
32 33

HEGY I DA M JÁN írásai

TALÁLKOZNAK ÉS ÖSSZEÜTKÖZNEK

Először csak a fekete, a parttalan háttér, vélhetően a végtelenségig folytatható fölül, alul, bal oldalt, jobb 
oldalt, sőt, előre vagy hátra is, senki nem tudja megmondani ez a szín honnan jön, de a koncentráció 
most nem a távolin van, hanem a közelin, nem a végtelenen, hanem a végesen, ott van a fókusz, ahol 
a sötét görbületté alakul, mert előtte egy forma, egy égitest kezdődik, a meghajlított tér formája, a görbü-
leten kobaltkék pihen, lejjebb haladva ott van a forma kitöltője, a zavaros színkavalkád, türkiz és bronz-
zöld alakzatok nyúlnak egymásba, s akkor jön a néhol sötétszürke fehérség, ami lassan dominánssá 
válik a görbületen belül, mindenhova elkúszik, nincsen mibe ütköznie, az alakzatok a fehér uralma alatt 
szépen mozognak, egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek, semmi nem zökken ki, egyhangúan halad, 
és akkor villámlás töri ketté a színeket, mindent elvakít, még a fekete is megszűnik egy kis időre, de utána 
ismét jelen van, aztán egy táguló kör tűnik fel a fehér egy véletlen pontján, ismét villám, ismét kör, ismét 
villám ismét kör, aztán egyszer csak abbamarad, és a körök közepéből hatalmas szürke oszlopok emel-
kednek ki, tetejükön narancsszín és sötétvörös gömbbel, végül minden felszívódik, az oszlopok és a göm-
bök is, és én csak annyit érzékelek, hogy bennem emberek rohangálnak fel és alá, páran találkoznak és 
összeütköznek, és a kettő közül mindig meghal az egyik, másoknak viszont nem kell összeütközniük, 
mert önmaguk által halnak meg, és a végén már csak egyetlen túlélő marad, egyes egyedül a görbülettel.

THE MARRIAGE OF REASON AND SQUALOR, I I

Kockákként megjelenünk, csoportokba szerveződünk, de ezek a csoportok nem haladják meg összetéte-
leiket, nem lesznek többek, mint alkotóelemeik összege, és kevesebbek sem lesznek, ugyanolyanok marad-
nak, ugyanolyanok maradunk mi is, és a többi csoport is, sőt a csoportokból újabb csoportok alakulnak, 
csoportunkból is csoportok lesznek, a csoportokra ráépülő csoportoktól nem látni a tért, melyben elhelyez-
kedünk, de ezek a csoportokból képződött csoportok sem látják alkotóelemeiket, mert az alkotóelemeik 
is csoportokból állnak, én is csoportokból állok, én sem tudom, hogy csoportjaim mely része az, ami 
most beszél, amelyik magára hivatkozhat, amelyik pontként jelölheti ki magát, hogy aztán onnét írja le 
ezt a törvényt, így aztán azt sem tudom, hogy az én egy pontot vagy pontok csoportját vagy az összes 
pontot jelöli-e, de az is lehet, hogy rosszul írom le ezt a törvényt, de az is lehet, hogy csak rosszul lehet 
leírni ezt a törvényt, mert nincs ilyesmi, vagy ha van is ilyesmi, az sem törvény, hanem valami más.

