
„E se tem rö vi den a kö vet ke zô: tel jes ség gel ve -
szen dô be ment az a ké pes sé gem, hogy össze -
füg gôen tud jak gon dol kod ni, vagy be szél ni 

bár mi rôl. (…) Meg ma gya ráz ha tat la nul ké nyel met -
len ér zés kör nyé ke zett, ha csak ki mond tam olyan 
sza va kat, mint: »szel lem«, »lé lek« vagy »test«. (…
) az el vont sza vak, ame lyek kel a nyelv nek vég té re 
is ter mé szet sze rû leg él nie kell, ha va la mi nô íté le -
tet kí ván ki fej te ni, kor hadt gom bák gya nánt om -
lot tak szét a szám ban.” – ír ja Hof mannst hal hí res 
Chandos- le ve lé ben1 1902-ben. A szó ki fe je zô ere jé -
be ve tett hit megin gá sa nem egye di je len ség mû vé -
szet, fi lo zó fia és tu do mány po rond ján a szá zad for -
du lón. Az aláb biak ban há rom olyan da rab2 össze -
ha son lí tá sán ke resz tül vizs gá lom meg tánc és nyelv, 
tánc és drá ma kap cso la tát, me lye ket ezen a mo tí -
vu mon kí vül szá mos egyéb ro kon ság is össze köt 
egy más sal. Kér dé seim a kö vet ke zôk: Se gít-e a tánc, 
ami kor elakad a szó? Mit mond a test, amit nem 
mer a nyelv? Mit tud a tánc, amit a szó nem? 

Hét év vel a Chan dos- le vél elôtt je lent meg Breuer 
és Freud hisz té ria ta nul má nyok kö te te,3 ben ne Anna 
O. eset ta nul má nyá val, mely ben az apát ápo ló lány, 
a ké sôbb fe mi nis ta író nô ként is mert té vált Ber tha 
Pap pen heim, be teg sé gé nek egyik fon tos tü ne te, 
hogy elô ször rész le ge sen, majd tel je sen el vesz ti azt 
a nyel vet, ame lyen kör nye ze té vel kom mu ni kál hat -
na. Vol ta kép pen ideig le ne sen az anya nyel vét vesz -
ti el, hi szen más nyel ve ket, il let ve egy ön ké nye sen 
össze tá kolt ke ve rék nyel vet hasz nál, mégis egy apai 

rek vi zi tu mot, la ca ni ér te lem ben az apa szim bo li -
kus nyel vét vesz ti el. Sza vai kom mu ni ká ciós funk -
ció ját át ve szik az ál mok, a hal lu ci ná ciók és a tes ti 
tü ne tek. Nyel vé nek és tes té nek így egyaránt tol -
mács ra van szük sé ge, amit a fér fi te ra peu ta sze mé -
lyé ben vél meg ta lál ni. A sa ját ma ga ál tal fel fe de zett 
ön hip nó zi son ke resz tül nyí lik meg szá má ra egy 
olyan te ra pi kus le he tô ség, mely tes te és nyel ve, ha 
tet szik ket té sza kadt egó ja kö zöt ti sza ka dé kot pró -
bál ja át hi dal ni. Az ér tel me zô, majd ké sôbb az irá -
nyí tást is át ve vô sze re pet a fér fi te ra peu ta kap ja, 
aki nek asszisz ten ciá ja mel lett a pá ciens ap ró lé ko -
san és ér zel mi leg azo no sul va új raéli a kri ti kus év 
ese mé nyeit, s ezen a fo lya ma ton ke resz tül de rül 
fény ar ra, hogy az ôt meg be te gí tô trau ma az apa 
ha lá la kö rü li am bi va len ciá ban ke re sen dô, va la hol 
gyász, gyil kos in du la tok és bûn tu dat ki bo goz ha -
tat lan ke ve re dé se (mint Elekt ra ese té ben), va la mint 
egy eset le ges apai csá bí tás4 és an nak un dor for má -
já ban va ló eluta sí tá sa (mint Sa lo mé ese té ben) kö -
rül raj zo ló dik ki. 

