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Vaclav Nizsinszkij: a művész és az ember

Vaclav Nizsinszkij (1889–1950), akit talán joggal nevezhetünk ma a legismer-
tebb táncművésznek, komoly kapcsolódásokkal rendelkezett Magyarországhoz. 
Fiatalkorának igen rövid művészi karrierje után, életének nagy részét magyar feleségé-
vel, Magyarországon töltötte.

A tánctörténet egyik legjelentősebb személyiségének két fő műve, az Egy faun dél-
utánja és a Tavaszi áldozat annyiban jelentős, amennyiben a koreográfus egy táncnyel-
vet kreál szinte a semmiből, kifejezetten az adott szövegkönyvhöz. Ez a született tehet-
ség azonban mentális problémákkal is küzd. Művészetében sajnos ez is tetten érhető, 
különösen az említett Tavaszi áldozat előtt nem sokkal bemutatott Játékok mozdulatvi-
lágában. A legfőbb krízist azonban házassága miatti, Szergej Gyagilevvel való teljes sza-
kítás okozza. Ettől kezdve Nizsinszkij – néhány próbálkozástól eltekintve – megszűnik 
koreográfus lenni, és elhatalmasodik rajta az elmebetegség. Ennek történetét felesége, 
Pulszky Romola (Márkus Emília lánya) írásaiban fel is dolgozza.

A tanulmány elsősorban Nizsinszkij művészetének azon vonásaival foglalkozik a nem-
zetközi szakirodalom felhasználásával, amelyek géniusszá tették, mint koreográfust, mint 
táncost: melyek voltak azok az erők, amelyek – kétségtelenül Gyagilev ösztönzésére – 
a Sacre, már a koreográfiai minimalizmust elővételező, és az Egy faun délutánja frízszerű 
mozgásvilágának megalkotására késztették. És melyek voltak azok, amelyek ennek a zse-
niális koreográfusi pályának a végét okozták. Gyagilev Orosz Balettjének e fontos magyar-
országi vonatkozása a magyar nyelvű szakirodalomban nem kellőképpen feldolgozott.1

Írásunkban adalékokat adunk ahhoz a kérdéshez, hogy miben állhatott Nizsinszkij 
géniusza. Ehhez kifejezetten táncművészet-specifikus meggondolásokat is társítunk, 
amelyek ebben a rendkívül illékony művészeti ágban máig átütő hatású egyéniség jel-
lemzőit vizsgálják. A zenekutatás és a tánccal foglalkozó szakirodalom a mai napig igen 
különbözőképpen értékeli Nizsinszkijnek a táncirodalom alapművének számító Tavaszi 
áldozat (Sacre du Printemps) koreográfiáját.2

Kétségtelen, hogy Nizsinszkij az említett darabokkal nem csupán egy művet, hanem 
egy teljes táncnyelvezetet, kifejezési eszköztárat alkotott meg. Ráadásul a Sacre áldozati 
táncának esetében koreográfiája 1913-ban minimalizmust – vagy ahogy a zenei szakiro-
dalom alapján helyesebben nevezhetjük – repetitív szerkesztésmódokat megelőző for-
mai jellegzetességekkel élt. Ezekben az újításokban nem volt egyedül. Az szláv kultúra 
archaizmusát képekben megfestő Nicholas Roerich adta az alapötletet, míg a táncnyelvi 
változások inspirálója a Tűzmadár–Petruska–Sacre vonalon Sztravinszkij zenéje volt. 
Emellett a legfőbb koncepciót maga Gyagilev adta.

Magát Nizsinszkijt is Gyagilev „formálta meg”, ahogyan ezt maga is nyilatkozta.3 
Ebben sok igazság lehetett, és talán ez volt az egyik elindítója a „megformálótól” való 
drasztikus elválás során a mentális bizonytalanság, majd súlyos problémák kialakulásának. 

