
A visszajáró májusok – 
százéves a Tavaszi áldozat 

1913 márciusának végén jelenik meg Budapesten Ady Endre korszakalkotó, nagy kötete, 
A magunk szerelme. Benne olyan ízig-vérig modern, felkavaró versekkel, mint az Elbocsátó, 
szép üzenet vagy a Rohanunk a forradalomba. De 1913 tavasza nemcsak a magyar líra-
történet számára jelent kivételes idôszakot, hanem az egyetemes zenetörténetben is. Meg-
ismételhetetlen haditetteket visz véghez számos jeles zeneköltô – mintha csak éreznék, 
hogy küszöbön várakozik az addigi történelem legvéresebb háborúja. S mielôtt a vérziva-
tarban elhallgatnak a múzsák, még valamennyi nagy író, poéta és muzsikus megpendíti a 
maga lantját. Az európai zenei életben sosem látott módon kezdenek sûrûsödni a korszak-
meghatározó premierek. Az egyik legfontosabb közülük Igor Stravinsky mûve, a Tavaszi 
áldozat.

✒ Balázs Miklós

„Furcsa csöndre jön riasztó zaj”
(Ady Endre: Vérmuzsikás, csodálatos harc)
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A 1910-es évek eleje szinte számolatlanul pergeti ki a mo-
dernizmus ma már emblematikusnak számító, para dig-
ma teremtô remekeit. A lengyel Karol Szymanowski be-
fejezi csapongó II. szimfóniáját, majd II. zongoraszonátá-
ját, melyek mind határozottabban távolodnak az akadé-
mista, utóromatikus stílusiskola elvárásaitól. Az orosz 
Alekszandr Szkrjabin megírja utolsó, lázas-nagy mûvét, a 
Prométheuszt. Gustav Mahler elkészül a Kilencedik 
szimfóniával, s belekezd a Tizedikbe, majd meghal. 1911-
ben papírra kerül Ravel posztimpresszionista Daphnis és 
Chloéja, illetve Richard Strauss „retrográd” Rózsalovag-
ja. Arnold Schön berg megkomponálja a Die glückliche 
Handot, majd 1912-ben a formabontó Pierrot Lunaire-t 
viszi a közönség elé. Bartók a szimbolizmus iskolamunká-
jával, A kékszakállú herceg várával és az Allegro bar-
baróval jelentkezik; Debussy pedig a maga kései remeké-
vel, a Jeux-vel hallat magáról. E fontos bemutatók hely-
színe Budapest, Moszkva, Bécs, Berlin, de leginkább és 
min denekelôtt: Párizs. A Nagy Háborút megelôzô, önfe-
ledt békeidôk szivárványosan dekadens, mondén, min-
denfajta rendû és rangú modernizmusnak tápot és talajt 
kínáló Párizsa. Ahonnan a mi Adynk is teli bôrönddel 
tér haza újra meg újra. 

„Vérmuzsikás, csodálatos harc”

A Szergej Gyagilev vezette Orosz Balett társulata megala-
kulásának évében, 1909-ben bérletet hirdet a francia 
fôvárosban, Saison Russe címen. A tánccsoport tagjainak 
többsége a pétervári Cári Balett szólistáiból verbuválódik, 
s elôbb Mihail (Michel) Fokin, majd Vaclav Nyizsinszkij 
készíti a koreográfi ákat az együttes számára. Elsô évaduk-
ban sorban viszik színre orosz szerzôk – Borogyin, Cserep-
nyin és Arenszkij – mûveit. Gyagilev az ifjú, s az idô tájt 
már sûrûn Párizsban idôzô Igor Stravinskyban is fényes re-
ményt lát: 1910 nyarán színpadra állítja honfi társa Tûz-
madár címû, még Rimszkij-Korszakov esztétikáján iskolá-
zott táncjátékát, majd egy évre rá a pajzánabb Petruskát. 
Mindkettôvel zajos sikert arat, s Gyagilev az újabb diadal 
reményében ismét egy balettzene megkomponálásával bíz-
za meg Stravinskyt. 
A zeneszerzô 1911 kora ôszén kezd hozzá a Tavaszi áldozat 
megírásának munkálataihoz: az ukrajnai Usztilugban ké-
szíti el a darab elsô fogalmazványait, majd a svájci Clarens-
ban, a világtól elvonulva gördíti tovább, s fejezi be – idô-
legesen – a mûvet. A komponista önéletírásaiban hosszú 
oldalakat szentel ezen idôszak tárgyalásának, mely szerint 

