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R o c K v H o r r o r P i c t u r e S h o w T ' ! , 
Tegnaptol: Deák Ferenc Gimnázium 

Színes amerikai film. 
f r t a : J im Sharman és 
Richárd O'Bricn. Fény-
képezte: Peter Suschitz-
ky. Zene: Richárd 
O'Brien. Rendezte: J im 
Sharman. Főbb szerep-
lök: Tim Curry, Susan 
Sarandon, Barry Bost- m o s t _ elérkező alkotás for-
wick. Richárd O'Brien, gatását fejezték be London-
Patr ícia Quinn, Little ban. amiről persze éppúev 
Nell, Jonathan Adams, nem tudtunk, minthogy tör-
Charles Gray. Peter tént pedig mindez csekélyke 

King's Road Színházba — 
ahol azóta is műsoron van .. . 
Akkoriban. 1975 tavaszán 
már éppen a hozzánk a szo-
kott terminussal — 

ban a világon semmit sem 
nyúit. pontosabban: annvi 
hülyeséget, hogy az még hor-
rorparódiában. amerikaiban, 
sok-sok dalrafakadással já-
ró zenés filmben is sok. Na-
gyon sok. 

Hinwood, Meatloaf. 

Egv bizonyos Danny Peary 
nevű úr í r ja a Cult Movies 
elnevezésű szaklapban: ..ez a 
fi lm határozottan tetszik 
azoknak, akik kívülállóknak 
tekintik m a g u k a t . . . nincs 

másfél millió dolláros költ-
séggel — a '75 tavasza óta el-
telt jó tizenhárom esztendő 
viszont, úgy látom, nagyon is 
megtartott annyira bennün-
ket ió közép-kelet-európai-
aknak. hogv váltig csak néz-
degéljük (bambán már nem. 

még egy film. amely ennyire d e u g y a n a k k o r elégtétel ér-
vegyes nézőközönséget von- z é s - | n é , k ü , j s ) a R o c k y H o r _ 
zana". És ígv tovább, végig 
egyféle megbocsátó-üdvözí-
tő stílusban, aká r egv hízás-
ra haj lamos nagybácsi, hat-
van fölött. 

Emlékszem. 1975 tavaszán 
a londoni metró telis-teli volt rettáról 
Rocky Horror Shote-plaká- annyira 

ror Picture Show-t. azaz a 
'76 ápril is elsején (!) bemu-
tatott moziváltozatot. Közben 
velünk elég sok minden tör-
tént ugvan — egvebek mel-
lett a Peter Stuvvesant-ciga-

is leszoktunk — 
viszont mégsem. 

tokkal. Vértől csöpögő vörös hogv mostanság ne tűnjék io-
feliratok. démoni, nőies fér-
fi. vagy férf ias női (mindegy: 
ronda) vigyorgó arc — kö-
zép-kelet-európai huszon-
évesek. bamba elégtétellel 
nézdegéltük, az öles Marti-
ni- meg John Plaver 's-hirde-
tések között, védekezően a 
Peter Stuvvesant-cigaretta 
füsti l latának ködébe burko-
lózva. Mint kiderült, az a 
Rocky Horror Show még 
nem volt ez a Rockv Horror 

gosnak a kérdés, amit a sai-
tóvetítésről kifelé iövet hal-
lot tam: úristen, hát ennvire 
nem lennénk felnőttek? 

Amit a jó nyugati kolléga 
azaz ír. amúgv nagybácsi san — a 

fi lm ..csak egv kicsit fárasz-
tó" és ..kimerül, az azt el-
ső alkalommal megnéző em-
ber számára egv kissé konfú-
zussá is válik" — azon lehet 
ugyan ióócskán mosolyogni 
— azon viszont már iiedezni 
sokkal jobban, hogv megtud-
hat tuk: mekkora kultusza, 
sikere és rajongótábora volt 
(és van máig) ennek a ..kul-
tuszfi lmnek" nevezett, zagy-
ván degenerált földönkívü-
lieket. Frankensteint, homo-
kosokat és Drakula-históriá-
kat összezutvuló. lehangoló-
an gyermeteg és félelmetesen 
ió zenéjű mozidarabnak. (Az 
Időkizökkentö és a Mi tör-
tént a szombat éjszakával? 
című dal egészen pompás.) 