Nizsinszkij lengyel családba született. Táncos dinasztia sarja, hiszen szülei vándor 
táncosok voltak. A családi életrajzban egy gyermekként árvává vált édesanya és egy 
hűtlen édesapa szerepel, a három Nizsinszkij-gyermeket az édesanya Nizsinszkij 8 éves 
korától egyedül neveli. A családban több mentális probléma is előfordul. Az édesanya, 
Bereda úgy tűnik, genetikus depresszióban szenvedett. Bátyja Sztaniszlav, egy gyermek-
kori fejsérülés után idősebb korában elmegyógyintézetbe kerül, dühkitörései folytán.4
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(Gyagilev alakja) Kassák Lajos, Pulszky Romola Nizsinkszijről szóló könyve kapcsán 
Gyagilevről a következő rajzolatot adja. „»Djagilev valódi renaissance-alak volt. Bár nem 
volt zenész, tudott énekelni és jól zongorázott; nem volt művész, de rajzolt egy kicsit; nem 
volt táncos, de ismerője a tánc legtökéletesebb stílusának… A szó legszorosabb értelmében 
dilettáns volt, azonban: a legmagasabb fokra emelkedett, a mindenható dilettáns, az a dilet-
táns, akinek pályája más, erőteljesebb, tehetségek kibontásában nyilatkozott meg.« A törté-
net folyamán Nizsinszkijné állandóan visszatér Djagilev alakjához s úgyis, mint az Orosz 
Balett tagja és úgyis, mint Nizsinszkij felesége, egyre tisztábban látja meg a szatanikus 
barát mesterkedéseit, valahányszor szól róla, mindannyiszor egy újabb vonással gazda-
gítja fel portréját, végül is úgy áll előttünk Djagilev, a kissé elhízott dandy krakéler pó-
zaival, hüllő simaságával, tüskés berzenkedéseivel, hogy félelmetessé és utálatossá válik. 
Mesterien megrajzolt figura, mintegy tudatosan, mérnöki precizitással odaállított ellentéte 
Nizsinszkijnek. S mégis, mintha a kettő egy volna, egyazon valaminek a pozitív és negatív 
oldala. Mikor Djagilev megtudta, hogy Nizsinszkij megnősült, hirtelen falfehérré változott és 
elájult a fájdalomtól s mikor Djagilev elküldte a sürgönyt, melyben arról értesíti Nizsinszkijt, 
hogy többé ne jelenjen meg a próbákon, többé nem tekinti őt a balett tagjának, Nizsinszkij 
összeroskad kétségbeesésében s talán ez volt az a pillanat, amely megfordította a fiatal ember 
és a kiváló művész egész életútját. Djagilev segítségével repült föl a magasba és Djagilev 
üldözte be őt az őrültek házába. Micsoda szerelem és micsoda gyűlölet?”5 Amellett, hogy a 
jellemzés talán kevéssé kedvez Gyagilevenek, a leírtak valóban igazak. Gyagilev a 20. 
század legzseniálisabb sarlatánja volt, ahogy egyébként ő is fogalmazott saját magá-
ról.6 Gyagilev igen erős hatást gyakorolt Nizsinszkijre. Bár nem bizonyíthatjuk, hogy 
Gyagilevtől való túl erős függése és leszakadása sodorta Nizsinszkijt széteső elmeálla-
potba, kétségtelen, hogy Gyagilev együttesében előfordult másik eset is, ahol egy méltány-
talanság után az elmegyógyintézetbe került az egyik koreográfus.7 Gyagilev tehát pozitív és 
egyben negatív értelemben is igen erős hatást tudott gyakorolni táncosaira.

A 19. század és a századforduló táncos szakmájának megbecsültségét és maguknak 
a táncosoknak a reputációját a 20. század elején született irányzatok kezdik helyreál-
lítani. Ez a jelenség Gyagilev Orosz Balettjének esetében is megfigyelhető. Gyagilev 
autoriter személyisége miatt azonban a táncosok szerepe nem változott. Az újdonság az, 
hogy Gyagilev új művészeti koncepciójának megalkotásában részt vehetnek. Gyagilev 
tehát művészi értelemben kiemeli táncosait a táncművészet európai válságából, etikailag 
azonban nem. Ezért vélekedett úgy Maurice Béjart, hogy a tánc esztétikai forradalma 
lejátszódott Gyagilev produkciói által, de nem játszódott le a tánc etikai forradalma.8

(Nizsinszkij a géniusz) 
A Faun
Az Egy faun koreográfiájának lejegyzését bemutató és vizsgáló könyv szerzője úgy véli: 
bár tudtuk, hogy Nizsinszkij a koreografálás területén korszakalkotó életművet hozott 
létre, és Nizsinszkij nagyszerű művész volt, mégis az intellektus volt a döntő. A szerző 
nyilvánvalóan azért álltja ezt, mert Nizsinszkij maga jegyezte le a koreográfiát, saját 
maga által fejlesztett táncjelírással. Nizsinszkijnek rendkívül figyelemreméltó analitikus 
képessége volt, táncelméleti és koreográfiai szempontból egyaránt.9 A lejegyzés vizsgála-
ta egyébiránt egyértelműen bebizonyította, hogy a Faun annyira innovatív és forradalmi 
tánckompozíció, hogy teljesen megérthető, miért okozott sokkot a maga korában.10