Egy modern Sacre-interpretáció Los Angelesbôl. Minden karmesternek és koreográfusnak megvan a saját olvasata
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a Tavaszi áldozat egy Isten háta mögötti alpesi faház 
magányában, spártai körülmények között, de forró 
ihlettôl vezérelve születik meg. Sebtében elkészíti a 
zongoraletétet is, melyet 1912 áprilisában mutat be 
Gyagi lev nek és a Ballets Russes frissen szerzôdtetett 
francia karmesterének, Pierre Monteux-nek. Mivel a 
hang szerelés még nincs kész, az eredetileg 1912 nya-
rára tervezett bemutatót a következô esztendô tava-
szára halasztják. Stravinsky idôközben Debussy és 
Ravel elôtt is felfedi a már csaknem teljesen befeje-
zett, kiérlelt kompozíciót, mely a fáma szerint mind-
kettejük érdeklôdését kivívja.
Végül 1913. május 29-én kerül sor az ôsbemutatóra a 
frissen megnyitott párizsi Théatre de Champs-Élysé-
es-ben. A koreográfi át azonban már nem az idô-
közben a vezetéssel összekülönbözô Fokin, hanem a 
nála tíz évvel fi atalabb Nyizsinszkij készíti el. A bot-
rányról, melyet sokan a klasszikus zene történetének 
legzajosabb provokációjaként tartanak számon, már 
könyvtárnyi ter jedelmû beszámoló született. A két 
héttel korábban, ugyancsak az Orosz Balett által 
színre vitt Jeux-t még meg sem emészthette a közön-
ség, a Tavaszi áldozat már látványosan megfeküdte a 
párizsi publikum egyébként nem is oly kényes gyom-
rát. Bekiabálások, hangos nevetések és füttyök za-
varják meg a produkciót; az est még alig ér véget, 
Stravinskyt rendôri kíséret mellett kell „kimenekíte-
ni” a színházból. Valójában csak az elsô elôadás ful-
lad botrányba, s a visszaemlékezések szerint nem is 
annyira a felhangzó – jóllehet kétségkívül szokatla-
nul expresszív – zene, mint a föltûnôen merész tánc -
koreográfi a indítja hangos nemtetszés-nyilvánításra 
a jelenlévôk egy részét. A darab június elején még 
hat alkalommal kerül színre ugyanitt, s valamennyi 
elôadás békésen, sôt, mondhatni szolid sikerrel lezaj-
lik. A párizsi sorozatot követô fél tucat londoni elô-
adás már ugyancsak mentes a zavaró tényezôktôl. 

„Türelme nincsen senkinek”

A Tavaszi áldozatot a premier zajos skandaluma nyo-
mán hamar szárnyra kapja a világhír. Megszületnek 
az elsô értetlen, ledorongoló kritikák, melyek „sok-
koló”, „brutális”, „kakofón” szerzeményként írják le 
Stravinsky balettjét. Megrökönyödésének nem mu-
laszt el hangot adni a premieren helyet foglaló 
Camille Saint-Saëns sem, a második elôadást jelen-
létével megtisztelô Puc cini pedig „egy ôrült ember 
munkájaként” írja le a látottakat. A Le Figaro címû 
tekintélyes napilap kritikusának elsô reakciója is ke-
reken elutasító: „fárasztó és gyerekes barbárságként” 
aposztrofálja a mûvet. A vicclapok nemsokára olyan 
gúnyneveket aggatnak rá, mint Massacre du 
printemps, azaz Tavaszi mészárlás, vagy The Bite of 
Spring, vagyis A tavasz harapása. Az akkor har-

