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Melyben megjelenik az elsû mozgÂfilm,
de szereplûi engedetlens¢g¢nek k´sz´nhetûen nem arat sikert,

pedig mü¢rtû k´z´ns¢g elûtt ker¡l levetÁt¢sre

Mennyi, de mennyi kalandot, t´rt¢netet rostÀl ki eml¢kezet¡nkbûl az idû, barÀtaim,
tÀtongÂ, s´t¢t lyukakkal szÂrva tele a mÃltat, akÀr szuvasodÀs a fogsort, de rem¢lem,
felbukkan m¢g lassan csendesedû lelketekben annak a napnak estje, mikor a elsû ve-
tÁtûg¢pet ¢s mozgÂfilmet valami vÀndorkom¢diÀs a vÀroskÀnkba hozta, hogy a kor
ÃjdonsÀgÀval, annak szÂrakoztatÂ voltÀval n¢hÀny hatos ellen¢ben ´sszeismertessen
benn¡nket. KorsÂink f¡l¢t el nem engedve, akÀrha attÂl rettegt¡nk volna, a g¢pezet
szokÀsai k´z¢ tartozik a figyelmen kÁv¡l hagyott poharak ki¡rÁt¢se, tettetett szak¢r-
telemmel, elv¢gre a Dioseker Oekonomie, azon bel¡l a Zucker und Spiritusfabriks
Aktiengesellschaft gyÀrcsarnokaiban, mühelyeiben mindenf¢le ´rd´ng´s szerkezet-
hez volt mÀr szerencs¢nk, tÃlest¡nk a robbanÂmotorokkal valÂ talÀlkozÀson is, vizs-
gÀlgattuk a reb Marmonstein Matesztûl (ñlov hasolom) ´r´k´lt korcsmÀm k´zep¢re
kitett g¢pet, melyrûl a bûven borsozott pacalt kanalazgatÂ k´v¢r tulajdonosa k¢t ha-
rapÀs k´z´tt azt ÀllÁtotta, k¢pes megelevenÁteni, mozgÀsra bÁrni a korong alakÃ dobo-
zokban tÀrolt filmeken meg´r´kÁtett szem¢lyeket, amint a s´t¢ts¢g beÀll. Addig hitelbe
evett-ivott, nagy hangon grÂfokat, mÀgnÀsokat, hÁres müv¢szeket emlegetett, kiket
szint¢n elkÀprÀztatott masinÀjÀval, olyan meghitt k´zvetlens¢ggel hivatkozott rÀjuk,
mintha legalÀbbis az ajtÂ elûtt vÀrakoztak volna, hogy a kellû pillanatban ugorjanak,
¢s kiegyenlÁts¢k a szÀmlÀt, sz¢les mozdulatait segÁts¢g¡l hÁva bizonygatta kedves, a ven-
dekre jellemzû n¢met akcentusÀval, mekkora m¢rt¢kben elcsodÀlkoztatta azokat, ki-
ket beavatott elûadÀsaiba, titokzatos, bujkÀlÂ mosollyal bajszÀn elhÀrÁtotta megk´rny¢-
kez¢seinket, Àruljon el n¢hÀny dolgot, mi is vÀr rÀnk, t¢nfergû utcagyerekeket szalasz-
tott el a vÀroska minden pontjÀra a vetÁt¢st tudtul adÂ nyomtatvÀnyokkal, egyet be-
biggyesztett reb Marmonstein Matesztûl (ñlov hasolom) ´r´k´lt korcsmÀm ablakÀba
is, eredeti francia gyÀrtmÀnyÃ kom¢diÀt Ág¢rve, felejthetetlen mÂkÀt, derüt, mely hoz-
zÀ sem m¢rhetû vÀsÀri csepürÀgÂk ripacskodÀsaihoz. Nem is bÀntam, hogy Àtrendezte
az ivÂt, az elj´vendû rebach rem¢ny¢ben d´rzs´lgettem tenyerem, megpuhulva a sok