Vagyis úgy tűnik, hogy Nizsinszkij korszakalkotó koreográfus géniusz volt. És ezért 
nem véletlen, hogy a Curt Sachs által már erősen felértékelt archaikus rétegeket, és a 
még senki által nem túlértékelt antik hellén táncesztétika miliőjét akarta újjáalkotni.11 
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A Faun kétségtelenül a költő megtestesült imaginációja, a természet elsődleges erőinek 
és a vágy ösztönének olyan fajtája, amely az élet forrása.12

Nizsinszkij nem a fokini klasszikus görög ideált kívánta továbbvinni, hanem az 
antik hellén művészet archaikus rétegét. Saját bevallása szerint: „lehet, hogy nem 
is Görögországból, hanem Asszíriából kölcsönöztem ezeket”. Testvére Broniszlava 
Nizsinszka megerősíti ezt. A fő nimfát alakító táncosnő a próbák során tapasztaltakról 
úgy nyilatkozik, hogy érezte, valami más született meg, mint bármi, amit eddig ismer-
tek. Nizsinszkij valami újat és monumentálisat fedezett fel a koreográfiaművészetben, 
amit nem tud megnevezni, ami sem a táncművészetben sem a színházművészetben nem 
létezett addig.13 Úgy tűnik, Nizsinszkij, a maga módján újraalkotta azt, ami nyomaiban 
máig is él a balkáni terepen: az antik hellén tánchagyomány esztétikai vagy talán rítus-
szerű nyomait.14

Nizsinszkij, a maga módján az antik hellén művészethez fordult, de nem a formai jel-
legzetességek felé, nem is valamiféle filozófiai-irodalmi ismereten alapuló antik hellén 
eszményt állított színpadra, hanem a maga archaizmusában az antik tánc jellegzetessé-
geit és hangulatát érezte meg és alkotta újra.15

A háromdimenziós színházi teret gyakran a tánc előfeltételének tekintik. A Faun az 
első példa, amely ennek ellentmond. Látszólag mozgó, kétdimenziós képpé változtatta 
az előadást. A Faun hírhedtté vált a kortárs kritikusok által elmarasztalt „erkölcstelen” 
viselkedés miatt is. Elsősorban azonban azért okozott botrányt, mert a mű stílusa jelen-
tős változást hozott abban a módszerben, hogy a táncmozdulatokat hogyan fogalmazza 
meg a koreográfus.16

Sacre
Már a Faun és a Játékok (Jeux) is megmutatta, hogy a táncban más lehetőségek is van-
nak, mint amit addig gondoltak róla, a Sacre azonban tökéletesen ellentmond a régi 
ideáknak, annak, amit addig arról tartottak, hogy mi az, ami a tánchoz elengedhetetlenül 
szükséges.17

A balettirodalom mérföldköve a Tavaszi áldozat. A szakirodalom máig is különféle-
képpen vélekedik az eredeti bemutató minőségéről és hatásáról. Egy biztos: minden le-
írás szerint átütő, elementáris hatású darab volt. A „botrányok évé”-nek legextatikusabb 
bemutatója. Az általános botrány közepette Carl van Vechten-t is teljesen elragadja a 
mű: „A páholyban mögöttem ülő fiatalember a balett folyamán felállt, s öklével üteme-
sen verni kezdte a fejem tetejét. Saját izgalmam annyira magával ragadott, hogy egy 
darabig nem is éreztem az ütlegeket.”18

A zene atombombájának nevezett Sztravinszkij-mű az addigi metrikai szabályokat 
felrúgó barbár zene. Ugyanígy Nizsinszkij koreográfiája. Már a mű elején egy en dedans 
(értsd: csámpás) lábtartással jelenik meg a szereplő. A koreográfia a továbbiakban is 
archaikus formulákat használva igyekszik követni Sztravinszkij váltakozó hangsúlyait.19

A textúra valójában a folklorizmus terméke. Az ősszláv hit kevéssé ismert, részletek-
ből összerakott momentumait a 20. század barbarizmusával kapcsolja össze.

Zenck szerint Sztravinszkij a Tavaszi áldozatban nem csupán felidézni kívánt egy régi ős-
szláv rítust. Sőt a szerző kifejezetten el kívánt távolodni a direkt utalástól. Annak érdekében, 
hogy a rituálé mélyére hatoljon, a Sacre időszerkezetét oly módon hozta létre, hogy a megfe-
lelő arteficiális módon tükrözze a rituálék szerkezeti jellemzőjének, az Eliade által leírt 
„illud tempus”-nak, a „zárt idő”-nek az ellentmondásait. Sok értelmezéssel el-
lentétben Sztravinszkij tehát nem csupán archaikusan újjáélesztett egy rituálét 
az 1913-as darabban. Ezen túlmenően a zenében szembetűnő párhuzamokat 
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látunk Freud totemizmus elemzésével, amelyet ugyanabban az évben fogalmazott meg, 
amikor a zeneszerző megírta ezt a balettzenét.20 Úgy tűnik tehát, hogy a Sacre alkotói-
nak a maguk 20. századi folklorizmushoz igazodó témaválasztásukkal, valóban a rítus 
mélyebb tartalmait sikerült megragadnia.

