
 A mi kor Le ni Rie fen stahl 1923-ban, Max Rein -
hardt ren de zé sé ben a ber li ni Deuts ches Thea -
ter ben elô ször lát ta Hein rich von Kleist szo -

mo rú já té kát, a Pen the si lei át, a hôs nô alak ja rög esz -
mé sen el kezd te fog lal koz tat ni. A drá má ból 1927-
ben Oth mar Scho eck ope rát is kom po nált, ame lyet 
több ször be mu tat tak, és két hang le mez fel vé te le is 
ké szült (Kleist 1998, IV, 331). Hosszas elô ké szí tés 
után, 1939-ben Rie fen stahl meg te rem tet te a té ma 
meg filme sí té sé nek fel té te leit, de vé gül – a lát vány -
vi lág rész le tes meg ter ve zé se el le né re – a for ga tó -
könyv el ké szí té se elôtt meg tor pant. A Pen the si leia 
cí mû filme posz vagy filmo pe ra ren de zé sét és fô sze -
re pét Rie fen stahl egyaránt ma gá nak ál mod ta, sze -
mé lyes val lo má sa sze rint úgy érez te, mint ha az 
ama zon ki rály nô „min den egyes sza vát, min den 
meg nyil vá nu lá sát” már átél te vol na, vé gül a le mon -
dás „transz cen den tá lis al ko tói él mény”-tôl fosz tot -
ta meg. A „fres kó” lett vol na el sô szí nes filmje, me -
lyet a lí biai si va tag ban sze re tett vol na for gat ni, egye -
bek mel lett ezer ló val és lo vas sal, pó rá zon ve ze tett 
leo pár dok kal és Ak hil leusz sze re pé ben II I. Li pót 
bel ga ki rállyal – ô ma ga a cím sze rep ben tel je sen 
mez te le nül, lo bo gó haj jal ül te vol na meg lo vát (vö. 
Bach 92, 308, 325–328). Bó dy Gá bor Nár cisz és 
Psy ché cí mû filmje (1980) (no ha meg va ló sult) szin -
tén a ku darc ról szól, a szín re vi tel le he tet len sé gé -
rôl. A tör té ne ti kon tex tus az Ung vár né me ti szín -
mû vé bôl írt, né met nyel vû Vi dovsz ky Lász ló-fé le 

ope ra ke let ke zé sét visszaír ja a 20. szá zad el sô év -
ti ze dei be.1 

 
1. Or feu mi tük rö zô dé sek  

(Vi dovsz ky Lász ló ope rá ja) 
 

 A z elôadás pró bái so rán rész le te ket hall ha tunk 
és lát ha tunk a Bó dy-film ze ne szer zô jé nek, Vi -
dovsz ky Lász ló nak a filmmel egyi dô ben ké -

szült ope rá já ból, a Nár cisz és Echó ból (1981).2 Ezt 
megelô zôen Ung vár né me ti filmbe li ka ra ke te re 
(Udo Kier) szer zô dést ír alá a bé csi or feum igaz ga -
tó já val „ge ni al” tra gé diá já nak né met re for dí tá sá ról 
és meg ze né sí té sé rôl. A né met „tó ni kus ak cen tus” a 
né met vi lág kép be transz for mál ja a gö rög tra gé diát 
(Salz man- De si 97). Udo Kier alak ja át ve zet Fass -
bin der Li li Mar le en (1981) cí mû filmjé be, mely 
nem csak Nár cisz szer zô dé sé nek, ha nem Bó dy el -
lent mon dá sos ma ga tar tá sá nak ér tel me zé sé hez is 
hoz zá já rul hat: a ha ta lom szol gá la tá nak (ügy nö ki 
te vé keny ség) és ki ját szá sá nak (a kor társ un der gro -
und kul tú ra alak jai nak – Ha jas nak, Er dély nek – a 
beeme lé se ha tal mi lag tá mo ga tott al ko tás ba) két ér -
tel mû össz já té kát is meg vi lá gít hat ja. 

