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Az 1900 körüli évtizedek legismertebb 
sztárjai többnyire színésznők, énekes
nők vagy táncosnők voltak, a korabe
 li társasági élet körülrajongott dívái,  
akik  nek alakjával nem csupán a fellé
péseiket hirdető plakátokon, de a kü
lönböző bulvár vagy divatlapokban is 
gyakran lehetett találkozni, s akik ex t 
ravagáns öltözetükkel vagy éppen jel
legzetes hajviseletükkel divatot terem
tettek. Kar  rierjük csúcsán mondhatni,  
a vízcsapból is ők folytak, de aztán sok
szor a tel    jes feledés lett a sorsuk. Azt, 
hogy néhányuk neve fennmaradt, hogy 
vonásai kat mindmáig ismerjük, nem 
utolsósorban a róluk készült számos 
korabe  li fotónak, festménynek, szobor
nak vagy egyéb műalkotásnak köszön
hetjük. Ezek a portrék egyébként nem 
csupán magukat az ábrázolt személye
ket tették még ismertebbé, hanem az 
őket megörökítő művészeket is, amire 
többek között Alphonse Mucha híres, 
Sarah Bernhardtot ábrázoló, szecesszi  
ós plakátjainak esete a legjobb példa. 
A kor ünnepelt színpadi csillagai per
sze többnyire nem csupán, vagy nem 
elsősorban kiemelkedő tehetségüknek, 
hanem legalább ennyire vonzó külse
jüknek, mondhatni, női csáberejüknek 

köszönhették rendkívüli népszerűsé
güket. Mindez különösen érvényes az 
Európa első fotómodelljeként, illetve a 
legtöbbször fényképezett nőként is em
legetett, angyalarcú Cléo de Mérode     
ra (teljes nevén CléopâtreDiane de  
Mé  ro  de, 1875–1966). Bár egész életét 
a táncnak szentelte, sejthetően – mint 
ahogy ezt egyébként egyes korabeli 
források is megerősítik – korántsem 
csak színpadon nyújtott alakításai mi   
att vált a boldog békeidők, a „Belle 
Époque” egyik bálványozott dívájává  
és szépségideáljává.1 
Az alakját övező pletykák, illetve legen
dák rögtön ott kezdődnek, hogy már 
származását, születési helyét illetően is 
megoszlanak a vélemények. Egyes for
rások szerint az ősi belga nemesi család
ból származó osztrák tájképfestő, Carl 
Freiherr von Merode (1853–1909) és egy 
osztrák színésznő gyermekeként szüle
tett Párizsban (vagy esetleg Bordeaux   
ban, vagy netán Biarritzban), míg más   
hol azt lehet olvasni vele kapcsolatban, 
hogy édesanyja nagy valószínűség sze
rint inkább egy bizonyos Vincentia de 
Mérode (1856–1899) lehetett, akinek 
egy ismeretlen spanyol férfival folyta
tott viszonyából született Cléo.2

Annyi mindenesetre biztosan tudha
 tó, hogy már igen fiatalon, hétévesen 
elkezdett balettet tanulni, s mire tizen
egy éves lett, a párizsi opera balett
karának ifjú tehetségeként már túl is 
volt első fellépésén. Szépségére hamar 
felfigyeltek, s néhány éven belül festők 
és fotográfusok kedvelt modellje lett. 
Egyes feltételezések szerint már tizen
évesen JeanLouis Forain, illetve Edgar 
Degas pihenő balerinákat megörökí   tő 
műveinek egyik ihletője, s talán sze
replője is volt. Az ezt követő időszak
ban pedig már tucatszámra készültek 
róla a portrék,3 szobrok, illetve a kor 
ismert fényképészei, Nadar, Ogerau 
vagy éppen Reutlinger műterméből ki    
kerülő emblematikus fotók, képeslap 
és fotósorozatok, melyek különösen 
fon  tos szerepet játszottak abban, hogy 
Cléo de Mérode neve (s a róla elnevezett, 
középen kettéválasztott, fülre fésült, s 
hátul kontyban összefogott jellegzetes 
hajviselet) rövidesen egész Európában 
fogalommá váljon.4

