
UTAZÁS A KOPONYÁM KÖRÜL 
Karinthy szakadatlanul irritálja a 

közvéleményt ma is, nemcsak azzal 
amit ő írt, hanem azzal is, amit róla 
írnak. A rajongója mindenkit hívat-
lan biblia-magyarázónak tart, s 
vagy azért háborodik föl, mert más 
a véleménye a Mesterről, vagy azért, 
mert ugyanaz. A z utóbbi esetben 
féltékenység kél a hívőben, aki ed-
dig azt hitte, csak az övé az egyedül 
hiteles Karinthy-kép. A tagadó el-
lenszenve pedig érthető. Ezzel kell 
számolnia annak, aki f i lmet akar ké-
szíteni Karinthyról. Aztán két tév-
eszmével. Az egyik: Karinthy való-
sággal f i lmre termett. Óriási f i lm-
lehetőségek maradtak műveiben. Az 
igazság az, hogy az író minden pró-
bálkozása a fi lm világában kudarc-
cal végződött. A másik: Karinthy az 
igazi európai magyar író. A valóság 
ezzel szemben az. hogy nem kell a 
külföldnek. Oly reménytelenül pesti. 
De mivel pesti, mindenki bennfen-
tes Karinthy-ügyben. Azoknál, akik 
személyesen ismerték, csak azok is-
merik jobban, akiknek nem volt 
módjukban vele találkozni, s pusz-
tán művei alapján alkottak képet 
róla. 

Mindennek tudatában előlegezett 
bizalommal és rokonszenvvel ültem 

be a moziba, hogy megnézzem Ré-
vész György filmjét. Megpróbáltam 
nem a magam Karinthy-képe alap-
ján megérteni és értékelni a filmet, 
félretéve minden előrekészült mér-
cét — amennyiben ez egyáltalán 
lehetséges. Egyet ugyanis el kell fo-
gadnunk: több Karinthy-értékelés 
lehetséges, s elfogadható az is, hogy 
a filmalkotó nem azokat a jegyeket 
emeli ki Karinthy életéből és élet-
művéből, amit az író vagy az iroda-
lomtörténész. 

A F O R G A T Ó K Ö N Y V 

Az Utazás a koponyám körül — a 
regény — az író kései remeke. A 
harmincas évek közepén, sikereinek 
és népszerűségének csúcsán hirtelen 
halálos betegség tör rá, daganat kép-
ződik az agyában. A regény a beteg-
ség kialakulásának és fölismerésé-
nek izgalmas folyamatát, a tudo-
mánynak ellene folytatott küzdelmét 
eleveníti meg — az áldozat szemszö-
géből. „ A z illető agyból nézve." De 
nemcsak ezt. A beteg pszichikumá-
nak a változásait is. A zavar, a bi-
zonytalanság. a legrosszabbtól való 
félelem, a „halálos ítélet" kimondása 
utáni belenyugvás, majd az eler-
nyedt lélek föltámadása és küzdel-
me a kórral szemben, ami éppen a 
műtét idején tetőzik: „Nem szabad 
elvesztenem eszméletemet.. . nekem 
éppen úgy vigyáznom kell, mint 
nek i . . . Akarnom, produkálnom 
kell a f i g ye lme t . . . " És az operáció 
után a beteg bizakodása, hogy nem-
csak az életét, hanem a szeme vilá-
gát is visszanyeri. A regény befe-
jező szakasza a tudomány győzel-
mének a himnusza, amit csak föl-
erősít a beteg számára megvilágo-
sodó világ. 

Révész György a forgatókönyvet 
nemcsak a regényből írta, sőt az 
agyműtét csak apropóként szolgált 
az egész Karinthy élet és életmű ta-
nulságainak az összegezéséhez. A 
beteg halált váró időszakában szá-
mol le az életével, vagy tudatosan 
megidézett, vagy akaratlanul előtola-
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kodó álomképekben, víziókban. A 
forgatókönyv szerint az agyműtét 
története csak keret, s a filmben is 
a látomások kapnak elsődleges sze-
repet. Ilyenformán nem is bonta-
kozhat ki teljes egészében magának 
a regénynek a mondanivalója. 

A F I L M T E T E L E I 

A Cirkusz-novella szimbóluma ha-
tározza meg mindenekelőtt a f i lm 
eszmeiségét és bizonyos fokig forma-
világát is. A novella mondanivalója 
mottója lehet egyfajta Karinthy-
életmű értékelésnek. Ahhoz, hogy 
az igazi művész egyszer elmond-
hassa a nagyközönségnek azt, amit 
igazán fontosnak tart, pojácának kell 
öltöznie, és akrobatának lennie. 
A z emberek különben nem f igyel-
nek oda. A nagy művész meg nem 
értettsége mellett a második tétel 
a Találkozás egy fiatalemberrel szá-
monkérése mindarról, amit gyerek-
fővel megálmodott és gyerekszívvel 
elhatározott, de felnőttként nem va-
lósított meg. A harmadik tétel a 
Telma Titusz személyében megvaló-
sult békevágy, amely végigkíséri az 
író egész munkásságát. 