emlegetett, tiszteletet ¢bresztû n¢v hallatÀn, hogy tÀvoli birtokosok csaknem erûszak-
kal marasztaltÀk m¢g n¢hÀny elûadÀs erej¢ig, mÁg a t´bbiek az ÁvlÀmpÀkat, kerekeket,
Àtt¢teleket tanulmÀnyoztÀk elm¢ly¡lten, s az alkonyulat ¢rkezt¢vel valÂban Ág¢ret¢hez
hÁven sz¢pen megtelt az ivÂ, f¡st´l´gtem is magamban, mi¢rt csak olyan kism¢rt¢kü
ÀrkiigazÁtÀst ejtettem, s noha a jÂllakott, k´v¢r vend vetÁtû biztosÁtott, hogy elûadÀsa
teljesen vesz¢lytelen, tüzbiztonsÀgos, a drÀgÀbb italokat a kÀrmentûbe helyeztem. LÀt-
nivalÂan szakavatott, gyakorlott mozdulatokkal füzte be a filmet, egy pillanatra sem
bizonytalanodott el, m¢g ha Herr Vincenzo sz¡ntelen¡l ott is duruzsolt a f¡le mellett,
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hallatlan t¡relemmel gyûzk´dte, kiss¢ tÃlfolyÂ termete ellen¢re is belef¢rne az aprÂcs-
ka kockÀba, an¢lk¡l, hogy ́ sszehÃznÀ magÀt, vagy lemaradna belûle valamelyik tagja,
sz¡ks¢gtelen fogyÂkÃrÀba kezdeni, mire az megnyugodva k´ny´knyi s¡vegcukrot
kezdett szopogatni, Sch´n Attila n¢mi fenntartÀssal szeml¢lte a filmszalag tekerv¢nyes
ÃtjÀt, minden oldalÀrÂl k´rbejÀrta a g¢pezetet, akÀrha gyeng¢j¢t szerette volna kipu-
hatolni, a tudatlanabb cukorgyÀri munkÀsok, majorsÀgi alkalmazottak kiss¢ hÀtrÀbb
hÃzÂdtak, a bÀtrabbak ûsi babona hatÀsÀra csorba zsebt¡kreikkel a vetÁtû k´zel¢be me-
r¢szkedtek, hogy meggyûzûdhessenek, nem kÁs¢rtettel van dolguk, ha mÀr szemf¢ny-
vesztû elûadÀsk¢nt terjedt el a mutatvÀny, megnyugodva mutattÀk a k´zel¡kben ¡lûk-
nek, a vetÁtû t¡k´rk¢pe lÀthatÂ, ennek ellen¢re a k¢telkedûk fokhagymagerezdekkel
kenegett¢k nyakuk hajlatÀt, s fesz¡leteket k¢szÁtettek kez¡k ¡gy¢be. Izgalmunk a te-
tûfokÀra hÀgott, mikor a vetÁtûmester int¢s¢re lecsavartuk a kanÂcokat a lÀmpÀsok-
ban, elfÃjtuk a gyertyÀkat. Elûsz´r csak sercegû surrogÀst lehetett hallani, majd t´bben
´nk¢ntelen¡l felkiÀltottak, sz¢keikkel hÀtrahûk´ltek, az ott ¡lûk ´l¢be potyogva, mi-
kor reb Marmonstein Matesztûl (ñlov hasolom) ´r´k´lt korcsmÀm csupasz falÀnak
asztallapnyi r¢szlet¢n ¢lesen megvilÀgÁtott n¢gyzetben egy el¢gg¢ homÀlyos k´rvonalÃ
Ãr lovagolni kezdett. A szÁvemhez kaptam, kis hÁjÀn besz¢d¡ltem szegecselt r¢zpultom
alÀ, mikor a szemcs¢s alakban k¢ts¢get kizÀrÂan rÀismertem reb Marmonstein Ma-
teszre (ñlov hasolom) a k¢p szemcs¢ss¢ge ellen¢re, amint f´ldszÁnü temet¢si k´p´-
nyeg¢t lobogtatja szemrehÀnyÂan fel¢m, f¢lelmemben csaknem rÀzendÁtettem a 91.