ALULJÁRÓ EGY

Ott van a fején a kalap, a háta görnyedt, boltívet alkot, a két keze előre csúszva, akár egy gorillának, de 
mégsem egy gorilla hatását kelti, hanem egy alvajáróét, mivel a feje előre néz, a kijárat végét nézi, de az 
is lehet, hogy a szemével egy magasságban lévő lépcsőfokokat nézi. Ha a kijárat végét nézi, akkor valami-
féle tudatosság feltételezhető a szereplő mozgásában, egy cél felé mozog, cselekvésének van kezdete és 
vége, azonban ha csak a lépcsőfokokon pihennek a szemek, akkor azt lehet mondani, hogy az alak semmi-
vel sem különb a bal vállánál átlósan elterülő korlátnál, ő is csak egy elem a díszletből, a város e kicsi, de 
mégis zsúfolt pontjának színfala, háttér azoknak, akiknek ténylegesen van kezdet- és végpontjuk, akiknek 
ténylegesen van céljuk, akiknek ténylegesen van tudatosság a mozgásukban, ami az éppen most körülötte 
cselekvő alakokról nem mondható el, ők is díszletnek néznek ki, akár a mozdulatlan fák a hegyoldalban, 
akár a lassan mozgó hullámok a tengeren, színtelenek, csupán a fehér és az árnyék bonyolult összjátéka 
által léteznek, sőt némelyek pont a hiányukkal mutatják ottlétüket az őket mutató fekete pacával. A sze-
replő nem ilyen, egyszerre jelenik meg benne a hármasság: a matéria feketéje, ami az anyagi világhoz, 
a lépcsőhöz, a „most”-hoz köti, az átmenetet képező szürke, mely nem kötődik semmihez, pontosabban 
csak azokhoz kötődik, amelyek között hidat képez, egyébként önmagában áll, szinte lebeg, illetve a kijárat 
utáni világ fehérje, amiről még nem tudunk semmit, csak azt, hogy a három rész közül az egyik oda akar 
tartozni, részese akar lenni a fehérnek… De nem biztos hogy üdvösebb az a világ, hiszen tapasztalható, 
hogy onnan is jönnek alakok lefelé, a sötétség irányába, és ez a kettősség az egészre jellemző, a lentről 
felfelé igyekvőknek a lépcső sötét, vertikális része képez akadályt, a fehér, horizontális elem a célhoz 
érést segíti, míg a fentről lefelé igyekvőknek a fehér horizontális elem képez akadályt, míg a sötét, ver-
tikális része a célhoz érést segíti, a szereplő felfelé tart, a fehérség felé, az arca nem látható, a kalapja 
viszont igen, mely oldalt fekete, ám a tetejében képes összegyűjteni a fehéret, így minden színt és a szín 
hiányát átmenet nélkül keverve.

A SZÍN HIÁNYA, A MINDENT ELNYELŐ LYUK

A szín hiánya, a mindent elnyelő lyuk, melynek nincs térbeli kiterjedése, mégis létező, nincs időbeli ki-
terjedése, ezáltal nincs mozgása, mégis mindennel együtt halad előre, bár kérdés, hogy amerre a minden 
halad, az előre van-e, mert az „előre” valami célt feltételezne, de azt is jelöli e szó, aki vagy ami felé lehetne 
haladni, így lehetséges, hogy a színhiány inkább egy helyben áll, esetleg forog a saját tengelye körül, mert 
akkor már érthető a mozgás, látható a tempóváltozás, sőt, egy testen belül látható a tempóváltozás, a szín-
hiány széle mozog, míg a közepe nem, így lehet látni azt is, hogy mekkora maga a színhiány, minél keve-
sebbet halad a térben a színhiány egy adott pontja, annál beljebb van, annál közelebb van a középponthoz, 
annál kevesebbet halad, annál kevésbé veszi igénybe a tér nyújtotta lehetőséget, bár nehéz megállapítani, 
hogy az egyes pontok mennyit haladnak, mivel nehéz megmérni a színhiány pontjait, hiszen amit meg 
lehetne mérni az nincs, egy üresség, egy hiány-pont, főleg, ha a dolog, melyet ezek a pontok alkotnak, nem 
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rendelkezik térbeli kiterjedéssel, így maguk a pontok sem rendelkeznek térbeli kiterjedéssel, vagy leg-
alábbis nem tapasztalhatóak meg, de ettől még létezőnek kell ezeket tekinteni, így paradoxonként ke-
zelhetőek, az észlelés megbicsaklik, de valahogyan mégis el tud jutni az információ, ez a saját tengelye 
körül forgó üresség mégiscsak beletartozik a létezők halmazába, bár nem lehet tudni hogyan, és bár 
nincs időbeli kiterjedése sem, mégis történik egy esemény, mely által időben is meghatározható. Érthetet-
len módon történik egy esemény, és megjelenik az „előtt” meg az „után”, és ha megjelenik az „előtt” meg 
az „után”, akkor a cél is megjelenik, így most már óhatatlanul halad előre, óhatatlanul öregszik, sőt, 
óhatatlanul megszűnik üresség lenni, megjelenik a szín, megjelenik a gesztenyevörös, megjelennek a már 
térbeli kiterjedéssel is bíró színpontok, melyeknek pillanathoz kötött keletkezésük miatt már idejük is 
van, a hiány pontjainak helyét átveszik a gesztenyevörös pontjai, és ezek a pontok már valamilyenek, 
tehát megkülönböztethetőek valamitől, megkülönböztethetőek a minden azon többi pontjaitól, melyek 
nem gesztenyevörösek, így pozicionálni is lehet ezt a gesztenyevörösséget, hiszen már érzékelhető tulaj-
donsággal bír, és ellátta a színhiányt térrel, idővel és céllal, immár a gesztenyevörös a nem-gesztenye-
vörös felé halad, halad, mert látható, hogy sebessége más, mint az őt körülvevő többinek, és nem csak 
a többihez viszonyítható, hanem önmagához is, önmaga egy időpillanattal előbbi és későbbi valójá-
hoz, a gesztenyevörös elhozta a színhiányt abba az állapotba, amit ugyan nem lehet létezésnek hívni, 
hisz a színhiány már a gesztenyevörös előtt is a létezők kategóriájába volt sorolható, ám mégis minő-
ségváltozás ment végbe a színhiányon, és így már közeledni tud egy cél felé.