Ugyanakkor Adornóhoz kapcsolódóan egyes elméletek szerint Sztravinszkij zenéjének 
dionüszoszi jellege a szabványosítás és az ismételhetőség alapjain áll.21 Ez nem mond 
ellent a korszaknak, amelynek művészi irányzatai már megelőlegezték a minimaliz-
mus későbbi megjelenését. És rögtön ide kapcsolhatjuk Nizsinszkij koreográfiájában a 
Kiválasztott áldozati táncát, amely már jól láthatóan megelőlegezi a minimalizmust. Ez 
a zene lényegének mély megértését mutatja, ellentétben több vélekedéssel, mely szerint 
Nizsinszkij nem értette a zenét.

Nizsinszkij kortársának meglátása, hogy a Sacre mozdulati világa, látványvilága 
olyan, mint egy lassan forgatott kaleidoszkóp. A táncot pedig visszarántja a földre, sőt 
tovább is megy annál. Az egész előadás a föld vonzerejének tanulmánya, a gravitáció 
diadala. Mindezt Whitworth ahhoz hasonlítja, mintha a Jupiterre jutnánk el és ott sé-
tálni próbálnánk, még az is igen nehezünkre esne. A föld olyan magnetikus erővel bír, 
amely szinte magába vonzza a szereplőket.22

Fantasztikus meglátás! Ha összehasonlítjuk az Auróra – A magyarországi balett 
születése 1–2. kötetben elindított diskurzussal, mely szerint a romantika táncnyelve a 

0g-t akarja elérni, és eltávolodik a földtől, 
akkor most azt látjuk, hogy a Sacre nem-
csak a földdel való kapcsolatot restaurálja, 
hanem ennél még tovább is megy. Az emlí-
tett kötet Aranyváry Emília és a romantikus 
balett kapcsán új tánctörténeti diskurzust 
indít. A romantika balerinájának a földtől 
való eltávolodását két szemszögéből köze-
líti meg: egyfelől a föld elhagyását negatí-
van értelmezi, hiszen a földdel való szim-
biózis létünk alapja, a föld teljes elhagyásá-
nak szimbolikája egyfajta realizmustól való 
elrugaszkodottságra utal, amely valóban a 
romantika gondolkodásmódjának jellegze-
tessége. Másfelől az a vélemény merül fel, 
hogy a gravitáció teljes legyőzésének célja 
méltó egy magasan fejlett művészeti ág-
hoz, és ez a romantikus balett „high-tech” 
nyelvezetének komoly erőfeszítéseken ala-
puló művészeti produktuma. A kötet a dis-
kurzust nyitva hagyja, amellett, hogy az 
amerikai modern tánc kapcsán a földdel 
való kapcsolat restaurációjáról ír. Ennek 
fényében különösen érdekes az a meg-
látás, hogy a Sacre a gravitáció diadala. 
Valóban úgy tűnik, hogy Nizsinszkij ere-
deti koreográfiája sok mozdulati elemében 
a föld felé húzza a táncosokat. A tematika 
is a földhöz kapcsolja az áldozatot. Ez a 

Nizsinszkij rajza. Forrás: Látogatás 
Nizsinszkijnél. Pesti Napló, 1923. au-

gusztus (74. évfolyam, 171–195. szám) 
A rajz stílusa valahol a Sacre (talán 

Roerich-féle?) orosz folklorizmusa és a 
német expresszionizmus Triádikus balett 
időszaka körüli megnyilvánulásainak 

határán áll.
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fajta a „túlzott gravitáció” a Jeux-ben is megfigyelhető, ahol viszont mintha Nizsinszkij 
patologikus énjének megnyilvánulása is előtűnne a mozdulatokban.23

A Sacre alapvető esztétikai jegye, hogy a gesztikus képzeletbeliség, imagináció a mű 
1913-as előadásaival került a 20. század elejének táncművészetébe. Ez volt az a for-
radalmi pillanat, amikor a gesztus, a mozdulat fogalmi hatóköre felismerhetővé vált.24