zsoltÀrra, a Sir sel pedÂimra, de m¢g mielûtt hangom a r¢m¡let lek¡zd¢s¢re kiereszt-
hettem volna, Herr Vincenzo tolakodott el¢m, el¢gedetten nyugtÀzva, hogy
amennyiben a lÂ is belef¢r a kockÀkba, Ãgy mÀr neki sincs semmi f¢lnivalÂja, j¢ghideg
verÁt¢kem t´r´lgetve a s´t¢tben szÁverûsÁtû utÀn tapogattam, kiss¢ a vÀllam k´z¢ hÃzott
fejjel, hÀtha a falon vÀgtatÂ szellem szÀmon k¢r tûlem ezt-azt, a k´rvonalaiban lÀtott
k´z´ns¢g is halotti csendbe merevedve lapult, n¢hÀnyan az asztal alÀ menek¡ltek, mi-
kor a lÂ fel¢nk ugrott, Àm megk´nnyebb¡l¢s¡nkre a f´ldre ¢r¢s utÀn is a falon maradt,
akÀr l¢gy az enyvvel Àtitatott papÁron. A vend vetÁtû jÂÁzüen nevetett jÀratlansÀgun-
kon, a technika csodÀit emlegette, lÀttam, amint a tÀmadÂk Âvatosan, hangtalanul, a
padlÂn kÃszva az udvar raktÀrai fel¢ tartanak, hÀtha a kinti k´vezeten galoppozik va-
laki, mÀsok veszedelmes fenevadk¢nt k´zelÁtett¢k meg a vilÀgos, villÂdzÂ n¢gyzetet,
boros¡vegek nyakÀval b´k´dtek a vakolat fel¢, sikoltozva visszahÃzÂdtak, ha a lovas
fel¢j¡k vicsorÁtott. çlm¢lkodva vakargattuk Àllunk, mint a prÂf¢tÀt hallgatva a k´v¢r
vetÁtût, ki, hogy csodÀlkozÀsunkat fokozza, mindig elûre bejelentette, milyen mutat-
vÀny is k´vetkezik a falon, s valÂban, amikor azt megjÂsolta, a lÂ felÀgaskodott, enge-
delmesen kalimpÀlt fel¢nk mellsû lÀbaival, s mikor j´vend´lve volt, a lovas leszÀllt a
nyeregbûl, s a vetÁtû felszÂlÁtÀsÀnak eleget t¢ve m¢lyen meghajolt, majd egy villanÀs
k´vetkezett, s eltünt a vakolatrÂl, tÀtongÂ s´t¢t n¢gyzetet hagyva maga utÀn. Moccanni
sem mert¡nk, azt vÀrva a k´vetkezû pillanatban, azon a büv´s helyen sokkal gono-
szabb l¢ny tünik majd fel, kinek a hatalmÀban lesz, hogy leszakadjon a falrÂl, s k¢n-
k´ves fÃjtatÀssal sz¢t¡ss´n k´z´tt¡nk, a vetÁtûmesternek szem¢lyesen kellett vilÀgos-
sÀgot teremtenie, hogy a tekercset kicser¢lhesse varÀzshatalmÃ g¢p¢n, tÁzen is ugrot-
tak, hogy magukhoz t¢rve r¢v¡let¡kbûl jÂindulatÃan belekarolhassanak az okkult tu-
lajdonsÀgokkal felruhÀzott vetÁtûmesterbe, cibÀltÀk a pult fel¢, tudakolva, mihez is len-
ne gusztusa, s mÁg az szÂrakozott k¢zzel bÂklÀszott vagy egy tucat stamperli k´z´tt,
szavÀt lest¢k, hÀtha k´zelebbrûl megmagyarÀzza a csodÀt, milyen elven mük´dik az
aprÂcska, kiterjed¢stelen lovas, milyen nyelvü varÀzsig¢k segÁts¢g¢vel id¢zhetû meg,
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hogyan tudja a hatalmÀban tartani, egyed¡l PepÁk Zefstein akad¢koskodott, hogy
mindez nem szemf¢nyveszt¢s, B¢csben mÀr lÀtott hasonlÂt, azt azonban elismerte,
eg¢szen ¢lethüen fel vannak ´lt´zve a bolhÀk, lÂbûrbe bÃjtatva ¢s ÀlszakÀllban szinte
felismerhetetlenek, bÀr meglehet, a lÂ egyszerüen lÂbolha, ritkÀbb is az, mint mondjuk
