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az Otelló bemutatója 
Táncolni szeretni kell 

Ma este kerül sor a szabadtéri színpadon 
a grúz balett nagy érdeklődéssel várt be-
mutatkozására. A világhírű együttes A. Ma-
csavariani grúz zeneszerző Otelló című ba-
lettjét viszi színre a Dóm előtti színpadon. 

A balett koreográfiáját a világhírű tán-
cos V. Csabukiani, a grúz balett megterem-

tője írta. ö táncolja a címszerepet is. Des-
demona szerepét V. Cignadze alakításában 
láthatjuk. Jágó Z. Kikalejsvili lesz. 

Képeink, amelyek a balett péntek esti 
főpróbáján készültek, ízelítőt adnak a nagy 
érdeklődéssel várt bemutatóból. 

Az egész együttes szívügye 
Amig az Otelló a ma esti premierig e l ju tot t 

— Hogy lesz ebből elő-
adás vasárnap? — tette fel 
mellettem a kérdést félie-
meddig önmagának egy fá-
zós bácsika hétfő éiiel az 
Otelló első próbáján. A sza-
badtéri nézőtéren valósággal 
didergett, az a néhány em-
ber. aki időt és fáradtsagot 
néni kímélve kíváncsiskodott 
a grúz balett patinás da-
rabjának előkészületeinél. 
Az Otellóra mindössze két 
próbalehetőségük volt a grúz 
táncosoknak, s ezek közül !s 
a pénteki főpróbának szá-
mított. De akkor, hétfő este. 
még nagvon döcögött min-
den Legalábbis kívülről úgy 
t ű n t 

Aki azonban ismerte az 
előzményeket, mór kevésbé 
csodálkozott ezen. Délelőtt a 
tűző napon Juhász Ágoston 
szinnadfelügvelő ugvancsak 
csóválta a fejét., miközben 
félmeztelenre vetkőzött mar-
kos leeénvei dagadó izmok-
kal húzták hó-rukk-ra a 

drótkötelet. Két hatalmas 
félivben. feketével bevont, 
díszleteket emeltek vastar-
tókra; a lájuk stilizált tér-
pla.sztikai oszlopfőket helyez-
ve. Hogy lesz. ez a monst-
rum szél és viharálló. talany 
a számomra? — fordult, Ju -
hász Guszti bácsi a mellette 
állókhoz. Később odajöttek 
a grúz egvüttes vezetői. R. 
T. Vahtangov. I. A.. Aszku-
rava és Sz. Gorszki.1. maid 
Bakó József is — és ötösben 
rsszedueták a fejüket, spe-
kuláltak. számoltak, muto-
gattak és terveztek. 

Estére aztán készen állt a 
nagy mű. Hátra volt azon-
ban a másik, nem kevésbé 
komoly probléma: hogyan 
játsszon bele ez a nyolcvan-
öt tagú együttes ebbe a kis-
sé szokatlannak tűnő tech-
nikai apparátusba. Bizony 
Paliasvili karnagynak min-
den tizedik taktusnál le kel-
lett intenie a zenekart. A 
szereplők rossz ütemben jöt-

tek be. a fénysávok elkésve 
találtak rá a legjellegzete-
sebb mozdulatokra, a hatal-
mas fekete függöny pedig 
makacsul ellenállt minden-
faj ta összehúzás! kísérletnek. 
A nézőtéren mellém telepedő 
Jágótól, Zurab Kikalejsvili-
től meg is kérdeztem tört 
oroszsággal: mi lesz? Tréfá-
san kérdőjelet rajzolt az éj-
szakába, de utána azért el-
mondta: rengeteg sok ú j 
probléma akadt percről 
percre a színfalak mögött. 
Csabukiani precíz ember, 
nem niegy el semmi mellett 
sem anélkül, hogy részlete-
sen ne tisztázná a megol-
dást. 

Da, nacsinájem, paftari ty 
— pattogtak a vezényszavak 
szinte percenként, s éjfélre 
sikerült is átvenni az első 
felvonást. 

