
Egérút 
lemutató 
a Kamarasz ínházban 

A veszprémi ősbemutató 
után a színházi szezon ele-
jén, Jó két hónapja Buda-
pesten is bemutatták Gyár-
fái Miklós Egérút című két-
részes vígjátékát. A kriti-
kák a pesti bemutatót köve-
tően általában egybehang-
zóan szögezték le, hogv e 
mű a szerző eddigi legsike-
rültebb, legszellemesebb da-
rabja. Demeter Imre a 
Film—Színház—Muzsikában 
így jellemezte az Egérutat: 
^Gondtalan színházi este — 
gondolatokkal, észrevétlen 
filozófia — bölcselkedés nél-
kül." 

Az első rész valóban el-
mésen, sziporkázó szelle-
messeggel, okosan-könnyed 
humorral gúnyolja kl a fő-
nökimádat groteszk és mu-
lattató megnyilvánulásait, a 
szülői va.1 ka taposs a g fonáksá-
gait. A főhős, Orbók István 
gépkocsivezető a miniszter, 
a bálvány „Bodonyi elvtárs" 
imádatában pojácává depra-
válódott, magát anakronisz-
tikus pózokban kiélő, szem-
ellenzős apa — az első rész 
kétségtelen „telitalálata", a 
„minden pénzt megérő" Tó-
ni nénivel együtt. Az író 
láthatóan nagy gonddal és 
élvezettel formálta színre 
mindkettőjüket. Velük — 
valótlan nem is annyira jel-
legzetes alakokat, mint In-
kább magatartást iparkodik 
karikírozni Gyárfás — s ez 
maradéktalanul sikerült né-
ki. 

Ezért aztán a nézők jo-
gos várakozása előzi meg a 
második rrézt. A szellemes, 
fordulatos, elegáns hangvé-
telű első részt azonban — 
meg kell őszintén monda-
nunk — egy, művileg-
íróilag sokkal halványabbra 
sikerült folytatás követi, 
melyből teljesen hiányzik az 
expozíció kétségtelen belső 
egysége, s több jelenet bi-
zony helyzetkomikumra épí-
tett, valószerűtlenségekkel 
motivált, itt-ott a burleszk 
határait ls meg-megsúro-
l ó . . . 

Láthatóan a kitűnő sze-
replőgárdát is zavarja a mű 
esése, noha a rendező — 
Szász Károly — okos mér-
téktartással képes elkerülni 
a harsányabb hangvételt, s 
• z el jó rész intellektuális 
humorát, franciás finomsá-
gait igyekszik érvényben 

(Siflis felvétele) 

Décsy Györgyi, Demjén Gyöngyvér, Kormos Lajos és 
Miklós Klára az „Egérút" egyik jelenetében 

tartani a darab második 
felében is. Átgondolt, elmé-
lyült rendezői munkájának 
tapasztalhatóan nagy része 
van abban, hogy a vígjá-
ték eiső felének fordulatait, 
a szellemes, elmésen kidol-
gozott részleteket nagy tet-
széssel fogadja a közönség 
és sűrű tapssal jutalmazza. 

Kormot Lajos okos iróniá-
val, nagy emberismeret biz-
tos ( birtokában formálja 
színre a „túlfiatalított" Or-
bók alakját. Különösen a jól 
konstruált első részben ér-
zékeltet aokat emberábrázo-
ló erejéből. Dsmjéw 
Gyöngyvér és Jászai László 
lendületes játékkal, lehetsé-
gesen képes sok jóízt sűrí-
teni a fiatalak figurájába, 
noha az Író kétségtelenül 

vázlatosabban vetíti elénk 
az ifjú szerelmesek alakját, 
mint az öregekét. Tóni néni 
szerepében Décsy Györgyi 
aratott nagy sikert — gon-
dos, fanyar humorral át-
szőtt szerepformálásával. 
Minden megnyilatkozásának 
atmoszférateremtő ereje 
van. Miklós Klára Orbókné 
egysíkúbb figuráját elmé-
lyült munkával tette életes-
sé. Högye Zsuzsa kellemes 
hangvételt talált el az apró 
epizódszerepben. 