a kutyabolha, de errûl a k¢rd¢srûl ki kellene k¢rni egy Àllatorvos szakv¢lem¢ny¢t. A
k´v¢r mutatvÀnyos hirtelen nûtt n¢pszerüs¢g¢t derekasan kihasznÀlva d´nt´gette
magÀba a f¢ldeciket, lÀtni valÂ volt gyakorlottabb szemnek, hozzÀ van szokva az ilyes-
mihez, m¢g csak ki sem v´r´s´d´tt, homÀlyba burkolva, f¢lszavakkal magyarÀzatba
kezdett, nehogy rÀj´jj¡nk, mi is a nyitja talÀlmÀnyÀnak, atyaian bÂlogatott, mik´zben
a lehets¢ges magyarÀzatait fejtegett¡k a mozgÀsnak, elismerû moraj hullÀmzott v¢gig
reb Marmonstein Matesztûl (ñlov hasolom) ́ r´k´lt korcsmÀm ivÂjÀn, a vetÁtûtermen,
mikor a mÀsik filmet füzve megÁg¢rte, azon nûi budoÀrt lÀthatunk majd, erre a fele-
s¢g¡kkel megjelentek nej¡kkel alkudozÀsokba kezdtek, füt-fÀt Ág¢rve, csak maradhas-
sanak, a fiatalkorÃakat hazak¡ldt¢k, a f¢rfik´z´ns¢g sz¢k¢n ¡getve elûr¢bb t´rt, az
elsû sorban ¡lûk csaknem a falra tapadtak, bizalomgerjesztûen minduntalan a vend
vetÁtûmester hÂna alÀ bÃjtak, hogy sajÀt f¡l¡kkel hallhassÀk, a filmen szemrevalÂ fiatal
h´lgy is jelen lesz. FeltÀmadÀsra sem vÀrhatnak a legbuzgÂbb hÁvûk olyan odaadÀssal,
mint a film elindÁtÀsÀt lest¡k. Stofek TamÀs ujjongva tapsolni kezdett, amikor kiraj-
zolÂdott elûtt¡nk a megÁg¢rt budoÀr, mÀsok is elismerûen d´rm´gtek a s´t¢tben, lÀm-
pÀsokk¢nt felparÀzslottak az izgatottan szÁvott cigarettÀk, szivarok, elkerekedett szem-
mel figyelt¡k, amint a valÂban szemrevalÂ fiatal h´lgy belibben az ajtÂn, l¢legzet-visz-
szafojtva vÀrtuk, mihez is kezd, gondolatainkkal szinte szuggerÀltuk, vetkûzz´n mÀr,
ne hÃzza az idût, s mintha akaratunknak vetette volna alÀ magÀt, n¢mi t´preng¢s utÀn
levetette kalapjÀt, a nyitva felejtett szÀjakbÂl elûvillanÂ fogsorok f¢nylettek, az ajkakon
nyÀl csillogott, a hÀtrÀbb ¡lûk felÀlltak, de egy¢b mozdulatot nem tettek, pedig mÀr
k´rm¡k p´rzs´lte a stimfli parazsa, idûnk¢nt hallani lehetett, ahogy az ÀdÀmcsutkÀk
ugrÀlnak a torkokban, midûn a h´lgy kifüzte cipûj¢t, majd nagy vajdlingot kerÁtett,
szembogarainkban mÀr lÀttuk a gy´ngy´zû f¡rdûsÂkat, habzÂ szappanokat, az alÀme-
rÁtkezû testet, s szavamra, barÀtaim, mindnyÀjan benn¢gt¡nk volna, ha akkor gyulladt
volna meg a tetû, de ahelyett a lÀtvÀny t¡zesÁtett benn¡nket, vagy ´tven segÁtûk¢sz
kar gombolta volna a h´lgy mell¢nyk¢j¢t, PepÁk Zefstein az ¢lm¢nytûl Àtitatva ekkor
sz¢d¡lt a vetÁtûg¢p lencs¢je el¢, fej¢nek borzongatÂan sz´gletes kontÃrjait helyezve a
h´lgy test¢re, mire csaknem megvert¢k, hogy megzavarta az ÀhÁtatot, s a h´lgy, akÀrha
ez az aprÂcska incidens megs¢rtette volna, epeked¢s¡nknek fittyet hÀnyva a vajdling-
ba almÀt kezdett hÀmozni. T¡relmesen vÀrtunk, aff¢le nûi szesz¢lynek tudva be se-
r¢nyked¢s¢t, Àm az rettentû konoksÀggal dolgozott, lÀthattuk, mekkora halom van
