürger, Henriette Hendel-Schütz, stb.,

egyetlen „társaságbeli” férfiként von Seckedorff (Patrick Peale), mind a k ései neoklasszikus

és a korai romantika közötti átmeneti területhez tartoznak. Kicsit kés bb, az 1820-as évekt l

kezdve a tableaux vivants m faja az arisztokrata/nagypolgári körök gyakori szórakozása lesz.

Ezek az általában zenével, fénnyel, híres képeket/imaginárius jeleneteket ábrázoló él képek a

német, a fra ncia, az ang ol, az orosz arisztokrácia körében terjedtek el,523 de a m agyar

nemesség is használta.524

Ezen általános m vészeti kép- és testgyakorlat környezetében a mimoplasztika

fennmaradt és virágzott. Az él  szobortestek újra- és újra modellekké válnak. El ször

Henriette Hendel-Schütz attit djeivel foglalkozom, melyet szorosan kísér az atti t d

teoretikusa, Böttiger. Másodszor, Holmström teoriájának ellentételezéseképpen, az él szobrok

„publikus,” nagy közönség el tt való bemutatásával foglalkozom vagyis, a cirkuszi és vásári

520 Allgemeine Literatur Zeitung, 1810 október 26, 449-454. „die Mimik ist nichts anders als belebte Plastik.”
521 Lathers, Bodies of Art, 22.
522 Holmström, Monodrama, 241.
523 Thomas S. Grey, „Tableaux vivants: Landscape, History Painting, and the Visual Imagination in
Mendelssohn's Orchestral Music,” 19th-Century Music, 21, no. 1 (Summer, 1997): 38-76. Itt: 38-39.
524 Baji Etelka és Csorba László, Kastélyok és Mágnások (Budapest: Panoráma, 2006), 67-95 (A társasági élet).
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elterjedésével, körülbelül 1815 és 1840 között. Ekkor a központi figura egy elfelejtett

cirkuszm vész, Andrew Ducrow lesz (az eszményi modell), majd a mimoplasztika amerikai

recepciója után a fejezetet a populáris és erotikus él szobrok kanonizálása zárja.

4.1.3 Henriette Hendel-Schütz (kb. 1770-1849)

Hirst és B öttiger kísérletez  kedve összetalálkozott egy ifjú színészn  érdekl désével.

Holmström szerint ez a német színészn , Henriette Hendel-Schütz, egy új típusú

mimoplasztika felé módosította az attit döt, mivel inkább a „painterly, tableau-like approach”

jellemzi.525 Tevékenységének fontosabb jellemz je a ny ilvános, nem csak szalonokban,

hanem színházakban való pózolás.

Eredetileg Henriette Schüler névre hallgatott ez az amúgy elfeledett m vészn , aki

1770-ban526 vagy 1772-ben született.527 Apja, Carl J. Sch üler, hivatásos énekes és s zínész

volt, 1775-t l Gothába szerz dött, lánya itt kapott a k orabeli sztenderdeknek megfelel

színészi-képzést: balettet tanult és zen ét (Benda is tanította, aki 1779-ben egy operát írt a

Pygmalion-témából). Igazi színészi neveltetését Berlinben kapta Jacob Johann Engelt l, aki

els sorban mimikát, történelmet, mitológiát és n yelveket tanított a f iatal lánynak 1781 és

1785 között.

Engel híres könyve, az Ideen zur einer Mimik, ekkor már kész van, de csak 1785-86-

ban jelenik meg, Götz korábbi póz-útmutatója mellé társulva az i llusztrált mozdulat-szótárak

mellé.528 A kontinentális színészoktatás egyik alapm vévé válik, már 1788 -ben franciául is

megjelenik.529 Engel a testi (színházi/tánc) kifejezés kortárs alapmunkáira alapozva (Lessing,

Cahusac, Noverre), megteremti a professzionális színészképzés feltételeit. Az if jú Henriette

tehát az egyik legkorszer bb és „legautentikusabb” forrásból tanulja a színészmesterséget.530

Az 1790-es évek elején Németország-szerte illetve Amszterdamban is különböz

színházakban játszik, majd 1796-ban Iffland szerz dteti Berlinbe.

Négy férje volt élete folyamán (Friedrich Eunicke-1788, Meyer-1802, Hendel-1806,

Schütz-1811), de az attit dök elkezdésében egy fest  barát, Pforr hatása látszik, akivel 1794-

525 Holmström, Monodrama, 208.
526 Holmström, Monodrama, 183
527 H. Kn., „Henriette, Hendel-Schütz” in Silvio D’Amico, Enciclopedia dello spettacolo, vols. 12 (Rome:
Unedi, 1975), vol. 6:271-272. Itt: 271.
528 Anonymus (J. J. Engel), Ideen zu einer Mimik, 2 vols. (Berlin: August Mylius, 1785-86).
529 J. J. Engel, Idées sur le geste et l’action théâtrale suivies d’une lettre sur la peinture musicale (Paris-
Strasbourg-Le Haye: Barrois-Librerie Academie-Van Cleef, 1788).
530 Az Ideen zu einer Mimik eredeti illusztrációi között számos fiatal lányalak található – talán éppen Henriette
Hendel-Schütz?
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ben, Frankfurt am Mainban találkozott. Pforr ugyanis Tischbein veje volt és egyszer Rehberg

Lady Hamilton-rajzait kapta t le ajándékba. Pforr meg mutatta az albumot Henriette-nek

valamint rajzórákat is tartott az ifjú színé szn nek (talán másolták is a rajzokat vagy esetleg

fordítva, Henriette-nek kellett pózolnia Pforr számára?). Így kezd el k ísérletezni az

attit dökkel. Amikor 1796-ban Berlinbe kerül, akkor privát társasági szórakozásként Hirt és

Schlegel támogatásával folytatja a pózolást.

1806-ban azonban felhagy nemcsak a pózolással, hanem a színészn i pályafutással is.

Férje, Hendel azonban váratlanul meghal néhány hónap után, és H enriette gyermekeivel

apósához költözik Halle-ba. Itt tal álkozik két professzorral, Schützékkel (apa és fia), akik

ösztönzik, hogy kezdje újra a színész kedést és elk üldik Böttigerhez egy ajánlólevéllel

Drezdába 1807-ben. Böttiger ekkor már túl van az 1790-es évekbeli Lady Hamilton-attit djei

iránt mutatott érdekl désén, s t az 1802-es tánctanulmányon is. Amikor Henriette Hendel

megérkezik Schützék ajánlólevelével, az Engel oktatta mimotechnikai képességgel, és az

attit dök tanulmányozásában már jártasságot szerezve, Böttiger érthet  módon lelkesen segít

neki. Azon kívül, hogy a német nemzeti antikvitás vezet  értelmiségi alakjai közé bevezeti

(pl. Kleist), konkrétan a római n figurák ábrázolásában is segít neki.531

A színészn  megélhetési forrásként 1808 és 1817532 között Európa-szerte turnézik

mimoplasztikai el adásaival, id közben az ifjabb Schütz, eredetileg filozófia professzor,

nemcsak férjévé, de impresszáriójává is válik. 1815-ben, Lady Hamilton halálának évében

azonban elválnak, és kés bb, 1820 körül Henriette Hendel-Schütz visszavonul egy német

kisvárosba, Köslinba, ahol elfeledetten hal meg 1849-ben. Utolsó el adása, Niobe,

mindazonáltal nagy sikert vált ki Köslinben 1836-ban.533

Hendel-Schütz mimoplasztikai el adásai két szakaszra bonthatóak: egy privát,

szaloneseményekb l álló korszakra, mely kb. 1794-t l 1806-ig tart és egy nyilvános

színházbeli megmutatkozásra, melynek a csúcskorszaka 1808 és kb. 1820 között volt, de még

visszavonulása után is mutat be pózokat. Ezért Holmström feltevése, mely az attit döket Lady

Hamilton halálának évében (1815) már eltemetné, semmiképpen nem állja meg a helyét, már

ebben a szakaszban sem.534 (Mint látni fogjuk, éppen ellenkez leg az 1810-es évekt l az

attit d vagy helyesebben a mimoplasztikai m vészeti tevékenység a társadalom széles rétegei

számára megismerhet vé válik és rendkívül kedvelt szórakozás lesz).

531 Holmström, Monodrama, 184.
532 Holmström, Monodrama, 186, 1815-öt ad, de H. Kn., „Henriette, Hendel-Schütz,” 272.
533 H. Kn., „Henriette, Hendel-Schütz,” 272.
534Holmström, Monodrama, 186.
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Hendel-Schütz nyilvánosság elé lépésekor már nem egy fiatal asszony a kor mértéke

szerint (28 éves), ráadásul gyerekei is voltak. Lady Hamilton tizenévesen már pózol,

körülbelül húsz évesen Romney-nak modellkedik, Ida Brun pedig egyenesen kislányként kezd

el az attit dökkel foglalkozni. Ráadásul, Henriette nem rendelkezik sem a L ady hajával és

testével, sem Ida Brun arcocskájával. Talán nem csoda, hogy Hendel-Schütz pózolása más

típusú mint az el  kett é, még akkor is, ha még harminc éves kora felett is meg rizte

fiatalosságát, ahogy a korabeli ábrázolásokon látható.

Ezek közül a legfigyelemreméltóbb Joseph Nicolaus Peroux fest  albuma, mely egy

portrét és 24 attit döt ábrázol (Ritter metszetei, 1809).535 Nem tudni, hogy mi volt Böttiger

szerepe az album létrehozásában, de mivel valószín , hogy az „újrakezdéskor”, 1807 körül a

vészettörténész-archeológus-múzeumigazgató közvetlenül segített Henriette-nek, az album

pedig 1809-ben jelent meg, majdnem bizonyos, hogy egy szakért i kéz is látható az

attit djeiben. Ez a kooperáció némileg hasonlít a Lord Ham ilton-Lady Hamilton-Rehberg

hármasra, hiszen itt Böttiger-Hendel(-Schütz)-Peroux produkálják az ókori képek-szobrok

pontos modern verziót, melyekr l a közönség számára rajzok készülnek.

Hendel-Schütz el adásai pontosan vannak dokumentálva: általában két részb l álltak,

az els  a k lasszikus mitológiai jelenetek antikizáló ábrázolásai, a második keresztény

jeleneteket tartalmazott „in a painterly style”.536 A  mitológia  egyiptomi  és  görög  részre,  a

keresztény olasz és német részre volt továbbosztva. A hellenisztikus antik részek voltaképpen

háttérbe szorultak, és talán azért, mert H endel-Schütz ebb l élt vagyis a nemzeti német

romantikus közönséget kellett kiszolgálnia.537 Mint egyik kortárs recenzense kiemeli, Hendel-

Schütz nem (csak) másolja a h íres ókori é s modern szobrokat, hanem saját maga által

tervezett szituációkat készít.538

Egy francia nyomtatvány, mely minden valószín ség szerint valamikor az 1810-es

években készült, öt él képét írja le.539 Az els  három egy egységet alkot: Sabine, egy képzelt

római  hölgy  életét  mutatja  be.  A  névtelen  szerz  megjegyzi,  hogy  az  els  kép  egy

535 Joseph Nicolaus Peroux és Nicolaus Vogt, Pantomimische Stellungen von Henriette Hendel. Nach der Natur
gezeichnet und in 26 Blättern herausgegeben von Joseph Nicolaus Peroux, in Kupfer gestochen von Heinrich
Ritter. Nebst einer historischen Erläuterung von dem Herrn Geheimen Legationsrathe Vogt (Frankfurt am Main:
J. N. Peroux, 1809). Az Allgemeine Literatur Zeitung 1810 október 26-i számában (num. 295.) egy rendkívül
érdekes ismertet t közöl az albumról, 449-454, melyben a pantomim-hagyomány és a tánc között ingadozva
próbálja a recenzens elhelyezni Henriette Hendel(-Schütz) munkásságát, említve Lady Hamiltont (valószín leg
Böttiger alapján, mert az angol színházi hagyományból származtatja).
536 Holmström, Monodrama, 191.
537 Holmström, Monodrama, 200.
538 Peroux albumának recenziója, Allgemeine Literatur Zeitung, 452.
539 Anonymus, Explication des tableaux mis en action par Madame Hendel Schutz (Paris: Imprimerie de Fain,
évszám nélkül). Köszönöm Keresztély Kata segítségét a brossúra megszerzésében.
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herculanumi freskó alapján készült, de a többi Hendel saját találmányai. Az els ben kevélyen

öltözködik és pózol, a más odikban keresztény mártírokkal találkozik és meghatódik, a

harmadikban magányba vonul és áldást kér. A negyedik kép Hágár és Is zmáil történetét

ábrázolja, két jelenetben. Az utolsó pedig Dürer egyik képe után („dans le style”): Genevieve

de Brabantot és fiát láthatjuk. Hendel-Schütz valószín leg gyerekeit is bevonta az él képekbe,

melyek az antik formakincs keresztényi tematikájával ötvöz dtek.

 volt az, aki különösen fontos szerepet adott a világításnak, mert mozdulatainak igazi

„képi” jelleget akart adni.540 Holmström szerint el adásainak atmoszférája közelebb állt egy

fest  m terméhez mint a színházhoz.541 Ezért Holmström szerint kísérleti attit djei nem i s

vonzottak sok embert, akik inkább befejezett él képeket akartak látni. Ez azonban nem igaz,

hiszen egy fennmaradt hirdetés szerint Hendel-Sch ütz épp úgy állított ki él képeket, mint

attit döket – vagyis épp úgy pózolt híres festmények (pl. Dürer) alakjainak pózaiban, mint

görög szoborként.542

Mégis, az  kapcsán írja a már idézett kortárs recenzens az Allgemeine Literatur

Zeitung-ban, hogy „az utánzás nem más mint él szobrászat és az utánzó vész a legtágabb

értelemben képz - vész. Az utánzóm vész a t árgyat egy szubjektumban ábrázolja, vagyis

kép és képz  ugyanaz, mert ma gából kell m alkotást készítsen. Így a m vészetre való

képessége nem annyira elméjéb l, sokkal lényegesebben saját testéb l származik.”543 (A

szerz  saját kiemelései.)

Mint a Pygmalion-motívum kapcsán igyekeztem kiemelni, a test mint ábrázolóanyag a

szobrok életrekeltésének nagy hagyományából származik. A rece nzens Hendel-Schütz és

általában a plasztikus mimézis tevékenységét egy szóval a „bildender” funkcióban jelöli meg,

mely talán a „képez /képz ” szójátékkal lehetne visszaadni, vagyis képeket létrehozó,

formáló és formált egyszerre, miközben nevel is. A korabeli német reflexió világosan látta az

attit dök és a mimoplasztikai tevékenység tétjét és szerepét.

Böttiger például kés bb is nyomon követte a mimoplasztikai tevékenységet, például

1818-ban beszámol Hendel-Schütz el adásairól.544 Az 1820-as, 1830-as évek német

540 Holmström, Monodrama, 204.
541 Holmström, Monodrama, 205.
542 „Mit gnadigster Erlaubniss! Heute Freytag den 7ten Merz 1817 : Pantomimische Darstellungen von Frau
Hendel-Schütz”. Getty Research Institute, Research Library, call number: 2004.PR.54*.
543 Peroux albumának recenziója, Allgemeine Literatur Zeitung, 453. „[d]ie Mimik ist nichts anders als belebte
Plastik; und der mimische Künstler ist in gewissem Sinne zugleich ein bildender. Da aber der mimische Künstler
das Objekt am Subject darzustellen hat, und Bildner und Bild zugleich, sich selbst zum Kunstwerke machen
muss, so hängt sein Beruft zur Kunst nicht allein von seinem Genie, sondern eben so wesentlich auch von
seinem Körper ab.”
544 Karl August Böttiger, „Plastisch-mimische Darstellungen.” Abend-Zeitung (Drezda), 1818 január 14 és 18.
Ezt a publikációt nem olvastam, ahogy a „Tableaux” cím  cikkét (Abend-Zeitung, 1819 május 27) sem tudtam
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városaiban és azok színházaiban, a pózolás és az él képek bemutatása elterjedt, nem számított

rendkívüli dolognak, otthon és a s zínpadon is készítettek él képeket. A sz k értelemben vett

mimoplasztikai tevékenység továbbra is részét képezte az él kép-kultúrának. Hendel-Schütz-

nek nem voltak tanítványai, noha elszórt attit d-performereket találhatni, például a rendkívül

érdekes Baron Gustav Anton Freiherr von Seckendorff-ot (1775-1823), aki Patrick Peale

álnéven turnézott (  egyben az egyetlen férfi-attit d m vész ebben az id ben, akir l

tudomásunk van).545

Egy nemesi család tagjaként Von Seckendorff Lipcsében tanult, majd Amerikában

1795 és 1797 között Philadelphiában (Amerikában) szónoklattant oktatott, majd visszatért

Németországba. Változatos életútjának része, hogy az 1808 és 1811 k özött Peale álnéven

mimetikus-plasztikus el adásokat mutatott be. M vészetfilozófiából doktorált 1811-ben

Göttingenben. Számos kiadványa található a mimika és a szónoklattan tárgyában, de például

egy drámát is írt. Újra visszatért Amerikába, ahol 1823-ban halt m eg.546 Kevés beszámoló

maradt fennt férfi-attit djeir l és úgy t nik, hogy  egyben tudományos el adásokkal is

kísérte a látottakat, mintegy saját testét h asználva szemléltet  eszközül. Az 1 810-es évek

közepén azonban már más férfiak is elkezdenek a mimoplasztikával foglalkozni (lásd 4.2.1).

Mind Hendel-Schütz, mind von Seckendorff (és egyre nagyobb mértékben

mutatványosok, színészek) turnéztak mimetikus performanszaikkal. Ezek a turnék lényegesen

tágították az eredeti att it dök arisztokrata-m vész közönségét egészen a legszegényebbekig.

Az antik hagyományok, az antikvitás formáinak továbbélése széles recepcióra találtak, és a

német kis- és nagyvárosok szalonjaiban illetve színházaiban a plasztikus-mimetikus el adások

tömegekhez jutottak el. Így a mimoplasztikai tevékenység „kihalása” helyett inkább egyfajta

„boom”-ról beszélhetünk, még akkor is, ha s okszor az él képek kíséretében történtek meg

ezek.

5.2 Az attit d mint látványosság

megszerezni. Ezekre a cikkekre Peter M. McIsaac, „Rethinking Tableaux Vivants and Triviality in the Writings
of Johann Wolfgang von Goethe, Johann Schopenhauer, and Fanny Lewald,” Monatshefte, 99, no. 2, (2007):
152-176, hívja fel a figyelmet, 21. lábjegyzet.
545 Holmström, Monodrama, 207. Lásd még Karin A. Wurst, „Spellbinding – The Body as art/Art as Body in the
Cultural Practice of Attitüden,” Lessing Yearbook XXXIII, 2001 (Göttingen: Wallstein Verlag, 2002), 151-182
(képekkel).
546 A Seckendorff-család online genealógiája: http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Seckendorff. Valamint Franz
Brümmer, „Seckendorff, Gustav Anton Freiherr von“ Allgemeine Deutsche Biographie, herausgegeben von der
Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band 33 (1891): 517–518.

http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Seckendorff.
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Lady Hamilton 1780-as években végrehajtott attit djei társasági témává váltak, de jórészt

megmaradtak az arisztokrácia, de legalábbis a módos polgárság köreiben. Mint bemutattam, a

18. század másod ik felében több kísérlet is zajlott egyrészt az opera, másrészt a színház

„modernizálására.” Ezek is nag yrészt elit szórakozások voltak, mégha a szób eszéd, majd

egyes gyakorlati útmutatók (pl. Götz), komoly nyilvánosságot biztosítottak. Miközben Brun,

Hendel-Schütz, és mások a német n yelvterületen terjesztették el az atti t döket és a z

él képeket, a 19 . század elején az angol-francia területen is fel rajzolható egyfajta

performansz-történet az ún. „hippodramatikus”547 vagyis lovas cirkuszi pantomimok,

él képek feltárásán keresztül. Holmström színháztörténeti geneaológiája mellett akad az

attit döknek egy kevéssé ismert s zármaztatása és ez éppen a cirkusz. Thomas Frost 19.

századi cirkusztörténész szerint a poses plastiques a c irkuszban született. Szerinte Andrew

Ducrow lovas artista (1793-1842) találta fel.548

5.2.1 Antikvitás a cirkuszban: Ducrow

Noha ez az áll ítás bizonyosan nem igaz (hiszen Ducrow 1800-ban, 7 éves korában lép fel

els ként és a lóháton bemutatott él szobrairól csak az 1810-es években érkezik hír, miközben,

mint láthattuk, Lady Hamilton már 1787-ben bemutatja az attit djeit), fontos, hogy a 19.

században a szalonok mellett az attit dök els sorban a cirkuszban voltak láthatóak. Bizonyos,

hogy Lady Hamilton halálának évében (1815) nem csak n k és nem csak szalonokban

pózolnak, hanem a széles nyilvánosság el tt férfiak is – a cirkuszban és a vásárban. Arthur H.

Saxon, Ducrow monográfusa, mértéktartóan úgy fogalmaz, hogy noha Lady Hamilton

„vezette be” ezt a m fajt Angliában, Ducrow volt az, aki „közvetetten felel s a tableaux

vivants [és a poses plastiques – M. Á.] elterjedéséért” és népszer  szórakozásként világszerte

a széles nyilvánosságban való megjelenéséért.549

Ducrow a tableaux vivants és  a poses plastiques 19. század elejei populáris

recepciójában nagy szerepet játszik. Igen sokoldalú m vész volt: nemcsak

547 A hippodráma egyik meghatározása: „a play in which trained horses are considered as actors, with business,
often leading actions, of their own to perform [...] the term extended to any plays in which horsemanship was
prominently displayed, and these included pantomims [...] equestrianized versions of Shakespeare’s plays [...]
military spectacles [...] melodramas [...].” Arthur H. Saxon, Enter Foot and Horse – A history of Hippodrama in
England and France (New Haven and London: Yale University Press, 1968), 7.
548 Thomas Frost, Circus Life and Circus Celebrities (London: Chatto and Windus, 1881), 54-55.
549 Arthur H. Saxon, The life and art of Andrew Ducrow and the romantic age of the English Circus (Hamden,
Connecticut: Archon Books,1978), 151.
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lovasmutatványokat, hanem pantomimemeket és némajátékokat is bemutatott, ezenkívül

egyensúlym vész, akrobata, kötéltáncos, koreográfus (!) és jelmeztervez  is volt.550

Egy anekdota szerint testének olyan híre volt már fiatalon, hogy 1806-ban egy Bartlett

nev  angol orvos hallgatóinak azt  tanácsolta,  hogy menjenek el  megnézni Ducrow-t,  hogy a

tökéletes emberi testr l mintát kapjanak.551 Ezt azonban Ducrow akrobatikus képességeivel

magyarázza Saxon, szerinte az anekdota eredete egy John Barclay nev  orvos, aki Edinburgh-

ban tanított anatómiát, és tanítványait valójában Ducrow egyensúlyi gyakorlatainak

megnézésére buzdította, hogy a testpozíciókat és kicsavarodásokat így tanulmányozzák.552

Andrew Ducrow pantomimekben és táncos betétekben játszott már kiskorában is, és

korán kezdett lovagolni.553 Igazi karrierje 1815 körül indul, amikor Astley híres cirkuszában,

az Amphiteatre-ban, lovas mutatványokat kezd el végrehajtani. 1816-ból származnak a

legkorábbi ábrázolások, melyek Ducrow-t „in the different attitudes of the Gladiators”

mutatják be.554 Valószín leg ekkor találja fel a „po ses plastiques on horseback” m faját,

melyet Saxon a következ képpen definiál: „a m vész a porondon vágtat körbe, miközben

változatos, jól-ismert témák pózait veszi fel, sokszor a mitológiából vagy az ókori szobrokról

mintázva.”555

Ugyan Saxon nem említi, de egy olasz-francia cirkuszm vész, Belzoni, nem sokkal

Ducrow el tt, már 1 813-as angliai turnéján bemutat attit döket. Ezek – akárcsak kés bb

Ducrow el adásai – els sorban a „Fighting Gladiator”, „Roman Hercules” klasszikusan izmos

alakjait mutatták be. Belzoni egyik fentmaradt hirdetése tökéletesen összefoglalja a

grekománia, a schilleri kecsesség és a cirkusz ötvözetét: „uniting Grace and Expression with

Muscular Strength.”556 Er  és  antikvitás  így  ötvöz dik  a  kecsességgel,  mely  egy  új

testeszmény meglehet sen pontos lenyomata.

Nem tudható, hogy Ducrow látta-e Belzonit. Annyi bizonyos, hogy sem e k orai

francia, sem a Ducrow-féle attit dökben nem lóháton végrehajtott pantomimokról van s zó,

melyeket kés bb amúgy el szeretettel gyakorolt. A lovas attit dök és a lovas pantomimok

között Saxon szerint a l egnagyobb különbség az, hogy a lovas attit dök tulajdonképpen

tableaux vivants voltak,  olyan háromdimenziós képek, melyeket „minden oldalról lehetett

550 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 27.
551 Henry Thétard, La merveilleuse histoire du cirque (Marigny-Le-Chatel: Julliard, 1978), 39.
552 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 57.
553 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 59-60.
554 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 73. Cf: Thétard, La merveilleuse, 39.
555 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 75.
556 Idézi Altick, The Shows of London, 343.
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látni.”557 Ducrow,  úgy  t nik,  mozdulatlan  volt  a  pózokban,  és  csak  akkor  mozdult  meg,  ha

váltott két attit d között. Ez egyben a cir kuszi lovasmutatványok forradalmasítását is

jelentette,558 - az angol közönség nem is fogadta el.559 Amennyiben Rousseau Pygmalionját

vagy Götz pozícióit korai filmforgatókönyvnek lehet tartatni, akkor Ducrow kísérleteit szó

szerinti „mozgóképeknek” vagy legalábbis „mozgószobroknak” nevezhetjük.

Ducrow nem csak szoborként pózolt, hanem szerette megtestesíteni az antik gladiátor

alakját is, ezért az antikvitás felélesztésére irányuló nagy vállalkozás egy kicsiny fejezetét is

alkotja. Ezt a kor társak is felismerték, hiszen nem egyszer lovasmutatványait is úgy írják le,

mintha „kentaur” volna, ember és ló ötvözete, mely az antik mítoszok egyik gyakori

figurája560 (noha, az ábráz olások alapján, Ducrow szinte soha nem ült a l ovon pályafutása

elején, csak kés bb, az 1830-as években, amikor viszont szándékosan kentaurként is jelent

meg).561

Ducrow Nyugat-Európában próbált szerencsét, ahol különösen Franciaországban,

újfajta lovasmutatványai, melyek az an tikvitást a széles tömegek számára tették elérhet vé,

nagy népszer ségre tettek szert. Párizsban 1818-ban gladiátor-pózai „egyetemes tetszésre”

találtak,562 és ebb l az id l származik az a különös információ is, hogy Ducrow egyik pose

plastique-ja éppenséggel a „Grand Vol de Mercure”-t ábrázolta,563 melyet da Bologna

Mercure volant cím  szobrával lehet azonosítani. Ez a szobor azért fonto s, mert mint a

Bevezet ben említettem, Blasis tíz évv el kés bb a táncosoknak ezt a szobrot ajánlja és az

attit d mint balett-szakkifejezés ennek a szobornak a testtartásából származik.564 Kés bb ez a

pozíció egy pantomim (Le bouquet de l’Amour, ou Les Jeux de Zéphyre et de Cupidon) része

lett (22. KÉP).565

Társai hamarosan utánozni kezdték,566 hiszen  óriási  sikere  volt.  Ez  az  antikvitás

motívumainak populáris elterjedéséhez és a ci rkuszm vészet reformjának széleskör

557 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 75.
558 A „forradalmat” szó szerint kell érteni, a korabeli néz k leny gözve ültek az el adásokon, és a korabeli
beszámolók maguk nevezték így. Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 198-199.
Ducrow kés bb, 1827-t l, óriási lovasmutatványokat mutat be, ahol képek és pózok helyett inkább a lovak
tréningjének és személyes ügyességének jut nagy szerep.
559 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 79-80.
560 Idézi például az 1827-es edinburgh-i kritikákat Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 148.
561 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 237.
562 Idézi Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 86.
563 1818 December 20, Camp-Volant, idézi Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 87.
564 „A dancer that studies this attitude [Merkúrét], and performs it in a chaste manner, cannot but be remarked as
one who has acquired the best notions of his art.” Carlo Blasis, The art of dancing (London: Edward Bull, 1830),
74. (The Code of Terpsichore: a Practical and Historical Treatise on the Ballet, Dancing, and Pantomime; with
a Complete Theory of the Art of Dancing [Trans.: R. Burton], London: J. Bulcock, 1828 reprintje).
565 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 93. Saxon a 94-95 oldalon publikál két érdekes képet err l.
566 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 89.
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ismertségéhez vezetett.567 Az olvasót Saxon könyvéhez utalom Ducrow karrierjének további

részleteiért. Érdemes kiemelni, hogy Ducrow „karaktereket” is készített, s t, az orientalizmus-

mániát is kihasználta, hiszen „alteregói” között s zerepelt egy „Mór”,568 egy „Indián”,569 és

egy „Kínai varázsló” is.570 Kései pályafutásában részt vett olyan hippodramatikus

el adásokban, melyel történelmi csatákat állítottak a színpadra (porondra), pl. Waterloo

ütközetét és Napoleon életének más eseményeit.571 De lóidomárként illetve bohócként is

megállta a helyét.572

A téma szempontjából kiváltképpen fontos, hogy a korai, lóháton végrehajtott pose

plastique m faját az 1820-as évek végén újra feltámasztotta. 1828-ban hajtotta végre el ször a

kezdetekben egyszer en „The Living Statue, or Model of Antiques”-nek nevezett darabját,

mely a korábbiakhoz képest egy jelent s újdonsággal rendelkezett: elt ntek a lovak. Vagyis

eminens értelemben attit döket hozott létre. Ducrow egy emelvényen mutatott be pózokat,

mégpedig (az ekkor már „The Venetian Statue! Or Living Model of Anti quity!” címmel

hirdetett el adásban) 19 darabot:

1. Herkules a Nemeai oroszlánnal harcol, 6 jól ismert pózban [ezt 6 külön attit dnek számolta
– M. Á.] 7. Cincinnatus, a római, a szandálját f zi 8. Herkules Lysimachust a tengerbe dobja,
Canova vés jéb l 9. A rabszolga remoleur (az rl ), kését élesítvén kihallgatja az
összeesküv ket 10. A h arcoló gladiátor három gy önyör  póza [ezek egy attit dnek
számítanak – M. Á.] 11. A villám által felzavart afrikai 12. Ajax legy zi a villámot 13.
Romulus, ahogy David a Szabin n k-ön ábrázolta 14. Ugyanabból a képb l Remus
védekezése. Ez az el adás a haldokló gladiátor három népszer  pózával fog véget érni.573

Ezekhez kés bb társult egy Akhillész és egy Horatius-ábrázolás, az u tóbbit egy Vernet-kép

alapján készítette, egy dublini fest  külön kérésére.574 Kés bb ezt az el adást, mely inkább

egy „számnak” tekinthet  a t öbbi cirkuszi felvonás között, igyekezett kvázi-dramatikus,

önálló darabbá fejleszteni, kevesebb sikerrel.

A leírások alapján Ducrow egy emelvényen hajtotta végre az attit döket, a porond

vagy a színpad közepén, egy testre tapadó dresszben, mely azt az é rzetet keltette, mintha

567 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 208-209.
568 Thétard, La merveilleuse, 41.
569 Pascal Jacob, La Fabuleuse Histoire du Cirque (s.n, : Hachatte Livre, Éditions du Chêne, 2002), 99-100
oldalon publikál egy képet, eredetileg egy bélyeget, melyen Ducrow két lovon állva egy furcsa tunikában pózol,
koronában, egy csillaggal a mellén, barna b rrel. Jacob képaláírása (101. oldalon) szerint ez „Le sauvage
chasseur indien.” A korona és a tunika azonban nem egészen támasztja alá ezt a címet.
570 George Speaight, A history of the Circus (London: The Tantavy Press, 1980), 48-49.
571 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 131.
572 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 139.
573 Ducrow 1828 Augusztus 25-i hirdetését idézi Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 151.
574 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 152.
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márványból lenne. Különösen egy német herceg, Pückler-Muskau 1828-as novemberi leírása

hasznos, hiszen pontosan elmondja, hogy Ducrow a pózok között lassan mozgott, testét

megfeszítve, és amint elért egy jól ismert pozitúrát, megdermedt, „mintha márvánnyá

változott volna.”575 Ekkor attribútumokat kapott (sisakot, pajzsot etc), melyek átváltozását a

történeti vagy éppen homéroszi alakká mintegy befejezték.

Noha már k orábban csodálták a testét, ebben a perf ormanszban Ducrow mint egy

ideális (férfi!) szépséget megjelenít  test je lent meg. Rögtön az el s  el adások után, 1828

februárjában egy edinburgh-i tudósító így lelkendezik: „alakja a leg tökéletesebb model a

szobrászok számára és majdnem tökéletessé teszi az illúziót.”576 Pückler Muskau szintén

modelnek ajánlja: „[e]z az ember a s zobrászok és a fest k számára csodálandó model: alakja

hibátlan és bármely pozíciót könnyedén és kecsesen tud felvenni.”577 Ducrow testének

tökéletessége az antik pózok (szobrok és festmények) utánzása által jelenik meg, mert

tökéletes szoborrá tud változni. Az ideális szépség megjelenése a s zemlél ket éppen ezt az

ideális szépséget keres  m vészekhez vezeti, Ducrow voltaképpen model-státust kap. Jacky

Bratton szerint „csak le kelle tt feküdnie, hogy imádják.”578 Saxon megjegyzi, hogy

„egyedülállóan izmos alakját” a gyerekkora óta tartó szigorú gyakorlatozásnak köszönhette.579

Akad itt egy fontos mozzanat. Mégpedig az, hogy Lady Hamiltonnal ellentétben, s

talán Ida Brunhoz hasonlóan Ducrow a pózokat lassú mozgással köti össze. A szemlél knek,

legalábbis Pückler Muskau-nak ez rögtön azt juttatja eszébe, hogy „miféle nemes nagyságot

érhetnénk el értelmetlen táncm vészetünkben, ha valami ilyesmit, amit leírtam,

bevezetnének.”580 A n émet herceg talán a b alettra gondol, amikor „értelmetlen

táncm vészetet” emleget és esetleg itt egy egyenes származtatás tételezhet , ahogy Böttiger

és Hirst gondolkodott a balettr l, hiszen k a mimoplasztikai tevékenységet magasabb

rend nek tartották, mint a balettet.

Ducrow koreográfusi tanultságáról nem tudni sokat, de táncolni tanult,581 és bizonyos

hogy néhány pantomimban vagy extravaganzában hasznát látta ennek a m veltségnek.

Például a Sights of England cím  patrióta darabban egy „characteristic military ballet”-t

575 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 152.
576 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 150.
577 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 152.
578 Jacky Bratton, „What Is a Play? Drama and Victorian Circus,” in Tracy C. Davis and Peter Holland, eds., The
Performing Century – 19th century theatre’s history (Hampshire-New York: Palgrave Macmillan, 2007), 250-
262. Itt: 260.
579 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 172.
580 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 152.
581 A híres James Harvey D’Egville nev  balettmestert l tanult, aki Saxon szerint a ballet d’action stílusában
oktatta. Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 52-54, 186.
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mutatott be, egy pas de huit keretein belül.582 Valószín nek tartom, hogy legalábbis

kezdetben, az egyes pózok közötti mozgást azért találta ki, mert el adóm vészként egyetlen

„felvonásban” kellett végrehajtania az összeset, hiszen nem hagyhatta el a színpadot (ami egy

szalonban, jóval informálisabb keretek között, lehetséges). Ennek a mozgásnak kezdetben

nem tulajdoníthatott különösebb jelent séget, kés bb jobban tudatosította. De minthogy

egyetlen folyamatnak is lehet tekinteni az el adást, a pózo k közötti folyamatos mozgásnak,

ezért jogos a tánccal rokonítani – s alig 60 év múlva azzá is válik.

Maga Ducrow is kihasználta ezt a lehet séget, 1829-ben az attit döket

hippodramatikus látványosságként elkezdte alkalmazni– egy „légibalettet” mutatott be Louisa

Woolford-dal együtt, melyet a következ képpen hirdettek: „elegáns és karakterisztikus tánc a

Tempo Giusto, Staccato, Maestoso, Forte, és a felg yorsított Fortissimo mozdulataira,

melyeket Kecses, Piktoreszk, és Összetett Pozíciók, Attit dök és Alakok el znek meg a rezg

és ingatag Kötélzeten.”583 Noha nem hagyta abba a „klasszikus” attit döket, ez az el adás

minden bizonnyal inkább táncos jelleg  volt, Saxon szerint egy ballet d’action alkalmazása a

kötélzetre, ennél azonban összetettebbnek mutatkozik.

Egyesek szerint ezért Ducrow nemcsak lovasm vész volt, hanem a legnagyobb

pantomimesekkel összemérhet  utánzóm vész.584 Lovasszámában egy körbevágtató lovon

egymás után öltötte fel a különböz  karakterek pózait, így egy igazi „cirkusz-drámát”

készített.585 Ezeket Saxon pantomimeknek hívja.586 Bratton elmélete szerint ezek a

performanszek valahol a pa ntomim és a színház között állnak, mert némelyik tartalmazott

narratívát is. A narratíva Ducrow attit djeinek esetében egy-egy híres festményre is utalhatott,

melyet sokan ismertek, és a festmény maga továbbította tovább a drámai szituációt. Attit djei

esztétikai szempontból úgy viselkedtek, akár a s zobrok: egyetlen pontba s rítették a

cselekményt.

Fontos, hogy Ducrow soha nem beszélt a mutatványaiban, nehogy „közönséges

Cockney” beszédével lerombolja a teste által keltett fenséges benyomást.587 Így Lady

Hamiltonhoz, Ida Brunhoz hasonlóan éles határ húzodott a „szobor-lét” és a hétköznapi

létezés között. S t, Ducrow esetében ez a határ megvolt az attit dök és az egyéb mutatványai

582 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 137.
583 Ducrow 1829 Július 6-i hirdetését idézi Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 166.
584 Speaight, A history of the Circus, 49.
585 Speaight, A history of the Circus, 49.
586 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 201.
587 Bratton, „What Is a Play?,” 261. Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 177-179, számos példát hoz
Ducrow nem éppen kifinomult beszédstílusára, noha a cockney akcentust túlzásnak tartja. Mindazonáltal
Ducrow például szabadon helyettesítette az eszébe nem jutó vagy számára nehéz szavakat az els  ötletével így
például a „phenomenon” helyett „funny man”-t mondott vagy a francia „corde legère” helyett „cord leg-air”-t.
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között is – Ducrow-t az attit dök tették „m vésszé” és, noha tökéletes lovas volt, a német

Pückler-Muskau természetesen fájdalommal nyugtázta, ahogy ez „kit  m vész”

lovasmutatványokat hajt végre, e zzel „m vészet” (vagyis az attit dök) és „cirkusz” között

világos különbséget téve.588

Ducrow 1830-ban továbblépett és ezúttal a pose plastique helyett az igazi él kép

fajához nyúlt, mely a korábbi „Living Statue”-ból származott. Az el s  verziójában

„Raphael’s Dream, or the Mummy and Study of Living Pictures” nevezett munka összetett

el adás volt: nemcsak atitt döket, testpózokat tartalmazott, hanem diorámát, gépeket, zenét,

drámai kerettörténetet, és egy monológot is (!, de nem Ducrow beszélt).589 Ez az el adás volt

Ducrow legünnepeltebb darabja. Noha a részletes leírásért megint Saxon monográfiájához

utalom az olvasót, röviden összefoglalom a tört énést, mert kiforrott formában, csodálatra

méltóan ötvözi a 18 . század végének minden talámányát: a romantikus orientalizmust, az

antikvitás-mániát, a Pygmalion-mítoszt, az attit döket, és a melodrámát.

Raffaelo stúdiójával kezd dik az el adás, aki abbahagyja egy festményét és a

helyben található egyik szobor („Mummy or Idol”, vagyis Ducrow) elé lépve monologizál,

az pedig egy „secret spring” által mozgatva az éppen kimondott óegyiptomi pozíciót veszi fel.

A következ  szakaszban görög szobrokat formál meg Ducrow, majd Raffaelo elalszik.

Álmában is beszél, és leírja azt, ami a programban „Imaginary Moving Forms of Sculpture”-

ként szerepel, s te rmészetesen Ducrow azonnal megjeleníti ket. Ekkor a m ozgásra külön

hangsúly esik, tulajdonképpen egyik pózból a m ásikba folyamatosan „vált” a m vész,

olyannyira, hogy egy kés bbi kritikus azt írja, hogy „mágikus hatása van” az így életre kelt

szobroknak. Ebben a szakaszban a korábbi attit dök közül jó párat felhasznál, például a

Haldokló Gladiátort, melynek halálára Raffaello felébred. Az utolsó részben Raffaello festését

megint félbeszakítja D’Urbino herceg levele, mely szerint megérkezett a hercegn

festményének kerete, amit a m helybe raknak, ezért a szobrokat el kell távolítani – a

„Coloured Specimens of Art in a series of Living Pictures” cím  „animált képek” szériájában

dioráma tájképek el tt Ducrow megint csak antik istenek, szobrok pózait veszi fel, de ezúttal

zenére, az ó riási keretben. Minden egyes kép el tt leengedi Raffaello a függönyt, majd

felhúzza, az utolsó képben Ducrow saját magát testesíti meg lovascsapatának élén.590

Ez a k omplex látványosság a Pygmalion-történet popularalizált változata, mely

tulajdonképpen kiegészül a festmények szobrok felett aratott gy zelmével. S t, az utolsó

588 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 152.
589 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 226-232.
590 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 226-232.
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szakaszban az él képek, animált képek, végs  soron „mozgó képek” Lady Hamilton els

performanszaival rokoníthatóak, aki szintén egy keretben pózolt, és a médium önnön

tulajdonságaira hívja fel a figyelmet. Mind Hamilton, mind Ducrow azt a nagyon egyszer , a

20. századi m vészetelmélet által tett belátást alkalmazza, hogy a keret és a narratíva teszi a

(képz )m vészetet.

A kortársak tökéletesen el voltak kápráztatva. 1831-ben Ducrow hasonló módszerrel

egy „The Fall of Athens” cím  történeti képeket ábrázoló darabot állított színre, jóval

kevesebb sikerrel.591 1842-es haláláig ugyan többször el adták, módosították a már kész

attit döket és tableau vivant-okat, de effajta produkciót többet nem készített. Felvetül a

kérdés, hogy egy születését l a cirkuszban feln tt ember honnan tehetett szert annyi

veltségre, hogy attit döket hozzon létre?

Az attit dök egyik legfontosabb 19. századi funkciója ugyanis a m vészet és a

veltség terjesztése. Létrehozásukhoz minimum az eredeti szobrok vagy képek, vagy

legalábbis az eredeti narratívák ismerete kellett. Ducr ow esetében – noha meglep en

sokoldalú nevelést kapott – gyakori kontinentális turnéi szerepet játszhattak. S t, tudjuk, hogy

gyakran megfordult Párizsban mint látogató is, és e zért lehetséges, hogy a Louvre-ba

személyesen elment, hogy megtekintse a másolandó szobrokat illetve festményeket. Az i s

bizonyos, hogy rendkívül sokoldalú, nyughatatlan ember volt, például tehetséges rajzoló,

sokszor a díszleteket is maga tervezte, így lehetséges, hogy egyszer en albumokat másolt.

Mind a kontinensen, mind Angliában számtalan utánzója akadt. Az attit dök, „pose

plastique”, és a tableaux vivants, az él képek, az 1830-as évekt l körülbelül a század végéig a

cirkuszi látványosságok egyik legnépszer bb elemévé váltak. Ezek monografikus feltárására

nincs mód ebben a dolgozatban, noha m vészetszociológiai és kultúrtörténeti szempontból az

antikvitás populáris közvetítésében, a modern testkultúra születésében szerintem még fel nem

mért jelent ségük van. Minthogy az attit d következ  nagy ötvözete az Amerikai Egyesült

Államokban jön létre, ezért érdemes egy-két szót szentelni annak, hogy miképpen került oda.

Itt Ducrow közvetítése ugyanis szintén fontos.

4.2.2 Az els  amerikai él szobrok

Ducrow lovasmutatványból (1818-tól) attit döket (1828), majd az attit dökb l él képeket

(1828-1831) készített. Saxon szerint három korai utánzója volt, akikre közvetlen hatást

591 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 236.
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gyakorolt  és  akik  1831  szén  egymás  után  mutatnak  be  attit döket.  Az  els  egy  Frimbley

nev  színész Edinburghból, aki október 5 és 6-án New York-ban a Bowery Theatre-ben

bemutatta „The Living Statue” cím  el adását. A második George Wieland, pantomimes, aki

október 12-én a Park Theatre-ben, majd John Fletcher színész, aki viszont novemberben

Bostonban, majd decemberben New Yorkban állít ki él szobrokat.592

Noha felt , hogy e három m vész mindegyike inkább színész, mint cirkuszm vész,

de annak ismeretében, hogy Ducrow gyakran játszott színházakban, nem lehet csodálkozni. A

„mutatvány” lényege ugyanis közönségcsalogatásban áll, és a 19. századi színházak nagy

részében mindenféle mutatványt bemutattak (pl. természettudományos kísérleteket,

vészeket, különös lényeket).

Az amerikai cirkusztörténetben az él szobrok, „Living Statues” nagy szerepet

játszanak és a következ képpen határozza meg ket az amerik ai cirkusztörténet: „olyan

akrobaták, akik csak kis kötényt vagy testre feszül  dreszt viselnek (hogy a lehet  legnagyobb

mennyiség  meztelen testfelületet mutassanak, melyet az illend ség még megenged).

Testüket bronzra vagy aranyra festik, esetleg fehérre. Olykor hasonló módon befestett

állatokat is a csoportképhez adnak. A társaság egy történeti pillanatot vagy egy bibliai

jelenetet bemutató képet formál, amit a porondmester mint morálisan jótékonyat ír le a

közönségnek.”593

Az 1840-es évekre az él szobrok/él képek lázba hozták az amerikai közönség egy

részét. 1847-49 között az él képek „the real raze of the town” lettek New Yorkban, ahol

els sorban színházakban, olykor színészek állítottak színpadra ilyesmiket.594 A Chat ham

színházban 1848 els  hónapjaiban az él képek (egy bizonyos Fletcher) gimnasztikai

bemutatókkal váltották egymást. Fletcher más színházak ba is vitte a modeljeit,595 máshol

„Living Statues”-okat állítottak ki.596 Ebben az id ben a „living models” bevett látványosság

lett, általában zenével, külön dramatikus elrendezésben színházakban és vásárokon is

mutatták be ket.597 A „living models”, „living statues”, stb. kifejezések a l eírások szerint

professzionális mimoplasztikai m veket takarnak, ugyanazt, amit az a ttit d jelent – csak

nagyobb méretekben, a nyilvános megmutatás igényével, és pénzért.