A díszlettervező Sándor 
Lajos finom színhatést kel-
tő, légkört érzékeltető dísz-
leteket varázsolt a parányi 
színre. A jelmezeket Bene 
Jánosné és Horváth Ferenc 
tervezte. 

Dér Endre 

Leleplezték 
Cserzy Mihály emlék táb lá já t 

Pénteken, december 17-én múlt 40 esztendeje annak, 
hogy elhunyt Cserzy Mihály szegedi író, aki „Hornok" 
néven irt elbeszéléseket, tárcákat a szegedi szegényembe-
rek jellegzetes típusairól. 

Emléktábláját a szegedi Virág cukrászda Kelemen ut-
cai oldalánál leplezték le tegnap, szombaton 12 órakor — 
a Szeged m. j. városi tanács művelődésügyi osztálya és 
a Hazafias Népfront városi elnöksége rendezésében. Ün-
nepi beszédet dr. Madicsy László egyetemi docens, iroda-
lomtörténész mondott. „Homokot" 1899-bem Tömörkény Ist-
ván vezette be az irodalomba, meleg hangvételű, méltató 
cikkével — halálakor Juhász Gyula írt nekrológot, s Móra 
Ferenc mondott búcsúbeszédet sírjánál. E névsor kétség-
telenül értékjelzö, s az előbbiek méltatásához kell sorolni 
még Babits Mihályét, aki ugyancsak cikkben fejezte ki a 
szegedi prózaíró iránti nagyra becsülését. 

Az avató beszédet követően Hofgesang Péter, a Haza-
fias Népfront városi titkára koszorút helyezett el az em-
léktáblánál. 

A vasút-, az aulóbuszközlekedés és a posta 
felkészült az ünnepi forgalomra 

Az ünnepek alatt várható 
Igen erős személyforgalom 
lebonyolítására már felké-
szült a vasút és az autó-
buszközlekedés. Ennek érde-
kében az igényeknek megfe-
lelően december 22-től 1966. 
január 3-ig mentesítő vona-
tokat, megerősített szerelvé-
nyeket és mentesítő autó-
buszjáratokat állítanak for-
galomba. 

A MÁV Szegedi Igazgató-
sága a Szeged—Budapest, 
Kiskunhalas—Budapest ós a 
Békéscsaba—Budapest kö-
zötti vonalakon a jelzett 
időszakban a törzsvonatok 
mellett 102 mentesítő vona-
tot közlekedtet. A Hódmező-
vásárhely—Budapest vona-
lon közlekedő gyorsvonatok, 
valamint az igazgatóság 
mellékvonalain közlekedő 
vonatok megerősített szerel-
vényel, tehát, több személy-
kocsival közlekednek. Ha 
szükséges, a mellékvonala-
kon is beállítanak majd 
mentesítő vonatokat. A 
mentesítő vonatok általában 
fél órával a törzsvonatok 
előtt indulnak, de ezekkel 
kapcsolatban az utasok ve-
gyék igénybe a pályaudva-
rok es állomások felvilágo-
sító szolgálatát. A pénztá-
raknál várható torlódás el-
kerülése érdekében a MAV 
arra kéri az utazóközönsé-
get. hogy jegyüket előre 
váltsák meg. 

A 10. számú Autóközle-
kedési Vállalat személyfor-
galmi osztálya a Szeged— 
Kalocsa, Szeged—Pécs, Sze-
ged—Debrecen és a Szeged 
—Gvula távolsági járatokon 
december 22.. 23., £4., 27 és 
ői-en, valamint 1966. ja-

102 mentesítő vonat 
Mentesítő autóbuszjáratok 
Napi 1200 csomag 

nuár 3-án összesen 24 men-
tesítő autóbuszjáratot állít 
forgalomba. Ezenkívül « 
helyközi, tehát Csongrád 
megye városai és községei 
között a forgalom zavarta-
lan lebonyolítása érdekében 
az igényeknek megfelelően 
körülbelül 125 mentesítő 
autóbuszt közlekedtet majd. 
A vállalat szegedi, hódmező-
vásárhelyi, szentesi, makói 
és csongrádi főnökségén éj-
jel-nappal ügyeletet tarta-
nak. hogy minden autóbusz 
üzemképes állapotban le-
gyen. 

