
( ^ M l t í a k van i g v i t a 
I' egítség, főszerkesztő úr! Régi barátságunkra, az együttlátott rossz fii-

mek emlékére, továbbá az, ég szereiméré; kérem, segítsen rajtam, Es 
( f könyörüljön nyomorult családomon, az éhségtől nyöszörgő gyerméke-
ken és a kétségbeesett hitvesen. Ne intézzen el kézlegyintéssel és he higgyen 
a rágalmaknak, jhogy az alkohol rabja lettem, meg hogy rossz lányokra és 
rossz lapra tettem fel a keresetem.: Az igazság vitt a lejtőre, olthatatlan 
tudásvágyam és lobogó igazságérzetem. 1 

Az igazság, főszerkesztő úr. Vagyis a mozi. Illetve a Sóbálvány. Mert 
olvastam a tudósításokat róla, amikor Karlovy Vargában bemutatták. Az ösz-

' szes újságot elolvastam,', drága főszerkesztő úr, a napilapokat és a hetilapo-
kat és a KÖZÉRT alkalmazottak lapját is. Azt írták ezek a tudósítások, hogy 
az új magyar film 'hasznos és fontos problémát tárgyal és nagyon jól kezdő-
dik, de aztán legyengül és ellaposodik. Volt, aki óvatosabban irta, volt, aki 
tüzesebben, vérmérsékletétől és a kiélezett nemzetközi helyzettől függőén. 
Lehet, hogy pillanatnyi megháborodásukban, vagy az ítélőképességet csök-
kentő tömegpszichózis hatása alatt, de ezt írták: az eleje jó, a vége rossz. 

És elolvastam a kritikákat, amikor a filmet idehaza is bemutatták. El-
olvastami az összes újságot, a napilapokat és a hetilapokat és a Nyugdíjas 
Vasutasok Híradóját is. Azt írták ezek a kritikák, hogy jóvátehetetlen bűnt 
követtek el, akik nyeglén és hámyaveti módon úgy dezinformálták al közvéle-
ményt, hogy ennek a filmnek az eleje jó, a vége rossz. És nagyon keményen 
kioktatták őket, ízlésre, becsületre és az igazság szolgálatára. Mert hazugság, 
hogy a Sóbálvány eleje jó és a vége rossz. Szászszor 'és ezerszer is hazugság. 
Ezzel szemben a valóság az, és ezt kimondták nyíltan, köntörfalazást nélkül, 
nem tekintve sem barátot, seml érzékenységet, hogy a Sóbálvány eleje jó és 
a vége rossz. Igen, kimondták, bátran ési férfiasan, \ 

És akkor ismét elmentem a moziba. Gyanútlanul és jószándékból men-
tem, higgyen nekem, főszerkesztő úr, csakhogy megbizonyosodjam kinek van 
igaza most már: az előző kritikusoknak-e, akik kajánul azzal rágalmazták a 
Sóbálványt, hogy az eleje jó és a vége rossz, vagy az utóbbiaknak, akik 
becsületesen megvédték, hogy az eleje jó és a, vége rossz. 1 

Itt kezdődött az én tragédiám, főszerkesztő úr és nyomorult- családomé. 
Mert ismét végignéztem a filmet és uram fia, mi történt! Káprázott a szer-
mem és kóválygott a fejem aZ új felismeréstől. Mert úgy láttam, pedig jól 
odanéztem, a szemem is kidülledt tőle, hogy mindenki tévedett A Sóbálvány 
eleje ugyanis, főszerkesztő úr, jó, ezzel szemben a vége, főszerkesztő úr, rossz! 

És befizettem a következő előadásra. Akkor kezdődött a heveny fülzúgás 
és az erősebb nyáladzás. Mert amit ezúttal tapasztaltam, minden képzeletéit 
felülmúlt Gonosz varázslat ül rajtam, főszerkesztő úr és sosem hittem volna, 
hogy az igazság ennyire relatív. Vagy talán a Sóbálványt titkos, gonosz kezek 
folytonosan alakítják?! Mert most már a háromi előző véleménnyel szemben 
úgy találtam, hogy ez a film, főszerkesztő úr, ez a film az elején jó, a végén 
rossz! i 

Azóta nem tudok szabadulni al moziból. Fogva tart az igazság kényszere. 
Nem nyughatom, amíg végéré nem járok. Nem is tudnám elsorolni, hányféle 
eredményre jutottam már. Most például a négyórai előadás után volt egy 
olyan érzésem, hogy mindlen eddiaivel szemben! á Sóbálvány eleje jó, főszdr-
kesztő úr, a vége viszont rossz, főszerkesztő úr. 

Tegnap a tízóráson itt volt egy orvos barátom. Azt mondja, nem kell fél-
nem az elektrosokktól és a Largactyl-kúra igen hatásos. Segítsen rajtam, 
főszerkesztő ur. a kritikusok üdlvösségére kérem, könyörüljön rajtam, nézze 
meg ezt a Sóbálványt és döntse <el végre, kinek van igaza! Most sietek, mert 
kezdődik az előadás. Tisztelettel: 
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