592 Saxon, The life and art of Andrew Ducrow, 438, 98. lábjegyzet.
593 Tom Ogden, Two Hundred Years of the American Circus (New York: FactsOnFile, 1993), 237.
594 George C. Odell, Annals of the New York Stage, 15 vols. (New York: Columbia University Press, 1927-
1949), vol. 5: 359.
595 Odell, Annals of the New York Stage, vol. 5: 360, 371.
596 Odell, Annals of the New York Stage, vol. 5: 397, 398,
597 Odell, Annals of the New York Stage, vol. 5: 378-379.
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A nyilvános modellkedés egyfajta populáris festészeti-szobrászati aurával ruházta fel a

közönséget. A mimoplasztika lehet vé tette, hogy az egész világ egyetlen nagy m terem

lehessen. Nem csak a szalon, vagy kiválasztott értelmiségiek, mint Lady Hamilton esetében,

hanem a szegények vagy a középosztály számára is. A testek természetesen erotikus látványa

visszefelé is hathatott vagyis éppen azért keletkezik éppen ebben az id ben a (festészeti)

modellkedés mint b nös foglalkozás mítosza (lásd 6. fejezet), mert az igen elterjedt pózolási

gyakorlat már a m termen kívül magában hordozta ezt a jelleget.

5.2.3. Az él szobrok kanonizációja

Ducrow 1820-as és 30-as évekbeli cirkuszi-színházi mutatványainak közvetlen környezete a

vásár és a „show”. Az angol vásárokról-populáris színházakról, látványosságokról szóló

alapvet  monográfiát Richard D. Altick írta.598 A viaszfigurák pendantjaiként az 1810-es

évekt l a tableaux vivants megjelennek az angol látványosságok között.599 Mint fent szó esett

róla Belzoni, majd Ducrow is már az 1810-es években mutat be attit döket. Ezek az

el adások az él szobrok és él képek kanonizáláshoz vezettek.

Mint láthattuk Hendel-Schütz kapcsán, a német színházakban az 1820-as években az

él képek nagy népszer ségre tettek szert.600 Az él képek elterjedése azonban nem jelentette

az él szobrok kihalását. A tableaux vivants popularitása annak is köszönhet  – mint Hirt

divertissement-ja esetében láthattuk – hogy csoportosan lehetett elkészíteni és ráadásul olykor

narratívával. Ehhez képest az él szobor, a szó szoros értelmében vett attit d, a pose plastique,

magányos  m faj,  s  sokszor  betétként  is  használták  (lásd  Ducrow).  Az  él szobor  vagy  az

attit d azonban megmarad, a m imoplasztikai tevékenység nem h al ki 1815-ben, s t,

éppenséggel soha nem látott popularitásnak örvend, mivel – els sorban Angliában – erotikus

funkciója kerül el térbe. Az él képek egyik vállfaja ugyanis egyszer en él képeket tartalmaz

A német hatás egyértelm en kimutatható David Wilkie fest  esetében, aki az 1826-

ban Drezdában látott él képeket kés bb Angliában honosította meg.601 Wilkie hamar

598 Richard D. Altick, The Shows of London (Cambridge, Massachusetts and London, England: The Belknap
Press of Harvard University Press, 1978).
599 Altick, The Shows of London, 342.
600 Altick, The Shows of London, 344.
601 Wilkie-t teljesen leny gözték a drezdai él képek: „it was the most beautiful reality I ever saw” írta egyik
levelében. Idézi Martin Meisel, Realizations – Narrative, Pictorial, and Theatrical Arts in Nineteenth Century
England (Princeton: Princeton University Press, 1983), 48. Wilkie kés bb Duke of Wellington számára rendezett
él képeket Scott novelláiból. Altick, The Shows of London, 344-345. Cf. John Hannavy, ed. Encyclopedia of
Nineteenth Century Photography, 2 vols. (New York-London: Routledge, 2008), Stephen Petersen, s.v.
„tableaux,” 2:1373-76.
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elterjesztette az él képeket Angliában, mely az angol „polite society” számára az

imperszonifikáció élményét és a rá ismerés játékát egyszerre nyújtotta.602 Wilkie-n  és  a

cirkuszon kívül a vásári mutatványosok/showszínházak is bemutattak él képeket. (Wilkie

még kés bb is fontos lesz). Szóló el adásként attit döket – pose plastique néven – 1844-ben

az ún. Egyptian Hall-ban is bemutattak Londonban.

Az ilyen látványosságok társadalmi megítélése ambivalens volt – Altrick szerint egy

General Tom Thumb nev  mutatványos „blameless” el adásában Apolló, Hercules, Ajax, a

Harcoló Gladiátor, „Sámson Gáza kapuit hordozza”, és Napóleon alakjában pózolt.603

Ezekben az el adásokban még nem találtak kivetnivalót. A szakma királya, Professor Keller,

azonban már több botrányt okozott. 1844-ben érkezett Londonba, úgy hirdetve magát mint a

berlini egyetem gimnasztikatanárát (!). Keller „and his Corps” nagy él képeket és

él szobrokat mutatott be.

Professor Keller nagy el adása az „Ancient Hall of Ro me” cím poses plastiques-

attit d csoportkép volt. Ez a két részb l álló él  „galéria” el ször klasszicizáló szobrokat és

él képeket mutatott be (David, Raffaelo, Rubens – Canova, Thorvaldsen), majd másodszor

kortárs díjazott képeket. A korabeli sajtó, és a monográfus Altrick szerint ezek az el adások a

meztelen testek miatt voltak igen népszer ek és egyben elítélend ek is. „Nyilvánvalóan

néhányan attól féltek, hogy ami eredetileg a szépm vészetek népszer sítésére tett jószándékú

er feszítésnek t nt, könnyen degradálódhat a sztriptíz egy enyhe fajtájává.”604

Mindazonáltal az angol viktoriánus, meglehet sen szemérmes ízlés a m vészetben

megjelen  meztelenséget nem cenzúrázta (s t, talán a meztelenség megfelel  helye a

vészet ekkoriban). Madame W arton/Wharton el adásai, melyek Professor Keller testeit

hívta ki, kétfajta közönségnek készültek 1846-tól. Warton eredeti neve Eliza Crow volt, aki

egy Warton nev  férfimodellhez ment feleségül, és modellkedett fest k számára.605 Walhalla

nev  „színházában” családok számára mutatott be híres festményeket illetve shakespeare-i

jeleneteket. Egy másik fajta közönségnek mutatta be azokat a l átványosságokat, melyek

általában „A Night with...” címmel kezd dtek (pl. A Night with Canova, A Night with Titian),

általában zenével. Madame Wharton egyik érdekes el adása egy még nem elkészült festmény

el zetes él képi bemutatása (Edwin Landseer: Lady Godiva cím  képér l van szó).606

602 Meisel, Realizations, 49.
603 Altick, The Shows of London, 345.
604 Altick, The Shows of London, 346.
605 Jones, Father of art photography, 22.
606 Altick, The Shows of London, 347.
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1848 és 1849 körül mind Keller, mind Warton el adásai elt nnek a l ondoni

látványosságok közül. Ez azért lehetséges, mert mindketten a kontinensre vagy éppen

Amerikába mentek turnézni, legalábbis ez a gyanúm. 1849-ben Lyonban egy kis könyvecske

jelenik meg Monsieur és Madame Keller-r l, mely– talán – Professor Keller franciaországi

turnéjának nyoma.607

Ha ez a kapcsolat nem is bizonyítható, a könyvecske figyelemreméltó, ugyanis a poses

plastiques újabb g enealógiáját adja. A t örténeti leírás szerint L. (Louis?) Keller 1818-ban

született Magdeburgban, szobrász akart lenni, ezért 15 éves korában Thorvaldsen

tanítványának szeg dött.608 Egy napon a m helyben Káin és Ábel történetér l akart rajzokat

készíteni, és az jutott eszébe, hogy egy piedesztálra (körbeforgatható model-emelvény, selle)

állva maga jeleníti meg a jeleneteket. Ekkor találta volna fel a pose plastique m faját.

Elképzelhet , hogy az 1830-as évek elején Thorvaldsen m helyében már nem hallott

Ida Brunról és Ducrow mutatványai sem feltétlenül jutottak még el hozzá, így a fiatal m vész

úgy gondolhatta, hogy valami újat talált fel. Azonban besorozták 1834-ben a porosz

hadseregbe, így elhagyta Thorvaldsen m helyét. Életrajzírója szerint ebben az id ben már „a

természet küls  adományaival b ven fel volt ruházva” vagyis minden valószín ség szerint

szép izomzattal rendelkezett. Testét a kato naságban is dresszírozta és fele ttesei

beleegyezésével Potsdamban nyitott egy „académie plastique” nev  intézményt, melyet a

király is meglátogatott és állítólag szolgálatába is f ogadta, gazdagon megjutalmazva.609

Ugyan nem zárható ki, hogy ez a történet igaz elemekb l épül fel, er s a gyanúm, hogy nem

minden pont verifikálható.610

Bárhogy is legyen, 1849-ben már feleségével (akit Düsseldorfban vett el), annak

húgaival, és a s aját húgával Franciaországban családi mutatványként Plastique vivant néven

nagy népszer ségnek örvend  vándorló el adásokat készített. Két típusú mutatványaik voltak:

1. Történeti (mitológiai és allegórikus) 2. Vallásos képek (vallásos tematikájú bibliai

jelenetek). Az els  59 j elenet-él szobor csoportot tartalmazott, míg a második 11 képet.

Érdemes megfigyelni, hogy Hendel-Schütz repertoárjával azonos felosztást alkalmaz –

valószín nek tartom, hogy egyre differenciáltabb él kép-él szobor témák jöttek létre

(melyeket egy id  után már tanítottak, lásd alább).

607 Anonymus, Poses et tableaux mimiques et plastiques exécutés par M. et Mme Keller et les artistes sous leur
direction. Notice pittoresque artistique et poétique précédée d’un aperçu historique et entièrement inédit sur cet
art (Lyon:Chanoine, 1849).
608 A. A. „Introduction historique,” iii-x, in Anonymus, Poses et tableaux mimiques. Itt: v.
609 A. A. „Introduction historique,” iii-x, in Anonymus, Poses et tableaux mimiques. Itt: vii.
610 Még az is elképzelhet , hogy Keller Thorvaldsen modellje is volt – további kutatást igényel.
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A mitológiai vagy allegórikus él képek között az els  „Galatée”, de nem a pygmalion-

történet új Galat ea-ja, hanem az eredeti ni mfa-mítosz (Theokritosz Idilljei l). A „képek”

többsége sokszor fest k már létez  festményeinek kompozícióit jelenítették meg (pl.

„Galatée” éppen „Raffaello iskolájának” egy képe után készült vagy „Ariadné” Daneker egy

szobra után készült), de számos attit döt maga Madame Keller vagy Monsieur Keller

komponált (pl. az „Aranyszök kút” gráciáit, „Canova m helyét” stb.). Megjegyzend , hogy

akárcsak Ducrow, Keller is kiállította magát „les plus remarquables des Athl ètes Grecs et

Romains” pózaiban. A 42. szá mú él szobor-csoport a „Muséum de Florence” címet viseli,

azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a vidéki franciáknak az olasz m vekr l valamifajta él

lenyomatot adjon (ebben „Mars és V énusz” Canova után, Psyché, egy antik Gladiátor,

Thorvaldsen „A három kor” és Michelangelo „Bélisaire” cím  munkái szerepeltek).611

 A vallásos tematikájú attit dök-él képek mindegyike egy-egy híres kép után készült,

melyeket állítólag 1848-as olasz utazása során látott Keller.612 Raffaello, Rubens, Tiziano,

Tintoretto, Veronese, Guide a kiv álasztott m vészek, melyeknek néhány alkotásába Keller

saját invencióját is beleteszi (pl. Jézus Krisztus Mennybemenetele cím  Raffaello kép

kiegészül Keller önálló kreációjával.)613 Kellerék els  és f  attrakciói a m itológikus képek

lehettek, talán ezért is jel zik a francia közeg számára a vallásos képek újdonságát az olasz

utazás pontos id pontjának megadásával. Még fontosabb, hogy ez a (valós vagy képzelt)

utazás egyben az él képek autentikusságát is bi ztostíja, hiszen Keller az eredetik alapján

másol.

A „Plastique vivant” szót Kellerék honosították meg a franciában.614 A „pos es

plastiques” kifejezést els sorban angol alkalmazták, hiába francia. Az 1850-es években New

Yorkban egy (Louis) Keller troupe hasonló repertoárral lép fel, valószín leg ugyanarról a

társulatról van szó.615 Így, ha az angol vendégjáték nem is verifikálható, az bizonyos, hogy az

1849-ben Franciaországban turnézó Keller és a kés bb Amerikában turnézó Keller azonos,

ennélfogva a mimoplasztika kulturális térképén Ducrow utánzói után újabb közvetlen

kapcsolatot találhatunk.

Általában elmondható, hogy az 1840-es évekre a mimoplasztika az él képekkel együtt

elterjedt mint cirkuszi-színházi populáris látványosság. Sokszor morálisan elítélend nek

tartották, s ennyiben Lady Hamilton eredeti reflexióit meg rizte. Már Hendel-Schütz az 1810-

611 Anonymus, Poses et tableaux mimiques, 1-29.
612 Anonymus, Poses et tableaux mimiques, 31.
613 Anonymus, Poses et tableaux mimiques, 31-37.
614 Kés bb Émile Jacques Dalcroze is hasonló címmel adja ki test-kísérleteit kés bb, pl. La Rythmique, la
plastique animée et la danse.
615 Odell, Annals of the New York Stage, vol. 6: 429.



119

es években, de kés bb Kellerék, illetve az an gol látványosságok között vallásos

szobrok/témák is k erültek a bemutatandó témák köré. Mégis, például 1847-48-ban New

Yorkban a re nd rség vetett véget a pó zolásnak.616 Úgy t nik, túlságosan sok szabad

rfelületet láttattak magukból a pózolók. Altick elmélete szerint hasonló botrányok a

viktoriánus Angliában azért nem fordultak el , mert az újságok „kimondatlan egyetértésben”

egyszer en nem tudósítottak a „tableaux”-ról.

Ugyanebben az id ben a poses plastique-nak akadt egy durvább verziója is

Londonban, nevezetesen a nyilvánosházakban. A Coal Hole névre hallgató intézményben

rendszeresek voltak az erotikus és minden valószín ség szerint a k özönség bevonásával

végz  mimoplasztikai szórakozások. Ezeknek egyik impresszáriója „Baron” Renton

Nicholson volt, aki azzal kérkedett, hogy 1846-ban  vezette be a music-hallba a poses

plastiques m faját.617

Az amerikai él képek erotikus látványosságként való felhasználása is ebben az

id szakban kezd dik. Mint láthattuk, Londonnal ellentétben, 1848 tavaszán New Yorkban

„Professor Thiery’s Model Artists in grand historical and classic tableaux” (sic!) el adásaiban

egyre kevesebb és kevesebb ruhát alkalmaztak. ket egy id  után a new yorki rend rség

letartóztatta és bezárta a színházat. Kicsit kés bb hasonló sorsra jutott Signor Monte Lillo

el adása is, mely „beautiful animated pictures” címmel él képeket kínált a publikumnak.

Erotikus szórakozás lehettek a Temple of M uses nev  színházhajó után elnevezett

intézményben azok az él szobrok, melyek „The Bathers Surprised, The Maiden’s rescue, The

favourite of the Seraglio, The Soldier’s Dream” nevet viselték.618 Ugyancsak 1849-ben a

Franklin (kés bb Franklin Museum) színházban szerepelt „Madame Pauline’s Troupe of

Model Artists”, akik – egyebek mellett – A szabin n k elrablását jelenítették meg, az él képet

„twelve ladies of unblemished beauty” jelenítette meg.619 A Fran klin Museum éveken

keresztül az él szobrok/él képek egyik legnagyobb kiállítóhelye lett.

Az amerikai színháztörténész Odell szerint az él képek és él szobrok

megszaporodása, különösen az erotikus használat, a mexikói háború „utózengéi” lehettek.620

Mint láthattuk, ebben az id ben ez egy európai mánia volt, ezért nem elképzelhetetlen, hogy

egyszer en a legfrissebb párizsi és londoni divatot utánozták. Európából Kelleréken kívül sok

társulat  jött  a tengerentúlra,  például 1852-ben egy angol és francia csapat megnyitotta a The

616 Altick, The Shows of London, 348.
617 Altick, The Shows of London, 349.
618 Odell, Annals of the New York Stage, vol. 5: 399.
619 Odell, Annals of the New York Stage, vol. 5: 582.
620 Odell, Annals of the New York Stage, vol. 5: 380.
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Temple of Graces nev  szórakoztató intézményt a Bro adway-on, melyben a „Troupe of

Models” számos performanszt mutatott be „for the purpose of classical illustration of Ancient

Statuary.”621

A mimoplasztikai gyakorlat totális elterjedését bizonyítja, hogy egyre-másra jelennek

meg olyan könyvek, melyek az otthoni vagy magán-felhasználást segítik el . Útmutatók,

pózgy jtemények, leírások, melyek kvázi oktatási céllal készültek. Noha talán már Rehberg

Lady-Hamilton albumának vagy Hirt részletes leírásának is van ilyen célja, az 1840-es

évekt l els sorban Franciaországban, majd pedig Amerikában lesz ezen könyvek els dleges

piaca. Ezek a „csináld-magad” típusú könyvek az attit dök kanonizációját jelentik, vagyis azt,

hogy a magánszférába oly mértékbe beépült a mi moplasztikai tevékenység, hogy

oktathatósága és írásos rögzítése szükségessé vált.

Egy érdekes útmutató, mely a kor képz vészeihez épp úgy szól, mint az o tthoni

pózolókhoz, egyenesen geometriai elmélettel írja le a pózok alkotásának fortélyait.622 Mint

címében is mutatja (Du principe secret des artistes antiques) a szerz  az antik m alkotások

tanulmányozásából indul ki (több mint 700 alkotásból), és az azokban talált harmónia,

egyensúly, és elosztás-elvek mentén mutatná meg, hogy miképpen kell pózolni. Comte de

Robiano egyszer en azt mondja, hogy a pózolásnak az antik szobrokat részletekbe men en

(vagyis „mérhet en” illetve méréseket követve) kell utánoznia, mert csak így képes az igazi

szépséget elérni.

Külön fejezetet (chapitre V.) szán a hajnak, a lepleknek és az attribútumoknak, mint

szükséges kiegészít knek. Ebben hozza a kortárs modellek példáját, akik szerinte

„gauchement” (sután) öltöznek fel, amikor antik modellként állnak.623 Szerinte ugyanis az

antik alakok ruházata szorosan illeszkedik a test arányaihoz és pozíciójához, a ruha nem

véletlen.  Mi  több,  valami  olyasmit  is  állít,  hogy  a  ruha  red zése  a  mozgást  is  magában

kódolja, pontosabban, hogy a ruházat és a kezek -karok-lábak helyzete „a mozgás változatos

mennyiségeihez van rendelve.”624

A csoportképek esetén az eddig alkalmazott harmóniatörvények m ködnek, vagyis

„köldökt l köldökig” pontosan kimért és elosztott távolságokat talál a szerz . Külön aláhúzza,

hogy a nemi vagy a korbeli különbségek az antik m vésznél egyben magassági viszonyokra is

lefordítottak voltak, vagyis az id sebbeket vagy a n ket valahogy ki kell emelni, egy felh vel,

621 Odell, Annals of the New York Stage, vol. 6: 177.
622 Abbé Comte de Robiano, Du principe secret des artistes antiques pour la pose, les attitudes, le draper et le
grouper des figures (Bruxelles: Wouters Frères, 1846).
623 Abbé Comte de Robiano, Du principe secret des artistes antiques, 20.
624 Abbé Comte de Robiano, Du principe secret des artistes antiques, 21.
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egy k vel vagy bármivel, akár egy asztallal is. Azt állítja, hogy igazának belátásához épp elég

az olvasóknak a Laokoón, vagy a Vénusz és Ámor csoportokat szemlélni.625

Az él képek és él szobrok „tanulásának” igazi nagy hagyománya Amerikában alakul

ki. Az egyik legkorábbi (1858) csináld-magad könyv a The Sociable címre hallgat, s m ár

címében hangsúlyozza a szórakozások jellegét.626 Ez a könyv mindenféle társasági

szórakozást tartalmaz családok, iskolák, (fogócskák, mondókák, b vésztrükkök, él képek,

színészkedések, otthoni el adható darabok, „parlor games” vagyis tkp. szalon-játékok,

memóriajátékok, él képek, él szobrok, stb.). Az él képekr l megjegyzi, hogy „talán számos

olvasónknak újak, noha néhány éve igen népszer ek a m velt körökben (polite society),

Európában és ebben az országban is, különösen Délen. Ezek a Tableau-k ízléses emberek

számára könnyen érthet ek és elrendezhet ek. Az egyik legkifinomultabb szórakozási formát

jelentik, melybe egy vegyes társaság csak belefoghat.”627

A könyv „Él képek” fejezete 12 képet foglal magába, melyeket megel z egy hosszas

gyakorlati bevezet  a megvilágításról, az elrendezésr l, a drapériákról, a színes fényekr l, és

a magika lanternáról az él képekben.628 A nagyobb el készületekr l, úgymint az otthoni

színpad ácsolása, a berendezésr l, a szerepl k kifestésér l, stb. a m  elején az öss zes

dramatikus szórakozásra kiterjed en szolgáltat részletes információt.629 A téma szempontjából

kifejezetten érdekes, hogy „ugyanolyan dolgokra kell ügyelnünk egy tableau létrehozásakor,

mint amikor a fest  megfest egy képet.”630 Úgy t nik, hogy a francia tableau szó az angolban

ekkorra már a „living image” szinonímájává vált, és a festészet megoszthatóságát jelentette. A

szerz  épp úgy kezeli az él kép felállítását, mintha tényleges festmény lenne (noha témái

közül egy sem „valódi” festmény utánzása), például javasolja, hogy a halvány szín  ruhába

öltözött szerepl k a tér h átsó részén, hogy kiemeljék az er s szín  ruhába öltözötteket.

Ugyanígy javasolja, hogy a három személynél többet tartalmazó képekben az egyik alak

legyen árnyékban, hátulról megvilágítva.631 Hangsúlyt helyez a sz ínes fényekre és azok

el állítására, különösen, ha egy „sepulchral unearthly effect” a kívánatos.632 Érdekesség, hogy

a szerz  szerint különleges hatás érhet  el, ha a szerepl ket a közönség t l finom háló

625 Abbé Comte de Robiano, Du principe secret des artistes antiques, 33-34.
626 George Arnold, The Sociable; or, One Thousand and One Home Amusements (New York: Dick and
Fitzgerald, 1858), a teljes címet lásd a bibliográfiában. Vö. Grey, „Tableaux vivants: Landscape, History
Painting, and the Visual Imagination,” 39.
627 Arnold, The Sociable, Preface, oldalszám nélkül.
628 Arnold, The Sociable, 153-171.
629 Arnold, The Sociable, 10-12. A színpad ácsolásának megkönnyítésére képeket is közöl a szerz .
630 Arnold, The Sociable, 153.
631 Arnold, The Sociable, 154.
632 Arnold, The Sociable, 156.
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választja el. Az amerikai él képek alapja tehát a fény lesz, éppen az a jellemz , mely már a

hamiltoni attit dben is kitüntett szerepet kapott.

5.3 Összefoglalás

Ebben a fejezetben Hendel-Schütz pózait, majd a mi moplasztikai tevékenység robbanását

tekintettem át. Ez a rendkívüli elterjedés a cirkusznak köszönhet , központi alakja Ducrow.

Kés bb, az 1840-es évekt l az él szobrok erotikusságát használják ki, különösen angolszász

nyelvterületen. Az él  modellek az egész közönséget akart-akaratlan m vésszé teszik.

Ugyanakkor a pózolás és az é l képek gyártása a 19. sz ázad közepére tan ítható és

tanulható szórakozássá vált, amolyan szükséges tudássá, hogy a m velt társaságban

boldoguljon az ember. Az él szobrok világszerte elterjednek, hol a s zínházakban, hol a

cirkuszokban, hol a polgári szalonokban. Egy részük erotikus szórakozássá válik, más részük

a magaskultúra fontos eseményeiként állnak. A századel n néhány német gondolkodó az

attit döket és az él szobrokat – összefoglalóan a mimoplasztikus gyakorlatot – a bal ett

ellenében egy új (régi) testm vészet lehet ségeként élte meg. Azonban a teoretikus reflexió az

1830-as évekt l kezdve megsz nik, talán azért is, mert a mimoplasztikai gyakorlatok

mindenhol megjelennek, mindennapivá válnak.

Az amat r és a profi testek között érdekes megfelelés taláható, melyet talán a

modellkedés/pózolás globalizációjának és demokratizálódásának nevezhetünk. A pózolók

esetében egy új konstelláció keletkezik a képz vészeti/fénykép-modellekkel, melyek

között számosan póz-m vészek is. A 19. s zázadi modellkedés és a modell-akt-antik szobor

közötti összjáték lesz a tárgya a következ  fejezetnek.
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6. Mimoplasztika II.: A korai fotográfia és attit d (1850-1885)

„as our earthly and spriritual body becomes perfected

 both in form and beuty, do we assume a counterpart of divinity.”

H. J. Rodgers, 1872633

A mimoplasztika elterjedésének bemutatása után ennek a fejezetnek két célja van. Az els  az,

hogy a mimoplasztikai tevékenységet a modellkedés történetének, a modell konstrukciójának

részeként mutassa meg nagyjából a 19. század közepén. A második cél, hogy az attit dök és a

korai fotográfia kapcsolatát elemezze, kimutatva egyfajta megkett dést. Az eddig testi

fényképekként m köd  él szobrokat papírképek, fotográfiák megvalósításában használják fel.

A mintaképeket utánzó pózolás síkfelület  képekké válik. Ezért a k orai fotográfusok egy

részét izgatta, hogy miképpen lehetne „plasztikus” fényképeket létrehozni, vagy legalábbis a

plaszticitást a fényképen ábrázolni.

Ennek megfelel en, az els  szakaszban a modell 19. századi „feltalálását” járom

körbe, de nem célom a modell k ultúr- illetve társadalomtörténetének bemutatása.634 Sokkal

jobban érdekel a modell mint m alkotás szerepe, és az e szerepre való tudatos reflexió, melyet

Courbet L’Atelier du peintre cím  képének elemzésével közelítek meg. Másodszor a korai

fotográfia egyik aspektusát, a közvetlen képi rögzítés és a „m vészet” közötti összefüggést

mutatom be. Harmadszor azt, hogy a korai fotográfusok a festmény, a pose plastique,  és  a

festészeti modell gyakorlatát miképpen ültették át az új médiumba, a f otográfiába.

Negyedszer Rejlander The two ways of life cím  képét állítom a középpontba, mely Courbet-

vel szinte egy id ben, de e llenkez  eszméb l indul ki. Legvégül Julia Margaret Cameron

képeivel foglalkozom, ahol a mimoplasztikai gyakorlat a pre-raffaelita stílusssal keveredik.

Mindkét esetben a fotó mint a plasztikusság új megjelenít jének felfogása érdekel.

633 H. J. Rodgers, Twenty-Three Years Under a Sky-Light, or Life and Experiences of a Photographer (Hartford:
H. J. Rodgers Publisher, 1872), 160.
634 Ha jól tudom, máig hiányzik a m vészeti modellkedésr l egy átfogó kultúrtörténet vagy a paradigmákat
bemutató és értelmez  m vészettörténeti-esztétikai elmélet. Aktokra vonatkozó történeti igény  „kézikönyv”
Jean-Claude Gérodez, Le nu modèle vivant (Paris: Eyrolles, 2010). A 19. századi modellkedéssel kapcsolatban
Susan S. Waller, The Invention of the Model – Artists and Models in Paris (1830-1870) (Aldershot-Burlington:
Ashgate, 2006) könyve az irányadó, a 19. századi akt esetében pedig Michèle Haddad, La Divine et l’Impure : le
nu au XIXe (Éditons du Jaguar, 1990). A francia kontextushoz fontos anyagokat szolgáltat Dominique
Massonaud, Le nu moderne au Salon (1789-1853) – revue de presse (Grenoble: ELLUG, 2005).
Magyarországon kit  forrásanyagot szolgáltat a már idézett A Modell (szerk. Imre Györgyi), a Nemzeti
Galériában rendezett kiállítás katalógusa és a katalógust kísér  tanulmányok.
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Ez a fejezet így egy kett s esztétikai fejleményt mutat be: a mimoplasztikai gyakorlat

egy új médium képalkotási technikája lesz. A m odell átveszi a kép helyét. Ez a fejlemény

megkett zi a festmények és fotográfiák valóságtartalmát vagyis a mimoplasztikai gyakorlaton

keresztül a „m vészet” önmagára zárul.

6.1 A modell feltalálása és az anti-póz

A 18. században az ideális szépség ábrázolására két férfitípust használtak ki (az izmos h s, és

a feminin, gyermeki mártír alak) Winckelmann m vészeti ideológiájának alapján. A feminista

vészettörténet egyik kiváló szerz je, Abigail Solomon-Godeu szerint a mez telen,

maszkulin „h s” alakját hamarosan, körülbelül az 1830-as évekre felváltja a n i aktmodell.635

Mint az el  fejezetekben bemutattam, noha az „ideális meztelen fé rfi test volt a francia

klasszicista m vészetelmélet összetartó kapcsa,”636 e férfi dominancia ellen az attit dök 1787

(Lady Hamilton) és 1817 (Ducrow) között ellenpéldának hozhatóak fel, amennyiben az

ideális szépséget éppenséggel a n i testen keresztül mutatták meg, a m vész stúdióján vagy az

akadémián kívül.

A meztelen n i modell, az aktmodell körülbelül 1830 és 1860 között társadalmi-

kulturális kategóriaként állítódik el .637 Az els  nyilvánosan kiállított n i test Európában egy

afrikai hölgy halott testének gipszlenyomata volt 1 815-ben, Párizsban.638 Mint korábban

kiemeltem, a me ztelen n i modell, vagyis teljes akt a 18. s zázadban nem volt látható az

Académie Royale-ban,639 és csak 1863 után engedtek n i modelleket festeni az École des

Beaux-Arts-ban is.640 A  (meztelen)  n i  modell  egyre  nagyobb  térhódításával  maga  a

modellkedés mint foglalkozás „erkölcstelenné” vált és a mo rálisan elítélend  foglalkozások

kategóriájához tartozott (akárcsak a színészn k).641 A „vulgáris” és „erkölcstelen”

nyilvánosan látható n  kategóriája egyértelm en kimutatható a korai attit döknél is, ha azt

nem nevezhetjük egyenesen e kategória eredetének.  Mi  több,  ott  a  m vész-lét  és  a  nem-

635 Abigail Solomon-Godeu, Male trouble – A crisis in Representation (London: Thames and Hudson, 1997), 43.
636 Solomon-Godeu, Male trouble, 185.
637 Susan S. Waller, The Invention of the Model, 38.
638 Imre Györgyi, „A modell,” 11-38, in A Modell – N i akt a 19. századi magyar m vészetben. Itt: 11.
639 Waller, The Invention of the Model, 39.
640 Lásd részletesen az európai gyakorlatot, Imre Györgyi, „A modell,” 14. Valamint Waller, The Invention of the
Model, 45. Ennek egyik magyarázata, hogy az École-ban ekkor hoztak létre egyéni stúdiókat, ahol a diákok
egyénileg, „privát” körülmények között festhettek – s ennek egyik legnagyobb hátulüt je az volt, hogy az új n i
modelleket igen gyakran zaklatták a fiatal fest k, nem egyszer pszichológiai vagy fizikai kínzásig is elmenve.
Ezek az attrocitások a hivatalos establishmenten kívüli magánstúdiók hétköznapi eseményei voltak.
641 Waller, The Invention of the Model, 65.
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vész lét közötti különbség is kijelöli ezt határvonalat, mint az Lady Hamilton vagy éppen

férfiként Ducrow esetében látható volt.

A n i modell mint társadalmi és nemi kategória 19. századi megképzése ugyanakkor

jóval többet jelent mint a te st és a biológiai illetve társadalmi nem kevercsének történeti

feltárhatóságát. Centrális szerepe van a „m vészek” vagy a „m vészet” szabadságának

kifejezésében.642 Az attit dök szempontjából a pygmalioni viszony széles kör  elterjedése, az

antik m alkotások testi hordozhatósága, végs  soron a alkotás kilépése a m helyb l és  a

meztelen n i test centralizálása a modellt valósággá teszi. A valóságnak abban az értelmében,

hogy a meztelen modell nemcsak a kép része vagy nem csak a kép folyamatának egyik eleme,

hanem önálló tény, s t, képes arra, hogy a kép helyét átvegye.

Végs  soron a pózolás, a mimoplasztikai gyakorlat elterjedése – antik szobrok,

modern festmények, imaginárius helyzetek testi ábrázolása – a 19. századi els  felében azt

eredményezte, hogy a kép f ogalma kitágult. Az é l kép vagy az él szobor képiség és

társadalmi gyakorlat intim közelségét hozta, az em ber immáron nem szorult fest re, hogy

képpé formálhassa magát. Ezt a s zerepet a már meglév  kulturális emlékezet folyamatosan

gyártott kánonjai (a mesterm vek listái, a megtanult m vészettörténet, a múzeumi kultúra,

stb.) vették át. A t esti utánzás ezt a k észletet folyamatosan forrón tartotta, hiszen minden

egyes él kép, él szobor az eredetiket is aktuali zálta. Az i maginárius él képek pedig a

hamisítvány sorozatba ill  m ködési módját vették át (arra g ondolok, amikor a s orozatban

kihagyott-feltalált hiány legitimál egy hamisítványt).643

Ez a kulturális-társadalmi gyakorlat a nézés szertartásaira is hatással volt. Mint Tim

Mitchell (részben Walter Benjamin alapján) állítja, a 19 . századi Párizsban a világ-mint-

kiállítás jelent meg.644 Ennek a jelenségnek azonban nem, vagy legalábbis nem csak a friss

gyarmatokról beáramló különlegességek mint kiállítandó tárgyak voltak a generátorai, hanem

a kiállítás-lét egy 18. század óta napjainkig tartó folyamat, vagy folyamatok része. Az

642 Imre, „A modell,” 12.
643 Christian Bessy, Francis Chateauraynaud, Experts et faussaires. Pour une sociologie de la perception (Paris:
Métailié, 1995), 131. Radnóti Sándor arra hívja fel a figyelmet, hogy a hamisítvány mindig egyfajta liberális
eszményt képvisel az originalitás diktatúrája ellen, mégpedig a szépséghez fellebezvén. „The functional concept
of art leaves room for the commutability of works of art, of their replaceability. One of the main features of the
new conception of art, in addition to its afunctionalism (or in any case decreased functionalism), is the
uncommutability and irreplaceability of individual works of art.” Mert a mimoplasztikához hasonlóan, mely
végs  soron egyfajta „hamisítási” eljárás, a m vészeti hamisítvány „is a functional art form, which (in principle)
interchanges the uninterchangeable, substitutes the unsubstitutable.” Sandor Radnoti, The Fake (Oxford:
Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1999), 45-46. Természetesen, a mimoplasztikai alkotásokat soha nem
akarták összekeverni az eredetikkel (?), noha némelyik változat, különösen az él szobrok, minél inkább akartak
hasonlítani az eredetikre és így, tulajdonképpen “helyettesítették” az eredetiket.
644 Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Cambridge 1988: Cambridge University Press/ Berkeley 1991:
University of California Press), 13.



126

attit dök feltalálása nem csak m alkotást készít az él  emberb l, hanem bármikor néz t  is

generálhat, a „ múzeumi” kontextus nélkül. A néz  itt különleges vonatkozásban áll a

vésszel, hiszen a pygmalioni minta értelmében minden néz  m vész is; s t „néz kr l”, a

szó m vészetelméleti értelmében, csak onnantól kezdve beszélhetünk, amikor a

alkotásokhoz való viszony bels vé, „m vészivé” válik.

A pózolás általános elterjedése azt jelenti, hogy a modellek és m vészek esztétikai

viszonya kikerül a speciális kontextusokból (m terem, m hely, templom, szalon,

arisztokrácia) és re produkálhatóvá válik azok számára is, akik k épzettséggel, tehetséggel,

vagy pénzzel nem rendelkeznek. Ha nem hangzana túlzásnak, a szabad behelyettesíthet ség, a

modern m vész demokratizálódása, a „te is lehetsz m vész” pillanata ekkor keletkezik, és ez

azt is jelenti, hogy m vészek, modellek, és néz k egyetlen testben s södnek össze.

Modellek és m vészek társadalma jön létre.

A meztelenség egyre valóságosabb, realisztikus ábrázolása különös konstellációt

hozott létre a festészet és a korai m vész-fényképek között. A modellen keresztül újra lehetett

definiálni a képalkotás eljárásait. Miközben a modell egyre amorálisabb szerepbe került, a

helyzete egyre inkább tolakodóvá vált. A meztelen n i modell többé nem arisztokrata

kastélyok eldugott folyosóin kifüggesztett erotikus metszetek formájában jelent meg, hanem

tömeglátvánnyá vált. A modell, hogy úgy mondjam, funkció.  Ez  a  funkció  a  képi

reprezentáció és a Valóság (az adott pillanatban látott életvilág, melyet valóságként élünk

meg) között új kapcsolatot eredményezett és a hagyományos m vészettörténetben a modern

realizmus, a realista 19. századi festészet születéséhez köthet .

E változás tematizálása Gustave Courbet zseniális festménye, A fest  m terme avagy

valóságos allegória, mely meghatározta m vészeti (és erkölcsi) életem hét évét (L’Atelier du

peintre. Allégorie Réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique [et

morale], 1855, 23. KÉP). A festményt sokan a realizmus mint különálló intézményi stílus

nullpontjának is tartják, hiszen miután az 1855-ös párizsi Szalon visszautasította a képet (és

az Un enterrement à Ornans-t is), Courbet végül egy egyéni, saját kiállításban a Pavillon du

Réalisme nev  kiállításon mutatta be, visszavonva az egyébként már elfogadott többi tizenegy

képét is. A Pavillon du Réalisme 1-es s zámú képét, L’Atelier du peintre cím  festményt

szeretném a modell 19. századi közepi felfogásának jellemzésére felhasználni.

A 19. századi m vészet egyik leginkább elemzett, paradigmatikusnak tekintett képér l

van szó.645 Talán a legmeghatározóbb Michael Fried 1981-es tanulmánya, „Representing

645 A festmény szakirodalma parttalan, lásd például Waller, The Invention of the Model, 44-es lábjegyzetét, 141-
142.
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Representation: On the Central Group in Courbet’s Studio,” mely lényegében az addig

els sorban politikai-személyes ikonográfiai elemzéseket átitatta Courbet valóság-

ábrázolásának kibontásával.646 Fried, miközben festményt és fest t a kés  18. századi francia

festészet teatralitásának (a kép mint egyfajta „dráma”)647 kontextusában mutatja meg, arra

hívja fel a figyelmet, hogy ez a kép lényegében Courbet önarcképeinek sorába illeszthet . A

fest  a maga testiességét („his absorption in his live bodily being”) fejezi ki korai

önarcképein, melyekkel éppen egy anti-teátrális pozíciót foglal el. Ez nemcsak néz -ellenes

magatartás (a néz  radikális tagadását foglalja magában), hanem a fest  mint a képen kívüli

jelenlét tagadása is.648

Fried szerint ez a néz  „imperszonális” pozíciójának, az ú jonnan feltalált „néz ség”

(„spectatordom”) megrendítése végs  soron,649 mely  –  teszem hozzá  –  úgy  lehetséges,  ha  a

néz  is a képbe lép. Két korábbi képének analízisével (a Fürd k és  a Gabonaválogatók)

Fried tovább boncolja Courbet néz képét, mely egyben a fest  önreprezentációja is. Ez teszi

lehet vé, hogy a L’Atelier du peintre központi csoportjában a modellt a fest állványon lév

festmény helyettesít jeként értse meg, és az t állítsa, hogy Courbet így annak „képnéz i”

pozícióját semlegesíti, és e zt a semlegesítést reprezentálja.650 Vagyis azt ábrázolja a fest ,

ahogy  maga és a modell is a (képen lév ) kép részei, mintegy kitágítva a kép határait. Mert

a  kép  az,  ami  együvé  fogja  a  m vészt  és  a  modellt.  E  jelent s  interpretáció  (melynek  azóta

különböz  kritikái illetve továbbfejlesztései keletkeztek) érvényességét nem tagadva, az

alábbiakban csakis a témám szempontjából fontos aspektusra (a m odell szerepére)

koncentrálok, egy eddig nem teljesen kibontott részlet alapján.

A központi csoportot Fried a következ képpen definiálja (24. KÉP - részl et): a fest ,

kezében az ecsettel, kellékeivel; egy meztelen n  (a modell), maga el tt egy anyagot tartva,

el tte levetett ruhái; egy kisfiú; maga az állványon lév  kép; a j átszó fehér macska; s talán a

festmény árnyékában megbúvó két alak, egy Ír N  és mögötte egy “plaster mannequin”, aki

mártír pózba dermed.651 Ebb l a leírásból egy apró részlet marad ki, egy kicsiny zsámoly,

melyet félig eltakarnak a n  levetett ruhái. E kicsiny zsámolyból indítom az interpretációmat.

646 Michael Fried, „Representing Representation: On the Central Group in Courbet’s Studio,” in Allegory and
Representation – Selected Papers from the English Institute, 1979-1980, ed. By Stephen J. Greenblatt (Baltimore
and London: The Johns Hopkins University Press, 1981), 94-127.
647 Lásd könyvét a felvilágosodás festészetér l, Absorption and Theatricality: Painting and Beholder in the Age
of Diderot (Berkeley: University of California Press, 1980).
648 Fried, „Representing Representation,” 108.
649 Fried, „Representing Representation,” 111.
650 Fried, „Representing Representation,” 120.
651 Fried, „Representing Representation,” 96-98.
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A modell ugyanis nyilvánvalóan ezen a kicsiny zsámolyon vagy posztanensen áll, és

err l lép le vagy fel, amikor pózol. A készül  kép egy tájkép, vagyis nem a modellt ábrázolja.

A modell végs  soron idegenként van jelen a m teremben, nem a szokásos helyén (vagyis

pózolva, a kis zsámolyon) áll, olyan, mintha nem is tartozna oda. Félig eltakarja magát, egyik

kezét oldalra döntött fejéhez emeli, mintha v égigsimítana a haján. Épp ú gy, mintha két

pózolás közti szünetben vagy munkája végeztével megpihenne, miel tt felvenné a ruháját.

Vagy ellenkez leg, éppen levetette a ruháját, de a pózolás, az „igazi kép” még nem kezd dött

el.

Kompozíciós ellenalakja – Frie d meglátását követve – a f estmény árnyékában

megbúvó meztelen férfi, aki egy furcsa pózba dermed, mely akár egy keresztény mártíré is

lehetne. A n i aktmodellel ellentétben a férfit pózolás közben látjuk, képként vagy

szoborként. S t, nincs kizárva, hogy egy szobortestr l volna szó. A férfi modell ugyanakkor

egy „halott világhoz” tartozik, melyet Coubert egyszer en egy klasszikus halálfejjel ábrázol.

A n i test, mely a modellkedésen kívül mutatja  meg  a  szemlél t,  és  a  férfi  test,  mely  a

legszigorúbb klasszikus pózolási hagyományt eleveníti fel, együtt hoz létre egy olyan ellentét-

párt, melyr l leolvasható a 19. század közepén egy hangsúlyozott testi, (n i)

szabadságeszmény.

A modell elhagyott helye a klasszikus pygmalioni eredetet mutatja be. E z a kép

könnyen beilleszthet  lenne az els  fejezetben bemutatott pygmalion-motívum

hagyományába, noha a szobor helyét a modell tölti be. A klasszikus csodálói viszony azonban

megfordul: nem a m vész csodálja a modelljét/szobrát, hanem a modell (a funkcióján kívüli,

de mégiscsak modell) nézi a m vészt. Pontosabban, a m vész képét nézi, és azt, ahogy fest. A

modell, az után zás, a csodálat, és a megvetés tárgya, visszanéz a m vészre vagy annak

festményére. A kép egyik botránya, hogy azt mutatja meg, amikor a modell nem pózol és ezt

külön hangsúlyozza azzal, hogy szembeállítja egy abszolút pózba, már-már görcsbe

merevedett testtel. A középs  csoport feszültsége azáltal keletkezik, hogy a meztelen modell

sem a helyén nincs, sem azt nem csinálja, amit kellene: a pózolás hiánya látszik.

Friedet követve, ha a kép-m vész-modell egyetlen közösséget alkot, akkor ez a hármas

viszony két üres ponttól tölt dik meg jelentéssel: az egyik az elhagyott vagy még fel nem

használt  sámli,  a másik pedig a kisfiú.  A röntgenvizsgálatok szerint  a kisfiú kés bb került  a

képre, az eredeti kompozíciónak nem része. Talán azért van ez így, mert Coubert festményén

a modell végs  soron mégiscsak kép, de egy olyan kép, ami tagadja önmagát. A modell nem

igazi néz , mert el választhatatlanul, a pó zolásnál mélyebben tartozik a fest höz. Ezért

szükség van egy igazi néz re: így Courbet egy giccses fricskával élve egy bámészkodó kisfiút
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választott, aki mintha „véletlenül” belesne egy titkos folyamatba, amit alkotásnak hívnak. S ez

a kreatív munka „közvetlenül” fordul a valósághoz, mert a kép tárgya nem a táj (melyet egy

teremben, nem-realista módon készít!), hanem a modell-fest -néz  viszonya.

A modell funkciójának ilyen magas fokú reflexív használata a modernitás

meghatározó jellemz je. S t, egy újabb fokozatát jelenti a testen keresztüli látásnak és éppen

azért lehetséges, mert a póz olás a hétköznapok részévé vált. A pó zoló és a p ózolást rögzít

vész banalitássá vált. Az attit döket bemutató korai m vészek fest k és szobrászok

számára is pózoltak (els sorban Lady Hamilton és Ida Brun), mert azok testükön és

szépségükön keresztül valamifajta esszenciálisan természetit-antikot láttak meg. Olyan ideált,

mely éppen a fest k-szobrászok utánzótevékenységével kel versenyre. Courbet képén

semmilyen effajta ideált nem látunk, a mo dell töredékében rzi modellségét, de semmifajta

eszmény nem ragyog át rajta.

Felt , hogy egyetlen valódi festménnyel sem rendelkezünk, mely a független

pózolást, az attit döket magukat mutatná meg. Rehberg vagy Peroux albumai rajzokat illetve

metszeteket tartalmaznak. Az els  oka az lehet e hiánynak, hogy a korai attit d els sorban a

privát szférához tartozott. Másodszor, talán az, hogy az attit d maga is kép vagy szobor, de

még inkább, hogy az attit t bemutató n  (s kés bb férfi) nem választható el a festményen

egy modellt l. Ha például Vigée-Lebrun Lady Hamilton as a Bacchante cím  képét vesszük

(1790-91, 17. KÉP), akkor nem azt látjuk, ahogy Emma bemutatja egy attit döt, hanem,

ahogy a kép címe mutatja, egy n t, aki bakhánsn ként táncol.

A 19. században, amennyiben a modellek egy (neo-)klasszicizáló szobor eredetijeként

(?) szolgáltak, annyiban voltaképpen mimoplasztikai tevékenységet folytattak. Egyszerre

valósul meg a Courbet által el ször felvetett a model l-mint-nem-teátrális, mint nem

performatív aktus használata, és a modell testével egyre inkább azonosított antik szobortestek

és pozíciók megörökítése. A mimoplasztikai tevékenység tagadása és terjedése együtt jár. Egy

új képkészít  eljárás feltalálása az attit döt nem várt lehet ségekhez juttatta.