Péntekre pedig mintha fel-
szakadt volna a jée, meg-
enyhült volna a kezdeti ide-
gesség. A vezetők és szerep-
lők nyugodtan tudtak már 
koncentrálni magára a pro-
dukcióra. Csabukiani is 
egyre többet volt színpadon, 
de alighogy szerepe szerint 
lélegzethez jutott, s a ku-
lisszák mögé került, ismét 
lehetett hangját hallani. Szó-
val kibontakoztak a nagy 
mű kontúrjai. Hiába, az 
Otelló — melyért Csabukiani 
Lenin-díjat kapott — nem-
csak a kiváló koregoráfus és 
balettmúvész szívügye, ha-
nem az egész együttesé. 

Az együttes tagjai mond-
ták, hogy a premierre vég-
képp minden probléma meg-
oldódik. Akkor pedig hálás 
feladat marad számukra a 
ma esti bemutatón, mert 

jóstehetség nélkül is állít-
juk, nagy siker vá rha tó . . ' . 

Nikolénvi István 

Biancának, az Qtelló-da-
rab kurt izánjának rejtel-
mes mozgású tánca köny-
nyed mint a levegő, könnyű, 
mint megszemélyesítőjének 
neve. 

— Későn kezdtem el tán-
colni, mondhatnám, hogy 
„öregen" — néz rám moso-
lyogva Éteri Csabukiani, 
amikor reggeli után. próba 
előtt leülünk beszélgetni. — 
Ügy történt, hogy tizenöt 
éves koromban, smikor 
nagybátyámat megláttam a 
színpadon, kimondhatatlan 
vágy fogott el: táncolni, tán-
colni. Nálunk is szokás, 
hogy a szülők öt-hat éves 
korukban elviszik gyermeke-
iket a balettiskolába — így 
aztán alapos hátrányt kel-
lett ledolgoznom. Szerencsé-
re gyorsan tanultam. Előbb 
otthon, aztán Moszkvában 
Kazsuhova keze alatt. 1955-
ben kerültem haza a szín-
házhoz. 

— Van-e más táncos is a 
családban? 

—• A nagynénim valaha 
híres táncosnő volt, de már 
abbahagyta. Igaz, hogy a 
szakmában maradt: repeti-
tor lett a színháznál. 

— És a férje? 
— Ö, ő ls művész. Csak 

egészen másfajta. Makette-
ket készít. 

A szálloda előcsarnokán 
vidáman, nevetgélve vonul-
nak át a balettkar tagjai. A 
balerina fölnéz, aztán a 
szerepeiről kezd beszélni. 

— Érdemes volt tanulni, 
gyakorolni. Velük együtt 
bejártam, szinte az egész 
világot. Latin-Amerikát épp-
úgy, mint Közép-Európát, 
vagy Finnországot. Legked-
vesebb szerepem Marijának, 
a Bahcsiszeráji szökőkút 
hősnőjének alakja. A Don 
Quijote-ben egy utcai tán-
cosnőt, a csodálatosan szép 
Csipkerózsikában Florina 
hercegnőt alakítottam, most 
pedig Biancát. Persze, ezek 
csak a legfontosabbak. 

— Melyik szerepet szeret-
né eltáncolni? 

— a Hattyúk tava fősze-
repe minden álmom. Egy-
szer hét éve már úgy lát-
szott, hogy sikerül, de akkor 
más szerepet kellett elját-
szani: kislányom született. 

— Belőle is balerina lesz? 
— Nem tudom. Nem taní-

tom, nem is taníttatom ba-
lettra, de lehet, hogy egy-
szer úgy jár, mint én. Szép, 
de fárasztó művészet a ba-
lett: megkívánja, hogy a 

színpadon, sőt a színpadnak 
éljen a művész, s minden-
nap úja t adjon. Ha a lá-
nyom egyszer megszereti a 
színházat, akkor választani 
fog, akárcsak én. De én 
nem akarom befolyásolni. A 
színpadhoz nem elég. hogy 
ha valaki tud — táncolni 
szeretni kell. 