Cléo számára a sikerekkel és botrá
nyokkal tarkított 1896os esztendő több 
szempontból is emlékezetesnek bizo
nyult. Amikor az egyik helyi lap kezde
ményezésére megszavaztatták a francia 
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lakosságot, hogy a színpad ünnepelt 
dívái közül kit tartanak a legszebbnek, 
akkor a közönségszavazatok alapján 
Cléo de Mérode Sarah Bernhardtot és 
mindenki mást is megelőzött. Ugyan
csak ebben az évben mutatták be a 
pá  rizsi Szalon kiállításán Alexandre 
Falguière róla mintázott, s jelenleg a 
Musée D’Orsay gyűjteményében talál
ható szobrát, mely a szépséges táncos
nőt teljesen ruhátlanul ábrázolja. Cléo 
persze nagyon felháborodott, s óriási 
botrányt is csapott, saját állítása szerint 
ugyanis ő sosem állt aktmodellt a szob
rásznak. Vagy ahogy azt egy kutató fel
tételezte, talán mégis ruhátlanul pózol
hatott a szobrászműteremben, de ezt 
annak tudatában tette, hogy majd csak 
egy mellszobor készül róla.5 Ki tudja? 
Az eset mindenesetre nagy port kavart 
akkoriban, s a spanyol Carlos Vasquez 
y Obeda még egy képet is festett arról, 
amint Cléo de Mérode és társnői éppen 
döbbenten állnak Falguière említett 
szobra mellett a Szalon egyik kiállító
termében. Nem ez volt azonban az a 
bizonyos eset, mely szinte egész későbbi 
pályafutására árnyat vetett... 

Az akkoriban már hatvanas éveinek 
elején járó belga uralkodó, II. Leopold 
(1835–1909) párizsi látogatása során 
Cléo de Mérode egyik fellépését látva 
rajongásának jeleként az előadás után 
egy hatalmas csokor vörös rózsát kül
dött neki. A dolog természetesen nem 
maradt titokban, s csakhamar elter
jedt a pletyka, hogy Cléo a kurtizánok, 
illetve könnyűvérű nők iránt élénk ér
deklődést tanúsító király szeretője lett.6 
Bár kérdés, hogy mennyi volt igaz az 
egészből, Cléo ezt a vádat élete végéig 
nem tudta lemosni magáról, s neve el
választhatatlanul összefonódott a ko  ra
beli bulvárlapokban nemritkán Cléo
poldnak csúfolt uralkodóéval. Vagy 
tíz éven keresztül tucatszámra jelentek 
meg róluk az újságokban a hízelgőnek 
korántsem mondható, hol egyszerűen 
vicces, hol meglehetősen pikáns kari
katúrák. Az egyiken például Leopoldot 
kakastaréjjal és farokkal ábrázolták, 
amint a hátán cipeli ruhátlan kedvesét, 
míg egy másikon az ugyancsak mezte
lenül ábrázolt Cléo de Mérode az ismert 
újszövetségi történetre utalva Mária 
Magdolnaként, hosszú hajával éppen 

megtörli az előtte ülő király bütykös 
lábait. Talán még ezeken is túltesz az a 

„viagrareklám”, ahol az agg Leopold egy 
potencianövelő szert tartalmazó üveg
csét tart magasra, miközben a kézfején 
pihenő, s Cléo de Mérode arcvonásait 
viselő macska hátsó felét mustrálgatja. 
Bár a belga uralkodóhoz fűződő viszo
nyáról szóló pletykák mindenhová el
kísérték, ezeknek végső soron reklám
értéke is lehetett Cléo számára, amit ő 
igyekezett is maximálisan kihasználni. 
Szólókarrierbe kezdett, bejárta fél Eu 
rópát, s 1897ben még New Yorkban 
is többször fellépett.7 Híre csakhamar  
Magyarországra is eljutott, ahol rend   
szeresen jelentek meg róla rövidebb 
hosszabb cikkek, tudósítások. Bár az 
Országos Hírlap Cléo de Mérode alko
nya címmel már 1899ben azt írta vele 
kapcsolatban, hogy immár elveszítette 
vezető helyét a párizsi színpadi sztárok 
népszerűségi listáján, s helyét az Odéon 
új csillaga, egy bizonyos Sorel kisasz
szony (feltehetően Cécile Sorel, 1873–
1966) vette át, ez sejthetően nem egé
szen felelt meg a valóságnak. Tudjuk, 
hogy Cléo az 1900as Párizsi Világ
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kiállítás egyik szenzációjának számító, 
híres kambodzsai táncával, melyet ar 
chív fotók is megörökítettek, a Folies 
Bergère színpadán is többször fellépett 
ekkoriban, s a szakirodalomban rend
szerint az ezt követő tíz évet szokták 
karrierje legsikeresebb időszakaként 
említeni. Tudjuk, hogy az Ausztriá
ban és Németországban különösen 
nép  szerűnek számító táncosnő szere
pelt többek között a hamburgi Hansa 
Theaterben, illetve a berlini Winter
gartenben is, s 1902–1904 közé tehető 
müncheni fellépései idején Friedrich 
August von Kaulbach még egy portrét 
is festett ró  la.8 Paul Klee 1902. március 
6án papírra vetett naplófeljegyzésé  
ben az elragadtatás hangján írt róla, 
megjegyezve, hogy talán ő a legszebb 
nő, akit valaha látott.9 Külföldi fellé
pései során Szentpétervárra is eljutott, 
és táncolt az Orosz Balett színpadán.10