6.2 Korai fotográfia: How to look beautiful on pictures?

A korai fotográfia és az attit d (vagy általában az él kép) viszonya számos érdekfeszít

kérdést vet fel, melynek kifejtésére itt nincs mód. A l egfontosabb vita a foto gráfia mint

vészet elfogadásához kapcsolódik, mely vitában közvetlenül vagy közvetetten az ebben a
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fejezetben szerepl k többsége részt vesz.652 A pose plastique és az attit d gyakorlata a fotó-

modellek, különösen az „art” fotóm vészek számára pózoló modellek esetében érdekes

konstellációba kerül. A fotóm vészet és a fest vészet különbsége végs  soron az

attit dökben (is) válik nyilvánvalóvá. Ennek az az oka, hogy azon korai fotósok, akik a

fotográfiát a festészethez hasonló módon ak arták kezelni, él képeket rendeztek vagy

montázsoltak. Ez az él kép-fotográfia egy teátrális képi forma.

A látott dolgok közvetlen, mechanikus rögzítésének történetét vagyis a fotográfia

történetét itt nem kell bemutatni, a halotti maszkoktól Veronika kend jén keresztül a camera

obscuráig hosszú út vezet. 1839-ben Louis Daguerre Franciaországban, míg Fox Talbot

Angliában publikálja eredményeit,653 amit még ebben az évben elneveznek fotográfiának,654

de a daguerrotípia szó is sokáig használatban marad. Az új médium számos változást hozott

az emberek által alkotott képek létmódjában, a vizuális rend szerkezetében, és abban, ahogy

az emberek a képeket nézik általában és használják. Talán a legfontosabb fejlemény, hogy -

mint Kincses Károly kiemeli - a fotográfia feltalálása új típusú memóriastratégiákat teremtett

meg.655

A korai fotográfia témái: csendéletek, önarcképek, portrék, halottak képei, kés bb

tájképek, városképek, n i (erotikus) aktok, és él képek.656 A  korai  fotográfusok  egy  része

(nem mindenki) a fotográfiát épp úgy kezelte mint a festészetet – stúd iókban, fest kre

hasonlító körülmények között készítették a képeket. Az egyik nagy kérdés – a „festés zet

halálán” kívül – az volt, hogy egész pontosan mire való a fotográfus: a valóság megörökít je,

reprodukció-e vagy „m vész,” tehát valami többletet is ad.

A korai fotótechnika esztétikai aspektusai hozzájárultak a tematikai és a m vészeti

kísérletezéshez. A technika fejl dése egyben esztétizálódást is jelentett és már a technikai

eljárások közötti választás is ízlés-, érték-, és szépség-defíníciók közötti különbségtételt

jelentett. Noha itt nincs mód ennek kifejtésére, de például az „albumen-on-paper” eljárás

(mely voltaképpen az els  professzionális fotótechnika 1847-t l) magas felbontású

652 Mary Werner Marien, Photography and its Critics – A Cultural History, 1839-1900 (Cambridge: Cambridge
University Press, 1997), 84-111.
653 Heinz K. Henisch and Bridgit A. Henisch, The Photographic experience, 1839-1914 – Images and Attitudes
(Pennsylvania: The Pennsylvania University Press, 1994), 1.
654 Suren Lalvani, Photography, Vision, and The Production Of Modern Bodies (Albany: State University of
New York Press, 1996), 15-18.
655 Kincses Károly, Pózkatalógus – kultúra, kapcsolatok és a társadalmi helyzet tükröz dése (Kecskemét:
Magyar Fotográfiai Múzeum, 2006).
656 A dagerrotípia témája kimeríthetetlen, itt az egyik legjobb, összefoglaló francia katalógust követtem: Le
daguerréotype français : Un objet photographique. Sous la direction de Quentin Bajac and Domonoque
Planchon-de Font-Réaulx, Paris-Musée d’Orsay – New York, Metropolitan Museum of Art (Paris: Réunion des
musées nationaux, 2003).
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megörökít  képessége olyan esztétikai vitákat váltott ki, melyek a töké letes

részletgazdagságot és a „m vészeti” effektust állították egymással szembe.657 Vagyis  a

technikai változás, els sorban a reprodukció megkönnyebítése, illetve az egyre gyorsabb

expozé, a reprezentáció felfogására is hatással volt.658

Sokan használják a m vészeti fotózás („art photography”) kifejezést a 1 9. század

közepi, els sorban angol-skót fotográfusok egy csoportjára. Maguk a korai fotósok is már

korán többfajta klasszifikációt különböztettek meg, például már 1860-ben Cornelius Jabez

Hughes három kategóriába osztotta fotósokat: automatikus („mechanical”), m vészeti („art-

photograhy”), magasm vészeti („high-art photography”).659 A fotográfia m vészetként való

elfogadása az angol m vészfotósok számára evidens volt.660

Rodgers amerikai fotográfus nagy fotótörténeti könyvében (1872-ben!) a fotográfiát a

szépm vészetek részeként kezeli, egy angol hagyományhoz kapcsolódva „naprajzolás”-nak

(„sun-drawing”) nevezi,661 és rendkívül érdekes leírásában hasznát a következ képpen

fogalmazza meg:

Ha komolyabb figyelmet szentelünk a fotográfia tanulmányozásának, a báj , a nagyság, a
szépség és fenséges érdekes tanulmányai által egyre többet tanulhatunk meg a szépség
eszményi értelméb l. Így míg örömmel és tanulási vággyal él  és élettelen jeleneteket
nézünk, [...] elménkben magasabb hangoltságú elvek tiszta leveg je feléleszti a szeretetet és a
gyengédséget, mely arra szolgál, hogy meger sítse és v égtelenné tegye a sz eretteink iránt
érzett barátság és az érzelem szent kötelékeit.662

657 Anne Kelsey Hammond, „Aesthetic Apsects of the Photomechanical Print,” in British photography in the
nineteenth century – The Fine Art Tradition, edited by Mike Weaver (Cambridge: Cambridge University Press,
1989), 163-179. Itt: 168.
658 Itt nem arra a krízisre utalok, mely m alkotások végtelen reprodukciója során bekövetkez  veszteség során
keletkezik, amit Benjamin tett szóvá, hanem arra a kapcsolatra, ami a fotó-kémiai eljárások és a fotósok
reprezentációs stratégiái között áll/állt fenn.
659 Idézi, John Hannavy, ed. Encyclopedia of Nineteenth Century Photography, 2 vols. (New York-London:
Routledge, 2008), Graham Smith, s.v. „Art Photography” vol.1: 74-76. Vö. Marien, Photography and its Critics,
86-87.
660 John Wood szerint a korai fotográfusok a festészeti hagyomány és egyben a kortárs festészet ismer i voltak
és m veiket gyakran állították festményekkel párhuzamba, illetve a festmények alapján ítélték meg a fotókat.
Wood egyben érdekes egyezéseket mutat ki a romantikus tájképfestészet (pl. Caspar David Friedrich) és a korai
daguerreotípia között. John Wood, The Scenic Daguerreotype (Iowa City: University of Iowa Press, 1995), 11.
661 H. J. Rodgers, Twenty-Three Years, 35. A nap-hasonlat alkalmazása a fotográfia megközelítéséhez a kortárs
köznyelvben alapvet en kódolva volt, hiszen a fény képér l van szó. Például az egyik els  fotós szervezetet The
Solar Clubnak hívták Angliában. A fény és a Nap közötti kapcsolat a fotográfia esetében arra vezethet  vissza,
hogy Fox Talbot, az egyik els  fotográfus, 1845-ös képeit „Sun Pictures of Scotland”-nek hívta.
662 Rodgers, Twenty-Three Years Under a Sky-Light, 40-41. „Giving more devoted attention to the study of
photography and through its fascinating studies of loveliness, grandeur, beauty and sublimity we became
educated more and more to the idelizing sense of the beautiful. Thus while we view with delight and
instructiveness scenes animate or inanimate [...] a pure atmosphere of the higher toned principles, which give
vigour to our intellectual, moral, and artistic education and general culture; awakens an influence of love and
tenderness in our minds and nobely serves to intensify and perpetuate the sacred ties of friendship and
affectionate regard for our kindred.”
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Rodgers egyik kitüntett témája, hogy a fotó jelenlétet tartalmaz, így a családtagokra

való emlékezés legbiztosabb formája. Vagyis a fotográfia mint m vészet közösséget teremt az

emberek között. Ezért különösen a portrékban a személyesség megtalálása alapvet ,663 mert

ez a s zemélyesség tükröz dik a képen át. A j ó fotók és a jó po rtrék azonban nem

automatikusan születnek. A kérdés tehát az, hogy hogyan is lehet „karakteres” képeket

létrehozni a géppel.

Rodgers gondosan instruálta az eljövend  fotósnemzedéket és magát a „közönséget”

arra, hogy miképpen lehet az arcka rakterisztikán keresztül a hangulatot eltalálni.664 Egyik

fejezetében, mely praktikusan a „Kifejezés – hogyan is n ézzünk ki szépen a képeken?”

(„Expression – How to look beutiful in p ictures”) címet viseli, tételesen bemutatja és

illusztrálja a jellegzetes arckifejezéseket (25. KÉP), mellyekkel csatlakozik a 18. századi test-

szenvedélykifejezés hagyományához, de akár Delsarte „módszerével” is párhuzam vonható

(lásd 7. fejezet). A pózolás megtanulása itt a t ét, melyekkel „karaktert” kell alkotni. A

karakter ugyanis még nem egy ember bels  lényege, csak rá jellemz  természetes adottság,

hanem el állítandó „természet”. A küls  kifejezés és a be ls  természet összefüggése a 19.

században a frenológia kétes tudományában is testet öltött, melyhez a fotográfusok b ségesen

szolgáltattak anyagot.665 Nemcsak külön „pózoló széket” találtak ki a fotográfusok, melyek

biztosították azt, hogy az alany sokáig egy helyben maradjon, hanem az alanyokat ki is

képezték.

A fotográfia m vészi jellegéhez hozzátartozott, hogy a fotográfusok tehnikai

értelemben aránylag könnyen tudtak illúziókat létrehozni a képeken, például „szellemeket”

mutatni.666 A fotók festményhez közeli oldalát hangsúlyozták a litográfiák és színezett vagy

éppen átfestett fotók.667 A k orai fotográfusok nagy része „amat r”-nek számított abban a z

értelemben is, hogy a fotózás csak tevékenységük egy részét alkotta, ha nem éppen hobbiból

(a nem-pénzkereset értelmében) zték. Például Disdéri, egy jól ismert francia fotográfus az

1850-es években egyszerre volt színész, pohárgyártó kisiparos, egy dioráma tulajdonosa és

bankrabló.668 Egy kép „m vészi” elrendezéséhez ugyanis nyilvánvalóan több kell, mint egy

mechanikus képel állítás.

663 Rodgers, Twenty-Three Years Under a Sky-Light, 42.
664 Henisch, The Photographic experience, 38-42.
665 Lalvani, Photography, Vision, and The Production Of Modern Bodies, 48.
666 Henisch, The Photographic experience, 70.
667 Henisch, The Photographic experience, 93-116. Painted photography
668 Henisch, The Photographic experience, 216.



133

A m vészfotó „m vészi” elrendezése színházi, de legalábbis rendez i kívánalmakkal

járt. A sikeres fotóhoz nem csak technikai tudás, hanem az elrendezésben, és a hatásban is

gyakorlat kellett. A „m vészi” képet meg kellett rendezni. A korai fotográfiákon az attit dök

többszöröz dnek: a fotók témái között szerepelnek valódi attit dök, direkt a fotó kedvéért

megrendezett él képek (festmények), a n arratív jelenetek/él képek fotózása (els sorban

mesék, de sokszor regényjelenetek), „home entertainments” megörökítései, színészek a

szerepeikben (amikor nem világos, hogy a színész vagy a szerep a kép tárgya). Ezen képek

közül készültek olyan fotográfiák, melyek a „szépm vészetek tanulóinak modelljéül

szolgáltak.”669 (lásd alább).

A  fotográfus  mint  színházi  rendez  felfogása  talán  ahhoz  is  hozzájárult,  hogy

színészek el szeretettel pózoltak a kamerának. Identitásukat szerepeik is adták, a híres színész

és az általa megjelenített alak k ülönösképpen egybejátszik. A „szere p” és a s zínész

megörökítése között sokszor nincs különbség. Disdéri, az egyik leghíresebb fotográfus

például egy olyan vizitkártyát (carte de visite) készített Adelaide Ristori-n ak, melyben az

Médea szerepébe bújik, egy jól ismert pose plastique témát használva fel (26. KÉP).670 Ristori

egyik nagy szerepe Médea volt (27. KÉP). Sarah Bernhardt egyik korai Nadar fotóján 1862-

l, görögös ruhában, egy posztanensen támaszkodik.671 A fotográfus, a színházrendez , és az

attit dök, él képek között ebben az id ban sok a hasonlóság, hiszen mindkett  a

performativitás eszközével él – éppen Disdéri volt ennek egyik mestere.672

A korai fotográfusok általában festészeti terminusokkal is illeték a tevékenységüket.

Egy identifikáció nélküli album a párizsi (Garnier) Opera könyvtárában, mely nagyrészt 1853

és 1854 közötti fotókat tartalmaz, egyszer en „Études d’aprés Nature” címet viseli.673 A fotók

nagy része (cigány vagy cigánynak öltöztetett) n ket ábrázol, hétköznapi ruhában, de

általában különleges arckifejezéssel vagy nem-szokványos mozdulat közben. Néhány kép

„tableau vivant”-szer  allegóriát mutat: egy csuhába öltözött öreg férfi koponyával a kezében

áll egy fiatal üldögél  n  el tt (28. KÉP). Ezek a képek jellegzetes példái az 1850-es, 60-as

évek kísérletezéseinek.

Az études d’aprés nature általános értelemben minden olyan képet jelentett, melyeket

els sorban vészek (fest k, rajzolók, szobrászok) számára fotóztak. Tájak, állatok, „scènes

669 Calmé, „Les Tableaux vivants,” 17.
670 Calmé, „Les Tableaux vivants,” 42.
671 Nadar, les années créatrices : 1854-1860 (Paris: Réunion des Musées Nationaux, 1994), old. 147 (kép 103.)
672 Helmut Gernsheim, Creative Photography – Aesthetic Trends 1839-1960 (London: Faber and Faber Limited,
1962), 69. Gernsheim a carte de visite feltalálását, vagyis az olcsó és kicsi fotókat összeköti a „setting” növekv
fontosságával.
673 „Études d’aprés Nature” B. 330. Talán 1855-ben készítették az albumot, mely Malacrida és kisebb részt
Vallou de Villeneuve fotóit tartalmazza.
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de genre” és ak tok tartoztak a tárgyak közé. A mezte len n ket ábrázoló fotók akarva-

akaratlanul komoly bevételi forrássá váltak a korai fotósok számára.674 Ezeken a képeken a

modellek antikizáló pózokban és sokszor kifejezés nélküli arccal voltak fotózva. A

Magyarországon található anyag alapján Kincses Károly szerint jellemz  „a fan sz rzet,

vagina teljes kiretusálása, a hangsúlyozottan erotika-mentesség.”675 Ez a k ifejezetten a

modell-pótlásra létrejött képek esetében talán igaz, de a pornografikus illetve erotikus képek

és a képz vészeti modell-pótló fotók közötti távolság hamar bejárható. Az „esztétikai akt”

(le nu esthétique), ami majd a századel n egy francia újság címeként is szolgál, e zen korai

„modell”-képek transzformációjával, a p ózok tanulmányozásával, a testkultúra fejl désével,

és nem utolsósorban a „természet” újbóli konstrukciójával új jelent ségre tesz szert (lásd

alább).

Az études d’aprés nature cím vagy inkább m fajmegjelölés sokszor, talán

jellegzetesen, csak a z aktképeket jelölte. (Ér dekes párhuzam talán, hogy Rehberg Lady

Hamilton albumának is az a címe, hogy Drawings faithfully copied from Nature.)  Talán  a

„Természet”-et itt nem(csak) a tökéletes megfelelés jegyében, hanem valamifajta

kend zetlenség, „devoilement” jelenség jegyében kell érteni. Köztudottan a természetesség és

a meztelenség közötti megfelelés nagy eszméja a 18. századba nyúlik vissza (ha nem

korábban, a „vadember” fel/meg-találásáig), azonban a m vészi – vag y fogalmazzunk úgy,

színpadi – meztelenség mint valami természetesen el állítandó, vagy még inkább, az az

állítás, hogy ez a természetesség közvetlenül megörökíthet , a 19. század közepén jön létre.

A fotótechnika az els  id kben rendkívül hosszú expozét igényelt, körülbelül fél

órát,676 de  sokszor  a  modellnek  mozdulatlanul  kellett  állnia-ülnie  órákon  keresztül.  Noha  a

század közepe táján már feltaláltak olyan eljárásokat, melyek az expozét pár percre (már

Daguerre 6 perces expozét tudott), illetve kés bb pár m ásodpercre rövidítették le, a k orai

fotográfiai apparátus (a készülék felállítása, beállítása) nem tette lehet vé, hogy a fotográfia

„pillanatnyi”, „ad hoc” benyomásokat rögzítsen. Ez az egy ik, technikai oka annak, hogy a

fotós témák az 1840-es és 50-es években sokszor csendéletek voltak vagy legalábbis beállított

képek. A másik ok pedig a vizuális rend lassú alakulása, mely még nem tette lehet vé, hogy a

kép fogalma a portré és a festett vászon beállításain túl a valóság jelenlétét új módon képezze

le.

674 Hélène Pinet, „De l’études d’après nature au nu esthétique,” in Sylvie Aubenas, ed., L’Art du nu au XIXe
siècle – le photographe et son modèle (Paris: Hazan/ Bibliothèque nationale de France, 1997), 30-37. Itt: 30.
675 Kincses Károly, „Egy kis akt tipológia,” in A modell, 125-136. Köszönöm Kincses Károlynak, hogy
tanulmányát emailben is elküldte.
676 Luis Nadeau, Encyclopaedia of Printing, Photographic, and Photomechanical Processes, 2 vols. (New
Brunswick: Atelier Luis Nadeau, 1989), s.v. „Daguerreotype”, 1:83-84.
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Ebben az értelemben az attit d illetve a mimoplasztika technikája és a korai

fotómodellek élményei között s ok különbség nem volt. Talán ennek egyik érdekes

folyománya, hogy az említett korai album néhány képén a nem-grekizáló fiatal n  egy

(görögös?) oszlopnak támaszkodik (29. KÉP). Az études-jelleg és az természet után val ó

megjelenítés itt azt jelenti, hogy ez a hosszas várakozás, az „él ” test jelenik meg a képeken,

„ahogy az volt.” A híres szobrok vagy a híres képeken látható emberek pózai és az „él ”

testek között egyfajta tanulási viszony alakult ki. Ez a viszony tovább bontható a fotók mint

személyes jelenlétet tükröz  képek (tkp. ikonszer  létmóddal) és a „plasztika” mint valami

múltbeli anyag jelenvalóságának egybevágásával.

6.3. Képek, szobrok, aktok

Közelebbr l szemlélve a szobrok, az attit dök, és az aktok fotói között a 19. század második

felében nem várt kapcsolódásokat találni. Ennek els dleges oka a már említett „el /meg-

rendezés” vagyis a fotográfiák egy része színpadi képeket, „jeleneteket” örökített meg. Az

attit d illetve a pose plastique performativitása bizonyos fotográfusok számára tökéletes

anyagot nyújtott. Ekkor az addig nem rögzített pózolás is új reprezentációs felületet talált

magának.

A tableaux vivants és a pose plastique fotókat nem igazán tudták definiálni. Sokszor a

„scènes de genre,”  „genre photography” illetve „roman-photo” szavakat használták rá.677

Egyes fotósok, például Rejlander vagy Cameron képeit „narrative, staged photography”-ként

írják le, külön kiemelve a preformatív jelleget (lásd alább 6.4 és 6.5). Calmé amat r, illetve

professzionális képekre osztja fel a fen tmaradt képanyagot, de ennek a felosztásnak a

hasznosságáról én nem vagyok meggy dve.678 A témák, források, modellek szerint való

felosztás járhatóbb útnak t nik, noha szi lárd rendszert így sem érhet el az elemz , mert

meglátásom szerint egy folyamatos kísérletezésr l van szó.

A tableaux vivants szórakozások a francia Második Birodalom kedvelt arisztokrata

játékai lettek és minthogy a fotográfia els  nagy, kísérleti korszaka éppen erre az id re esik,

(az 1850-es és 60-as évekre), sok olyan kép is fennmaradt, melyekben a fotósok éppen a

császári udvar, els sorban Eugénie császárn  szórakozásait örökítik meg.679 Például másokkal

együtt Comtesse Castiglione válik a leghíresebb-hírhedtebb kísérletez vé, azonban ezekr l az

677 Gernsheim, Creative Photography, „Genre”, 89-94. Calmé, „Les Tableaux vivants,” 28.
678 Calmé, „Les Tableaux vivants,” 44.
679 Lásd ehhez els sorban Pierre de Lano, Les Bals travestis et les tableaux vivants sous le second empire (Paris:
H. Simonis Empis, 1893). Valamint Calmé, „Les Tableaux vivants,” 31.
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él képekr l és a párizsi m vészeti életben betöltött funkciójukról az Olvasót Calmé

munkájához utalom.680 Engem itt sokkal jobban érdekel a fotók, modellek, és a

mimoplasztikai gyakorlat összefüggése.

Utaltam rá, hogy a korai fotográfusok egyik legfontosabb tevékenysége meztelen n k

fotózása illetve pornográf képek gyártása volt. Már a 18. században, Marie Sallé Pygmalion-

el adásában a kosztüm hiánya fontos szerepet töltött be. A n i meztelenség (vagy legalábbis

lenge öltözet) és az antikvitás megjelenítése természetszer en az attit d els  performereinél,

különösen Lady Hamiltonnál egybeesett. Az 6.1- ben érintett modell konstrukciója a

fotográfiai aktban is tetten érhet . Az antik szobortestek mint minták legitimálták a

meztelenséget vagy a majdnem-meztelenséget. Ugyanis, ahogy érveltem eddig is, a 19. század

elején az attit dök, az él szobrok, a „plastic models” mint testi fényképek m ködtek, melyek

az eredetik többé-kevésbé pontos másolatai kívántak lenni. A szobrok kés bb is megmaradtak

a rögzítés fontos témáiként.

Szobrászat és f otográfia között intim kapcsolat áll fent. Az 1850 -es évek elejét l

hivalos és nem-hivatalos felméréseken a nemzeti vagy éppen birodalmi m vészeti örökséget

fotók segítségével mérték fel.681 A fotókon megörökített szob rok több céllal is készültek, s

talán az egyik legfontosabb nem-szándékos következmény a néz , vagyis a szobrok

élvezésének új pozícionálása. Egy „eredeti” megnézéséhez ugyanis nem kellett már utazni

vagy tartósan letelepedni egy idegen városban, s t a színházba, cirkuszba, vagy szalonba sem

kellett elmenni, hogy a pózoló-m vészeket lássa. A n éz  egyedül maradhatott a s zobor

képével vagy az azt megjelenító test képével.

Egy másik, talán még fontosabb következmény a szobrok fényképezése által a fotó

gyakorlata és a fotókról való gondolkodás megváltozása.682 A szobrok a legkorábbi fotótémák

közé tartoztak: Fox Talbot The Pencil of Nature cím  albumában (1844-46 közötti fotók) már

publikál busztöket.683 Talbot maga a szobrok fotózását különösképpen ajánlja, mert 1.

Fehérek 2. Bármilyen pozícióba helyezhet ek 3. Szabadon lehet a kamerát mozgatni el ttük

(közelebb és távolabb vinni) vagyis a méret változhat 4. Szépen be lehet ket világítani (fény-

680 Lásd Lano, Les Bals travestis, 38. oldalán a Comtesse mint római asszony (hetéra?) megjelenítését. Valamint
Calmé, „Les Tableaux vivants,” 34-41.
681 Geraldine A. Johnson, „Introduction,” in Sculpture and Photography – Envisioning the third dimension,
edited by Geraldine A. Johnson (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 1-19. Itt: 4.
682 Joel Snyder, „Nineteenth-century photography of sculpture and the rhetoric of substitution,” in Sculpture and
Photography – Envisioning the third dimension, edited by Geraldine A. Johnson (Cambridge: Cambridge
University Press, 1998), 21-34.
683 Snyder, „Nineteenth-century photography of sculpture,” 22.
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árnyék).684 A s zobrokkal való kísérletezés maga után vonhatta az emberek mint szobrok

fotózását is. Ugyan magától értet , de egy „jó”, „karakteres” portérhoz az embernek

mozdulatlanul kell pózolnia. Ez a mozdulatlanság éppen az a megfagyott szobor-lét, melyben

egyetlen pózba (és egyetlen pillanatba) mindent bele kell foglalni.

Az antik szobrokról készült fotográfiák kommerciális termékekké váltak, el ször egy

„m vészeti” közönség számára.685 Maguk a fotográfiák lettek a modellek, mert azt gondolták,

hogy amit a fotók ábrázolnak, az tökéletesen megfelel annak, ahogy a néz k szabad szemmel

néznének a szoborra. Ebben a szemléletben a fotográfus és médiuma mint kreatív elem nem

szerepelt, tulajdonképpen a médiumon átnéztek. Itt talán közvetlenül tetten érhet  az a már

idézett, kimondatlan (?) vélekedés, miszerint a fotók úgy m ködnek mint a személyes jelenlét.

Pedig minden korai s zobor-fotográfia „megrendezett”: éppen a talboti eredeti instrukció

értelmében els sorban a fénnyel való kísérletezés eszközei.

Az 1860-as évekre a m tárgyak fotózása intézményesült abban az értelemben is, hogy

maguk az intézmények vagyis a m úzeumok készítettek reprodukciókat a gy jteményük

nevesebb darabjairól és azokat fotókiállításokra elküldték, mint például a bécsi Birodalmi

Múzeum az 1865 -ös párizsi Société française de photographie kiállítására. 686 Az 1869-es

Société-kiállításra Braun fotográfus már egy v álogatott tárlatot nyújtott be a k ülönböz

európai múzeumok (Párizs, Bécs, Weimar, Firenze) mestermunkáiból.687 Egyes fotográfusok

a hatvanas években egyenesen specializálódtak festmények és szobrok kizárólagos

reprodukciójára, például Charles Michelez vagy Bingham.

A szobrokkal való foglalatoskodás az él  testek és a szobortestek közötti határvonalat

is feszítette. A szobrok mint plasztikus, jól bevilágítható tárgyak fotózása sok fotós számára

az els  lépés lehetett „m vészeti” effektusok létrehozásában. Egy évszám nélküli album, mely

a Golpo címet v iseli (ilyen nev  fotográfusról nem találtam adatot), két rendkívül érdekes

fotót tartalmaz. Az els n egy kivehetetlen, talán él  személy burkolózik tökéletesen egy nagy

fehér leped be, melynek megvilágítása márványszer  jelleget kölcsönöz az anyagnak (30.

KÉP). A k övetkez  képen egy (Mária-?)-szobor látható egy n agy kereszttel, melynek

megvilágítása épp olyan mint az el  teljes lepelben álló alaké. (31. KÉP) A két kép között

els sorban a „plasztikai” megvilágítás jelenik meg. A legkülönösebb, hogy ugyanez az album

684 Fox Talbot, The Pencil of Nature, Plate V. kísér szövege (Bust of Patroclus). Idézi Snyder, „Nineteenth-
century photography of sculpture,” 22-23.
685 Snyder, „Nineteenth-century photography of sculpture,” 30.
686 Catalogues des expositions organisées par la Société française de photographie, 1857-1876 (Paris: Éditions
Jean-Michel Place, 1985), 1865-ös katalógus reprintje, 33-39.
687 Ibid., 1869-es katalógus reprintje,7-8.
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tartalmaz görögös fejpánttal megjelen  n ket is, azonban csakis portrékat. (32. KÉP) 688 A

plaszticitással és egyben a jelenléttel való kísérletezés a korai fotográfia egyik jellegzetessége

lesz, mind Rejlander, mind Lady Hawarden, vagy éppen Cameron sokat kísérletezik ezzel

(lásd alább).

A m vészeti fotográfia egyik kísér jelensége a gimnasztika, majd az 1880-es évekt l

szület  „fizikai kultúra” (la culture physique), vagyis a testépítés és az izomzat új felfogása

(lásd 8. Fejezet). A test képének átalakulásában az antik szobrok fényképei és az új testedz k

találkoznak, közvetlen modellként.689 Van der Weyde a kor híres testedz jét, Sandow-t

ábrázoló fotója az antik szobor és az izmos férfi közötti tökéletes megfelelést mutatja (33.

KÉP, 1890). Egy másik aspektus, hogy a m vészek számára modellként szolgáló szobor-

fotók  helyett  a  fotókon  az  él  emberek  is  modellekké  válnak,  mint  például  Thomas  Eakins

fotóin  és  festményein  az  1880-as  években  (34.  KÉP).690 Ez a gyakorlat közvetlenül

hasonlóságokat mutat a 19. század eleji cirkuszi pose plastique-kal (vö. 4.2.1).

Az 1850-es években azonban a fotók, a szobrok, és a modellek között még nem ilyen

direkt a kapcsolat. Jules Boitouzet (1822-18??), elfeledett francia fotográfus egyik 1853-55

közötti akt-sorozatában a modell egy antik n  büsztjével néz szembe (35. KÉP), egy másikon

a kamerába nevet. Ezeken a talán pornográf célzatú képeken mindig megtalálható a n

levetett ruhája is. Talán egyik legérdekesebb képén a meztelen, olvasó modell egyik melle egy

tükörben tükröz dik, a tükör másik felén pedig egy meztelen, mosdó n t ábrázoló (grekizáló

?) szobor található, mely háttal néz felénk (36. KÉP).691 Ha figyelembe vesszük, hogy ezek a

fotók egykorúak Courbet képével, akkor a modell és a p ózolás közötti egyre mélyül

szakadékot láthatjuk.

Ezek a képek a mimoplasztikai gyakorlat peremén helyezkednek el, mert felhasználják

a szobrokat, de pusztán a mellettük kiállított meztelen n i test kontrasztjaképpen. A szobor

referenciaként szolgál a „m vészeti világra,” hogy legitimálja a meztelen n t. Boitouzet

azonban fotózott antik szobrokat is. Ezeknek a képeknek a rendeltetése ellentmondásos. Talán

az 1855-ös Szalonra készültek, ahol volt egy fotó-szekció és a kés bbiekben is állítottak ki

tárgyakról készült fotókat.692 Az 1858-as londoni Photographic Society kiállításán például

688 BnF DEP; Eo 156 b számú albumbol GOLPO, évszám nélkül, sorszám nélkül.
689 Tamar Garb, „Modeling the Body – Photography, physical culture, and the classical ideal in fin-de-siècle
France,” in Sculpture and Photography, 86-100.
690 Michael Hatt, „Eakins’s Arcadia – Sculpture, Photography, and the redefinition of the classical body,” in
Sculpture and Photography, 51-67.
691 Boitouzet, BnF DEP, Eo 126 nagyalakú fólia album.
692 Elizabeth Anne McCauley, Industrial Madness – Commercial Photography in Paris, 1848-1871 (New Haven
and London: Yale University Press, 1994), 242, és 46. lábjegyzet. A kés bbi Société française de photographie
kiállításai közül 1859-ben számos m tárgyakról készült képet állított ki. Catalogues des expositions organisées
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számos m tárgyról készült fotót állítottak ki. Bizonyos, hogy ideális „modellek” voltak,

hiszen emberi alakokat ábrázoltak, és mozdulatlanok voltak, tehát a fény-árnyék hatást, illetve

a különböz  beállításokat különösen jól lehetett rajtuk kipróbálni. Természetesen nem csak

szobrokat, hanem festményeket, tárgyakat, és növényeket is fotóztak.

A fest - és szobrásztanulók számára készült képek mint már korábban említettem

ezeknek a kísérletezéseknek az eminens megtestesít i voltak. Ezeken a képeken hivatásos

modellek létez  m alkotások, szobrok és festmény-alakok pózait vették fel, á ltalában

meztelenül, hogy az izmok játékát a fes t - és szobrásztanoncok számára mutassák be. Egy

ilyen képet académie pour artists-nak hívtak. Párizsban Gaudenzio Marconi (1842-1885)

külön sorozatokat hozott létre, specializálódott a m vésznövendékek számára való

képgyártásra.  magát A Szépm vészeti Iskola hivatalos fotográfusának hívta (Photographe

officiel de l’Ecole des beaux-arts), noha ilyen pozíció hivatalosan nem létezett.693

Marconi maga is fest  volt eredetileg és m helyéb l sorra kerültek ki az anatómiai-

tudományos-m vészeti célra készített aktok-fotók, melyek közül sok kép (erotikus)

magángy jteményekbe is került. Két jellemz jük van: meglep en sok férfimodellt használ és

a képeken a testek általában megfeszített testek, “plasztikusak” vagyis nem alkalmaz

vészeti effektusokat, t csak az izmok láthatósága érdekli. Például egyik legszebb képén

talán egy Michelangelo-tanulmányt utánozva egy férfi ül meggörnyedve tökéletes szoborként,

hasizmain a fény árnyékol,  egyik keze megfeszítve,  a másikban talán törvénytáblát  tart.  (37.

KÉP).694 A Ludovisi Arész/Marshoz hasonló ül  pozíció egy másik férfi-akton is

megtalálható (38. KÉP), ahol ugyan kevésbé feszített az izomzat, de a hasizmok ráncolása itt

is látható.

Marconi többalakos képei tökéletes attit dök, például az a fotó, melyen három n alak

ül, egyikük egy széken, mellette ketten k étoldalán pedig a földön térdelnek, ülnek.

Mindegyikük szenved, vagy halott láthatóan, arcuk – a széken ül  kivételével – nem látható.

(39. KÉP).695 A képben több formula egyesül: a lelki fájdalom kifejezését a testi pozícióval

mutatja meg. A f ormulák között a Mária-képek jellegzetes imádkozása (vö. pl. Re jlander

„Vallás” kompozíciójával a The Two Ways of Life cím  képen, 6.4) talán a jobb oldali n alak,

par la Société française de photographie, 1857-1876 (Paris: Éditions Jean-Michel Place, 1985), 1859-es
katalógus reprintje, 12.
693 Claudia Clavatorta, s.v. Marconi, in Hannavy, Encyclopaedia, 889-890.
694 BnF DEP; G. Marconi; Eo 46 b; 3 vols; vol. 2: A. 1998 – 00056.
695 BnF DEP; G. Marconi; Eo 46 b; 3 vols; vol. 3: D.L. 1869, 605.
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míg a bal ol dali talán egy Niobé-fájdalom kifejezésével azonosítható. Mindkét pozíció

jellegzetes attit d-téma.696

Talán konkrét festményt-szobrot utánoz az általam „Három Gráciának” elnevezett kép

(40. KÉP). Egy n  áll háttal, mellette két másik átkarolja, de arcaikat eltakarják. Talán a kor

híres szobra, Canova jellegzetes Gráciáinak pozíciójára utal Marconi, noha ez a kompozíció,

melyben a három n  összekapaszkodva áll, örökl  motívum, jellegzetes ikonográfiai

formula már Rubensnél. Itt az az érdekes, hogy a középs  n  háttal áll és ezért közvetlenül

Raffaello Három Gráciájának lehetne megfeleltetni, mert ott is háttal áll a középs  n alak.

Persze kérdés marad, hogy az arcok miért vannak eltakarva, hiszen ez végs  soron nem egy

igazán erotikusnak szánt kép (?).697

Ezeken és számos más képen Marconi voltaképpen nem modelleket fotóz, hanem

képeket rendez meg, és ezekr l a képekr l készít lenyomatokat. A courbet-i felfedezés, mely

szerint a mo dell önálló létez  lett, ebben a gyakorlatban úgy van továbbfejlesztve, hogy a

modell mint egy attit d jelenik meg, m int egy konkrét, elrendezett, plasztikus m tárgy, ami

egy (mérhet ?) ideált jelenít meg. Ennek az eszménynek természetesen tanító célzata is van,

de a 19. század második felére jellemz  esztétikai horizont, az adott ízléskánon

jellegzetességeit is magán hordozza. A töké letes testek létrehozása és e t ökéletes testekr l

való képkészítés a 20. századi (elit és populáris) m vészet-világ alapjait fekteti le.

Marconi képei ugyanis Európa-szerte (de talán világszerte) a k és  19. századi

vészeti oktatás (s talán gyakorlat) alapelemeivé válltak, legalábbis a jelent sebb

képz vészeti iskolák raktáraiban megtalálhatóak voltak. Talán m int modell-helyettesít

képeket nem használták fel mindenhol közvetlenül. Legalábbis ez a gyanú Magyarországon,

ahol a Képz vészeti Egyetem Könyvtárában is egész Marconi-albumokat találtam (lásd

részletesen a Függelékben).

Az ideális (testi) szépség biztosítja azt a csatlakozást, melyen keresztül a néz  – a

tanuló vagy az erotikus látványra éhes szemlél  – a múlttal közvetlen kapcsolatba kerül,

hiszen ezek a testek, ezek a mimoplasztikai alkotások nem a jelenben gyökereznek, hanem a

múlt meghatározott szegmenseihez kapcsolódnak. Mégis, maga a fotó-jelenlét közvetlen

közelbe hozza az ábrázoltakat. Ezért Marconi póz-fotóiban nem csak testek és izmok, hanem

bizonyos id  is kódolva van. Ez az id  éppen a plasztikusság által kódolt. A „plasztikus” már

Herder Plastik-ja óta egyfajta él  antikvitást jelent és ez az, ami megadja az alapját a modell-

helyettesít  fotográfiák különös id struktúrájának.

696 Köszönöm Radnóti Sándor segítségét a képek olvasásában.
697 BnF DEP; G. Marconi; Eo 46 b; 3 vols; vol. 3: 1869, 591.
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Marconi mellett persze számos aktkészít  vagy éppen m vészeti fotó-készít

praktizált. Különösen érdekes a Le Dion nevével fennmaradt album 1864-b l, melyben egy

hölgy hol allegorikusan, egy földgömbbel pózol, miközben keze az égre mutat, hol pedig egy

hárfával, antik hetéraként néz a k amerába (41. KÉP). Ezekben a képekben nincs semmifajta

erotika, de az antik utalásrendszer alkotja a képek témáját.698 A fotós számára való pózolás

többet jelent, mint a fest  számára, hiszen valamifajta közvetlen testi élmény marad meg a

képeken.

 Az alábbiakban a m vész-fotográfia két híres alakjával zárom ezt a fejezetet, akik nem

csak modelleket használtak, hogy antikizáló képeket készítsenek, hanem kimutathatóan

kifejezetten használták a pose plastique vagy attit d hagyományát. Rejlandert és Cameront

(és számos más korai fotóst) számtalan közös kísérletezésen túl az köti össze, hogy

mindannyian érdekl dtek az iránt, h ogy miképpen lehet a „plaszticitást” a fotón

megjeleníteni. Ez a plaszticitás számukra els sorban az él szobrok, vagyis él  testek

márvánnyá változtatását jelentette, és azt, hogy a fény-árnyék viszonyok miképpen

teremthetik meg egy nem-márvány (szövet vagy él  hús, b r) dolog gondosan kidolgozott

szoborszer ségének illúzióját. Ennek az illúziónak a lefényképezése pedig olyan aktus, mely

végs  soron valóban „szobrot” vagyis egy id ben állandó létez t hoz létre a fotóval, mely

ennek az állandóságnak jelenlétet ad.

5.4 A fotó plasztikussága: The Two Ways of Life

A plaszticitás fotón történ  ábrázolása leginkább egy svéd származású britet izgatott. A brit

vészeti vagy „creative” fotográfia699 egyik alapvet  alakja Oscar Gustav Rejlander (181?-

1875).700 Svédországból származik, eredetileg fest nek tanult Rómában, majd valószín leg

1841-ben Londonba költözött, kés bb 1846-ban feleségével együtt Wolverhamptonba, egy kis

vidéki angol városba. Ekkoriban els sorban festett, az 1848-as Royal Academy kiállításon ki

is állított egy ma már e lveszett festményt.701 Wolverhamptonban nyitotta meg el s

fotostúdióját, egyik meghatározó élménye az 1851-es londoni Világkiállítás fotó-szekciója.

Hamar híressé válik fotó-tanulmányaival, különösen Raffaello Sixtusi Madonnájának puttóit

698 BnF DEP; Le Dion, Eo 152, 1864.
699 Helmut and Alison Gernsheim, Creative Photography 1826 to the present – an exhibition from The
Gernsheim Collection (Detroit: Wayne State University Press, 1963).
700 Edgar Yoxall Jones, Father of art photography: O. G. Rejlander (Newton Abbot: David and Charles, 1973).
Stephanie Spencer, „O. G. Rejlander: Art Studies,” in British photography in the nineteenth century – The Fine
Art Tradition, edited by Mike Weaver (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 121-131. Cf. Gernsheim,
Creative Photography, 77-78.
701 Spencer, „O. G. Rejlander: Art Studies,” 121.
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él  gyermekekkel helyettesítve.702 Rejlander eleinte úgy gondolta, hogy a fotográfia a fest ket

jobbá és gondosabbá teszi majd, ezért készített ilyen kísérleteket.703 Szoros barátságot ápolt

egy Coleman nev  színész-menedzserrel és ezért valószín , hogy sok képén Coleman

társulata pózol.704 Kés bb Londonba költözött és ott halt meg 1875-ben, összesen kilenc

aranyérmet nyerve brit és a nemzetközi kiállításokon.705

Rejlander voltaképpen „esztétikai” fotókat készített vagyis eleve úgy kezelte a fotót,

mint m vészeti tárgyakat létrehozó eljárást. Ennek érdekében sokszor komolyan gyakoroltatta

modelljeit, ha p edig nem tudtak pózolni rendesen, akkor professzionális modelleket

szerzett.706  a festészet és a fotográfia célja között nem érzett igazi különbséget. Ugyanakkor

nem másolt közvetlenül (mely, mint láthattuk, bevett formája volt a m vészeti fotográfiának).

Az antik szobrok utánzásából kinöv  specifikus „draped model” esetében különleges

hangsúlyt fektetett arra, hogy az anyag és a test között tökéletes legyen a megfelelés,707

vagyis, hogy a textil kiemelje a tes t formáját, ne pedig elrejtse azt (tehát olyasmivel is

kísérletezett mint Golpo).

Ennek érdekében a régiek technikájához folyamodott, mely szerint a ruhá t úgy kell

ábrázolni, mintha nedves volna, hogy a testhez tapadjon. Rejlander ezt a technikát szó szerint

alkalmazta, nemcsak vizet, hanem például kávét is öntött az anyagokra, hogy a testszín és a

„drapery” között a le gkevesebb különbség legyen.708 Így a fényviszonyokat is meg tudta

változtatni az alkalmazott kosztümökkel, talán a modellek nagy bánatára. Rejlander azonban a

portréknak lett a legnagyobb mestere, s aránylag kevés a pose plastique technikájával készült

munka. Ezekb l kiemelkedik az Iphigenia or Evening Sun cím  kép (42. KÉP), melyben a n i

alak a Milói Vénusz pozíciójához hasonló pózt vesz fel (vagyis a láb és törzstartást), bár, mint

Spencer megjegyzi, ez a pozíció, a contrapposto számos reneszánsz festmény alappozíciója,

vagyis egy általános festészeti formula fotós megjelenítésének is tarthatjuk. Ez a gyönyör

fotó egy tökéletes szobrot ábrázol, melyben a s zépség különös eszménye jelenik meg,

miközben a „plasztikus” vagyis a szobor mint jelenben él  múlt témáját is megjeleníti.

Bizonyos értelemben nagyon is aby warburgi esetr l van szó a korai fotográfusok és

Rejlander gyakorlatában. Amennyiben ugyanis a festészeti hagyományt igyekeztek az új

médiumban továbbélni, úgy annak összes formuláját és ikonográfiai készletét, eljárását is

702 Jones, Father of art photography, 14.
703 Jones, Father of art photography, 15.
704 Jones, Father of art photography, 15-16.
705 Spencer, „O. G. Rejlander: Art Studies,” 121.
706 Jones, Father of art photography, 17.
707 Spencer, „O. G. Rejlander: Art Studies,” 123.
708 Spencer, „O. G. Rejlander: Art Studies,” 123.
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alkalmazták. Úgy t nik, hogy Rejlander esetében, különösen a korai képeinél, a f estészeti

hagyomány komoly hatást gyakorolt a fotótechnikára. Els dlegesen a témaválasztás illetve a

mimoplasztikai gyakorlat, a modellek mint szobrok alkalmazása a korai képeken

nyilvánvalóan egyfajta ecset helyett a kamera színeivel való festést takar. Rejlander igencsak

tudatosan reflektált a fes tészet és a foto gráfia közötti összefüggésre „An apology for art

photography” cím  el adásában.709 Azonban mindig akad valami akart-nem-akart többlet

ezeken a képeken, különös mesterkéltség, a mo dell modell-jellege megmarad. Els sorban

moralizálása és az allegorikus képek létrehozásának szándéka teszi olykor különösen

csiszolatlanná a testkezelését.

Egyetlen óriási allegória létrehozása mozgatta, amikor elkészítette a híre s The Two

Ways of Life cím  allegorikus képét, eredetileg a Manchester Art Treasures Exhibition

pályázatára, 1857-ben.710 Természetesen ez a kép Re jlander többi „ imaginárius” fotójának

környezetében helyezkedik el, s egyben korai példája az 1860-as és 1870-es években tökélyre

fejlesztett viktoriánus fotó-tableau vivant-nak.711 (43. KÉP) A fotót körülbelül harminc

negatív alkotja, melyeket egyenként nyomtatott a végs  kép-papírra.712 Ezért  sokan  a  fotó

valóságábrázoló elvének (lehet ségének) megsértéseként fogták fel. Bizonyos tekintetben

tartható anomáliának, hiszen Rejlander soha többé nem alkotott ilyen nagy képet, és soha

többé nem alkalmazta ezt a technikát. Az id szakból sincs több hasonló nagyméret  példa.

Végs  soron talán a legextrémebb kísérletnek lehet tekinteni, hogy az új médiát a szobrászati

és a festészeti hagyomány tematikájával és felfogásával használja fel. Ezért például Marien

szerint egy olyan fotóról van szó, melyet nem is fotótechnikával készítettek.713

1857 április végén már két nyomat készen volt. Noha a kép recepciótörténete is

nagyon érdekes (egyesek igazi freskónak nevezték, míg mások elvetették, ismét mások

botrányt okozónak tartották),714 az alábbiakban a kép elemzésébe merülnék és a nnak a

mimoplasztikai gyakorlattal való összefüggésébe. Rejlander ugyanis minden valószín ség

szerint „profi” modelleket használt, vagyis pose plastique-m vészeket. Rejlander a kép

elkészítése után évekk el megvallotta, hogy a már e mlegetett Madame Wharton poses

plastiques csoportjának szolgálatait vette igénybe a kép el állításában.715 (Lásd 4.2.2.) Jones,

Rejlander egyik alapos életrajzírója azonban azt állítja, hogy nincs nyoma annak, hogy

709 Graham Smith, s.v. „Art Photography”, in Hannavy, Encyclopaedia, 72-76. Itt: 75.
710 Jones, Father of art photography, 17.
711 Quentin Bajac, ed., Tableaux vivants – Fantaisies photographiques victoriennes (1840-1880) (Paris: Réunion
des musées nationaux, 1999).
712 Spencer, „O. G. Rejlander: Art Studies,” 128.
713 Marien, Photography and its Critics, 88.
714 Jones, Father of art photography, 18. Spencer, „O. G. Rejlander: Art Studies,” 128.
715 Jones, Father of art photography, 22.
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Madame Wharton csoportja 1857-ben akárcsak a közelében is járt volna Wolverhamptonnak,

mint ahogy annak se, hogy a modellek Manchesterb l jöttek volna.