Ebbe a nagy hármasságba kötőd-
nek bele a kisebb gondolatok, ötle-
tek, aforizmák, és természetesen az 
életrajzi elemek, amelyek közül 
Aranka, második felesége férjet 
gyötrő magatartása erősödik föl. 
mértékkel és ízléses megjelenítésben. 

A regény cselekménye a Centrál 
kávéházban kezdődik, azokban a 
percekben, amelyekben a betegség 
első tünetei jelentkeznek, zakatoló 
vonatok formájában. Ezekkel a kép-
zeletbeli vonatokkal indul a f i lm is. 
És ugyancsak a Centrálban. A ké-
sőbbiekben aztán szinte minden je-
lentős epizód vagy gondolat képi 
megfogalmazást nyer, mindaz, ami 
csak számított az iró életében. A 
gyerekkori napló, az első élmények 
a repüléssel kapcsolatban, romanti-
kus kalandja az első feleséggel, a 
háború, a spanyoljárvány, a máso-
dik házasság megpróbáltatásai és ter-
mészetesen a művek. Teljességre 
mégsem törekedhetett a rendező, 
fontos az, hogy sikerült elhitetnie 
velünk a teljességet. Élvezzük a 
képsorokat, a rendezői fantázia csa-
pongásait, amint Révész György 
imponálóan fölényes tudással és ér-
zékenységgel idézi Karinthyt. Ugyan-
akkor az az érzésünk támad, hogy 
úgy tudja a leckét, mint az eminens 
tanuló, aki összekacsint a tanárral, 
s olyan rébuszokban beszél, amit a 
rossz tanulók már meg sem értenek. 

J E L K E P E K E S F I L M K E P E K 

Le lehet-e fordítani az irodalom szó-
képeit a f i lm képsoraira? A nevet-
ségessé válás kockázata nélkül csak 
nagyon ritkán. Révész György a ki-
vétel, pontosan áttette filmképbe azt, 
amit Karinthy szóképekbe álmodott 



Tőröcsik Mari és Major Tamás 

meg. Mégpedig olyan formán, hogy 
nem a szóviccet, vagy a hasonlatot 
fordította le kép-nyelvre, hanem a 
Karinthy jelképet jelenítette meg, 
és mindig azt, ami Karinthynál a 
legfontosabb gondolatot tartalmaz-
za. Bravúros közeledés az, amit 
Révész György művel az írott szö-
veg olvasható szimbólumai és lát-
ható képek által ki fe jezhető meta-
forák között. 

Vursli. Forgatag. Panoptikum-
figurák, körhinta, repülőgép, amint 
drótkötelei által megszabott körpá-
lyán suhan a szédült tömeg fölött. A 
kamera ráközelít a gépre, s az egy-
szeriben igazi repülőgép benyomását 
kelti, látjuk az írót, előtte a pilóta 
hátát, tudjuk, ő Witman Viktor és 
máris beugrik a szöveg: ,.a pilóta 
kemény meghajlott háta szigorúan 
meredt e l ő r e . . . " A képsorok alap-
ján pontosan idézhető az eredeti 
Karinthy-szöveg. 

Számomra gyönyörűség volt ez a 
karinthys játék, fölismerni a kép 
alapján a novella, a naplóbejegyzés 
vagy a humoreszk egy-egy sorát. Él-
vezet volt engedelmeskedni a ren-
dezői fantáziának, amely ránkzúdi-
totta és képsorokban keltette életre 
a Karinthy életművet. Nem tudom 
azonban, hogy a Karinthyt nem is-

merő néző mit ért meg ebből a f i lm-
ből? Valamit bizonyosan, a kérdés 
csak az, hogy ugyanazt-e, amit a 
rendező szeretne? Minden műalko-
tásnak megvan ez a kockázata per-
sze. Itt azonban kétségtelenül fö l -
fokozottabb. Erre a kérdésre csak 
hónapok múlva kaphatunk választ. 
A f i lm forgalmazása révén. A z azon-
ban tény, hogy Révész egyértelműb-
ben és mégis bonyolultabban fe jez i 
ki azt a szimbolikát, amit Karinthy 
többértelműen, de egyszei-űbben fo-
galmazott meg. Révész György ki-
tűnően tud karinthyul. Van érzéke 
a karinthycizmusokhoz is. Azzal 
azonban számolnia kell, hogy keve-
sen értik ezt a nyelvet. És aki nem 
olvasta a képbe fogalmazott Ka-
rinthy írást, annak esetleg nem sokat 
mond majd a megannyi cirkuszi és 
panoptikumi rekvizitum, vagy Telma 
Titusz, a földön hentergö házaspár 
fölött átlépő végrehajtó, és a többi 
jelkép. 

