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BEVEZETÉS

 

A legmélyebb emberi bölcsesség:

Az emberi kapcsolatok

titkainak a tudása.

(Delhi-Dubai, az Arab-tenger fölött)

 

Az utóbbi időben egyre inkább foglalkoztat térszféra-elméletem. –
Távoli utazásaim, idegen kultúrák „első kézből” történő megismerése,
napról  napra  rétegeződteti  bennem a  térnek,  mint  „mindenható”,
egyetemes,  örök princípiumnak a funkcionalitását,  mindenek fölött
álló lényegét:

 

A térnélküliség

A tér mint absztrakció

A tér mint realitás

Az egyén stabil tere

Az egyén dinamikus tere



A tér a művészetben

 

Hadd foglaljam itt össze röviden térszféra-definíciómat, melyet az
1978-ban készített „A közép determinizmus teóriája” című, Doktori
Értekezésemben megszövegeztem:

A mindenség alapvető eleme a tér, az egység princípiuma. A tér
látszólag maga az üresség, éppen ezért mindent magában foglal. A
létezés  alapfeltétele,  semmi  sem létezhet  rajta  kívül.  Ezért  a  tér
öntudatunk alapvető tulajdonsága.

A teret, amelyben élünk, öntudatunk határozza meg. A tér és az
öntudat végtelensége identikus. A tér az anyag megjelenési formája.
Amikor öntudatra ébredünk,  a tértudat is  felébred  bennünk.  A tér
öntudatunk egyik tulajdonsága, s ennek dimenzióit a tértapasztalás
karakterizálja.

Voltaképpen  Indiába  indulok  ezen  a  napsütéses  szeptemberi
napon,  mivel  azonban  eddig  sohasem  oda  jutottam,  ahová
szándékoztam volt, egyszerűen Ázsiát képzelem magam elé: annyira
ismerős, s oly idegen mégis. Ki tudja, hogy Indiában, ebben a feszült
légkörű országban, miként fogadják a külföldieket? – Majd elválik.

Damaszkuszban  neonfelirat hirdeti a repülőtér nevét: D. M. Scus
Int Airport. A hiányzó két „A” betűt kilőtték a város nevéből?

Kuvaitba hajnali fél háromkor érkezünk. Órámat két órával előbbre
kell állítani.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A KUVAITI REPÜLŐTÉR TÉRSZFÉRÁJA
 

Óriási márványcsoda. Folyosóin haladva, a falak metszővonalai és
az ablaksorok is azt sugallják: Akár ha repülőgépben járunk. Termei
monumentálisak, „sivatagnyi” szabad területekkel.

A falak mentén, kétoldalt,  egymásba fűződő plasztik széksorok.
Ezzel az egymásba fűzéssel azt érték el, hogy egy széknek csupán
egyetlen önálló karja van, s így az egymás mellett ülők kénytelenek
egyik  karjukat  szomszédjuk  karján  pihentetni.  Más  szóval:  érzéki
kontaktusba  kerülni  egymással.

A szemközt felállított 30-35 székből álló sorok között kb. 8 méteres
üres  tér.  Elegendő  távolság  ahhoz,  hogy  teljes  terjedelmükben
érzékelhessük  az  átellenben  helyet  foglalókat,  viszont  túl  tágas
ahhoz,  hogy lényük bárminemű ingere  zavarná a  „határtalan tér”
bennünk rejlő, öntudatlan képzetét.

 

A  több  száz  négyzetméternyi  területű  termeket  kerek  és
négyszögletes oszlopok támasztják alá, feszítve a tetőszerkezetet az
arab világ csillagboltozatáig. Az egyes termek hirtelen, éles szögben
törnek meg, s folytatódnak egy következőben.

A termek végeiben, szinte a falba süllyesztve, egy-egy bárocska,



üdítő  italokkal  és  másfél  dolláros  kávéval.  Ékszerekkel  zsúfolt
kioszkok, kevés számban, a falakhoz lapulva. Nem nagyobbak a mi
fagylaltos bódéinknál.

A repülőtér egy termének az egyik sarka háromszögletűre van
képezve, aranyozott ráccsal elkerítve, belül terjedelmes imaszőnyeg.
A hívek itt bármikor elvégezhetik ájtatosságukat.

Déli  tizenkettőkor  a  „szentély-háromszögben”,  mely  egyik
csücskével  egy  falfelületre  néz,  három férfi  jelenik  meg,  modern
öltözékben.  Megérintik  egymást,  majd  csoportba  szerveződnek
(egyikük előbbre áll, még egyszer kapcsolatot teremtenek érintéssel),
ezután  tíz  percig  tartó  többszöri  térdelés,  leborulás,  meghajlás
következik. Eközben egy negyedik férfi érkezik, megérinti az egyik
hátulsó fohászkodót, s maga is belékapcsolódik az ima folyásába, a
soron következő mozdulatba.

 

Egyesével végeznek, sietősen távoznak, sűrűn órájukra pillantva,
halaszthatatlannak látszó dolguk után.

A fohászkodás alatt azonban mintha  tér-és idődimenziókon  kívül
kerültek volna.

A  repülőtér  tisztaságára  egy  tucat  fiú  ügyel:  Különös  szagú
folyadékkal  átitatott  törlőeszközökkel  járnak fel-alá,  és  súrolják  az
amúgy is tükörsima kőpadlót.

Utópisztikus vonalak, komfort, csöndesség, európai klasszikus zene
zsongása, nem hivalkodó elegancia. Dominál az arab nyelvű írás, ám
az angol sincsen elhanyagolva semmilyen fontos információs táblán.