És Éteri, kinek tánca 
olyan könnyed, mint neve, 
nagyon szeret táncolni. 

Veress Miklós 

Két arckép 
A képen integető két pi-

ruló balerina nem táncolt 
még főszerepet, Szegeden 
kívül külföldet sem ismerik, 
s különösebb ismertetőjelük 
mindössze annyi, hogy a 
grúz együttes tagjai, csino-
sak és fiatalok. Első külföldi 
vendégszereplés, s mindjár t 
az első külföldi interjú. 

Egyikükre Moszkvában 
táncoló nővére hagyomá-
nyozta ái a balett szeretetét. 
Alig kilencéves korában 
húzta fel először a *picc-
cipöket Tbilisziben, hogy az-
ián ugyanennyi esztendőn 
keresztül ismerkedjen azok-
kal a mesterségbeli fogások-
kal, melyek egy színházi ba-
lerina számára a kötelező és 
elengedhetetlen iskolát jelen-
tik. Két é r c végzett V. Sz. 
Georsevna növendékeként, s 
azonnal bekenil t a grúz 
együttes balettkarába. Fő-
szerephez természetesen még 
nem jutott, de ki a meg-
mondhatója. hányszor ál-
modia már magát, rivalda-
fény elé a Giselle-ben. Napi 
7—R órát tölt színpadon vagy 
próbateremben. ezenkívü' 
nyelvet tanul és olvas. Min-
dent ami érdekes, leginkább 
' 'erseket, különösképpen Je-
szenyint. 

A másik Icislány sem tud 
sokkal többet mesélni. Ba-
lettmestere A. Cereteli. pél-
daképe — már szinte ref rén-
ként hangzik — Csabukiani. 
Mindketten itt vannak az 
együttessel, de itt táncol a 
balettkarban férje, Anzor 
Macsaradze is. Van egy kis-
lánvuk. aki gondoskodik a 
szabadidő programjáról. Leg-
hőbb vágva Lope de Vega 
Fujente Ovejuna című darab-
jából készült balett, a Lau-
rencia főszerepének alakí-
tása. melyben már többször 
táncolt Grúziában. 

Mindössze ennyit mesélt 
magáról ez a két gniz kis-
lány. A múzeum előtti szö-

kökútnál — képünk tanúsá-
ga szerint — éppen azt pró-
bálgatták. milyen közel le-, 
het kerülni a vízhez — szám-
lázon. Ide írjuk nevüket: 
Irina Kamolova és Inessa 
Kavkaszidze. 

Biztosan hallunk még ráh 
l u k . . . 
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(Feni): A Gundulie tér n a p p a l . . . 
( l en t ) : . . é s este. a Pundo Maroje előadásán 
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Dubrovnikba — az egykori Ragusába — a jugoszláv 
tengerpart csodálatos városába legjobb este érkezni. Nem 
mintha a nappal nem nyújtana elég megragadót: a tenger 
valószínűtlenül kék vizével, a part buia növényzetével, ha-
talmas pálmafáival, a középkori várfalak és a legmoder-
nebb szállodák kontrasztjával, a dalmát város olaszos 
nvüzsgé.sével, ezerféle színeivel. Nem azért. Mert a nappal is 
szép és kellemes, de az esle egészen különleges élményeket 
tartogat. No persze mindenekelőtt a városnak abban az ősi 
negyedében, amelvet a középkori várfal vesz körül. (Ez min-
dig bevehetetlen volt: a hódító török, amely az egész kör-
nyéket leigázta, ide sohasem tudott behatolni. Napjainkban 
azonban már nem áll ellent az ostromnak: az idegenek, kül-
földiek tízezreit fogadja be, sót vár ja tárt kapuival.) 