Az 1900as évek elején Cléo de Méro  de 
egyébként Budapesten is több alkalom
mal fellépett, először az Operaházban, 
majd az Operettszínház elődjének szá

mító Nagymező utcai Somossy Or  fe
umban.11 A Vasárnapi Újság 1907. ja   
nuár 13i számában például arról ol
vashatunk, hogy jelenleg két világhírű 
táncosnő is szerepel egyidejűleg Bu da
pesten, egyikük Cléo de Mérode, míg 
a másik az amerikai Maud Allan.12 
Egy héttel később ugyanitt már arról 
számoltak be, hogy a párizsi díva még  
a képviselőházba is ellátogatott, ahol 
a honatyák ahelyett, hogy egymás be 
számolóira figyeltek volna, végig őt bá
multák.13 Korabeli feljegyzésekből az is 
ki derül, hogy budapesti tartózkodásai 
idején rendszerint a Hungária szálló 
harmadik emeletén bérelt lakosztályt 
magának.14 Egyébként Ady Endre né
hány vitriolos írása arról árulkodik, 
hogy Cléo de Mérodeot a magyaror
szági sajtóban is többnyire mint a vén 
Leopold szeretőjét emlegették.15 A Szen   
tesi Lap egyik „jól értesült” újságírója 
pedig már 1906 decemberében részle
tesen beszámolt szakításukról, illetve 
a köztük zajló pereskedésekről. Elég 
nyilvánvalónak tűnik azonban, hogy 

ez esetben a híres balerina személyét 
összemosták, illetve összekeverték a 
belga király utolsó szeretőjével, a pálya
futását egyszerű prostituáltként kezdő 
Caroline Lacroixval (Blanche Zélie 
Joséphine Delacroix, 1883–1948), akit 
Leopold tényleg elhalmozott minden
nel, s aki valóban két gyermeket szült 
(házasságon kívül) az uralkodónak, el 
lentétben a megvádolt Cléo de Mé  rode
dal, akinek – amennyire tudni lehet –  
egyetlen gyermeke sem volt, sem tőle, 
sem mástól16.
Bármi legyen is az igazság, Émilienne 
d’Alençon, Liane de Pougy és Carolina 
Otero mellett, hagyományosan őt is 
a Belle Époque híres félvilági hölgyei 
között tartották nyilván.17 Egyébként 
hogy az általa divatba hozott, s róla 
el nevezett hajviselet Magyarországon 
is mennyire ismert volt annak idején, 
azt többek között Csáth Géza, Koszto
lányi Dezső, Krúdy Gyula vagy Mol
nár Ferenc műveinek egyes részletei 
is jól bizonyítják.18 S ne feledkezzünk 
meg persze RipplRónai József egyik  
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...a párizsi díva 
még a képviselő - 
házba is 
ellátogatott,  
ahol a honatyák 
ahelyett, 
hogy egymás 
beszámolóira 
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végig őt 
bámulták.



legszebb pasztellportréjáról, az 1901
ben készült, s jelenleg a Magyar Nemzeti 
Galéria gyűjteményében található, Cléo 
de Mé    rode rokona címen ismert képről 
sem, melynek profilból ábrázolt isme
retlen nőalakja ugyanezt a jellegzetes  
frizurát viseli.19