A művész
Whitworth, Nizsinszkij kortársa azt vallja: a tánc csak a szertartás (rítus), az udva-
ri művészet és a lovagi művészet légkörében képes fenntartani magát tökéletesen.25 
Nizsinszkijről összegzett benyomását, a művész különlegességét nem tudja semmilyen 
technikai kiválóságra utaló kifejezéssel jellemezni, csupán eggyel: géniusz. Miben rejlik 
mindez? Néhány példa: csodálatosan magas szinten tudta egyesíteni az erőt a könnyed-
séggel – amely a táncművészetnek fontos képessége. Csípőjének és combjának túlzott 
fejlettségű izmaival együtt, táncolás közben nagyon vékony és kecses táncos képét ad-
ja. Többen is leírták róla, hogy ugrásai közben egy időre a levegőben tudott maradni. 
Vagyis el tudta ezt hitetni táncával. Nizsinszkij volt Whitworth szerint maga a „kecses 
erő”.26 Nizsinszkij kétértelmű személyisége, egyéni vonzereje egyesítette a férfi erőssé-
gét a nő bájával.27

Ami Nizsinszkij művészetében a legritkább tünemény volt: a mozdulat teljes szabad-
sága párosult a dekoratív hatás kifogyhatatlan érzékével. Az ő esetében az egyes tánc-
mozdulatok inkább ösztönösnek tűntek, semmint egyfajta betanult leckének. Nizsinszkij 
nem csupán nagy táncos, hanem nagy színész is volt.28 Rodin így ír a Faunról: „A mi-
mika és plasztikusság tökéletes összhangban áll egymással: az egész test a lélek közlen-
dőjét jelzi…”29

Nizsinszkij művészete elsősorban imaginatív. A tánc nála a hangulat kifejezése, 
nem csupán kecsesség és ritmus. Még az olyan balettekben is, mint a Szilfidek vagy az 
Armida pavilonja, egy olyan elmét mutat nekünk, amely épp megalkotja a kecsességet, 
ahelyett, hogy csupán egy kecsesen mozgó testet mutatna.30

Rosner szerint a „színpadi jelenlét” mint fő momentum, a keleti színházak felé for-
dulással van kapcsolatban, amely az európai művészet frusztrációjából következik.31 
Nizsinszkij művészi személyiségének jellemző vonása a rendkívül erőteljes, átütő szín-
padi jelenlét. Rosner idézi az alábbit, amely Nizsnszkijnek arra a hátborzongató elő-
adására utal, amely a világháború borzalmainak életérzése nyomán keletkezett, már ha-
nyatlásnak indult időszakában. A művész csak ült egy széken és nézett. Ahogyan nézett, 
attól azonban hideglelést kapott a közönség. Goodall, színészi jelenlétről írt könyvében, 
ehhez az utolsó „koreográfiához” kapcsolódóan alakítja ki elméletét Nizsinszkijről: 
„Mintha Nizsinszkij nem tudta volna, hogyan kell személynek lenni; magas feszültségű 
idegrendszer volt, amely állandóan új personát keresett, és valahányszor talált egyet, az 
energia alakot öltött és átvette a hatalmat.”32 

A Faun koreográfiájának lejegyzését bemutató és vizsgáló könyv szerzője úgy véli: 
bár tudtuk, hogy Nizsinszkij a koreografálás területén korszakalkotó életművet hozott 
létre és nagyszerű művész volt, mégis az intellektus volt a döntő. A szerző nyilvánvalóan 
azért álltja ezt, mert Nizsinszkij maga jegyezte le a koreográfiát, saját maga által fejlesz-
tett táncjelírással. Nizsinszkijnek rendkívül figyelemreméltó analitikus képessége volt, 
táncelméleti és koreográfiai szempontból egyaránt.33 Egy táncos lehet kiváló technikájú, 
nagyszerű, úgy, hogy nem érdekli az élet megértése. Ennek intellektuális varázsa nincs. 
Nizsinszkij éppen ellenkezőleg. Tánca éppen annyira ész és lélek, mint a szív és a test 
tánca. Megértése minden képességünk elmélyült figyelmét kívánja.34
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Ahhoz, hogy Nizsinszkijről valódi képet tudjunk formálni, ma már le kell választani 
a tudományos irodalmat is átszövő masszív Nizsinszkij-legendát. Ezek legalább any-
nyit ártanak a hiteles emberi és művészi személyiségrajznak, mint a Mozart-legendák a 
zenetörténetileg hiteles Mozart-kép megalkotásának.35 Hanna Järvinen Foucault tételei 
alapján lát neki a Nizsinszkij-kép dekonstrukciójának, és elemzés alá veszi Nizsinszkij 
életművét. Az elemzés forrását nagy részben a háború előtti, 1909 és 1912 közötti 
dokumentált források képezik. Úgy látja, hogy skizofréniája is egyfajta romantikus 
Nizsinszkij-képet erősített, kapcsolódva a leegyszerűsítő és populáris „őrült-zseni” kép-
hez. Mindezeket a „Nizsinszkij-mánia” csak felerősítette.36

