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ELSA VON FREYTAG-LORINGHOVEN

Döbbenetes szív

Város tornádója a dobhártyán
széltánc: növény-lenyomatú –
virág-lenyomatú – selymes – susogó –
könnyed – zizegő – szétnyaldosó –
udvariaskodó – gondoskodó – tisztító –
elfolyó – nyugovóra térő – görbülő –
kötekedő – csókoló: 
fakarok – fű – végtagok – ajkak.
Város tornádója a dobhártyán 
az éjben magányos 
társak.
Hold-lovaglás!
Sápadt már a szépség rémülete
túl kimerült, hogy osztozkodjon!
Lehangolt helyen a mellkasomtól ellovagol
furcsán megvilágosodva 
a döbbenetes nővér!
Növény-lenyomatú – virág-lenyomatú 
kagylóillatú tengeri utak
erdővadászat – dzsungel-bölcs
sivatagbámuló 
a ládában rejlő szív lovaglója 
szépségével korbácsol.
Hajóhad 
a kéményen át 
alufólia folyó
majdcsak találkozik
egy másik fekete szívvel!
Áldassék meg a lábam!

Robbanás

Végy kanalat szikét 
kapard le magadról a tiszta agyvelőket –
milyen fájó üresség!
Robbanás repül
az ikerdombzárakon át,
aranyérbarát.
Énekelve szagolgatni a sátáni bűzt, 
repülő-robbanó
vörös rózsák!
Meddő fejlődés mindez számodra
feszélyező
kinövések
hirtelen:
hegyes piramisok
csend dobok 
szfinxek.
Én az ékeskedő édesanya
elrejtőzöm
az erős dolgok elől! 
Hatalmas királyok a sziklaházban,
gúnyos szemek borostyánt ültetnek
a mellkasomban!!!
Pihenni –
mégsem!
Csak csobogás csúszás reszketés:
a Nílus áradó folyama!
Dombzárak elöntve
lecsillapodva,
pirkadó vörös rózsák!
Az ikerdombzárakon
smaragd félsziget!
Egy darabig – egy darabig!
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Holdszikla

Tó – halványzölddel burkolt 
égi tó 
felhővel borított 
sóvárgás 
sötétkék szívbetegség 
gránátalma-szín
vágyakozás láza 
utánad int!

A felhőbe burkolt – ah!
a rejtett mellből fakadt – ah!
a vágyakozás láza
kortyok
gránátalma-szín
a beládázott szívből 
halványzöld tó a ládában
aki te vagy!

Valóban az?

Az – valóban az?
A szív fehér papírlap!
Csókold meg
te lángverte!
A mellkas közepébe
nyomtass fognyomokat –
ezen a zöld
fontos éjszakán.

Fordította: Hornyik Anna
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(1920 körül). A New York-i Whitney Múzeum 
1996-ban újra felfedezte Marcel Duchamp-
arcképét (már nem létezik), amely úgyszin-
tén ready-made-jeihez tartozik. A bárónő 
valószínűleg részt vett Marcel Duchamp hí-
res ready-made-jének, a Fontainnek (1917) 
az elkészítésében is. Irene Gammel szerint 
a vizelet használatának ötlete a művészeti 
alkotásban közelebb áll Freytag-Loring-
hoven szkatologius esztétikájához, mint 
Duchamp-éhez (lásd Irene GAMMEL, Baro-
ness Elsa: Gender, Dada, and Everyday 
Modernity, MIT Press, Cambridge, 224–225). 
Emellett Duchamp a nővérének, Suzanne-
nak írt 1917-es levelében jelezte, barátnője 
vizeletet küldött neki, hogy benyújtsa a Füg-
getlen Művészek Egyesületének kiállítására 
(amely feltételezhető, hogy nem más, mint 
Marcel Duchamp Fountainje: „Barátaim 
egyike, aki a Richard Mutt férfi álnevet 
használja, elküldte a vizeletét egy porcelán 
edényben, mint szobrot.” (GAMMEL, I. m.; „Did 
Marcel Duchamp steal Elsa’s urinal?”, The 
Art Newspaper; Marcel DUCHAMP, Affec tio-
na tely; Marcel: The Selected Corres pon-
dence of Marcel Duchamp, szerk. Francis 
M. NAUMANN – Hector OBALK, Ludion Press, 
2000, 47) 1923-ban Freytag-Loringhoven a kedvezőbb pénzkeresés reményében visszautazott Berlinbe, 
ahol egy gazdaságilag tönkrement I.világháború utáni Németországot talált. A Weimari Köztársaság gaz-
dasági nehézségei ellenére ott maradt pénztelenül és az őrület romjaiban. Az Amerikába kivándorolt 
közösségből származó néhány barátja, különösen Djuna Barnes, Berenice Abbott és Peggy Guggenheim 
érzelmi és anyagi támogatást nyújtott neki. Freytag-Loringhoven mentális stabilitása folyamatosan javult, 
így képes volt elhagyni Németországot és Párizsba költözni. Ennek ellenére 1927. december 14-én gázmér-
gezésben meghalt. Lehetséges, hogy elfelejtette kikapcsolni a gáztűzhelyet, de az is lehet, hogy valaki 
a tudta nélkül bekapcsolva hagyta. Halálának körülményei soha nem derültek ki. A párizsi Père-Lachaise  
temetőben nyugszik.