Azonban Jones egy másik érdekes adata szerint 1858-ban, körülbelül egy évvel a kép

elkészülte után egy bizonyos Madame Laurent mutatott be tizenegy pose plastique-ot  a

kisvárosban és talán ez a hölgy tartozhatott eredetileg Madame Warto n csoportjához. Ha a

hölgy már korábban is wolverhamptoni látványosság volt, akkor talán t és attit djeit

láthatjuk egyik-másik félaktban Rejlander fotóján.716 Bárhogy is, a póz olás, az attit dök

hagyománya mindenképpen szerepet játszik a képen, és talán tekinthet  az els  igazi attit d-

fotónak, melyekb l kés bb, els sorban Amerikában, igencsak sok fog készülni.

A The Two Ways of Life talán azon képek egyike, melyekre a már i dézett Hughes

gondolt, amikor a „Hight Art Photography” kategóriáját teremtette meg. Ez az a kategória,

mely az individuális m vészi kifejezést a leginkább összeköti az új médiával, miközben

egyfajta Gesamtskunstwerk jellege van: színházi bemutatást, nyomatkészítést és festészetet

egyesít.717 Rejlander maga 1858 áprilisában hosszasan fejtegette a fo tóhoz vezet

motívumait.718 Egyebek között azt is állította, hogy ezt a képét annak a célnak rendelte alá,

hogy bemutassa „a fotográfia plasztikusságát” (the plasticity of photography).719

Ahogy Talbot korábban a szobrokat, a mezte len – megvilágított vagy homályba

burkolózó – alakokat Rejlander a fénnyel való játékként kezeli. A fotó plasztikusságát vagy

pontosabban, a festészethez hasonló, a plasztikusságot ábrázolni képes tulajdonságát, attit d-

csoportok mutatják be. Vag yis az at tit dök megint a „m vészet” hordozói, jelen e setben a

festészettel való harcban a fi atal fotográfia reprezentációs potenciáját kell bebizonyítaniuk.

Egyben érdemes felfigyelni arra, hogy ez a kép egy rosszul sikerült freskótól az életszer ség,

a „jelenlét” lenyomatában különbözik.

Rejlander képének „m vészi” jellege els sorban témája: egy apa (vagy Bölcs) két

fiának mutatja meg az élet kétosztatúságát, leegyszer sítve gonosz (b nös) és jó (erkölcsös)

oldalra. Már Courbet hasonló képén is láthattunk ilyen moralizálást, Rejlander a viktoriánus

Anglia erkölcsi kívánalmainak talán egyik legpontosabb nyomatát készíti el a k éppel (a

királyn  is rendelt bel le Albert herceg számára!). Egyesek szerint Raffaello Athéni iskoláját

imitálja ezzel a képpel, „kifejezetten viktoriánus ízzel.”720 A fes tészettel való különbséget

716 Jones, Father of art photography, 22. Érdemes felfigyelni, hogy Warton és Laurent is franciásan „Madame”-
nak írja a nevét, mely a korabeli angol „francia”-képr l is árulkodik. Talán a bordélyházak „Madame”-jainak is
ez az eredete a magyarban.
717 Marien, Photography and its Critics, 87.
718 Idézi, Jones, Father of art photography, 19-20.
719 Idézi, Jones, Father of art photography, 19.
720 David L. Jacobs, s.v. „Rejlander,” Hannavy, Encyclopaedia, 1187-1188, itt: 1188.
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hangsúlyozta a m vész, amikor már 1858-ban azt állította, h ogy tudatosan törekedett arra,

hogy a Pre-Raffaelitákhoz ne hasonlítson a kép (illetve a technika).721

A kép hangsúlyozottan drámai, performatív jellegét er síti az óriási drapéria-függöny,

ami felül belóg s ezzel az egé sz jelenetet egyfajta színpadi képként mutatja be. Fr ied

elemzésével élve, ez a gesztus egy korábbi festészeti képalkotási eljáráshoz hasonlít, a

„drámai”, „színházi” festményekre utal. A háttér háromosztató: egy sziklakapu áll középen,

melyb l a s zabad természetre látni, jobb oldalt egy üres szoborfülke, baloldalt leomló

drapéria. Két súlyos oszlop keretezi a sziklakaput, az egyiket befutja a repkény. Ez a háttér

Rejlander saját bevallása szerint a klasszikus hátteret helyettesíti (mivel Wolverhamptonban

nem talált antik romokat), egy barátja kertjér l van szó.722 Mind az apa, mind a fiúk görögös

tunikában vannak, az apa (vagy a Bölcs) alakja egyenesen prófétai, egyik kezét elbocsátóan,

vagy „lemondóan” emeli a rosszra hallgató fiú felé.

Összesen 28 em beri alak található a k épen, melyeket kilenc nagy csoportra lehet

szétválasztani. A k ép el terében, szinte a n éz  szeme elé tolakodik négy meztelen alak,

melyek különálló csoportot alkotnak az apa és a fiúk lábainál. Ez a négy n alak vezeti át és

köti össze a rosszat a jóval . Természetesen mindegyik allegorikus vagy legalábbis tekinthet

allegóriának, a háttal fekv  „Bakkhánsn l” az arcát eltakaró, de a néz nek majdnem teljes

meztelenségét feltáró „B nbánat”-ig. Ez a négy alak talán dominánsabb mint maga az Apa és

két fiú központi alakja, mert ezek alkotják a hidat a jó és a rossz oldal között. Ez a „híd” jelleg

kompozícióilag tökéletes, ugyanakkor kissé furcsa, hogy az arcát eltakaró ártatlanság

mutatkozik a talán legromlottabbnak.

 A The  Two  Ways  of  Life összes meztelen alakja n  természetesen a b nös oldalon

találhatóak, illetve az átvezet  szakaszban. A kép jobb oldalán, az erkölcsös tevékenységeket

(„the proper use of life”) megjelenít  kisebb csoportok között egyetlen (fél)meztelen alak

szerepel, mégpedig egy imádkozást (?) ábrázoló tipikus tableau vivant (ezt hívja Rejlander a

„Vallás” allegóriájának),723 ahol csak a b nbánó csupasz háta látszik. Ha ezt a z alakot is

beleszámoljuk, akkor összesen kilenc meztelen vagy meztelenked  n alak figyelhet  meg,

némelyik talán ugyanaz a modell. Ezeknek egyetlen közös tulajdonságuk mindenképpen van:

az arcaik (egyetlen kivétellel!) nem azonosíthatóak, vagy elfordulnak, vagy le vannak takarva.

Az azonosítás kizárása nemcsak az aktmodell „szemérmessége” vagy az id k jó erkölcse

miatt történhetett, hanem talán azért is, hogy ne derüljön ki, hogy kevés modellt használt

721 Idézi, Jones, Father of art photography, 20.
722 Jones, Father of art photography, 19.
723 Jones, Father of art photography, 20.
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Rejlander. Esetleg a nyílt arcnak külön jelentése is van, mintegy „visszatereli” a figyelmet az

él  jellegre.

A meztelen n alakok, melyekre itt korlátozom az ele mzést, csaknem mindegyike

valamifajta antik ikonográfiai rendszerbe helyezhet . A f otó bal alsó sarkában ül -fekv -

hever  hármas, és az ket követ  álló duett („Szirének”), akik mind egyetlen vonalban a

rosszra hallgató fiúra néznek, tipikus hetéra-pozíciókba helyezkednek. Funkciójuk

nyilvánvalóan a csábítás, azonban ezt a csábítást mint antikizáló (esetleg orientalizáló)

szimbolikus,  vagyis  az  allegóriánál  jóval  direktebb  alakokként  teszik.  A  szó  szoros

értelmében erotikus talán csak egyetlen önmagát felajánlva hever  n  a bal alsó sarokban lév

hármas közepén, s  az egyetlen is, akinek az arca többé-kevésbé kivehet . Az arc láthatósága

és a test meztelensége, csábítása között közvetlen a kapcsolat; az arc mintegy meger síti a

testi csábítást, külö n felhívja a néz t, illetve a fiú t, hogy itt nem egy szobortestr l van szó.

Ehhez hasonló az eg yetlen „kortárs” aktnak tekinthet  hölgy, aki a háttérben elmosódva

csókolózik. Benne semmifajta „antik” nincs, egyszer  angol örömlányt jelenít meg és

valószín leg az is, mert teste különbözik az el térbe állított, feltételezhet en profi pózolók

testeit l.

A tökéletes szobortesteket, s így a 19. század közepi populáris mimoplasztikai

gyakorlat megtestesít it, a középs  négy aktmodell képviseli. Talán nem járunk messze a

valóságtól, ha mind a n égy pozíció el képeként egy-egy korábbi képz vészeti mintát

feltételezünk. A non plus ultra él szobornak a kissé brutálisan letakart fej  „B nbánatot”

lehet tekinteni, aki teljes fels testével fordul a néz  felé, ám kivehetetlen arccal – ebben az

értelemben ellentéte a b al sarokban hever  arccal rendelkez  csábító testnek. Ez az ellentét

„tárgyszer ségével” vagy „szoborszer ségével” is kiemelhet , hiszen a szobrokat szokták így

lepellel letakarni.

Az él  test és az él  testtel megjelenített szobortest közötti feszültség érzékeltetésére

éppen Courbet képén láttunk egy példát. Ott a funkcióját nem betölt  modell meztelensége és

egy kifejezetten pózoló vagy egyenesen szobor meztelensége közötti feszültség állt fenn.

Rejlander majdnem egyidej  fotográfia-montázsán a kih ívó erotika arca és az ártatlan

(szobor-)test közötti disszonancia látható, mely talán többet is mond, mint egy aránylag

könnyen megfejthet  allegória-párt. A korabeli (angol) néz  számára ugyanis ezek a testek és

ezek a pozíciók ismertek lehettek, a vásárból, a színházból, vagy a klubból (lásd 5.2.3.). Így

közvetlen vonatkozásban álltak a valósággal, nemcsak egy általános „rosszat” jelenítettek

meg, hanem az (erotikus?) pose plastique kompániákat konkrétan. Rejlander használata ezek



147

közvetlen lenyomatát adja, mintegy legitimálja tevékenységüket, miközben egyben örök

emléket is állít e mimoplasztikai gyakorlatnak.

5.5 Julia Margaret Cameron (1815-1879)

Julia Margaret Cameron a korai n i fotográfusok egyike, újrafelfedezése óta megkerülhetetlen

alakja a brit és n emzetközi fotótörténetnek.724 Cameron a b rit koloniális adminisztráció

elitjéhez tartozott, apja az East India Company magas rangú tisztvisel je volt, Calcuttában

született 1815-ben, eredetileg Julia Pattle-nek hívták. 1835-ben házasodott össze Charles Hay

Cameronnal (1795-1880), a brit kormány különböz  magas tisztségeit betölt  úrral,

Calcuttában – ekkor nemcsak húsz éves volt, hanem húsz évvel fiatalabb mint a férje. Julia

Cameron ekkoriban az európai kolónia egyik, ha nem „a” v ezet  hölgye volt. 1848-ban

visszatértek Angliába, hat gyermekük született, adoptáltak öt rokongyereket, és vég ül egy

kolduslányt is, Mary Ryan-t, aki kés bb Cameron egyik legfontosabb modellje lesz. 1858-ban

férje visszatér Ceylonra, hogy kávéültetvényeit gondozza – s zámos és hosszú ideig tartó

látogatásról van szó. Julia Cameron magányos és depressziós lett, egyik lánya és férje 1863-

ban egy fotókészüléket és a sötétszobához szükséges felszereléseket adományoztak neki.

Noha már korábban gy jtött fotókat, 1863-tól megszállottan kezd fotózni és

kísérletezni. Minthogy nem kereskedelmi céllal teszi,725 tág tere van a kísérletezésre,

albumokat készít, melyeket baráti körének (vagy azzal a céllal, hogy valakit baráti körének

részévé tegyen) osztogat.726 Bár sokszor fizettek neki az ajándékba adott képekért, végül az

1870-es évek elejére elfogyott a pénze. Sokszor hajnalig dolgozott és számos m vész gy lt

köré. Sok képéhez ideális modelleket keresett (ahogy egyik levelében kétségbeesetten írta, „I

cannot find a Lancelot”), els sorban illusztrációként Alfred Tennyson költeményeihez (1874-

75). 1874-ben elkezdte írni saját fotográfiai „életrajzát” Annals of My Glass House címmel.

1876 elejére visszatértek Ceylonra, ahol Cameron fotóaktivitása igencsak csökkent, hiszen

els sorban társasági barátainak szánt ajándékokról van szó. 1879-ben halt meg.727

724 Helmut Gernsheim, Julia Margaret Cameron – Her Life and Photographic Work (New York: Aperture Inc.,
1975 [1948]).
725 A vélemények eltér ek, Weaver szerint egyértelm en eladásra szánja a képeket a kezdetekt l fogva. Weaver,
„Julia Margaret Cameron – The Stamp of Divinity,” 154.
726 Joanne Lukitsch, Julia Margaret Cameron (London: Phaidon, 2001), oldalszám nélküli bevezetés. Cameron a
fényképezés elkezdése el tt is osztogatott albumokat és könyveket. Például 1859-ben egy olyan albumot is,
melyben Rejlander fotói voltak, de ugyanígy 1863-ban – miel tt elkezdte volna a fotózást – szintén Rejlander
képeket ajándékozott unokahugának. Mike Weaver, „Julia Margaret Cameron – The Stamp of Divinity,” 151-
161, in: British photography in the nineteenth century, itt:153.
727 Ez a rövid életrajz kivonatolva els sorban Gernsheim, Julia Margaret Cameron, 15-57 alapján.
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Cameron els sorban portrékat készített, imádta a híres embereket, az e ddig ismert

(talán összes) fotográfiái közül mind embereket ábrázol (se csendéleteket, se táj akat, se

szobrokat, se épületeket nem fotózott).728 Tevékenységének elején személyzetének n tagjait

mint Madonnákat, angyalokat, vallásos életképeket fényképezte. Ezek a képek közvetlen

megfelelést mutatnak a mimoplasztikai tevékenységgel, amennyiben antikizáló kosztümben

mutatnak be n ket. Szüzséik azonban Lady Hamilton témáihoz, vagy akár csak a korban

(1850-es, 60-as évek) alkalmazott attit dökhöz képest (erotikus szórakozások) igencsak

eltér ek, hiszen ha nem is vallásosak, de tárgyukat mindenképpen meghatározza valamifajta

Mária-kultusz, a viktoriánus „tiszta n ” felfogás.729 A fo tókon dominál a k eresztény

ikonográfia és a kereszt ény szimbólumkészlet, de a pár évvel korábbi Rejlander-

moralizáláshoz képest (mely inkább a b n miatt volt érdekes), ezeken „tiszta” világot látunk,

nincs helye az erkölcstelennek, még elrettent  példaként sem.

Mary Ryan-on kívül, akit szépsége miatt fotózott, egyik kedvenc modellje

cselédlánya, Mary Hillier volt, akit oly gyakran örökített meg Madonnaként, hogy Mary

Madonna gúnynéven emlegették a környéken.730 A n i részvétel különösen fontos az új

reprezentációs m vészetnél, hiszen a f estészet alapvet en férfim vészet. Cameron nem az

egyetlen n i fotográfus, számtalan n i fotóssal talákozunk, különösen az angol nyelvterületen.

Az egyik Lady Hawarden Clementina (1822-1865), aki 1857-t l kezdve készít fotókat és épp

olyan játékosan mint Cameron, Rejlanderhez hasonlóan „megrendezett” fotókat készít.731

Különösen n i portréi figyelemreméltóak, az egyik körülbelül 1864-es fotó éppen mintha egy

pose plastique pillanatot ragadna meg.732 (V and A, PH 261-1947/D659). Lady Hawarden

Rejlanderhez nagyon hasonlóan az anyagok plasztikusságának külön figyelmet. Általában

ablak mellett, különleges megvilágításban készült (él )képei a modelleket szobrokként

kívánják bemutatni.733

Cameron munkái azonban abban különlegesek, hogy  nem csak a kép témájával vagy

fényviszonyaival kísérletezett, hanem egyfajta amat r bátorsággal a szennyezett, piszkos,

vagy éppen alulexponált negatívból is készített printeket, melyeket kiállításokra küldött. Ez a

kor „tisztaságra” törekv  sztenderdjeivel szemben (vö. akárcsak Lady Hawarden képeit)

forradalmi újítás volt. Ehhez technikai értelemben az is hozzájárult, hogy Cameron tudatosan

728 Lukitsch, Julia Margaret Cameron, oldalszám nélküli bevezetés.
729 Carol Mavor, Pleasures Taken – Performances of Sexuality and Loss in Victorian Photographs (London: I.B.
Tauris, 1996), 43-69.
730 Mavor, Pleasures Taken, 47.
731 Virginia Dodier, Clementina, Lady Hawarden (New York: Aperture, 1999).
732 Dodier, Clementina, 75. V&A, PH 261-1947/D659.
733 Például V&A, PH.379-1947.
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„puha fókuszt” használt, nem állította élesre a gépet.734 Egyszer azt írta: „What is focus and

who  has  a  right  to  say  what  focus  is  the  legitimate  focus?”735 Képein ezért különösen

esztétizáltak, ugyanis nem a látott valóság tökéletes visszaadása a célja, hanem éppen ennek a

valóságnak egyfajta imaginárius, nem-valósággá tétele. Ezt pedig nem (csak) egy él kép vagy

él szobor megrendezésével éri el, hanem a fotó saját technikai tulajdonságainak különböz

kombinációival.

Mégis, a festészeti aktuális tre ndhez való alkalmazkodás is lehet az új technika oka.

Éppen a festészet új dimenzióinak felfedezése (vagyis a látott valóság közvetlen ábrázolásáról

való lemondás) játszhatott szerepet Mrs. C ameron kísérleteiben. Erre némi bizonyítékkal

szolgálhat, hogy Cameron a Pre-Raffaelitákhoz közeli George F. Watts , kora ünnepelt

fest jének m vészeti tanácsait is meg hallgatta. Például Watts Magdalena-festménye számos

fotográfiáját ihlették (The Lady of the Lake, The Dream).736 Stílusában  egyébként  is  a  pre-

raffaelitákra hajaz, hiszen tulajdonképpen festményszer  fotográfiákat készít.737

Historikusságában is rájuk hasonlít, igen sok képe voltaképpen egy múltbeli, h si narratíva

(Paul et Virginie, Beatrice, Ofélia, R ómeó és Júli a, etc) megjelenítése. Ennek a tök életes

kifejezése utolsó nagy vállalkozása, Alfred Tennyson verseskönyvének fotográfiai

illusztrációja (Idylls of the King).

Madonnái, Magdalénái azonban szobrokat, természetesen mindenekel tt Michelangelo

Piétáját illetve más Piétákat i s ábrázolnak.738 A szobrok utánzása legkorábbi témái közé

tartozott pl. „Sibyl after the manner of Michelangelo” (1864) cím  képe.739 Megemlíthet

Isabel Batemanról mint antik istenn l készült fotói 1874-b l,740 vagy éppen még korábbi,

híres Szent Ágnes képei, melyeken a lepel mint márv ány van elrendezve (épp ú gy mint

734 Ez egy véletlen felfedezés volt, melyet kés bb tudatosan alkalmazott. Marien, Photography and its Critics,
98-99
735 Idézi Mavor, Pleasures Taken, 47.
736 Ahogy Weaver írja, Watts hatását „impossible to overestimate”. Weaver, „Julia Margaret Cameron – The
Stamp of Divinity,” 158. Noha Watt hatása nagy lehetett Cameronra, Cameron is nagy hatást gyakorolt Wattra,
hiszen egy 1872-es Wattnak ajándékozott fotón (Florence), Watt a következ  bejegyzést készítette: „I wish I
could paint such a picture as this.” Gernsheim, Creative Photography, 84. A pre-raffaelitákat egyébként többek
között éppen azzal is kritizálták, hogy fotográfusokat másolnak. Aaron Scharf, Art and Photography, 76.
737 Mavor, Pleasures Taken, 48. Már korabeli kritikusokat is fest kre emlékeztetett „Caravaggio, Tintoretto,
Giorgione, Velasquez and other princes of their art. The aggroupments and figures are so skilfully arranged that
it is difficult to determine what they could gain by being painted. The Art Journal, February 1868. Idézi
Gernsheim, Creative Photography, 82.
738 Julian Cox and Colin Ford, Julia Margaret Cameron – The Complete Photographs (Los Angeles: The J. Paul
Getty Museum, 2003), pl. katalógus szám: 35 Love (1864). Vagy katalógus szám: 78, Madonna and Child
(1864)
739 Cox and Ford, Julia Margaret Cameron – The Complete Photographs, katalógus szám: 25.
740 Cox and Ford, Julia Margaret Cameron – The Complete Photographs, katalógus szám: 170-172. (Royal
Photographic Society, Bath)
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amivel egy-két évtizeddel korábban kísérleteztek).741 Ugyan férfiakat is ábrázolt olykor

tógában, ám cameroni férfi-képekr l, melyek antik szobrokat utánoztak volna, nem tudunk.

Ennek egyik oka az lehet, hogy férfiakról általában portrékat készített és kevés az egészalakos

férfikép. Igazi fantáziaképeken csak n k szerepelnek Cameronnál, mintegy saját, zárt világot

teremtve.

Cameron esetében az archeológia és a po puláris múlthasználat érintkezett számos

esetben. Talán a leghíresebb példa a Teachings from the Elgin Marbles cím  1867-es képe

(44. KÉP).742 Itt  talán  még  egy  fontos  oka  feltárul  annak,  hogy  miért  fotóztak  olyan  sok

(él )szobrot a korai m vészfotósok. Ez pedig az volna, hogy Cameron már 1864-ben

kijelentette, hogy az a célja, hogy „megnemesítse” (ennoble)  a  fotográfiát,  így  emelve  azt  a

magas m vészetek közé.743 Vagyis a „n emesnek,” „szépnek,” a kultúráltság szempontjából

fontosnak tartott tárgyak reprezentációja magát a reprezentációs eljárást is hitelesítette. Talán

nem lehet jobb legitimációs példát találni mint az Elgin-márványokat.

Az Elgin-márványok története közismert, az talán kevésbé, hogy ez volt az els  olyan

eset, amikor egy állam hivatalosan a szépm vészetek promóciójába fogott.744 Az Elgin-

márványok egyben az angol-brit esztétikai diskurzuson belül is komoly hatással bírtak, hiszen

egyrészt az „ eszményi szépség” új kategóriáit hozták, másrészt a re ynolds-i esztétikát

megingatták, ugyanis az újonnan vásárolt szobrokat közvetlen testutánzásnak vélték s

ennélfogva az eszményi szépség az él  testben is felfedezhet vé vált.745 Igazi forradalmat

végül nem jelentett a 19. századi szobrászatban/festészetben, noha az él  test mint tökéletes

szobormodell elméleti lehet sége voltaképpen az attit d-pose plastique kísérleteknek a

legfontosabb el feltétele vagy kísér jelensége volt. (Nem vagyok bizonyos abban, hogy itt az

ok-okozati vagy legalábbis hatásláncolat miképpen is áll fent – az Elgin márványok hatottak a

vészeti gyakorlatra-elméletre vagy pedig azok éppen egy már el készített meta-térbe

érkeztek meg.) Mégis, végs  soron ez teszi lehet vé, hogy Mrs. Cameron éppen az Elgin-

márványokat használja fel min t olyan alkotásokat, melyek „tanítják” a m vészt vagy a

szemlél t.

Cameron valószín leg a kele ti timpanon (orommez , az abl akok és az ajtó k feletti

díszítés) fennmaradt töredékét használta fel, mely állítólag Athéné születését mesélte el. Ez a

741 Cox and Ford, Julia Margaret Cameron – The Complete Photographs, katalógus szám: 242-243.
742 Cox and Ford, Julia Margaret Cameron – The Complete Photographs, 124, katalógus szám: 1110 és 111,
NMPFT Herschel Album (1867).
743 http://www.imamuseum.org/art/collections/artwork/rosebud-garden-girls-cameron-julia-margaret.
744 Rochelle Gurstein, „The Elgin Marbles, Romanticism & the Waning of ’Ideal Beauty’”
Daedalus 131, no. 4, On Beauty (2002): 88-100.
745 Gurstein, „The Elgin Marbles,” 93-94.

http://www.imamuseum.org/art/collections/artwork/rosebud-garden-girls-cameron-julia-margaret.


151

töredék két n i testet ábrázol, az egyik ül (vagy inkább kuporog), a másik neki támaszkodva

félig  fekszik.  Mindkét  alaknak  hiányzik  a  feje  és  a  kezek  bizonyos  részei,  könyökt l  vagy

csuklótól lefele. Talán két istenn t, Aphroditét és Diánát ábrázolhatta eredetileg (45. KÉP).

Ha valóban ez lehetett a minta, akk or Cameron pocsék munkát végzett, ugyanis a ké t test

egymáshoz viszonyán kívül szinte semmi nem maradt meg. Se az áttetsz , valóban

„vizesnek” látható ruhák, se a kéztartások nem ugyanazok.

Két változatban készült el a fotó. Az egyiken a baloldalt ül  n  szembenéz, a jobb

oldalt ül  pedig maga elé (vagyis jobbra). A másodikon a baloldali jobbra néz, kvázi ránéz a

neki támaszkodónak, míg az belenéz a kamerába illetve egy kissé unottan, kifelé néz a képb l.

Az arckifejezések semlegessége illetve unottsága azt is jelentheti, hogy ezek a képek valóban

csak tanulmánynak készültek és nem publikus használatra – noha ennek ellentmond, hogy épp

úgy ajándékozásra kerültek, mint a többi kép. Az arcok semlegessége persze éppen azért is

lehetséges, mert az eredetik feje hiányzik és Cameron talán nem tudott semmilyen utasítást

adni, hogy miképpen „reprodukálják,” vagyis végs  soron „restaurálják” él  testtel a

márványba szabott kifejezést.

Mi következik abból, hogy egy fotográfus a kor eszményének tartott (noha nem igazán

utánzott) ókori m alkotást reprodukálni kíván? El ször is, hogy a szépségideált a pozíció

hordozza és nem a konk rét megvalósítás. Cameron, és minden fotós-rendez  és minden

attit d-m vész egy bizonyos testi elrendezést, „hangoltságot”, kompozíciót utánoz és nem a

miniat r részleteket. Lényegtelen, hogy Cameron a vizes ruhát itt most pr dsége, a modellek

kényessége vagy egyéb technikai akadály miatt nem reprodukálta (mely Rejlandernek az

Iphigeneia-n nem esett nehezére), a lényeg az, hogy nem egy pontos leképezés. Ami pontos,

és mérhet , az a karok-lábak-törzs-fej egymáshoz képest való rendje, szimmetriája, elosztása,

és ez alkotja az utánzás tárgyát. A fotós egy mérhet  szépséget akar utánozni, mintha a képi

logika az új médium után is megmaradna.

A mimoplasztikai gyakorlat ezen a képen rekonstrukció is, hiszen a fejek illetve kezek

megmaradnak. A szob ortestek utánzása és ennek az utánzásnak a képi rögzítése a szobrok

pozícióit mintegy kiszabadítja a márvány fogságából, újra „él vé” teszi. A p ozitúra

szabadsága (s persze a jelmez, az antik ruha) szabad kulturális tárggyá válik, melyet bárki

felvehet, illetve megvehet. A mimoplasztika fotográfiai terjedése végs  soron a pozíciókon

keresztül egy komplex rendszerre mutat rá, melyben az elit m vészete, a g rekománia, és a

szépség különös elmélete ötvöz dik és talán ez alkotja a szecesszió egyik forrását is.

Egy másik idill, mely már voltaképpen szecessziósnak is nevezhet , a Rosebud

Garden of Girls címet viseli  (46.  KÉP).  Ez a fotó Alfred Tennyson kertjében készült  és szó
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szerint Tennyson egyik versét akarj a ábrázolni („Come into the Garden, Mau d”), melyben

el fordul ez a s or (rosebud garden of girls). A képen antikizáló leplekben négy hölgy

kibontott hajjal ül illetve áll. Közel tömörülnek egymáshoz, mivel valószín leg közel vannak

a kamerához, melynek nem elég nagy a látómez je. Ezen az 1868-as képen a természet, az

antikvitás, és a n iesség már tökéletesen egybetartozik, éppen úgy, ahogy harminc évvel

kés bb az els  amerikai modern táncosn k fogalmazzák majd meg magukat. S e hasonlóság

annál közelibb, hogy a versben is táncoló lányokról esik szó.

Tennyson verse és annak képi megjelenítése közötti „transzformációs” eljárás olyan

vizualizáció, melyhez Cameron a pózolásban szerzett gyakorlatot használja fel. A v ersben

nem szerepel, hogy egész pontosan hány lány táncol a kertben és az sem, hogy hogyan is

néznek ki (csak annyit tudunk, hogy szépek és kék a szemük). A zonban természet és test

közötti határvonal feloldása szerepel és t alán ez a z a p illanat, amikor el ször

megfogalmazódik, hogy az antik minta közvetlenül utánozható, a „természetesség” azt is

jelenti,  hogy  egyre  kevesebb  választ  el  az  él  növényekt l,  mi  több,  az  emberben  is  van

valami növényi. Ezt Tennyson – akinek a hatása a body culture kialakulásában teljesen

mell zött – így fogalmazza meg: „And the soul of the rose went into my blood.”

6.6 Összefoglalás

A fentiekben a mimoplasztikai tevékenység és a korai fotográfia néhány közös metszetét

emeltem ki. A modellkedés feltalálása azonnal megteremtette az anti-pózolást is, erre hoztam

példaképpen Courbet festményének elemzését. A fotográfiai gyakorlat egyik fontos kísérleti

állomása volt a szobrok fotózása. Azt állítottam, hogy a szobrászati plaszticitás magukon a

képeken is tükröz dik, a „plaszticitás” fotografikus létrehozása épp úgy izgatta Rejlandert

mint Cameront.

Az attit d, az él szobrok fényképszer  m ködése (hiszen egy el hívható jelenlétet

hoznak létre) az új fényképek alanyaivá is teszi az él  testeket, hiszen helyettesíthetik az igazi

szobrokat. De még inkább, egy többszörös, immáron alig követhet  fordulattal maguk a

fényképek is modellként kezdenek el szolgálni a képz vészeti iskolákban. A pózolási

gyakorlat mindenesetre a fénykép igényelte pillanatnyi megmerevedés egyik alapfeltétele is,

hiszen egyetlen pillanatban kell összes síteni a „karaktert.”

A mimoplasztikai tevékenység következ  felhasználása Amerikában fog

bekövetkezni, talán egy félreértésnek köszönhet en. Természet, lélek, test nagy hármassága

mint kulturális gyakorlat a delsarte-i attit dökben ölt majd testet. A következ  két fejezet ezt
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az átalakulást mutatja be, eg yben ideiglenesen lezárva az attit d-pose plastique 19. századi

fregmentált történetét.
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7. François Delsarte és az esztétika mint pozitív tudomány

A mimoplasztika a 19 . század közepére általános m vészeti technikává vált. Világszerte

azonban különböz féleképpen épült be a társadalmi gyakorlatba. A l egmeghatározóbb,

messzeható esztétikai, politikai, és m vészettörténeti következménnyel a német és az egyesült

államokbeli elsajátítás bír. A német mimoplasztikai gyakorlatot az antikvitás és a test német

kultuszának histográfiájában többé-kevésbé feldolgozták, ezért ezen tanulmány utolsó két

fejezetét a speciális amerikai recepciónak szentelem.

Ez a f olyamat sok szálon mozog, meghatározó tényez je az úg ynevezett „Delsarte-

módszer.” Állításom szerint ez a módszer azonban nem eredete, hanem következménye az

amerikai mimoplasztikai elsajátításnak. Ebben a fejezetben a „módszer” névadója, egy francia

énektanár/amat r filozófus, François Delsarte (1811-1871) életét és különös tanait dolgozom

fel. Ezeket a fragmentumokat kés bb az Egyesült Államokban egy egységes módszerré

dolgozzák, melyek az ún. „Delsarte-féle attit dökben” öltenek (szó szerint) testet.

A Delsarte-ról rendezett egyik legnagyobb francia kiállítás katalógusa kiemeli, hogy

életében szinte alig jelent meg nyomtatásban m ve.746 Ez az állítás az újab b keresési és

digitális technológiák fényében nem igazán állja meg a helyét. Az alábbiakban olyan

forrásokat is megadok, melyek el ször én publikálok. Franciául majdnem tökéletesen

elfeledték (Abbé Delaumosné, Angelique Arnaud, vagy Alfréd Giraudet nagy munkája 1895-

l nem kavart sok vizet),747 míg az amerikai – els sorban a tánctörténet – szorgosan ápolja

emlékét. A k özvetlen recepción (James Steele Mackaye, Genevieve Stebbins) után

monográfiát írt ról a Ted Sha wn 1956-ban, és a z 1970-es évek óta foglalkozik az amerikai

delsartizmussal Nancy Lee Chalfa Ruyter.

A francia újrafelfedezése is egy amerikai táncosn nek köszönhet , Susan Buirge-nak,

aki az 1990-es évek elején elmagyarázta Delsarte szerepét Alain Porte-nak. Porte kutatásának

köszönhet en 1992-ben publikáltak egy antológiát, mely Delsarte eredeti francia írásait

tartalmazza. Ezek a historiográfiai alapmunkák alkotják a f  forrásanyagot Delsarte

tudománytörténeti képére vonatkozóan.

746 François Delsarte (1811-1871) Sources – Pensée (Exposition du 21 mars au 14 mai 1991), (Toulon: Musée de
Toulon, 1991), 124.
747 Abbé Delaumosné, Pratique de l’art oratoire de Delsarte (Paris: J. Albanel, 1874). Angélique Arnaud,
François del Sarte, ses découvertes en esthétique, sa science sa méthode; pre édé de détails sur sa vie, sa
familie, ses relations, son caractère (Paris: Delagrave, 1882). Alfréd Giraudet, Mimique – Physionomie et Gestes
– Méthode pratique d’aprés le système de F. Del Sarte pour servir à l’expression des sentiments (Paris:
Librairies-imprimeries réunies, 1895).
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Talán a legfontosabb kérdést Porte teszi fel: „Vajon J. S. Mac Kaye és Ted Shawn

megmentették Delsarte-ot a feledést l vagy pedig feltalálták?”748 Noha  válasza  talán  kissé

elragadtatott („MacKaye és Ted S hawn, mindegyik saját természete é s adottságai szerint

fordította le ezen fény [Delsarte] sugárzását”),749 a lényeges momentum a fordítás mozzanata.

Azonban sokkal több történik Delsarte nevével és teóriáival az Egyesült Államokban mint egy

fordítás m velete. Ennek a következ  fejezetet szentelem, itt Delsarte életét és eredeti

töredékeit mutatom be.

7.1 François Delsarte

François Delsarte (1811-1871, 47. KÉP) árvaként nevelkedett Párizsban, ahol 1826 és 1829

között a Konzervatóriumban tanult (Ecole Royale de musique et de déclamation), bentlakásos

tanulóként.750 Erre az id szakra több elbeszélés vonatkozik: saját elbeszélése szerint a hangja

rossz gyakorlatok következtében „elveszett”751 és így a testi kifejezéssel kezdett el

foglalkozni, egy másik történet szerint azonban egyszer en tanárai nem akarták elismerni

talentumát.752 A Porte által közölt dokumentumok tanúsága szerint 1829 december 28-án egy

külön bizottságot hívtak össze Cherubini, a Konzervatórium igazgatójának elnökletével, ami

megállapította, hogy mivel hangja „valószín leg nem alkalmas arra, hogy a királyi színházak

egyike alkalmazza, ezért tanulmányait be kell fejeznie.”753 Minden jel arra mutat, hogy

Delsarte er sen mutált.

Ezek után a fiatal diák 100 frankot kapott, hogy valamiképpen családjához utazhasson.

1831-t l különböz  színházakban kisebb szerepeket játszik, illetve énekel. 1833-ban

publikálja Méthode philosophique du chant cím  munkáját, tehetségét egyre inkább

elismerik.754 Bizonyos, hogy 1839-t l egy kicsiny m helyt vagy inkább szemináriumot tartott

fent a párizsi Opera épületében (Salle Le Peletier) és itt hirdette meg az általa “cours

748 Alain Porte, François Delsarte – Une anthologie (Paris : Éditions impc, 1992), 47.
749 Porte, François Delsarte, 48.
750 Porte, François Delsarte, 265-66 és Charles Boissière, „ François Delsarte », La Ruche Parisienne, 1861.
(Csak extrait formában láttam). Delsarte Solesmes-ben született, 1811 november 19-én.
751 François Delsarte, “De L’enseignement arbitraire,” Revue des lettres et des arts, no. 9-16 (1868): 13-20. Itt :
14.
752 Nancy Lee Chalfa Ruyter, „The Delsarte Heritage,” Dance Research: The Journal of the Society for Dance
Research 14, no. 1. (1996): 62-74. Itt: 62. Valamint Nancy Lee Chalfa Ruyter, The Cultivation of Body and Mind
in Nineteenth-Century American Delsartism (Westport: Greenwood Press, 1999), 4-5.
753 Porte, François Delsarte, 267.
754 Porte, François Delsarte, 268.
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d’estéthique appliqué”-nek vagyis alkalmazott esztétikának nevezett gyakorlatokat.755 Ezeket

els sorban énekesek, színészek, fest k és irodalmárok látogatták, de adott magánórákat is.756

Noha saját szerzeményei is voltak, f leg Gluck dalait énekelte.

A téma szempontjából talán nem érdektelen, hogy végül Delsarte az 1850-es évek,

el ször Louis Philippe, majd a Máso dik Birodalom egyik sztárja lett, a burzsoá szalonok

kedvelt el adója,757 ahol 18. századi zeneszerz k dalait adta el  – miközben Verdi és Wagner

ostromolták Párizst.758 Szerkeszt  is volt, egyetlen igazi „nagy” formátumú kiadványa egy

történeti dalgy jtemény, melynek els  el fizet je maga a császár, III. Napóleon, és Eugénie

császárn  volt.759

Delsarte folyamatosan kísérletezett a hanggal/a hangképzéssel, így találta fel a „guide-

accord”-ot, melyet Berlioz örvendezve dicsért, és az 1855-ös Ipari Világkiállításon

aranyérmet nyert.760 Az 1 860-as években fokozatosan visszavonult (állítólag szívbeteg lett),

1862-ben adta az utolsó koncertjét.761 Mindazonáltal ének-kurzusait fenntartotta, és

el adásokat is tartott módszereir l. Így 1869 októberét l 1870 júliusáig egy fiatal amerikai is

a tanítványa lesz. 1870 júliusában Delsarte szül városába menekül vissza a porosz-francia

háború el l. 1871 májusában már súlyos betegen érkezik Párizsba, ahol hamarosan meghal

(1871 július 20-án).762

Az 1850-es és 1860-as években énekmódszerét kiterjesztette és „ tudomány”-nak

nevezte el – a már korábbi „alkalmazott esztétika” mint létfilozófiaként kezdett funkcionálni,

egyfajta pozitív esztétikaként. Egyik legfontosabb jellemz je a m ély keresztény vallásos

átélés és a test/a hang/a világ/a m vészet mint isteni adomány felfogása. Ez a motívum még

nem kell képpen értékelt a s zakirodalomban, noha igyekszem majd kimutatni, hogy a

mimoplasztika keresztény felhasználása és Delsarte vallásos terminusai közötti könnyen

megalapozható kapcsolat az, ami lehet vé teszi a Delsarte-féle attit dök kialakulását.

755 Ma ez a terminus Franciaországban a kozmetikához kötött. Tudjuk, hogy ez Delsarte saját kifejezése, mert
egy datálatlan kéziratának ez a címe (folder 35, Box 1, inv. Mss 1301), valamint Conférences d’Esthétique
appliqué (undated manuscript, folder 67, Box 2b, inv. Mss. 1301). A kéziratok ma a Luisiana Állami Egyetemen
találhatóak.
756 Arnaud, François del Sarte, 201. Nancy Chalfa Ruyter, „American Delsartism: Precursor of an American
Dance Art,” Educational Theatre Journal 25, no. 4. (1973): 420-435.
757 Porte, François Delsarte, 271-73.
758 Ruyter, The Cultivation of Body and Mind, 5.
759 François Delsarte, Archives du Chant – Répertoire des Chefs-d’oeuvre lyriques des XVIe, XVIIe, XVIIIe,
siècles accompagnés de Chants du Moyen Age et précédés d’une riche collection des hymnes, proses et
antiennes de l’église (Paris: F. Delsarte, s. d.). Talán 1858-ban publikálta, mert 1858-ban már megjelenik a
kötetekr l egy recenzió: Porte, François Delsarte, 273.
760 Porte, François Delsarte, 272.
761 Porte, François Delsarte, 274.
762 Porte, François Delsarte, 275.
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Ahhoz, hogy pontosan értékelni lehessen Delsarte szavait és tanait, el ször a francia

tudományosság 19. századi történetének néhány jellemz jét emelem ki, els sorban Comte

pozitívizmusának keresztény felhangjait és a francia laikus spiritualizmust. A francia 19.

századi tudomány- és tud ásfelfogás ugyanis nagy mértékben használja ezt a keres ztény

terminológiát és noha a kanonizációban alulmaradt, mégis a nagy, sikertelen tudásdikurzusok

egyikét alkotja. Ugyanígy fontos, hogy a 19. század elején-közepén Párizsban miképpen

értettek meg a német esztétikát.

7.2. Tudás, vallás, m vészet: laikus spiritualizmus

A tudás enciklopédikus modelljér l a tudás természettudományos modelljére való váltás

egyik paradox mellékhatása – vagy talán ezen változás egyik paradox el segít je - August

Comte tudásfelfogása, mely végs  soron Saint-Simon elképzeléseinek továbbfejlesztett

változata. Comte különös vallásos érdekl dést árult el már korai munkáiban.763 Paradox

módon nála a tudás egyben a hit szervezett formájává is válik, Comte egyházat is alapított. A

tudomány, a pozitív tudás, teleologikusan teljesül be: “minden egyes irányadó elképzelésünk

– tudásunk minden egyes ága – egymás után három különböz  teoretikus állapoton megy át: a

teológiain vagyis a f iktíven, a metafizikain vagyis az ab sztrakton, a tudományosan vagyis a

pozitívon.”764

Mint az közismert, Comte érdekl désének el terében a társadalom átalakítása állt. Ez

az átalakítás a tudás – a tu domány – új formájával látszott lehetségesnek. Az Értekezés a

pozitív szellemr l (Discours sur l’esprit positif, 1842) cím  tanulmányban találja fel a

szociológia  szót  és  tudományt  (sociologie) mint a társadalom és az ember szabatos

tudományát.765 A 19. századi „tudományos” vallásfelfogásra A pozitív politika rendszere

(Système de Politique Positive, 1851-54) cím  munkájában adott vallás-definíció jellemz : „a

tökéletes harmónia azon állapota, mely az emberi életre jellemz , kollektív vagy individuális

formájában, amikor az él et összes része természetes összefüggésében kapcsolódik

egymáshoz.”766 A v allás mint harmónia felfogása Delsarte ta nításaiban is megtalálható és

Comte felfogásával direkt kapcsolatot mutat.

763 Mary Pickering, August Comte. An intellectual bibliography Vol. 1. (Cambridge: Cambridge University
Press, 1993), 691.
764 August Comte, “The first system - Cours de Philosophie Positive,” in August Comte and Positivism – The
Essential Writings, ed. by Gertrud Lenzer (New York: Harper Torchbooks, 1975), 70-306. Itt: 71.
765 Discours sur l’esprit positif
766 August Comte, “The Second System - Système de Politique Positive,” in August Comte and Positivism, ibid,
307-446. 393.
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A 19. század elején-közepén detektálható egy nagyrészt elfeledett, nem-kanonizált

tudás-felfogás, melyet „laikus spiritualizmusnak” nevezünk („spiritualisme laïque”, Paul

Bénichou kifejezése),767 ami Comte tudományfelfogásában is visszhangzik. E l aikus

spiritualizmuson keresztül történik a német esztétika fogalmának francia elsajátítása is.

Bénichou érvelése szerint e me ggy dés és az esztétika szó és ideológia francia

alkalmazása között „intim” viszony áll fent, melyek az új (romantikus) m vészet-teoretikusok

munkájában öltöttek testet.768 A né met fejleményekkel ellentétben, a francia m vészeti

gondolkodást a 19. század elején nem a filozófusok, de még csak nem is az absztrakt

gondolkodás kategóriái jellemzik, hanem esszéisták és m vészek. Bénichou a kan ti

értelemben vett esztétika sajátos elsajátítása egyik jellemz  jelének Madame de Staël

megjegyzéseit tartja. De Staël a következ képpen értelmezi a kantizmust 1802-ben: „erkölcsi

létezésünkben van valami több annál, mint azok az eszmék, amik az érzékeink által kapunk,”

ez pedig egy „bels  képesség”, „egy olyan képesség (faculté), ami, amennyiben halhatatlanok

lennénk, ez élne tovább utánunk.”769

Az esztétikát nem ismerik a 18. században franciául, Diderot, a par excellence francia

vészetkritikus sem használja, és a z Enciklopédia sem tartalmaz ilyen szócikket.770

Általában Baudelaire-hez kapcsolják az esthétique szó meghonosítását franciául, talán az

1840-es évek Szalonjainak kritikái kapcsán. Azonban ugyan 1856-ban ezek gy jteményes

kiadását Bric-à-brac esthétique címmel tervezte, de csak halála után jelentek meg.771

Legjobb tudomásom szerint az „esthétique” szó franciául el ször természetesen mint a

német „Ästhetik” fordítása jelenik meg: a filozófiai szaknyelvben Kant recepciójában, a

velt köznyelvben címek fordításaként.772 Az „esthétique” tehát fordítás eredménye, de

különbség van a szó megjelenése és a teljes elmélet fordítása között.

