
Karinthy Ferenc két műsora 
megbeszélésekre, írószövet-
ségi ülésekre, miközben én 
otthon kényelmesen írok és 
olvasok. Mondhatom, csá-
bító lehetőség! 

— Milyen elképzelései 
vannak Karinthy alakjá-
nak megformálásához? — 
fordulok Sinkovits Imré-
hez. 

— A lényét próbálom 
megtalálni. Átvenni gon-
dolkodását, humorát, azt a 
humort, amin még mindig 
ott csillog valamiféle ka-
maszos báj. Cini egy meg-
öregedni, elfáradni nem tu-
dó ember. Szeretném, ha 
játékom ezt tükrözné. Sem-
mi esetre sem valamiféle 
utánzásra törekszem. Bár 
— teszi hozzá nevetve — 
azért időnként kísért, hogy 
utánozzam a lomha járá-
sát! 

De most már áruljuk el, 
miről is van szó tulajdon-
képpen. Dobai Vilmos ren-
dező erről beszél. 

— A televízió szórakoz-
tató osztályának megbízá-
sából Bogáti Péter szer-
kesztővel együtt kilencven-
perces összeállítást készí-
tünk Karinthy Ferenc kü-
lönböző írásaiból. Gerincét 
a Leányfalu és környéke 
című kötete képezi. Miután 
Karinthy minden novellá-
ját, karcolatát egyes szám 
első személyben írta, elke-
rülhetetlen volt a megsze-
mélyesítése. 

— Mi az, amit a rendező-
forgatókönyvíró igyekszik 
pluszként hozzáadni az 
eredeti írásokhoz? 

— Semmivel sem akarok 
többet, mint amit Karin-
thy Ferenc mond az élet 
színeiről, gazdagságáról. 
Igyekeztünk minél több 
humort — még azt is meg 
merném kockáztatni, hogy 
szatírát — belevinni, hi-
szen nem utolsósorban az 
is a célunk, hogy megmu-
tassuk, milyen kötelezett-
ségeink vannak a pesti hu-
morral kapcsolatban. A 
forgatókönyv készítésénél 
arra törekedtem, hogy a 
különböző írásokat egysé-
ges történetté fűzzem ösz-
sze. A rögzítés és a színészi 
játék szükségképpen vise-
li is ennek a konzekven-
ciáit. A technikai megol-
dás kissé hibrid lesz, 
ugyanis hagyományos film-
technikával, elektronikus 
rögzítéssel és trükkmegol-
dásokkal készül. 

— Sinkovits Imrén kívül 
kik játsszák a film többi 
főszerepét? 

— Igazi főszereplő csak 
ő. Rajta kívül harminc-
nyolc epizódszereplőt és 
közel négyszáz statisztát 
foglalkoztatunk. Meg kell 
azonban mondanom, hogy 
az epizódszereplőket is a 
színészek élvonalából válo-
gattuk össze. Hogy csak né-
hányat említsek közülük: 
Tolnay Klári, Galambos 
Erzsi, Berek Kati, Andai 
Györgyi, Jani Ildikó, Agár-
di Gábor, Ráday Imre, 
Bujtor István, Gelley Kor-
nél. 

Körmendi Judit 

SZEMÉLYESEN ÉS 
MEGJELENÍTVE 

A filmgyár műtermében 
a felvevőgép előtt sárga 
Zastava áll. Mögötte fekete 
háttér. Az éjszakai ország-
úti rohanás érzetét fényha-
tásokkal igyekeznek bizto-
sítani. A volánt a képzelet-
beli kanyaroknak, előzé-
seknek megfelelően Sinko-
vits Imre forgatja. A mel-
lette levő ülésen Karinthy 
Ferenc beszél a pesti hu-
morról, arról, hogy szerin-
te az — akasztófahumor. 
Bizonyításképpen sok-sok 
példát hoz fel. Mondandóját 
így fejezi be: „Az embe-

rek a lövészárokban vic-
celtek, a hómezőn, a vég-
telen menetelésben, bom-
bázás közben, az utcán és 
a pincében, a fronton és a 
lágerekben és azóta is nap-
fényben és viharokban. 
Egy zseniális biológus ta-
lán kimutathatná, hogy aki 
ilyen helyzetekben is vic-
celt és tudott a viccen ne-
vetni és nem vesztette el 
a humorát, annak statisz-
tikailag több esélye volt a 
túlélésre..." 

Sinkovits nagyokat ne-
vet a vicceken. Kicsit ski-
zofrén a jelenet, mert átté-
telesen a saját humorán 
nevet, ugyanis a Karinthy 
Ferenc írásaiból — novel-

láiból, karcolataiból — ké-
szülő, Földünk és vidéke 
című filmben, ő személye-
síti meg az írót. Dobai 
Vilmos, a forgatókönyv író-
rendező úgy csavarta meg 
a történetet, hogy abban 
az író és filmi alteregója 
találkozik egymássa l . . . 

— Tudom magamról, 
hogy rossz színész va-
gyok. Színpadon nem tu-
dom „hozni" a dolgokat, 
ezért nem először kértem 
meg Imrét, hogy helyette-
sítsen — mondja Karinthy 
Ferenc. És olyan kitűnően 
csinálja, hogy egyszer majd 
a privát életben is felhasz-
nálom „helyettesítésre", Őt 
küldöm el a különböző 

A sárga Zastavában (Karinthy Ferenc és Sinkovits Imre) 

Dobai Vilmos (jobbra) beállítja Tolnay Klári (háttal) jelenetét, amikor is a még ifjú Ka-
rinthy megszólítja egy ligeti padon és „tanácsot" kér tőle szerelmi ügyben (a fiatal Ka-
rinthy Ferencet Vitay András. Sinkovits Imre fia — balra — játssza) (Sergő András felv.) 