Ha pedig a derék Dannv 
Peary netán úira meg akar -
ja nézni a nagyhírű Rockv 
Horror Picture Show-t — 
mivel a filmet első alkalom-
mal látókra történt célzása 
ezt sejteti —. szóval, ha me-
gint betévedne a moziba, 
ahol a kísértetkastélvban 

Jelentem: dehogynem. Va-
gyunk is. Mi igen. Hogv ők. 
amarra napnyugta felé . . . 
hát igen. A Rockv Horror partvra összegyűlt hölgyek és 
Picture Show amely első- u r a k e Ky-egv várat lan pilla-
rangu zenevei. kivalo kore-
ográfiával. nagyszerű színé- n a t b a n v a d r o c k a n d r o l l b a 

szi alakításokkal és több. ki- kezdenek, a púpos szolga és 
mondottan nagy hatású ie- az i f jú pár (amely persze el-

Show: a Roval Court Szín- lenettel ajándékoz meg ben- t é v e d t a z ú t o n é s teljességgel 
ház egyik ..mellékszínpadán" nünket. e felszíni és felszi-
iátszották még akkor csupán, nes. merőben technikai iel-
ám akkora sikerrel, hogv be- legű csillogásokon felül, eze-
került az ötszáz férőhelyes ken túlmenően tar talmiak-

Tanfolyam 
A Budapesti Műszaki 

Egyetem Mérnöktovábbkép-
ző Intézete és az MTESZ 
Csongrád Megyei Szervezete 
Tulajdon, tőke, társulás 
címmel előadás-sorozatot 
szervez az Országgyűlés ál-
tal nemrégiben elfogadott 
ú j társasági törvényről. A 
Budapesten elhangzó elő-
adásokat a Magyar Posta 
' hangkoníerencia-rendszeré-
nek segítségével a nagyobb 
városokba egyenes adások-
ban közvetítik. A helyszínek 
között kétirányú kapcsolat 
lesz, ennek segítségével a 
konzultáció során: a szege-
di teremben helyet foglalók 
kérdéseket tehetnek fel « 
budapesti előadóknak. A 
tervezett időpontok: novem-
ber 15.j 22., 29., december 
6. és 13 Valamennyi a lka-
lommal 14 óra a kezdési 
időpont. 

Előadók és témakörök: 
Lányi György, az MSZMP 
Központi Bizottságának 

munkatársa — A tervutasí-
tásos gazdaságtól a piacgaz-
daság felé; Vértes András, 
a KSH Gazdaságkutató In-
tézetének munkatá rsa — 
Vállalkozás és vállalat; Ko-
máromi Péter, a Magyar 
Gazdasági Kamarától — 
Tőke, tőkemozgás, tőkepi-
ac ; Falusné Szikra Katalin. 
Marx Károly Közgazdaság-
tudományi Egyetem — Tu-
lajdon és tulajdonos az ál-
lami vállalatnál; Sárközi 
Tamás, Minisztertanács 
Parlamenti Titkársága — 
Társulási formák a Gazda-
ságban: Bácskai Tamás, 
Marx Karolv Közgazdaság-
tudományi Egyetem — A 
külföldi tőke Magyarorszá-
gon; Martos István, a Me-
dicor vezérigazgatója — 
Változás a nagyvállalatok 
i rányí tásában: Kameniczky 
István, az MSZMP Közpon-
ti Bizottságának munkatá r -
sa — Munkahelyi demokrá-
cia, dolgozói részvétel és a 
társulások, L a k y Teréz, az 

Állami Bér- és Munkaügyi 
Hivatal munkatársa — Ma-
gánvállalkozások, magántö-
kei, vagyonosodás; Lányi 
György — Társulások és 
politika. 