Talán a legnagyobb hatást a szó elterjedésében Diderot „Rameau unokaöccse” cím

munkájához írt Goethe-kommentárok (Anmerkungen über Personen und Gegenstände, deren

in dem Dialog „Rameaus Neffe” erwähnt wird) 1823-as francia fordítása (Des hommes

célèbres de France au XVIIIe siècle, et de l'état de la littérature et des arts à la même époque)

gyakorolta. Voltaire-r l szóló bejegyzésének végén Goethe azzal zárja elmélkedését, hogy

767 Paul Bénichou, Romantismes français (Paris : Gallimard 2004), 211.
768 Bénichou, Romantismes français, 211.
769 Idézi Bénichou, Romantismes français, 214.
770 Lásd http://diderot.alembert.free.fr.
771 Charles Baudelaire, Curiosités esthétiques (Paris: Michel Lévy Frères, 1868).
772 Például az 1811-ben kiadott Dictionnaire historique des musiciens, artistes et amateurs, morts ou vivans
(Paris : Valade, 1811, szerz  Alexandre Choron) szerint Chrétien (Christian) Fréderick Daniel Schubart, zenei és
színházi igazgató Stuttgartban, tervezett kiadni egy Esthétique de la musique cím  könyvet. Valóban így volt, de
csak jóval halála után jelent meg Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst címmel.

http://diderot.alembert.free.fr.
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mennyire nem lehet a f rancia és a német fogalmak között megfelelést találni, hiszen „a

karakter, a nyelv és az ízlés is teljesen különbözik”, majd felcsillantja annak a lehet ségét,

hogy ha „valaki készítene egy francia esztétikát, vagyis az ízlés filozófiáját az irodalom és a

vészetek terén Franciaországban; valamint egy ilyen német esztétikát is igen értékes volna

birtokolnunk. Ha ez a bonyolult vállalkozás jól lenne végrehajtva, akkor az európai irodalmak

közötti összehasonlításra szilárd pontot találhatnánk.”773

Az ebben az idézetben szerepl  „esztétika” szóhoz a francia fordítók (Léonce de

Saint-Geniès, Joseph-Henri de Saur) a következ  megjegyzést f zik:

Az esztétika szó  (aesthetick) kevéssé ismert a fran ciák számára. Azonban német szerz k
gyakran alkalmazzák és mi is hasznunkra adoptálhatnánk. Arra szolgálhatna, hogy egy olyan

fajú írást határozzunk meg vele, amit másképpen egyetlen szóval nem tudnánk leírni. Így
például az olyan m vek mint Abbé D ubos Réfléxions sur la Poésie et la Peinture, de
Marmontel Éléments de Littérature-je kit  esztétikai könyvekként lehetnének akként
kategorizálva. Madame de Staël De l’Allemagne cím  könyve pedig túlnyomórészt egy német
esztétika.774

Az 1820-as, és 30-as években elindul az esztétika szó francia elsajátítása, és

visszamen legesen az irodalom elméletére és a m vészetr l elmélked  esszéistákra

alkalmazzák. Victor Cousin (1792-1867), aki Hegel francia recepciójának nagy irányítója,

1818-as párizsi el adásaiban (melyek 1836-ban jelennek meg) az esztétikát olyan filozófiai

tudományként definiálja, mely a szépség eszméjével foglalkozik, „és melynek része az

irodalomkritika és a [képz ]m vészetek kritikája”.775

Cousin németországi tartózkodása idején találkozik Hegellel, az 1840-es évek

domináns francia filozófusává válik. Az igazról, a szépr l, és a jóról (Du vrai, du beau et du

bien) cím  munkája meghatározó jelent ség  a 19. sz ázadi akadémiai m vészi diskurzus

számára. Ez a munka a francia romantikus spiritualizmus alapvetésének is tekinthet , mely a

vészetben isteni m vet látott, és az (irodalmi) esztétikát is f élig-meddig vallásos

773 Johann Wolfgang von Goethe, Des hommes célèbres de France au XVIIIe siècle, et de l'état de la littérature
et des arts à la même époque (Paris : A.-A. Renouard, 1823), 46-47.
774 Goethe, Des hommes célèbres, 46. Lábjegyzet: “Ce mot esthétique (aesthetick), peu familier au Français, est
souvent employée par les auteurs allemands; nous purrions l’adopté avec avantage; il nous servirait à désigner un
genre d’ouvrage qu’autrement nous ne pouvont caractériser en un seul mot. Ainsi les Réfléxions de l’abbé
Dubos, sur la Poésie et la Peinture, les Éléments de Littérature de Marmontel, seraient classés comme
d’excellents livres d’esthétique. L’ouvrage de madame de Staël intitulé De l’Allemagne, est en grande partie une
esthétique allemande.”
775 Victor Cousin, Du vrai, du beau et du bien [2e édition augmentée d’un appendice sur l'art français] (Paris :
Didier, 1854 [1836]). Az eredeti 1836-os kiadás az 1818-as el adásainak lejegyzett szövege volt (Cours de
philosophie, professé à la Faculté des lettres pendant l’année 1818, par M. V. Cousin, sur le fondement des idées
absolues du vrai, du beau et du bien, publié avec son autorisation et d’après les meilleures rédactions de ce
cours, par M. Adolphe Garnier), 12-13.
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tudományként képzelte el. Noha Cousin az akadémiai filozófiai berkeken belül fejtette ki

tevékenységét, a szépség forrásaként Istent jelöli meg, s t, így kiált fel: „Isten a

legtökéletesebb Szépség: mert semmilyen másik tárgy nem képes jobban kielégíteni az összes

érzékünket, elménket, képzeletünket, szívünket!” („Dieu est le Beau par excellence: car quel

objet satisfait mieux à toutes nos facultes, à la raison, à l’imagination, au coeur!”).776

Állítólag Cousin közeli barátja volt Delsarte-nak, így nem lehetetlen, hogy filozófiai

spiritulizmusa annak esztétikáját is b efolyásolta.777 Cousin Delsarte oktatási módszerét

kit nek találta az 1850-es években, csak kissé túl vallásosnak „egy olyan közönség

jelenlétében, ami meg nem annyira az.”778 Delsarte azonban megvédte magát azzal, hogy

szerinte a m vészet alapvet en vallásos, ezért indokolható a vallásos tanítása.

Mint látni fogjuk, ennek fényében Delsarte elméletét csak óvatosan l ehet vulgáris

kereszténynek nevezni, hiszen képzetlenül ugyan, de a francia kontextushoz ill  teóriát

igyekezett megalapozni. Delsarte talán olvasta is Cousin könyvét, azonban szinte bizonyos,

hogy a „laikus spiritualizmust” és az „esztétikai” írókat ismerte, tehát Madame de Staël,

Émeric-David, Quatremère de Quincy, Le Harp, Taine m veit, s t még Chateaubriand neo-

katolicizmusát is. De v éleményem szerint nem hozható közvetlen, csak áttételes párhuzam

Delsarte „m vészetelmélete” és a 18. századi francia affektus-elméletek között.

Paradox módon mégis ez az az id szak, amikor a tudomány m vészi aspektusai és a

vészet tudományos aspektusai elválasztásra kerülnek. Vagyis a tudomány os tudás és a

vészeti tudás között áthatolhatatlan szakadék nyílik: az els  küls  megfigyelésen alapul és

tanítható, míg a második a m vész-géniusz bels  munkájához kapcsolódik és nem tanítható –

legalábbis a romantikus m vészetfilozófia és a „ro mantikus” pozitív tudományeszmény

számára. A (mechanikus) objektivitás a tudomány jellemz jévé válik, míg a m vészet - és

vele együtt az esztétika - reménytelenül szubjektív marad.779 Ha az új francia

természettudományt és az új francia m vészetelméletet nemzetközi kontextusával együtt

igyekszünk Delsarte relációjában megérteni, érdekes alakzatot kapunk: mint látni fogjuk,  a

„tudósok” ellenében az isteni munka kiáradását és az ember létének garanciáját a

vészetben látja – miközben mégis egy „pozitív” rendszert igyekszik megalapozni.

Comte-nak megfelel en (vagyis hogy a pozitív tudás „a jelenségek okait vizsgálja és

törvényeik tanulmányozására alkalmazza magát – vagyis, egymás utániságuk és

776 Cousin, Du vrai, du beau et du bien, 170.
777 T-E. Hamel, Cours d’éloquence parlée d’aprés Delsarte, (Quebec: Imprimerie de la Compagnie de
„L’Événement”, 1906), 4.
778 Hamel, Cours d’éloquence, 4.
779 Az objektivitás történetéhez, lásd Lorraine Daston - Peter Galison, “The Image of Objectivity,”
Representations 40, (1992), 81-128.
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hasonlóságaik változatlan kapcsolatait vizsgálja”),780 Delsarte törvényeket és okokat keresett,

hogy az esztétikát (pontosabban, a m vészetet) pozitív állandók keresztmetszetében

határozhassa meg. Vagyis mint érvényes, egzakt tudást szeretné legitimálni a

vészetelméletet.

7.3 Az „alkalmazott esztétika”

7.3.1 Delsarte szövegei

Delsarte-tól életében (ha a zene i m veket nem számítjuk) a szakirodalom szerint egyetlen

elméleti szöveg jelent meg, az El adások az Association Philotechnique-ben, 1865

(Conférences de l’Association Philotechnique. Année 1865).781 Azonban ehhez az eddig

ismert anyaghoz három szöveget még mindenképpen hozzá kell adni. Els ként Arnaud

könyvét, mely ugyan 1882-es kiadásban maradt csak fent, de 1 859-ben már egyszer

megjelent, minden valószín ség szerint Delsarte jóváhagyásával, tehát az abban foglaltak

autentikus adatoknak tekinthet ek. Másodszor, egy második, általam már korább an idézett

el adás az Association philotechnique-ben, (1868 elején jelent meg a Revue des lettres et des

arts-ban). Harmadszor, találtam ugyanott még egy publikációt, „L’art chrétien” címmel.782

Hagyatéka vagyis az általa írt kéziratban maradt szövegek (feljegyzések, vázlatok,

naplók) ma az Eg yesült Államokban, Louisiana állami egyetemének könyvtárában

találhatóak.783 Néhány levél maradt csak Párizsban,784 utolsó éveib l pedig családja riz

dokumentumokat. Franciaországban Delsarte-ot halála után majdnem teljesen elfeledték, róla

tanulmány, emlékirat, egy-két kivétellel nem készült.785 Ezen  eredeti  szövegek  nagy  része  a

19. században nem volt ismert. A 19 . századi Delsarte-képet a Louisiana-ban rzött francia

kéziratok egy részének angol fordítása alakította ki. (A fordításról részletesen lásd a 8 .

fejezetet.)

780 Comte, “The Second System,” 72.
781 Francois Delsarte, Conférences de l'Association philotechnique. Année 1865. M. Ch. Battaille, M. Privat-
Deschanel, M. Paul Féval, M. Delsarte. (Esthétique appliquée. Des sources de l’art.) (Paris : V. Masson et fils,
1866).
782 François Delsarte, “L’art chrétien,” Revue des lettres et des arts no. 17-24 (1868): 49-53.
783 Luisiana University Library (Louisiana and Lower Mississippi Valley Collections, Special Collections, Hill
Memorial Library, Louisiana State University Libraries, Baton Rouge, Louisiana State University), inv. Mss.
1301 (Delsarte Papers).
784 Ezek a kéziratos levelek (els sorban az 1840-es évekb l), ma a Bibliothéque National zenei könyvtárában
(Richelieu) találhatóak.
785 Egy Kanadában 1906-ban kiadott beszédgyakorlat-könyv szerz je, egy egykori Delsarte-tanítvány pap is
azon panaszkodik, hogy Delsarte-ot teljesen elfeledték Franciaországban. T-E. Hamel, Cours d’éloquence parlée
d’aprés Delsarte (Quebec: Imprimerie de la Compagnie de „L’Événement”, 1906), 3.
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Minthogy a kéziratokhoz való hozzáférésem er sen korlátozott, az alábbi

rekonstrukcióban én els sorban egy 1893-as amerikai kiadást használok,786 melyeket

összevetek Arnaud könyvével, a Porte által közölt to vábbi (családi) dokumentumokkal,

kiegészítve a két általam felfedezett eredeti francia publikációval.

7.3.2 „A rendszer”

Rendkívül nehéz rekonstruálni Delsarte eredeti gondolatait. Nemcsak azért, mert életében

nem rendszerezte igazán publikálva munkáit, hanem éppen azért, mert fenn maradt néhány

rendszerezési kísérletnek tekinthet , ám rendkí vül zavaros és sokszor önellentmondásokba

bonyolódó szöveg.

Általában elmondható, hogy Delsarte nemcsak egy esztétikai teóriát g yártott, hanem

egy általános létfilozófiát szeretett volna készíteni. Úgy gondolta, hogy m vészet és

tudomány szorosan együvé tartoznak és egyenrangúak (ugyanazon dolog két oldalát alkotják),

és az esztétikának – az eredeti baumgarteni jelentésében, tehát mint az érzékek tudománya –

pozitív tudománnyá kell lennie. Ebben a keretben egy 18. századi innováció (Baumgarten)

egy 19. századi szókészlet (Comte) által olyan teóriává van alakítva, mely talán egy utolsó

kísérlet arra, hogy a m vészetet mint tudást értse meg.

A fennmaradt töredékek alapján arra lehet következtetni, hogy egy filozófiailag

képzetlen elme többször nekifutott egy olyan filozófiai rendszer megalkotásának, melyet áthat

az a vágy, hogy valamiképpen a m vészetet tegye meg a lét középpontjának. Az „alkalmazott

esztétika” kifejezés használata ugyanakkor azt jelenthetné, hogy a m vészet megértését mint

egzakt tudományt szeretné bemutatni.

Nem lehet rekonstruálni egészen pontosan, hogy mit nevezett „alkalmazott

esztétikának” („l’esthétique appliquée”) az 18 30-as és 40-es években. A Louis ina Egyetem

könyvtárának katalógusa tartalmaz egy-két olyan dobozt, mely az „alkalmazott esztétika”

címet viseli – így ezen ponton még t ovábbi kutatásra van szükség.787 Érdemes azonban

francia tanítványainak publikált szövegeihez fordulni. Abbé Delaumosné (1812-1909)

Langres, majd Nanterre papja volt, de k örülbelül 1866 és 1877 között Párizsban szolgált,

amikor is Delsarte-tól vett magánórákat. Pratique de l’art oratoire de Delsarte cím  könyve

786 Delsarte System of Oratory (New York: Edgar S. Werner, 1893 [Fourth Edition]). Ezt a könyvet az el
évtizedben megjelen  és folyamatosan b vül  kiadások/fordítások alapján állította össze Edgar S. Werner.
787 Az 1-es doboz folder 35 például tartalmaz egy datálatlan kéziratot, melynek Esthétique Appliquée a címe. A
2a doboz folder 118 egy ugyanilyet, de angol kéziratban (fordítás?). A 2b doboz folder 67 az el adásokat
tartalmazza (Conférences d’Esthétique appliqué) gépelt formában.
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is szerepel a Werner-féle amerikai kiadásban.788 Delaumosné egyértelm en a szónoklás

vészetének tartja Delsarte módszerét.789 És ez a szónoklattan alkotja magát az „alkalmazott

esztétikát.”

Angelique Arnaud egy saint-simoniánius hölgy volt,790 aki az „alkalmazott esztétikát”

pozitív tudománnyá akarta átalakítani.  szolgáltatja azt az adatot, hogy az „alkalmazott

esztétikát” Delsarte folyamatosan alakította, mert ugyan szónoklatot és drámai m vészetet

tanított, de alapelvei „minden dolgok lényegében” gyökereztek. Az a lkalmazott esztétika

kurzusok során, úgy t nik, hogy Delsarte egy új szókészletet is kidolgozott,791 de  még

fontosabb, hogy „olyan természeti törvényt alkalmazott az esztétikára, mely a tudomány által

bizonyított. Ez a törvény az, ami az ember organizmusának rendszerét szabályozza.”792 Talán

amikor kés bb Delsarte „esztétikát” ír, akkor már az „alkalmazott esztétikára” gondol.

Egy harmadik forrás szerint a szính ázi kifejezés történetben érdemes elhelyezni az

alkalmazott esztétikát. Az eg ykori Delsarte-tanítvány, Alfred Giraudet, a párizsi

Konzervatórium tanára, könyvében állít emléket mesterének.  Engel gesztus-tradíciójába

helyezi Delsarte módszerét, szerinte „[a] gesztust a f iziológiai mozgás szempontjából

tanulmányozta. Ritmusa, formája, és természete szerint osztályozta. Megvizsgálta a kifejezés

különböz  mozzanatainak egyesülését, egymásutániságát, az eg yensúly törvénye szerinti

szakaszaikat, kecsességüket.”793 Delsarte egy definícióját idézi: „[a]z esztétika az organizmus

és a szubsztancia közötti kapcsolat eredménye.”794

Az „alkalmazott esztétika” a fentiek alapján Delsarte korai tanítási módszerét takarta,

mely a szóm vészetek szolgálatába állított gesztusrendszert jelenti. Egyfajta testnyelvr l van

szó. Az esz tétika fogalmát azonban az 1850-es évekt l kezdve önálló filozófiai rendszer

elkészítésére akarta felhasználni, mely töredékekben maradt.

Egyetlen dolog bizonyos: a kés bbi, els sorban 20. századi recepcióval ellentétben

Delsarte-nak semmi köze nem volt a tánchoz: se táncos tanítványai nem voltak, se  maga

nem táncolt. Delsarte alapvet en egy énekes-színész volt, aki a m vészi kifejezés különböz

hibridjeivel dolgozott: mimika, deklamáció, és egyfajta gesztus/póznyelv/pantomim. Külön

kell választani gyakorlatát, ahogy saját és ta nítványai elbeszélésében ránk maradt és külön

kell választani elméleti töredékeit. A gy akorlati aspektusban külön kell választani oktatási

788 Az eredeti Abbé Delaumosné, Pratique de l’art oratoire de Delsarte (Paris: J. Albanel, 1874).
789 “Delaumosné on Delsarte”, in Delsarte system of oratory, 26.
790 Une correspondance saint-simonienne. Angélique Arnaud et Caroline Simon (1833-1838), textes recueillis et
présentés par Bernadette Louis, Avant-propos de Monique Rouillé, (Côté-femmes, 1990).
791 Arnaud, François del Sarte, 202.
792 Arnaud, François del Sarte, 209.
793 Giraudet, Mimique, 8-9.
794 Giraudet, Mimique, 11. „L’esthétique résulte de la convenance de rapport entre l’organisme et la substance.”
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célú megnyilatkozásait és vészi el adását, mellyel oly nagy sikereket aratott a párizsi

polgári szalonokban.

7.3.2.1 Gyakorlat: A kezdetek

A hannoveri királyhoz írott leveleiben (aki az 1850-es évek elején kitüntetést küldött neki)

számol be arról, hogy miképpen is kezdte el praxisát.795 Delsarte szerint gyermekkorában a

Konzervatóriumban kapott gyakorlatképpen egy szerepet, mely szerint egy belép

szerepl nek azt kellett volna mondania, hogy „Ah! Hogy van, Dugrand Apó?” Miután

hónapokig tanárai el írásai szerint gyakorolja, nem találja kell képpen természetesnek ezt a

mondatot. Már-már zavarodottan feladja, amikor egy távoli unokatestvére váratlanul

meglátogatja, mire a fi atal Delsarte meglep dve üdvözli t – s ekkor találja meg a helyes,

„természetes” utat:

Ezek után mint a villám elt ntem, hogy a tükrömhöz rohanjak és új ra alkossam azt a
pillanatot, amikor meglátom Dugrand Apót. A legnagyobb megdöbbenésemre nemcsak az
eddig oly makacsul esetlen gesztusom t nt úgy, mint ami hirtelen átváltozott és harmonikussá
és természetessé vált, hanem furcsa módon egyáltalán nem hasonlított arra, amit el leg
el írtak nekem. Mindazonáltal a természet maga fedte ezt fel nekem. Ekkor testem
mozdulatai – melyek oly disszonánsnak t ntek számomra csak egy pillanattal el bb – e
fentr l inspirált gesztus hatása alatt csodálatra méltó könnyedségre és kellemre tett ek szert.
Kétség nélkül, most az igazságot birtokoltam.796

Még akkor is, ha ezt a narratíva hamisnak tartjuk, Delsarte valószín leg igen korán elkezdte

megfigyelni, hogy miféle kapcsolat található kifejezés, hang, és testpóz/mozdulat között.

Delsarte maga úgy prezentálja kés bb rendszerét mint amelynek f  újdonsága az ember saját

testének szorgos megfigyelése. Ezt a megfigyelést akarja kés bb „tudományossá” tenni, úgy,

hogy a testet mint e „t udományos” megfigyelés tárgyát adja meg, melynek változatlan

törvényszer ségeit – a c omte-i felszólítás értelmében – kell szabatosan, „pozitíven”

megállapítani.

Egy másik francia feljegyzésben „az eredetr l” egy másik történetet kapunk. (Persze

nem lehetetlen, hogy több efféle történetet is feljegyzett.) Az e gyik, már említett

L’Association Philotechnique-el adásban nem egy színpadi szerepet, hanem egy verssort

795 “Delsarte’s Last Letter To The King Of Hanover,” “Episodes I-VII,” in Delsarte System of Oratory, 383-448.
796 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 388-389.
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említ meg, mégpedig annak kapcsán, hogy „az, amit oktatásnak hívunk a m vészetet illet en,

semmi más, csak egy rosszul meghatározott és önkényesen magyarázott ösztön.”797

Ezen „önkényes magyarázat” illusztrációjaként hozza azt a példát, mely szerint Jean

de La Fontaine Philémon et Baucis cím  költeményéb l szavalta a „Ni l’or ni la grandeur ne

nous rendent heureux / Ces deux divinités n’accordent à nos voeux” („Sem arany, sem

nagyság boldoggá nem tesz/ E két is tenségt l reményünk nem lesz”) kezd sorokat. Négy

tanára négyféleképpen kívánta t le e sorok deklamációját: nemesen, természetesen, drámaian,

és „eufónikusan” vagyis harmonikusan.798 Delsarte e négyféle különböz , egyenként

kizárólagos kívánalomról elmélkedik összezavarodva. Miként lehetséges az, hogy mind a

négyen az eg yedüli üdvözít  módon javasolták a dek lamációt, azonban ezek egymásnak

ellentmondanak - íg y már-már lemondott a m vészet tanulásáról. E neh ézség leküzdésére

találta fel a módszerét, hogy a sokféle „mesterséges” követelményt az egyetlen „természetes”

úton váltsa ki.

Érdemes megjegyezni azt a k özponti szerepet, melyet a természetnek illetve a

természetességnek tulajdonít („mert a természet maga fedte fel nekem” „cependent la nature

lui-même venait de me l’indiquer”).799 Kérdés, hogy a „maga a természet fedte fel nekem”

kijelentésben a „természet” szó egyszer en nem Isten helyett áll-e. Vagyis itt nem a

„természetesség” és a színészet közötti megfelelés felismerése a l ényeg, hanem az, hogy e

felismerés metafizikai kegy.

Akad itt egy termékeny ellentmondás a között, ahogy a test megfigyelését egyre

inkább tudományosítja Delsarte, vagyis objektív és pozitív törvényszer ségeket akar

megállapítani és aközött, ahogy ezt a „tudományos” tevékenységet a m vészettel egyetlen

rendszerben kívánja prezentálni. Így folytatja azt a leírást, melyben a „Papa Dugrand” szót

gyakorolta:

Ez történt egy természetes meglepetés hatása alatt: A kezeim nem nyúltak ki a meglepetésem
tárgyának irányába – egyáltalán nem, épp ell enkez leg. A karjaim küls
meghosszabbításaként kezeim magasan a fejem fölé emelkedtek, mely pedig – igen messze
attól a gy zedelmes felfelé szegezést l, amit addig próbálgattam – a mellkasomra volt hajtva.
A testem pedig, még különösebben, ahelyett, hogy a figyelmet felkelt  tárgy felé hajolt volna,
hirtelen visszafelé hajlott.800

797 Delsarte, „L’enseignement arbitraire”, 13.
798 Delsarte, „L’enseignement arbitraire,” 18.
799 Porte, François Delsarte, 58.
800 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 389.
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A test pozíciójának e már-már kényszeres megfigyelése, rögzítése és leírása a továbbiakban

filozófiai mélységekbe ér. Delsarte felismeri az ellentmondást az „ösztön” és az „értelem/ész”

között. Az értelem/ész következ  definícióját adja: „Az értelem tehát egy reflektáló er  és

mint ilyen, ha egy alapelvben úgy ismeri fel magát mint tehetetlen és abszurd a priori, akkor

tudja, hogy ha ezen alapelv birtokában van, akkor kölcsönöz annak fényéb l és azzal

azonosítja magát.”801 Itt az „alapelv” alatt az ösztönt érti, melynek léte által már korábban

feltételezett egy fels bb értelmet, mely nem a sajátja.

Delsarte rendszerének alapja – és alaphi bája – valahol itt található: az ösztön

megjelenésében egy fels bb értelmet tételez fel. Pontosabban az ösztönt és e fens bb

értelemet megfelelti egymásnak, melyhez az emberi értelemnek fel kell n nie. Még közelebb

lépve a problémához, Delsarte valami olyasmit állít, hogy az ösztön megfigyelésével az

emberi értelem ezt a fel s bb értelmet figyeli meg. Ennélfogva „ez a hi ányosság, az én

megfigyelése” az a forrás, amely az emberi hibákat kiküszöböli, és ez az, ami igazságot ad

módszerének és innen meríti „vizsgálatainak erejét”.802

Ez a paradoxon – tehát, hogy a módszer helyességének eldöntése magán a módszeren

nyugszik – nem ig azán érdekli Delsarte-ot. Azért nem, mert re ndszert és törvényeket,

összefüggéseket akar megállapítani. Vagyis szavak, érzelmek/ösztönök, és testi mozdulatok

közötti rögzített jelentéseket.

Érdektelen, hogy pontról pontra k övessük Delsarte a megl ep dés testhelyzetének

minden egyes mozzanatát analizáló elmélkedését. A fej lehajtásáról például úgy gondolkodik,

hogy  egyszer  kérdéseket  tesz  fel:  „Mikor  hajtja  le  az  ember  a  fejét  egy  tárgy  el tt,  mely

megragadja figyelmét? Ha megvizsgálja. Vajon soha nem vizsgál meg dolgokat felemelt

fejjel? De igen, akkor, ha büszk eséggel tekint rájuk. Vagyis, akkor ha uralni vagy pedig

felmagasztalni  akarja ket,  illetve akkor is,  ha a tekintetével vallatja azokat,  végül akkor,  ha

elborzasztja vagy meglepi, amit lát.”803 Ám ez az „eszmefuttatás” ellentmondásban áll azzal,

hogy  mégis lehajtotta a fejét. Ezt úgy oldja fel, hogy ha a meglepetés elég nagy, hogy

felemelje a kezeket – „ mint egy galvanikus sokk” – akkor a fej az ellenkez  irányba, lefelé

esik.

Épp így ad hosszú, hasonlatokkal t zdelt magyarázatokat a felemelt kezekre és a t est

hátrahajlására. Vagyis minden egyes gesztus más, hasonló, tipikus gesztusokhoz és

helyzetekhez kapcsolódik (a test hátrahajlása például a fest  hátrahajlásához, ahogy a

801 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 393.
802 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 394.
803 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 395-396.
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festményét vizsgálja). Ezért megkönnyebbülten jelenti ki az els  levél végén, hogy ez a korai

felismerés nemcsak egyetlen tapasztalattal, hanem egy egész rendszerrel ajándékozta meg.

Valamint annak a felismerésével, hogy ezek a szabályok egy Legfels  Elme alkotásai.804

A Második Levélben a hullaházba tett látogatását írja le, amikor is a halott testeket

kívánta tanulmányozni. Delsarte nemcsak elszörnyülködik az élettelen test látványán, hanem

haragjának tárgyai a hullaház él  „lakói” vagyis a boncnokok, orvosok, halottkémek, akik

„cinikusak”. A szerz  itt összekapcsolja az él  test vitalitását a val lásos érzülettel, ugyanis

azonosítja a cinizmust az ateizmussal: „ k makacsul ellenszegülnek minden vallásos

érzületnek, a hagyomány vagy a kinyilatkoztatott tekintély minden elvének.”805 Úgy gondolja,

hogy ezért ezek az emberek halottabbak, mint a halottak maguk.

Ezen megnyilatkozás tudattalan hátterében a b ibliai kontextusra való hivatkozás áll,

mely szerint a hív  az igazi él , míg a hitetlenek halottak. A továbbiakban a vallás és azon

belül a katolikus misztérium Delsarte teóriája számára alapvet  fontosságú lesz. Az a

mozzanat, melyben az él  testet, a kifejezést összekapcsolja a hit tel vagy a vallással, már

eddig is jelen volt a Fels  vagy Legfels  Értelem feltételezésében. A vallásos jelentés testre

való vetítése a kés bbiekben biztosítja a mozdulatok jelentésének „ontológiai” alapját.

A halottasházban tett látogatása azonban egy újabb megfigyeléssel gazdagítja: a

hüvelykujj a halálban befelé hajlik.  E  tény  oly  nagy  önbizalommal  tölti  el,  hogy  egyb l  a

Louvre-ba siet, hogy csatafestményeket tekintsen meg és amikor rajtakapja a fest ket, hogy

nem tudtak a halottak ezen megkülönböztet  jegyér l, így kiált fel: „[í]gy egy törvény puszta

felismerése képessé tett eg y minden tudományt nélkülöz  15 éves szegény fiút arra, hogy

felemelkedjék egy tévedhetetlen kritikus magaslataiba, akinél a legnagyobb m vész sem

remélhet könyörületet.”806 Minthogy nem találja meg a befelé fordult hüvelykujjat, Delsarte

„felismeri”, hogy a festmények nem halottakat ábrázolnak. A halál jelének ilyetén magabiztos

elsajátítása után az élet jelének hasonló csalhatatlan szabályát szeretné megtalálni.

„Az élet jelét” a Tu ilériáknál sétálgató tömegben találja meg, a cs ecsem k és

nevel ik megfigyelése közben. Itt azt fedezi fel, hogy a hüvelykujj kifelé, a többi ujjtól

távol áll azoknál a nevel knél, akik szeretik az általuk hordozott csecsem t, de még inkább

azoknál az anyáknál, akik saját gyermeküket hordozzák. Diadalmasan állapítja meg szerz nk,

hogy ezek szerint a te nyért l és az ujjaktó l elálló hüvelykujj nem más, mint „az élet

804 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 400.
805 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 403.
806 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 407.
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mér je.”807 Vagyis a hüvelykujj egyszerre szolgál az élet és a halál kimutatására („le pouce

constitue dans sa double sphère d’action le thermomètre de la vie comme de la mort”).808

7.3.2.2 Gyakorlat: A szenvedély h mér je

Delsarte tovább fejleszti gyakorlati megfigyeléseit. A harmadik l evélben nyíltan bevallja,

hogy a konzervatóriumi énekmesterek affektus-elméletei ellen fejleszti ki azt a törvényt, mely

szerint a magas hangok és a bels  állapotok között közvetlen összefüggés van. Ez a törvény

nem a testi kifejezés, hanem a hang v áltozásaira vonatkozik, ezzel is meger sítve Delsarte

alapvet en zenei/vokális érdekl dését: „úgy t nik, hogy a vulgáris, neveletlen emberek,

valamint a gy erekek hajlamosak egyfajta emelked  hangfolyamra, mellyel éppen fordított

értelmet fejeznek ki, mint a k ulturált és gyengéd emberek, például az anyák és a szeret

nevel k, stb.”809 Ennek oka pedig Delsarte szerint az, hogy ami a k ulturálatlanoknál

szenvedély, az a kulturáltaknál érzelem.

A további levelekben folytatódik a testhelyzetek megfigyelése és leírása. Ezeket a

vizsgálódásokat gyakran töri meg egy-egy kirohanás a tudósok ellen vagy éppen hivatkozás

az isteni tudásra és annak megvilágító erejére. Az új te sthelyzetek és testrészek közül a váll

válik a legfontosabbá:

Egy napon, majdnem teljesen letörve a kutatásaimban elért kudarcoktól, bánatosan azt
mondtam magamnak: „Mit kellene tennem? Hiába! Minél többet dolgozok, annál kevésbé
látok tisztán. Vajon képtelen vagyok reprodukálni a természetet, vajon képtelenség legy zni
az el ttem álló akadályt?”
Ahogy kimondtam az e l  szavakat, észrevettem, hogy a bánat súlya alatt a v állaim
különösen felemelkedtek. Aztán amikor újra abban a p ozícióban találtam magamat, melyet
el leg természetesnek próbáltam begyakorolni, a vállaim váratlan mozgása hirtelen oly
élettel töltötte meg ezt a ré gibb beállást, oly igazsággal, oly meglepetéssel, hogy el voltam
ragadtatva.
Így kerültem egy els rangú esztétikai tény birtokába. Ugyanúgy meglepett a felfedezésem,
mint amennyire meg voltam lep dve azon, hogy nem figyeltem meg el bb egy magától
értet  mozdulatot, melynek er teljes és kifejez  karaktere alapvet en össze van kötve a fej
mozgásaival.810

Így arra a következtetésre jutott, hogy a váll a “szenvedély h mér je”, egyfajta

hazugságvizsgáló. Már korábban két alapösztönként határozta meg a gyengédséget (érzelem)

és az érzékiséget (szenvedély). E két pólus kimutatásában a fejhez hasonlóan a váll is nagy

807 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 409.
808 Porte, François Delsarte, 71.
809 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 419.
810 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 430-431.
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szerepet játszik: „ha egy férfi azt mondja Önnek elragadtatva: „szeretek, szenvedek, boldog

vagyok, stb.” ne higgyen neki, ha a válla normális pozícióban marad. Ne higgyen neki, nem

számít, hogy az arcán milyen kifejezést visel. Ne higgyen neki – hazudik, a válla megtagadja

a szavait.”811

A váll így nemcsak a szenvedély, hanem az igazság h mér jévé válik. Delsarte

számára ez eg y els rangú „esztétikai tény.” Éppen így lehet kimutatni az arisztokraták

hazugságait, hiszen eg yiküknek sem mozog a válla – „igen, az összes arisztokrata

hazudik!”812 A cselekedeteket csak akkor tartja megítélhet nek, ha a cselekv k természetét is

ismeri vagyis a váll kifejezése azért mégsem minden. Ez a zonban arra a jelent s belátásra

vezeti, hogy a társadalomban él  különböz  emberek közötti harmóniát keresse, a „harmónia

törvényét.”

7.3.3.1 Elmélet: a lét teóriája

Delsarte elméleti javaslata nem más, mint fel szólítás a test szoros megfigyelésére, mellyel

metafizikai titkok birtokába lehet jutni. Szerinte az ember önnön testének megfigyelésével

tulajdonképpen a Teremt  munkáját kíséri figyelemmel.

Azt ajánlom, hogy figyeljék meg önmagukat! Semmi sem oly ismeretlen az ember számára
mint önmaga. Én ezért, mint ahogy megígértem, megmutatom a csodák at, melyeket Isten
maga helyezett önökbe, létezésük áttetsz  homályosságába. Nos, ha oly sok tudomány, oly
sok szellem található egy ibolya vagy egy féreg el állításában (melyet tudomány és m vészet
egyesített er feszítései fednek fel), akkor mennyi bámulatot kellene éreznünk mindazon
pompás dolgok láttán, melyeket Isten hozott létre abban a különleges alk otásban, melyben
örömmel tárta fel saját képét!813

Delsarte nem pusztán az emberi testet figyeli meg, hanem a testen keresztül egy lételméletet

prezentál töredékekben. Ezek a töredékek összefüggéstelenek és kuszák, már-már gyermeki

ontológiai elképzelésekkel és egy igen szenvedélyes, vívódó istenhittel. Reflektálatlanul és

sokszor összefüggéstelenül használja a szakszavakat, így nehéz rekonstruálni elképzeléseit.

Mégis érdemes ezt megtenni, hiszen egyrészt hatása a k és bbiekben óriási, másrészt talán

egyedüliként reprezentál a 19. században egy olyan – még oly zavaros – esztétikai felfogást,

mely a baumgarteni illetve comte-i vízió jegyében egzakt tudományt szeretne. A zavart és

következetlen szóhasználat Delsarte elméletének egyben – ha Victor Cousin hasonló

811 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 440.
812 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 441.
813 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 448-449.
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tanulmányára gondolunk, melyben Isten a szépség forrása – példája a kétséges határvonalnak,

mely a vulgarizált tudomány és az akadémiai tudomány között általában feltételezünk.

A már említett „L’art chrétien” cikket Delsarte így kezdi:

A m vészet alapvet  és szubjektív természete, konstitutív és organikus formája, princípiuma
és célja, hatalmainak konstitúciója, születése, […] a h ierarchikus rend, mely harmóniáit
szabályozza […] úgy t nik, hogy mindez soha nem képezte egyetlen egyszer  kérdésfeltevés
tárgyát sem; és a legnagyobb tudatlanság uralkodik ezen alapkérdések tekintetében, miközben
e kérdéseken kívül az esztétika nem létezik.
Pedig arról van szó, hogy – akárcsak Isten maga – a m vészet a fényben rejt zik!814

Vagyis Delsarte nem a k eresztény m vészetr l, hanem a m vészetr l mint keresztény

létez l beszél a 19. században, amit nem lehet a kereszténység, de legalábbis az istenhit

nélkül megérteni. „A m vészet isteni eredetében, isteni lényegében, isteni cselekedetében, és

isteni céljában is.”815 A m vészet metafizikai tevékenységként való jellemzése nem újdonság,

és amikor Delsarte a m vészet magyarázataként az is teni eredetet és m ködést állítja, csak

kései örököse egy igen régi szemléletnek. Újdonság azonban, hogy pozitivista mintára ezt a

spirituális m vészet-értelmezést tudományos meghatározássá formálja: „A m vészet ezért

definíciója szerint egy titokzatos cselekv („mystérieux agent”), aminek fenséges erényei a

szemlél  tekintet által bennünk az isteni dolgok beágyazottságát („insubjection” – nem létez

szó) mozgatják meg.”816 (Kiemelés az eredetiben.)

Vagyis a m vészet által az emberben eleve rejt  isteni dolgok mozdulnak meg.

Minthogy azonban a m vészet önmagában is isteni, ezért az isteni maga-magát mozgatja meg.

Ez a szemlélet a plató ni újrafelismeréssel rokonítható illetve kés bb a középkori keresztény

esztétikai teológiákkal. Delsarte nagyon is egyfajta ciklikus, körszer  állandóságban

gondolkozik, mely mintegy az ember testén keresztül ér önmagába.

Ezt a cik likus elméletet a k eresztény világnézet szimbolikus elemei által f ejti ki.

Delsarte teóriáját ugyanis a hármasság uralja. Szerinte alapvet en három vil ág adatott az

emberi figyelem számára: „a természeti, az in tellektuális, és a természetfölötti. Háromfajta

látás adatott az embernek, hogy e három világba beavatódjon. A látás e különböz  formái:

közvetlen, bels , és magasabb.”817 A három létszférába tehát három különböz  látásformával

adott a belépés. A „látás” itt nemcsak érzéki, hanem intellektuális percepció.

814 Delsarte, „L’art chrétien,” 49.
815 Delsarte, „L’art chrétien,” 51.
816 Delsarte, „L’art chrétien,” 51.
817 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 449-450.
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A természeti világban a közvetlen látás a te rmészetet mutatja meg, az i ntellektuális

világban a bels  látás a tudományt hozza létre, míg a természetfelettiben a magasabb látás a

„kegyelem világát” láthatja meg. A látásokat három fajta fény teszi lehet vé:

csillagászati/csillagfény, a hagyomány fénye, és a kinyilatkoztatás fénye. Ez a re ndszer

alkotja az alapját Delsarte szerint az alkalmazott esztétikának.

A  hármasság,  úgy  t nik,  önmagában  is  elvvé  válik  és  az  Atya-Fiú-Szentlélek  minta

variációi Delsarte-nál önálló kozmológiaként jelennek meg. Úgy t nik, hogy számára a

„misztérium”, a ki áradó isteni jelenlét, aminek fénye az ember számára a tud ást lehet vé

teszi, nem más, mint a Szentháromság. „Ez a v akító misztérium minden igazság egyetemes

kritériuma; ez a tudományok tudománya, mely önmagát határozza meg és melynek neve

Szentháromság.”818

Isten létének bizonyítéka Delsarte számára a Szentháromság, oly mértékben, hogy a

szerz  el sem tudja képzelni, hogy a Szentháromság-tan nélkül létezhetne Isten. Véleménye

szerint minden a Szentháromság „törvényének” engedelmeskedik, s a z így nem más, mint

minden létez  alapja. Ezért „a Szen tháromság a vezet nk az alkalmazott tudományokban,

melyeknek az egyszerre rejtélye és megoldása.”819 A hármas szám mágikus fétisévé válik.

Számára minden igazság „háromszöglet ”, és ezért felfedésük háromszor hármas

formulát igényel. A szerz  egy befejezetlen töredékben építi fel különös teóriáját, mely arra

alapul, hogy a három „személy” között (Atya-Fiú-Szentlélek) hányféle kapcsolat tételezhet

fel és ezeknek mennyi variációja adott. E reláció-elmélet az i rányokra épít. Ezek a

kapcsolatok határozzák meg magukat a résztvev ket, tehát az Atya kizárólag ad, a Fiú kap és

ad is, a Szentlélek csak kap. Ez a befejezetlen elmélkedés a relációk megfordításának illetve

felcserélésének „b nös” példáival zárul, például, hogy miképpen lehet három Fiú egy

háromszögben. (48. KÉP.)

7.3.3.2 Elmélet: az esztétika mint spirituális tudomány

Az általam alapul vett amerikai Delsarte-kiadásban egy „Vegyes feljegyzések” cím  szakasz

is található. Ezek a meglehet sen különös jegyzetek igen érdekes esztétikai felfogásról

árulkodnak, melyet nem lehet tökéletesen rekonstruálni. Érdemes kiegészíteni ezeket a „Traité

de la Raison” cím , Porte által közölt írással.820 Ez a család birtokában lév  iratok közül

került el , minden valószín ség szerint 1870 és 1871 között írt a, vagyis Delsarte utolsó

818 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 453.
819 Delsarte, „Episodes,” in Delsarte System of Oratory, 454.
820 Porte, „Art et science,” in François Delsarte, 247-257.
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kísérletér l lehet szó. Ezeket a k ísérleteket és feljegyzéseket valószín leg egy nagy,

összefoglaló munka el tanulmányaiként vagy fejezeteiként írta meg.821

Külön kell választani a m vészet („l’art”) és az esztétika („l’esthétique”) fogalmait.

Mit ért Delsarte egész pontosan esztétikán? Úgy t nik, mintha valami többr l volna szó, mint

egy pozitív tudományról. Olykor az „ esztétika” mintha a m vészet mögött állna, mintha

egyfajta isteni létmódot jelentene. Az esztétika ilyetén való felfogása szerintem a fentiekben

bemutatott francia laikus spiritualizmusból származik és a m vészet pygmalioni felfogásával,

vagyis „vallásos” imádatával is közvetlen megfelelést mutat.

Delsarte a m vészetet „titokzatos cselekv ként” határozta meg. Ez az „aktivitás”

valamiképpen az esztétika mint törvényadó forma segítségével valósul meg. A m vészet és az

esztétika közötti kapcsolat szerinte a következ : „a m vészet olyan cselekedet, melynek

szemiotikája jellemzi az er k cselekvése által létrejött formákat. Ez a cs elekvés az esztét ika

által meghatározott, és okait az o ntológia kutatja.”822 Az esztétika ebben az esetben mintha

nem tudományként, hanem sokkal inkább valamifajta m vészi tudásként/ösztönként

értelmezhet .

Ám Delsarte máshol az esztétikát tudományként is meghatározza: „[a]z esztétika azon

érzéki és szenvedélyes jelenségek tudománya, melyek a m vészet tárgyai és melyeknek

fizikai formáit a m vészet hozza l étre.”823 Az eszté tika tehát mégis meg rzi eredeti

baumgarteni jelentését is v agyis egyszerre leíró tudomány és egyszerre olyasmi, ami

meghatározza a m vészi és a m vészet cselekvését.

Ezt a rendszert az úgynevezett „tisztázat” („le compendium”) foglalná össze, mely az

emberi képességeket (élet, l élek, szellem) köti össze azok megjelenítéseivel (hang, gesztus,

beszéd).824 (49. KÉP ) A m vészet ebben a rendszerben majdhogynem az i steni pozícióval

azonos, spirituális m vészetfogalomról beszélhetünk. Delsarte az embert mint e spiritualitás

központi tárgyát képzeli el, esz tétikai létez ként. Azonban ez az esztétikai lét csak és

kizárólag a hit által lehetséges.

821 A „L’art chrétien” címéhez írt lábjegyzetben a következ  szerepel: „ce fragment est extrait d’une remarquable
étude sur les Sources de l’Art.” Vagyis tervezte egy A m vészet forrásai cím  munka kiadását – valószín nek
tartom, hogy a kisebb Delsarte-töredékek, melyek az amerikai kiadásban találhatóak, talán ennek a munkának a
jegyzetei. Mindenestre Porte publikál még egy szöveget, „Soirées Littéraires de l’Athéne – Les sources de l’art
par M. Delsarte” címmel, melynek érdekes módon nem adja meg a forrását (talán a kéziratok között
található).Valószín leg ez is a már készül  m  alapja. Porte, François Delsarte, 215-231.
822 Porte, François Delsarte, 231.
823 Francois Delsarte, “Random notes”, in Delsarte System of Oratory, 460.
824 Porte, François Delsarte, 90.
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Ezért a komoly m vész számára a m vészet [maga] és nem az ember az, amit fel kell ajánlani
az ember csodálatának […] e ki száradt m vészet, mely mumifikált mit tudom én miféle
naturalizmus vagy teomachikus szinkretizmus által – amit oly névvel illethetünk, amivel csak
akarunk,  mert  nehéz  egyetlen  megfelel  nevet  találni  rá  –  nem,  itt  most  nem  err l  a

vészetr l van szó, nem err l az ateizmusról, mely az új tudomány neve alatt rejt zködik és
amit ma az esztétika alapját meg akarják tenni!825

Delsarte számára az ateista es ztétika elképzelhetetlen, a m vészetr l való tudásnak és a

vészet tudásának mindig vallásosnak, de legalábbis hív nek kell lennie. Ily módon az

esztétika vallásos/vallási tudománnyá válik, mely voltaképpen a m vészeten keresztül az

isteni létez t faggatja. Tehát a Delsarte töredékeib l félig-meddig rekonstruálható „esztétika”

egy olyan tudomány, mely a teljes lételméletben – melyben a m vészet áll középen – mintegy

garantálja az isteni megismerhet séget.

A spiritualista esztétika fogalma direkt áthallást mutat azon 19 . század els  feléb l

származó „akadémiai” vagy „filozófiai” szövegekkel, melyek a francia „esztétika” els  jelei

voltak. Mindenekel tt a már említett V ictor Cousin korai írására utalok, aki, mint láthattuk, a

szépséget Istennel azonosította. De épp így beszélhetnénk Félicité Robert de Lamennais-ról is,

aki egyfajta szabadelv  katolikusként a m vészetet és a szépséget az iga zság végtelen

megjelenésének tartotta és keresztény szempontból úgy gondolta, hogy „le Beau essentiel”

nem más mint Krisztus, „le Verbe fait chair”.826 Vagyis Delsarte a francia

spirituális/újkatolikus esztétikai elsajátításhoz mutat megkésett kapcsolódást.

7.4 Delsarte és a test: Konklúzió

Mint a fentiekben láthattuk, Delsarte testfogalma rendkívül zavaros. Delsarte, ahogy Porte

mondja, „nem volt író. Inkább egy szónok, vagy még inkább, egy hang.”827 Bizonyos, hogy a

testet valamifajta pozitív, megbízható és állandó eszköznek tekintette, melyr l állandó

jelleggel leolvashatóak bizonyos képzetek, amennyiben az ember tudja a m ódját. A „L’art

chrétien” cím  1868-as szöveg azonban a testr l mégsem fest ilyen hízelg  képet:

Végül e szegény test alkotóelemei egy nap nyílt lázadásba törnek ki és elmenekülnének,
mintha  félnének  egymástól.  De  a  test  törmelékei  alatt,  e  romok alatt,  amit  már  csak  az  élet
maradéka mozgat, ott rejt zik a lélek, melynek áldozata az örök ifjúság. Mert ez a lélek szeret
[…] mert, ha szeret, szeretve is ak ar lenni; vagyis itt kezd dik az áldozata: mert a lelket

825 Delsarte, „L’art chrétien,” 52.
826 Félicité Lamennais, Esquisse d’une philosophie, 3 vols (Paris : Pagnerre, 1840), 3:130.
827 Porte, François Delsarte, 215.
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átalakító és megbecstelenít  test rejt zköd  mélységeiben a lélek úgy érzi, hogy mindig el
van választva attól, amit jónak hív…828

Delsarte ebben a szövegben a testet mint a l élek börtönét mutatja be, h omlokegyenesen

ellenkez leg azzal a testfelfogással, amit a „Dugrand Apó”-történeten keresztül kaptunk. Ott

ugyanis a test mintegy az istenibe való behatolás és feltárás garanciája volt. Itt azonban a lélek

mint a testbe börtönzött és szenved  létez  jelenik meg, de éppen ez generálja a m vészetet

Delsarte szerint: „A m vészet hatalmai a lélek szá rnyai! […] A lélek, aki megáll, hogy

szemlélje szárnyait, nem emelkedik; szemléljük azonban mi a m vészet legf bb lényegét;

emelkedjünk mi a szépség, az igazság és a jóság egyetlen forrásáig!”829 Vagyis a bebörtönzött

lélek szárnyait az embernek adja, hogy azok által legyen képes a legf bb m vészeti forrásig

vagyis Istenig emelkedni.

