
MAGNÓLIAKERT 
KARINTHY  FERENC  TÉVÉJÁTÉKA  

Karinthy  Ferenc  leg-
kedveltebb  — és  legsike-
resebb  —  írói  módszere  
a  szellemidézés.  Különös  
tehetsége  van  hozzá,  
hogy  a  dokumentáris  
hűséggel  ábrázolt  múltat  
ütköztesse  a  jelennel,  s  
az  így  nyert  szikrák  fé-
nyében  az  olvasót  saját  
emlékeivel  is  szembesít-
se.  Kevés  megrázóbb  
írást  ismerek,  mint  az  
Egy  fiók  mélyén  című  
novellája,  amely  levéltö-
redékekből  áll,  látszólag  
szerkesztés  nélkül  össze-
vissza  dobálva,  de  való-
jában  nagyon  is  tudato-
san  és  átgondoltan  meg-
komponálva. 

A  Magnóliakert  szét-
töredezett  emlékcserepek  
kirakósjátéka  —  lágyabb  
anyagból  készült.  

Artúr  bácsi  (Páger  
Antal),  jóval  túl  a  ki-
lencvenen,  akinek  —  
mint  maga  mondja  —  
„csak  az  emlékezete  
ment  el"  és nem  az  esze,  
azt  csinálja  ötven  hosszú  
televíziós  percen  át,  
amire  legkevésbé  képes:  
szüntelenül  emlékezik.  A  
Róma  környéki  kényel-
mes  aggok  házában,  hol  
magányosan  végzi  ezt  az  
öngyötrő  műveletet,  hol  
egy  bájos  fiatal  nő  (Ha-
lász  Judit)  társaságában.  
Magdát,  a  magánélete  
zsákutcájából  Magyaror-
szágról  Itáliába  mene-
kült  fiatalasszonyt,  azért  
fizetik,  hogy  a  gondozás  
terhét  a  távollevő,  jómó-
dú  család  válláról  leve-
gye,  és  a  szenilitás  bol-
dog-boldogtalan  fantá-
ziavilágában  vergődő  
Artúr  bácsi  lelki  jólété-
ről  gondoskodjék.  

Ezek  a  visszatérő  láto-

gatások  a  Magnólia  vil-
lában  adják  a  tévéjáték  
keretét.  Artúr  bácsi  és  
Magda  beszélgetéseiből  
rajzolódik  ki  mindkettő-
jük  élete.  A  rejtélyes,  
magyar  származású  
öregúr  sikerekben  gaz-
dag  múltja  és  a  Rómába  
sodródott  rózsadombi  
úrilány  küzdelmes  jele-
ne. 

A  két  figura  rajza  
pontos,  érzékletes.  Az  
öregúr  a  valódi  és  meg-
játszott  szenilitás  kibo-
gozhatatlan  keveréke.  A  
fiatalasszony  okos,  őszin-
tén  érdeklődő,  minden  
szavából  érződik,  hogy  
nemcsak  a  busás  fizeté-
sért jó az előkelő villában 
„sínylődő",  az  öregség  
kiúttalan  magányába  
zárt  Artúr  bácsihoz,  ha-
nem  természetből  faka-
dó  spontán  emberségből  
is. 

A  szellemidézésnek  
Magda  a  mágusa  ebben  
a  darabban.  Sok  min-
dent  megtudunk  a  bácsi-
ról  az  ő  kérdezősködése  
nyomán:  hogy  ünnepelt  
híresség  volt,  hogy  sokat  
utazott,  színesen  élt,  so-
kat  szeretett  és  sokat  
vétkezett.  Máig  is  bűntu-
dat  gyötri  a  felesége  mi-
att,  aki  öngyilkos  lett,  és  
gyógyíthatatlan  honvágy  
az  álommá  szépült  régi  
Budapest  után,  amelyet  
régen  elhagyott.  Sok  ti-
tok  lappang  a  karosszék-
ben  ülő  elegáns  öregúr  
körül,  még  valamiféle  
megváltó  „Egyesülés"  
programja  is  dolgozik  
elmeszesedett  agyában.  
Tervét  nemcsak  kihagyó  
emlékezete,  de  egy  gon-
dosan  rejtegetett  füzet  is  
őrzi. 