Még né hány év vel ko ráb ban egy fran cia szí nész, 
ének- és sza va lat ta nár François Del sar te el vesz ti 
mû vé sze te fô esz kö zét, a hang ját, s a test, a moz -
du lat ve szi át en nek sze re pét. Et tôl kezd ve az em -
be ri moz du la tok ki fe je zô ere jé nek rend sze re zé sé re 
tö rek szik, és ez zel meg te rem ti a mo dern tánc nyelv 
ar ti ku lá ció já nak alap jait. El mé le té nek lé nye ge, hogy 
min den „szel le mi funk ció nak meg fe lel egy tes ti 
funk ció”, min den moz du lat mö gött rej lik egy gon -
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do lat. El mé le tét kö ve tôi ül tet ték át gya kor lat ba, a 
mo dern sza bad tánc meg te rem tôi, töb bek kö zött 
Isa do ra Dun can és Lo ie Ful ler. Del sar te a moz du -
la tok ka te go ri zá lá sán, ér tel me zé sén és rend szer be 
fog la lá sán dol go zott, mint ugyaneb ben az idô ben 
a hí res ideg or vos Je an- Mar tin Char cot, aki Sal pet -
rière -i kli ni ká ján a hisz té ri kus nôi test ap ró lé kos 
fel tér ké pe zé sén fá ra do zott.5 Char cot, aki nek egyik 
leg fôbb tu do má nyos ér de me, hogy Mes mer után 
új ra hip nó zis sal gyó gyí tot ta a hisz té riát (amit töb -
bek kö zött a fia tal Freud is ná la ta nult a 80-as évek -
ben), a mér nök és a mû vész mun ká ját pró bál ta öt -
vöz ni a fia tal hisz té ri kus nôk ro ha mai nak do ku -
men tá lá sá ban és elem zé sé ben, mely nek so rán a nôi 
test legap róbb és ad dig ta bu nak szá mí tó mû kö dé -
seit je gyez te fel, és ve tet te vizs gá lat alá. Rend sze res 
kedd dél utá ni ma ti néin pe dig a nagy kö zön ség elôtt 
élô per for mansz ke re té ben de monst rál ta ku ta tá si 
ered mé nyeit, mely a kor leg fel ka va róbb és legiz -
gal ma sabb szín há zi kí sér le tei kö zé tar to zott.6 A szá -
zad vég meg ha tá ro zó gon dol ko dói és mû vé szei 
csodál hat ták száj tát va, mi lyen tit ko kat fed fel az ex -
tá zis ban vo nag ló nôi test, s ho gyan tart ja tel jes irá -
nyí tá sa alatt ezt a fo lya ma tot a má gus és a cir kusz -
igaz ga tó ba bér jai ra pá lyá zó pro fesszor (lásd We de -
kind A föld szel le mé nek Pro ló gu sát). 

Az író, az ideg gyó gyász és a tán cos a XIX. szá -
zad utol só év ti ze dei ben egyaránt olyan me ta nyelv 
irán ti igé nyét fe je zik ki – vágy vagy tett for má já ban 
– ame lyen Hof mannst hal sza vai val él ve a „né ma 
dol gok szó lal hat nak meg”.7 Úgy tû nik, az em ber 
bel sô, rej tett tar tal mai nak megis me ré sé re, bir tok -
ba vé te lé re és ver ba li zá lá sá ra irá nyu ló tö rek vés ben 
a szim bo li kus nyelv elég te len nek, sôt kor lá to zó nak 
bi zo nyul, s ezért felerô söd nek azok a ten den ciák, 
ame lyek a test-nyelv meg fej té sé re és ki fe je zô ere jé -
nek fel hasz ná lá sá ra irá nyul nak. Ily mó don az ér -

dek lô dés hom lok te ré be ke rül a test min den olyan 
meg nyil vá nu lá si for má ja, amely a ver bá li san meg -
kö ze lít he tô vi lág ból egy má sik, a rá ció és a pol gá -
ri er kölcs elôl vé dett szfé rá ba ve zet át, mint ami -
lyen az álom vagy az ôr jön gô, a vággyal te li és a 
sza ba don tán co ló test. 

A vik to riá nus tár sa da lom ban né ma ság ra ítélt és 
el sô sor ban nôi test szó lal meg Eu ró pa szín pa dain 
a szá zad het ve nes évei tôl kezd ve, be leért ve Charcot 
ma ti néit, majd Freud hír hedt dí vá nyát is. Char cot 
szín há zá ban ked venc pá cien sei ha son ló elôadói te -
vé keny sé get foly tat nak, mint né hány év vel ké sôbb 
Isa ro da Dun can vagy Lo ie Ful ler Pá rizs sza lonjaiban. 
Olyan moz du lat sort mu tat nak be a né zô kö zön ség -
nek, mely sa ját tör vény sze rû sé gei nek en ge del mes -
ke dik, és nem egy kül sô jel rend szert rep ro du kál.8 
Né hány sze ren csés hisz té ri ka, aki re te het sé ge vagy 
szép sé ge miatt fi gyel nek fel, szí nész nô ként vagy 
tán cos nô ként ke rül ki Char cot kli ni ká já ról. 

A nôi test mind két eset ben mé dium má vá lik a 
nagy részt ér tel mi sé gi és mû vész tár sa da lom hoz tarto -
 zó fér fi kö zön ség szá má ra, bár nem el ha nya gol ható 
kü lönb sé gek kel. Char cot hisz té riás be te gei nek ro -
ha mait eze ken a de monst rá ciós elôadá so kon az om -
ni po tens fér fi or vos hip no ti kus ere je in du kál ta és 
tar tot ta kor dá ban, majd a fér fi meg fi gye lô rend sze -
rez te, ka te go ri zál ta és hasz nál ta fel a lé lek és a test 
megis me ré se ér de ké ben. A nôi test eb ben az eset -
ben a fér fi megis me ré si fo lya mat mé diu má vá vá lik 
azál tal, hogy olyan tar to má nyok ba nyújt be te kin -
tést, mely az éber, ra cio ná lis fér fi szá má ra el zárt vi -
lág, legalábbis a tár sa dal mi kon ven ciók sze rint.9 
Char cot kli ni ká ján azon ban a nôi pá ciens vaj mi ke -
ve set pro fi tál ma gá ból a megis me ré si fo lya mat ból, 
hi szen az or vost sok kal ke vés bé ér dek li a te rá pia, 
mint a diag nó zis és a ti pi zá lás, ami ben ko moly ér -
de me ket tu laj do nít ne ki az or vos tu do mány. A ké -

5 A szó szo ros ér tel mé ben, hi szen mû vé szi am bí ciói töb bek kö zött ab ban nyil vá nul tak meg, hogy a kli ni kán fo tó mû helyt 
ren de zett be, s fény ké pe ken do ku men tál ta ered mé nyeit. In nen vál tak ked venc „mo dell jei” sztá rok ká, s ke rül tek a kor pro -
mi nens kép vi se lôi nek íróasz ta la fö lé. A do ku men tá ció ról lásd Ge or ges Di di- Hu ber man: Er fin dung der Hy ste rie. Mün chen, 
Fink, 1997. 