Delsarte amerikai recepciójában mint látni fogjuk, a keresztény/vallásos testfelfogás

nagy szerepet játszik, akárcsak a sp irituális esztétika. Mégis a fentiekben bemutatott

kísérletezésének története válik az amerikai közönség számára fontossá és nem e másodlagos,

tradicionális testfelfogás, mely szerint a test börtön. Tudományoskodó, pozitív testfelfogása a

test szoros megfigyeléséhez vezet, a mo zgás mint jel entésalkotó újra-felfedezését

eredményezi.

Ez a f elfogás nem csak egy vulgártudományos testfelfogást tükröz, hanem valami

olyasmit, amir l a test medikai vizsgálatai vagy az éppen terjed ben lév  német és svéd

gimnasztikai gyakorlatok mind lemondanak, nevezetesen, hogy a testen jelentés található. A

test puszta húsként, izomként, halott anyagként való felfogása, mely olykor a t esteket

foucault-i kifejezéssel “a mobil tér töredékeinek” tekinti,830 Delsarte kvázi-tudományos, de

vallási felfogásában egy paradoxonhoz vezetett.

Egyfel l a tudásnak és az esztétikának pozitívnak kell lennie: ebben felfogásban a test

tiszta tudományos objektum, halott, mérhet  anyag (német szóval Körper).  Másfel l,  az

emberi forma vallási felfogása és a jelentés utáni k utatás a testet mint él  anyagot, mint

megélt/átélt formát (németül Leib)  tartja  meg.  Ez  az  igazi  nagy  kihívás,  amin  Delsarte  nem

tud túllépni: miképpen alkalmazhatóak az átszellemített, jelentésteli testre azok az elvek,

melyeket a puszta anyagi értelemben vett testre találtak ki? Ez az a kihívás, melyet nem tudott

megoldani.

828 Delsarte, „L’art chrétien,” 52.
829 Delsarte, „L’art chrétien,” 53.
830 Michel Foucault, Discipline and punish: the birth of the prison (New York: Vintage Books, 1977), 135-169.
Itt: 164.
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Ugyanakkor éppen ez az a termék eny feszültség, mely az amerikai gimnasztikai

divattal és a mimoplasztikával elegyítve egy különleges konstellációt eredményez. Ekkora a

testképzés morális tartalmakkal is tölt dik, valamint része le sz az amerikai protestáns

egyesületek kultúrájának is. A következ , zárófejezet a mimoplasztika és a delsarte-i tanok

amerikai keveredését mutatja be, mellyel a kortárs testkultúra immár kifejlett formában áll

el ttünk.
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8. Az amerikai Delsarte-recepció és az attit d (1870-1885)

„Every attitude has its meaning”
William R. Alger831

Ez a fejezet Delsarte tanainak amerikai transzformációjáról szól, melynek keretében a test

megfigyelése és annak „spirituális” esztétikája a mimoplasztikával egyesül. A századközepi

mimoplasztikai tevékenység amerikai recepciója (5.2.2) nemcsak az illetlen, hanem a

keresztény, „ill ” szórakozásnak számító, n i teátrális formák történetébe is illik. Így jönnek

létre a Delsarte-féle attit dök/pózok.

Négy tényez  keveredik ebben a különös fordítási m veletben, mely a modern

testkultúra születésének kitüntett pillanata. A mimop lasztika után az els  az a merikai n i

antikvitás-recepció, a második a gimnasztika rohamos terjedése, míg a harmadik a keresztény-

spirituális templomi/otthoni szórakozások. Ez utób bi kapcsolódik az antikvitás 19. századi

„keresztény” felfogásához (2.5) is.

A Delsarte-féle attit dök keletkezése a n i m vészet és a n i test történetének fontos

része. Az 1880-as években kialakuló testkultúra számos „történetbe” illeszthet : a t ánc-, a

film-, vagy a modern performansz is eredetként kezelheti. Azonban én min t egy önálló,

független pillanatot szeretném szemügyre venni. Ez a fe jezet zárja ezt a mu nkát, mert a

nietzsche-i antikvitás-elmélet radikálizálja a már meglév  gyakorlatot és e ra dikalizáció által

új fázisba lép a mimoplasztika.

Ez a fe jezet azt a testi gyakorlatot mutatja be, amikor az antikvitás még a „csendes

nagyság” (nem minden erotikát nélkülöz ) felfogásában leledzik és a mimoplasztikai

tevékenység ezért a t emplomokban épp úgy elfogadott, mint a vásárokban. A Delsarte-féle

attit dök keletkezését három kulcsfontosságú motívumból származtatom: el ször az

antikvitás amerikai n i recepciójával foglalkozom, majd röviden bemutatom a gimnasztika

történetét. Harmadjára követem részletesen Delsarte tanainak amerikai recepcióját és

átalakítását (lásd a 2. Táblá t a gen ealógiákhoz). Végezetül a De lsarte-féle attit dök rövid

elemzését adom.

8.1. Az antikvitás és az amerikai n k

831 Alger, The life of Edwin Forrest, 2: 659.
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Az amerikai antikvitás recepció számos összefüggésben tárgyalható. Kézenfekv  maga az

amerikai Függetlenségi Nyilatkozat és az azt követ  szimbolika elemzése, mely az „Egyesült

Államokat” mint az új, antik Köztársaságot mutatta meg. Mindazon épületek és intézmények,

melyek az állam hivatalos szerveit reprezentálják (a Fehér Ház, a Kongresszus, stb.) az ókori

Róma modern megtestesülései.

Az él szobrok és a mimoplasztikai tevékenység eleve kódolva vannak ebben a 18.

század végi elsajátításban, melyben „Amerika” eszméje igazából kialakul. A k lasszikus

hagyomány amerikai recepciójának feltárása azonban nemcsak az államférfiak

tevékenységének elemzésével lehetséges, hanem azon gazdag polgárn k illetve az elithez

tartozó arisztokrata hölgyek házi vagy publikus praktikáiban, akik a kor divatjának

megfelel en az antik készletet egy sajátos, intim, bels  m veltség kialakításához használták

fel. Ezt a folyamatot Caroline Winterer dolgozta fel kit  monográfiájában és cikkeiben.832

Winterer alaptétele, hogy az amerikai n k „a n i klasszicizmust ötvözték a

republikánus szimbolizmussal.”833 Tehát az ad aptáció politikai, mégpedig nagypolitikai.

Kultúrtörténeti szempontból én úgy látom, hogy a 18. század végén még az amerikai és az

európai m vészeti gyakorlat nagyjából azonos. Azonban éppen ez az a pont, a mikortól

„különutas” fejl désr l beszélhetünk az Egyesült Államokban, nemcsak politikai, de

kulturális értelemben is. De aká rcsak Európában, itt is számos 19. századi meghatározó

motívumban tisztelhetjük a 18. század titkos örökségét.

Az az attit d, mely a 18. század produktuma, az Egyesült Államokban nagyobb

népszer ségnek örvendett a 19. század folyamán mint bárhol máshol a világon. S t, ebben az

országban él tovább máig, majdnem változatlan formában.834 Ennek az az oka, hogy a testek

pózait „igaziként” lehetett megélni, az antik szobrok „hiteles” közelségbe kerültek az

anyakontinenst l elválasztott amerikaiakkal. A távolságon átsugárzó antikvitás pedig külön

bels  érvénnyel bírt: eredetet és identitást kínált.

A klasszikus m veltség férfiak el joga volt, ezért a latin vagy a görög elsajátítása csak

néhány elithez tartozó hölgy számára volt lehetséges. Különösen a 19. század el tt ez a tudás

„férfiasította” a n ket, s ett l a jó erkölcs óva intett.835 A 19. század elejét l kezdve azonban a

pózolás  és  a  pózolásban  megjelenített  antik  mítoszok  könnyebbé  tették  a  n k  tanulását  és  a

832 Caroline Winterer, The mirror of Antiquity – American women and the classical tradition, 1750-1900 (Ithaca
and New York: Cornell University Presss, 2007).
833 Winterer, The mirror of Antiquity, 10.
834 Például: http://www.livingstatue.com/index.html, http://brainwashed.com/amanda/,
http://www.livingstatues.org/, http://www.statueviva.com/gallery/default.htm.
835 Caroline Winterer, “Victorian Antigone: Classicism and Women’s Education in America, 1840–1900,”
American Quarterly 53, no. 1 (2001): 70-93. Itt: 74.

http://www.livingstatue.com/index.html
http://brainwashed.com/amanda/
http://www.livingstatues.org/
http://www.statueviva.com/gallery/default.htm.
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i antikvitást. A görög drámák n alakjai els dleges fontossággal bírnak e tekintetben, a

legnépszer bbé Antigoné vált. A klass zikus antikvitás a n i öntökéletesítés m veletét

szolgálta.836

A különböz  amerikai n i egyesületek harcoltak a tanulás jogáért, például 1840-ben a

Troy Female Seminary vezet je már kikelt a „férfitudományoknak” tartott klasszikus tárgyak

kre vonatkozó tiltása e llen és tanítványait görög- és latintanulásra bíztatta.837 Antigoné és

egyáltalán a görög „szabadságeszmény” elsajátítása elemi fontossággal bírt. Winterer idéz egy

névtelen recenziót, mely Szophoklész Antigonéját ajánlja az olvasóknak: „Az amerikai polgár

számára mindennél fontosabb, hogy Athén történetével megismerkedjen [...]. Az athéni és az

amerikai intézmények hasonlósága, az egyén és a nemzeti szabadság hangsúlyos szeretete,

mely átjárta a tá rsadalom minden részét, az am erikai polgár számára az at héni élet

tanulmányozását az átlagosnál jóval fontosabbá teszi.”838 Olyan, mintha az antikvitás

tanulmányozása és a klasszikusok összekötése az amerikai fejl déssel korrigálná az európai

utat.

A klasszikus n i h sszerepek a politika és a k ultúra közé helyezték a n i testeket.

Antigoné, Médea, Dido, H eléna, ha nem is azonos min ség , de közel hasonló vizuális

performanszként állítattak a színpadra. Ezek a színpadok magánszalonokban, kerti

ünnepségeken, városi megemlékezéseken, templomokban, vagy éppen színházakban is

állhattak. A mimetikus performatív tevékenység sokszor az egészséges életmód új formáinak

kontextusában is zajlott. A gimnasztika, a test m velése az egészség, a báj, és az antikvitás

összhangzatában terjedt.

8.2 Egy kis gimnasztika

A 19. század közepére a m imoplasztikai tevékenységgel párhuzamosan egy másik testre

vonatkozó praktika is ki alakult: a sport. A sport és a gimnasztika 19. századi története

elválaszthatatlan a mimoplasztikai tevékenység alapjaitól. Noha a sport egy örök kulturális

praxis,839 az újk ori sport és els sorban a testnevelés a tömegek nevelésére vonatkozó

836 Winterer, “Victorian Antigone,” 75.
837 Winterer, “Victorian Antigone,” 75.
838 Winterer, “Victorian Antigone,” 76.
839 Julia Helene Schöler, “Über die Anfänge der Schwedischen Heilgymnastik in Deutschland – ein Beitrag zur
Geschichte der Krankengymnastik im 19. Jahrhundert,” (Münster: 2005), Dissertation zur Erlangung des doctore
medicinae, 14-20.
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ideológiai érvénye új dimenziókat kínált. Ennek négy összetev je akad: a játék,840 az

esztétikai követelmények, a katonai szükségletek és talán a legkés bbi az egészségügyi

belátás.

Az esztétikai követelmények a már elemzett 18. századi diskurzus 19. századi

átalakulásának következményei. A testgyakorlás újra feltalálása összefügg az antikvitás

testeinek utánzásával. Vagyis Winckelmann szellemében: azért kell a testeket tökéletesíteni,

hogy szép m tárgyakat tudjunk létrehozni. A winckelmanni standard átörökített hagyománya

a testet immáron tökéletesítend  tárgynak látja, formálhatónak és formálandónak, melyen

keresztül vagy mely által az ideális testet is elérhet . Az úgynevezett esztétikai gimnasztikák

ebb l a meglátásból származnak, mégpedig els ként az ún. „svéd g imnasztika” feltalálója,

Pehr Henrick Ling (1776-1839) dolgozott ki egy olyan rendszert n k számára, melyben a

testüket képezhették „esztétikailag”. 1813-ban nyitotta meg az els  testnevel  intézetet

Stockholmban.841 Ling gimn asztikáját négy kategóriára osztotta fel: pedag ógiai, medikális,

katonai, és esztétikai.

A modern gimnasztika születésének következ  forrása a n apóleoni háborúk utáni

német kiábrándultság. A k atonák testének új képzését indították e l, és eg yre nagyobb

figyelem terel dött az úgynevezett „fizikai er nlétre”. Els sorban Friedrich Ludwig Jahn-t

(1778-1852) kell említeni, akit Turnvater-ként ismerünk (turnen = fizikai gyakorlatok, torna).

Jahn explicit politikai agendaként fogta fel a testképzést. 1811-ben alapította meg az els

Turnplatzot a Nap óleon által megvert porosz hadsereg képzésére egy pre-nacionalista

propaganda keretein belül, egyfajta „játszóteret” – ezek a testképzés örve alatt olyan politikai-

fizikai játékokat jelentettek, melyben a német egység hívei közösségi terekhez is jutottak.842

Jahn a testgyakorlatokat a morális (kato nai) er vel is öss zekötötte. Ez a kapcsolat

bels  és küls , test és etika, anyag és lélek között kés bb egy preskriptív moralitásban jelent

meg. Ez az a katonai ideális fegyelem, amit Foucault ír l e.843 Kés bb ehhez csatlakozik

(illetve már Jahn eredeti kísérleteiben is megjelenik) a p hilhellén mánia, melynek radikális

esztétikai-politikai következményei lesznek a náci érában.844 A tes tedzéssel és az ó görög

840 A különböz  labdajátékok vagy lovagi szórakozások már a középkor folyamán elterjedtek voltak. Ezeknek
külön történetük, hogy miképpen kommercializálódtak és miképpen váltak az egyes sportszövetségek
meghatározó tényez kké. Ugyanakkor ezek a sportok nem állnak szoros kapcsolatban a testkultúrával mint a
testre irányuló figyelem módszerével.
841 Schöler, “Über die Anfänge der Schwedischen Heilgymnastik,” 34.
842 Stefan Illig, Zwischen Körperertüchtigung und Nationaler Bewegung – Turnvereine in Bayern, 1848-1890
(Köln: SH-Verlag, 1998), 45-47.
843 Foucault, különösen 167-169.
844 Mosse, The Nationalization of the Masses, 207-216.
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világgal való elragadtatottság már Jahn elméleteiben is a nyilvános fesztiválokkal,

ünnepségekkel is kapcsolódik.845

Az angolszász világban a (német, Jahn-féle) gimnasztikát a krímiai háború (1853-56)

után vezették be, amikor Archibald MacLaren-t, egy oxfordi „physical educator”-t neveztek ki

az angol hadsereg Army Gymnastics Staff vezet jének 1858-ban.846 Mindazonáltal az

angolszász nevelési rendszerekben egy másik testnevelési módszer, Ling svéd gimnasztikája

(„svédtornája”) is igen népszer  lett, különösen a lányok nevelésében, mert az a mozgást, a

mozdulatot, a h ajlékonyságot (kecsességet) hangsúlyozta a pu szta fizikai állóképesség

növelésével szemben.

A kifejezetten iskolai testképzés korábbról eredeztethet . Christiane Eisenberg szerint

az új testnevelési és m vel dési minták el képei a nemesi lovasiskolák voltak, a

„Ritterakademie”. Az els  modern intézmények „a lovasakadémiák polgári fordításai

voltak.”847 Azokat az eszméket, melyeket a német gondolkodók a görögségr l és a kultúráról

tápláltak, pl. a nevezetes „esztétikai nevelés” tételet – va gyis, hogy a jó polgárok kulturált,

kifinomult lények – ezekben az iskolákban konkrét megvalósították. Az új államfelfogásban a

rebellis energiák levezetésére a testnevelés szolgál. A test kultúráját a test nevelése is jelenti.

A téma s zempontjából legérdekesebb a 18. század végén megalakuló úgynevezett német

„Schulen der Menschenfreundschaft”, melyeknek els  intézete a d essau-i „Philantropin

[Philantropium]” volt. Ezekben az isk olákban a modern nyelvek, matematika,

természettudományok, történelem és földrajz mellett a testnevelést alkalmazták, a

„Gymnastik”-ot.848

Az els  igazi testnevelési könyvet Johann Christoph Friedrich Gutsmuths (1759–

1839) adja ki 1793-ban.849 t tekintik a német (iskolai) gimnasztikai nevelés atyjának. Mások,

mint például Anton Vieths vagy éppen Jahn a katonák helyes testtartásáról elmélkedtek.850

Ezek a szerz k az antik görög példák851 nyomán kezdték el a kulturált test  polgár nevelését –

845 Mosse, The Nationalization of the Masses, 128.
846 MacLaren számos testnevelést (“training”) reklámozó könyvet írt, például: Archibald MacLaren, Training in
Theory and Practice (London: MacMillan and Co., 1866).
847 Christiane Eisenberg, „Englisch Sports” und Deutsche Bürger – Eine Gesellschaftsgeschichte 1800-1939
(Paderborn-München-Wien-Köln: Ferdinand Schöningh, 1999), 97.
848 Eisenberg, „Englisch Sports” und Deutsche Bürger, 97.
849 Johann Christoph Friedrich Gutsmuths, Gymnastik für die Jugend. Enthaltend eine pracktische Anweisung zu
Leibesübungen - Ein Beitrag zur Nöthigsten Verbesserung der Körperlichen Erziehung (Schnepfenthal, 1793),
én egy 1893-as reprintet használtam (veranst. von Gustav Lukas) (Wien und Leipzig: Verlag von A. Pichler’s
Witwe und Sohn, 1893).
850 Gerhard Ulrich Anton Vieths, Versuch eine Encyklopädie für Leibesübungen, 2 rész (Berlin: Ludwig
Hartmann, 1795).
851 Vieths els  mondata szerint a testgyakorlatokat az “ókori nemzetek nagyon fontosnak tartották.” Vieths,
Versuch eine Encyklopädie für Leibesübungen, 2: o. n. (ajánlás).
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ekkor  találják  fel  újra  az  „ép  testben  ép  lélek”  jelszót,  vagyis  a  küls ,  testi  adottságokat  a

bels  tulajdonságokkal állítják párba.

 Ez a vállalkozás a nyilvános fesztiválban válik láthatóvá vagyis a tömegek számára

elérhet  (s t, a t ömeg maga válik a formálás tárgyává, a tö megben el állított egyentestek

egyenletes szépsége): ünnepségek, ahol a testek újra meg mutatkozhatnak a m vészek és

egymás számára. A professzionális testképzés azonban külön utakon járt és Németországban

szorosan tapad az antikvitás-megszállottsághoz. Mint a sporttörténész Richard D. Mandell

megjegyzi, a német értelmiség már az 1820-as években magáénak érezte az si görög

sportkultúrát.852 Így nem véletlen, hogy 1875-t l kizárólag a német archeológusok tárják fel

az egykori Olimpiát. Ez a hely egyben a politikai philhellenizmus, az esztétikai testkultúra, és

a sport szimbolikus csomópontá válik.

Az olimpia újjáéledése mintegy beteljesíti a winckelmanni nagy projektet. Miután

valamikor az i. sz. 4.-5. század fordulóján az immár keresztény Római Birodalom alatt

megrendezték az utolsó játékokat, a modernitásban el ször 1796 és 1798 között a forradalmi

Párizsban, L’Olympiade de la République néven tartottak atlétikai versenyeket. Ezek

természetesen nem voltak modern „olimpiák” abban az értelemben, hogy nemzetközi

sportolók vetélkedtek volna egymással, de az antikvitáshoz való kapcsolódás, a f orradalmi

Párizs mint az új Gö rögország elképzelése a testkultúra els  gyakorlati megvalósítását is

magában foglalta.

Ahogy a 19. században a gimnasztika és az atlétika egyre nagyobb teret hódított, úgy

szaporodtak a különböz  sportszövetségek is, melyeknek komoly társadalmi funkciója is volt.

1850-ben is tartottak egy „olimpiát” Angliában. Ez a sportesemény egy kisváros, Much

Wenlock polgárai által alapított Olympian Class els  összejövetele volt, mely aztán évente

folytatódott és 1859-ben a Wenlock Olympian Games nevet kapta (és máig tart).

Mindkét korai olimpia (a francia és az ang ol) még els sorban nemzeti illetve helyi

verseny. 1859-ben egy harmadik ilyen nemzeti olimpiát tartottak, ezúttal azonban maguk a

görögök. Láthattuk, hogy az Oszmán Birodalomtól való függetlenségi mozgalom milyen

reakciókat váltott  ki  Németországban (2.5).  Olykor azonban maguk a modern görögök is az

antik Görögország feltámadását vizionálták. Egy gazdag görög üzletember, Evangelis Zappas

finanszírozta az els  görögországi modern Olimpiát, mint a g örög nemzeti egység egyik

szimbólumát,  1859-ben,  Athén  egyik  terén.  Erre  az  Olimpiára  az  Oszmán  Birodalomból  is

jöttek versenyz k, ám az olimpiai eszme mint nemzetközi versengés még mindig nem

852 Richard D. Mandell, Sport – A cultural history (New York: Columbia University Press, 1984).
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született meg.853 Az említett Wenlock Olympian Games ugyanebben az évben már díjazott

egy görög maratonfutót, azonban ez még mindig nem jelenti a nemzetközi olimpiai eszmét. A

sportolók nemzetközi összemérése egy háború következménye.

Az 1870-71-es porosz-francia háború, mely a Német Cs ászárság kikiáltásával ért

véget, a testképzés számára is fontos dátum, akárcsak a korábbi napóleoni háborúk. A vereség

hatására Baron de Coubertin, egy fiatal francia történész és pedagógus az 1880-as években

több angol és a merikai egyetemet meglátogatott, ahol a különböz  atlétikai klubok és

sportegyesületek már nagy népszer ségnek örvendtek. De Coubertin a francia ifjúság fizikai

újjáéledését szerette v olna elérni. 1890-ben felkereste a Wenlock Olympian Games-t, ahol

el ször jutott eszébe az Olimpiai Játékok felélesztése. 1894-ben egy, a So rbonne-on

konferencián jelentette be ebbéli tervét, ahol elhatározták, hogy 1896-ban, Athénban tartják

meg az els  nemzetközi olimpiai játékokat.854

A testkultúra azonban ekkorra már kifejlett hibrid formákban is megjelent. Az egyik

legfontosabb a vallásos ifjúsági egyesületek, melyek a sportot az ép lélek és az egészséges hit

jelének fogták fel. Egy érdekes példa, melyben vallás, sport és testkultúra kapcsolódik a híres

Young Men’s Christian Association (YMCA), melyet 1844-ben George Williams alapított

Londonban olyan fiatal munkásoknak, akik a szabadidejüket csak az utcán tudták tölteni. Már

korábban akadtak olyan keresztény ifjúsági szervezetek, melyek a hitélet mellett a test

velését is f ontosnak tartották, például Németországban a brémai Jünglingsverein (1834)

vagy Franciaországban a Société Philadelphique Nimes-ben (1843).

Az angol Young Men’s Christian Association azonban páratlan karriert fut be, nagyon

gyorsan megalakulnak társszervezetei Európa-szerte, így 1855-ben Párizsban már egy

kongresszust is tudnak tartani, ahol immáron világszövetséggé válnak (World Alliance of

YMCAs). Ez a p árizsi deklaráció tartalmazza a keresztény fiatalok testi nevelését, a f izikai

kultúra léleknemesít  hatásának méltatását, mely egyben ellenállóvá teszi a fiatalokat a

mindennapi Gonosszal szemben.855

Ezen a párizsi összejövetelen már részt vett az amerikai Albert Stevens, aki az 1851-

ben Bostonban alapított YMCA vezet je volt. Kés bb Amerikában megalakult a Yo ung

Women’s Christian Association (YWCA), s k már ekkor, vagyis az 1850-es év ekben

alkalmaztak – els sorban saját tagságuk által önként választott – fizikai g yakorlatokat és

853 Mandell, Sport, 198-199.
854 Mandell, Sport, 200-205.
855 Laurence Locke Doggett, History of the Young Men’s Christian Association, 2 vols. (New York: International
committee of Young Men’s Christian Associations, 1919-1922), 1:179.
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német vagy svéd gimnasztikát.856 További kutatást igényelne, hogy ezekben az amerikai,

puritán szervezetekben a vallás, a moralitás és a testnevelés milyen kapcsolatban állt

egymással857 és miféle konklúziókat lehetne levonni az ugyanebben az id ben m köd  német

vagy kelet-európai gimnasztikai szervezetek összehasonlító vizsgálatából.

Delsarte tanainak amerikai recepciója ezekkel a g imnasztikai fejleményekkel

egyid ben történik. A k övetkez kben megmutatom, hogy a gimnasztika az a z oltóanyag,

amin keresztül a delsarte-i tanok hasznossá válnak.

8.3. Az amerikanizált Delsarte

Az egyesült államokbeli Delsarte-recepció a legutóbbi id kben kétfajta vizsgálat tárgya volt:

vagy a modern tánc egyik sforrásaként kutatták, például Ted Shawn, aki még az 1950-es

években is fenntartotta, hogy Delsarte „tiszta tudományt” dolgozott ki,858 vagy pedig mint az

amerikai n mozgalom egyik legfontosabb elemét és null pontját vizsgálják, mint például

Nancy Lee Chalfa Ruyter.859 Az amerikai delsartizmus feltárása nagy részben Ruyter érdeme.

Én sok eredeti  forráshoz Ruyter követésével jutottam el.   három fázisra osztja az amerikai

Delsarte-recepciót: az els  az 18 70-es évek, amikor színészek és rétorok beszédképzésével

foglalkozó módszerként jelenik meg els sorban. A más odik az 18 80-as években a „fizikai

kultúrát” nyomatékosítja és a n k körében különösen népszer . Végül az 1880-as évek vége

felé az „esztétikai Delsarte-elmélet” az élet összes aspektusát felölelte.860

Ekkoriban határozza meg univerzálisan az amerikai Delsarte-kultúrát egy korabeli

szerz , Emily M. Bishop: „amerikanizált Delsarte-kultúra alatt azt értjük, hogy Delsarte

kifejez  m vészete oly mértékben kitágult, hogy már mindenki számára általánosan üdvös

lehet, nem pusztán a kevesek különleges használatára alkalmas.”861 Én  az  alábbiakban  arra

vagyok kíváncsi, hogy miként válik a test Amerikában a múlt, els sorban a görög klasszika

újjáéledésének potenciális helyévé és anyagává. A Delsarte-féle attit dök elterjedése ezt a

virtuális helyet sokszorosítja.

856 Természetesen még ma is a Boston YMCA “is dedicated to improving the health of mind, body and spirit of
individuals and families in our communities.” http://www.ymcaboston.org/main/about_us/mission/. Utoljára
néztem: 11-04-2008.
857 Mandell, Sport, 188-189.
858 Ted Shawn, Every Little Movement (New York: Dance Horizons, 1974), 11.
859 Nancy Chalfa Ruyter, The Cultivation of Body and Mind. Ugyan , „American Delsartism: Precursor of an
American Dance Art,” Educational Theatre Journal 25, no. 4. (1973): 420-435.
860 Ruyter, “American Delsartism,” 423.
861 Emily M. Bishop, Americanized Delsarte Culture (Washington D.C: published by the author, 1892), vii.

http://www.ymcaboston.org/main/about_us/mission/.
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8.3.1 Mackaye és a „esztétikai gimnasztika”

1868-ban egy amerikai diák, aki színészetet tanult Párizsban, mellékesen beiratkozott a már

beteg Delsarte retorika/hang-óráira is.  volt Steele Mackaye (1842-1894), kés bb híres

színész és d rámaíró, aki 1870-ben New Yorkba hívta Delsarte-ot, hogy ott színészi

technikákat illetve ékesszólást tanítson. A porosz-francia háború és Delsarte halála azonban

megakadályozta ezt a tervet, így Mackaye saját és mestere jegyzetei alapján maga kezdett el

tanítani.

Delsarte jegyzeteit New Yorkban már 1871-ben „m vészetfilozófiaként” tanította,

majd 1872-ben két színm vet állított színpadra Delsarte „módszerének” szellemében.862 Egy

magániskolát alapított, ahol retorikát és színészi technikát is tanított. Nincs igazi adatunk arra

vonatkozóan, hogy ebben a ma gániskolában egész pontosan mi történt az els  években, de

els sorban a színészethez szükséges retorikai tanokat ötvözhetett a Delsarte-féle

hangtechnikával. Minden valószín ség szerint az 1872-es darabok valamiféle hibrid verziói

lehettek a Delsarte-féle gesztusrendszernek és a hagyományos színházi elemeknek. Mackaye

tanít,  oktat  és  színdarabokat  rendez  végig  az  1870-es  években.  Az  1880-as  évek  második

felére azonban kiszorul a Delsarte-kultúrából.

A delsarte-i örökség amerikai népszer sítésében Mackaye mellett két meghatározó

egyéniség vett részt, részben önállóan, részben Mackaye tanítványaiként: az els  Lewis B.

Monroe (1825–1879), aki a Boston University-n a new yorkihoz hasonló School of Oratory-t

alapított. Monroe maga már az 1860-as években a spirituális, keresztény esztétika némelyik

tanát vallotta, így n em csoda, hogy ha Bostonba hívta Mackaye-t el adni.863 A  második

William R. (Ro unseville) Alger ( 1822-1905), egy unitárius pap, aki el ször Mackaye-t l

tanult New Yorkban, majd 1872 második felében Párizsba ment. Ott közvetlenül Gustave

Delsarte-tól, François Delsarte fiától tanulta apja „technikáját”, majd Amerikába visszatérve

elkezdte tanítani.864 Alger további szövegeket hozott Párizsból Amerikába, valószín leg

megvette a hagyaték egy – talán nagyobb – részét Mackaye számára. Alger és lánya, Abbey

franciáról angolra kezdik fordítani ezeket a szövegeket.

862 Wade Curry, “Steele MacKaye: Producer and Director,” Educational Theatre Journal 18. no. 3, Special
American Theatre Issue (1966): 210-215. Itt: 211.
863 Ruyter, The Cultivation of Body and Mind, 23.
864 Ruyter, „American Delsartism,” 423. Már Párizsban, 1861-ben, a Les Beaux-Arts cím  újság így emlékszik
meg Gustave Delsarte-ról, akit apja egyik demonstrációján lát a tudósító: „Ki kell emelni els sorban M. X.
Delsarte-ot [sic!], a tudós professzor [Francois Delsarte] fiát.[...] Ha egy napon M. X. Delsarte a drámai
[m vészet] karrierjét követné, akkor elképzelhetetlen, hogy ne hozzon dics séget apja nevére.” Les Beux-Arts,
Revue Nouvelle, Tome Troisième, Du 1er Juillet au 15 Decembre, 1861. (Paris: Rue Taranne 19, 1861 [korrigált:
1862]), 29.
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Úgy t nik, hogy mindenki saját céljaira használta fel Delsarte töredékeit, olykor

direkt, máskor talán véletlen félreértésekkel. A három alapító atya (Mackaye, Monroe, és

Alger is) azokat a vonásokat hangsúlyozta a „módszerb l,” mely szívéhez vagy lelki

alkatához közel állt. Mackaye a kifejezést, Monroe a hangot, Alger pedig a vallásos-spirituális

felfogást emelte ki.

 Tagadhatatlanul az els  és legjelentékenyebb modifikáció Mackaye-hez f dik.

Ruyter szerint  vezette át az add ig m vészeti célokra használható Delsarte-tanokat egyfajta

testgyakorlásba, az úgynevezett „harmonikus gimnasztikába” – és ezért a mai Amerikában

ismert Delsarte-módszert voltaképpen Delsarte-Mackaye módszernek kellene nevezni.865

Mackaye maga úgy emlékezik, hogy az els  név, amit feltalált a saját módszere számára az

“Aesthetic Gymnastics” vagyis az „esztétikai gimnasztika” volt.

Mackaye meg rizte az eredeti eszmék egy részét, a mozgás és a testrészek törvényeit,

a Szentháromság-mániát, stb, és számára Delsarte tanításai „univerzális” érvénnyel bírtak.866

Ugyanakkor minthogy els sorban színészeket tanított, a testi kifejezés vált els dlegessé. 1875-

ös kurzusán a következ  tanegységeket ajánlotta: „Az Emberi Természet filozófiája, Kifejezés

a Képz vészetben, Kifejezés a Szónoklatban, Kifejezés a Színjátszásban, és Esztétikai

Gimnasztika.”867 Az „esztétikai gimnasztika” már Mackaye saját találmánya, els sorban a

kecses és ha rmonikus mozgást célozta. Eg y diákja visszaemlékezése szerint Mackaye

módszere abban állt, hogy „redukálja a testet egy természetes, passzív állapotra, és ebb l a

pontból nevelje arra, hogy harmóniában mozogjon a természet törvényeivel. A

mozdulatoknak idegi feszültség nélkülieknek kellett lennie, mindenfajta er lködés (feat) vagy

torzítás tilos volt.”868

Úgy t nik, hogy a meditáció egyik korai formájáról van szó, melyet egyébiránt

nemsokára feltalálnak a nyugati közönség egzotikum iránti éhségének köszönhet en. Az

„esztétikus gimnasztika” egy izomlazításra épül  technika, hiszen a testr l azt gondolták,

hogy passzív állapotban „természetesen” fog m ozogni. Három elv re épült: a k ecsesség

(egyensúly), a h ajlékonyság és a p ontosság szentháromságára.869 Ez adja ki a harmóniát: a

harmonikus és kifejez  mozgást. Érdemes megjegyezni, hogy noha a „harmónia” szó

alkalmazása Delsarte vallásos elképzeléseivel és m vészetfelfogásával („harmónia”) mutat

865 Ruyter, „American Delsartism,” 425.
866 Ruyter, The Cultivation of Body and Mind, 82.
867 „Philosophy of Human Nature, Expression in Graphic Art, Expression in Oratory, Expression in Dramatic
Art, and Aesthetic Gymnastics.” Idézi Ruyter, The Cultivation of Body and Mind, 83.
868 Ruyter, „American Delsartism,” 424.
869 Ruyter, The Cultivation of Body and Mind, 84-85.
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némi közösséget, a test ellazítása éppenséggel nem teszi lehet vé a j elentések leolvasását,

vagyis nem illenek igazán Delsarte „alkalmazott esztétikájának” praktikus részébe.

Noha saját állítása szerint teljesen az övé ez a találmány,870 valószín , hogy Mackaye

vagy Ling vagy Jahn gimnasztikáját ötvözi a Delsarte-féle „alkalmazott esztétikával.”

Amerikában Jahn „katonai” gimnasztikáját már az 1830-as év ekben adaptálta Charles Beck,

míg Ling eszméit ugyanekkor Catherine Beecher.871 Tehát amikor Mackaye „feltalálja” az

esztétikai gimnasztikát, akkor valószín leg ismeri a német (Jahn) és a svéd (Ling)

módszereket. Persze ez n em jelenti azt, hogy azonos elveket alkalmazott volna. De a test

mozgásának fejlesztése Delsarte-tól igen távol állt, ez inkább egy a test fizikalitására nagyobb

hangsúlyt helyez  látásmód következménye.

8.3.2. A Delsarte-irodalom létrejötte

Az 1870-es évek közepét l különböz  összeállítású könyvek jelentek meg Delsarte System of

Oratory címmel (illetve bármilyen címmel, mely Delsarte nevét tartalmazta), melyeket Edgar

S. Werner adott ki New Yorkban.872 Ezek általában a két francia Delsarte-tanítvány szövegeit

(abbé Delaumosné és Angelique Arnaud), Delsarte leveleit a hannoveri királyhoz, és pár

jegyzetet tartalmaztak, kés bb kiegészítve Delsarte l ányának (Marie Géraldy) amerikai

el adásaival,873 vagy néhány újságcikkel.

A  francia  szövegek  többségét  Alger  és  lánya,  Abbey  fordítja.  A  recepció  mértékére

jellemz , hogy a már idézett, amerikai bibliaszer  szöveggy jtemény, a Delsarte System of

Oratory, 1894-ben már a negyedik kiadásánál tartott. A r ecepciótörténetben új fázist jelent

1885, amikor Genevieve Stebbins megjelentette Delsarte System of Dramatic Expression

cím  munkáját (mely 1902-re már a h atodik kiadásánál tartott), mely címében ugyan

Delsarte-ot tüntette fel, belül azonban az „Aesthetic gymnastics” tölti be a f  szerepet.874

Az 1880-as és 90-es években megsokszorozódik a Delsarte-könyvek száma, a

legérdekesebbek közül kiemelkedik az 1891-ben publikált Delsartean pantomimes with

Recital and Musical Accompaniment designed for Home, School, and Church Entertainments,

mely a Delsarte-módszert pantomimek létrehozásához használta, és els sorban keresztény

870 Ruyter, The Cultivation of Body and Mind, 47.
871

872 Ted Shawn, Every Little, 12.
873 Marie Géraldy 1892-ben tartott néhány el adást New Yorkban. Ekkor azonban megütközve tapasztalta az új,
“átalakított” amerikai delsartizmust, mely a hang helyett akkor már a tester koncentrált tökéletesen. A delsarte-
hív k pedig nem kapták meg a várt “megvilágosodást,” így fellángoltak a viták az “igazi” Delsarte-tanokról.
Ruyter, The Cultivation of Body and Mind, 12-13.
874 Genevieve Stebbins, Delsarte System of Dramatic Expression (New York: Edgar S. Werner, 1886).
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fehér fiatal lányoknak szólt. 1892-ben jelent meg a Gestures and Attitudes – An Exposition of

the Delsarte Philosophy of Expression, Practical and Theoretical, melynek szerz je

els sorban filozófiai (sic!) szempontb l vizsgálja Delsarte állítólagos hagyományát.

A n i szépség és tartás kánonjaként kezeli a Delsartean Scrap-Book cikkgy jteménye

a Delsarte-módszert, 1891-b l, alcíme szerint Health, Personality, Beauty, House-Decoration,

Dress, etc. Ezek a kötetek az 1890-es években nagy példányszámban kispolgári és

nagypolgári otthonok alapvet  m veivé váltak. S t, az 1890-es évek második felében már

iskolai oktatás céljából kivonatokat is készítettek a Delsarte-módszerb l, például Outlines of

the Delsarte System of Expression – Arranged for the Use of Classes.

8.3.3 Delsarte amerikai Hangja

Habár ma tökéletesen elfeledett (s ez a feledés nem utolsósorban annak köszönhet , hogy az

amerikai Delsarte-recepció ma csak a tánctörténet része), Delsarte-nak volt Amerikában egy

talán Mackaye-nél is fontosabb propagátora. Ez pedig nem más mint Edgar S. Werner (1850-

1919), a New York-i dadogók iskolájának vezet je és igazgatója.  az, aki a legtöbb Delsarte-

tal kapcsolatos könyvet is kiadta. Werner éppen azért érdekl dött Delsarte iránt, amit Delsarte

maga valóban fontosnak tartott: a hanggal való bánásmódjáért.875 Monroe nyomán nem csak a

deklamáció, hanem a beszéd gyógyításában is használni kívánta a francia módszerét. Így

Delsarte az amerikai beszédpatológia történetének is részévé vált.

Werner nem csak a delsarteánus írások kiadója volt, hanem egy újságot is

megjelentetett, melynek kitüntett témái a vokális nevelés („vocal education”), a „voice

culture” és a h angot érint  különböz  defektusok kezelése (1879 -t l 1902-ig jelent meg)

voltak.876 Az  újság  különböz  címekkel  bírt: The Voice 1-10 (1879-1888), Werner’s Voice

Magazine 11-14 (1889-1892), és Werner’s Magazine 15-30 (1893-1902).877 Minden

valószín ség szerint úgy gondolta eredetileg, hogy a Delsarte-módszer a hang javítására és a

dadogás gyógyítására is alkalmas, talán éppen azon a történet miatt, amit Delsarte a saját

hangjának romlásáról terjesztett.

Itt némi bizonytalansággal tapogatózhatunk, hogy miféle kapcsolat található hang,

beszéd és testi gyakorlatok között. A hang nevelése és gyógyítása ugyanis mást jelent, mint új

875 Lásd Judy Duchan, „A short history of Speech Pathology in America,”
http://www.acsu.buffalo.edu/~duchan/new_history/hist19c/subpages/werner.html
876 Duchan, „A short history of Speech Pathology.”
877 Stephen F. Austin, “Buried Treasure” Journal of Singing (2007):
http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-32159541_ITM. Utoljára néztem: 2008 április 4.

http://www.acsu.buffalo.edu/~duchan/new_history/hist19c/subpages/werner.html
http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-32159541_ITM.
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technikákat alkalmazni a színészi és testi gyakorlatokra. Delsarte „filozófiája” egy elvetélt

kísérlet volt arra, hogy a test tu dományos, pozitív megfigyelését az „átszelle mített”

értelemben vett testre alkalmazza – de se mmiképpen sem mint orvosi módszer. A Delsarte-

módszer mint „kifejezés” és mint hangképz  vagy a hangot segít  másodlagos technika

nemsokára feledésbe merült.

Werner szerepe azonban talán a legfontosabb a recepcióban, hiszen majdnem minden

Delsarteánus könyv vagy kiadvány az  kiadójánál jelenik meg. Werner kérte fel Stebbins-t,

hogy publikáljon el ször. Gondot fordított az új és új anyagok beszerzésére (vö. Delsarte

lányának el adásai), illetve szorgosan ápolta a kultuszt. A The Voice rendszeresen közöl

delsarteánus cikkeket, például a szónoklattan professzor Moses True Br own személyes

emlékeit Mackaye-r l.878 A Hang felett azonban hamar gy z a Test.

8.3.4 Stebbins: esztétikai gimnasztika és mimoplasztika

Ez az a momentum, ahol az új te stkultúra találkozik egyfajta burzsoá igénnyel, mely az

antikvitásra nemcsak mintaként tekint, hanem az antik szobrokat a polgárok saját testén haza

is akarja vinni. Az amerikai protestáns 19. század végi kultúrában nem csak a m vészi

kifejezés érdekében álltak ezek a gyakorlatok, hanem bels  moralitást, helyes erkölcsöt is

feltételeztek. Küls  és bels , test és morál ilyetén összekapcsolása egy már jól ismert

paradigma folytatása.

A „Delsarte-módszer” Amerikában valószín leg nem volt semmilyen formában az

antikvitáshoz kötve az 1870- es években. Ezt a kapcsolatot ugyanis a delsarte-i „filozófia”

(Mackaye) iránt érdekl dök nem hozták létre, ell enben annál inkább azok, akik a testi

kifejezés kísérleteiben használták fel. A Mackaye által á talakított Delsarte „esztétikai

gimnasztikája” és az antikvitás közötti kapcsolatot Genevieve Stebbins (1857-1915?)

alapozza meg. Végs  soron, újra feltalálja az attit döket vagy még inkább, felhasználja az

immáron évszázados mimoplasztikai gyakorlatot, hogy egy „modern” formát hozzon létre.

Stebbins karrierjét színészn ként kezdte, de állítólag gyermekkorában rendszeresen

pózolt attit dökben.879 1876-78-ban Mackaye-el tanult New Yorkban és annyira beleszeretett

a Delsarte-módszerbe, hogy elutazott Franciaországba hogy Delsarte tanítványaival

találkozhasson, els sorban Abbé Delaumosne-vel 1881-ben. Stebbins a pap elbeszéléséb l és

emlékeib l rekonstruálja azt, amivel szerinte Delsarte megpróbálkozott: „amit Comte-nak a

878 Ruyter, The Cultivation of Body and Mind, 26.
879 Ruyter, The Cultivation of Body and Mind, 46.
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tudomány, Buckle és Mill-nek a t örténelem, Spencernek a kultúra, Ruskinnak a fe stészet

festészet köszönhet, Delsarte-nak az akció, a kifejezés lehet hálás.”880

Stebbins visszatérése után kezdett tanítani, tehát körülbelül 1883-tól az Egyesült

Államokban. Állítólag párizsi tartózkodása során megmártózott a ga lériákban, saját szavai

szerint „hónapokat töltöttem az a ntik gy jteményeket tanulmányozva a L ouvre-ban,

jegyzetelve, Delsarte minden egyes törvényét és elvé t ellen rizve [a sz obrokon], amik a z

ellentétre, az egységre, az egyensúlyra vonatkoztak. Megpróbáltam igazi m vészeti

ellenérveket találni általános elméletére, de hiába.”881 Vagyis  Stebbins  –  talán  modellek-

diákok hiányában – az an tik szobrokat használja a dels arte-i elmélet verifikálására. Vagy

legalábbis évek múltán így emlékezett vissza.

De mit tanított? Ekkoriban, Mackaye közvetlen, elismerten a legjobb tanítványaként,

majdnem egyedüliként, aki megjárta Párizst, az Egyesült Államokban a leghitelesebb

Delsarte-szakért nek számíthatott. Nuncy Ruyter megjegyzi, hogy

[t]anítói tevékenysége legnagyobb része divatos szemináriumokon és akadémiákon zajlott,
melyeket fiatal hölgyeknek szántak és egyaránt kérték protestáns, katolikus, és laikus iskolák.
Mindezen kívül még tanította a Delsarte-rendszert és a jóga légz -gyakorlatokat olyan feln tt
csoportok számára is, mint például egy filozófia-osztály vagy középkorú hölgyek, akik az ún.
„idegi gimnasztikát” [Nerve Gymnastics] tanulták (olyan technikákat, melyek az idegi
feszültséget csökkentették, helyes légzés és gyakorlás által). 882

Úgy t nik, hogy Stebbins nem csak tovább alakította Delsarte rendszerét, de teljesen új

alapokra is helyezte. Számára az ének és a h ang nem volt fontos, hanem inkább

testgyakorlatok, pantomimek, és a fizikai kultúra. A Wer ner által javasolt, majd kiadott

Delsarte System of Dramatic Expression (1885), hat kiadást megélt könyvében teszi meg els

hozzájárulását az “Es ztétikai Gimnasztikához”. Ez a Mac kaye-féle “harmonikus/esztétikai

gimnasztika” egyik új változata, melyben Stebbins kizárólag a testtel foglalkozik.

Els  fejezete szerint egyfajta testi dekonstrukciót hajt végre (Decomposing Excersises

– „Ellazító Gyakorlatok”), bevezeti a legalapvet bb delsarte-i „elveket” (a Szentháromság

princípiuma), majd egy enként foglalkozik a testrészek kifejez  lehet ségeivel, miközben

odafigyel olyan részletekre is, melyekre Delsarte soha, például a járásra. Stebbins nagyon

közelr l figyeli a testet, másról szinte n incs is mo ndanivalója, olyannyira, hogy utolsó

fejezetében, mely a hanggal foglalkozik (Chapter XX), elnémul: „[a] következ kben, ahol

880 Stebbins, Delsarte System, 5.
881 Idézi Ruyter, The Cultivation of Body and Mind, 49.
882 Ruyter, „American Delsartism,” 427.
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csak tudom, hagyom, hogy Delsarte maga jusson szóhoz. E szakasznak én csak szerkeszt je

vagyok, boldogan élvezve a mest er briliáns lélekfényéb l ered  villanásokat.”883 Ez  a

visszavonulás mutatja, hogy Stebbins-et igazán csak a testi kifejezés érdekelte.

