NYÍ
Mindig izgalmas pillanat belelátni egy nép
művészetébe, megtudni valamit ízléséről, érzéseiről, megismerni szépségideálját, eszményvilágát, egyszóval közelebb férkőzni lelkéhez.
A népművészetet ápoló együttesek talán a legalkalmasabbak erre az őszinte és közvetlen találkozásra, mert az évszázadok során formailag és tartalmilag egységessé és tökéletessé csiszolódott dal, zene, tánc mindig hiteles vallomást tesz alkotójáról: a népről. Ilyen hitelesen vall az orosz nép művészetéről a szovjet
Nyírfácska Együttes is.
1948-ban Moszkvában történt. . . Zsúfolásig
megtelt a színház nézőtere. Szakemberek, táncot kedvelők türelmetlenül várakoznak a bársonyfüggöny felgördülésére: kíváncsiak az új
táncegyüttesre. Végre elsötétül a terem s reflektorok fehér fényében lányok tűnnek fel.
Földigérő orosz népviseletben pompáznak valamennyien, kezükben üde nyírfagally. Mozgásukban, kéztartásukban nincsen semmi szögletesség, minlba nem is lábbal lépnének, úgy
siklanak tova. Színpad helyett zöld mezőt képzel maga elé a néző — igen, ott hajladoznak
így a friss tavaszi szélben a fehérhajú nyírfák.
Ilogy is mondja az orosz népdal? „Áll egy
ifjú nyírfa a réten . . ." Világszerte ismertté
vált Csajkovszkij IV. szimfóniájának fináléjában. S most bájos körtáncban elevenedik meg
a kedves dallam. Az új tánc belopja magát a
szívekbe, megismerik és megszeretik hazájában
és külföldön, s tolmácsolója róla kapja az elnevezést.
Tíz év óla a premier nyitószáma, a „Nyírfácska" mellé sok kompozíció sorakozott; ma
már három repertoárja van az együttesnek. A
műsor gerincét azonban ma is a női körtáncok
alkotják, akárcsak a bemutató előadáson. A
körtánc az orosz néptáncművészetnek
talán
legrégibb, de mindenesetre legjellegzetesebb típusa. Variánsokban igen gazdagok a női körtáncok. Igen különbözők formájukban, felépítésükben, tempójukban a szinte ünnepélyes
lassútól a felfokozott gyorsig. Az együttes által előadott körtáncokban fokozott mértékben
találjuk meg az eredetiben meglevő jellegzetességeket. Ilyenek például a lágyan egymás-
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hoz simuló lépések, a harmonikus kézmozdulatok, a kézfő kifejező szerepe, a plasztikus figurákban megnyilvánuló határozott jelleg, a lírai
gazdagság s a könnyed testtartás finom ellentéteként a büszkén felvetett fej, egyenes hát. A
virtuozitásig fokozódó gyorstempójú
táncok
mily gazdagok ritmikailag, mily változatosak
a kopogós, dobbantós figurák!
A lassú női körtáncok csoportjába tartozik
a Hattyúcska. Apró, sikló lépésekkel jelenik
meg a táncosnők büszke hattyúcsapata a színpadon, mintha tó sima tükrén tűnne fel. Fehér, széles r u h a u j j u k tollazatra emlékeztet, a
magasbatartott jobbkar, csukló, kézfő finom
mozgatása büszke hattyúnyakra utal. Még szeme is van a madárnak: a negyedik ujjra húzott gyűrű. Festői hatású az Északi körtánc.
Fehér prémmel szegett arany- és ezüstszínű
jelmezben járják el a táncosnők ezt a hangulatos, változatos térformákra épített s kitűnően
megszerkesztett kompozíciót. A groteszk tempójú Körhinta a vásári forgatag színességét,
vidámságát idézi.
E könnyedlejtésű körtáncoktól eltér tempóban, dinamikában a virtuózabb motívumokban bővelkedő Prohodka, a Tréfás polka, a
Női vetélkedő, a Dobbantós. Ezekben többnyire szerepet kapnak a pantomimikus elemek is,
mint például a Szibériai négyesben. Az orosz
tél jellegzetes hangulatát eleveníti fel a Trojka.
Szélsebesen száguld a fogat, majd hirtelen virtuóz szólókká bomlik a „trojkát" alkotó női
csoport. Négy különböző egyéniséget mutat be
a Kendős tánc, amelyben egyre fokozódó tempóban csillogtatják tudásukat,
vetélkednek
egymással a lányok. Ezek az orosz népművészetből sarjadt táncok derűs színeikkel, eleven
előadásmódjukkal határozottan a mai életre
utalnak.
Az eddigiekből is kitetszik talán: a kompozíciók sikerének egyik titka, hogy alkotójuk
Nagyezsda Nagyezsdina, alapos ismerője az
orosz folklornak. Ű maga így foglalta össze
művészi célkitűzéseit: A „néptánccal foglalkozó művésznek szerintem úgy kell dolgoznia,
ahogy a nagy orosz zeneszerzők — Glinka,
Csajkovszkij, Rimszkij-Korszakov, Muszorgsz-

kij — dolgoztak, vagyis a táncokat a zeneművekhez hasonlóan, a népi intonáció, a legjellemzőbb maradandó vonások alapján kell
megalkotni. A néptánc koreográfus feladata
felelősségteljes. Mindenekelőtt szeretnie kell a
népet. Szerelnie kell a népművészetet, annak
minden ágát. És végül: rendelkeznie kell azzal
a képességgel, hogy mindezt a költő szemével
lássa."
