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Tudósítás Moszkvából 

Szegedre készül 
a Nagyszínház balettegyüttese 

A Dél-Magyarország számára írta: A. Petrova 

A Szegedi Szabadtéri Já-
tékok közönsége a Sztanyisz-
í&v&zkij és Nyemirovics-Dan-
csenko színház balettegyüt-
tese után idén a 185 éves 
Moszkvai Állami Akadémiai 
Nagyszínház világszerte is-
jnert balettegyüttesével ta-
lálkozhat. A z orosz klasszi-
kus balett egyik legkiválóbb 
képviselője és továbbfejlesz-
tője, • a Nagyszínház balett-
együttese. i l letve legjobb 
képviselői már nem ismeret-
lenek a magyar színpadokon, 
köztük a szegedi színház 
balettkedvelői előtt. Bizo-
nyára emlékezetes még, h o © 
Galina Ulanova 1949-ben 
Gabovics-c sai e © ü t t kon-
cert-előadáson táncolta Ro-
meo 'és Júliát a szegedi szín-
házban. De azóta is felkeres-
ték már ,a művészetkedvelő 
várost a Na©színház egyes 
művészei. 

Most Galina Ulanova irá-
nyításával — akit a Szeged-
re utazó csoport művészeti 
vezetőjévé neveztek ki —> 
készülnek a közelgő vendég-
szereplésre. Fennállása óta 
ez a színház 255 opera és 
balett bemutatót tartott. Re-
pertoárjának egyik nagysi-
kerű darabját, a Kővirágot 
mutatja be a szabadtéri já-
tékokéin. 

Nem ismeretlen ez a cím 
a magyar művészetkedvelők 
előtt, A felszabadulás után 
bemutatott első szovjet f i l -
mek között volt e © azonos 
című. De Bazsovnak, az Ural 
mesemondójának lirai műve 
zeneszerzőket is megihletett. 
Szverdlovszkban, az Ural 
" fővárosában* az egyik helyi 
zeneszerző muzsikájával mu-
tatta be az ottani operaház 
a Kővirág című balettet. 

A malachit skatulya meséi 
foglalkoztatták Szergej Pro-
kofjev zeneszerzőt, a Romeo 
és Júlia csodálatos zené-
jének költőjét, aki nem sok-
kal halála előtt fe jezte be 
az öt mesét egybefoglaló 
ilibrettó megzenésítését. Ö 
maga í © fogalmazta meg 
mondanivalóját: »A Kővirág 
című balett a nép javára 
végzett • alkotómunka örö-
mét testesíti meg.* 

Ez a muzsika hamarosan 
felcsendült a Leningrádi Ki-
rov Operában, s a színpadon 
megelevenedett az uráli me-
se csodálatos világa. Jurij 
Grigarovics, a leningrádi ba-
lett -táncosa és koreográfusa 
költötte át a tánc nyelvére a 
mesét. Alkotását nagy siker 
koronázta és 1959-ben a 
Moszkvai Nagyszínház ba-
lettegyüttese is az 5 betaní-
tásában tűzte műsorára. A z -
óta a balett minden előadása 
a premier forró sikerét idézi. 

A Kővirágot a vi lág sok 

színpadára elvitte a két szín-
ház művészegyüttese. Bemu-
tatták Kínában és az Egye-
sült Államokban, Angliában 
és Magyarországon is. Buda-
pest közönsége ezt a balet-
>tet a leningrádi K i rov szín-
iház előadásában látta. 

Néhány szót a balett ko-
reográfusáról. S hadd idéz-
zük ez alkalommal Galina 
Ulanovát. >»Grigarovics alko-
táisait meakapó gondolat-
gazdagság jellemzi, amely 
•megmutatkozik a szereplők 
árnyalt és erőteljes jellem-
zésében, a klasszikus balett 
elemeinek modern tánc-kife-
jezésbe foglalásában.« Gri-
garovics nagysikerű Kővirág-
ja után nemrégiben fejezte 
be új balettjét, Nazim Hifc-

met: Legenda a szerelemről 
című színdarabja után. Ez a 
bemutató is hatalmas sikert 
hozott a fiatal koreográfus-
nak. A balett minden elő-
adása fokozza az elismerést 
munkája iránt. 

A Kővirág a ^ © s z í n h á z -
ban remek előadás, meggyő-
ző, harmonikus, művészileg 
maradéktalanul megformált. 
A mese fantasztikus alakjai 
mellett ott vannak, az élő, 
érző, boldogságukért harco-
ló hús-vér emberek meg-
testesítői. 