és  Gombos  Katalin  a  
gyűlölködő,  de  elválaszt-
hatatlanul  összetartozó  
Lenton  házaspár  szere-
pében.  Szilágyi  Tibor  
minden  színészi  mód-
szerrel  igyekezett  meg-
győzni  a  fegyver és  a  ha-
talom  által  ördöggé  vál-
toztatott  kisember  go-
noszságáról,  azonban  ez  
a  film  végén  —  a  hely-
zet  sablonossága  miatt  
is  —  külsődleges  eszkö-
zök  használatára  kény-
szerítette.  A katonák  kö-
zül  Lorrain  ezredes  
(Buss  Gyula),  a  csoport  
tagjai  közül  Parry  
(Agárdi  Gábor),  Ricatti  
(Sztankay  István)  és  dr.  
Kern  (Sunyovszky  Szil-
via)  alakítása  maradt  
még  emlékezetes.  

Kézdi  Lóránt  a  ren-
delkezésre  álló,  nem  túl-
ságosan  bőséges  bútorvá-
laszték  ellenére  egy-egy  
tárggyal,  játékkal  igye-
kezett  megteremteni  az  
elegánsan  berendezett,  
föld  alatti  laboratórium  
hangulatát.  Wieber  Ma-
rianne  jelmezei  nem  sok  
eredetiséget  sugalltak;  a  
katonák  egyenruhája  pe-
dig  kifejezetten  zavaró  
volt:  a  hosszú  stráfok-
kal  cifrázott  öltözékben  
a  magas  rangú  tisztek  
úgy  ültek  a  tv-monitor  
előtt,  mint  a  Waldorf  
Astoria  portásai  a rugby-
döntőt  figyelve,  vacsora-
szünetben. 

A  bunker  végén  a  tá-
bornok  kiadja  a  paran-
csot,  hogy  újabb  hirde-
tést  adjanak  föl:  a  kísér-
let  folytatódik.  Ez  a  tv-
játék  zökkenői  ellenére  
is  érdekes  irányzatot  je-
lent  a  televízió  sci-fi  
filmjeinek  sorában.  Ha  
folytatódik  —  amit  
őszintén  remélek  —  biz-
tosan  nem  kell  közönsé-
get  toborozni.  

MATOS  LAJOS  



Sok  részletet  megtu-
dunk,  csak  éppen  a  tel-
jes  valóság,  Artui-  bácsi  
életének  lényege  marad  
rejtve  előttünk.  Nem  
tudjuk  meg  soha,  mi  
volt  Artúr  bácsi  foglal-
kozása,  minek  köszön-
hette  világhírnevét.  Erre  
nem  tud  vagy  nem  akar  
emlékezni. 

Egyéniségének  ez  az  
elmosódottsága,  a  konk-
rétumok,  az élet  apró  té-
nyeinek  hiánya,  a  szép  
szavakba  burkolt  általá-
nosságok,  homályos  cél-
zások  nemcsak  a  türel-
mes  társalkodónőt,  de  a  
nézőt  is  elfárasztják.  
Hiába  a  budapesti  utcák  
régi  és  mai  nevének  va-
rázsszavai,  hiába  a  poé-
tikus  szöveg,  Karinthy  
stílusának  utánozhatat-
lan  érdes  bája:  a  meg-
kapó  részletek  nem  
akarnak  egésszé  össze-
állni.  Az össze-vissza  tö-
redezett  emlékcserepek-
ben,  hiába  kutatjuk,  ke-
ressük  —  Magdával  
együtt  mi  nézők  is  — az 

Páger  Antal  és  Halász  Judit  
(Lippay  Ágnes  (elvétele)  

eredeti  mintázat  nyoma-
it.  Ezekből  a  cserepekből  
már  csak  por  és  hamu  
maradt  és  azokból  mit  
sem  tudunk  kiolvasni.  