Igor Stravinsky – 
a Sacre premierjén rendôröknek kellett kimenekíteni a színházból
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mincéves szerzô a bírálatok és karikatúrák kereszttüzébe, s 
egy úttal a társasági és szakmai ér dek lô dés hom lokterébe 
kerül. A Sacre döb benetes új sze rû ségének híre meg elôzi a 
világháború utáni amerikai elôadásokat, ahová Stravinsky 
és vitatott alkotása már mint a század nagy zenei újítója és 
annak bizsergetôen ingergazdag fô mûve érkezik. 
De mi is váltja ki a kezdeti feszültségeket, a meg-nem-
értést, az ôsbemutatót övezô zavargásokat? A Tavaszi áldozat 
tematikája egy ôsi keleti-szláv tavaszünnep víziójában fo-
gant meg, egy régi pogány szertartás átesztétizált újr a te-
remtésébôl. Az alapgondolat szerint az újjászületô tavaszt 
elsônek az ifjak, majd egy tapasztalt öregasszony üdvözli, 
azután a folyó felôl fi atal leányok érkeznek, és az ifjakkal 
együtt járják a táncot, egy vészterhes és végzetes rituálé 
táncát. Megjelennek a bölcsek és a fôpap, aki megáldja a 
földet; a föld tánca a termékenységet, a vegetáció örökös 
körforgását szimbolizálja. Azután a leányok árnyszerû tán-
ca következik, aki megalkotják azt a varázskört, amelyben 
a kiválasztás szertartása végbemegy. A kiválasztottat felál-
dozzák a földnek, hogy kiengeszteljék erôi pazarlásáért. Vé-
gül a szereplôk körültáncolják a kiválasztott fi atal lányt és 
megidézik az ôsöket, akik az áldozat testét az égbe emelik. 
Nem kétséges, hogy egy ennyire merész és zavarba ejtôen 
újsütetû, mégis ôsi témát ilyen nyersen, elementáris erôvel 

– ahogyan Stra-
vinsky tette – zené-
ben még sohasem 
ábrázoltak koráb-
ban. Az újjászületés, 
a tavaszünnepi ter-
mékenységvarázslás 
és kódolt erotikus 
fantázia jelentéskö-
reinek ilyen ken dô-
zetlenül nyers, ele-
ven és felkavaró 
eg y bekapc solá sa 
teljességgel képtelen 
dolognak tûnt az-
elôtt. Stravinsky 
zak latott ritmusú, 
im ponálóan erô tel-
jes, bri lián san hang-
szerelt muzsikája és 
Nyizsinszkij tabukat 
dön tö getô, váratlanul modern, szexuálisan túlfûtött koreog-
ráfi ája kezdetben csakugyan sokkolja, idôvel ingerlô kíván-
csiságra sarkallja a hallgatóságot.