Már említettük, h o © a 
balett librettóját Pável Ba-
zsov Malachit dobozka, v a © 
Malachit skatulya címen 
ismert — és Ma©arországon 
is megjelent kötetének me-
séi alapján állították össze. 

Szép eredményekkel köszöntik 
a vasuiasnapot a szegedi állomáson 

Miről szól es a balett 
A Kővirág Danyilának, a 

fiatal kőfaragónak alkotó 
töprengéséről és az igazi mű-
vészet útjainak kereséséről 
szól. A fiatal, tehetséges 
mester kőbe akarja faragni 
egy egyszerű kis erdei virág 
szépségét. De hiába minden 
igyekezete, az alighogy el-
készült malachitváza, min-
den külső szépsége ellenére 
sem elégíti ki alkotóját. Az 
élet hiányzik belőle —, az 
élet szépsége. Így pedig sen-
kiben nem kelt örömet, hi-

szen nem művészi alkotás. 
Minden jó iparos készíthet 
ilyet. Danyila pedig azt sze-
retné, hogy műve láttán az 
emberek elfeledkezzenek az 
alkotóról, csak a váza, a vi-
rág szépsége nyűgözze le 
őket. Hiszen ebben van az 
Igazi..művészet hatalTnaS ere-
je-

Nem adatott meg minden-
kinek, hogy megláthassa a 
»kővirágot«, amelyet titkos 
hegyébe zárva őriz a Réz-
hegyek királynője, az uráli 
hegyek csodálatos kincseinek 
féltékeny asszonya. De aki 
meglátja a »kővirágot*, az 
megérzi és megérti az igazi 
szépséget, az még a holt kő-
be is életet lehel. Az lesz 
igazán művész. 

Danyila elhatározza, ottho-

nában keresi fel a Rézhegyek 

királynőjét, s megtudakolja 

féltve őrzött titkát. De a ki-

rálynő maga keresi fel őt 

és életre kelti a vázát, hogy 

aztán még nagyobb csalódást 

keltsen a fiatal mesterben. 

Az élettelenné vált vázát 

összetörve, Danyila végre-

hajtja elhatározását. 

Egyszer kígyó, máskor lány 

képében vezeti a Rézhegyek 

királynője a fiút, akit egyet-

len vágy sarkal: megtudni a 
titkot, az alkotás titkát. S 
ezért semmi nem rettenti el 
útján. Céljához érve, Danyi-
la megpillantja a csodálatos 
színekben pompázó kővirá-
got, az alkotás remekét, a 
szépség megtestesülését. 
Munkába merül, hogy megte-
remtse csodálatos vázáját. 

Kedvese, Katyerina hiába 
várja vissza szerelmesét. 
Egyedül indul keresésére, sö-
tét éjszakában, riasztó erdő-
ben, csak a szerelem ad erőt 
félelme leküzdéséhez, s ha-
ladni tovább. 

A Rézhegyek királynője 
maga is megszerette Danyi-
lát, s hogy el ne mehessen 
tőle —, elvarázsolja, kővé 
változtatja a fiút. Még öt 
is meghatja azonban Katye-
rina tiszta szerelme s áldo-
zatkészsége, amellyel az út 
minden nehézségét legyőzve 
eljut a rézhegyek birodal-
mába. Eletét visszaadva le-
mond Danyiláról. A fiú, 
megtudva a nagy titkot, a 
művészet, az alkotás mély-
séges erejét és . szépségét, 
amelyet kutatott, Katyeriná-
val visszatér, hogy megossza 
kincsét az emberekkel, to-
vábbadja a kővirág csodás 
szépségét. 

+ 
A magyar közönség is ha-

marosan megismerkedik Sze-
geden, az ünnepi játékokon 
a Nagyszínház Kővirág elő-
adásával, amely arról me-
sél, hogy »a tehetség, mun-

ka, képesség az új érzékelé-

sére .,. képesség arra, hogy 

amibe belefogtunk, azt a 

mai életből ellesett voná-

sokkal ékesítsük.* 

(Fordította: Baranyai Ilona) 

Idén országszerte július 9-
én rendezik meg a vasutas-
napi ünnepségeket. A szege-
di vasutasok már jóelőre ké-
szülnek ünnepükre. A M Á V 
szegedi állomásán jelenleg 

17 szocialista brigád dol-
gozik, 

n é © brigád fé l éve kapta 
meg az oklevelet. A jövő hó-
nap elején értékelik az el-
múlt fél év eredményeit és 
előzetes számítgatások szerint 
újabb hét-nyolc brigád éri el 
a kitüntető címet. A z állo-
más valamennyi dolgozója, 
de- különösképpen a szocia-
lista brigádok és á váromá-
nyosok szép munkasikerek-
kel köszöntik az idei vasutas-
napot. 