6 Lásd töb bek kö zött G. S. Rous seau: Hy ste ria in the Early Mo dern World, 1500–1800. In: San der Gil man (et al): Hy ste ria 
be y ond Freud. Ca li for nia, Univ. of Ca li for nia Press, 1993.; Elai ne Sho wal ter: Hi sto ries, Hy ste ri cal Epi de mic and Mo dern 
Culture. New York, Co lum bia Uni ver sity Press, 1997.; Eli sa beth Bron fen: The Knot ted Sub ject. Prin ce ton, New Jer sey, 
Prince ton Univ. Press, 1998. 

7 Hu go von Hof mannst hal: Le vél. i. m. 447. 
8 Legalábbis kez de ti stá dium ban. Ép pen Char cot ma ti néin, il let ve a kli ni ka már ké sôb bi gya kor la tá ban me rül fel a gya nú, 

hogy a moz du la tok el vesz tet ték spon ta nei tá su kat, s a per for me rek egy kül sô el vá rás nak, a Char cot ál tal „ka no ni zált” for -
má nak igye kez nek meg fe lel ni. 

9 Pél dául a hisz té riát és a neu ró zist so káig, még a má so dik vi lág há bo rú után is fe mi nin be teg ség ként tar tot ták szá mon.
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sôb bi nagy ér tel me zôk, Breu er és el sô sor ban Freud 
be széd te rá piá já val kap cso lat ban is fel me rül het az 
a kér dés, hogy va jon a nôi test nyel vé nek vissza -
for dí tá sa és in terp re tá lá sa a fér fi ál tal va ló ban auten -
ti kus for má ja-e a nô megér té sé nek.  

Nem csak a nô (a kor ban olyannyi ra iz ga tó) rej -
té lyé nek fel tá ru lá sa ér de kes ezek ben a kí sér le tek -
ben, az ex tá zis, a transz, az ön ma gán kí vü li ség meg -
fi gye lé sé ben. A test tit kos be szé dé nek meg fej té se 
ab ból a bi zo nyos nem is mert tar to mány ból hoz hat 
üze ne tet. Eli sa beth Bron fen fej ti ki a hisz té ria nyel -
vé rôl szó ló ta nul má nyá ban,10 hogy a hisz té ri kus 
test ka te gó riák ba kény sze rí té sé ben nem csak a férfi 
vál to zó ne mi és tár sa dal mi sze re pek kel szem be ni 
szo ron gá sa mu tat ko zik meg, ha nem a ha lál lal szem -
be ni vég ze tes esen dô ség tra gi kus felis me ré se. A férfi 
am bi va len ciá ja – amely ezek kel a tes tük ben meg -
nyil vá nu ló nôk kel szem ben a kor szá mos e té má -
val fog lal ko zó da rab já ban meg mu tat ko zik (pl. Alwa 
és Lu lu, He ró des és Sa lo me vi szo nyán kí vül Hell -
rie gel és Pip pa kap cso la tá ban Haupt man nál, An -
nács ka és a káp lán har cá ban Max Hal be da rab já -
ban, Nó ra és Hel mer ese té ben Ib sen nél) – nem csak 
a pol gá ri tár sa da lom ket tôs mo rál já val, bûnt kö rül -
öle lô mér he tet le nül fül le teg vi szo nyá val ma gya ráz -
ha tó, ha nem a mély ben gyil kos mé tely ként meg -
hú zó dó ha lál fé le lem mel. Ez a szo ron gás ha tá roz za 
meg a nô vel szem be ni po zí ció vesz tés fó biá ját, mely 
a nôi test eman ci pá ció ját úgy éli meg, mint aki nek 
sa ját hú sá ból vág tak ki egy da ra bot. (Er re megint 
csak a Lu lu-da ra bok hoz ha tók fel ki tû nô pél dá nak, 
ahol Lu lu min den egyes fej lô dé si fá zi sát szó sze rint 
egy fér fi hul la je lö li, vagy Sa lo me, aki nek fel kor bá -
csolt vá gya egy pró fé tát mar can gol szét.) 

A tán co ló nô pro duk ció ja bi zo nyos ér te lem ben 
az el len ke zô je a char cot -i hisz té ri kus per for mansz -
nak,11 bár a kü lönb ség ez eset ben is ab ból ered, 

hogy a tánc be lül rôl fa kad-e vagy a má sik ál tal in -
du kált. Isa do ra Dun can és Lo ie Ful ler sza bad tánca 
a test ön ki fe je zô ere jét akar ta meg sza ba dí ta ni min -
den meg kö tés tôl és elôíté let tôl,12 s a fér fi vá gyat fel -
kor bá cso ló mé dium ból eman ci pál ta ön ál ló mû vé -
szi erô vé. Ily mó don a hisz té ri kus ro ham és a sza -
bad tánc egy eman ci pá ciós út két vég pont já nak te -
kint he tô, mely nek so rán a nôi test füg get len né vá lik 
a fér fi te kin tet irá nyí tó, koor di ná ló és kor dá ban tar -
tó ere jé tôl, il let ve ön ál ló éle tet kezd él ni, ami ép -
pen a pat riar chá lis rend ural ko dó ki fe je zé si for má -
já tól, a nyelv tôl va ló el for du lás ban ér he tô tet ten.  