Én szerencsére este érkeztem. A hosszan elnyúló város 
(170 kilométeres tengerpart veszi körül) másik felén. Lapad 
villanegyedében volt szállásom, onnan kocsiztunk át a vár-
negyedbe. Amikor az egykori felvonóhídon beléptem, úgv 
éreztem, mintha a 20. századból nem is mai emberek lakta 
város utcáira csöppentem volna. Hihetetlennek tűnt, hogy a 
márványlapokkal kirakott járda, kocsiút mentén a 15—16. 
századbeli, jórészt a velencei gótika legszebb jegyeit, 
a röneszansz építészet, barokk díszítőművészet szépségeit 
magánviselő házak ma élő. munkába, gyárba, hivatalba já-
ró emberek otthonait őrzik. Az utcákon áramlott a tömeg, 
mintha valami ügveskezű színpadi rendező mozgatna statisz-
tériát, amelynek hirtelenjében mi is tagiai lettünk. Nem tud-
tam szabadulni a gondolattól, hogy díszletfalak. kulisszák 
között járok. Az egvkori gazdag tengeri kereskedőváros 
pompás palotái, a fölbukkanó intim terek, dús ornamenti-
ká.iű kűtkifolyók. romantikus utcácskák, a várfal bástyái, s 
a falon kívül a csapkodó, nyughatatlan, morailó tenger vi-
zében a várépületeket görnvedetlen tartó sziklák! Akár va-
lami nagy színház, valami filmváros százféle díszlete. 

A képzelet tulajdonképpen nem is jár messze a valóság-
tól. Mert amikor érkezésem másnapián bekopogtam a Dub-
rovniki Szabadtéri Játékok igazgatóságára (hova is vezetne 
egy szegedi első útja?), a beszélgetésből és az utána tett sé-
tából kiderült, hogy ezek a nagyszerű falak csakugyan dísz-

letek. Természetesen nem a szó szoros értelmében, hiszen 
egykori gazdái minden bizonnyal nem erre a célra építették 
fényűző palotáikat, nem ezzel az elképzeléssel alakították ki 
a város utcáit, tereit. Inkább fordítva áll a dolog: a művé-
szet kedvelő dubrovnikiak, a mostani szabadtéri játékok 
megteremtői rendkívül ügyesen élnek azzal a csaknem pá-
ratlan adottsággal, amelyet a természet és az építőművé-
szet ilyen kiváló harmóniában kínál föl. A dubrovniki já-
tékoknak Ugyanis egyik sajátossága., hogy előadásain külön 
e célra épített, festett, ácsolt díszleteket egyáltalán nem aU 
kalmaznak, hanem mindent maga a természet vagy a tör-
ténelmi múltű városkép szolgáltat. 

Ebből a sajátosságból ered, hogy általában olyan dara-
bokat., prózai, vagy zenés műveket választanak, amelyek 
ebbe a környezetbe illeszkednek. Nem is egyetlen miliőbe. 
A dubrovniki játékok nem egyetlen nagy szabadtéri színpa-
don folynak, hanem szinte az egész városrész színház, sok-
sok színpaddal. Hogy mennyire így van ez, akkor láttuk 
igazán, amikor a játékok fáradhatatlan, fürge titkárnőjé-
nek, Ljubica Marinovicnak szíves kalauzolásával végigjár-
tuk valamennyit. A többórás séta végeztével 26 színpadot 
számoltam össze, amelyek mindegyikén, minden szezonban 
tartanak előadást. Mert színpad itt az ódon hangulatú, de 
ma is árusító piactér, amely a város nagynevű írójának, a 
17. században élt Gundulicnak a nevét viseli. (Itt játsszák 
Drzic — közelmúltban Budapesten is nagy sikerrel bemu-
tatott — vígjátékát, a Dundo Marojét.) Színpad és színház a 
zeneiskola parkos udvara, hátiérben díszletként a város 
hegyoldalra épült piros-cserepes házaival, fehéren világító 
őrtornyaival, s színpad az 1510-ben épült Rektor-palast előt-
ti terecske, a Sponza palota udvara, meg a komor szirte-
ken magasodó Lovrjenac vára,, amelynél alkalmasabb szín-
hely a Hamlet és az Otelló előadasára aligha képzelhető eL,' 
Festett kulissza csak rontaná a hangulatot, amelyet ez a va-
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