
NYILAS ATILLA

- Hozzám beszél, barátom? .. Olyan különös ma az arca.
Nem hűlt meg odakint?

A vályogfalakon tovább erősbödött a zápor csapkodása.
- A nagy egyetem túl hatalmas, nem emberre szabott

dünnyögte a férfi csak úgy magamagának. - Ábrándképünk a
jóról nem több az őrület céda öncsalásánál. .. Adósság, tehetet
lenség, sánta remény, hidd el, alig nevezhető életnek. ..

Künn az elemek még mindig tombolva csatáztak, mikor lero
gyott ütött-kopott íróasztalához. Reszkető ujjakkal simította
maga elé a zörgő papirost. Egy mennydörgés mintha a földet is
megrendítette volna széke alatt: jobbkézt hunyorgó gyertyája
hajszál híján ellobbant.

Végre-valahára belemártotta tollát a kalamárisba. Várt egy
szemhunyásnyit, aztán hüvelykjének baljós rándulásai közepette,
dolgával siető hivatalnok módjára, ámde feszítő, vad nyugtalan
sággal körmölni kezdett:

"Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég... "

~

Az Almoskönyvbó1
A súly

rr ... nem a mindenség súlytalanságával,
hanem épp ellenkezőleg,

az égitestek tonnáival és tonnáival. .. rr

(Pilinszky János)

Kemény dolog erró1 beszélni.

Van egy meghatározhatatlan magas hegy.
Azt kell mondanom, a legmagasabb a világon,
vagy az egész bolygórendszeren.

Olyan magas, hogy onnan a leesés
lehetősége már nem rémiszt.
Valószínű nem is lehet leesni.
Kívül van a gravitáción.

Ez a hegy fölfelé elvékonyul 
gyakorlatilag egy tüske.

Ennek a tüskének akkora a csúcsa,
hogy éppen elfér rajta egy ágy.
Kihajtós óvodai vászonágy.
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Ez az ágy egyszer-egyszer leesett már,
de sokkalta gyorsabban,
mint azt a tömegvonzás indokolná,
mintha szippantaná valami.

Azon fekszel hanyatt.
És úgy feszül fölötted a kozmosz,
hogy az űr is hordozza
az égitestek trilliárd tonnáit.
Érzed az egésznek a súlyát,
de nem préseli össze a tüdődet.

Érzed az idegen terhet,
de nem zúzza pozdorjává csontjaidat.

Nincs ekkora súlya semminek.
Olyan szánalmas hasonlat jut az eszembe,
mintha a testedre rátennének
öt hosszúszárnyú bálnát:
azt ehhez képest lepattintanád magadról.
Nem is tudom, hogyan képes a semmiben
úgy materializálódni,
pontosabban megnyilvánulni annyi súly.

Látni nem látod, csak a tömeget.
Plasztikussá válik - kvázi a semmi.
A súlyt látod.
Van egy színe.
Nincs ilyen szín.

Szaladgál a hátamon a hideg,
ha rágondalak is.

Szinte hihetetlen, hogy át lehet élni
a súlynak ezt az asztrális torlódását.
Valami elmondhatatlan sűrűség.

Ez maga, maga a súly.

És voltak pillanatok, mikor alá-aláereszkedett,
plazmaszerüen körbefogott,
megérintett.
Érzékeled és elfogadod.
Tulajdonképpen vártam is ezt a súlyt,
az volt benne a furcsa.
Sőt nemcsak vártam, de hívtam.
Jöjjön, jöjjön, jöjjön az a pillanat,
amikor az egészet érzem.
És jött a súly.
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Piszkozat

A nagyfilm vagy filmsorozat munkaösszejövetele
hatalmas, egyetemi előadóra emlékeztető

teremben zajlott. Mikor odaértem, már majdnem
teljesen tele volt, mint egy szekta nagygyűlésén.

Mindenki ült, szorosan egymás mellett,
vélhetó1eg kit sem zavart a testi érintkezés. Az
érkezó1c hátulról töltötték föl az auditóriumot, a
kissé rézsútos padsorokat pedig szigorúan jobbról
balra. Én is odapréselődtem adódó helyemre.
Ahogy forgattam a fejem, hamarosan fölfedeztem
egy ismerőst, akivel hajdanán együtt jártunk
felvételi eló1cészítőre, s azután még sokáig (titkos)
pártfogómnak, jó szellememnek gondoltam. Rám
nézett: Te is? Szerénykedve széttártam kezem.

Késó'bb karöltve mentünk egy csoportos kiállítás
megnyitójára, amelyen a férje néhányakvarellel
képviselte magát. Ez is a feladatom része volt, a
filmmel kapcsolatos szerteágazó teendőim,

izgalmas, kellemes elfoglaltságok egyike.
Tanulmányoznom kellett a tárlatot, ugyanakkor
szakvéleményt kérni ne1uíny ott megjelenő

képzőművésztől egy régi presszó belterének
helyreállításához. A rekonstrukci-óra - különös
tekintettel a művészi hitelességre - azért volt
szükség, mert a film fó1lősét ott szervezik be, s a
rendező annál a jelenetnél kiváltképpen fontosnak
tartotta a korhűséget. A pult mögötti csupasz
falon egykor tükör magasodott, a téma szakértője

szerint egy némafilmen még látszott, de a
celluloid azóta tönkrement. A fölvételen apultos
hölgy nézte meg magát benne, abból lehetett
következtetni, hogy meddig ért. S Krúdy Gyula
egyik tárcája nyújt még némi fogódzót.

A forgatáson aztán kiderül, hogy a főszerepet

nekem kell eljátszanom, s hogyabeszervezés 
feltehetően a stáb túlnyomó többségének tudta
nélkül - a filmtó1 függetlenül igazi, és érvényes
marad.
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