Talán  azért  van  az,  
hogy  ami  nyomtatásban  
—  az  Üj  Írásban  — rö-
vidségében  is  lebilincse-
lő  olvasmány  volt,  itt  a  
képernyőn,  mint  lát-
vány,  hosszadalmas,  el-
nyújtott  és  indokolatla-
nul  homályos.  

Pedig  Artúr  bácsi  
megszemélyesítője,  Pá-
ger  Antal,  páratlan  szí-
nészi  teljesítményt  
nyújt.  Nemcsak  a  szeni-
litás  klinikailag  pontos  
tüneteit  játssza  el  meste-
rien,  de mindent  elkövet,  
hogy  az  öregúr  fantom-
figurájából  élő  alakot  
formáljon.  És  ezt  annyi  
bájjal,  okossággal,  ra-
vaszsággal  teszi,  hogy  
Artúr  bácsit  valóban  szí-
vünkbe  zárjuk,  megsze-
retjük.  Csak  tudnánk,  
hogy  kit  szeretünk!  Ak-
kor  talán  izgulnánk  is  
érte.  Így  csak- szánalmat 
kelt 'bennünk.  Halász  Ju-
dit  is  remekül  oldja  meg  
feladatát.  Bájos,  vonzó,  
elhisszük  minden  szavát.  
És az  ő római  életét  job-
ban  látjuk  és  értjük  is,  
abból,  amit  a  beszélgeté-
sekben  magáról  elmond.  

A  Magnóliakert  vará-
zsos  illata  körülleng  
bennünket  —  de  sajnos  
a  tévéjáték  józan műfaj;  
hangulatok,  illatok  nem  
kötik  le  a  nézők  figyel-
mét.  Hogy  a  széttörede-
zett  emlékcserepek  hi-
ányzó  rajzolatából  nem  
tudjuk  összerakni  az  
eredeti  mintázatot,  ab-
ban  a  rendezés  csak  
részben  hibás.  Félix  
László  ehhez  a  fontos  
művelethez  nem  kapott  
az  írótól  kellő  támoga-
tást. 

MAGORI  ERZSÉBET  

A  CÍMLAPON:  
Kútvölgyi  Erzsébet  a  
M é l y v í z  című  ké-
szülő  film  egyik  jelene-
tében.  Rendező:  Sándor  
Pál 
(B.  Müller  Magda  felvé-
tele) 

filmvilág 

XXI.  évf.  4.  sz.  Film-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
nap  1-én  és  15-én.  
Főszerkesztő: 
Hegedűs  Zoltán.  
Kiadja  a  Lapkiadó  Vál-
lalat.  Felelős  kiadó:  
Siklósi  Norbert.  
Szerkesztőség  és  ki-
adóhivatal  :  Budapest  
v n . ,  Lenin  körút  9—11.  
Telefon:  221-285.  Levél-
cím:  1906  Postafiók  223  
Terjeszti  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besítőknél,  a  Posta  hír-
lapüzleteiben  és  a  Pos-
ta  Központi  Hírlap  Iro-
dánál  (1900  KHI,  Buda-
pest  V.,  József  nádor  
tér  1.)  közvetlenül  vagy  
postautalványon,  vala-
mint  átutalással  a  KHI  
215-96  162  pénzforgalmi  
Jelzőszámlára.  Előfizeté-
si  dlj  V,  évre  24,—  Ft.  
Külföldön  terjeszti  a  
„Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat,  H—1389  
Budapest,  Postafiók  149.  

78.2290 
Egyetemi  Nyomda  
Budapest 

Felelős  vezető:  
Sümeghi  Zoltán  igazgató  

INDEX:  25 286 



Kihajolni 
veszélyes! 
A  pécsi  filmszemle  mű-
során  szerepel  Zsombo-
lyai  János  új  filmje, me-
lyet  Simonffy  András  
forgatókönyvéből  rende-
zett.  Főszereplők:  Bod-
rogi  Gyula,  Tomanek  
Nándor,  Kiss  Mari,  Ben-
cze Ferenc  és  Koltai  Ró-
bert.  Operatőr:  Ragályi  
Elemér 

Koltai  Róbert  

Üjváry  Netka  és  Kiss  Mari  