Jelentkezni írásban és te-
lefonon lehet, az MTESZ 
Csongrád megyei t i tkársá-
gán, Kígyó utca 4. (11-511), 
november 3-áig. 

ártatlan) magvar popegvütte-
seket megszégyenítő fölké-
szültséggel danólásznak: 
meglehetősen jó popzenére 
— nos. váljék mindez Pearv 
úr egészségére, s akár iria le 
újra . hogv e film határozot-
tan tetszett azoknak, akik kí-
vülállóknak tekintik magu-
kat. továbbá nincs még egv 
film. amelv ennvire vegves 
nézőközönséget vonzana. Mi 
kérem, ennyire kívül — még 
kiliebb — állunk. Vagv ha 
úgy tetszik: ennvire azért 
nem vagyunk vegyesek. 

Domonkos László 

Az amerikai nagykövei — angolórán Nagy László felvétele 

A névadók felelőssége A Himnusz közös eléneklé-
óriási, különösen, ha isko- se után Kovács László, a 
Iáról van szó, melynek fa- gimnázium igazgatója mon-
lai állni fognak száz év dott megnyitóbeszédet, majd 
múlva is, gondolati folyto-
nosságát pedig a tanárok, 
diákok, s az elsajáított szel-
lemiség dinamikus, változó, 
de lényegét megőrző egy-
másra hatása biztosítja. Jó, 
ha a mindezt fémjelző in-
tézménynév szervesen kö-
vetkezik az iskola által köz-
vetíteni kívánt gondolati-
ságból. Szeged nemrég épült 
idegen nyelvű gimnáziuma 
ünnepélyes keretek közt 
Deák Ferenc nevét vette 
föl, Deákét, akiről egyre in-
kább kiderül, hogy bár ke-
vésbé látványosan, mint 
csillogóbb nómenek viselői, 
de mindent megtett ezért a 
hazáért, amit az adott kor-
ban, s lehetőségek között 
tenni l e h e t e t t . . . És nem-
csak mindent megtett, de 
mindent a legjobban tett 
meg. Szimbólumok, amint 
tudjuk, nincsenek, ám et-
től eltekintve úgy talál juk, 
hogy Deák Ferenc, s a ne-
vét választó gimnázium ál-
talános törekvései közt ha-
sonlóságok fedezhetők föl; a 
névválasztás tehát a legjob-
ban sikerült. 

Az ünnepélyes névadóra 
tegnap, szerdán került sor. 

Blazovits László, a történet-
tudomány kandidátusa 
emlékezett meg Deákról, il-
letve történeti keretbe he-
lyezte a nevét fölvevő in-
tézményt. Ismertette, Szeged 
miként lett iskolavárossá, s, 
hogy a gimnáziumnak az 
adott lehetőségek közt mi-
lyen szerepe lehet a deáki 
gondolatok szellemében mű-
ködni. Ezek után Müller Jó-
zsefné, a városi tanács el-
nökhelyettese ismertette a 
Művelődésügyi Minisztéri-
um leiratát, amely engedé-
lyezi a Deák név fölvételét. 
Mark Palmer, az Amerikai 
Egyesült Államok magyaror-
szági nagykövete — aki 
egyébként előzőleg igen kö-
tetlen légkörben beszélgetett 
már a tanulókkal, s angol 
nyelvtudásuk mértékét meg-
lepően jónak tartotta — 
mindenekelőtt Grósz Károly 
szerepét hangsúlyozta, az 
angol nyelv oktatásának nö-
vekvő szorgalmazása terén. 
A nagykövet szavait Szabó 
Judit , gimnáziumi tanuló 
tolmácsolta. 

