
Kosztolónyi-vízió
Kosztolányival nem úgy van, mint 
Krúdyval, hogy bárhol bele lehet 
kezdeni, egy hangon zeng. Nehéz 
megmagyarázni, hogy miért nem, de 
nem. Mert Kosztolányi mindent a 
szavakra bízott? Mert nála a lát
vány is szó? S a szó önmagában a 
mágia? Vannak dolgok a művészet
ben, amikre csak a teoretikusok tud
nak magabiztos választ adni; aki 
ért hozzá, az nem. Ne is próbáljuk 
meg. Inkább csak annyit: Kosztolá
nyinak azokból az írásaiból lehet 
filmet csinálni, amelyeket ó maga 
is filmre írt volna, de ezt nem tette. 
<Az se véletlen, hogy nem színdara
bokat írt.) Ha akarta volna, nyilván 
megteszi. Talán jobban bízott az 
olvasott szavakban?
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tolányi Dezső írásaiból készült tele
víziós film volt, ezt a közegellenál
lást nem bírta legyőzni. Esztergályos 
Károly munkája ettől eltekintve te
lített és költői. Telített megértéssel 
és lírával, lemondással és szomorú
sággal, keserűséggel és humorral. 
Gálffi László — Esti Kornél meg
személyesítője — finoman és éret
ten játszott.

De nem nagyon volt mit eljátszani 
Gálffinak és a többi szereplőnek.

Esztergályos tagadhatatlanul szép 
Kosztolányi-víziót csinált. Azonnal 
— mint fentebb említettem — Krú
dy jut az ember eszébe, de lehet, 
hogy csak az utóbbi évek sok Krú- 
dy-filmje miatt. Ahhoz valóságos 
filmes eszköztár alakult ki. Amikor 
a tárgyak is beszélnek. Egy lebbenő 
függöny, egy hajfürt, egy tükör 
egész novellafüzért képes filmnyel
ven elmondani. Kosztolányihoz 
nincs ilyen kódrendszer. A film va
lahogy elválik ezektől az írásoktól. 
(Ez is milyen ellentmondás: a Pa
csirta átengedi magát a másik mű
formának, az Esti Kornél vonako- 
kodik.)

Volt benne sok szép, sőt elragadó 
kép, jelenet, megoldás. (Iglódi Ist
ván epizódalakját tartom a Hajnali 
párbeszéd kiemelkedő színpadi pil
lanatának.) Venczel Vera, Nagy An
na, Garas Dezső, Kováts Adél Sza
kács Eszter és a többi közreműködő 
egyenletesen magas színvonalú szí
nészi teljesítményében lehetett gyö
nyörködni, nemkülönben a díszle
tekben és a jelmezekben (Mátay 
Lívia, Juhász Katalin) és Bíró Mik
lós hozzáértően megkomponált fel
vételeiben.
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