
Nyáron szánt, télen szekeret – diktálja 
a furmányos mondás, amelyet tudvalevőleg 
a székelyek találtak ki és terjesztettek el ön-
zetlenül, hogy a kevésbé talpraesett népeket 
is eligazítsák a világ dolgaiban. Mert az élet 
minden terén megmutatkozó problémameg-
oldó készség a székelynek nem passzió, ha-
nem létkérdés, mint a szalonna vagy a Csil-
lag születik: csak így tudja túlélni a nyáron 
plusz harminc, télen mínusz harminc fok kö-
zötti hőmérséklet-ingadozást. Utóbbiból ki-
indulva nyáron tömbházakat hőszigetelnek 
Szeredában – nagyon helyesen, mert a hét 
és háromnegyed téli hónap ilyesmire teljesen 
alkalmatlan lenne: olyankor azon gondolko-
dik a székely, hogy tudná megsapkázni a fű-
tésszámla-kihordót, hogy harag se legyen be-
lőle. A tolvaj világ hungarocellel (székelyül: 
habszivacs, honfoglaló székelyül: iporka, ke-
vésbé talpraesett népek nyelvén: polisztirol) 
való kijátszása tehát a jobb tömbházaknál 
épp folyamatban van. Némi gond a folyamat 

szüneteiben adódik: amikor nem a munkás 
szólít le vaegy fehérszemélyt, hanem őt szó-
lítja le az állványról a természet. Nevezett 
azonban ilyenkor is feltalálja magát: mivel 
a nála is furfangosabb munkáltatója cél-
szerűnek látta azon spórolni, hogy nem 
teremt meg felelő körülményeket, levizeli 
a tömbház hátsó falát. Ha nincs rendőr a 
környéken, ez önmagában nem jelent nagy 
ügyet. Ha azonban úgy számoljuk, hogy 
naponta nyolc-tíz munkás kétszer-há-
romszor teszi meg ezt a kitérőt, mindjárt 
indokoltabbá válik a tömbházban lakók 
szomorúsága. Akik a nyári melegben is csu-
kott ablakkal üldögélnek földszinti lakása-
ikban, vagy befogott orral köszönnek egy-
másnak az ammóniaszagú lépcsőházban. 
Aggódni azonban nem kell – egy furfangos 
találmány, mint a kölnivíz-pisiltető tabletta 
vagy a szagelszívó falfesték biztosan ott mo-
toszkál már valaki fejében. Igaz, mobilvécét 
is lehetne kölcsönözni. 
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Ezreket érő elfeledett Chaplin-film
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Csak a munka menjen

         villanás n Burus János Botond

A több-kevesebb napsütés mellett többször erősen 
megnövekszik a gomolyfelhőzet, és többfelé várható 
zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás is lehet.
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Charlie Chaplin egy feledésbe merült 
rövidfilmjét árverezi el júniusban a 
Bonhams aukciósház, amely több mint 

százezer fontot (450 ezer lej) vár az eladástól.
A Charlie Chaplin in Zepped című pro-

dukció feltehetően propagandafilmnek készült 
Nagy-Britanniában az első világháború ide-
jén. A kincset érő filmtekercset egy viharvert 
régi filmdobozban találta meg egy gyűjtő, aki 
3,2 fontért (16 lejért) jutott a ritkasághoz egy 
online aukción az eBay-en. A hétperces film-
ben Chaplin egy német Zeppelinen látható. 
Az aukciósház szerint az alkotásnak az is külö-
nös jelentőséget ad, hogy abban a filmtörténet 
egyik első animációja tűnik fel.

„Először fogalmam sem volt, mi jutott a ke-
zembe. Európai és amerikai filmszakértőket is 
felkerestem vele, és mind egybehangzóan állítot-
ták, hogy ilyen típusú filmet még sohasem láttak” 
– mesélte el Morace Park, a szerencsés gyűjtő.

Chaplin valószínűleg nem is tudta, hogy 
létezik egy ilyen film – jelentette ki David Ro-
binson, a legendás színész életrajzírója. Szerinte 
a rövidfilm úgy keletkezett, hogy egy ismeret-

len filmes három korábbi Chaplin-filmből – a 
Charlie, a kellékes, a Charlie, a szökevény és A 
csavargó című rövidfilmekből – vett részleteket 
vágott össze, és stop motion animációval, illetve 
más effektusokkal egészítette ki.

A Bonham szakértője úgy vélte, a filmet 
azért készítették, hogy eloszlassák a brit kato-
nák félelmét a Zeppelin léghajóktól, amelyek-
kel a németek a briteket támadták az első világ-
háborúban. Az 1916-ból származó filmet széles 
körben sohasem forgalmazták. A Bonham ár-
verésére június 29-én kerül sor Londonban.

Sorsoltunk!

A május 16–20. között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a csíkszeredai Bakó Lászlónak 
kedvezett a szeren cse, akit nyereménykönyv-
vel jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Béres László – Rókajáték; 
Kányádi Sándor – Virágon vett vitéz; Federica 
De Cesco – Tibet lánya; Lion Feuchtwanger 
– A hamis Néró; Leon Marcus Uris – A za-
rándok.
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