A populáris, „könnyen eladható” Niszinszkij sztár-kép sem tudományosan, sem em-
berileg nem helytálló. Különösen nem az, ha a Sacre-t és Nizsinszkij tehetségét övező 
negatív tudományos megnyilvánulásokra gondolunk.37 Järvinen de-mitizálja a kanonizá-
lódott „Nizsinszkij-hagyományt”, és tudományosan megalapozott vélekedéseket kínál 
a mítoszok helyett. Järvinen elemzésének eredménye alátámasztja a komoly és hiteles 
zenetudományi és tánckutatási elemzéseket. Elsősorban arra mutat rá, hogy Gyagilev 
Orosz Balettjénél a Nizsinszkij koreográfiája előtti ballettek messze nem voltak olyan 
avantgárd alkotások, mint az Egy faun délutánja és a Tavaszi áldozat. Fokin alkotásai-
nak valójában viszonylag egységes esztétikai stílusa volt. És itt valóban esztétikai érté-
kelésre gondol a szerző, amit még a könyv recenzora sem ért igazán, azt állítva, hogy 
Fokin művei tematikájukban táncnyelvükben különböztek egymástól. A szerző valóban 
nagyszerűen meglátja azt a váltást, ami a Faun-nal történik.

Mindehhez egy szempontot mindenképp hozzá kell tennünk. Ez pedig Sztrvinszkij 
hatása. Fokin két Sztravinszkij-balettje valóban elüt a többitől, de itt már Sztraviszkij 
zenéje ad inspirációt. És emellett természetesen Gyagilev adja a koncepciót. Gyagilev 
hatását nem lehet lebecsülnünk. Valójában egy nagy újító volt, aki éles szemmel látta, 
hogy a valódi újítások mindig falakba ütköznek, szükségszerűen. „Valóban nincs veszé-
lyesebb tett, mint a véleményalkotás”, mondja, s ezután hosszasan sorolja, hogy elismert 
művészeket középszerű kritikusok vagy művészeti igazgatók hogyan minősítettek alul. 
Mind olyan művészeket, akik valami újat hoztak. Mindezt Gyagilev „Az avantgárd 
védelmében” címen írja. Mindannyiunknak ismerős ez a jelenség. Ha valaki releván-
san tud ebben nyilatkozni, az valóban ő, hiszen csalhatatlan érzékkel választotta ki a 
zseniális művészeket és mindig jól megszokott koncepciókat döntött le az Orosz Balett 
által megálmodott műveivel. Méghozzá elsősorban a Sztravinszkijhez és Nizsinszkijhez 
kapcsolódó műveivel. Ha valaki, akkor ő igazán tapasztalhatta azt, hogy mennyire to-
leránsan fogadja a közönség az újat. Elég csak a Tavaszi áldozat pofonos botrányára 
gondolnunk.38

„Ami pedig a mi táncművészetünket illeti, Fokin, aki harcolt a jó́ öreg Petipával és 
forradalmi zászlót bontott a koreográfia művészetében, nos ez a Fokin mégis annyira 
felháborodott Nizsinszkij művének az Egy faun délután-jának »csúnyaságán«, hogy kö-
vetelte, vegyük le a nevét az Orosz Balett plakátjáról.”39 Gyagilev tudta, hogy újat hozó 
művei megütközést fognak kelteni. De nem bánta.

Végül ejtsünk szót a művész életének tragikus fordulatáról, elmeállapotának hanyat-
lásáról, amely végleg elvonta őt a művészi munkától, egyfajta rezignáltságban élve le 
életének második felét.

„Nizsinszkijt az Orosz Balett bűvkörében a világtól teljesen elzárva tartotta hatal-
mas barátja, a balett igazgatója, Djagilev. Ez az érdekes és különös ember, kiről re-
mek portrét kapunk a könyvben, több mint barátsággal függött a fiatal zsenin, – nem 
is titkolta e viszony erotikus jellegét. Annyira féltékenyen őrködött barátján, hogy e 
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miatt kellett Rodinnak félbehagyni azt a szobrot, amit Nizsinszkijről akart mintáz-
ni, – Djagilev nem tűrte, hogy csak rövid időre is egyedül maradjanak. És ezt a zárt 
kört akarta megbontani ez a fiatal pesti lány.”40 Az idézetből kitetszik az a fajta zárt 
légkör és erős kötődés, amely Nizsinszkijt Gyagilevhez kötötte. Ezt a szálat bontotta 
meg Pulszky Romola. Ezzel minden bizonnyal részben hozzájárult a művész mentális 
biztonságának felborulásához.