Az ünnepek alatt. Szege-
den 30, Hódmezővásárhe-
lyen 10, Makón 7, Szentesen 
5 ós Csongrádon 2 taxi lesz 
állandóan szolgálatban. 

A Szegedi Postaigazgató-
ság is felkészült a várható 
nagy forgalomra. Már az el-

múlt héten megerősített lét-
számmal dolgoztait, s a 
postakocsik kora reggeltől 
késő estig hordták az ünne-
pi ajándékcsomagokat a 
szegedieknek. Eddig u» na-
ponta 1200 csomagot kézbe-
sítettek, de hétfőtől várják 
az igazi „tetőzést". Erre is 
felkészültek a postán, bizto-
sítottak külön úgynevezett 
mentesítő autókat, amivel 
időben kikézbesítik a cso-
magokat. 

Özönével érkeznek a ka-
rácsonyi üdvözlőlapok, le-
velek is. Ezért valamennyi 
postahivatalban megnövelt 
létszámmal dolgoznak. Ha 
a forgalom úgy k ívánja — 
főleg a csomagkézbesítésnél 
—, akkor még az ünnepek 
a la t t is kihordják az érkező 
küldeményeket. 

Segítség az árvízvédelem 
hősi halottjai hozzátartozóinak 

Az idei árvizek elleni 
küzdelemben hatan haltak 
hősi halált: Császár László 
önkéntes rendőr, Csuka 
József állami gazdasági ser-
tésgondozó, Gyurikó Mik-
lós tsz-tag, Kosik József 
szobafestő segédmunkás, 
Németh János felsőfokú 
mezőgazdasági technikumi 
hallgató ás Vass József 

szerszámkészítő. Szombaton 
a Vöröskereszt székházában 
Rostás István, a Vöröske-
reszt főtitkára, az árvízká-
rok helyreállítására alakult 
társadalmi bizottság elnöke 
30 000—50 000 forintos taka-
rékbetét-könyveket nyújtott 
át a hősök hátramaradottai-
nak, szülőknek, özvegyek-
nek es árváknak. (MTI) 

Hegyilakók lázadása 
Dél Vietnamban 
Amerikai közlés — VNA cáfolat 

0 Saigon (Reuter) 
A Reuter saigoni tudósítója jól értesült 

dél-vietnami forrásokra hivatkozva jelen-
tette, hogy a Dél-Vjetnam középső részén 
elterülő felföldön hegyi törzsek szombatra 
virradó éjszaka fellázadtak a saigoni kor-
mány ellen, 

A dól-vietnami fővárosba egymásnak 
részben ellentmondó hírek érkeznek a 
lázadásról. Egyes jelentések szerint a 
lázadók hatalmukba kerítettek egy meg 
nem nevezett várost, és kísérletet tettek 

három tartomány egyes részeinek elfogla-
lására. 

Helyenként súlyos harcok folynak és a 
lázadók ellen küldött kormánycsapatok 
nagy veszteségeket szenvedtek. 

0 Washington (AP) 
Nyugati hírügynökségi jelentések sze-

rint az amerikai külügyminisztérium szó-
vivője pénteki sajtóértekezletén olyan érte-
süléseket közölt, hogy Fanfani — az ENSZ-
köggyűlés jelenlegi elnöke Johnsonhoz in-
tézett november 20-1 levelében továbbí-
totta azt a beszámolót, amelyet állítólag, 
a VDK-ban járt két olasz személyiség — 
akiket a jelentések szerint Ho Si Minh el-
nök is fogadott - hozzá eljuttatott és 
amely szerint a hanoi kormány „hajlandó 
lenne tárgyalásokat kezdeni," 

0 Hanoi (VNA) 
A VNA-t - a VDK sajtóügynökségét -

felhatalmazták annak kijelentésére, hogy 
az amerikai külügyminisztérium által ter-
jesztett hírek minden alapot nélkülöznek. 