mellette, tÁz r¢tesre elegendû, a Stofek TamÀs ekkor hajolt a vetÁtûmester fel¢, rajon-
gÀstÂl selymes hangon arra k¢rve a mestert, a k´zkÁvÀnsÀgnak eleget t¢ve hadd vegye
le a h´lgy legalÀbb a szoknyÀjÀt is. A mester lekezelûen kuncogott, s tovÀbbi fûz¢si,
s¡t¢si elûk¢sz¡leteket prognosztizÀlt. A vend szerencs¢tlens¢g¢re azonban t´bben hal-
lottÀk Stofek TamÀs kÁvÀnsÀgÀt, s k´vetelûzûn csatlakoztak a k¢relmezûh´z, ugyan ki-
nek lenne az baj, ha a h´lgy a falon szoknya n¢lk¡l k¢szÁtene pit¢t, s a mind felhÀbo-
rodottabb t´meget Herr Vincenzo sem tudta lepisszegni, ki a t´bbiekkel ellent¢tben
hatÀrtalanul kÁvÀncsi volt arra, ilyen bonyolult g¢pezet segÁts¢g¢vel hogyan lehet a
vakolaton fûzni, nem lesz-e m¢szÁzü az ott k¢sz¡lt ¢tel, k¢sz lett volna test¢vel megv¢-
delmezni a szende almapucolÂt a csûcsel¢k ´nk¢nyesked¢s¢vel szemben. A vend ve-
tÁt¢sz nyilvÀn nem az elsû alkalommal ker¡lt ilyen k¢nyes helyzetbe, a betermel¢sre
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vÀrÂ kupicÀk k´z¡l talÀlomra kivÀlasztva egyet birkat¡relemmel, a szavakat taglalva
elûadÀsba fogott volna, megvilÀgosÁtandÂ elm¢nk az ´rd´gi szerkezet felûl, Àm a tor-
kÀra forrt a szÂ, mikor tekintete v¢gigsiklott Sch´n AttilÀn, aki a piszkavasat lÂbÀlva
fenyegetûen k´zeledett fel¢, s ellentmondÀst nem türûen utasÁtotta az egyre nagyobb
zavarban szabÂdÂ mutatvÀnyost, hogy azonnal szÂljon be a g¢pezetbe a h´lgynek,
hagyja abba az almahÀmozÀst, Àlljon fel, ¢s vegye le a szoknyÀjÀt. A jokulÀtor hitetlen-
kedve bÀmult rÀnk, tr¢fÀt gyanÁtott, k¢nyszeredetten mosolyogni prÂbÀlt, mire vÀrat-
lanul kapott egy nyaklevest, erre gy´ngy´zû homlokkal, dadogva fejtegetni kezdte a
lÀtvÀny l¢trehozÀsÀnak l¢nyeg¢t, majd mikor az orra alÀ dugott piszkavas kormos csÁ-
kot rajzolt ajkÀra, javÀra ÁrandÂ, kÁs¢rletet tett, hogy bekiabÀljon a g¢pbe, bÀr lÀtni
valÂ volt, m¢lyen megbÀnta azt a pillanatot, amikor fel¡t´tte sÀtrÀt ennyi k´t´z¢sre
¢rett bolond k´z´tt. M¢g mielûtt bÀrki helytelenÁten¢ Sch´n Attila hatÀrozott fell¢p¢-
s¢t, a ments¢g¢re sietve k´teless¢gemnek tartom megjegyezni, hogy barÀtunk fenyÁtû
eljÀrÀsa r´gt´n mÀs megvilÀgÁtÀsba ker¡l, ha elÀrulom, vÀroskÀnk szÁnjÀtszÂk´ri ren-
dezûi is gyakran kik¢rt¢k a mindennemü tudomÀnyokban, müv¢szetekben jÀratos
Sch´n Attila v¢lem¢ny¢t, amennyiben Ãj darabot ÀllÁtottak szÁnpadra, nem lehetne-e
azt jobbÀ, eml¢kezetesebb¢ tenni, hatÀsosabbÀ, valamif¢lek¢pp idomÁtani vÀroskÀnk
t´rt¢n¢seihez, bÀr, megvallom, helyenk¢nt cenzori benyÃlÀsok, hÃzÀsok is t´rt¢ntek,
fûleg azok utÀn, hogy egy alkalommal, mikor egy porlepte szerzû Hunyadi LÀszlÂjÀt
vitte szÁnre a VÀrosi Müvelûd¢si K´r, a v¢rlÀzÁtÂ cselekm¢ny olyan m¢rt¢kben bÀntotta