„A szö veg Ung vár né me ti Tóth Lász ló Nár ci szá -
nak egy zan zá sí tott vál to za ta, il let ve an nak egy nem 
túl zot tan ma gas szín vo na lú né met nyel vû át köl té -
se. Ha úgy tet szik, ez egy faj ta bosszú, hi szen ko -
ráb ban gyak ran né met bóv lik ból ír tak ma gyar 
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A szín re vi tel le he tet len sé ge 
(Bó dy Gá bor és a neoavant gárd Nár cisz- re cyc ling) 

 
 

„– Ki a pél da ké pe, és miért? 
– Hein rich von Kleist, mert tu dott 

ta lál ni va la kit, aki meg akart hal ni ve le.” 
(Ra i ner Wer ner Fass bin der)

1 Kleist Pen the si leia és Ung vár né me ti Nár cisz cí mû szo mo rú já ték nak össze ha son lí tó szö veg ér tel me zé sé hez lásd Ben kô 2009a. 
2 Az ope ra 1 fel vo nás ból, 21 je le net áll (24 per ces); el sô kon cert be mu ta tó: Bu da pest, 1981. ok tó ber 28.; el sô szín pa di be -

mu ta tó: Bu da pest, 1988. már cius 1.



klasszi ku so kat, hát csi nál tunk egy ma gyar klasszi -
kus ból egy né met bóv lit. Ez egyéb ként a filmen a 
tör té net ré sze ként is így je le nik meg” (Vi dovsz ky 
1997, 38). An nak el le né re, hogy a vál lalt kont rak -
tus vár ha tó ered mé nyé nek szín vo na la vi tat ha tó, 
a köl tô nagy el vá rá sok kal néz an nak a szín re vi tel -
nek az elé be, mely – a szi nek do ché fi gu rá ját is mû -
kö dés be hoz va – a tel jes film bel sô ki stü kre ként 
funk cio nál. Az egészt rep re zen tá ló rész let beágya -
zá sa bo nyo lul tan ré teg zett. En nek a nar ra tív szer -
ke zet nek le het sé ges mo dell je Weö res Sán dor nak a 
film alap jául szol gá ló Psy ché je (1972) vagy a szín -
há zon be lü li szín ház-je le net Shakes peare Ham let -
jé ben, me lyet a film ké szí té sé vel nagy já ból egyi dô -
ben ren de zett meg Bó dy Gyôr ben (lásd Schul ler 
2009). Weö res klasszi kus sá vált vers gyûj te mé nye 
Ung vár né me ti szo mo rú já té ka (és a vá lo ga tás ba még 
be ke rült né hány köl te mé nye) kö ré épül föl, a két 
mi to ló giai alak, Nár cisz és Echó vi szo nya ér tel mezi 
Tóth La czi és a mel lé köl tött fiktív Ló nyai Er zsé bet 
kap cso la tát. De az or feum szín pa di pró bái nem -
csak te ma ti kus- nar ra to ló gi ai szem pont ból vál nak 
a film mi se en aby me- já vá. A film en cik lo pé di kus 
am bí ció já val össz hang ban Vi dovsz ky Lász ló ope -
rá ja ze nei leg a tel jes tör té ne tet át fog ja, te lí tett buj -
ta tott idé ze tek kel és ze nei köz he lyek re em lé kez te -
tô for du la tok kal, egy „ze nei ké pes könyv” vagy 
„kép re gény”. A va rie té da rab já ban „van klasszi kus 
pasz to rál, nagy ro man ti kus zon go ra fu ta mok, cu -
kor má zas ope rett-ke rin gô, rag time, or feum ze ne […
] A film tör té ne té bôl is kö vet ke zik, hi szen a fô hôs 
rö vid éle te kö ré több mint száz húsz év nyi tör té ne -
lem kap cso ló dik. Ez a fikció he lyi leg is, ze ne tör té -
ne ti leg is át fog egy hosszabb kort. […] Ze nei leg be -
leesik eb be a kor ba a tisz ta ro man ti ka, an nak el bo -
ru lá sa, majd a szá zad vég és a hú szas évek jazz -ins -
pi rál ta ze né je” (Vi dovsz ky 1997, 38, 41). Bó dy 
Gá bor ép pen a Nár cisz és Psy ché kap csán fej tet te ki, 
hogy „va la mi fé le Ge samt kunst werk- jel le gû, ope ra -
sze rû já tékfilm le het ne az in ten zív és egy szer s mind 
to tá lis ki fe je zés al kal ma” (Be ke- Pe ter nák 132–133), 
így az or feu mi ope ra pró bák je le ne te össz hang ba 
ke rül a film mé diu má nak Fried rich Kitt ler ál tal té -
te le zett ere de té vel is: Nietz sché nek a nap ba né zô 
szem ben ke let ke zô vak folt ról adott ér tel me zé se 
A tra gé dia szü le té sé ben és a sö tét ben hir te len fel vil -
la nó fény Wag ner szín pa dán a ber li ni mé dia tu dós 
sze rint egyaránt a film ke let ke zé sé nek ko rai elô hír -
nö kei (Kitt ler 1999, 120–121). 