Mindezeket Kovács László 
tájékoztatója követte, a je-
lenlévők képet kaphat tak az 
iskola építkezéséről, a taná-
rok és diákok közös társa-
dalmi munkájáról , s a köz-
tük így létrejött kollegiális 
kapcsolatról. Az igazgatói 
beszéd után kitüntetések át-
adása következett. Müller 
Józsefné Kiváló Munkáér t 
miniszteri kitüntetést nyúj+ 
tott át Óváry György . épí-
tésvezetőnek és Révész Mi-
hály művezetőnek; a Délép 
Kiváló Dolgozója kitüntetést 
Körmöczi Sándor művezető 
vette át. Szeged Városért 
Emlékéremben tízen része-
sültek, köztük Novak István 
építész, és Szekeres Mihály 
belsőépítész. 

A kitüntetések átadását 
gondosan összeállított ünne-
pi műsor követte, melyben 
közreműködött a gimnázium 
60 fős leánykara, s a sze-
gedi színház énekesei. A 
fölemelő hangulatú ünnepsé-
get a Szózat közös elének-
lése zárta, majd lehetőség 
nyílott a Deák Ferenc mun-
kásságát bemutató reprezen-
tatív kiállítás megtekintésé-
re is. 

F. Cs. 

Mison Nándor köszöntése 
Mison Nándor 1918-ban 

Szöregen született. Szülei 
kendergyári munkások vol-
tak, sokgyermekes családban 
nőtt föl. Az elemi iskola el-
végzése után nem tanulha-
tott tovább, így cipész-
szakmát tanult , ma jd 1934-
től 1936-ig segédként dolgo-
zott. 1936-ban aztán mégis 
a kereskedelmi szakmát vá-
lasztotta, először mint gya-
kornok, később eladó, majd 
még a felszabadulás előtt, 
1944-ig a Cipőkereskedelmi 
Rt. szegedi, illetve hódmező-
vásárhelyi fióküzletének ve-
zetője volt. Ezt követően 
katona lett, majd a felsza-
badulás után a mintegy 11 
ezer tagot számláló szegedi 
Munkásszövetkezet osztály-
vezetője, majd ügyvezető 
igazgatója az államosításig. 
Dolgozott a tanácsi appará-
tusban, a kereskedelemben, 
és 1954-től a Szeged Városi 
Tanács kereskedelmi osztá-
lyát vezette nyugdíjazásáig. 

A munkásmozgalommal 
fivérei, János és Gusztáv 
révén került kapcsolatba, 
de már gyermekkorától szü-
leivel részt vett a szegedi 
munkásotthon kulturális 
előadásain, sporteseménye-
in. 1938-ig tagja a szegedi 
i f júmunkás 
majd 1939-ben belép a pár t-
ba. Részt vett a Vörös Se-
gély gyűjtésben, a Népszava 
előfizetés agitálásban 1946 

tói, hisz több mint tíz évig 
a Belváros IV/A alapszer-
vezet t i tkára, majd ezt kö-
vetően a IV-es számú lakó-
területi pártvezetőség szer-
vező t i tkára volt 1982-jig. 
Aktivitását mi sem bizo-
nyí t ja jobban, hogy most 70 
évesen ez év szeptemberé-
ben az újonnan megalakult 
lakóterületi pártbizottság 
küldöttei ismét t i tkárhelyet-
tesnek választották meg. 
Társadalmi munkása a me-
gyei és városi pártbizott-
ságnak, a Hazafias Népfront 
és a Vöröskereszt helyi cso-
port jának, és 27 éve egyik 
ügyintézője a városi pártbi-
zottság panaszügyekkel fog-
lalkozó csoportjának. A jö-
vőbe vetett bizalma, derűs 
optimizmusa töretlen Mun-
kásságának elismeréseként 
többek között a Munka Ér-
demrend arany és ezüst fo-
kozata mellett a Felszaba-