A hisz té ria, il let ve a tánc nyel ve és gram ma ti ká -
ja egyaránt beépül a mo dern drá ma esz köz tá rá ba,13 
gyak ran egy más ra ve tül, szét vá laszt ha tat la nul 
össze ga ba lyo dik, vagy egyik tôl a má sik fe lé moz -
dul el. Er re Hof mannst hal Elekt rá ja a leg jobb pél -
da, ahol ha tá ro zot tan meg kü lön böz tet he tô a da rab 
ele jén elô ve tí tett, vá gyott tánc: az öröm, a be tel je -
sü lés és a sza bad ság tán ca, il let ve a da rab vé gi hisz -
té ri kus ro ham má vá ló ha lál tánc. Azok ban a da ra -
bok ban, ahol a tánc or ga ni ku san il lesz ke dik a da -
rab szö ve té be és dra ma tur giai funk ciót lát el, vagy 
a da rab egyik köz pon ti me ta fo rá ját al kot ja, gyak -
ran ép pen az a pil la nat ve tül ki, ami kor a nô tán ca 
ré vén ki sza ba dul a fér fi kö te lé kei bôl, ön tör vé nyû -
vé, ön ki fe je zô vé vá lik, meg sza ba dul a fér fi erô tôl, 
vagy er re tesz kí sér le tet. Min ta sze rû áb rá zo lá sa en -
nek a je len ség nek Ib sen Nó rá já ban ta lál ha tó, ahol 
a ta ran tel la14 pró bá ján ép pen az a vál to zás jut ki -
fe je zés re, ami sza vak ban, tet tek ben még nem tud: 
meg szûnt a kon szen zus férj és fe le ség kö zött. Az, 
hogy a férj nem al kal mas fe le sé ge sor sá nak, vá gyai -
nak, ér ték rend jé nek irá nyí tá sá ra és éle te kon túr jai -
nak meg raj zo lá sá ra, ek kor még nem fo gal ma zó dik 
meg ver bá li san, csak a tánc hoz va ló vi szo nyuk ban 
ki fe je zés re ju tó diszk re pan ciá ban mu tat ko zik meg. 

10 Eli sa beth Bron fen: The Lan gu a ge of Hy ste ria: A Mi sapp rop ri a ti on of the Mas ter Nar ra ti ves. Wo men: a Cul tu ral Re view, 
2000/1–2. 9–10. 

11 Eb ben az eset ben el kell kü lö ní te ni a fér fi ana lí zis és gyógy ke ze lés ál tal in du kált hisz té ri kus ro ha mot és a spon tán kiala -
ku ló, a nyelv kom mu ni ká ciós funk ció ját át ve vô test nyel vet 

12 Dun can több nyi re me zít láb tán colt egy szál fe hér le pel ben, egy részt a ter mé sze tes ség je gyé ben, más részt az an tik gö rög 
tán cot akar ta felidéz ni gö rög vá zá kon és fres kó kon ma radt áb rá zo lá so kat kö vet ve. 

13 Új ra a drá ma – ol va sás – szín ház prob le ma ti ká já ba üt kö zünk, hi szen a tánc leg gyak rab ban az inst ruk ciók ban je le nik meg 
ezek ben a da ra bok ban. A dia ló gu sok ba csak a kom men tár ke rül, vagy mint me ta fo ra sze re pel. Ez a prob lé ma egy kü lön 
ta nul mány té má ja le het ne. 

14 Hogy mennyi re ma gá tól ér te tô dô még a ha lá lo san fe gyel me zett Ib sen ese té ben is a hisz té ria és a tánc össze kap cso lá sa, 
arra a tánc ne ve is utal. A ha gyo mány sze rint egy nagy „hisz té ria jár vány” kö tô dik a ta ran tel lá hoz a XV-XVII. szá za di Itá -
liá ban. A ta ran tel la pók csí pé sé tôl ere dez tet ték, ami ôr jön gô tánc ro ha mot idé zett elô ál do za tá ban, s csak ak kor múlt el, 
ha az il le tô ki tán col ta a mér get ma gá ból.
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Nó ra tán cá ban fel sej lô le he tô ség a da rab vé gén rea -
li zá ló dik, ami kor az asszony ki lép a ház ból és be -
csuk ja ma ga mö gött az aj tót. 