Sch´n Attila igazsÀg¢rzet¢t, aki persze tisztÀban volt a t´rt¢nelmi esem¢nyekkel, m¢gis
azt vÀrta, az idû mÃlÀsÀval, a müv¢szet segÁts¢g¢vel, annak szabadossÀga okÀn mÀs,
szerencs¢sebb v¢gkifejlet adhatÂ a nagy nemzeti trag¢diÀnknak, nem kell a r¢gi krÂ-
nikÀk betüihez ragaszkodni, a dolgokrÂl mit sem sejtû asszonyokat, leÀnyokat zoko-
gÀsra k¢nyszerÁteni, el¢rni, hogy a kev¢sb¢ müvelt szÁnhÀzkedvelûk az elhangzÂ tart-
hatatlan vÀdak hallatÀn n´vekvû d¡hvel ́ sszesÃgjanak, s az osztrÀk ÀrmÀnyt emleges-
s¢k, ez¢rt az utolsÂ felvonÀsban, a Hunyadi LÀszlÂ lefejez¢s¢re tett elûk¢sz¡letek k´-
zepette elvakult felhÀborodÀsÀban bevÀgtatott a XV. szÀzadi kulisszÀk k´z¢, s sz¢tcsa-
pott a cenk Cillei-pÀrt fûkolomposain, kicsavarta a bakÂ kez¢bûl a pallost, azzal ker-
gette meg a rongyra festett vÀrfalak alatt a csÃf V. LÀszlÂt, kiszabadÁtotta b¢klyÂibÂl a
haza javÀt akarÂ Hunyadi sarjait, s aratott tett¢vel viharos sikert, mivel Ãgy hitt¢k, a
darab szÁnre ÀllÁtÂi fundÀltÀk ki ezt a vÀratlan megszabadÁtÂ befejez¢st, hosszasan tap-
soltak, virÀgcsokrok rep¡ltek fel¢, a kell¢kek k´z¢ tartozÂ pallossal hadonÀszva tudta
csak elker¡lni, tegyenek le az utolsÂ felvonÀs Ãjrak´vetel¢s¢rûl, a szÁnpadra felnyo-
mult t´meg vÀllÀra emelve ¡nnepelte felvÀltva Hunyadit ¢s Sch´nt, mÁg az ellenÀllÀst
megkÁs¢rlû bakÂt a k´t´zûhelyre szÀllÁtottÀk, a darab rendezûi tanÀcstalanul rÀncoltÀk
homlokuk a lÀtottakon, s a k´vetkezû este, mikor Sch´n Attila nem jelent meg a k´-
z´ns¢g sorai k´z´tt az eredetileg eljÀtszÀsra rendelt befejez¢ssel, Hunyadi LÀszlÂ le-
fejez¢s¢vel ¢rt v¢get a trag¢dia, a felhÀborodott, v¢rszomjas k´z´ns¢g Sch´n Attila
szÁnrel¢p¢s¢t k´vetelve elÀrasztotta a jÀt¢kteret, megfenyÁtette a t´rt¢ntekre szavakat
sem talÀlÂ rendezût, ami¢rt a gyatrÀbb vÀltozatot merte eljÀtszani, Sch´n Attila nev¢t
skandÀltÀk, ez¢rt, b´lcsen engedve a k´zhangulatnak, a gaz V. LÀszlÂt ¢s udvartartÀsÀt
fejeztett¢k le a j´vûben, Hunyadi LÀszlÂnak pedig ´r´k´s kaszinÂtagsÀgot adomÀ-
nyoztak. M¢g a legnagyobb tapasztalattal bÁrÂ rendezûk is kik¢rt¢k a premier elûtt
barÀtunk v¢lem¢ny¢t, hogy ki mikor kit ́ lj´n meg, azt mik¢ppen cselekedje, mintsem
el¢be menjenek a tettek k´vetkezm¢ny¢vel jÀrÂ f¢lre¢rt¢seknek, Ágy szÀmtalan
klasszikus darab Àtirata sz¡letett meg, Othello p¢ldÀnak okÀ¢rt az intrikus JagÂt foj-
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totta meg, majd csalÀdot alapÁtott DesdemonÀval, a hozzÀ¢rtûbb kritikusok v¢lem¢nye
szerint is az ÃjÁtÀsok, az eredetitûl elt¢rû ¢rtelmez¢sek, melyekrûl gyakran a pillanatnyi
hangulat d´nt´tt, jobb v¢gkifejleteket sz¡ltek az eddig bemutatottak¢nÀl is. A vÀndor-