Szólnunk kell még röviden Cléo állító
lagos szeretőjéről, II. Lipót belga király
ról, akit korántsem csupán botrányos 
nőügyei miatt tartottak saját korában 
velejéig rossz embernek, illetve könyör

telen szörnyetegnek. Belgium hatalmas 
hasznot hozó, Kongói Szabadállam né 
ven ismert afrikai gyarmatát ugyanis 
saját magánvállalkozásának tekintette, 
ahol hosszú időn keresztül rendkívül 
kegyetlenül bántak a helyi lakossággal, s 
a rendszeres kínzásoknak, csonkítások
nak és kivégzéseknek néhány évtizeden 
belül, a legóvatosabb becslések szerint is, 
legalább 8 millió áldozata volt. Ahogy 
egy kortárs történész fogalmazott vele 
kapcsolatban: „jobb hely lenne a világ, 

ha meg sem született volna!”20 A róla 
kialakult összképet némileg árnyalja 
egyébként, hogy a gyarmatokról befo   
lyó iszonyatos mennyiségű pénz egy ré
szét hatalmas beruházásokra költötte, s 
a belgák manapság, egykori rémtettei
ről szinte megfeledkezve, vagy erről leg
alábbis diszkréten hallgatva, II. Lipótot 
az ország felvirágoztatójaként, illetve 
nagy építtetőként tartják számon. 
Tény, hogy többek között olyan emble
matikusnak számító épületek kötődnek 
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a nevéhez (illetve pénzéhez), mint pél
dául az 1888as és az 1897es világki
állítás helyszínéül is szolgáló brüsszeli 
Jubelpark (franciául: Parc du Cinquan
tenaire), az Alphonse Balat tervei nyo
mán 1885 és 1893 között épült lakeni 
Koninklijke Serres (azaz Királyi üveg
házak), melynek impozáns üveg és 
vas  konstrukciójának kivitelezésében  
az Art Nouveau építészet úttörőjének, 
s egyik legjelentősebb képviselőjének 
szá  mító fiatal Victor Horta is segédke
zett, a pályaudvarok katedrálisának is  
nevezett, s valóban lenyűgöző antwer
peni Centraal Station, az oostendei 
tengerparton húzódó, 1902 és 1906 kö 
zött épült, s mintegy 380 méter hosz
szú Koninklijke Gaanderijen, azaz Ki    
rályi galériák, melynek sziluettje a híres 
belga festő, Léon Spilliaert egyes alko
tásain is feltűnik, vagy az egyébként 
is nagyzási mániában szenvedő belga 

uralkodó egyik utolsó megrendelése,  
a párizsi Sacré Cœurt utánzó, nyo
masztóan hatalmas méretű, s előképé
nél lényegesen rondább brüsszeli Szent 
Szív székesegyház.21

Epilógus 

II. Lipót, a Szörnyeteg 1909 decemberé
ben elhunyt. Az első világháborút köve
 tő években Cléo de Mérode sokat idő
zött Ausztriában, ahol Gustav Klimtre 
is nagy hatással volt. Idővel persze so 
kat veszített egykor hamvas szépségé   
ből, mindenesetre egészen az 1930as 
évek végéig vállalt időnként nyilvános 
fellépéseket. Ezt követően visszavonul
tan élt Biarritzban, ahol állítólag egé
szen idős koráig vezetett egy táncisko
lát. 1955ben jelent meg önéletrajzi írása, 
melyben értelemszerűen saját szemszö
géből írta meg a történteket, és reflek

tált a személyével kapcsolatban elterjedt 
mendemondákra.22 Véletlenszerű egy
beesés is lehet, hogy még ugyanebben 
az évben perbe keveredett – és a pert 
meg is nyerte – Simone de Beauvoirral, 
aki néhány évvel korábban, 1949ben 
megjelent Le Deuxième Sexe (A máso
dik nem) című könyvének hetérákról és 
prostituáltakról szóló 8. fejezetében őt  
is kurtizánként emlegette.23  
Cléo de Mérode 1966ban, 91 éves ko 
rában hunyt el. A párizsi PèreLachaise 
temetőben helyezték örök nyugalomra, 
ahol sírját annak a Luis de Périnat nevű 
spanyol szobrásznak és diplomatának 
(1872–1923) egyik korai, még 1909ben 
készült alkotása díszíti, aki állítólag 
Cléo de Mérode talán egyetlen igazi 
szerelme, s 1906 és 1919 között élet
társa is volt.24
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