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Volt riadalom a moziban, az éjszakai előadás során. Ami nem is csoda,
hiszen K. András lakatossegéd, a pécsi Irányi Dániel téri nézőtéren (képünk
illusztráció) forgópisztolyos fegyveréből hatszor is lőtt, egymás után. A
hírnek két fontos momentuma nem feledhető! A tettes mindezt éppen száz
évvel ezelőtt követte el, ám személyi sérülés nem történt az eset kapcsán.
Utóbbi tényt csak a nyugalom megőrzése miatt, már az elején jó jelezni.  

A filmszínházakban néha nem csak a filmek peregnek, de az események is
gyorsan történnek. Erről számolt be éppen száz nyárral ezelőtt, 1914. június
23-án, a Pécsi Napló. Amiből is arról értesülhettek az olvasók, miszerint a
Winkler néven ismert moziban kezdte elsütögetni a kézifegyverét K. András.
Méghozzá fél tucat alkalommal, vagyis szó sem lehetett holmi véletlenről!

Szerencsés kimenetelű veszélyeztetésről volt szó, aminek legbátrabb tanúja
bizonyos Józsi volt, az egység kikiáltója. Vagyis az a személy, aki
megpróbálta becsalogatni a nézőket a vetítőterembe. Amúgy mind a hat
lövedék a deszkapadlóba fúródott.

Miután a zavartan viselkedő személyt lefogták, ki is hívták hozzá a
rendőrséget. Egy járőr érkezett a helyszínre, a közveszélyes személyt
egyedül kísérte be a rendőrőrsre. Ott kihallgatták a durrogtatót, aki zavartan
viselkedett. Ezért reggelig őrizetbe vették a gyanúsítottat.

Mivel késő esti előadáson történt a rendkívüli esemény, ezért a legjobbnak
az tűnt, ha a részletek tisztázásával megvárják a napfelkeltét. Érdemi
válaszok azonban akkor sem nagyon érkeztek a lakatossegédtől.
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Annyit azért sikerült tisztázni, az előállított nagyon el volt keseredve, mert
állítólag a felesége elhagyta. Szeretett volna öngyilkosságot is elkövetni, ám
attól végül elállt a feltételezett elkövető. Aki korábban Budapesten dolgozott,
de aztán Pécsett is bolyongott, méghozzá napokon keresztül. A baranyai
megyeszékhelyen munkakönyvi bejegyzése nem volt, csak tengett-lengett a
városban.

Közbiztonság elleni kihágás miatt indulhat eljárás az illetővel szemben, ezért
szabhatnak ki rá büntetést. Utána pedig illetőségi helyére menesztik – állt a
tájékoztatóban. Azonban más részletek nem derültek ki az ügyben, de ez
nem csak arra a korra volt jellemző. Néha bizony más esetekben, akár fél
évszázaddal később is lehetett találni hasonlóan rébuszos mondatokat, a
rendőrségi sajtójelentések között.    
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