
Földünk  és  vidéke  
Ha  egy  finom  ékszer-

boltban,  mint  mondjuk  
a  párizsi  Cartier  üzleté-
ben,  a  gyémántnyakék  
mellé  egy  ócska  szenes-
lapátot  raknak,  diadém-
hoz  rozsdás  fogasikere-
ket,  platinagyűrű  elgör-
büli  kampósszögön lóg, a 
gyöngysoriba  meg  bele-
fűznek  csiricsári  babsze-
meket,  a  gazdag  üzletből  
bolhapiac  lesz.  A  bril-
liáns  zsibvására,  hetipi-
ac,  ahol  a  karátot  má-
zsálón  mérik  vagy  rugós  
kofamérlegen.  Sajnála-
tos  kirakodásban  valami  
ilyesmi  történt  Karinthy  
Ferenc  ötlet-,  játék-,  
nemesen  kikalapált,  
megötvözött  éremgyűjte-
ményével,  a  Leányfalu  
és  vidéké-vei,  mikor  
Földünk  és  vidéke  lett  
belőle  a  képernyőn.  Egy  
válogatott  gyűjtemény,  
mégha  nem  hiányoznék  
egy  darabja  se,  ilyen  la-
páttal  összehajigáltan  
kifosztott  lenne.  Még  ki-
fosztottabb,  ha  pár  la-
páttal még hozzá is  tesz-
nek. 

•Mint  ahogyan  itt  tör-
tént keret-szövegek,  ösz-
szekötő  szövegek,  
archív-filimszéletek,  tol-
dalék-jelenetek,  író-ön-

vallomásók-nyilatkoza-
tak-interjúk  nagybuzgó  
lapátolása  közben:  Ka-
rinthy  Ferencre  rátettek  
még  egy  lapát  Karinthy  
Ferencet  Sinkovits  Imre  
dublőrségével.  Attól,  
hogy  Karinthy  Ferencet  
megkettőzték,  egy  kis-
fiúval  megháromszoroz-
ták, az  apjával  meg  plá-
ne  akár  meg  is  négysze-
rezték,  Karinthy  Ferenc  
a  fele  lett  önmagának.  
Elragadó kis műve  p>edig  
még  egytizedmaga  se.  
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Mert  hová  párolgott  
el  például  annak  a  esil-
lagpercben  született  öt-
letnek  a  felragyogása,  
amikor  a  gyerekét  nás-
pángoló  anya  fenékére  
az  író  ráhúz  egyet  s  az-
tán  bemutatkozik  neki:  
Én  vagyok  a  Jóisten!  
Hová  lett  a  hirtelen  
fricska  helyben-született  
játékossága,  kedvessége,  
rögtönző ttsége  ebből  a  
kimódoltan,  toepróbáltain  
előállított  jelenetből,  
hogy  vakult  meg  benne  
a  szikra,  anélkül,  hogy  
egyet  is  fénylett  volna?  
És hogy  lett  Hamlet aty-
jának  komor  szelleme  
Karinthy  Ferenc  úgy-
szólván  minden  szellem-
porontyából,  nehézkes  
léptetés  minden  bukfen-
cükből,  egész  hancúro-
zásukból?  A  műsorba-
gyömöszölés  piapírgala-
csinokká  gyűrte  a  kis  
kötet  röpp>enő  lapjait,  a  
keret  recsegve-ropogva  
szét-szétesett  a  kénysze-

redetten  keretbe  foglal-
tak  eleven  mozgékony-
ságától,  de  végül  el-

zsibbadva-megbénulva 
azok  is megadták  magu-
kat  kényszerzubbonyuk-
nak.  Elcsitultak  és  el-
csitították  a  néző  érdek-
lődését  is.  

Igaztalan  volna  az  ér-
tékeknek  ilyen  kiárusí-
tása,  elherdálása,  tővel-
heggyel  felpúpozott  mu-
togatása  miatt  csak  a  
rendező  Dohai  Vilmos-
nak  vagy  a  dramaturg  
Bogáti  Péternek  szemre-
hányást  tenni.  Ludas  
benne  Karinthy  Ferenc  
is,  szereplőként  is  s  a  
forgatókönyvnek  nem  
tudni  milyen  tettestársa-
ként  is,  hogy  hagyta  a  
kötetébe  gyűjtőiteket  a  
képernyőn  így  szétzagy-
válni.  Kár  lenne,  ha  a  
néző  érdeklődésének  el-
csitítása  elcsitítaná  az  
olvasóét  is.  
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