Ideálja a klasszikus szobrászat és talán egy félreértésnek/legendának köszönhet en

kapcsolja össze Delsarte-ot az antikvitással (saját beszámolója szerint Abbé Delaumosne

tudósította Delsarte ezen szokásáról),884 de ilyesminek nem leljük nyomát Delsarte személyes

irataiban. Azonban Angelique Arnaud, mint már szó v olt róla, az „esztétika törvényét”

(vagyis, hogy az ember a m vészet tárgya) olyan mérték  felfedezésnek tartotta, hogy

Delsarte-ot egyenesen az antik filoz ófusokhoz, Platónhoz és Arisztotelészhez hasonlította.

t, úgy gondolta, hogy Arisztotelész tulajdonképpen egy korai delsarteánus volt, hiszen már

 is megfigyelte a természetet. Madame Arnaud a törvényt az „antik és modern szobrászatra

alkalmazva” így filozofál:

Az éppen tárgyalt új megjelenési formában, ahol az érzelem kifejezése els bbséget kap, a
vésznek – aki a szenvedélyek, érzések, gyengeségek és b nök, de az e rények és az

emberiség szeretetének is interpretátora – meg kell mutatnia [az utánzott] [tükör]képét (azért,
hogy érdekl dést vagy részvétet keltsen), mely tükörkép általában nem egy tökéletesség
ideális képe, hanem egyfajta szenvedés és b n, gyengeség és vétek. Egy m  a faragás
mértékét l függ en lesz sikeres, hiszen fáradhatatlannak kell lenni abban, hogy megformáljuk
azt  az  erényt  vagy  b nt,  mely  az  alanyt  [az  utánzandót]  jellemzi.  A  legnagyobb  m vész  az
lesz, aki a legsikeresebben állítja el  a jellemz  jegyet, bármi is legyen az az eljá tszott vagy
teremtett típusból.885

Vagyis Arnaud egy olyan Delsarte-interpretációt terjeszt el , melyben a m vészek/szobrászok

mint tükrök szerepelnek és ez az imitáció/tükrözés talán már a görögség mint mintakép

bevezetésének kezdete. Stebbins talán ehhez a motívumhoz kapcsolódik, hiszen jól ismerte

Arnaud írásait (elvileg Párizsban még találkozhatott is vele, de err l nincs adat).

Stebbins Delsarte-nál nem kevésbé aprólékos figyelme párosul a klasszikus

szobrászatra vonatkozó naív lelkesedéssel. Noha már jó tíz évv el A tragédia születésének

megjelenése után v agyunk, tehát az 1880-as év ek közepén, Stebbins még min dig a

winckelmanni eszmény nevében fordul az antikvitáshoz. Így szólítja meg ideális olvasóját, a

fiatal, keresztény, amerikai polgárlányt:

Nézz a vállam fölött e rre a fotógy jteményre, mely szobrokat ábrázol. K iválasztunk egyet-
egyet a következ  pozíciók (attitudes) számára. Nézd, itt van egy faun, egy nagy adag

883 Stebbins, Delsarte System, 187.
884 Stebbins, Delsarte System, 4-5.
885 In “The Complete Work of Mme. Angélique Arnaud,” in Delsarte System of Oratory, 171-382. Itt: 261-262.
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sz fürtöt emel éppen a feje fölé. […] ó, íme Hébe, az Olümposz varázslatos, kicsiny
pincérn je. Így áll mindkét gyönyör  kezét feltartva. A két kicsiny kedves lábát szorosan
összezárja. Ez máris a második pozíciónk. […] Itt, a Parthenon eme frízén találjuk harmadik
példánkat. Az a gyönyör  fiatalember a menetben megfordul és egy pillanatra megáll. […] Mi
az, gyermekem? Szeretnéd látni a többi képet? Keress olyan galériákat, ahol antik öntvények
találhatóak és tölts egy igen hasznos órát azzal, hogy tanulmányozod azt a pozíciót (attitude),
melyet a szobrok felvesznek. Aztán menj haza, és próbáld azokat a tükör el tt.886

Stebbins számára az ének illetve a hang nem igazán érdekes, annál inkább a testgyakorlatok,

pózok, pantomimek, és a testkultúra egésze. Ez persze nem jelenti azt, hogy Werner számára

ne dolgozott volna a „delsarte-i recitációk” elemezésének kiadásában is.887

A fenti idézetben nemcsak az antikvitás csendes nagyságának populáris felfogása

szemlélhet  kiválóan, hanem egyfajta polgári igény is megjelenik arra, hogy hazavigyék az

ókort, az ókori szobrokat, testtartásaikat, vagyis az ókori testeket. Ekkor Nietzsche recepciója

(a Tragédiát már tíz éve publikálták Németországban) még nem ért el Amerikába vagy

legalábbis a delsarteánusokhoz. Winckelmann normatív meghatározása szerint a fizikai testek

és az eszményi testek közötti kapcsolat akkor utánozható, ha az egész életvilágot utánozzuk.

Ez a 19. század második felére majdnem megvalósul: a testgyakorlás minden eddiginél

populárisabb, a szobrok pedig mindenhol „felélednek”.

Stebbins azt mondja: menj el galériákba, tanulmányozd a testeket és a testtartásokat,

majd menj haza és otthon gyakorold a tükör el tt. Tulajdonképpen még Lady Hamilton sem

volt ennyire direkt és lehatárolt a szobrok/mitológiai alakok utánzásában. Mégis ez a tanítás

ad egyfajta egyszer , individuális szabadságot, hiszen az imitálásba játékosságot helyez. A

mimoplasztikai tevékenység az általános Delsarte-módszerben/módszerrel egyesül. Ruyter

szerint is a “statue posing” Stebbins tanításainak alapja.888

A szobrok és másolataik az amerikai színészn  felfogásában valami különleges

képességgel rendelkeztek. Voltaképpen herderi leleménnyel írja le a M ílói Vénuszt,

pontosabban annak másolatát: “A gyönyör  márvány n t, egy bels  szellemet, gipszbe

öltöztetik. Imádnivaló feje, törzse és combjai önnön képükre formálják [a gipszet – M. Á.]. A

bels  Vénusz, egy spirituális testként szolgál, hiszen az a forma, épp úgy, ahogy a szobrász

eszméje volt a márvány istenn  els  képe.”889

Már párizsi utazása el tt elkezdett egy el adás-sorozatot/heti klubbot „Delsarte

matinee (sic!)” címmel New Yorkban, ahol performenszeket mutatott be egy kollegan jével,

886 Stebbins, Delsarte System, 71-72.
887 Elsie M. Wilbor, Delsarte Recitation Book (New York : Edgar S. Werner, 1905 [fourth edition]).
888 Ruyter, The Cultivation of Body and Mind, 116-120.
889 Stebbins, Delsarte System,
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Mrs. Thompson-nal. Ezen estek során drámai szónoklatokat, attit dök/él szobrokat,

pantomimeket játszottak el, s t, még táncoltak is. Ebb l n  ki repertoárja, melyet

majdhogynem világszerte turnéztatott. Ezek az el adások népszer sítették a „Delsarte-

módszert” a k özéposztálybeli hölgyek körében, és nem utolsósorban jó bevételi forrás is

lehettek, hiszen Stebbins teljesen feladta színészn i karrierjét.890 Az 1890-es évekre jelent s

hírnévre tett szert és miközben a Delsarte-mánia rohamosan terjedt Amerikában, annak egyik

legf bb papn jeként uralkodott.891 Delsarte-el adásaiban keletkeznek a Delsarte-attit dök.

Stebbins a g imnasztika és a lélek állapotai között kapcsolatokat vont. M ackaye után

szabadon a jógához hasonló felfogásban alkalmazza a tes ti gyakorlatokat. Egy következ

könyvében (Society Gymnastics), melyben Delsarte-módszernek immár pusztán forrás-

szerepet tulajdonít, a következ képpen indokolja az a pplikáció hasznosságát: „Ez a

gimnasztikai rendszer az idegességet fogja gyógyítani, mégpedig azzal, hogy testet

természetes harmóniára, míg az elmét nyugalomra neveli.”892 Ebben a könyvben Stebbins

hosszan foglalkozik a hanggal is (18-22 fejezet), noha a nag yobb részében a testpozíciókat

mutatja be (1-18, 23 fejezet). A „Társasági Gimnasztika” alapvet en egy gyógyító és nem

„esztétikai” célú munka, melyben ugyan hasonlóan az eddigiekhez el ször „relaxing

excercices”, de kés bb „energizing” gyakorlatok találhatóak. Érdekes, hogy itt a különböz

test-mozdulatokhoz, tehát a k arok, a lábak, a c síp  stb. mozgatásához javasolt zene is

található, könny  zongoradarabok kottái.893 Így egy polgári szalon-est vagy délután minden

kelléke adott.

Stebbins dönt  lépése, hogy a test aprólékos feltérképezését és a mozdulatok kifejez ,

jelentésteli jellegét az antik szobrok vizsgálatával kapcsolja össze. Már könyveiben is görögös

ruhákat és pó zokat mutat tanítványainak. Ez a gyakorlat, vagyis a görögös ruha, általánossá

válik, és a „Delsarte-módszer” szinte mindegyik vállfajával összekapcsolódott. A már idézett

recitálás-kézikönyvben (melynek Stebbins csak tanácsadója) a sz erz , Elsie M. Wil bor, a

Moirák megjelenítésének illusztrációja köré eredeti görög szobrokat rak.894 (Kép X) Ms.

Shoemaker, aki l áthatólag pantomim-technikát tanított Delsarte-technika fed név alatt

valamikor Philadelphiában az 1880-as években, szintén összekapcsolja a néma „keresztény

pantomimeket” a görö gséggel.  ugyanis mindenekel tt az ógörög „jelmezt” preferálja és a

890 Ruyter, The Cultivation of Body and Mind, 48 és 51.
891 Szó szerint, mert az 1890-es években, férjével, Astley-val együtt a Church of Light keresztény egyház furcsa
tanaihoz csatlakoztak. Ruyter, The Cultivation of Body and Mind, 53.
892 Genevieve Stebbins, Society Gymnastics and Voice Culture (New York : Edgar S. Werner, 1890), 8.
893 Stebbins, Society Gymnastics, 97-108.
894 Wilbor, Delsarte Recitation Book, 40.
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görög szobrokat épp úgy modelleként ajánlja (akárcsak Stebbins vagy annak el tte a francia

pózmesterek), akikt l a helyes tartást meg lehet tanulni.895

Maga Stebbins járt el l példával a s zobor-pózolásban, különösen azért, mert a testi

pózt a d elsarte-i felfogás szerint egy lelkiállapotnak is megfeleltette, s t, egy morális

pozíciónak. Az 1902-es Delsarte System-be foglalt szobrokat részletesen elemzi Ruyter, itt

csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy a példák között fele-fele arányban találhatóak férfi és

i szobrok, mely arány némileg életlenné teszi az éles feltevést, hogy a mimoplasztika ebben

az id ben csakis n i gyakorlat volt. Stebbins mindenesetre „az ideált” kívánta a szobrok

utánzásával megjeleníteni, a testi pozícióknál valami többletet.

Egy 1893-as póz-estjér l a következ  beszámolót kapjuk: „Méltósággal sétált a be

színpadi oldalbejáratból, tet töl talpig egy fehér görög ruhába burkolva. Karjai csupaszok

voltak és nem v olt fehérre beporozva vagy bármilyen más kozmetikai szer [a s zokásos

szobor-pózolás kellékei – Ruyter megjegyzése]. A színpad elején megállt, aztán a láthatatlan

zongora játék alatt lassan Aphrodité [Venus Genetrix – a Lo uvre-ban található Aphrodité

szobor – Fréjus Aphroditéje, MÁ] pózát öltötte fel. Egy pillanattal kés bb finomn

összehúzódott és a Lanton játszó Szatírrá változott. A lelkes közönség folyamatosan tapsolt,

míg Mrs. Stebbins kecsesen áthullámzott Melpomené szobrának pózába.”896 Mrs. Stebbins

tulajdonképpen Lady Hamilton illetve Ducrow technikájával él, vagyis folyamatosan alakul át

pózból pózba, zenei kíséretre.

A test mint a hang és a kifejezés segít je immáron f szerepbe került és a testek néma

világa egyesítette azt az igencsak zavaros gondolati építményt, amit Delsarte és k özvetlen

tanítványai elmélkedéseikben felépítettek. A te st megfigyelése és a mo zdulatok szoros

elemzése érdekes módon a tánc kanonizált m vészetein tökéletesen kívül marad.

Joggal tehet  fel a kérdés, hogy ennek a kés  19. s zázadi mimoplasztikai

gyakorlatnak, melyeket „pózoknak” vagyis attit döknek hívtak, van-e közvetlen köze a Lady

Hamilton-féle pózoláshoz. Szerintem közvetlen köze nincsen, én n em tudok arról, hogy

Stebbins valaha is említett volna Lady Hamiltont. Azonban a hamiltoni gyakorlatból kinöv

mimoplasztikai cirkuszi kulturához, a „living modell”-hez nyilvánvalóan van köze, hiszen

Stebbins fiatal korában (még a Delsarte-módszer megismerése el tt) részt vett ilyesmikben.

Vagyis a testen hordozott antikvitásra egy ingatag, de talán folyamatos narratívát építhetünk.

895 Shoemaker, Delsartean pantomimes with Recital and Musical Accompaniment designed for Home, School,
and Church Entertainments (Philadelphia: The Penn Publishing Company, 1891), 18.
896 Idézi Ruyter, The Cultivation of Body and Mind, 117.
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Külön kérdés, hogy az ógörög szobrok mint minták beiktatása a Delsarte-diskurzusba

vajon miféle protestáns vallási g yökerekre támaszkodhat és a 19. századi Amerikába

betelepül  németek vajon milyen mértékig hozták magukkal az igazság, a s zépség és az

antikvitás standard mixtúráját.

8.3.5. Keresztény testkultúra

A  már  említett  William  R.  Alger  (1822-1905)  1872-es  visszatérése  után  Bostonban  a

Delsarte-módszert mint „vallási/vallásos kultúrát” kezdte el ta nítani („religious culture”). Így

nem meglep , ha min t láthattuk, az amerikai Delsarte-recepció a vallási közösségeken és

hálózatokon keresztül is m ködött. Ezért a “Delsarte-pantomimek” templomi alkalmazása is

tökéletesen elfogadott volt. Tény, hogy a különféle felekezet  amerikai vallásos iskolák nagy

örömmel fogadták a Delsarte-rendszer bevezetését897 és itt egy történeti összehasonlító

szemlélet talán f el tudná tárni, hogy esetleg ugyanazokat a rendszabályozó és testnevel

mechanizmusokat használták Delsarte neve alatt Amrikáb an mint amiket Foucault ír le a

francia iskolákban.

Mint jeleztem, az 1 870-es években New York mellett Boston nevezhet  a Delsarte-

recepció másik középpontjának, ahonnan a vidéki Amerika számos pontjára és farmjára eljut

majd. Alger tiszteletes és lánya, Abbey bizonyosan ismerték a gimnasztikát, legalábbis azokat

a formákat, amiket a YMCA gyakorolt. Mégis, Alger Delsarte-módszerét mint

vallásgyakorlás részét értette meg és e kként prédikálta. Szerinte minden igaz k eresztény

üdvözít  útja egy “esztétikán” keresztül vezet.898 Talán ez a kapcsolat vallás, moralitás és a

test között jóval közelebb áll Delsarte eredeti (rendszerezetlen) eszméihez, mint Mackaye

“esztétikai gimnasztikája”.

Az unitáriánus Alger, aki már az 1860 -as években gyakorolt egyfajta spirituális

„gimnasztikát,” Gustave Delsarte-t l tanult, és apja kéziratainak nagy részét megszerezte t le

saját haszálatára illetve Mackaye számára. Alger saját feljegyzéseinek nagy része ma a

Harvard Egyetem Teológiai könyvtárában található.899 Tulajdonképpen Stebbins felfogásához

hasonlóan, a testi állapotokat a bel s  erkölcs kifejezésének tartotta,900 azonban  csakis  a

keresztény spiritualitás rendszerében tudta ezt a kifejezést elképzelni. Ugyanakkor

897 Ruyter, „American Delsartism,” 425.
898 Shawn??
899 http://www.hds.harvard.edu/library/bms/bms00565.html.
900 Ruyter, The Cultivation of Body and Mind, 24.

http://www.hds.harvard.edu/library/bms/bms00565.html.
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felfogásában a m vészet ezt a spi ritualitást egyáltalán nem zárta k i, s t a m vészet ideális

helye a spiritualitásnak.

Számtalan kisebb írásából érdemes kiemelni 1877-es könyvét, melyet egy nagy

amerikai színész, Edwin Forrest életér l írt.901 Voltaképpen ez az egy ik legkorábbi m ,

melyet egy delsarteánus írt. Ebben egy ponton voltaképpen szembeállítja Forrest természetes

tehetségét és a „természetes játék” színháztechnikáját (his School of Nature) a Delsarte-

rendszerrel. Alger szerint „Delsarte 40 éven keresztül küzdött fáradhatatlan szenvedéllyel,

hogy a színpad maszatoló empiricizmusát egy tökéletes tudományból következ  tökéletes

vészetté tegye.”902 Mivel még Werner publikációi el tt vagyunk, Alger reméli, hogy

Delsarte hátrahagyott m veit publikálni fogják és azok tanúsítják majd szerz jük „elszánt,

elfelejtett, és szent életét.”903

Alger nem csak Delsarte-ot magát fogta fel egyfajta szentnek (ez egyébiránt Delsarte

önmegértését l sem állt távol), hanem rendszerét is olyan képzésnek tartotta, mely az egyént

„spiritualizálja”.904 Szerint Delsarte m vészete egyesítette a Klasszikus, a Rom antikus és a

vészeti iskolákat, ez volt az egyetlen „tökéletes” színészképzés – ezen a ponton érdemes

megjegyezni, hogy Alger több helyen is úgy nevezi ezt a rendszert, mint „Delsarte esztétikai

gimnasztikája”, mellyel nyilvánvalóan elárulja, hogy Mackaye hatása alatt áll. Szerinte

egyedül ez a ren dszer („tudomány”) mutatja meg, hogy „az igazi m vészet sohasem a

természet puszta imitációja, de nem is örökké pusztán kreatív, hanem mindkett ben

részesül.”905

Ahogy leírja az esztétikai gimnasztika elemeit és a csodálatos képességeket, melyekre

a gyakorlás által szert tesz az ember, mintha egyfajta „feltámadáshoz” kapnánk kulcsot. A test

gyakorlása, lazítása mintha egy bels  spirituális készlethez juttatná az azt gyakorlókat, mely

„a kaotikus embert harmonikus egységgé váltja meg töredékes állapotából.”906 A keresztény

testkultúra megalapításának egyik dönt  mozzanata ez a szöve g, hiszen Alger mint

unitáriánus pap a k övetkez  harminc évben ezt a meggy dését prédikálja. A Dels arte-

módszer elterjedésében a vallásos hevület alapvet , a Delsarte-pantomimokat templomokban

is bemutatják.

901 William Rounseville Alger, The life of Edwin Forrest, the American Tragedian, 2 vols. (Philadelphia: J. P.
Lippincot and Co, 1877).
902 Alger, The life of Edwin Forrest, 2: 658.
903 Alger, The life of Edwin Forrest, 2: 659.
904 Alger, The life of Edwin Forrest, 2: 660.
905 Alger, The life of Edwin Forrest, 2: 662.
906 Alger, The life of Edwin Forrest, 2: 661.
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8.3.6. A Delsarte-féle attit dök

Végezetül tekintsük át röviden, hogy mit is jelent a Delsarte-féle attit d az 1880-as/1890-es

évek Amerikájában. Nyilvánvalóan az 1870-es évek második felében keletkezett ez a m faj,

talán Mackaye fejlesztette ki épp en kedvenc tanítványával, Stebbins-szel, talán többen

egyid ben kísérleteztek, mint Alger i ratai mutatják. Tény, hogy Stebbins 1884 utáni

tevékenysége terjesztette el nagy mértékben az ezen a néven ismert társas szórakozásokat,

melyek voltaképpen a kifinomult pózoló m vészetnek tekinthet ek, els sorban n k által, akik

Lady Hamilton és Ida Brun 19. század végi lenyomatai.

Noha férfiak is zték, els sorban n i szórakozásnak számított, gyakran iskolai,

otthoni, vagy templomi keretek között. Határozott edukációs tartalma is van, egyszerre

sajátítottak el a tanulók „kultúrát” (az utánzandó antik szobrok és szituációk miatt) valamit

tanultak meg valamit a bels  lelkiállapotok helyes kifejezésér l. Ez az elsajátítás a

kommunikációs formákat is alapvet en befolyásolta és egyfajta közös kódot hozott létre. Ez a

testbeszéd – mert eminens értelemben egy szigorú fiziaki kommunikációról van szó – kés bb

a korai amerikai némafilmek világában is megjelenik és segíti, hogy a közös

mozdulatrendszer ért i szavak nélkül is követni tudják a kifejezett érzelmeket.

A századeleji praxissal ellentétben a Delsarte-féle attit dök széles társadalmi

elfogadottságra tettek sz ert és a n i test nyilvános és kifejez  használatát legitimálják.

Stebbins antikvitás-mániája létrehozza – az egyébként a hamiltoni attit dhöz nagyon hasonló

– póz formulát: egy el re elrendezett háttér el tt, különös megvilágításban, általában zenére,

kibontott hajjal, antik stílusú fehér ruhákban, lengén pózolnak. A 19. század végére kevés

„magányos,” mutatványait egyedül el adó attit d-m vészr l tudunk, gyakoribbak a

csoportok, az él képek, melyek mindazonáltal magukat továbbra is „Delsartean attitude” vagy

„Delsartean tableau” névvel illetik.

Ezek annyira elterjedtek voltak a m vészies amerikai köznyelvben és gyakorlatban,

hogy még egy 1904-ban kiadott, a Pitti palotáról szóló leírás is alkalmazza

beszédfordulatként, mintegy anakronisztikus szójátékkal: „a teraszon egy látványos és szép

szök kút található, melynek medencéje azon mitológiai lényekkel van körberakva, melyeket

’putti’-nak hívnak [...] Ezekb l nyolc a medence szélén található Delsarte-féle pózokban

(Delsartean attitudes).”907 Az att it dök csoportos alkalmazása pantomimekben történt, ezek

összefoglalója Mrs. Shoemaker már idézett enciklopédája, a Delsarte-féle pantomimok. Egy

907 Julia de Wolf Addison, The Art of the Pitti Palace (Boston: L. C. Page and Company, 1904), 29.
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vers vagy mese szövegét jelenetekre bontotta, a jeleneteket pedig megfeleltette egy-egy

„képnek” vagy „attit dnek”, így a testi pozícióknak narratívát kellett leírniuk. (50. KÉP) Ezek

a pantomimok attit dökb l álló szekvenciák, melyeknek a 18. század végi cirkuszi

pantomimokhoz is sok közük van. A szöveg után következik a pantomim leírása, mely mindig

a következ  címet vis eli: The P antomime – Attitude, majd sorban következnek az egyes

szekvenciák.

A Delsarte-féle attit dök, Delsarte-féle pózok önálló m fajként jelentkeztek. Egy

gyönyör  Delsarte-féle tableau egy egyházi iskola ünnepségére készült, a b encés Saint

Benedict n i kolostorhoz tartozó lányiskolában, Minnesotában, 1893-ban. (1. KÉP) A St.

Joseph nev  kisvárosban 1893 február 10-én mutatták be a diákok Otto Zardetti bíboros

tiszteletére, és fénykép is készült az atti t d-tableau-ról, noha talán nem a p erformansz

közben.908 A beállított alakok alkotta kép a Niobé-csoport címet viseli,  vagyis az egyik régi

formulát viszik színpadra.

Kilenc fehérbe öltözött lány illetve n  egy fekete háttér el tt áll, valószín leg Niobé

kilenc lányát jelenítve meg. Niobé, a kevély királyn  maga h iányzik a képb l. Mindegyik

szerepl  görögös ruházatot és hajszalagokat visel, azonban (talán a monostori környezet

miatt) egyik ruha s em mondható szabatosnak. Ketten állnak, ketten v alószín leg behajtott

térddel hajolnak, a maradék öt lány pedig térdelve különböz  hajlított szögekben pózol.

Az els  dolog, ami felt nik ezen a képen, hogy ez egy fotó. Mégpedig egy olyan fotó,

mely egy pózolás megörökítésére született, s nem áll fent az a hel yzet, amit a 6. Fejezetben

elemeztem, vagyis hogy a póz a fotó miatt születik. Érdemes megjegyezni, hogy az 1880-as

évek második felét l szinte az összes Delsarte-kiadvány fotóillusztrációkkal jelenik meg. Az

amerikai fotózás és a pózolás között így többedszerre kapcsolat keletkezik: a póz-kultúra a

rögzítés és a bemutatás egyszer  módját választja.

A bencés iskolában lév  lányok a névtelen fenyegetés (Artemisz nyilai – Létó lánya)

el li rettegés pillanatát választották, még nem haltak meg, s t még meg sem sebesültek, de a

végzetüket már látják és felfogják. A feltételezett célhoz az igazán találó két póz a néz  jobb

oldalán található két eltartott karú alak (talán onnan támad az istenn ?), illetve egy ellentétes

irányba néz  szintén eltartott kez  lányalak a kép jobb felér l. Talán az Uffizi Niobé-

szobrairól másolták ezeket a pózokat (ezzel Stebbins követelését hajtva végre). Bárhogyan is,

itt több kulturális motívum egyesül.

908 A Minnesota Digital Library által digitalizált fotográfia: http://reflections.mndigital.org/u?/stbm,288.

http://reflections.mndigital.org/u?/stbm,288.
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A Niobé-szoborcsoportok másolatai a 19. századi pose plastique kedvenc témái

voltak, mert nag y mennyiség  talán majdnem meztelen n t lehetett megmutatni. Ezzel

szemben a vallásos oktatásban, a Delsarte-féle pózolásban a bels  erkölcsiséget, tisztaságot,

er t is bemutatták a testhelyzetek, ahogy azt Alger prédikálta. A keresztény 19. századvégi

pózkultúra az antikvitás példamutató testein keresztül egy-egy példabeszédet mondott el, jelen

esetben az ártatlanság,  a hiábavaló halál példázatát.  Ezért  hiányzik  maga  Niobé  is  ebb l  a

szoborcsoportból, hiszen jelenléte egy másik típusú példázatot hozna el , mégpedig a b nös

kevélység történetét.

A Delsarte-féle pózok keresztény közege, de m ég inkább nevelési közegben való

felhasználása egyszerre biztosította a kultúrát és az erkölcsöt. Olyan – majdnem veszélytelen

– testképet kínált, mely minden pontján kapcsolódik egy vallásos spiritualizmushoz, ezáltal

ideális hordozója az antikvitásnak. Hamarosan azonban minden megváltozik az antikvitás

nietzschei újraértékelésével, mellyel nemcsak az ókor, hanem a modern testek is

elszabadulnak.

8.4. Összefoglalás

A fentiekben egy kulturális adaptáció történetét mutattam be, mely a 19. századi testtörténet

egyik legfontosabb szála. Delsarte tanainak amerikai recepciója egy furcsa vallásos-m vészi

kevercset hoz l étre, mely a testben egyszerre rzi meg a jelentést (a kifejezést) és a

transzcendenciát (a sp iritualizmust). Ezáltal akadálytalan hozzáférést biztosít a kis- és

nagypolgári m vel désnek, mely a test és a szépség nagy diskurzusával a modern te stkép

kiformálója lesz.

Kiemeltem a vallásos vonatkozást és azt, hogy miképpen ötvöz dik a már meglév

testnevelési eljárásokkal a delsarte-i „alkalmazott esztétika”, s lesz bel le „esztétikai

gimnasztika” (Mackaye). Rámutattam, hogy Delsarte beszéd-m vészetéb l, melynek a te sti

kifejezés tulajdonképpen csak segít je, végül egy olyan néma technika válik, mely a testet

önmagában tartja jelentésalkotónak – a m vészi megértés számára. Elemeztem els sorban

Genevieve Stebbbins szerepét ebben az átalakulásban és azt, hogy miképpen kezdi el a

(klasszikus értelemben vett) ógörög mintákat a delsarte-i technikákba illeszteni.

Végezetül röviden bemutattam a Delsarte-féle pózokat, a Delsarte-féle attit döket, és a

Delsarte-féle pantomimeket, melyek egy narratíva közvetlen felidézésére irányultak, azonban

az eredeti hamiltoni „kend zetlenség” helyett a keresztény spiritualizmus testi megjelenítései.
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A szubjektivitás kend zetlen átélése helyett egyfajta közösségi, objektív m vészetet

hordoztak. Ez a test- és m vészetfelfogás azonban átmenetinek bizonyul.
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9. Függelék: „lábak mint szobor” - Kis magyar mimoplasztika

Ez a függelék az attit dök és a mimoplasztikai tevékenység magyarországi megjelenésének

dokumentálására tesz tétova kís érletet. A té ma nagyrészt feldolgozatlan, él képekre-

életképekre tett utalások azonban elvétve találhatóak a magyar színháztörténetek lapjain, így

ha a mimoplasztikai tevékenységet közvetlenül nem is, de a magyar színpadi pózolás

történetét fel lehet tárni. Az a lábbiakban következ  történeti adatokat és megfontolásokat

bevezet ként adom, semmiképpen sem teljes kör  a kutatómunka.

Minthogy az attit d és a mimoplasztika nem shonos magyar szórakozás, számos

csatornán keresztül kerülhettek kapcsolatba az a ngol-német testgyakorlattal a Habsburg

Birodalom magyar területein él k, ha nem éppen valamelyik német vagy egyéb külföldi

városban tanulták vagy látták: 1. Arisztokrata körök szórakozásai. 2. K ülföldi cirkuszok

vendégjátékai 3. Magyar-német színészn k-színészek-vándortársulatok turnéi 4. A polgárság

szalontevékenysége 5. Írásos beszámolók (cikkek, könyvek, regények) 6. A magyar fotográfia

is rendszeresen alkalmazott él képeket (noha ezek általában nem mimoplasztikai látványok

voltak).

A magyar esetben fontos újra hangsúlyozni a mimoplasztikai tevékenység (melynek

kifejezett formája az attit d és a „living models”) és az él képek különbségét. Mint a

Bevezet ben említettem, Pór Anna az él képek hagyományát az itáliai devóciós prédikációra

vezette vissza.909 Így a magyarországi német kontextusban megjelen  él képeket is ebb l a

hagyományból származtatja,910 egyfajta folyamatosságot alapozva meg a 19. századi

él képekbeli praxis és a korábbi vallásos-amat r udvari színjáték között.

A 18. század végén és a 19. században az él képeket „tabló,” „némázat,”

„némaképlet,” „ábrázolat,”911 „apotheózis” néven illették magyarul. A 19. századi magyar

színjátszás bevett elemei voltak az él képek, azonban ezek nagy része nem alkalmazott

mimoplasztikai technikát. Attit döket a szó hamiltoni értelmében én nem találtam, egyetlen –

talán megalapozott  -  gyanúm van (1804-ben a budai Brunswick-palotában, lásd alább),  de a

magyar-osztrák-német kontextus több vizsgálatot érdemel, mint amire n ekem terem nyílt.

Éppen ezért itt nemcsak a színház történetével foglalkozom, hanem a performativitás-

mimoplasztika nyilvánosságának 19. századi magyarországi históriájának megírásához adok

kiindulópontokat.

909 Pór Anna, Balog István, 134.
910 Pór Anna, Balog István, 136.
911 Magyar Színháztörténeti Lexikon, „tabló.”
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9.1. Arisztokrata szórakozások

Miközben Lady Hamilton Nápolyban pózol, a Habsburg Birodalom magyar tartományában is

nyomon követhet  valamifajta mimoplasztikai tevékenység a 18. század utolsó évtizedében

illetve a 19. század els  éveiben. Ezek él képeket jelentenek, s nem intim, privát, hanem

nyilvános, nagy vendégseregnek tartott szórakoztatások voltak.

Kérdéses, hogy ezeket mennyiben tekintjük „magyar” daraboknak, hiszen számos

probléma vetül fel vizsgálatuk során. Például, joggal kérdezhetjük, hogy vajon a magyar

színháztörténet része-e az 1794-ben a Károlyi grófok bécsi palotájában bemutatott olasz

„opera” és „pantomim,” melyr l mindazonáltal a Magyar Hírmondó magyarul azonnal

beszámolt („tántzos néma játék”). Egy másik módszertani probléma, hogy az institucionalizált

színházak mellett az a lkalmi el adásokat nehezen tudjuk rekonstruálni, így a „m kedvel ”

szórakozás (mely pedig az attit dök egyik fontos jellemz je) kisebb súlyt kap a

színháztörténetekben. Ezen problémákat félretéve, nyilvánvalóan a magyar színháztörténetnek

számos olyan történés is a része, melyek hatással voltak a magyar nyelv  színjátszásra, hiszen

csak nemzetközi kontextusban, összehasonlításban tudjuk értékelni és elhelyezni a 19. századi

nemzeti-függetlenségi törekvéseknek ezt az e gyik legfontosabb politikai, nyilvános terét.

Érdekes, hogy a magyar tánctörténetek kevesebb figyelmet szenteltek ennek a testi praxisnak.

Staud Géza monográfiája az alapvet  forrásfeldolgozás, mely mintegy ötven

kastélyszínházat mutat be, és megállapítja, hogy „a [magyarországi] f uri színházak szoros

kapcsolatban álltak az ausztriai és csehországi f nemesség kastélyszínházaival, m soruk,

társulatuk, zenekaruk, felszerelésük, gazdasági struktúrájuk kölcsönös egymásra hatás

következtében alakult ki.”912 Staud egyértelm en úgy tekinti, hogy a kastélyszínházak csakis

a nemzetközi felvilágodosás kori elit kontextusában elemezhet ek, és a szórakozás mellett,

politikai reprezentációra (a f nemes az uralkodó i ránti h ségének kinyilvánítására) is

szolgáltak.

A magyar/magyarországi f nemesség els sorban német nyelv  szórakozásainak talán

mindig részét alkották az él képek. A középkori játékok bemutatására itt nincs mód, és a

reneszánsz-kora barokk-hódoltság korabeli szórakozásokat sem tu dom a v izsgálat tárgyává

tenni. A 18 . századból azonban gazdag leletanyag áll rendelkezésünkre, els sorban Staud

Géza munkái alapján. Az  (kit en dokumentált) forrásainak újraolvasásával tudnánk a

912 Staud, Magyar Kastélyszínházak, 3:3.
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magyar felvilágosodás mimoplasztikai vetületét, e v etület nemzetközi kulturális

cserefolyamatokban játszott szerepét elemezni.

Minden valószín ség szerint a k astélyszínházakban rendezett nagy ünnepségeken,

amikor a c sászárt/császárn t vagy a magyarországi helytartókat fogadták, él képeknek

tekinthet  játékokat is bemutattak. Ilyenek például azok az „ illuminációk,” melyek közül

egyet például 1751 augusztusában rendeztek meg a g ödöll i Grassalkovich-kastélyban. Ez

valószín leg egy pazarul kivilágított pavilonszer  építmény lehetett, mely antikizáló stílusban

épült („korinthusi oszlopokkal”), és ahol/amiben maga a vacsora is végbement az uralkodói

pár jelenlétében. Jellegzetes barokk vonás, hogy a teátralitás a színházból kiáramlik, és a világ

maga is színpaddá változik.913

Staud adatai között kevés valódi él képre vagy akár attit dre utaló információt

találunk, hiszen ezek a formák t annyira nem érdekelték, ráadásul, éppen az attit dhöz nem

kell feltétlenül színház és színpad. Az 1760-as években öt éven keresztül m köd  nagyváradi

püpöki opera és zenekar, Patachich Ádám püspök nagy vállalkozása, a kornak megfelel en

(lásd a monodrámákat) els sorban antik témákat feldolgozó operákat állítottak színre, és ezek

el adása közben talán valamiféle mimoplasztikai technikát (ha más n em, a színészi

gesztusrendszert) alkalmaztak.914

Különlegesen fontos volna, ha nemcsak a „hiv atalos” kastélyszínpadokon zajló

el adásokat, hanem a 18. század végi f úri bálokat is vizsgálnánk. Például Batthyány József

gróf, aki amúgy egri püspök, kalocsai, majd esztergomi érsek és bíboros lett, pesti palotájában

rendszeresen rendezett az 1770-es években „minden egyházias vonást nélkülöz ”

mulatságokat.915 Épp így feltárásra vár, hogy az 1793-1795 között Pozsonyban játszó Georg

Jung (Batthyányi Fülöp gróf színigazgatója) programjában a balett illetve a „pantomim” egész

pontosan mit jelentett.916

Az attit d és az él képek mimoplasztikai formája az 1790-es évek folyamán terjed el a

német területeken. A kisebb német fejedelemségek után az idézett 1802-es porosz ünnepség,

Hirt Dädalus und seine Statuen cím  rendezése jelezheti a divathullámot (4.2.1.). Így nem

meglep , ha 1 804, 1805, és 1806-ban is a Brunswick-család budai palotájában egy alkalmi

színpadon antikizáló él képeket mutattak be a József nádor névnapján, melyek nyomtatott

német szövegkönyvei fennmaradtak az OSZK-ban.917

913 Staud, Magyar Kastélyszínházak, 2:14-17.
914 Staud, Magyar Kastélyszínházak, 2:35-90.
915 Staud, Magyar Kastélyszínházak, 3:7.
916 Staud, Magyar Kastélyszínházak, 3:46-56.
917 Staud adatai szerint: 201.832, 201.838, és 232.965 raktári számokon.
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Mindhárom el adásban – épp úgy mint a porosz udvarban – a szerepl ket (f )nemesek

testesítették meg. Az 1804-es „Namensfeyer” karénekkel kezd dött, majd a nádor mellszobra

körül a következ  él képeket testesítették meg: Apolló, A 1 2 hora, Castor és Pollux,

Herculanumi táncosn , Sybilla, Penelope (távoli férjére gondol), Dido, Artemisia és

rabszolgan je, Cleopatra, Papn  egy gyermekkel, Herculaneumi táncosn  két gyermekkel,

Gladiátorok, Egy kisgyermek (üvegszekrényben ülve).918

Ezek között minden valószín ség szerint azonosíthatunk néhány attit döt. Felt

ugyanis, hogy a legtöbb él kép n i pózolásra épül, mi több, néhány egyenesen szóló el adás.

További vizsgálatot igényel, de feltevésem szerint a „Herculanumi táncosn ,” Brunswick

Henriette grófn  megjelenítésében, illetve a „Penelope (távoli férjére gondol),” gróf

Batthyányné szül. Rudnyák asszony megszemélyesítésében, eminens attit dök lehettek, s így

korán (1804) detektálhatjuk a magyar kontextusban a hamiltoni divat megjelenését.

Az 1805-ös ünnepség inkább él képeket ábrázol („festményeket”), melyek a J ózsef

nádort múltját, jelenét és jöv jét ábrázolják. Az 1806-os névnap alkalmával több hangverseny

is megel zte az él képek bemutatását, amit Staud „allegorikus pantomimnek” nevez, nyilván

a német eredetit követve („Allegorische Pantomine von harmo nischer Musik begleitet”).919

Ebben egy szent berekben, Polyhymnia (a pantomim múzsája) megjelenése után, kez dött a

minden valószín ség szerint mimoplasztikai elemeket tartalmazó p antomim.920 Érdemes

felfigyelni, hogy mennyire hasonlít ez a cím/m fajmegjelölés Hirt illetve Böttiger

felfogásához.

Úgy  t nik,  hogy  a  Brunswick-családban  az  él képek  el adása,  s  talán  a

mimoplasztikai gyakorlat mint olyan, igen népszer  lehetett, mert a martonvásári Brunswick-

kastélyban (vagy annak színházában, vagy egyszer en valamelyik szalonban) a Brunswick-

lányok szintén adtak el  él képeket.921 A  19.  század  elején  a  Brunswickok  mellett  a

Széchenyiek is kedvelték az él képeket, például a Széchenyiek nagycenki kastélyában,

Széchenyi Zsófia és gr. Zichy Ferdinánd esküv jén is bemutattak ilyesmit.922

9.2. Cirkuszi mutatványok (Soullier Pesten)

918 Staud, Magyar Kastélyszínházak, 2:101-102.
919 Staud raktári számain kívül, az 1806-os el adás egy teljes változata (rendez i utasításokkal együtt)
megtalálható a 627.431-es számon az OSZK-ban.
920 Staud, Magyar Kastélyszínházak, 2:103.
921 Staud, Magyar Kastélyszínházak, 2:105.
922 Kerényi Ferenc, szerkeszt , Magyar Színháztörténet, 1790-1873 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990), 33.
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Voigt Vilmos egy 2006-os cikkében hívja f el a figyelmet, hogy a magyar cirkusztörténet

milyen elhanyagolt (nem létez ) tudományág,923 és ez a helyzet azóta sem változott, egyedül a

Magyar Cirkusztörténeti és -elméleti Kutató Alapítvány (McTeka) tesz h sies

er feszítéseket.924 Sokkal több adatra volna szükség a Habsburg Birodalom magyar

tartományaiban utazó cirkuszokról a 19. század folyamán, hogy pontos hatásukat meg

lehessen állapítani. A cirkusz a 19. században igen kifinomult, komplex intézmény volt, mint

azt láthattuk (5.2.1). Itt csak egy apró adalékot adok a magyar kontextushoz.

Az els  “grand cirque ambulant français”925 alapítója, Louis Soullier (1813-1886), aki

bemutatott él képeket is, 1835-ben Bécsbe érkezett. Az ott található Bach-cirkuszhoz (Circus

Gymnasticus) állt be. Miután elbájolta Bécs közönségét “chevauchée tartare” cím  számával

(24 lóval végrehajtott nagy spektákulum), Magyarországon, majd Bel grádon és Szófián

keresztül Isztambulba ment a De Bach cirkusszal, és annyi bizonyos, hogy 1838 végén már és

1840-ben még ott volt.926

Hamarosan azonban visszatért Bécsbe, ahol 1842-ben elvette Laura de Bach-ot,

Christophe de Bach (1768-1834) özvegyét. Minden valószín ség szerint  az egyik els

cirkuszm vész, aki a magyar közönséget is meghódította, hiszen a FSZEK-ben rzött

plakátok szerint 1846 augusztusában Pesten találjuk Madame de Bach-ot és vele Soullier-t. A

magyarul „Keleti Lovar-kör”-nek nevezett „Oriental-Circus” (a szultáni támogatás miatt

nevezte el így), nagy népszer ségre tett szert a Pesti Német Színházban.

Egy plakát tanúsága szerint 1846 augusztus 19-én számos olyan mutatványt is

el adtak, melyek kísértetiesen hasonlítanak az 1820-as és 1830-as években bemutatott

ducrow-i mimoplasztikai gyakorlatokhoz.927 Például a „3 olympiai el adva a három amerikai

testvérek Fillist l” cím  mutatvány nyilván er vészet lehetett, azonban antik kosztümben

és talán antikizáló pózokkal. Egy másik, melynek csak a címe maradt fent, „Vol de Mercur”

talán éppen egy olyan lovas légbalett, melyben a merkúri pozíciót használták fel mint Ducrow

„Vol de Mercur”-ja (vö. 5.2.1). Annyi bizonyos, hogy szeptemberben további el adásokat

tartottak, majd elhagyták Pestet és hamarosan a Habsburg Birodalmat is (az 1850-es évek

elején Franciaországban, majd újra Isztambulban találjuk Soullier-t).

9.3. Vándorszínházak (Balog István tablói)

923 Voigt Vilmos, „Magyar cirkusztörténet,” Iskolakultúra, no. 9 (2006): 130-134.
924 http://www.cirkuszkutato.hu/
925 Paul Adrian, Sur Les Chemins Des Grands Cirques Voyageurs (Bourg-La-Reine: Adrian, 1959), 18.
926 Thétard, La merveilleuse, 195. Illetve lásd a saját kutatásom, Adam Mestyan, “a garden with mellow fruits of
refinement” - Theatres and politics in Cairo and Istanbul (1867-1892) (készül  doktori disszertáció, CEU, 2011).
927 FSZEK BPGY: 791.3 29674.

http://www.cirkuszkutato.hu/
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Noha cirkusz és színészet között talán nem lehet hermetikus vonalat húzni a 19. századi els

felében, „színészeken” most mégiscsak azokat értem, akik a szóm vészeteket és a dramatikus

beállításokat inkább kedvelték, m int a tes tgyakorlatokat. A vá ndorszínészek, színtársulatok

különleges kategóriát képeznek.

A magyar anyag egyik unikális darabja Balog István (1790-1873) „Tablókönyv”

(pontosabban, Tabló Könyv)928 cím  kis füzete az OSZMI-ban. 1858-ban írta saját kez leg.

Balog István, a magyar 19. századi színjátszás egyik fantasztikus alakja nagyra becsülte az ún.

„tablókat.” Hagyatékát, és a tablókönyvet is Pór Anna dolgozta fel már említett kit

monográfiájában.  a képmutogatással köti ös sze a tablók m faját Magyarországon, ami

lehetséges származtatás, ám azt is hozzá kell tenni, hogy Balog tevékenységének idején

(1810-1840-es évek) az él képek és az attit dök összeurópai divattá váltak, mint az

el ekben bemutattam. Lehetséges, hogy egy vallásos/vásári hagyomány és egy nemzetközi

hatás együttállásáról van szó.

Balog István maga naplójában úgy emlékezik, hogy „A néma ábrázolatok ezid ben

igen kedveltek voltak, pótolták a látványosság hiányát, tehát arra nagy figyelemmel kellett

lennünk és olyan tagokat is f elvenni a társulatunkba, akik a tableau-felállítás

segédeszközeihez értettek, milyen a festészet, tü zijáték, gépészet.”929 Úgy t nik, hogy

tudatosan, mi több, szakemberek segítségével mutattak be él képeket.

A Tablókönyv csak három, igaz, unikális tablót tartalmaz, Balog saját kez

lejegyzésében. Ezekhez sajnos színpadi utasítás nem tartozik. Harasztyné szerint a színészek

egy emelvényre álltak, szótlanul, mik özben az el ttük álló deklamáló magyarázta a

közönségnek a p ózokat. Pór Anna hozzáteszi, hogy az él képekben a színészek könnyen fel

tudták használni alkalmi meghívóikat is, így a nemes urakból és hölgyekb l képeket

rendeztek a báltermekben.930 A három tabló közül kett  tulajdonképpen s rített dráma, Pór

Anna pedig az els t Arany János A képmutogató cím  balladájával hasonlítja össze.931

Ez egy nagyon rövid súgópéldánynak tekinthet  vázlat, A vérpohár, vagy

Rangáldozatja címmel „néma ábrázolat több képben, személyek: Apa förangú öskori h s,

Leánya, Pórfi ennek kedvese, Bakó.” A cím után a hat darab él képhez tartozó szövegeket

találjuk.  A  második  a Kékszakálú (sic!) lovag vagy N zsarnok címet viseli „Luciaból”

928 OSZMI K, 57.1707. Tabló Könyv – Össze irta Balog István Pesten Juliusban 1858. Kézirat.
929 Idézi: Haraszty Árpádné, Balog István hagyatéka a Színháztörténeti Múzeumban (Színháztörténeti füzetek –
5. Szám) (Budapest: Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Országos Színháztörténeti Múzeum, 1957), 2.
930 Pór, Balog István, 141.
931 Pór, Balog István, 144.
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alcímmel, és hét képb l áll. Balog talán Grétry népszer  operájából (Raoul Barbe Bleue,

1789) dolgozta át egy magyar közönség számára, drámai s rítéssel.932

 A harmadik Flora címmel, „Rómeo Juli a nevem” alcímmel rendelkezik és hat képb l

áll (a kéziratban elvétette a számozást, a I V. után VI. következik, így találunk VII.). A

képekhez tartozó szövegek kissé sután rímelnek. Pl.: Flora, 1. Kép: „E hamvas lepelb l

vágyom. Kiburkolni végre magamat. A tavasz sugarát látom. Reményel nézek az égre.” A

szövegek részletes elemzéséhez Pór Anna munkájához utalom az olvasót (noha a Fl órával

valamiért nem foglalkozik, meg sem említi), itt inkább a konkrét testtechnikával foglalkozom.