Az állomás dolgozói az 
idén példamutatóan vették 
ki részüket a társadalmi 
munkából. 

Mint ismeretes több ezer 
órás nehéz munkával hozták 
rendbe a Na©ál lomás mel-
letti üres telket. Több vagon 
jóminőségű földet talicskáz-

tak a telekre. A rendezés 
után parkosították a teret. 
Eddig a vasutasok gondozták 
az általuk rendbehozott tel-
ket, de a napokban átadják 
az illetékesnek, a II I . ke-
rületi tanácsnak. A parkosí-
tási munkák kezdeményezői 
a KISZ-fiatalok Voltak, akik 
a munkában is elöljártak. 
Számítások szerint a téren 
kifejtett 

vasutas társadalmi munka 
értéke 50 ezer forint. 

A szocialista brigádok a 
vasutasnapot ujabb mun-
kafelajánlásokkal köszöntik. 
Szeged Rendező-pályaudva-
ron Tóth József és brigádja 
a szocialista brigád cím el-
nyerésén munkálkodik. A 
vasutasnapi munkafelajánlá-
sok közül az ő kezdeménye-
zésük kiemelkedik. Azonkí-
vül, hogy a tehervonatok me-
netrendszerinti közlekedését 
biztosítják, vállalták egye-
bek között, ho©-a-vagonok, 
a lehető legkevesebb ideig 
tartózkodnak az állomáson. 

Munkavédelmi 
és balesetelhárítási 

kiállítás 

A Délinagyarországi Áram-
szolgáltató Vállalat Szegeden, 
június 26-án délelőtt 10 óra-
kor munkavédelmi és bal-
esetelhárítási kiállítást nyit 
Klauzál téri székháza n a © -
termében. A z igen gazdag 
kiállítási anyag szemléltető 
eszközökkel mutatja be a? 
előfordulható baleseteket, 
szöveges ma©arázattal, fel-
világosítással szolgál azok 
megelőzésére. 

A kiállítás anyaga kitér az 
utóbbi években az iparágon 
belül előfordult néhány ha-
lálos áramütésre, balesetre, 
részletesen ismerteti azok 
lefolyását, az előidéző oko-
kat és felvételeket közöl ró-
luk. 

A kiállítás idején mutat-
ják be Gaál Sándor: Aram-
ütés című díjnyertes drámá-
ját, amely több na©obb v i -
déki városban n a © sikerrel 
került előadásra és a szege-
di bemutató után Baján, 
majd a Munkavédelmi Év 
befejező aktusa során Buda-
pesten is előadták. 

A kiállítás július l - ig díj-
talanul megtekinthető.-

Levespor-, pqradicsempehely-gycírtással, 
gyümölcs- és löldségfélék szárításával 

megszüntetik a szezon jellegű termelést 
a paprikafeldolgozó vállalatnál 

A ©ártás i eljárások — 
minden iparágban — roha-
mosan fejlődnek. Érvényes 
ez a megállapítás a paprika-
feldolgozó iparra is. A z el-
múlt tíz év Szegeden talán 
éppen ebben a szakmában 
hozta a legszembetűnőbb fe j -
lődést. A sok apró kikészí-
tőtelepből, malomból nőtt ki 
a ,m£ü korszerű nagyüzem. 
Míg más iparágakban a ter-
melés elaprózottsága, a kis 
sorozatok,- sőt néha az egye-
di ©ár tás nehezíti az ol-
csóbb termelést, a Paprika-
feldolgozó Vállalat esetében 
a szezon jellegű munka. 

S z á r í t ó g é p e l e 
üres „ g y o m o r r a l " 

A na©üzemi fűszerpapri-
kafeldolgozás viszonylag rö-
v id történelmének sok jelen-
tős állomása volt már. Ezek 
közül kiemelkedett a henger-
székes őrlőmalmok, a hasító-
gépek, a kondicionáló és gra-
nuláló berendezések megva-
lósítása. Ezeket mind a ta-
lálékonyság, leleményesség, 
a több és jobb munkára tö-
rekvés szülte Szegeden. E 
gépekben megtestesült embe-
ri akarat városunk egyik leg-
modernebb, leghigiénikusabb 
üzemét hozta létre a Szövet-
kezeti úton. Ez az üzem 
azoinban csak az év néhány 
hónapjában dolgozott teljes 

kapacitással, míg feldolgoz-
ta egy év paprikatermését. A 
többi hónapokban csak az 
őrlő berendezések dolgoztak. 
A hatalmas szárítógépek 
üres "gyomorral* várták az 
újat, a következő év termé-
sét. 