Xagyezsdina csakugyan rendelkezik azzal a
képességgel: költői vénája van, mindig a lényegre irányítja a figyelmet, ötletei eredetiek.
Am a poétikus hajlam egymagában még nem
elegendő, ha nem párosul alapos mesterségbeli
tudással, azaz a színpad, a színpadi lehetőségek pontos ismeretével. A koreográfusnő művészi pályafutása bizonyítja e tételt. Már gyermekkorában megszerette az orosz népi táncot.
A balettiskola elvégzése után a moszkvai Nagy
Színház szerződtette s bár betegsége következtében korán szakítania kellett az előadóművészettel. az orosz balettel sohasem szűnt meg a
kapcsolata. „A Nagy Színház — mondotta erről a kérdésről — véleményem szerint a koreográfiai művészet csúcsa, amely egész pálya-
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futásom során bizonyos tekintetben mindig
zsinórmértékem, szakmai ideálom volt. ízlésem
fejlődését, a színpadi tánc természetének megértését annak a magasszínvonalú művészetnek
köszönhetem, amelyet a Nagy Színházban láttam és tapasztaltam." Xagyezsdina kompozíciói valóban rendkívül színpadszerűen megalkotott művek, bennük lehetetlen fel nem ismerni a balett karaktertáncainak alapos ismeretét.
Elsőrendű az előadóművészek szakmai felkészültsége is. A táncosok a Nagy Színiláz balettiskolájában
kilenc év alatt sajátították el
az orosz klasszikus iskola eredményeit, nyertek sokoldalú képzettséget. Érthető, hogy
nincs számukra technikai probléma.
De a legjobb értelemben vett színpadiasság
nyilvánul meg abban is, ahogyan a művek
mondanivalójának szolgálatába állítja a koreográfus az összes színpadi eszközöket: a jelmezeket, világítási effektusokat.
Alekszej Koposzov zeneszerző, az orosz népdalok alapos ismerője biztosítja, hogy a hangszeres és énekes kíséret — a táncosnők ma-
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guk éneKeinek — a legmegfelelőbben szolgálja
a koreográfiák mondanivalóját.
Tíz év óta egymásután aratja nemzetközi
sikereit a Nyírfácska Együttes. Bemutatkozása
után egy évvel a budapesti VIT verseny győzteseként első díjjal tüntette ki a zsűri. Az
együttes két ízben szerepelt már Lengyelországban, Ausztriában, Belgiumban és Finnországban; ismerik a Német Demokratikus Köztársaságban, Bomániában, Bulgáriában, Csehszlovákiában, Kínában, Hollandiában, Svájcban, Jugoszláviában, Egyiptomban, Libanonban, Görögországban, Angliában és Franciaországban. Amerre csak megfordult, mindenütt
kivívta magának a közönség szeretetét, a aajtó
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elismerését. Joan Lawson neves angol balettkritikus például a következőket írta a Dancing
Times-ben az Északi körtánc-ról: „Ez a nagyszerű tánc a kiváló orosz balerinákat idézte az
emberek emlékezetébe. Nagyezsda Nagyezsdina szokatlanul termékeny alkotó szelleme
minden műsorszámban új megoldást talál és új
hangulatot varázsol a színpadra." Germán
Closson belga kritikus így írt róluk: „Mindegyik táncosnő klasszikus technikájú, képzett
balerina. És mégsem lehet megfigyelni rajtuk
a balerina sztereotip mosolyát. Igazi vidám,
friss, fiatalos mosoly játszik arcukon, s a nézők úgy érzik, hogy saját gyönyörűségükre
táncolnak."

A Szovjetunióban nagyra értékelik az együttes művészi eredményeit, N. Nagyezsdina
1950-ben Sztálindíjat kapott, később pedig az
OSZSZK érdemes művésze címmel tüntették ki.
Az elmúlt hónapban, kilenc év után. ismét
ellátogatott hozzánk a kedves Nyírfácska
Együttes. .Mostani háromhetes vendégjátéka,
akár az első, régi és új barátai előtt egyaránt
bizonyította, hogy a szovjet együttesek élvonalában fontos és sajátos szerepet tölt be. Műsora — csaknem teljes egészében a régi, híressé vált számok, mint a prológus, azután a
Hattyúcska, meg a Trojka, vagy A kútnál —
ugyanolyan friss hatást tesz a nézőre, mint
annakidején. A jubileumi koncertre készült és
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nálunk is bemutatott új számok pedig, mint
például a Moszkva környéki polka, szervesen
illeszkednek a régi repertoárba. Az együttes
fejlődött és — fiatalodott: tizenhét, tizennyolc,
tizenkilenc éves kitűnő felkészültségű táncosnőkkel. Közülük is feltűnt sokoldalúságával,
kiváló technikai adottságaival, alakító készségével, kedves énekhangjával a bájos Mira Kolcova.
Magyarországi vendégszereplése után Albániába utazott az együttes, a közeljövőben pedig az Egyesült Államokba látogat el. Bizonyos, hogy az amerikai kontinensen is fényes
sikerük lesz a „nyírfácskáknak".
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