Bár vál to za ton ként el té rô mó don, de ha son ló fo -
lya mat ta núi le he tünk We de kind Lu lu-da rab jai -
ban. A tán co ló nô, egy tán cos nô bo ká ja a leg fôbb 
po zi tív ér té ket kép vi se li a két drá ma el sô fel vo ná -
sai ban.15 Lu lu legelô ször Nel lie-ként, az „öreg tán -
cos med ve” ido mí tott há zi tán cos nô je ként je le nik 
meg, aki nek Goll ta nít ja be a tán cát, ta lál ja ki jel -
me zét, és (ezút tal) csü tör tö kön ként ven dég né zô -
ket is hív ezek re az elôadá sok ra. Ma gát a je le ne tet 
ez eset ben csak el be szé lés bôl is mer jük. Lu lu vissza -
em lé ke zé sei azon ban, va la mint az el sô fel vo nás ele -
jé nek mû ter mi je le ne te, ami kor Goll mo dell ként 
ál lít ja be Lu lut és tel jes el lenôr zé se alatt tart ja a mû -
vé szi fo lya ma tot (csak sa ját beál lí tá sá ban és irá nyí -
tá sá ban bí zik) utóbb plasz ti kus sá te szik a tán cos 
je le ne tet is. Eb ben Goll (em lé kez tet ve a ké sôb bi 
vál to za tok Pro ló gu sá nak cir ku szi je le ne té re) hipno -
ti zôr ként je le nik meg elôt tünk,16 a szin te gyer me -
kien ön ál lót lan Lu lut pe dig kielé gí ti és biz ton ság -
gal töl ti el a tel jes en ge del mes sé get meg kö ve te lô 
sze rep kör, és a da rab ele jén még lát ha tó szo ron gás 
lesz úr rá raj ta, ha et tôl meg fosz ta tik. Nó ra tánc pró -
bá ját és a Pan do ra sze len cé je mû ter mi trió ját a je le -
ne tek felépí té se is ro ko nít ja, hi szen mind két eset -
ben két fér fi szem lé li és bon col gat ja az elôt te és szá -
má ra mû tárgy ként meg je le nô nôt és pró bál ja meg -
for mál ni, ke re te tek kö zé szo rí ta ni és ha tal má ban 
tar ta ni, töb bek kö zött azért, hogy ne hogy el sza ba -
dul ja nak olyan erôk, ame lyek fe lett nincs ha tal -
muk. Hel mer sza vak ba is öl ti ag go dal mát, ami kor 
ki tör be lô le: „Ne olyan fék te le nül, Nó ra!”17 Goll vi -
szont at tól fél, hogy ha ma gá ra hagy ja Lu lut, ak kor 
az az „ör dög breug hel” (már mint a fes tô) el fu se rál -
ja a ké pet. A nô te hát ezek ben az ese tek ben le het 
ugyan az esz té ti kum tár gya (sôt leg fô kép pen az), 
ám ar ti ku lált ki fe je zé sé re ön ma ga kép te len, ar ra 
csak a fér fi kre á tor je len lé té ben ke rül het sor. Gon -
dol ja Hel mer és vé li Goll. A két da rab azon ban töb -
bek kö zött ép pen ar ról szól, hogy meg kér dô je le -

zô dik a pon tos eliga zo dás le he tô sé ge a mû vé sze tek 
te rén, s kér dé ses sé vá lik a mû vé szet va ló ság hoz való 
vi szo nya is. Más részt vi szont a pon tos mû vé szi le -
ké pe zés igé nye, sôt kö ve tel mé nye szin tén egy bir -
tok lá si vágy nak fe lel tet he tô meg (hi szen, ha va la -
kit le tu dok raj zol ni, az már bi zo nyos ér te lem ben 
a bir to kom ban is van), amely ben szin tén azo nos a 
két da rab kiin du lá si pont ja. 

Lu lu hosszú utat jár be We de kind kü lön bö zô 
átírá sai ban. Az 1905-ös A föld szel le mé nek18 har -
ma dik fel vo ná sá ban tán cos nô lesz, tán cá val tart ja 
ha tal má ban és már ô hip no ti zál ja a fér fia kat. Ahogy 
gróf Es cerny mond ja Lu lu sors for dí tó öl tö zô jé ben: 
„Egyet len olyan mû velt fér fit sem ta lál, aki az ön 
lát tá ra nem vesz ti el a fe jét.” Lu lu te hát ido mí tott 
báb ból ido már rá vá lik, aki azon ban nem tud mit 
kez de ni fel sza ba dult vá gyá val, mert nem ta lál part -
ner re, s így e fel tö rô erô óha tat la nul pusz tí tást von 
ma ga után. Füg get len sé géért ugyanak kor éle té vel 
kell fi zet nie. Az 1894-es ôs vál to zat ban azon ban Lu -
lu kény sze rû eman ci pá ció ja és kál vá riá ja so rán ép -
pen en nek az el len ke zô je tör té nik. A nô már a má -
so dik fel vo nás ban meg fosz ta tik at tól az ön fe ledt, 
gyer me ki tánc tól, amely ben jól érez te ma gát iden -
ti tás nél kül is, s ami már csak szub li mál tan, ri tuá -
lé-for má ban tér vissza az ötö dik fel vo nás ban. Eb -
ben az ar che ti pi kus alak ban legin kább Haupt mann 
Pip pá já ra ha son lít, aki nél a tánc szin tén mi to lo gi -
kus mély sé get kap, s e na gyon is föl di te vé keny sé -
get épp a föl diek elôl zár ja el. 