An nak el le né re, hogy a film or feu mi ré sze az 
em be ri han gok és a ze ne kö ré szer ve zô dik, ezek -

ben a je le ne tek ben az op ti kai mé diu mok is hang -
sú lyo san je len van nak, mintegy a Nár cisz-mí tosz 
op ti kai össze te vôit: a tük rö zô dést és az el va kult ön -
sze re te tet meg je le nít ve. Így az or feum tük rei és Udo 
Kier szem üve ge il lesz ked nek a Nár cisz és Psy ché ön -
reflexív mo tí vum so rá ba „az eg ri fres kó la ter na ma -
gi cá já tól a klasszi kus árny kép raj zo lá sig, a priz má -
tól a my brid ge -i ko no fo to gráfián át a Psy ché auszt -
riai flört jeit do ku men tá ló po la ro id lát vány vi lá gig” 
(Be ke- Pe ter nák 135). A szer zô dés aláírá sa köz ben 
Udo Kier megiga zít ja szem üve gét, ami a szer zô dés 
tét je fö löt ti sze met hu nyás jel zé se is le het, Er dély 
Mik lós egyik Jo vá no vics- kom men tár ját idéz ve: 
„a mû vész a nár ciz mu sát szol gá ló tük rök so rá tól 
nem lát ja az irá nyí tó ha tal mat” (Er dély 1991, 13). 
Más részt a szo mo rú já ték ból és a maj da ni ope ra lib -
ret tó já ból idé zett rész let – „du wirst mich nicht 
verb len den, nicht verb len den nim mer” (Vi dovszky 
1981, 27; „Nem, nem va kí tasz, – nem va kí tasz meg 
so ha”, Ung vár né me ti 293) – és a szer zô dés tár gyá -
nak – „ei ne Sze ne ver tont” – két ér tel mû sé ge (’meg -
ze né sí tett’ vagy ’ár nyé kolt’ da rab) a mé diu mok pro -
té zis jel le gét is elô tér be ál lít ják. 

McLu han sze rint a „len csék kel és szem üve gek -
kel fel fegy ver ke zô szem pa ra dox mû ve le tet hajt 
vég re, ön ma ga egyide jû ki ter jesz té sét és meg cson -
kí tá sát” (Kitt ler 2005, 19). Ami kor a pró ba kez de -
tét ve szi, a kép sor ba lol da lán, a szín pa don Nár cisz 
mö gött pi ra mis ala kú tü kör ben lát szik egy fény lô, 
meg tört gö rög osz lop, a má sik ol da lon a sö tét sar -
kot hir te len ha tal mas fény kör vi lá gít ja meg, és be -
lép az ének lô Echó. A „szín ház ról szó ló film ma ga 
meg könnyí ti a szí né szi já ték megis me ré sét” (Pa vis 
108), de a ren de zôt ezút tal Nár cisz és Echó arc já -
té ká nál is job ban ér dek li Udo Kier ar ca. A fé nyek 
és ár nyé kok foly ta tó dó já té ka köz ben a je le ne te ket 
szem lé lô Ung vár né me ti új ra több ször megiga zít ja 
szem üve gét. Kü lö nö sebb ér tel me zôi le le mény nem 
szük sé ges an nak felis me ré sé hez, hogy a szem üveg -
len cse eb ben az össze füg gés ben a tü kör alak vál to -
za ta ként is funk cio nál, és a köl tô ön tük rö zô dés -
ként gyö nyör kö dik sa ját tra gé diá já nak te remt mé -
nyé ben, Nár cisz ban. Ar ra min den kép pen ér de mes 
a mû vé szi ön reflexió té má ját il le tôen utal ni, hogy 
a Bó dy Gá bort kí sér le te zô vi de ó mû vész ként legin -
kább fog lal koz ta tó egyik prob lé ma ugyan csak a 
(vég te len) tük rö zô dés, az au to reflexió volt. Az egy -
más sal szem beál lí tott két tü kör höz ha son ló op ti -
kai je len ség ér he tô el két – a fel vett ké pet azon nal 
meg je le ní tô mo ni tor ral el lá tott – vi deo ka me ra se -
gít sé gé vel (Bó dy 79, 298). A vi deo fel vé tel tü kör ef -
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fek tus jel le ge az ered mény meg pil lan tá sát „va kon” 
kés lel te tô filmmel szem beál lít va mu tat ko zik meg, 
hi szen a vi deó „mint egy elekt ro ni kus tü kör mû -
kö dik, a ké pet azon nal lát ja az em ber” (Bó dy 341). 
A neoavant gárd vi de ó mû vé sze ket, Bó dy mel lett 
Szir tes And rást és Bir kás Ákost is fog lal koz tat ta az 
elekt ro ni kus úton lét re hoz ha tó önarc kép, mely 
„a sík tü kör höz ké pest for dí tott ál lá sú. A ké per nyôn 
úgy lá tom ma gam, ahogy egyéb ként má sok lát nak 
en gem, így a vi deó az ön megis me rés, az »önazo -
no sí tás« szin te ki me rít he tet len esz kö ze” (Be ke 169). 