H. A.

Elsa von Freytag-Loringhoven bárónő (1874. július 12. – 1927. december 15.) német származású dadaista 
művész és költő, a New York-i Greenwich Village emlékezetes alakja. Provokatív költeményeit halála 
után, 2011-ben tették közzé A test izzad: Elsa von Freytag Loringhoven cenzúrázatlan írásai címmel. 
A New York Times a könyvet az egyik legnevezetesebb művészeti kiadványként említette. Polgári neve 
Else Hildegard Plötz. Édesapja Adolf Plötz kőműves volt, aki testileg és lelkileg egyaránt bántalmazta 
gyermekkorában. Ennek ellenére képezte magát, színészként és vidám operettek előadójaként lépett fel. 
Számos szerelmi kalandja volt berlini, müncheni és olaszországi művészekkel.  A München környéki 
Dachauban tanult művészetet, 1901-ben a Berlinben tervezőként dolgozó August Endellhez ment férjhez, 
akinek felvette a vezetéknevét. Nyitott házasságban élt férjével, így 1902-ben annak egyik barátjával, az 
akkor jelentéktelenebb költő-fordítóval, Felix Paul Greve-vel volt szerelmi viszonya (Felix Greve később 
Frederick Philip Grove néven vált ismertté Kanadában). 1903 januárjában mindhárman Palermóba költöz-
tek, de éltek még a svájci Wollerauban, illetve a franciaországi Paris-Plage-ban is. 1910 júliusában Greve-et 
követve, férjétől elváltan Észak-Amerikába költözött, ahol egy kisebb farmon húzódott meg Spartában, 
Kentucky államban. Greve 1911-ben elhagyta, és egy farmra költözött Észak-Dakotában, majd onnan 
Manitobába távozott 1912-ben. Elsa ekkortájt Cincinnattiben állt modellt művészeknek, de Nyugat-Virgi-
niában és Philadelphiában is megfordult. 1913 novemberében New Yorkban újra férjhez ment, a német 
Leopold von Freytag-Loringhoven báróhoz. Itt, New Yorkban vált közismertté, mint a „dadaista Elsa von 

Freytag-Loringhoven bárónő”. Freytag-Loringhoven New 
Yorkban cigaretta eladásból és modellkedésből tartotta el 
magát, olyan művészeknek állt modellt, mint Louis Bouché, 
George Biddle és Man Ray. Megjelenik Man Ray, George 
Grant ham Bain műveiben, George Biddle litográfiáiban és 
Theresa Bernstein festményein. A bárónő a The Little Re-
view-ban kapott egy kis rovatot költészetének bemutatására, 
ahol 1918-tól James Joyce Ulyssesének részletei mellett je-
lentek meg a művei. Jane Heap a bárónőt az első amerikai 
dadának tartotta. A hangköltészet korai női előfutára volt, 
de a szemét és a hulladék kreatív feldolgozásának lehetőségei 
is az ő nevéhez fűződnek. Bőröndökbe applikált portman-
teau-kompozíciói közül megemlíthető a Kissambushed és a 
Phalluspistol. New Yorkban a bárónő assemblage-szobrokon 
és -festményeken dolgozott, az utcán összegyűjtött szemét-
ből és kacatokból készített műveket. Úgyszintén közismertté 
vált talált tárgyakból tervezett ruháiról, megteremtvén az 
„élő kollázs” műfaját, amely eltörölte az élet és a művészet 
közötti határokat. Mindössze néhány alkotása maradt fenn. 
Néhányuk talált tárgyakból összeállított ismert alkotás, mint 
például az Enduring Ornament (1913), az Eerring-Object 
(1917–1918 körül), a Cathedral (1918 körül) és a Limbswish 
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