HIÁNYTALANNÁ, EGÉSZSÉGESSÉ LESZ

A helység abban a pillanatban integrálja magába, amint belép, eggyé válik környezetével, hiába fehér 
minden, ő meg aranysárga, a színek most mellékesek, nem ezek alapján történik az összeolvadás, hanem 
valami egészen más alapján, belép, minden egyes pillanat, amikor lába a talajt éri, megszentelt pillanat, 
és ezekben a megszentelt pillanatokban odaér a fehér kő elé, amit meg kell munkálni, a teteje ugyanis 
még befejezetlen, még hiányos, még nyomorult ez a fehér kő, még csak annyit ér, amennyi látszik belőle, 
ő ezt akarja megváltoztatni, letelepedik a fehér kő mellé, balját maga alá húzza, jobbját guggoló pozíció-
ban hagyja, mellette fehér tégladarabok pihennek, de egyelőre nem törődik velük, csak nézi a fehér követ, 
kapcsolatot keres vele, megkeresi azt a pontot, ahol elkezdheti, azt a pontot, ahol leginkább látja a más 
felé való törekvést, és amikor megtalálta, csak akkor nyúl a fehér téglákért, jobbjával megragadja, a kő 
fölé viszi, arra a pontra, amit kinézett, megdönti a téglát, a téglából fehér folyadék kezd csorogni, ami 
ha eljön az ideje, találkozik a fehér kővel, és annak tetején továbbfolyik, amorf alakba rendeződik, és 
aztán ezt az alakot folyamatosan változtatja, mert ő nem hagyja abba, folyamatosan önti és önti és önti, 
egészen addig, amíg nem látja a változás kezdetét, akkor visszateszi a helyére a fehér téglát, és baljával 
hozzáér a szétterülő fehér folyadékhoz és elegyengeti, a fehér folyadék elkezdte átváltoztatni a követ, 
ám természetes hektikussága és aszimmetriája megakadályozta ennek beteljesülésében, ezért kell az ő 

balja, mely józan értelmével megfosztja hektikusságától és aszimmetriájától a fehér folyadékot. Amikor 
végzett, a kő kockává változik, a folyadék beteljesíti küldetését, a kocka befejezetté, hiánytalanná, egész-
ségessé lesz.