A da rab pró bái nak fél be sza kí tá sa, és be mu ta tá -
sá nak meg hiú su lá sa ha son ló in dok kal tör té nik, 
mint a ro man ti kus-na cio na lis ta tör té ne ti ál lo má -
son, de ezút tal a szín re vi tel le he tet len sé ge Tóth 
Lász ló dön té sé tôl füg get le nül nyer újabb bi zony -
sá got. A köl tô a ko ráb bi je le net ben A ta tá rok Ma -
gyaror szá gon elôadá sát pró bá ló Kis fa lu dy Ká rollyal 
és kö ré vel ta lál ko zik a tra gé dia be mu ta tá sá nak 
ügyé ben, aki a ne vek és ezál tal a ka rak te rek meg -
vál toz ta tá sát ja va sol ja ne ki: Nár cisz he lyett Ár pád -
nak vagy At ti lá nak a szá já ba kel le ne ad nia dia ló -
gu sait, hogy a kor el vá rá sai nak meg fe lel jék. Az 
antik vi tás ro man ti kus re cep ció ja ként ér tett neo -
klasszika ugyanis „a ro man ti ka do mi náns be széd -
mód jai ból néz ve ese ten ként [így a Nár cisz ban is] 
fe let tébb »nem ze tiet len« és ki fe je zet ten »eli ti sta« 
ol va sói stra té giák ban nyil vá nul meg” (Her mann 
94). Bó dy Gá bor kor sza ko lá sa alap ján a „sze -
cessziós” és „avant gárd-p re fa sisz ta” Nár cisz kö zöt -
ti át me ne tet kép vi se lô kí sér let (vö. Be ke- Pe ter nák 
128) le vé te lét a bé csi or feum mû so rá ról az igaz ga -
tó az zal in do kol ja, hogy a kor nak pat rio tiz mus ra 
és mi li ta riz mus ra van igé nye – „kei ne de ka den te 
Stim mung”. En nek az idôt len idô sze rût len ség nek 
a „szu per de sign”-ja a vissza-vissza té rô, az or feu mi 
pró bák szín pa dán is meg je le nô ion osz lop (Be ke-
 Pe ter nák 134). Bár Ung vár né me ti, ka to li zá lá sá nak 
a filmben is em lé ke ze tes kép so rok ban be mu ta tott 
je le ne tét megelô zôen, a ré dei kis asszony nak ki fej -
ti, hogy csakis „a gö rög-la tin is te nek esz té ti kai és 
his tó riai auk to ri tá sá ban” hisz, a mi li ta riz mus di -
vat já val szem be ni ér tet len sé ge felidé zi Fried rich 
Kitt ler McLu han- kri ti ká ját: „Egy ilyen ôs ka to li kus 
mé dia kul tusz el le né ben, amely egy sze rûen össze -
ke ve ri a Szent lel ket a Tu ring-gép pel, ta lán ele gen -
dô az a meg jegy zés, hogy a tech ni kai mé diu mok 
min den ed di gi fej lô dé se […] épp a koz mi kus 
egyetér tés el len ke zô je, ne ve ze te sen min dig is ha -
di tech ni kai jel le gû volt” (Kitt ler 2005, 21; vö. Kitt -
ler 1999, 124skk.).