Két  terem  elválasztó  „ajtaja”  fölötti  homlokzaton,  rapszodikus
rendezettségben,  rövidebb-hosszabb  kézi  szőttes  szőnyegek
függenek,  elkülönítve  ekként  a  két  helyiséget.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRNÉLKÜLISÉG?
 

A  különféle  várótermekben,  legyen  az  vasúti  vagy  röptéri,  az
emberek,  egyedül  vagy  kisebb,  baráti  csoportokban,  távolságot
igyekeznek  tartani  egymás  között

Legfeljebb egy kérdés,  útbaigazítás idejére közelítik  meg azt  a
térszférát,  amely  a  másik  embert,  a  másik  csoportot  láthatatlan
szkafanderként veszi körül.

 

(Ez  a  megfigyelésem  még  az  alkoholos  hatás  alatt  álló



személyekre  is  helytálló.)
 

Bezzeg  egy  kávézóban,  k iskocsmában,  idegenek  is
összeölelkeznek.  Következtetésem?

Nem a helyiség méreteinek – óriási váróterem, aprócska kávézó –
módosulása itt a döntő tényező. Ez a viselkedésbeli változás az egyén
személyes,  statikus  térszférájának  tágulásával  és  zsugorodásával
magyarázható.

 

 

 

 

 

 

 

A TÉR MINT ABSZTRAKCIÓ, A TÉR MINT REALITÁS
 

Azok  közül  a  kultúrnépek  közül,  akikkel  volt  szerencsém
kapcsolatot  teremteni,  az  arabok  oldották  meg  térszférájuk
legracionálisabb  elrendezésének  a  problémáját:

Végeláthatatlan termek, kicsiny benyílókkal. Az egyén így tetszése
szerint távol is maradhat másoktól, tetszése szerint közeledhet. Ennek
következtében az arab ember egyedül tudja magát érezni egy tömeg
kellős közepette, de egyedüllétében sem érez magányosságot.

No és a hindu, az indiai ember?

Több  helyütt,  különböző  körülmények  között  éltem  közöttük.
Dharamszálai  házigazdáim  –  egy  kis  városka  ez  a  Himálaja  déli
oldalán  –  egy  5  x  10  méteres  „hálószobát”  bocsátottak



rendelkezésemre  s  barátom  számára,  aki  hozzájuk  kalauzolt,  s
közvetve,  nővére  házassága  révén,  a  ház  egyik  tulajdonosának
számított.

 

Történt,  hogy  barátomnak  pár  napra  el  kellett  távoznia  a
dharamszálai házból, közös hálószobánkból, ahol napokon át csak mi
ketten aludtunk éjszakánként. A család többi tagja apróbb, szokásos
hálószobáikban  töltötte  éjszakáit,  mintha  vendég  nem is  volna  a
házban. – Amikor azonban barátom elutazott, aznap este az egyik
fiatal házaspár hálószobájában állították fel összecsukható ágyamat.
Hogy meg ne sértsem őket, hálószobájukban töltöttem az éjszakát. A
szobácska fülledt volt, nekem sokszorosan is kényelmetlen.

Napközben,  értesülve  barátom  néhány  napos  távozási
szándékáról, előre örültem, hogy végre egyedül, egymagamban, egy
helyiség – térszkafander – egyedüli birtokosaként térhetek nyugovóra.
Ismétlem: Addig is  csupán ketten háltunk a terjedelmes, különben
nappalinak  használt  helyiségben,  mégis  jól  esett  volna  egy-két
éjszakai  teljes  egyedüllét.

Térszférámra gyakorolt, már-már kibírhatatlan nyomásként hatott
a  kedves  házaspár  hálószobájában  eltöltött  éjszaka.  Ők  viszont
szemmel láthatólag kellemesnek érezték közelségemet, ott-létemet,
lét- és térközegükbe való beleolvadásomat.

 

S napközben is, ha jegyzetelésbe merültem, nem múlott el negyed
óra,  hogy  a  ház  egyik-másik  asszonykája  ne  kedveskedett  volna
finomságokkal:  Süteménnyel,  teával,  gyümölccsel  vagy  feketével.
Eszükbe sem villant, hogy sokszor a „legfrappánsabb” gondolataimat
mulasztom el emiatt papírra vetni.

 

Egyszóval:  Magára  hagyni  valakit,  hindu  szempontból
szentségtörés.



 

Úgy érzem sokszor,  hogy azokat  a  dolgokat,  melyek kedvesek
számomra,  nem  lehet  komolyan  venni,  azok  viszont,  amelyek
komolyan  vehetők,  egyáltalán  nem szimpatikusak.

Így van ez a tér elvont és reális konceptualizálásával is. A Tudat
sohasem tud megszabadulni az Egóhoz való kötöttség érzésétől. A
tudatalattiság területe egyfajta mágneses kapcsoló-rögzítő erő, amely
az egyént saját énjéhez, Egójához láncolja.

Állíthatjuk-e,  hogy  létezik  oly  valaki,  aki  mentes  az  Egó
kötelékétől?  –  Az  én-nélküliség  állapota,  amelyre  a  Buddhizmus
Nirvánája  is  utal,  megvalósítható-e  maradéktalanul?

 

„Elérve a túlsó partot, rúgd el a csónakot,” „Fogd ki a halat és
vesd el a hálót” – képletes kifejezések, s érzékeltetni igyekeztetnek a
Megvilágosodottság  milyenségét,  amelynek  elérése-megvalósítása
minden buddhista  üdvcélja.

A  törekvés  maga  gyönyörű  műalkotásokat:  Költeményeket,
szobrokat, templomokat, festmények ezreit eredményezte, a parttól
elrúgott csónakban azonban, úgy tűnik, ott lapul továbbra is az Egó.