tól három évig a szegedi dulási Jubileumi Emlékérem 
pártbizottság gazdasági, il- és a Szocialista Hazáért 
letve iroda vezetője. 1956- Érdemrend tulajdonosa, 
ban munkahelyén becsület-
tel helytállt, és eredményes * 
erőfeszítéseket tett azért, 
hogy a város áruellátása za-
vartalan legyen. Az MSZMP Mison Nándort 70. születés-Tegnap, szerdán délután 

alapítótagja, és elnöke vo(t 
a KPVDSZ szegedi szerve-

csoportnak, zetének, választmányi tagja 
az országos központ első bi-
zottságának. 

Nyugdíjba vonulása után 
sem szakadt el a mozgalom 

napja alkalmából Dáni ut-
cai ptthonában, családja kö-
rében, a megyei és a városi 
pártbizottság nevében Sza-
bó Sándor és Székely Sán-
dor első ti tkárok köszöntöt-
ték 

A Nobel-díjas Sillanpaa 
A finn irodalom nemzetkö- Sillanpaa mellett. Az Európa 

zi mércével mérve is kiváló- Könyvkiadó 1981-ben ielen-
ságá, Frans Eemil Sillanpaa tette mee a három regénvt — 
kevesek előtt ismert még ha- Silja. Egy férfi útja és Embe-
zánkban. pedig hazai mélta- rek a nyári éjszakában — 
tói is a legkülönbek közül va- egy kötetben. A világhírű 
lónak ismerik el. A gyönyörű íróról holnap, pénteken dél-
finn tái. ezernyi á rnvala tá- után 5 órakor Aarne Laurila 
val. és a benne élő. néha ver- professzor tar t előadást a 
gődő finn ember ugyancsak Magyar—Finn Baráti Kör 
ezernyi rezdületével — ez szervezésében a városháza 
tölti be írásait. Nobel-díjjal klubtermében, születésének 
1939-ben tüntették ki Nuo- 'századik évfordulója alkal-
rena Nukkunut cimű regé- mából. Beköszöntőül Abra-
nyéért. ami magvarul ugvan- hám Csilla. Bálint Ilona, Fe-
ebben az évben Silja címen ke te Ágnes és Huszár Bor-
jelent meg. Egv parasztosa- bála lép a közönség elé. 
Iád széthullásának és egv mindnyájan a Tömörkény 
tragikusan végződő idillnek István Gimnázium és Művé-
a története a könyv. naUsi - szeti Szakközépiskola diák-
ben a f inn polgárháborúval, iai. Az előadást diavetítés kí-
Tudjuk. Silja a lakiát felesé- séri. A kör t a g i a i r a . é s a finn 
géről mintázta az író. aki irodalom iránt érdeklődőkre 
nyolc gyereket szült, és ió- egyaránt számítanak az est 
ban-rosszban ki tar tot t rendezői. 

Pályázat gyerekeknek 
Az Iparművészeti Múzeum 

ú j ra meghirdeti karácsony-
fa-díszítő pályázatát 8—15 
éves gyerekek számára. A 
pályázaton bárki részt ve-
het akár egyedül, akár cso-
porttal : testvérek', baráti tár-
saságok, iskolai őrsök, osz-
tályok. A múzeum írásban, 
rajzban, maketten vagy bár-
mely elbírálható formában 
olyan pályamüveket vár, 
amelyeket a gyerekek ma 

guk terveztek, és el is tud-
nak készíteni. Az első 10 
helyezett december 10-én, a 
múzeum kupolacsarnokában 
10 fenyőfát díszíthet fel sa -
ját tervei szerint. A pálya-
műveket postán, vagy sze-» 
mélyesen 1988. november 11-
ig lehet e l jut ta tni az Ipar-
művészeti Múzeumba. (1091 
Budapest, Üllői út 33—37 ). 
A nyerteseket november 22. 
után értesitik (MTI) 