Másik oldalról viszont adott egy család, amelyben már előfordult terheltség, 
Nizsinszkij édesanyja minden bizonnyal genetikus eredetű depresszióban szenvedett, 
testvérét pedig – igaz egy baleset után – elmegyógyintézetben kezelték. Történelmietlen 
a kérdés, hogy vajon ugyanilyen rossz állapotba kerül-e Nizsinszkij, ha eredeti környe-
zetéből nem ragadja ki az élet.

Lengyel Menyhért választ sugall kérdésünkre: „Megkérdeztem egyszer Romolát, – 
kegyetlen kérdés, – hogy ha nem találkozik Nizsinszkijvel s ennek folytán a világhírű 
táncos benne marad a balett védett körében, – bekövetkezett volna-e Nizsinszkij tragikus 
sorsa? »Talán nem« – volt a gyötrelmesen őszinte válasz.”41

Lengyel azonban megadja saját vála-
szát, mely elképzelhetően közel áll az igaz-
sághoz: „De ez nyilván csak feltevés. – 
Nizsinszkijben más erők is dolgoztak, me-
lyek elvitték eredeti talajáról: más célok, más 
kinyilatkoztatás, a művészetnek a Djagilev-
féle realitásoktól merően eltérő eszményi 
felfogása. Különben is tragikus konfliktusok 
magva volt, melyet betetőzött, sorsfordula-
taival s mindent eltipró brutalitásával, a há-
ború. Végső soron ez bontotta meg ennek az 
érzékeny művészléleknek harmóniáját, aki 
sokkal több volt, mint tánczseni, – mélyen 
orosz, s magasabbrendű ember – ritka tüne-
ménye korának.”42

Romola vonzalma végzetes, delejes erő-
ként jelenik meg Lengyelnél. „De az olyan 
szenvedélynek, ami Romolában felébredt, 
nincs akadálya. A könyv elmondja, mint fér-
kőzött az Orosz Baletthez, mint lett annak 
tagja, s midőn egyetlen alkalommal, egy 
délamerikai turnén, a hajón hetekig együtt 
tudott lenni Nizsinszkijvel, az érzés mag-
netikus erejével mint csábította maga felé, 
mint fordította meg más irányú ösztöneit, – s 
beszéd nélkül, sőt a személyes közeledés és 
a szokásos ismerkedés kizárásával, majdnem 
hipnotikus erővel, mint fejlődött odáig a do-
log, hogy mire Buenos Ayres-ben kikötöttek, 
egyenesen a templomba mentek esküvőre.”43 

Itt már nem egyértelmű számunkra Lengyel Menyhért meglátása. Hogy valóban hipno-
tikus vagy delejes erő lehetett az, ami Niszinszkijt teljesen váratlanul e házasságra kész-
tette az nem feltétlenül biztos, ugyanakkor nem is kizárható. Nem tudjuk.

Nizsinszkij és felesége 1916-ban. 
Forrás: https://myretrophoto.

wordpress.com/2019/05/30/vaslav-
nijinsky-with-his-wife-romola-de-

pulszky-1916/
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Nizsinszkij maga is – amennyire ez lehetséges – tisztában volt betegségével. A leg-
jobb orvosokhoz akart elmenni, abban reménykedve, hogy meg tudják őt gyógyítani. 
Itthon Ferenczi Sándor is járt konzultáción Nizsinszkijéknél, majd pedig ismert külföldi 
orvosokhoz is elmentek – tudjuk – sikertelenül.44

Nizsinszkij állapota viszonylag rövid idő alatt nyilvánvalóvá tette, hogy nem visz-
szafordítható. A táncolás és a koreografálás többé szóba sem jött. Házasságának nagy 
része rezignált állapotban telt, élete végéig tartó pszichotikus állapotban. „Nizsinszkij az 
újságíró mellett ül és úgy látszik, hogy valami végtelen álom szálait szövögeti. Amikor 
hozzá szólnak melankólikus kedvességgel válaszol és ebben a melankóliában ott vibrál 
az iróniának egy árnyalata. Testileg alig változott meg valamit. Arca még mindig a régi, 
szemei most is valami ázsiai kifejezést adnak az arcának.”