PIERRE MONTEUX (1875–1964) 
Az ôsbemutató karmestere, a párizsi születésû Monteux egy hatgyermekes család ötödik gyerekeként jött a világra. Hatévesen kezdett 
hegedülni tanulni a Párizsi Konzervatórium padsoraiban. Tehetsége hamar kiviláglott: 1896-ban, a Conservatoire hegedûversenyén 
Jacques Thibaud-val megosztva elsô díjat nyert. Fiatal éveiben hegedûmûvészként állandó fellépôje volt a Folies Bergeres nevû félvilági 
párizsi szórakozóhelynek, majd – immár brácsásként – a híres Geloso Quartet tagja lett, amelyben Brahmsszal és Grieggel kamarázott 
együtt. Mint az Opéra-Comique brácsaszólamának vezetôje, 1902-ben részese volt a Pelléas és Mélisande világpremierjének. 1910-ben 
még egy partmenti kisváros, Dieppe kaszinójában vállalt karmesteri állást, ám a rákövetkezô évben Gyagilev társulatához, a Ballets 
Russes-höz szerzôdött. Rövid ideig katonaként szolgált az I. világháborúban, 1916-ban szerelt le, s még ebben az évben elsô ízben át-
kelt az Atlanti óceánon. 1917-tôl két éven át a New York-i Metropolitan Operában dirigált orosz és francia operaelôadásokat. 1919-ben 
Bostonba hívták: a szimfonikusok kerestek új zeneigazgatót. Elfo-
gadva a felkérést, öt éven át, 1924-ig tartotta meg bostoni titulusát. 
Öt évvel késôbb, mikor hazájába, a frissen megalapított Orchestre 
Symphonique de Paris-hoz invitálták, kapott az alkalmon: az éppen 
franciaországi éveit töltô orosz komponista, Szergej Prokofjev III. 
szimfóniájának bemutatója így úgyszintén Monteux nevéhez 
fûzôdik. 1935-ben visszatért Amerikába: ezúttal a San Franciscó-i 
Szimfonikus Zenekar felkérésére mondott igent, s tizenhét éven át, 
egészen 1952-ig vezette a kaliforniai együttest. 1946-ban vette fel az 
amerikai állampolgárságot. Évek múltán ismét Bostonban talált ott-
honra: elsô vendégkarmesterként gyakori fellépôje volt a szimfoniku-
soknak, sôt európai turnéra is vitte az együttest, s számos lemezfel-
vételt is jegyzett velük az 1950-es években. 1961-ben, nyolcvanhat 
esztendôsen írta alá utolsó szerzôdését: a Londoni Szimfonikus Ze-
nekarral kötött ekkor huszonöt évre (!) szóló kontraktust – amely a 
felek kölcsönös beleegyezésével egy további terminusra meghosz-
szabbítható. A Tavaszi áldozat bemutatójának 50. évfordulójára ren-
dezett londoni ünnepségen a szerzô jelenlétében dirigálta el ismét a 
mûvet (Royal Albert Hall, 1963. május). 1964 nyarán érte a halál 
hancocki otthonában.

Párizsban 1909 körül indult el az orosz zene-
mû vek és balettek kultusza. Ennek a folyamat-
nak kétségkívül egyik csúcspontja a Tavaszi ál-
dozat
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„Libegô, ôs melódiák”

A Tavaszi áldozat koncertdarabként elôször 1914-ben hang-
zik el Szentpéterváron, Serge Koussevitzky vezényletével, 
amit ugyancsak sorra követnek az európai hangversenyek. 
Párizs (szintén Monteux dirigálásával), London (Eugene 
Goossens pálcája alatt), majd 1922 márciusában a diadalos 
amerikai premier is lezajlik Philadelphiában (Leopold 
Stokowski a karmester). Az elsô nyomtatott kiadásra már a 
bemutató évében sor kerül; elôször a négy kezes zongoraver-
zió lesz kapható a zenemûboltokban, a zenekari partitúra 
1914-es megjelenése elé azonban a kitörô háború gördít 
akadályt, így az elsô, a szerzô által jóváhagyott közzététel 
1921-re datálható (Edition Russe de Musique). Az ezt 
követô idôszakban számos újabb kiadás is napvilágot lát, 
amelyek kisebb-nagyobb változtatásokat eszközölnek – a 
pletykák ellenére ezek döntô többsége termé szetesen a 
szerzôtôl származik. Jelentôsebb revíziót a kot ta fejek között 
Stravinsky csak 1929-ben, majd 1943-ban foganatosít, eze-
ket a Boosey & Hawkes elôször 1948-ban (a köznyelvben 
ezt a változatot hívják 1947-es revideált verziónak), majd 
1965-ben változatlan formában publikálja.
1926-tól kezdve maga a szerzô is gyakorta kézbe veszi a 
karmesteri pálcát, és hosszú élete során számos alkalom-