SZALADOK, SZALADOK, SZALADOK, SZALADOK

Szaladok, szaladok, szaladok, szaladok, egyik hengertől a másikig, a két test közti ürességet próbálom 
áthidalni, a föld alattam zizeg, a levegő megváltozik, utat enged számomra, érzem a nyomásváltozást 
a testem előtt és után, közben a színeket próbálom befogadni, hideg színek és meleg színek jönnek egy-
más után váltakozva, de elhagyom mindegyiket, mert szaladnom kell, el kell érnem a másik hengerig, 
a vékony hengerig, melynek apró hengertestén apró nyúlványok pihennek, a tetején citromsárga szerkezet 
figyeli a világot, fehér platformjaival elvágja magát a selyemzöld forgatagtól, a szerkezet alatt húzódó 
vékony henger pedig a választék alatt feltöredezik, ide-oda tekeredő, bézs színű indává változik, mely 
mindenféle csellel és fonáksággal próbálja bekeríteni az anyagot, a jódbarna és gagátfekete pontokat, min-
den pont egyedi és megismételhetetlen, egymáson hemperegnek, gurulnak, lökdösődnek, hogy az inda 
ne tudjon a közelükbe férkőzni, mert ha a közelükbe férkőzik, kiszívja belőlük a váz kitöltőjét, és csak 
a váz maradhat az övék, de ők ezt nem szeretnék, így nincs más választásuk, minthogy odébb tolják 
pont-társukat, így nagyobb teret raknak önmaguk és a drapp színű közé, a drapp színű ezt nem hagyja, 
egyre több anyagot integrál indájába, ettől paraméterei egyre nagyobbak lesznek, de nemcsak az indá-
nak, hanem a választék felett létező vékony hengernek is, ettől én nem tudom felbecsülni a távolságot 
testem és a vékony henger között, a tér nagysága elhomályosul, akármelyik pillanatban beleütközhetek 
nyúlványaiba, de mégis, e bizonytalanság terhével folytatom utamat.
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rendelkezik térbeli kiterjedéssel, így maguk a pontok sem rendelkeznek térbeli kiterjedéssel, vagy leg-
alábbis nem tapasztalhatóak meg, de ettől még létezőnek kell ezeket tekinteni, így paradoxonként ke-
zelhetőek, az észlelés megbicsaklik, de valahogyan mégis el tud jutni az információ, ez a saját tengelye 
körül forgó üresség mégiscsak beletartozik a létezők halmazába, bár nem lehet tudni hogyan, és bár 
nincs időbeli kiterjedése sem, mégis történik egy esemény, mely által időben is meghatározható. Érthetet-
len módon történik egy esemény, és megjelenik az „előtt” meg az „után”, és ha megjelenik az „előtt” meg 
az „után”, akkor a cél is megjelenik, így most már óhatatlanul halad előre, óhatatlanul öregszik, sőt, 
óhatatlanul megszűnik üresség lenni, megjelenik a szín, megjelenik a gesztenyevörös, megjelennek a már 
térbeli kiterjedéssel is bíró színpontok, melyeknek pillanathoz kötött keletkezésük miatt már idejük is 
van, a hiány pontjainak helyét átveszik a gesztenyevörös pontjai, és ezek a pontok már valamilyenek, 
tehát megkülönböztethetőek valamitől, megkülönböztethetőek a minden azon többi pontjaitól, melyek 
nem gesztenyevörösek, így pozicionálni is lehet ezt a gesztenyevörösséget, hiszen már érzékelhető tulaj-
donsággal bír, és ellátta a színhiányt térrel, idővel és céllal, immár a gesztenyevörös a nem-gesztenye-
vörös felé halad, halad, mert látható, hogy sebessége más, mint az őt körülvevő többinek, és nem csak 
a többihez viszonyítható, hanem önmagához is, önmaga egy időpillanattal előbbi és későbbi valójá-
hoz, a gesztenyevörös elhozta a színhiányt abba az állapotba, amit ugyan nem lehet létezésnek hívni, 
hisz a színhiány már a gesztenyevörös előtt is a létezők kategóriájába volt sorolható, ám mégis minő-
ségváltozás ment végbe a színhiányon, és így már közeledni tud egy cél felé.