A termelő gépek hasznot 
hajtók, de az állók csak vi-
szik a pénzt — mondják a 
vállalat vezetői: — De hát 
miért v i © é k , ha hozhatnak 
is? — tették _fel a .kérdési, 
s most már á mmfsztériúm 
segítségével azon munkál-
kodnak, h o © valóban ne 
v i©enek, hanem hozzanak 
ezek a gépek. Ha ezt meg-
oldják, nemcsak újabb je-
lentős állomáshoz érkezik a 
Paprikafeldolgozó Vállálat, 
hanem fordulóponthoz is. 
Természetesen nemcsak a 
gépek kihasználatlanságát 
akarják megszüntetni. Ezzel 
biztosítják majd a folyama-
tos munkát, a dolgozók nagy 
részének foglalkoztatását. Ez 
e©aránt hasznos lesz a dol-
gozóknak, s az üzemnek. 

Á z új g y á r t m á n y o k s ike re 

A vállalat idei tervében 
hatezer hold paprika, termé-
sének feldolgozásán kívül 
szerepel száz vagonnyi pa-
radicsompehely készítése is. 
Ez újabb exportcikk. De 
szárítanak exportra • ezenkí-

R É S Z L E T A M O S Z K V A I A K A D É M I A I N A G Y S Z Í N H Á Z N É Z Ő T E R É R Ő L 

vül szilvát, karalábét, zel-
lert, sárgarépát, petrezsely-
met. S van már olyan élel-
mezési cikk is, amiről az év 
elején még nem esett stó, a 
levesporgyártás. A z e © k o r i 
csipedőtermekben létesítet-
ték az új üzemrészt, ahol 
már az idén 20 millió adag 
levesport készítenek. ' Al ig 
néhány hete dolgozik ez az 
üzem, íerméfcgi 
máris , népszerűek. , Ehfiéz 
hozzájárul, az a közvéle-
ménykútátás, tainéíirtf ár itöJö' 
lalat vezetői rendeztek-
Mintacsomagokat, kóstolókat 
küldtek kereskedelmi válla-
latokhoz. A válaszok mái-
megérkeztek — pótmegren-
delések társaságában. 

Pest, Szolnok, Zala és más 
ngegyék fűszer- és édesség-
kereskedelmi vállalatai mind 
arról írnak, hogy ízletesek, 
kedveltek a gyár levespor-
készítményei. Több helyen 
a csípős gulyást dicsérik. Ba-
ranyából azt írják, hogy a 
kereslet olyan nagy volt, 
h o © néhány nap alatt szét-
kapkodták az első külde-
ményt, s további 72 ezer ta-
sak levesport kértek. A leg-
többet vásárló a budapesti 
FÜSZÉRT. A Csongrád me-
gyei élelmiszerboltok részére 
300 ezer csomaggal rendel-
tek, azóta már újabb 240 
ezer tasakkal kértek. 

Mit hoz a j ö v ő ? 

Ebben az új. üzemrészben-
májustól a paprikafeldolgo-
zó-szezon kezdetéig foglal-
koztathatják majd a munká-
sok e © - részét. A levespor-
gyártás előkészületei azon-
ban már a paprikafeldolgo-
zással e © időben folyhat-
nak, sőt már most' száríta-
nak © e n g e karalábét a jö-
vő évi levespor-készítmé-
nyekhez. Ha ez párosul a 

paradicsompehely-készítés-
sel, a sokfélé gyümölcs- és 
zöldségfélék, szárításával, lé-
nyegében összekötik a -két 
paprikaszezont, kitöltik az 
űrt, amely májustól, augusz-
tusig tartott a korábbi esz-
tendőkben. 

A z üzem, a szegedi papri-
kaíeldolgozó-ipar fejlődését 
ki lehet fejezni "számokkal, 
statisztikákba lehet foglalni, 
grafikonókba lehet rögzíteni. 
De úgy hisszük, erre nincs 
szüksége e©et l en olyan em-
bernek sem, aki ismeri ezt 
a vállalatot. Sőt annak serm 
aki csak kívülről látja az 
üzemet, mert í © is jól le-
mérhető a fejlődés, a válto-
zás. A tegnapi apró paprika-
malmok után a ma, a mo-
dern nagyüzem. De talán 
nem-kell sok idő hozzá-, h o © 
a fejlődés a közeljövőben 
élelmiszeripari kombinátja 
formálja ezt a ©árat . 

N. R, 