Ezek a tablók, néma ábrázolatok összetett jelenetekb l álló, változó képek. Kérdés,

hogy az egyes képek közötti átrendez dést miképpen oldották meg. Noha mint az idézett

szövegrészletnél is látható, következtethetünk bizonyos pózokra illetve kellékekre (itt a

lepelre például), a konkrét pózolásra kevés utalást találunk. Balog egy másik

jegyzetfüzetében,933 azonban hátrahagyott néhány támpontot.

„Tablohoz való gruppék” címmel934 hat darab pózhoz ad utasítást. „1. Imádkozás:

Összve tett kézzel ég f elé függesz/tett szemmel térden álva. 2. Fel fohászkodás: Ég fele

terjesztett kezekkel szemekkel/ a lábak mint többnyire a szobroknál 3. Kérés: Fél térden, majd

nem siro ábrázat/ ki terjessze egy kéz másik sziven. 4. Örvendezés: mosolygo ábrázat, egyik

kéz az /öröm tárgyát mutattya, lábak mint szobor 5. Sirás: Le ereszve fö, egy kéz könnyeket/

fog fel, lábak mint szobor 6. Harag: Rántzba szedett homlok, szem félre huzodik [?] kézzel

testtel [?] el fordulni a harag tárgyától.”935 (51. KÉP)

Ezek  az  utasítások  pózokat  írnak  le,  explicite  utalva  a  szobrokra.  Ugyanakkor  nem

bizonyos, hogy itt a „szobor” szót valóban „szobornak” kell érteni, hanem talán úgy, hogy

„mozdulatlanul” vagyis „szoborszer en.” A hat póz közül három egy cselekedetet s rít (ima,

fohász, kérés), három pedig egy érzelmet (örvendezés, sírás, harag). Háromnál (fohász,

örvendezés, sírás) találjuk a szobrok lábtartására való utalást – valószín leg mind a három

felegyenesedett pozitúrát takar. Ez tal án azt jelenti, hogy a lábaknak valami módon

„plasztikusaknak,” vagyis kifejez eknek kellett lennie. Bárhogy álljon is a dolog, a korabeli

színésztechnika mellett ezek az utasítások az amat r színkedvel knek is könny szerrel

megérthet ek voltak.

932 Pór, Balog István, 153.
933 OSZMI K, Balog István, Kézirat, cím nélkül, 57.1710.
934 OSZMI K, Balog, kézirat (57.1710), 6.
935 A / jel a sortörést jelzi.
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Kicsit kés bb Balog talán az ötleteit rögzítette:936 „Tabloban: Europát, asiát, afrikát,

Americát, külön országokat is / m ost ujabbi történetekböl Capodistrias Tropidensröl.937 /

Talán az indulatokat, amillyen a puncs ivó Társaság, Tipázo/tékat ugy a Haragosakat,

szerelmeseket, evöket, ivokat, musi káló/kat, tudossakat, Poetákat, Astronomusokat,

Ruzonákat [??], ajtatosokat, ujmodi Házasságon.” Pár oldallal kés bb: „Tablóhoz: Polyás

gyerek Angyalok Tüzess  Állatok Teve Majom Lovak Medve Metamorphosisok.”938

Ezekb l az ötletekb l az látszik, hogy Balog a tab lókat látványosságnak tekintette,

melyekkel komplex karikatúrákat is tudott rajzolni. Az attit dök lényegét kapta el, amikor az

„indulatokat” akarja ábrázolni, noha ebben a szabadon áramló ötletbörzében az indulatok

közé foglalkozástípusok is keverednek. Jellegzetességeket keres, melyet egyetlen képben

könnyen össze lehet foglalni, s ríteni.

Nemcsak Balog, hanem más tá rsulatok is alkalmaztak tablókat. Kerényi Ferenc azt

írja, hogy két típusú él képet játszottak: antik-mitológiai-bibliai illetve magyar vagy európai

történelmi.939 Ezek k örülbelül megegyeznek Hendel-Schütz repertoárjával és körülbelül

ugyanabban az id ben is születtek. Kerényi szerint a jelmezek határozták meg, hogy mit

tudnak játszani. Az els  típus: Ádám és Éva, Szodoma és Gomorrha, Salamon ítélete, Trója

veszedeleme, Istenek összegy lése Olympban, stb.940 A történelmi tablókat általában az éppen

játszott drámához igazították. Kerényi rámutat, hogy a tablók illetve az él képek egyike vagy

bizonyos csoportjainak önállósodása figyelhet  meg, beépülnek más darabokba, illetve

helyettesítenek drámákat, ha azok megvalósítása valami okból (technikai, helysz ke, stb) nem

lehetséges.941

Szuper Károly (1821–1892) színészeti naplójában számos antik tárgyú tabló szerepel,

például Socrates halála vagy Trója veszedelme.942 Az 1830-50 között írt feljegyzésekben a

mimoplasztikára számos utalást találhatunk. Igaz, úgy t nik, a tabló vag y ábrázolat amolyan

extra látványosságnak számított, amihez egyetlen témát találtak, majd egyetlen „képbe” –

inkább színbe – álltak, és valami látványos t zzel, pl. görögt zzel zárták.943

936 Balog, kézirat (57.1710), 27.
937 Talán Jannis Kapodistrias-ra gondol, aki orosz külügyminiszterként a görög forradalom ügyét próbálta
támogatni az Oszmán birodalom ellen, majd 1828-1832 között az els  görög kormány vezet je volt.
Templomban gyilkolták meg.
938 Balog, kézirat (57.1710), 31.
939 Kerényi Ferenc, „A kistársulatok színjátéktípusai,” u  (szerk.) Magyar Színháztörténet, 1790-1873
(Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990), 209-220. Itt: 216-217.
940 Kerényi Ferenc, „A kistársulatok színjátéktípusai,” 217. Sajnos Kerényi nem adja meg a forrásait.
941 Kerényi Ferenc, „A kistársulatok színjátéktípusai,” 217.
942 Pór, Balog István, 140.
943 Szuper Károly színészeti naplója (Budapest: Magyar Színházi Intézet, 1975, az 1889-es kiadás faximile
kiadása), 8-10.
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A vallásos passiójátékok, a vándortársulatok és a nemesi színjátékok talán együttesen

terjesztették el a paraszti ünnepi szokások között az él képeket. A magyar területeken az ún.

„aratóünnepek” tartalmaztak él képeket vagy legalábbis valamilyen statikus „képeket.” Talán

a 19. század végére az él képek a magyar paraszti társadalom egyik dramatikus szórakozása

lehetett. Természetesen ezek nem antik szobrokat és talán csak nem is szobrokat jelenítettek

meg, hanem a „némaképlet” egy jellegzetes paraszti életkép, melyben szoborszer en,

„megfagyva” álltak össze a szerepl k.

Kovács Ákos szerint a 20. század eleji aratóünnepek „a földesúr és az aratógazda

közötti rövid interakción kívül f leg statikus szcénákból álltak, s ezért s okkal inkább a 19.

században oly népszer  és kizárólag illusztratív szerepet betölt ábrázolathoz, némaképlethez,

ismertebb nevén a tablóhoz hasonlítottak.”944 Balog István unikális tablói azonban ezeknek

jóval szofisztikáltabb el zményei.

9.4. Polgárok, állandó színházak

A hivatásszer  színészet azonban az él képeket és az att it döket, s t, egyáltalán a

mimoplasztikai technikát kevésbé használta. Az attit d éppen azért érdekes, mert egy amat r,

kedvel  m vészetgyakorlás a s zakért k szemében egy „hivatalos” m fajjal szemben

felmutathatóvá vált (Hirt-Böttiger esetében a balettal szemben, 4.2.). Mint láthattuk,

kedvel  szórakozásként a mag yar f nemesség használta az attit döket. Kérdéses, hogy a

magyarországi polgárság (német, szlovák, román, zsidó és magyar keresked k, stb.) mikor

kezdték magukévá tenni ezt a típusú szórakozást. Az állandó városi színházak m során a 18.

században még nem találtam.945

A magyar speciális szituáció miatt a nemesség és a p olgárság szórakozásai nem

különíthet ek el hermetikusan egymástól. A 19. század második felét l kezdve folyamatosan

detektálhatunk városi él képeket, melyekben ugyanakkor a hazafias témák dominálnak és

nem a klasszicizáló grekománia. Így a mimoplasztikai gyakorlat antik m veltsége terjeszt

aspektusa is háttérbe szorul.

Nyilvánvalóan a Pesti Német Színház a tabl ók bemutatásának középpontja, ahol

nemcsak színészek, hanem maguk a polgárok is formáltak él képeket (ne feledjük, ebben az

944 Kovács Ákos, „Az Új Kenyér Ünnepe I.,” Mozgó Világ vol. 28, n. 2 (2002):
945 Például Sz ke Nyéki Pál, Magyar Teátromi Kalendárium, melly a Magyar Játszó Társaság által az 1794.
Esztend ben elö-mutatott Játék-Darabok’ nevezeteiket rendbe szedve magábán foglallya (Pest: Trattner Mátyás,
1795), csak három típusú színjátékot különböztet meg: vígjáték, szomorú játék, érzékeny játék, 23.
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id ben a színház sokkal közelebb van a közönségéhez). Az 1810-es években ezek els sorban

gy zelmi apoteózisok voltak (Napoleon vagy a franciák felett aratott diadalok, híres csaták)

vagy hazafias (magyar, például: Die Treue der Ungarn am Landtage zu Pressburg)

él képek.946

Él képeket valamilyen alkalomra rendeztek, mint láthattuk József nádor esetében is.

Az els  magyar nyelven fennmaradt él kép is efféle: 1816-ban Gróf Kemény Sámuel

tiszteletére rendeztek Erdélyben egy „példázatot”, melyet számos történelmi tárgyú (Kinizsi,

Budavár bevétele, stb.) tabló követ.947 Az  1833-as  megnyitása  után  a  budai  magyar  színház

szintén számos effajta képnek a dott helyet, politikai tartalommal, hivatásos színészekkel. Az

OSZK és a FSZEK színlap és plakátgy jteményeinek részletes vizsgálatával lehetne az összes

effajta szórakozást egybegy jteni és m egvizsgálni, hogy a mimoplasztika mennyiben volt

jelen (vagyis az antikvitás-utánzás) illetve a politikai üzenet esztétikai formáját egész

pontosan kik és milyen technikákkal dolgozták ki.

1831-ben Báró Podmanitzky „kerti Szálájában” tartottak „A Lelkek Elváltozása az

Elíziumban” címmel egy él képet (de itt magyar h sök láthatóak), ám revüszer  tablókat is

tartottak (a tabló végén tüzijáték, illumináció, vagy összekapcsolták lovasmutatványokkal, a

londoni vagy párizsi divatnak megfelel en).948 Feltehet en ezekben a m utatványokban is

valamifajta szobor-utánzás történhetett.

Az amat r pózolás legfontosabb forrása a magyar és német nyelv  19. századi sajtó

volna. Kassán a század második feléb l a Vasárnapi Újság arról számol be, hogy két

„ábrázolatot” mutattak be: „Az est fénypontját azon két ábrázolat képezi, melyek egyike

„magyar parasztmenyegz t” Barabás rajza után, másika „egy magyar országos vásárt”

tüntetett el .”949 Ezek a képek nyilvánvalóan a magyar identitás apró épít elemei lehettek,

melyek talán némi „orientalista” kuriozitással is vegyültek, hiszen külön erre az alkalomra

gyártottak népviseleteket. A 64 személyt felvonultató él kép persze nem mimoplasztikai

szórakozás, de egy ahhoz hasonló mozdulatlan kép. Külön érdekesség, hogy Barabás Miklós

rajzát elevenítik meg vagyis egy magyar fest  magyar életképet ábrázoló skiccét.

Az 1850-es évek második felét l, a fra ncia második császárság szórakozásaival egy

id ben a magyarországi spektákulumok száma is megn tt. Számos esetben talán

detektálhatunk mimoplasztikai tevékenységet, például 1857 május 15-én „A festészet álom

946 Pór, Balog István, 137.
947 Pór, Balog István, 138.
948 Pór, Balog István, 141.
949 http://epa.oszk.hu/00000/00030/00327/datum09045/cim109054/cim209063.htm

http://epa.oszk.hu/00000/00030/00327/datum09045/cim109054/cim209063.htm
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képe” cím  balettben.950 Érdekes keresztmetszete lehetett a „polgári” és a „f nemesi”

szórakozásoknak a budai Karácsony-palotában tartott m kedvel  el adások, melyeken

él képeket adtak el  f leg, 1856 után.951

Az 1860-as évekt l az él képek és attit dök a széles nagyközönség számára ismertek

lehettek. A magyarországi (és mint láttuk, akár a b écsi) f nemesi szórakozásokról számos

beszámoló született németül és magyarul a k orabeli lapokban a 18. század végét l. József

nádor névnapjának budai megünneplése nagy esemény volt, melyr l bizonyosan terjedtek

orális legendák is. A 19. század második feléb l az MNM Fotótára számos képet riz, melyet

nagy részben már publikáltak.952 (Lásd részletesen 9.5.3).

A század második felében a m velt magyarul olvasó közönség nyilvánvalóan ismerte

az attit dök erotikus funkcióját. Jókai Mór A k szív  ember fiaiban (1869) Leonint és Ödönt

egy színházba/kuplerájba vezeti, ahol egy páholyban levetve magukat hangosan olvassák a

programot: ’„Don Juan a u sérail.” Ez igen jó tréfa. Kár, hogy már elszalasztottuk. –

„Tableaux vivants.” Ez unalmas história. – „Les bayadères du khan Almollah.” – Ez nagyon

tréfás dolog; már egyszer láttam. – „La lutte des amazones.” – „Le rêve d’Ariane.” Ez valami

gyönyör . Nem tudom, olyan kedvénél lesz-e Persida, mint szokott.’953 Ezek nyilvánvalóan

olyan képek, mint amiket az 1840-es évek végén a londoni vásárban illetve az Egyesült

Államokban mutattak be az “él  modellek” (vö. 5.2.2).

Jókai Mór egy másik regényében is megidézi a mi moplasztikát. A jöv  század

regényében (1872–1874) az egyik szerepl  egy szép „nimfa” láttán azt dörmögi: „Átkozott

Circe! – dörmögé magában Severus. – Philtrát itat a vendégével, s ilyen régimódi

boszorkányságokat vesz el . Graham mennyei nyoszolyája, Lady Hamilton eleven szobrai

idestova kétszáz esztend s régiségek, s most rajtam akarja ezeket kipróbálni. Hát csak ennyit

tud?”954

9.5. A 19. századi mimoplasztika a magyar fotótárakban

Magyarországon, pontosabban, Budapesten három közgy jteményben találunk magyar

él képeket illetve pózokat megörökít  fotókat: 1. Magyar Nemzeti Múzeum Törté neti

Fényképtára, 2. Magy ar Képz vészeti Egyetem Könyvtárának Fotógy jteménye 3.

950 Színházi Naptár - 1857. Évre Szerk., Gróf Bethlen Miklós (Bolnai), Dobsa Lajos, Tóth Kálmán (Pest: Emich
Gusztáv, 1856) a nemzeti színházi játékrend. Noha 1855-ös a jelölés.
951 Staud, Magyar Kastélyszínházak, 3:127.
952 Baji Etelka és Csorba László, Kastélyok és Mágnások (Budapest: Panoráma, 2006).
953 Jókai Mór, szív  ember fiai (
954 Jókai Mór, A jöv  század regénye (http://mek.oszk.hu/00800/00846/html/jokai44.htm

http://mek.oszk.hu/00800/00846/html/jokai44.htm
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Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. Negyedikként érdemes idesorolni a FSZEK

képes plakátgy jteményét.955 Nyilvánvalóan ennél jóval több lel hely akad, vidéki és külföldi

közgy jteményeket és magánkollekciókat egyaránt figyelembe kellene venni. A teljesség

igénye nélkül azonban az alábbiak hasznos bevezet ként szolgálhatnak egy majdani

tanulmány számára. A fotók nagy részével foglalkozott Baji Etelka, Bán András, Farkas

Zsuzsa Imre Györgyi, Kincses Károly.

9.5.1. A fotó el tt

Én egyetlen festményr l sem tudok, mely él képeket vagy attit döket ábrázolna a magyar

területeken. Azonban feltehet en készültek ilyenek. Egy további hiány a magyar modellkedés

története, hiába kezdte el feldolgozni kit  tanulmányaiban Bicskei Éva.956 A m agyar

modellek történetei és a 19. szá zadi pózolás magyar elsajátítása még akkor is feltáratlan

történet, ha tudjuk, hogy a Mintarajztanodában az 1880-as évekig nem volt megoldott az

aktmodell állítása,957 és az erotikus fotók aránylag alaposan fel vannak dolgozva.958

Maguk a festmények, metszetek, korai fotók is készülhettek a párizsi vagy angol

fotósok „rendez i” technikájával. Például érdekes adatot ad a Vasárnapi Újság egy 1860-as

száma:

(A „Zrinyi esküje” czim  m lap tárgyában) a következ  jelentés küldetett be hozznák: A
hirdetett nagy történeti m lapnak május közepén kell vala megjelenni. Sajnáljuk, hogy
szavunk beváltása a munka sokféle nehézségeiben legy zhetetlen akadályra talált. A ki tudja,
mennyi tömérdek részlettel jár egy oly nagyobb m lap elkészitése, mely a historiai
momentum ábrázolása mellett egyszersmind megannyi életh  arczképet akar adni, az e l tt
nem lesz nehéz a munka folyamát, pár het i késedelemért menteni. Az ily munkát er ltetni
akarni annyit tenne, mint a gyors kiállitásnak a müvészeti becset föláldozni. Nem alkalmi,
perczekhez kötött képet akarunk mi adni, hanem egy derék m lapot, mely méltó legyen
tárgyához, méltó hazai m vészetünkhöz, és méltó a közönség részvétéhez, mely iránta annyi
bizalommal nyilatkozik. A kép már egészen el volt a k re áttétel végett készitve, mid n az
ábrázolandó tableau lelkes rendez je, gróf Festetics Béla ur a szinpadi összeállitáshoz hiven a
legkisebb részletig megbirálván azt, a még hi ányos pontokat uj kidolgozás alá vétette. Most

955 Például FSZEK BPGY, r.792.92, 1915-ben Olga Desmond, az egyik leghíresebb kora 20. századi él szobor
vészn  pesti vendégjátékát hirdet  plakát: „Desmond Olga – a berlini szépségesték híressége, szenzációs új

tánckölteményei - Nemzeti Royal Orfeum, Erzsébet körút 3, délutáni el adás nagy családi m sorral.”
956 Bicskei Éva, „A helyi mint nemzetközi – Az alakrajz oktatásának és a (n i akt)modellek állításának
gyakorlata a Mintarajztanodában,” in A modell, 141-158.
957 Imre Györgyi, „A modell,” in A modell, 11-38, itt 24.
958 Farkas Zsuzsa, „A n i test ábrázolása fényképeken - Szeméremsértegetés a 19. század második felében,”
Fotóm vészet 1-2 (2005):
http://www.fotomuveszet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=282&Itemid=284.

http://www.fotomuveszet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=282&Itemid=284.
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azonban a kép teljesen az, a min ek lennie kell, s a metsz  vés je megkezdte munkáját; és
azon müvészi önérzet s hévnél fogva, melylyel hozzá lát, igérhetjük, hogy junius hó végére a
t. cz. közönség már birni fogja. Addig is a siker érdekében szives türelmet kérünk. Kelt Pesten
majus 15-kén 1860.959

Az ilyen típusú eseményeknél nem egészen világos a már korábban megfogalmazott dilemma,

vagyis, hogy az él képet örökítik meg a képen vagy pedig a kép/metszet kedvéért hoznak

létre egy él képet.

9.5.2. MKE KF

A már korábban bemutatott (6.1) 1860-as évekt l gyártott „modellt helyettesít ”, olykor

erotikus fényképek Magyarországon is jelen voltak/vannak, a legnagyobb számban a Magyar

Képz vészeti Egyetem Könyvtárában (Fotótár).960 A MKE l eletanyagának nagy része

1883 és 1900 között került oda.961 A fé nyképek több forrásból származnak, több funkciót

töltöttek be, és egészen a nemrég történt feldolgozásig hivatalosan nem is alkották egyetlen

gy jtemény részét.

Az eredeti m alkotásokat ábrázoló képek az originalitás követelményének feleltek

meg, noha Bán András szerint a m vészeti oktatásban nem játszottak szerepet: „az oktatási

folyamathoz csak közvetve, a m veltség, a m vészeti tudás, a mintadás [sic!], a kanonizálás

során volt köze.” Kiemeli, hogy az iskolában hangsúlyozták a korai években, hogy „régi és

újabb mesterek jelesebb kompozícióiról rzött fényképmásolatok ’nem másolás, hanem

csupán tanulmányozás céljára’ szolgáltak.”962

Itt is találhatóak azonban modell-helyettesít  fényképek, melyeket – noha mint

említettem, nyilvánosan elítélték ezt a tec hnikát – ecsettel másoltak. Ekkor is a természet

közvetlen szemlélete volt a meghatározó motívum. Bán András idézi Székely Bertalan korai

cikkét 1863-ból, mely szerint a mechanikus rögzítés, a részletgazdagságnak a „m vészethez”

959 Vasárnapi Újság, 1860, május 15.
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00326/datum09017/cim109027/cim209029.htm
960 Köszönöm Kincses Károly útmutatását és segítségét, valamint a MKE munkatársainak kedves segítségét. A
fényképgy jtemény nagy része digitális formában elérhet  a
http://corvina.mke.hu:8080/WebPac.imagdb/CorvinaWeb címen, a tárgyszóhoz az „eredeti fénykép mappa”
keres kifejezést kell beírni. Haszonnal forgattam Kincses Károly, „Egy kis akt tipológia” cím  tanulmányát. In
Imre, A modell, 125-136.
961 Bán András, „’Mert Pascal legyen az, aki a világ külszíne mögött rejl  igazságokat magától felismeri’ –
Fényképek a Magyar Képz vészeti Egyetem könyvtárában a XIX. század utolsó negyedéb l,” A
mintarajztanodától a Képz vészeti F iskoláig (szerk. Blaskóné Majkó Katalin és Sz ke Annamária)
(Budapest: Magyar Képz vészeti Egyetem, 2002), 291-297. Itt: 292-293.
962 Bán, „’Mert Pascal legyen az,” 293-294.

http://epa.oszk.hu/00000/00030/00326/datum09017/cim109027/cim209029.htm
http://corvina.mke.hu:8080/WebPac.imagdb/CorvinaWeb
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nincs köze.963 Ezzel a mag yar fotográfia is j ó ideig gellert kapott, hiszen különösen a

rajzatanár-oktatás „céltalan tevékenyésgnek” ítélte a f otózást, melynek az oktatásban nincs

helye.964

A fotókhoz magukhoz fordulva felt , hogy egyetlen magyar fotográfus által

készített modell-helyettesít  aktfotót sem találni. Az összes effajta kép francia vagy német-

osztrák származású. A feldolgozás során els sorban Wilhelm von Gloedens aktfotóit emelték

ki. Hasonlóan fontos azonban Hermann Heid Férfi- n i- és gyermekaktjai (52.  KÉP)  a

mimoplasztika és az e sztétikai modellkedés szempontjából.965 Azonban a francia anyag

tapasztalata alapján majdnem biztosra veszem, hogy legalább még egy fontos sorozatot

tartalmaz ez a gy jtemény.

Sejtésem szerint Marconi-fotográfiákról van szó (lásd 6.3). Er s a gyanúm, hogy az

R.170 5564 jelzet  doboz, mely különálló táblákat tartalmaz, talán Marconi munkái. A 3. kép,

fuvolázó kisfiú, az 5., lábából tüskét húzó kisfiú, a 9., egy n  hátrahajol, a 11. Egy n

dárdával, és a 16., egy n  madárral jellegzetes modellei Marconinak, így ha nem is , de talán

a párizsi m vészközegb l kerültek el  ezek a képek.

Még ennél is bizonyosabban tehetjük fel, hogy az R. 172 1477/1-15 jelzet  dobozban

található képek Marconi vagy legalábbis az  fotóstúdiójának a munkái. Ha óvatosak akarunk

lenni, akkor csak azt tételezhetjük fel, hogy ugyanazok a modellek, ugyanazon kellékekkel

fényképezkedtek, s mivel Marconi az École fotósa volt, valamint ezek a fotók itt is az MKE

illetve jogel djei tulajdonában vannak (állítólag Balló Ede f iskolai tanár vette a kép eket

Olaszországban), épp oly modell-helyettesít  céllal készültek. Például a mappa 6. Fényképe

(53. KÉP) éppen olyan háttér el tt ábrázolja a model lt mint a BnF-ben található Eo 46 b

számú 3 kötetes album 2 kötetében egy sorszám nélküli kép (54. KÉP).

Ezek alapján kijelenthet , hogy a Párizsban m vészeti céllal készül , a

mimoplasztikai hagyományt használó, kifinomult test- é s izomlátványokat célzó képek

Magyarországon is megtalálhatóak és t anulmányozhatóak voltak a 19. század utolsó

évtizedeiben. Mi több, a Marconi-fotográfiák külföldi rajziskolákban, képz vészeti

helyekben való feltérképezése a kés  19. századi vizualitás hálózatának feltárásában is

segítségünkre lenne.

9.5.3 OSZMI K

963 Székely Bertalan, „Festészet és Fényképelés,” Koszorú, n. 22 (1863).
964 Bán, „’Mert Pascal legyen az,” 296.
965 MKE KF, 1895-1. R.167.
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Az OSZMI Könyvtárában mimoplasztikai anyagot nem találtam, ellenben számos olyan fotót,

mely él képeket örökít meg. Két ér dekes példány „A magyar nemzeti szinészet 100 éves

jubileuma alkalmával Kolozsvárt szinre hozott él kép” címet viseli, az egyik „Zrinyi Miklós

esküjét”, a másik „Zrinyi Miklós kirohanását” ábrázolja. Egy figyelemreméltó darab a

„M barátok”, egy némajáték (írta: Pejacsovich Tinka grófn , zenéjét írta: Aggházy Károly),

illetve az arról készült fotó. Egy egész sorozat ábrázol magyar történelmi él képeket,966 1900

környékér l „M kedvel k” címmel. Ezek közül azonban egyetlen olyan sincsen, mely

mimoplasztikai tevékenységet jelenítene meg. Minden valószín ség szerint az antik/görögös

ruhában, antik szerepeket megtestesít  színészn k fotói között kellene keresnünk a szobrok,

szerepek, és színészn k közötti identifikáció ábrázolásait.

9.5.4. MNM TF

A Nemzeti Múzeum Fényképtárának gy jteményében rengeteg feldolgozatlan és

katalogizálatlan aktkép található. Ezek analízise, csoportosítása, a m vészi illetve az erotikus

mimoplasztikai technikát használó képek kiválogatása egy jövend  kutatás feladata.

A Nemzeti Múzeumban található anyag egy részét már publikálták, különösen a

nagypolgári/nemesi szórakozásokat megörökít  fotókat. Ezek közül kiemelkedik a csodálatos

Andrássy Tivadarné mint Teodóra c. fotográfia, mely az egyik legszebb szecessziós képünk

1899-b l (55. KÉP).967 Hasonló a Széchényi Hanna grófn  mint Madame Recamier cím  kép

(56. KÉP).968 Ezek állítólag a Képes Újság számára készült képek v oltak, noha jóval több

kutatást igényel a pontos keletkezés tisztázása. Például nem világos, hogy itt a fotográfia

kedvéért pózolnak és öltöznek be, vagy egy olyan él képet hoznak létre, amit a fotós csak

utólag, mintegy a nagyközönség tájékoztatására rögzít.

Talán inkább a cameron-i beállításokhoz hasonlít az Apponyi Terézia grófn  mint

Szent Katalin cím  fotográfia (57. KÉP).969 Ez bizonyosan m teremben készült és

attribútumát is g ondosan hozzákészítették. Épp így talán a fotográfus leleménye az a fotó ,

mely Gróf Teleki Tibornét ábrázolja egy tükörrel (58. KÉP).970 Ez a kép 1910-es datálású és

966 OSZMI K, C 0/26 – 34.
967 MNM TF, 705.1933.
968 MNM TF, 1920/1951.
969 MNM TF, 858.1933.
970 MNM TF, 667.1933.
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kései rokona lehet az 1850-es és 60-as években divatos m vészfotóknak, noha realitás és képi

rögzítés kapcsolatáról finomabb metafórák is születtek.

9.6. Összefoglalás

A nemzetközi divathoz és a „modern” szórakozásokhoz igazodva, a H absburg Birodalom

magyar területein, illetve a Monarchia magyar területein is igen k edvelt színházi-társasági

performatív szórakozás volt a pózolás. Ebb l azonban igen kevés azonosítható egyértelm en

mimoplasztikai m ként, és még kevesebb par excellence attit dként.

A magyar-magyarországi kontextusban az él képek dominálnak, legyen az f úri,

vándorszínészi, városi színházi, polgári szórakozás. Itt, akárcsak Európa más részein, a

delsarte-i átalakított amerikai „módszer” igen kevés visszhangot kapott az 1900-as évek

elejéig, amikor a modern tánckísérletek majd megjelennek. A képz vészek számára

azonban a kor sztenderjeinek megfelel en rendelkezésére álltak a mimoplasztikai modell-

pótló fotográfiák és az már egy sokat vitatott kérdés, hogy használták-e, s ha igen, mennyiben

ezeket a képeket.

A mimoplasztika relatív hiánya – a gyér adatok, és a kutatás elmaradottsága mellett -

els sorban annak köszönhet , hogy a német kontextushoz képest jóval kevesebb értelmiségi

tette magáévá a görög-antik múlt újjáéledését mint valami szubjektív, bels  követelést.

Másodsorban, a magyar testkultúra, a testhez való viszony is aránylag kés n változik meg, a

k (még a f nemesi hölgyek is) jóval kevésbé nyílnak meg. (Hozzá kell tenni, hogy Lady

Hamilton is ugyan magas rangra jutott, de „utcalány” volt eredetileg, és éppen ez is segítette,

hogy áttörje a korábbi szalon-illemtant). Harmadsorban, hiányzott az er s nemzeti polgárság,

mely a németeknél vagy az angol kontextusban az (akár erotikus) mimoplasztika legnagyobb

fogyasztója volt.

Mégis bátran mondhatjuk, hogy az él képek a magyar nemzeti identitás egyik fontos

esztétikai/m vészeti épít i lettek, hiszen a különböz  történeti szituációkba helyezkedve,

beöltözve, s t, akár új hag yományokat, új elbeszéléseket találva fel, a s zerepl k átélhettek

soha-át-nem-élt helyzeteket, az (elképzelt) múltat mintegy saját testükön vizualizálva. Vagyis,

ha mimoplasztikát nem is, de az é l képek praxisában az él  testek, az él  személyek és az

elmúlt alakok közötti esztétikai id síkváltást épp úg y detektálhatjuk mint a 19. századi

külföldi fejleményekben.



216

10. Konklúzió

A szobrok és emberek közötti kapcsolat bemutatása kudarcba torkollott: konkrét m alkotások

utánzására kevés példát találtam. Jóval több az olyasmi esemény, amikor szoborszer vé

formálták magukat az emberek, s még több az olyan, talán általánosan kiterjeszthet

vészeti helyzet, melyben egyszer en csak pózolnak.

A mimoplasztika története a p ózolás egyik mellékszálának bizonyult. Azonban e

történet tanulmányozásával tudtam feltárni, ahogy a pózolás egy reflektált m vészeti-

társadalmi gyakorlattá vált. Ez a gyakorlat általában két i rányba mutat: egyrészt a

testm vészet kifinomult technikái felé (a test módosítása, esz tétizálása, és

jelentéshordozóként való megjelenése) illetve a hétköznapi test min t valami folyamatosan

megmutatandó dolog felé, vagyis: mindenki modellé vált.

Ez a két fejlemény, egy technikai-esztétikai és egy (m vészet)szociológiai, a múlt

szimbolikus reprezentációjának követelményéb l származik. Ez a k övetelmény pedig a

felvilágosodás öröksége, melynek tökéletes megvalósítását a 19 . században dolgozták ki. A

szobrászat mint él  anyag megformálásának technikája, vagyis a plaszticitás maga - ami

Herder óta több, mint a s zobrászat - a m últ hordozófelületeként kezelte a te stet. A

mimoplasztika a ma gyar „plaszticitás”/„plasztikus” szó értelmének keletkezését is

megvilágítja: nemcsak egy francia/német átvétel (alakíthatóság), hanem annak az értelemnek

a fordítása, mely szerint az igazi szobor él (kidomborodik, háromdimenziós, élettelihez

hasonlít, kifejez ).

A testen keletkez  vagy a test által l étrehozott múltbeli formák a pátoszformulák

rendjébe tartoznak, még akkor is, ha nem konkrét m vek másolatai. Az elképzelt múlt, vagy

egy reális múlthoz hasonlító, azt helyettesít  forma, illetve egy narratíva háromdimenziós

megképzése is ör ökíthet  formula, mely újra- és újra felbukkan az id ben. Aby Warburg

pátoszformulái energiák vizuális lenyomatai, testtartások, melyek a kulturális emlékezetben

képi formákként örökl dnek tovább, egyfajta univerzális készletet képezve. Az energiák és

szenvedélyek (megfagyott) mozdulatai olyan potenciált hordoznak, melyek revitalizálhatják a

mindenkori jelent.

A 19. századi mimoplasztikai kísérletek ezt a fizikai aspektust használták ki, még

akkor is, ha konkrét ikonográfiai megfelel ket (vizuális mintákat) nem min den esetben

tudunk felmutatni. A tes ttartásokat ugyanis nem csak továbbmásolni lehetséges, tehát

kétdimenziós formában továbbörökíteni, hanem közvetlenül testtel átvenni, vagyis másolva
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pózolni. Olyannyira autentikusnak bizonyultak az attit dök, hogy a n émet esetben (Hirt,

Böttiger) éppenséggel egy másik testm vészet, a balett ellenében lehetett felmutatni, hiszen az

attit dökön keresztül az antikvitásból sugárzó energiák közvetlenebbül érvényesültek. E

közvetlenség megteremtéséhez számos feltételnek kell megvalósulni, melyb l talán a

legfontosabb, hogy az attit d nagyon személyes m faj, és eleinte intim közegben (szalon)

mutatták csak be, így el adó és befogadó egy-egy személyes, „közeli” közösségi

tapasztalatban részesült.

Ez a k özelség azt jelenti, hogy nem állt az élmény útjában sem intézmény (pl.

színpad), sem egy közvetít  médium. Az attit d a fénykép létmódjában valósul meg, vagyis

közvetlen érzéki adat reprezentációja, melynek kitüntett eleme az, hog y a médium azt íg éri,

emberi kéz nélkül rögzít. A kortársak szemében az él szobrok közvetlen bizonyosságot

állítottak egy elmúlt korszakról, mert él  testek alkották. Éppen az élet és a s zemélyesség

garantálta a hitelességet, és minél személyesebb, minél k isebb távolság uralkodott a testi

személy és az ábrázolt, és e személy-ábrázolat és a közönsége között, annál bámulatosabb

eredménnyel járt.

Ezért talán joggal adhattam a tanulmányomnak azt a z alcímet, hogy „adalékok a

performativitás 19. századi történetéhez.” Noha nem minden esetben valósul meg a

személyesség ezen felfokozott jelenléte, általánosan jellemz , hogy éppen az „amat r”

vészetgyakorlat biztosítja azt, hog y az individuum önmagát egy elmúlt formán keresztül

közvetlenül megjelenítse. Hiába a test a kifejez  anyag, egy hely, ahol kiállításra kerülhet az

érzelmi energia (gondoljunk csak Niobé fájdalmára), maga a megjelenítés mindig egy bels

azonosulást igényel, mely aztán úgy objektiválódik, hogy közben ezt a ben s ségességét

meg rzi. Az attit dben testetlen titkok testi megosztása történik.

Az „én” ezen performativitásának lehet sége a mod ernitás idejéb l származik és a

társadalmi nemi szerepekkel is összefügg. Az a ttit d, az él szobor, az él kép polgári-intim

változata jellemz en n i m faj, olyan szituációk, melyeket els sorban lányok/n k tudták

végrehajtani, közönség el tt. Butler és mások elméleteiben szubjektivitás és a nemi szerepek

konstrukciója összefügg, ezért kétséges, hogy miképpen értékeljük a n i és a kisebb számú

férfi attit döket: éppenséggel egy-egy gender minta képzésének és elsajátításának (pl.: az

anya vagy a h s), vagy pedig éppen az addig háttérbe szorított szubjektivitások publikus

performanszának. Én arra hajlok, hogy ezeket egyidej , komplementer folyamatoknak

tekintsem, vagyis éppenséggel minták képzésén és gyakorlatán keresztül jelenhetett meg a

személyesség, mely kés bb hordozói (vagyis a megteremtett formák) ellen fordult.
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A nemi szerepek mimoplasztikai externalizálásának rövid históráját ezért tal án a

performativitás általános elméleteihez (pl. Fischer-Lichte) való szerény hozzájárulásnak is

tekinthetjük, amennyiben el adó és k özönsége együttes, közeli jelenléte egy új típúsú

vészetbefogadást el legez meg. Hogy újrafogalmazzak egy már feltett kérdést, a n agy

talány minden bemutatásban az, hogy miképpen lehetséges hiteles jelenlétet létrehozni? Mit

jelent az, amikor valaki „magát” adja? Erre a k érdésre a vál aszt lehetetlen itt megadni,

azonban a mimoplasztika gyakorlata teszi lehet vé ezt a k érdést, hiszen az én

megmutatkozásával együtt maga az én is újra kérdésessé válik. Megkockáztatom azt az

állítást, hogy a modern performativitás egy nápolyi palotában születik meg, Lady Hamilton

szalonjában.

A pátoszformula univerzális érvénye teszi lehet vé azt is, hogy félreértéseken és

átalakulásokon keresztül nyomon követhessük a mimoplasztika transzatlanti útját. A pózolás

vészeti gyakorlata a kulturális memória közös elemeként funkcionál, s míg Európában

arisztokrata- illetve polgári (cirkuszi, stb.) szórakozássá válik, addig az Egyesült Államokban

egy új sajátos kultúra épít elemévé, mely egyben a közös antikvitás elsajátítását is biztosítja.

Itt tudatosul a p erformativitás igazi tétje, és miközben a formulák biztosítanak egy

társadalmilag elfogadott szubjektív n i megjelenést, hamarosan e formulák reflektált

maszkokként kezdenek el funkcionálni.

Végs  konlúzióként kiemelend  a te st percepciójának sokat ismételgetett, ám máig

nem igazán tisztázott hatalmas átalakulása, mel y leginkább a szép test esz ményének

konstruálásában érhet  tetten. Mindaz, ami a 20. században történik a testtel, a 19 . századi

testi antikvitás következménye, mely pedig a 18. században megfogalmazott elvek szerinti

kísérletezés. Ez az átal akulás nemcsak az antik mintaképhez és a mintaképet körülölel

eszményi társadalomhoz (illetve eszményi szépet produ káló társadalomhoz) való igazodást

jelent – mely amúgy hamar leválik a diskurzusokból -, hanem a kép és a test közötti kapcsolat

elbizonytalanodását. Az él  kép ugyanis megingatja a festett vászon hegemóniáját, az illúzió

szükségességét, a festmény figuratív funkcióját, s ez a bizonytalanság fejez dik ki a modellek

képpé válásában is. Mi lehet ugyanis tökéletesebb valóság, ha nem az él  kép?
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1. Táblázat

A mimoplasztika történetének kronológiája
Mikor Mi Ki Hol Megjegyzések
1734 Pygmalion Marie Sallé Anglia balett?, a

feléled  szobor
1760-as
évek

él képek/él szobrok angol
színészn k

Anglia ?

1770-es/80-
as évek

él képek/él szobrok Madame de
Genlis

Franciaország gyermeki
szórakozás,
nevel  célzattal

1786/87 él szobor/attit d Lady
Hamilton

Nápoly az els  attit d

1790-es
évek

a hamiltoni attit d
német recepciója

Goethe, Hirt,
Böttiger,
Rehberg,
Schlegel,
Schadow

Németország-
Olaszország

diskurzus: az
attit d mint
ellen-tánc

1794-96 él szobor/attit d Henriette
Hendel-Schütz

Németország els  kísérletek,
nem nyilvános

1798 él szobor/attit d Ida Brun Dánia kislány még?
1802 Dädalus und seine

Statuen
Alois Hirt Németország „mahlerische

Gruppirung”
1800-as
évek

él szobor/attit d Ida Brun Olaszország-
Németország-
Dánia

Brun pózolásai,
„idealische
Tanz”

1810-es
évek

él szobor/attit d/él képek Henriette
Hendel-Schütz

Németország nyilvános,
mimoplasztikai
el adások

1808-11 él szobor G. A. F. von
Seckendorff
(Patrick Peale)

Németország mimetikus-
plasztikai

1816-30-as
évek

cirkuszi él szobrok Andrew
Ducrow

Anglia „poses
plastiques”

1830-as
évekt l

amerikai él szobrok színészek New York

1830-as
évek

fest modellek
kanonizációja

1840-es/50-
es évek

erotikus él szobrok Keller,
Warton, etc

Anglia-USA „living models”

1850-es
évek

él képek mint otthoni
szórakozások

kanonizáció

1850-es/60-
as évek

attit dök a fotográfia
számára

Reylander,
etc.

Anglia-
Franciaország

„a plasztikus
fotó”

1870-es
évek

esztétikai gimnasztika
(Delsarte-módszer)

MacKaye,
Alger

USA

1884 Delsartean attitudes Stebbins USA
1880-as/90-
es évek

Delsartean pantomimes,
physical culture, etc

USA, kisebb
mértékben
Európa

Robbanásszer
elterjedés
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2. Táblázat

A „Delsarte-módszer” terjedése

Genealógiák (Ted Shawn, Ruyter és mások alapján)

1. François Delsarte - Gustave Delsarte - Mrs. Richard Hovey (8 év Franciaországban) - Mary

Perry King (New Canaan, Conn.) - Ted Shawn

2. François Delsarte - Steele Mackaye (?) - Francis Chamberlain Streeter - Emily M. Bishop

(1892-ben publikálja: Americanized Delsarte Culture)

3. François Delsarte – Gustave Delsarte - William R. Alger (és lánya Abbey L. Alger, Arnaud

és Delaumosne fordítója) – Religious Delsarte Culture

4. François Delsarte - Steele Mackaye - Genevieve Stebbins – sok tanítvány

5. François Delsarte – Gustave Delsarte + Abbe Delaumosne (Franciaországban) – Genevieve

Stebbins – sok tanítvány

6. François Delsarte - Steele Mackaye – Genevieve Stebbins? - Mme. Poté - mother of Ruth

St. Denis - Ruth St. Denis (Genevieve Stebbins egyik el adását látta személyesen is)

7. François Delsarte - ??? - ?? - Rudolph von Laban (és applikáció a táncra Németországban)

8. François Delsarte - Steele Mackaye – Genevieve Stebbins – ? - (Isadora Duncan Párizsban)

– Raymond Duncan (iskola Párizsban) – Dienes Valéria (Budapesten alkalmazza, 1920-as

évek)
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Az alkotások lel helyei a képaláírásokban megtalálhatóak, csakúgy mint a róluk készült fotók

származási helye. Amennyiben közgy jteményi a lel hely, akkor vagy engedélyt kaptam a

disszertációmban való publikációra vagy pedig ilyen engedélyre nincs szükség. Ahol nincs a

reprodukció származása megjelölve, akkor a sajá t fotográfiámról van szó. Köszönöm

mindazon intézményvezet knek, akik engedélyezték a publikációt.
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1. kép: Delsarte tableaux [sic!]. 1893 február 10. Minnesota, Saint Benedict Academy, forrás:
Minnesota Digital Library, Reflections, url: http://reflections.mndigital.org/u?/stbm,288.

http://reflections.mndigital.org/u?/stbm,288.
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2. kép: Giovanni da Bologna, Repül  Merkúr (Mercure volant), 16. század, Louvre, Párizs.
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3. kép: „Pygmalion s’agenouille devant Galathée.” Le Roman de la Rose - Guillaume de
Lorris, Jean de Meung, 1487. BnF, szám: Res Ye 12/Microfilm R 1382, Gallica:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b22000166.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b22000166.
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4. kép: „La statue en femme.” La Métamorphose d’Ovide figurée (Bernard Salomon, dess.)
(Lyon: Jan de Tournes, 1557), 122. BnF, szám: Res p Yc 1270/Microfilm R 38798. Gallica:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2200047r/f126.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2200047r/f126.
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5. kép: „Eburnea statua in virginem.” Posthii germershemii Tetratischa in Ovidii
Metamorphosis libri XV (Virgilus Solis, grav.) (Francfort: G. Corvinum, S. Feyerabendt et W.
Galli, 1569), 124. BnF, szám: Res m Yc 235/Microfilm R 40489. Gallica:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2200054w/f123.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2200054w/f123.
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6. kép: „Pygmalion,” „les Propetides.” Részlet: Les Metamorphoses d’Ovide Traduites en
Prose Francoise, et de nouveau soigneusement reveues, avec XV. Discours (Pierre Firens,
dess.) (1651), a 283. oldalról nagyítva. A részlet elérhet  a Wikimedia Commons-ban:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pygmalion_%28Firens%29.jpg. Az eredeti
lel helye: Nihon University, Japán.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pygmalion_%28Firens%29.jpg.
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7. kép: „Pygmalion devient amoureux d'une statue qu'il avait faite, et Vénus la rend animée.”
Les Metamorphoses d’Ovide (J. M. Moreau, Car. Eisen, C. Monnet [et al.], dess.; Le Mire,
Basan, Choffard [et al.], grav.) (Paris: Hochereau, 1767-1771), Tome III. Livre X. Fable VIII.
Pl. 107. BnF, szám: microfilms R 78409-78410-78411-78404]. Gallica:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2200094d/f125.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2200094d/f125.
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8. kép: Étienne Maurice Falconet, Pygmalion aux pieds de sa statue qui s'anime (1763),
Hermitage, Szent Pétervár. Fotó: Wikipedia.
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9. kép: Jean-Léon Gérôme, Pygmalion és Galatea (1890), Metropolitan Museum of Art, New
York. Fotó: http://www.bluetravelguide.com/us/oeuvre/photo_ME0000101172.html.

http://www.bluetravelguide.com/us/oeuvre/photo_ME0000101172.html.
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10. kép: Edward Coley Burne-Jones, The Heart Desires, 1878 (second series), Birmingham
City Museums & Art Gallery. Fotó: Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Heart_Desires,_2nd_series,_Pygmalion_%28Burne-
Jones%29.jpg.

11. kép: Giulio Bargellini, Pygmalion (1896). Galleria Nationale d’Arte Moderna, Roma.
Fotó: http://www.victorianweb.org.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Heart_Desires
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