2. Nim fák tán ca (Er dély Mik lós  
és a Krisz ti na De Châtel Tánc cso port) 

 

 A mi korBó dy Gá bor en cik lo pé di kus am bí ció ja 
sze rint az Ung vár né me ti ha lá la után, Psy ché 
áll ha ta tos sá ga foly tán meg kez dett tánc pró ba 

ért he tô „az új ba lett rôl szó ló tu dó sí tás”-ként (Be -
ke- Pe ter nák 132). No ha a mo dern tánc sza kí tott a 
ro man ti kus ba lett en po in te jel le gé vel, mely nek 
meg fe le lôen az gyak ran az ope ra kiegé szí tô ré sze 
volt, sem mint ön ál ló mû faj – mégis te kint he tô az 
Er dély Mik lós ka rak te re ál tal „ren de zett” és a Krisz -
ti na De Châtel Tánc cso port ál tal elôadott-ko reog -
ra fált ak ció foly to nos ság ban a Vi dovsz ky -o pe ra 
filmbe li je le ne tei vel, hi szen mind két kí sér let azo -
nos alap szö veg gel dol go zik, így a ero ti ká tól sem 
men tes tánc per for masz felidé zi a Wag ner Tann häu -
se ré be az 1861-es pá ri zsi pro duk ció ked véért beik -
ta tott Ve nus berg- ba let tet (vö. Salz man- De si 97–98). 

A for ga tó könyv író, Csap lár Vil mos ma gya rá za -
ta sze rint Er dély Mik lós egy Max Rein hardt- sze rû 
ren de zôt for mál meg. Rein hardt el mé le ti írá sai ból 
két moz za na tot emel nék ki, me lyek megala po zot -
tá te he tik az asszo ciá ciót. A mo dern szín mû vé szet -
rôl és ren de zés rôl (1915) cí mû írá sá nak re to ri ká já -
ban tet ten ér he tô az ovi diu si mi tol gé ma ál ta li ih le -
tett ség: „A ren de zô nek nô ként kell be fo gad nia és 
fér fi ként kell meg ter mé ke nyí te nie, sôt, vé gül még, 
tel je sen sem le ge sen, tü kör ként is kell vi sel ked nie, 
hogy a szí nész hû ké pet kap jon tel je sít mé nyé rôl. 
[…] A ren de zô vissza fojt ja lé leg ze tét, hogy ne za -
var ja meg ezt a va rázs la tos vi lá got. Für ké szô szí ve 
hall ha tóan do bog, és gyen ge, de vál to za tos vissz -
hang ra ta lál az ala kok ban, me lyek kö rül ve szik” 
(Rein hardt 31–32; kiem.: B. K.). Más részt Rein -
hardt is fon tos nak tar tot ta, hogy mú zeu mi „hul la -
gya lá zás” he lyett a klasszi kus köl tô ket mo dern fel -
fo gás ban ren dez zék meg, „mint ha a köl tô nap jaink -
ban él ne, mû vei pe dig ko runk ról szól ná nak” (Rein -
hardt 11, 31). 