0 Párizs (MTI) 
Couve de Murville külügyminiszter egy 

péntek esti választási gyűlésen — az Egye-
sült Államok délkelet-ázsiai politikájával 
kapcsolatban — rámutatott: 

— Franciaország nem hagvja magát be-
lesodorni olyan konfliktusba, amely nem 
az övé. Az amerikaiak barátaink — mon-
dotta —, szívesen segitjifk őket a béke 
helyreállításában, de nem a háború foly-
tatásában ée nemzetközivé tételében. 

Front a frontvonalban 
Nincs nap, hogy ne olvasnánk a híradá-

sokban: a DNFF lesapatat sikeres csapást 
mértek az ellenségre. — A DNFF egysé-
gei újabb bátor támadást hajtottak végre. 
A Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítást 
Front nagyszerű harcot vív hazaia szabad-
ságáért, haditettei körül legendák fonód-
nak. 

A front most emlékezik meg ötévea fenn-
állásáról. 1960. XII. 20-án valahol a Me-
kong deltájában, vagy a dzsungelek mé-
lyén gyűltek össze a népi ellenállás kima-
gasló vezetői, hogy szervezetileg is kelló 
formába öntsék, megszilárdítsák harcukat. 

Az öt év eredményei több mint közis-
mertek. Hiába, növekszik meredeken a 
dél-vietnami amerikai csapatok létszáma 
— a januári 22 ezerrel szemben immár 180 
ezren tartózkodnak ott —, hiába arad a 
korszerű hadianyag a tengerentúlról, hiá-
ba terjesztették kl a légitámadásokat és 
a gázháborút — Washington ma messzebb 
áll a katonai győzelemtől, mint bármikor. 
Egyik kudarc a másik után éri az ameri-
kai hadvezetést. Plei Ku, a Plei Me-i kü-
lönleges kiképzőtábor, a la Drang völgy, 
An Khe, Duc Co olyan helységnevek, 
amelyeket megtanult a világ, mindmeg-
annyiból miniatűr „amerikai Waterloo'' 
lett. 

A front azonban nemcsak katonai sike-
reket mondhat magáénak. Dél-Vietnam 
mintegy háromnegyede a felszabadított 
övezetekhez tartozik. Ezeken a területeken 
földreformot hajtottak végre, amelynek 
során kétmillió hektárt osztottak fel DéJ-
Vietnam 3,6 millió hektáros termőterüle-
téből. Nem kevesebb, mint 32 588 egészség-
ügyi állomás működik a szabad területe-
ken. sok szülőotthon létesült, mozgó kór-
házak, s valahol Dél-Vietnamban megnyi-
totta kapuit az első orvosképző főiskola. 
Az őserdei gyógyszergyárakban saját erő-
ből állítanak elő himlő- és koleraellenes 
szérumokat, kígyómarás elleni szereket, 
vitaminokat. Negyven újság és tizenhét 
folyóirat jelenik meg a felszabadított te-
rületeken, a front rádiója öt nyelven su-
gároz műsort. 

Egyedül a DNFF logesult tehát arrg, 
hogv Dél-Vietnam népe nevében szót 
emeljen. -

Teljesítette feladatát a Gemini—7 
Kéthetes űrutazás — új rekord 

0 Houston — MTI 
Szombaton, magyar idő 

szerint délután 3 óra kö-
rül a Bermudáktól 1000 ki-
lométernyire délnyugatra az 
Atlanti-óceán vizére ért a 
Gemini—7 űrhajó. Utasai — 
Frank Borman és James 
Lövell — kéthetes űrutazá-
sukkal új rekordot Állítottak 
fel. 