Bi zo nyos mér té kig Hof mannst hal Elekt rá ja is eb -
be a sor ba il leszt he tô, aki szá má ra az el jö ven dô tánc 
a fel sza ba du lás, a meg tisz tu lás, az öröm és az ôt 
meg nyo mo rí tó Klü ta im nészt ra fe let ti gyô zel mi ün -
nep tán ca ként je le nik meg el sô ví zió sze rû mo no -
lóg já ban: „…s mi, vé reid, / fiad, Oresz tész, s két lá -
nyod, mi hár man, / ha mindezt vé ghez vit tük gyôz -
te sen, / és bí bor sát ra kat fe szít ki / a vér gôz, amit 
ma gá hoz szív a nap, / tán cra per dü lünk sír hal mod 
kö rül:…” 19 Ugyanak kor már e szö veg rész gram -
ma ti ká já ból is érez he tô az elé ge det len ség e ham leti 
sze rep pel (amely ab ban ke re si a meg vál tás le he tô -

15 S nem csak azon a szin ten, aho gyan a fér fiak Lu lu ról be szél nek, ha nem a da rab egy má sik, sok kal in kább a mû vé szet re 
reflek tá ló szint jén, ahol We de kind legin kább al te re gó-gya nús alak ja, Al wa, Za ra thust rá ról írt ze nés-tán cos da ra bot, és 
amely ben az Über menschet az ép pen di va tos ba le ri na, Cor ti cel li kis asszony ala kít ja. 

16 De Char cot is eszé be jut ha tott a kor tá jé ko zot tabb né zô jé nek. 
17 A Nó ra szö ve gét az aláb bi kiadás ból idéz zük: Hen rik Ib sen szín mû vei II. Bp., Ma gyar He li kon, 1966. 427–498. ford. Hajdu Henrik. 
18 En nek szö ve gét az aláb bi kiadás ból idéz zük: We de kind drá mák. Bp., Eu ró pa, 1980. 103–185. ford. Eör si Ist ván. 
19 Az Elekt ra szö ve gét az aláb bi kiadás ból idéz zük: Az örök Elekt ra. Há rom év ez red drá mái. Bp., Ma gyar He li kon, 1966. 259–

303, ford. Eör si Ist ván.
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sé gét,20 ami már el ve szett): „Felál doz tam atyánk -
nak / e bor zon gás gyö nyö reit. S ha oly kor / örül -
tem tes tem nek, tán nem ha tolt el / az ágya mig só -
ha ja és / nyö gé sei? Mind fél té ke nyek a hol tak: és ô 
az üre gessze mût, / a gyû lö le tet küld te vô le gé nyem -
nek.” – mint ez ké sôbb az Oresz tésszel va ló ta lál -
ko zás ban fo gal ma zó dik meg. Elekt rá nak te hát az 
apa ál tal rá sza bott sze rep tôl és ér ték rend tôl is meg 
kell sza ba dul nia ah hoz, hogy lét re jö hes sen sa ját in -
di vi dua li zá ció ja. Elekt ra any ja ha lá lá val a la ca ni 
szim bo li kus rend be lép be, ám eb ben a fo lya mat -
ban mégis ép pen a nyel vet ve szí ti el, azt a nyel vet, 
ami pró fé tai én jé nek leg fôbb tar to zé ka volt. Ez zel 
Elekt ra tel je sen lég üres tér be ke rül, hi szen ez idáig 
iden ti tá sát ép pen any já val szem ben, az ap já val va -
ló har cos azo no su lás ban tud ta meg fo gal maz ni. Ez 
a – tes ti ség és ér zé ki ség, nôi ség és fér fias ság sík ján 
meg mu tat ko zó – felold ha tat lan konflik tus csa pó -
dik ki vég ze tes tán cá ban. Nyel ve te hát, ami la ca ni 
ér te lem ben apai rek vi zi tum, csak ak kor áll ren del -
ke zé sé re, ami kor az „apa tör vé nye” hiány ként van 
je len, s az anyá val szem be ni op po zí ció ban fo gal -
ma zó dik meg. Dio nü szo szi tán ca, mellyel az uni -
ver zum szfé rá já ba lép át, az anya ar ti ku lá lat lan 
nyel ve (az an tik vál to za tok ban Klü ta im nészt ra fér -
je ha lá la év for du ló ján gyô zel mi bac cha ná liá kat tar -
tott): az ösz tö nök, az in du la tok, az ôsi erô nyel ve, 
mely el nye li az egyént. Szó és tett egy mást ki zá ró 
és fel vál tó fo gal mak eb ben a komp ro misszu mok -
tól men tes és da ra bok ra esett vi lág ban. 

Elekt ra az olyan tán col ni vá gyó drá mai hô sök 
so rá ba il lesz ke dik, mint Strind berg Ju lie kis asszo -
nyá nak cím sze rep lô je, Max Hal be If jú sá gá nak An -
ná ja, Schnitz ler Az élet sza va cí mû da rab já nak Ma -
ri ja, akit ha más képp is, de szin tén az ap ja tart rab -
ság ban, vagy Ril ke Müt ter chen jé nek [Anyács ka] 
Mart há ja. A tánc a kon ven ciók tól, a til tá sok tól, a 
kö te les ség tôl va ló sza ba du lás le he tô sé ge ként je le -
nik meg ezek nek a lá nyok nak az éle té ben: a vágy 
sza va, ami ugyanolyan ha lá los ve sze del met rejt ma -
gá ban, mint Pan do ra sze len cé je. A tánc leg több -
ször dra ma tur giai for du ló pont ként sze re pel, ami 
után fel tar tóz tat ha tat lan la vi na ként in dul út já ra a 
ha lál és a pusz tu lás, vagy – mint Elekt ra ese té ben 
– egy fo lya mat be te tô zé se ként ha lál tánc cá vál to zik. 
A szá zad vég ha lál fé lel me hal lat szik ki ezek bôl a da -
ra bok ból, az én vesz té stôl, az eksz tá zis tól, az uni -
ver zum mal va ló egye sü lés tôl va ló pá ni fé le lem.  