szÁntÀrsulatok mÀr az elsû elûadÀs utÀn megtanultÀk tisztelni Sch´n Attila nev¢t, ki
az¢rt sok esetben nagyvonalÃnak, meg¢rtûnek bizonyult, Àm az idûk folyamÀn oly-
annyira elk¢nyeztett¢k a darabok cselekm¢ny¢be adott teljhatalommal, szabad k¢zzel,
hogy nem türhette, ha valaki azt semmibe veszi. Csak mikor v¢get ¢rt a film, hagyott
alÀbb a vetÁtûmester kioktatÀsa a vÀroskÀnk kulturÀlis ¢let¢ben uralkodÂ, mindenkit
marad¢ktalanul kiel¢gÁtû viszonyokrÂl, ennek ellen¢re a vend h¡pp´gve bizonygatta,
a vilÀgon semmi befolyÀsa nincs a filmen lÀthatÂ t´rt¢n¢sekre, a lÀtott h´lggyel, kit
lÀtomÀsbÂl sem ismer, nincs semmif¢le kapcsolatban, az elûbb csak tekint¢ly¢t szerette
volna n´velni, mikor Ãgy tett, megjÂsolja az esem¢nyeket, de hiÀba is utasÁtanÀ, vegye
le a szoknyÀjÀt, mert szÀzszor is csak a kalapjÀt ¢s a cipûj¢t veszi majd le, mielûtt ne-
kiÀllna almÀt hÀmozni, majd k´ny´rgûre fogta a szÂt, lÀtvÀn, Sch´n Attila a g¢pezet
belseje fel¢ tekinget, talÀn azon elgondolÀssal, hogy megfenyÁtse a makacs, ́ nfejü h´l-
gyet a lÀmpÀk, fogaskerekek, Àtt¢telek k´z´tt megbÃjÂ szobÀcskÀjÀban, a vend, hogy
szavait bizonyÁtsa, remegû k¢zzel Ãjra befüzte a filmet, s azon az est¢n teljesen b¢r-
mentve m¢g harmincnyolc alkalommal levetÁtette, s hogy barÀtsÀgunk elnyerje, bû-
kezüen osztogatva a trinkgeldet, nagyvonalÃ rendel¢seket ejtett meg, de csupÀn haj-
nal fel¢ ¢rezhette Ãgy, fenntartÀsokkal ugyan, de meggyûzhetett benn¡nket, a h´lgy
valÂban egyszer sem tett mÀs mozdulatot, a szeme sem rebbent, ha lÀtszÂlag rÀnk bÀ-
mulva mi obszc¢n, trÀgÀr dolgokat kiabÀltunk fel¢, hogy lelki egyensÃlyÀbÂl kibillent-
hess¡k, nem zavartatta magÀt, mikor papÁrgaluskÀkkal dobÀltuk meg, vagy kez¡nk,
fej¡nk s´t¢t Àrnya megjelent asztalÀn, belÀttuk, csak szem¡nk ¢less¢g¢t rontjuk, ha
mer¢szen belebÀmulunk a vetÁtûg¢pezet lencs¢i m´g´tti vakÁtÂ f¢nyess¢gbe. Pirkadat
fel¢, mikor a lÀtvÀnyossÀg elvesztette ¢rdekess¢g¢t, sz´khetett meg fill¢r n¢lk¡l, seb-
t¢ben ´sszepakolt masinÀjÀval a vetÁtûmester, a hÁr¢t sem hallottuk t´bb¢, pedig kÁ-
vÀncsiak lett¡nk volna rÀ, hogy az a fiatal, szemrevalÂ h´lgy mikor unja el v¢gre l¢-
lek´lû, egyhangÃ mozdulatait, s veszi le kÁvÀnsÀgunknak megfelelûen szoknyÀjÀt,
mely utÀn, ha t¡relemmel vÀrtunk volna, bizonyosan k´vetkezett volna a blÃz is, el-
v¢gre elk¢pzelhetetlen, hogy legalÀbb n¢hÀny naponk¢nt ne vÀltson ruhÀt. Kudarcot
vallott, bizony, barÀtaim, a mozgÂk¢p elsû megjelen¢se vÀroskÀnkban, mert lovast is
lÀthattunk eleget a von bÀrÂi ¡getûn, k¢ny¡nk-kedv¡nk szerint vetkûzû h´lgy is akadt
sz¢p szÀmmal a BertÀnÀl, Àm tudtuk, a modern kor vÁvmÀnyaival mÀr a kertek alatt
k´zeledik.

(Az ÁrÂ hagyat¢kÀbÂl.)
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