A filmbe li ren de zôfi gu ra mû vé szi el kép ze lé seit 
össze fog lal va el mond ja: „ez a da rab tör té ne te sen al -
kal mas ar ra, hogy egy össze füg gô, egy sze rû gon -
dol ko dá sú em be rek szá má ra is ért he tô tör té net ke -
re té ben mu tas suk be kí sér le teink ered mé nyét. Ami 
pe dig a mód sze rei met il le ti, a célt az em ber ko ron -
ként, sôt na pon ta más-más esz kö zök kel ér he ti el”. 
A bá ró né el len ve té sé re, hogy ne ki ma ga „a da rab a 
fon tos”, és nem a ren de zô ne vé hez fû zô dô új fel -
fo gás, az zal vá la szol: ô „ra gasz ko dik a meg fe le lô fel -
fo gás hoz. Most már az egy sze rû em be rek ko ra kö -
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vet ke zik. Az em be rek nek együtt kell lé le gez niük, 
és meg gyô zô dé sem, job ban te szik, ha ezt a mû vé -
szet vagy a val lás, és nem a po li ti ka je gyé ben te -
szik”. Ahogy az or feu mi je le net ben az op ti kai mé -
diu mok, olyan hang súllyal je le nik meg a tánc pró -
bák fel ve ze té sé ben a Nár cisz–Echó-mí tosz akusz -
ti kus rész le té re uta ló két te le fon be szél ge tés. Az el sô 
al ka lom mal hal lat szó samp le- re (Hit ler be szé dé nek 
rész le té re) a ren de zô vá la sza a há rom szor megis -
mé telt „nem ér tem”, majd a Zed litz bá ró né val és 
bá ró val foly ta tott be szél ge tés vé gén a csönd re (a te -
le fon vo nal má sik vé gén hal lat szó hang ezút tal nem 
hal lat szik) Er dély ka rak te re „ér tôen” rea gál, a ko -
ráb bi há rom mon da tot echóz va, ezút tal az „ér tem” 
hang zik el há rom szor. (A vissz hang mel lett to vább -
ra is je len van a tük rö zô dés: Zed litz bá ró tor zí tott, 
kö ze le dô alak má sa lát ha tó a szo ba vit ri nes szek ré -
nyé nek üveg jén.) A te le fon ból hal lat szó hang és Er -
dély „ki szó lá sa” a po li ti kai ha ta lom em be re ket egy -
ség be for má ló ere jé nek ká ros sá gát il le tôen új ra is -
mét li a Nár cisz szer zô dé se és az ezt ér tel me zô Li li 
Mar le en kap csán már érin tett prob lé mát – a dest -
ruk ció mér té két il le tôen ne héz kü lönb sé get ten ni 
a hit le ri és a sztá li ni dik ta tú ra kö zött. Er dély 1981-
es visszaem lé ke zé sé bôl mindazonál tal tud ha tó, 
hogy a két te le fon be szél ge tés nem az ô tu da tos ma -
gán ki szó lá sa volt, ha nem utó szink ron nal ké szí tett 
ren de zôi öt let, ami nek egy idô ben ki is kel lett ma -
rad nia a filmbôl – mindez az egész je le ne tet alap -
ve tôen átér tel me zi. A fel vé te le ken az al kal mi szí -
nész el mond ta sa ját mon da tait („nem ér tem”, majd 
„ér tem”) – ír ja Er dély – és „[a]z el ké szült film ve tí -
té sén meg döb ben ve ta pasz tal tam, hogy be szél ge -
tô part ne rem Adolf Hit ler a ma ga jól is mert ag resszív 
hang hor do zá sá val. Eb ben a kon tex tus ban a szol -
ga lel kû ség és op por tu niz mus meg tes te sí tô je vol -
tam; ha ezt elô re tu dom, a sze re pet nem vál la lom 
el” (Er dély 1995, 227). Er dély nyi lat ko za tá nak is -
me re te elôtt a ma gam ér tel me zôi kon cep ció já ban 
a „nem ér tem” iro ni kus per for ma tív ak tus sá vált az 
utá na el hang zó po li ti kai ha ta lom kri ti ka ré vén; a 
nyi lat ko zat is me re té ben vi szont az iró nia – Bó dy 
ré szé rôl – más ho vá he lye zô dik, ne ve ze te sen eb bôl 
a né zô pont ból az op por tu nis ta fi gu ra csap dá já ba 
csalt ka rak ter szá já ból in kább a ha ta lom kri ti ka tû -
nik iro ni kus nak és ci ni kus nak, nem pe dig a ha ta -
lom mal tör té nô kom mu ni ká ció. 

A két te le fon be szél ge tés azon ban ér tel mez he tô 
pusz tán esz té ti kai fo gal mak men tén is, mint a hang 
és a csönd op po zí ció ja, vagyis a ko ráb bi ope ra rész -
le te ket kö ve tôen szín re vitt ba lett-pró ba né ma tes -

ti je len lé té nek elô re jel zé se ként. Er dély Ro bert Wil -
son ope rá já ról kö zölt kri ti ká já ban mél tá nyol ja a 
csönd esz té ti ká ját: „a né mán tá rolt meg gyô zô dés 
erô, míg ki mond va ba na li tás sá vá lik” (Er dély 1991, 
50). A je le net tör té ne ti kon tex tu sa megen ge di, hogy 
– az avant gárd kor szak ból vett esz té ti kai pár hu -
zam ként – utal junk az olasz fu tu ris ta F. T. Ma ri -
net ti A va rie té szín ház ról cí mû kiált vá nyá nak egyik 
kí sér le ti öt le té re. Ma ri net ti sze rint egy Bee tho ven 
szim fó niát a vé gé rôl kezd ve vissza fe lé kel le ne le -
ját sza ni, ami tör té ne te sen a IX. szim fó nia ese té ben 
azt je len te né, hogy Bee tho ven al le go ri kus fej lô dés -
mo dell jét meg for dít va az em be ri kó rust meg szó lal -
ta tó hu ma nis ta him nusz tól, az Öröm ódá tól azok -
hoz az el sô moz za na tok hoz jut nánk vissza, ahol a 
tánc ban vá lik tes ti vé a ze ne (vö. Ben kô 2009b, 
281–282). 