Is ten fé le lem, ha lál fé le lem és ex tá zis kap cso ló -
dik össze Hal be em lí tett If jú ság cí mû da rab já ban, 
ahol a tánc ra csá bí tás, és fô leg a bi gott ka to li kus 
káp lán ár tat lan nak tû nô tán ca több szö rö sen tra gi -
kus kö vet kez mé nye ket von ma ga után. Szá má ra 
csak az asz ke ti kus szi go rú ság tart hat ja egy be ezt a 
szétesô ben lé vô vi lá got, mely irá nyít ha tó ke re tek 
kö zé szo rít ja a vá gyat. A nô, az anya bû nös sé ge 
Elekt ra ese té hez ha son lóan itt is pre desz ti nál ja a 
lány sor sát, aki tán cá val, vá gyá val, lá za dá sá val és 
ha lá lá val az ô nyom do kai ba lép. Az ere den dô bûn 
itt anyá ról lá nyá ra száll, s ezál tal vég ze tes és ki véd -
he tet len erô ként mû kö dik. 

Ger hardt Haupt mann És Pip pa tán col cí mû da -
rab já ban a tán co ló lány alak ja a mon dák, mí to szok 
vi lág ból épít ke zik csakúgy, mint We de kind Luluja. 
Pip pa tán ca a szó szo ros ér tel mé ben az örök ké va -
ló sá got je len ti, ma gát a ha lált. Ke zé nek érin té se éle -
tet ad, de tán ca vég ze tes – el sô sor ban sa ját maga 
szá má ra. Ap ró szik ra, éle tet adó fény, ami láng ra 
gyújt, s köz ben ön ma gát ége ti el. A da rab min den 
sze rep lô je (em be ri, me se be li és fé lig is te ni ala kok) 
az ô bir tok lá sáért küzd. Tán ca azon ban fel tû nôen 
em lé kez tet Char cot hisz té ri kus be te gei nek ro ha -
mai ra, vagy a kí gyó bû vö lô mu tat vá nyá ra. Pippa, 
ha meg hall ja az oka ri na hang ját, bel sô kény szert 
érez a tánc ra, ami azon ban szá má ra gyak ran kín -
szen ve dést okoz. Egy da ra big azt hisszük, a da rab 
ki me ne te le an nak függ vé nye, hogy ki nek a ke zé -
ben van a bû vös szer szám. A da rab vé gé re ki de rül, 
hogy mindegy. Sen ki sem tud már bán ni vele. 

Míg Elekt ra és Pip pa tán ca a me ná dok tán cá ra 
em lé kez tet, Sa lo mé tán ca alap ve tôen csá bí tó. A 
csá bí tás a tánc lé nye gé hez tar to zik, s ve szé lye ép -
pen ab ban rej lik, hogy olyas mi jut ben ne óha tat -
la nul ki fe je zô dés re, ami a nyel ven ke resz tül 
könnye dén kor dá ban tart ha tó. Strind berg Ju lie kis -
asszo nya ese té ben pél dául két összeegyez tet he tet -
len nek lát szó vi lág rend üt kö zik össze Ju lie és Jean 
tán cá ban. Mint ha a kér dés úgy ve tôd ne fel, hogy 
va la ki vagy eman ci pált sze mé lyi ség vagy nô. A ket -
tô összeegyez tet he tet len. Ju lie, aki ak kor akar tán -
col ni és az zal, aki ne ki tet szik, fér fi mód ra, úgy, 
ahogy Jean ten né for dí tott hely zet ben, óha tat la nul 
el bu kik. 

Lu lu is (va la mennyi vál to zat har ma dik fel vo ná -
sá ban) és Sa lo mé is a fér fiak tól ta nult csá bí ta ni. Sza -
vaik ban, gesz tu saik ban, kö ve te lé seik ben az tük rö -

20 Vö.: Je an Wil son: The Chal len ge of Be la ted ness: Goe the, Kleist, Hof mann stahl. Bos ton, Univ. Press of Ame ri ka, 1991.
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zô dik, amit a fér fi tól les tek el. Lu lu ugyanúgy ké -
szít elô egy sze rel mi légy ot tot, ugyanúgy ug rál tat 
ma ga kö rül szám ta lan le het sé ges sze re tôt, ugyanúgy 
be szél Al wá val, ahogy ezt Schön és Goll, a hí res 
csá bí tók tet ték és ten nék ve le. 

A fér fi csá bí tá si min ta, és en nek de for má ló lelki 
ha tá sa a leg ki dol go zot tab ban a Wilde da rab ban je -
le nik meg. Sa lo mé úgy is te ní ti Jo ka nán szá ját, haját, 
bô rét, ahogy He ró des te het te ve le, aki nek csá bí tá -
sa elôl me ne kült. Ugyanúgy há rom szor kí sér ti meg 
Jo ka nánt, mint He ró des ôt, ha rap ni va ló szô lô fürt -
höz ha son lít ja aj kát, ahogy He ró des kí nál ta fel ko -
ráb ban ezt a me ta fo rát. Sa lo mé Jo ka nán hoz va ló vi -
szo nyá ban há rom fá zis kü lönül el, mely ben a tánc -
nak per dön tô sze re pe van. Az el sô két sza kasz ban 
ka pott min tá kat utá noz ön kén te le nül, míg a har -
ma dik ban ösz tö nei sza ba dul nak el, azok az ösz tö -
nök, me lyek tôl annyi ra ret teg a ki lenc ve nes évek 
da rab jai nak fér fi ja. Az el sô sza kasz ban Sa lomé 
Heró des mód já ra csá bít. Az eluta sí tás csak fo koz -
za vá gyát, s azt kí ván ja Jo ka nán tól, amit ko ráb ban 
He ró des tô le, hogy „néz zen rá”, ami rôl a da rab eleje 
óta tud juk, hogy vég ze tes le het. Sa lo mé He ró des 
tü kör ké pe ként vi sel ke dik, ami ab ban is tes tet ölt, 
hogy mind  ket te jük vá gyá nak tár gya ta bu (egyi ké a 
szent, má si ké a gyer mek). Cél ját azon ban Sa lo mé 
itt és ez zel nem éri el. A szent ek kor még nem ve -
szí  ti el fe jét.  