V I Z I O e s V A L O S A C 

Két párhuzamos eseménysorból áll 
össze a f i lm. A betegség és a műtét 
jelenidejűsége és az ebbe beékelt 
látomások, emlékek alkotják e két 
sort. Föl kell arra f igyelni, hogy 

fi 



Révész György milyen bravúrosan 
bánik ezzel a kétféle valósággal. (Az 
operatőrrel, Illés Györggyel együtt.) 
Valóban mesteri, amint a konkrét 
valóság mikro-realisztikusan kidol-
gozott pillanatai között, az emlék-
képekben visszaidézett valóság évei 
idéztetnek meg nem hosszabb idő-
tartam alatt, mint korábban a pil-
lanatok, percek jelenetei. Imponá-
lóan tudja kihasználni a filmnyelv 
adta lehetőségeket. Ugyanakkor 
azonban sajnáljuk is, hogy Révész 
György néha túl sokat használt 
filmbravúrokra is pazarolja fantá-
ziáját. Sokalljuk a víziókat, a re-
gény keretébe beépített epizódokat. 
Olykor túltengenek a cirkusz, a 
vursli, a díszlet és harsányság je-
gyei. Nemcsak azért zavaró ez, mert 
nem mindig ilyen az igazi Karinthy. 
Saját Karinthy-képem normáját az 
utolsó főművekből, az Utazás a ko-
ponyám körül letisztult realizmu-
sából. valamint az Üzenet a palack-
ban fennkölt humanizmusából veze-
tem le. A Cirkuszból és a többi 
novellából származó filmidézetek 
gyakran közhelyszerűvé válnak — 
ami idegen a nagy regény rendezői 
felfogásától. Azt hiszem, a cirkuszi 
rekvizitumok és díszletek túlhalmo-
zásával nyitott kaput ezeknek a ha-
tásoknak a rendező. Ez a kritikai 
észrevétel látszólag ellentmond ko-
rábban tett ígéretemnek, hogy nem 
a saját Karinthy-képem kérem szá-
mon Révész Györgyön. Ügy érzem 
azonban, hogy ez nemcsak a Karin-
thy-kép, hanem a film értékelésének 
is a próbaköve. 

M A S Z K N É L K Ü L I 
M A S Z K B A N 

Aki ismeri a Karinthy-profilt, aki 
látta mozogni és gesztikulálni (ama-
tőr filmen volt szerencsém), az ne-
hezen tudta elképzelni Latinovitsot 
ebben a szerepben. Mégis, ez a sze-
repválasztás a rendező egyik leg-
zseniálisabb húzása és azt jelzi, 
hogy jobban és mélyebben ismeri 
Karinthyt, az életművet, mint az a 
némely vitatható epizód alapján 
föltételezhető. A fényképekről ben-
nünk maradt a kép. Karinthy az 
agyműtét után a stockholmi kórház 

Jelenet a (Umből 

kertjében sütkérezik, fején a turbán-
nal. Ennyi csak a maszkmester uta-
lása Karinthyra, legföljebb a szem-
üveg. A többi már a színészi telje-
sítményé. Latinovits játéka egyetlen 
nagy látomás, megidézése egy em-
beri magatartásnak. Eljátssza az Én 
és Énke ellentétpárját, hitelesen kelti 
életre az írót. gesztusaival, mozgá-
sával, járásával. E külsőségeken túl 
valóban az Utazás a koponyám kö-
rül hősét formázza meg, azt a letisz-
tult embert, aki csalódásokon és 
szenvedéseken keresztül jutott el 
odáig. 

Latinovits Zoltán megint feledhe-
tetlen élményt nyújt a nézőnek. Tel-
jesítménye azonban a rendezőt is 
dicséri. 

Végül is milyen f i lm az Utazás a 
koponyám körül? Látványos, bravú-
ros, karinthys. Egy kicsit esszé-film 
is. Révész György a tanulmányíró 
körültekintésével és igényével szó-
laltatja meg a különféle Karinthy-
írásokat. Van másfajta Karinthy-kép 
is. De ez a legizgalmasabbak egyike. 

SZALAY KAROLY 