Krisz ti na de Châtel 1963-tól az es se ni Folk wang 
Hochs chu le tánc fa kul tá sán ta nult olyan mes te rek -
tôl, mint Kurt Jooss, Hans Zül lig, Je an Cé bron. A 60-
as évek vé gén át te le pült Ams ter dam ba, ahol csat la -
ko zott a hol land mo dern tán co sok hoz, Ko ert Stu yf 
és El len Edi noff együt te sé hez. 1976-ban sa ját együt -
test ala pí tott, De Châtel Krisz ti na Tánc cso port né -
ven, amely ben tán colt és ké sôbb ko reog ra fált. Sa -
já tos tánc stí lu sát a moz gás, a ze ne és a fény ha tá sok 
együt te se jel lem zi. Per for man szai gyak ran ját szód -
nak szo kat lan szín he lye ken, úgy ne ve zett poszt in -
duszt riá lis te le pe ken, hasz ná lat lan temp lo mok ban 
(vö. Die nes). A filmbe li per for mansz ra a pa lo ta egyik 
tánc ter mé ben ke rül sor, mely nek egyik szé lén he -
lyez ked nek el a mu lat ság kö zön ség gé vált ven dé -
gei. A szo ba pad ló ját fé nyes fe ke te anyag gal ta kar -
ták le (ko ráb ban kô és szô nyeg lát ha tó a ter mek -
ben), mely kieme li a je le net hely szí nét ere de ti kon -
tex tu sá ból. A mez te len ség ben a tán co sok tes te, sôt 
„a moz gást koor di ná ló izom cso por tok is lep le zet le -
nül nyil vá nos ság ra ke rül nek”, ami ezút tal ke vés bé 
a na tu rá lis ha tás kel tést szol gál ja, in kább „a test moz -
gás har mó niá já nak ér zé kel te té sét” cé loz za (vö. Ké -
ke si 54); majd a per for mansz so rán a kö zön ség tag -
jai is csat la koz nak a mû vé szek hez azál tal, hogy ma -
guk is el kez de nek mez te len re vet kôz ni. A be mu ta -
tott ko re o gráfiai beál lí tá sok – bár a tör té net bôl 
adó dóan itt Ung vár né me ti Nár ci szá nak „új fel fo gá -
sú” ren de zé sét ké szí tik elô – leg föl jebb leh man ni 
ér te lem ben vett „posztd ra ma ti kus” vi szony ban áll -
nak a meg ren dez ni szán dé ko zott szö veg gel, ezért a 
te ma ti kus össze füg gést meg tart va és a wag ne ri 
Venus berg- tár sí tás ra visszautal va ne vez he tôek öt 
nim fa tán cos kép koc kái nak. 
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De Châtel tánc stí lu sá nak ih le tôi kö zött gyak ran 
utal Piet Mond ri an mû vé sze té re: ko re o gráfiái nak 
abszt rakt for má ja min dig tisz ta for ma, mely Mond -
ri an mód já ra kont rol lált. A hol land kép zô mû vész 
ma ga is lel kes tán cos volt, és fest mé nyein is kí sér le -
te zett a tán cos tes te ál tal raj zolt geo met riai for mák 
visszaadá sá val, pél dául a Foxt rot… (1929) és a Boo -
gie- Woo gie- so ro zat (1942–44) cí mû ké pein. 
A filmbe li tánc cso port ko re o gráfiai alak za tai, me lyek 
több ször vissza té rô geo met riai for má ció ja a pi ra mis 
(szim met ri kus vagy aszim met ri kus, po zi tív vagy ne -
ga tív pi ra mis), a ren de zôi megol dás ré vén kép zô mû -
vé sze ti al ko tá sok ká, „grafi kon nal elem zett, ki me re -
ví tett moz gás fo tók ká” (Be ke- Pe ter nák 134) vál toz -
nak át. A per for manszt do ku men tá ló hét fe ke te-fe -
hér „fo tó”, a hét „mes ter sé ge sen lét re ho zott szi tuá ció” 
(Er dély 1995, 113) szá mo zott, il let ve vo na lak és né -
met nyel vû felira tok lát ha tóak raj tuk; min den fény -
ké pet Er dély Mik lós ma gyar nyel vû té tel mon da to -
kat köz lô hang ja kom men tál. Ami kor a je lek kel el -
lá tott és kom men tált kép fe ke te-fe hér bôl szí nes re 
vált, ak kor a tán co sok át moz dul nak a kö vet ke zô 
beál lí tás ba, mely is mét fe ke te-fe hér ré vál toz va megáll 
pár má sod perc re. Er dély a már em lí tett Wil son-kri -
ti ká ban mér le gel te a kö zön ség idô ér zé keny sé gé vel 
ját szó ál ló ké pek, a „vá ra ko zá si idô vé transz for mált” 
idô mû vé szi le he tô sé geit. A szín ház ban, így a filmen 
be lü li né zô szá má ra a „hosszan tar tó ugyanaz az idô 
mú lá sá val ész re ve he tô je len tés mó do su lá so kon esik 
át” (Er dély 1991, 47–54); míg a moz gó kép né zô je 
szá má ra ez a megol dás a film be fo ga dá sá hoz szük -
sé ges, szem ben ke let ke zô il lú zió ra irá nyít ja a fi gyel -
met, ar ra, hogy a film fény ké pek olyan gyors egy -
más után já ból áll össze, me lyek az em be ri szem ben 