A kö vet ke zô fá zis ban, a tánc ban, a ha gyo má -
nyos nôi csá bí tás esz kö zé vel él, s ezál tal in kább He -
ró di ás vi sel ke dé sé vel azo no sul, aki tôl azon ban még 
ha tá ro zot tab ban el ha tá ro ló dik, mint He ró des tôl. 
Ez egy részt ab ban nyil vá nul meg, hogy so ha nem 
szól hoz zá, s ha any ja meg szó lít ja, nem mél tat ja vá -
lasz ra, más részt nyel ve – He ró di ás sal el len tét ben – 
Jo ka nán hoz, Nar ra both- hoz és He ró des hez ha son -
lóan me ta fo ri kus. Ab ban azon ban ha son lít any já -
ra, hogy ha tal mat nyer afe lett a fér fi fe lett, aki nek 
ed dig a ha tal má ban volt.

A har ma dik fá zis ban, Jo ka nán fe jé vel va ló mono -
 lóg já ban ha son la tos sá vá lik Kleist Pen the szi le ájához: 
ösz tö nei rab ja lesz és el vesz ti ural mát tes te fe lett. 
Lám a fé le lem, ami az összes töb bi da rab ban a Pan -
do ra mí tosz ana ló giá já ra fo gal ma zó dik meg, itt a 
sze münk lát tá ra vá lik va ló ra. A ki sza ba dult nôi ösz -
tön min den kor lá tot szét tép ve pusz tít ja el az összes 
olyan ér té ket, amit a fér fi tár sa da lom al ko tott. Ezzel 
egyide jû leg azon ban Elekt rá val el len tét ben ô a tett 
ré vén a nyelv bi ro dal má ba lé pett be, s Jo ka nán fejé -
nek meg szer zé sé vel a pró fé ta nyel vét sa já tí tot ta el. 

Sa lo mé ese té ben nem azt a pil la na tot lát juk, ami -
kor a lány ki sza ba dul az apai min ta fog sá gá ból, ha -
nem ami kor tö kély re vi szi a tô le ka pott min tát. (S 
nem csak a csá bí tás szint jén. Ô ugyanis meg szer zi 
azt a fe jet ma gá nak, ami tôl He ró des annyi ra félt.) 
Név ér té ken ve szi az apa ko ráb bi sza vait: „Sze ret -
ném lát ni a gyü möl csö kön a pi ci fo gaid nak a nyo -
mát. Ha rapj eb bôl a gyü mölcs bôl, hogy megehes -
sem mind, ami ma radt”,21 és Sa lo mé be le ha rap ab -
ba, ami a szô lô fürt re ha son lít „Úgy ha ra pok az aj -
kad ba, mint ha érett gyü mölcs vol na” – mond ja 
Jo ka nán fe jé nek. Ez zel szin tén Pen the szi le á hoz vá -
lik ha son la tos sá, aki Kleist da rab já ban ki jó za no dá -
sa pil la na tá ban meg is fo gal maz za, hogy mi tör tént 
ve le: „Úgy té ve dés tör tént / ölel ni, öl ni? / össze rí -
mel, / s aki szív bôl sze ret / össze is vét he ti e kettôt.”, 
majd ezt mond ja a ha lott Ak hil leusz nak: „Te / Leg -
ny o mo rúbb em ber, te meg bo csá tasz! / Dia ná ra! 
nyelv bot lás volt csu pán, / mert se bes aj kam ura 
nem le het tem. (…) Ha ked ve se nya ká ban csüng a 
nô, és / Azt mond ja: úgy sze re ti, oly na gyon, hogy 
/ Sze rel mé ben ott mind járt meg is en né; / De az tán 
– annyi ban hagy ja; / bo lond ja!”22  

He ró des csá bí tá sa, Jo ka nán visszauta sí tá sa és a 
tánc ex tá zi sa ve ze tett ah hoz az ál la pot hoz Sa lo mé 
ese té ben, mely ben szó és tett egy más ra ta lált. Aki 
csak né zi, azt mon da ná: „bo lond ja!” 

A tánc te hát az, ami ben az em ber el vesz ti a fejét.

21 A Sa lo mé szö ve gét az aláb bi kiadás ból idéz zük: Sa lo mé. Sze ged, Szu kits Kiadó, 2000. ford. Szán tai Zsolt. 
22 A Pen the szi lea szö ve gét az aláb bi kiadás ból idéz zük: Hein rich von Kleist: Drá mák I., Pécs, Je len kor, 401. ford. Tan do ri 

De zsô.