Az űrkabin egy 27 méte-
res hatalmas ejtőernyővel a 
Wasp repülőgép-anyahajótól 
19 kilométer távolságra 
ereszkedett le az Atlanti-
óceán vizére. Borman és 
Lövell magyar ide szerint 
14.28 órakor gyújtotta be a 
Gemini—7 fékező rakétáit. 
E pillanatban az űrhajó az 
Egyenlítő fölött, a Fülöp-
szigetektől 5000 kilométerre 
kelet-délkeletre tartózko-
dott. Az űrhajó Texas fö-
lött lépett a Föld légköré-
be. 

A Wasp anyahajó magyar 
idő szerint 15 óra 37 pere- t 
kor vette fedélzetére Bor- \ 
mant és Lövellt Az ünnepé-
lyes pillanatot az Egyesült 
Államok és Európa több or-
szágának televíziója közve-
títette az Early Bírd távköz-
lési szputnyik segítségével. 

(Rádiotelefoto — MTI KOlfSldi Képszolgálat) 

A Houstoni ellenőrző központ által közzétett felvételek 
egyike a Gemini—7 űrhajóról. A képet Thomas Staf-

ford őrnagy, a Gemini—fi pilótája készítette 

Angol olajombargó 
— Rhodesia ellen 

A Smith-kermány felfüggesztette a Zambiába irányuló 
olajszállítmányokat — Szudán a nyolcadik 

0 Washington —t AFP 
Angiié ENSZ-képviselője 

pénteken levélben tájékoz-
tatta a Biztonsági Tanácsot 
arról, hogy hazája olajem-
bargót léptetett életbe Dél-
Rhodesia ellen. Levelében 
felszólította az ENSZ tagál-
lamait, támogassák a Rho-
desia ellen teendő gazdasági 
intézkedéseket. MccLoskey, 
az amerikai külügyminiszté-
rium szóvivője pénteken es-
te kormánya nevében nyi-
latkozott: támogatja az olaj-
embargót. 

0 Salisbury — APP 
George Rudland, a Smith-

kormányzat ipar- és keres-
kedelemügyi minisztere 
szombaton bejelentette, hogy 
Rhodesia felfüggeszti a 
Zambiába irányuló olaj-
szállítmányokat. 

0 Kairó (MEN) 
Az AFP a MEN hírügy-

nökségre hivatkozva jelenti, 
hogy Szudán u — mar a 8. 

afrikai ország — megszakí-
totta diplomáciái kapcsola-
tait Angliával. A döntést 
szombaton hajnalban hoz-
ták nyilvánosságra. 

B u m e d i e n 
h a z a u t a z o t t 
0 Moszkva — TASZSZ 
Bumedien, az Algériai 

i Forradalmi Tanács elnöke 
és a Minisztertanács elnöke 

(szombaton repülőgépen ha-
zautazott Moszkvából. Algé-
riába vezető útján Bume-
dien szombaton rövid időre 
megállt Belgrádban. A re-
pülőtéren Rankovics jugo-
szláv alelnök és más hlvata-
üos személyiségek üdvözöl-
ték. 

Vsaunao. 1966. december 19. 

Párizs 
A franciák me dontik al, 

hogy De Gaulle vagy Mitter-
rand lesz-e a köztársaság el-
nöke. 

Washington 
Wilson brit miniszterelnök 

befejezte washingtoni tár-
gyalásait, amelyről nem ad-
tak ki hivatalos közleményt. 

Djakarta 
Sukarno elnök bogori pa-

lotájában mondott bőszedé-
ben elítélte a Kína és Indo-
nézia közötti ellentétek szí-
tását és támadta azokat 
akik a KNK-val fennálló 
diplomáciai kapcsolatok meg-
szakítását követelik. 

Bonn 
Ajub Khan, Pakisztán el-

nöke szombaton délelőtt el-
utazott Bonnból, ahol az elő-
ző napokban Lübke köztár-
sasági elnökkel. Erhard kan-
cellárral és Adenauensal 
folytatott megbeszéléseket, 
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