mal elvezényli a darabot. Lemezfelvételt három ízben ké-
szít belôle, melyek – dacára Stravinsky korlátozott dirigen-
si tehetségének – az autoritás okán megkerülhetetlen in-
terpretációkat kínálnak a recepciótörténet fölvázolásához. 
1929-ben az English Columbia hanglemeztársaság számára 
rögzíti a szerzeményét Walther Straram koncertzenekara 
élén; másodjára 1940 tavaszán a New York-i Filharmoni-
kusokkal, majd 1960-ban ismét New Yorkban, ezúttal a 
Columbia Symphony Orchestra közremûködésével. A 20. 
század jobb-rosszabb dirigensei szinte mind elkészítik a ma-
guk verzióját a darabból – némelyikük többször is –, így a 
Tavaszi áldozat teljes diszkográfi ája mára megközelíti a 
másfélszáz komplett lemezfelvételt. Maga Monteux pél-
dául – aki Stravinskyhoz hasonlóan szinte évtizedrôl évti-
zedre jobban vezényelte a Sacre-t – nem kevesebb, mint 
négy forrásértékû stúdiófelvételt jegyez. De fontos és meg-
ismerésre érdemes olvasatokat találni Igor Markevitch, 
Doráti Antal, Pierre Boulez vagy Esa-Pekka Salonen 
elôadásai között is. Méltán nevezhetjük tehát kultuszmûnek 
a Tavaszi áldozatot, melyrôl majd’ minden magára valamit 
adó dirigensnek kell legyen mondanivalója. A „rítus” idén 
százéves, s nem csökkenô népszerûségének hála, rendre be-
teljesíti az örök körforgás és újjászületés áldozati mítoszát.
 ■

VACLAV NYIZSINSZKIJ (1889–1950)
Lengyel nemzetiségû családba született, felmenôi szintén balett-táncosok voltak, a varsói balettban táncoltak. 1898-ban beiratkozott a 
péter vári színházi fôiskolára, Szergej Legat osztályába, ahol hamar fény derült rendkívüli képességeire. 1907-ben, az iskola befejezését 
kö vetôen a Mariinszkij Színházhoz került, és szinte azonnal a társulat elsô szólótáncosává avanzsált. A megnyerô könnyedség, kifi no-
mult mozgáskultúra és a stílus tökéletes megértése átütött az alakításaiban. Valósággal elkápráztatta a nézôit legendás, hosszú ugrásaival. 
Karrierje Gyagilevvel kötött ismeretsége nyomán ívelt igazán magasra – rövid ideig intim viszonyt is ápolt a Ballets Russes vezetôjével. 

Az 1909 és 1913 közötti évek voltak a táncos Nyizsinszkij pályájának legszebb 
esztendei: Oroszország elsô számú szólistájává vált Fokin koreográfi áiban. 
Késôbb váratlanul eltávolították a Mariinszkijból, miután testhez simuló kosztü-
mével megdöbbenést keltett a cári páholyban. 1912-ben színpadra állította és el-
táncolta az Egy faun délutánját, majd egy évvel késôbb a Jeux-t. Ezek az elôadások 
– ahogyan a Tavaszi áldozaté is – valósággal felrúgják az akadémikus balett 
szabályait, és sokak szerint Nyizsinszkij ezen munkáival rakta le a modern ba-
lett-kultúra alapjait, gyökeresen megújítva a táncmûvészetet. 1912-ben Budapes-
ten ismerkedett meg a magyar Pulszky Romolával – az ünnepelt színésznô, Márkus 
Emília lányával –, akit 1913 szep temberében feleségül vett. Amikor Gyagilev hírét 
vette Nyizsinszkij nászának, eltávolította a társulatból. A mûvész pályája ekkor 
valósággal kettétört. Az elsô világháború alatt Magyarországon – mint az ellensé-
ges Oroszország polgára – a házaspár gyakorlatilag házi ôrizetben élt Márkus Emília 
hûvösvölgyi villájában. Bár Nyizsinszkij 1914-ben önálló társulatot alapított, ezzel 
nem ért el a korábbiakhoz fogható sikereket. 1917-tôl kezdve idegbajjal kezelték, 
ami árnyékot vetett további táncosi-koreográfusi karrierjére. A pár többnyire Buda-
pesten élt 1944-ig, s ugyan nem zárkóztak el a külvilágtól, sôt részt vettek a tár-
sasági életben, de Nyizsinszkij elhatalmasodó elmebaja lassan felemésztette az 
energiáit. 1944-ben a család – két leánygyermekkel – a bombázások elôl Sopron-
ba menekült, majd a háború után Svájcba emigráltak. Az évtized végén a 
berkshire-i Sunningdale-be költöztek, ahol Romola brit állampolgárságért folyamo-
dott. A táncos végül 1950-ben hunyt el egy londoni kórházban. 1953-ban holt-
testét újratemették a párizsi Cimetière de Montmartre-ban.
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