Ma úgy tűnik, betegségének kezelése abban a korban nem kaphatta meg az optimá-
lis pszichiátriai ellátást. Abban az időben igazán hatékony terápia nem volt elérhető. 
Egyfelől olyan módszereket alkalmaztak kezelésként, amelyet ma nemkívánatosnak 
tekintünk, másfelől kevés kísérlet történt zavart személyiségének és házasságának 
vizsgálatára. A rehabilitációs törekvések kudarcot vallottak, az idő múlásával állapota 
jelentősen rosszabbodott. Úgy tűnik, hogy a skizofrénia megnyilvánulása időnként egy-
értelműen elhomályosította a megelőző érzelmi rendellenességeket.45

A freudi megközelítés Nizsinszkij problémáját apja korai elvesztéséhez, fiatal felnőtt 
korában apa pótlékok kereséséhez köti, amelyre veszteségek és traumák halmozódtak. 
Egy elmélet szerint ezt a helyzetet nem verbális, hanem e mozgásos kommunikáció út-
ján igyekezett kezelni, ami nem is meglepő.46

Az adleri megközelítés bizonyítja Nizsinszkij skizofréniáját, naplójának bevezetésé-
ben felfedezi a skizofrénia dinamikáját, nyilvánvalónak látja Nizsinszkij életútjában a 
prepszichotikus személyiségre utaló jeleket. A freudi megközelítéshez hasonlóan ez a 
kórelemzés is fontosnak tartja házasságának vizsgálatát.47

Romola személyiségének és a két személyiség egymáshoz való viszonyának további 
vizsgálata lehet, hogy adna még új részleteket Niszinszkij tragédiájának megértéséhez. 
Nizsinszkij naplójának kiadták egy olyan verzióját is, amely nem tartalmazta Romola 
szerkesztését, ebben más szemszögből láttatják a művész betegségének előretörését.48

Nizsinszkij a szűken értelmezett tánctörténeti szemszögből is a 20. század legismer-
tebb balett-táncosa, koreográfiai úttörője, és avantgárdnak tekintett művek alkotója, 
melyek a táncot modernizálták, Nizsinszij zsenialitását vitán felül állóként ismerik el.49

Az „őrült zseni” kialakult képét felülírja Nizsinszkijnek megannyi megnyilvánulása. 
Rajzainak albuma, melyet Romola mutatott az újságíróknak, táncelemzési módszere, 
valamint az Egy faun délutánja és a Tavaszi áldozat, komoly és lényeglátó szakirodalom 
által feltárt művészeti forradalmasító újdonságai.

Azonban a koreográfus mozdulatalkotó művész művészi inspirációja különbözik a zene-
szerző és más művészek inspirációjától. Ezért is alakult különbözőképpen e művészeti ágak 
európai története. A koreográfus Nizsinszkij e forradalmian új művek megalkotásához olyan 
archaikus mélységekből tudott táplálkozni, amelyek talán egy közös tudattalanban jelen 
vannak, és akár az antik idők művészi vívmányaira is ráéreznek. Az archaikus mélységekkel 
való ilyetén kapcsolat azonban veszélyes lehet a lélek biztonságára nézve, és Nizsinszkij 
valamilyen okból ezt a veszélyt nem tudta elhárítani életében. Mi, az utókor azonban 
máig is érzékeljük, értékeljük táncalkotó géniuszát a művészetben. És azt mondhatjuk 
Nizsinszkij feleségével együtt: „… valóban több volt egy táncművésznél.” Robert Wilson50 
Nizsinszkijről szóló „Letter to a Man” című előadása kapcsán Henry Miller is így fogalmaz: 
„had he not gone to the asylum we would have had in Nijinsky a writer equal to the dancer.”51
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Művészi kreativitás és pszichotikus állapotok kapcsolatát több pszichiátriai szakiro-
dalom is vizsgálja. A leegyszerűsítő „őrült zseni” kép azonban ebből az irányból sem 
állja meg a helyét. Nem tűnik szükségszerűnek a zsenialitás és a gátló pszichotikus 
állapotok együtt járása, sőt ezek az állapotok természetesen akadályozzák a művészi 
kiteljesedést.52 Külön kell választanunk Nizsinszkij géniuszát betegségétől. Naplója-
béli megnyilvánulásai – a táncról is – már egy bizonyos területeken megzavart elme 
megnyilvánulásai, ezért esztétikai értelemben nem feltétlenül értékelendőek szöveg-
elemzés nélkül.

A táncművészetet átértelmező koreográfiái, rajzai, az expresszionizmus és mini-
malizmus felé hajló művészi megnyilvánulásai, saját mozdulatelemzési koncepciója 
azonban mind valóban új művészi minőségeket alkotó géniuszról tesznek tanúságot.

Halálának 70. évfordulója alkalmából e cikkel tisztelgünk a tragikus sorsú kiváló 
művész előtt.
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