a foly to nos moz gás ér ze tét kel tik. A filmbôl „ki vá -
gott” kép koc kák a moz gó ké pet fény kép pé vál toz tat -
ják vissza – a film ide jé ben csu pán né hány má sod -
perc ere jéig tar ta nak ezek a szü ne tek, de a filmtôl 
füg get le nül lé te zô nek té te le zett fény ké pek sta ti kus -
sá ga a „vá ra ko zá si idôt” vég te len né vagy legalábbis 
a fo tó lé te zé sé nek meg ha tá ro zat lan ide jé vé tá gít ja. 
A film ze nei szer ve zé sé nek le he tô sé gét vizs gá ló szö -
ve gé ben ír ja Er dély, hogy „[b]izo nyos szeg men tu -
mok idô be li hossza vagy rö vid sé ge és azok vál ta ko -
zá sa rit mi kai as pek tus ként je lent ke zik. A filmbe li 
moz gá sok a rit mi ká ra vo nat koz tat va te kint he tôk egy -
faj ta ba lett nek” (Er dély 1995, 118). Vagyis a ze ne és 
film kö zöt ti rit mi kai ana ló gia ré vén a filmen ze ne 
nél kül is ze nei ha tás ér he tô el. Az ál ló ké pek re felírt 
és az el hang zó szö ve gek – a ren de zô ko ráb ban idé -
zett hit val lá sá nak meg fe le lôen – egyén és kö zös ség, 
Én és Má sik vi szo nyát fej te ge tik (Ver bin dung, Be -
rüh rung, Gesch los sen heit, Ge gen satz, Har mo nie). 
A per for mansz mind vé gig ze ne nél kü li moz du lat -
szín ház, a kö zön ség el hal ku ló mo raj lá sa után Er dély 
hang ja mel lett felerô sí tett és tor zí tott, gé pi fúj ta tó ra 
em lé kez te tô lég zés za ja kí sé ri, mely ta lán kis sé túl 
egyér tel mû mû vé szi le ké pe zé se az „együtt lé leg zô 
em be rek” el mé leti té te lé nek. 

A nim fák ba lett jé nek be fe jez té vel a tán co sok és 
a mez te len re vet kô zött né zôk egye sül ve ki vo nul -
nak a ter mé szet be, ahol sor ke rül Ha jas Ti bor ön -
ké se lô és ön fel rob ban tó ma gán per for man szá ra. Te -
ma ti kai lag eb ben az ön fel szá mo ló gesz tus ban Ung -
vár né me ti és Nár cisz ha lál ban be tel je sü lô sor sa nyer 
mû vé szi for mát. A ha lál ban, mely ha ma ro san a köl -
tô em lé két ma gá nyo san és ön felál do zóan ôr zô Ló -
nyay Er zsé be tet is utoléri.
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