HIÁNYTALANNÁ, EGÉSZSÉGESSÉ LESZ

A helység abban a pillanatban integrálja magába, amint belép, eggyé válik környezetével, hiába fehér 
minden, ő meg aranysárga, a színek most mellékesek, nem ezek alapján történik az összeolvadás, hanem 
valami egészen más alapján, belép, minden egyes pillanat, amikor lába a talajt éri, megszentelt pillanat, 
és ezekben a megszentelt pillanatokban odaér a fehér kő elé, amit meg kell munkálni, a teteje ugyanis 
még befejezetlen, még hiányos, még nyomorult ez a fehér kő, még csak annyit ér, amennyi látszik belőle, 
ő ezt akarja megváltoztatni, letelepedik a fehér kő mellé, balját maga alá húzza, jobbját guggoló pozíció-
ban hagyja, mellette fehér tégladarabok pihennek, de egyelőre nem törődik velük, csak nézi a fehér követ, 
kapcsolatot keres vele, megkeresi azt a pontot, ahol elkezdheti, azt a pontot, ahol leginkább látja a más 
felé való törekvést, és amikor megtalálta, csak akkor nyúl a fehér téglákért, jobbjával megragadja, a kő 
fölé viszi, arra a pontra, amit kinézett, megdönti a téglát, a téglából fehér folyadék kezd csorogni, ami 
ha eljön az ideje, találkozik a fehér kővel, és annak tetején továbbfolyik, amorf alakba rendeződik, és 
aztán ezt az alakot folyamatosan változtatja, mert ő nem hagyja abba, folyamatosan önti és önti és önti, 
egészen addig, amíg nem látja a változás kezdetét, akkor visszateszi a helyére a fehér téglát, és baljával 
hozzáér a szétterülő fehér folyadékhoz és elegyengeti, a fehér folyadék elkezdte átváltoztatni a követ, 
ám természetes hektikussága és aszimmetriája megakadályozta ennek beteljesülésében, ezért kell az ő 

balja, mely józan értelmével megfosztja hektikusságától és aszimmetriájától a fehér folyadékot. Amikor 
végzett, a kő kockává változik, a folyadék beteljesíti küldetését, a kocka befejezetté, hiánytalanná, egész-
ségessé lesz.

SZALADOK, SZALADOK, SZALADOK, SZALADOK

Szaladok, szaladok, szaladok, szaladok, egyik hengertől a másikig, a két test közti ürességet próbálom 
áthidalni, a föld alattam zizeg, a levegő megváltozik, utat enged számomra, érzem a nyomásváltozást 
a testem előtt és után, közben a színeket próbálom befogadni, hideg színek és meleg színek jönnek egy-
más után váltakozva, de elhagyom mindegyiket, mert szaladnom kell, el kell érnem a másik hengerig, 
a vékony hengerig, melynek apró hengertestén apró nyúlványok pihennek, a tetején citromsárga szerkezet 
figyeli a világot, fehér platformjaival elvágja magát a selyemzöld forgatagtól, a szerkezet alatt húzódó 
vékony henger pedig a választék alatt feltöredezik, ide-oda tekeredő, bézs színű indává változik, mely 
mindenféle csellel és fonáksággal próbálja bekeríteni az anyagot, a jódbarna és gagátfekete pontokat, min-
den pont egyedi és megismételhetetlen, egymáson hemperegnek, gurulnak, lökdösődnek, hogy az inda 
ne tudjon a közelükbe férkőzni, mert ha a közelükbe férkőzik, kiszívja belőlük a váz kitöltőjét, és csak 
a váz maradhat az övék, de ők ezt nem szeretnék, így nincs más választásuk, minthogy odébb tolják 
pont-társukat, így nagyobb teret raknak önmaguk és a drapp színű közé, a drapp színű ezt nem hagyja, 
egyre több anyagot integrál indájába, ettől paraméterei egyre nagyobbak lesznek, de nemcsak az indá-
nak, hanem a választék felett létező vékony hengernek is, ettől én nem tudom felbecsülni a távolságot 
testem és a vékony henger között, a tér nagysága elhomályosul, akármelyik pillanatban beleütközhetek 
nyúlványaiba, de mégis, e bizonytalanság terhével folytatom utamat.




