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MAI MEDITÁClÓK

A köztes tér
Költők ént. nagyon fiatal koromban írtam ilyesmit - említettem is
e hasábokon: "...mint aki félrehajol / egy teljes térnyi sz élb ől" , Fi
zikailag ez abszurdum, a kifejezés azonban nem hangulati erejű

akar lenni, akkoriban úgy kellett éreznem, "a zen" jegyében értel
mezhető. Hm. Szerencsére mindig ez volt: európai vagyok, nem
születtem "abba" a kultúr ába, tehát csínján a zennel. Negyedik es
hetőség is volt: maga a költészet, mint abszurdumának (mint a ha
tás felsőfokának) kitermelője. A mire megyünk ketten, a véncigá
nyos elkeseredettség stb . Csak békésen. Nem is modus politikumok
ra hivatkozni ma már: hogy ki akartál volna hajolni... legalább.

Egészen másféle köztes tér az, amely a még-félig-álom, aztán a
(netán) egy-két erős kávéval megtámogatott magadhoztérés kö
zött lelhető, mondja a hatvanhárom éves ember. A fekvő testhely
zetet Antonin Artaud (ennyire tudta?) a kísértések (felesleges) ál
lapothatározójának érezte; szegényke derékszögben, ülve halt
meg. Igaz, a festő Nicolas de Staél, sikereinek mediterrán csúcsán
antibes-i műtermének magasából a sziklák mentében alávetette
magát, így halt meg ő, feltétlenül valami köztes ,,időtérben" (bo
csánat! nem divatosan értettem), míg harmadik francia-féle mű

vész-szentem (ielképl), a szintén festő Wols ·majdnem pilinszkys
tábor-helyeket volt kénytelen végigjárni (tragikus: nácik elől me
nekült németként francia és spanyol földön) , és a háború végére
úgy legyengült, hogy - főleg a további szegénységben - utána
sem tudott magához térni a szervezete, s egy rossz fasírt végzett
vele (hat-hét nap alatt), ha jól mondom, 1951-ben(!).

Az álom utáni fekvő ébrenlét, ha kísértések meggyőződésből

nem (sem) fenyegetnek minket, még mindig sok bajjal járhat, a
negativitáséival. Nem szeretném, ha valaki olykép P bántódnia
meg, hogy ,,lukszuriőz" gondoknak tekintené ezeket, s hogy én
zaklatom velük őt. Ezennel bocsánatot kérek akkor, szó sincs . A
negativitás itt a kafkai "add fel, add fel" (hagyj fel vele; ne tedd),
vagy komoly elhatározások is fogalmazódhatnak, melyek (egyelő

re még) komolysággal betarthatatlanok (e fogadalmak), mert pél
dául ha a cigarettától (vagy az írógépeléstől) erőtlenségig zsibbad,
permanensen már, a fél bal kezed , kétségtelen, hogy a cigarettát
nem a köztes tér sugallatára kell elhagyni, hanem teljes napi jó
zanságunk jegyében. Amiképpen a túl gyakran fenyegető, halál
félelmekkel járó toroködémát (-szűkületet) sem kell az iménti esz
közféleséggel kiváltani, de azzal se, hogy gyógyszerre ráiszol,
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hogy túl hideg vizet kortyolsz etc. A köztes tér negatív sugallata
más.

A már-éber-állapot és a nap kezdete között nem a kereskedel
mi televíziók fura kis .viccelödései". nem az egyre sztereotípabbá
váló slágerzenék helyezkednek-mozognak, ezek is, de alapvetőb

ben az emlegetett negativitás-tényező. Ne! És akkor mostantól
nem! Jaj! De legalább mától... másképp lesz. Rossz döntéseket fel
tétlenül hozhatunk ebben a szituációban. (Mely is veszedelme
sebb mint szegény Artaud - no, az ég áldja már, oly nagy baj?
- kísértései. Bár hát ami őt illeti, ő tudta csupán.) Visszatánco
lunk valamitől, például egy elutazástól, megtörténhet ez, ha siet
ve ki kellene mennünk a vonathoz. De a köztes tér, mely mintegy a
kényszerű "kihajlást" jelenti, ez az irreális, már-már hibbant tér (!)
nem lehet mégoly "termékeny", helyes döntéseknek sem termővidéke.

Nem. Rámutat mégis (képzavar) a bepillantás e köztes térbe
valami még különösebbre: lényünk szakadékosságára. Hirtelen
mekkora ellenvágyak mutatkoznak, ellentételezések. s a szakadé
kosság még veszélyesebb alkalmasint, ha "átszakadékonyságnak"
értjük, tehát mikor valami annyira megritkul. Hát ekkorák lennének
meggyőződéseink, elhivatottságaink, határozási vágyunk ennyi?
Indokaink nem szilárdabbak? Elegendő, hogy félig-álom és kez
dődő ébrenlét köztes terébe kerüljenek, mint valami kísérleti csa
tornába, s akkor máris...?

Nem hinném, hogy ez a fontolás is bárhová vezetne. Az ama
tőr gondolkodás úgynevezett "értelmiségi" változata, mely oly
nagy divatja korunknak, nyilvánvalóan jó bedarálnivalót talál ef
féle észleletekben; ám erre a kérdésre külön s másutt szeretnék
kitérni. Tehát hagyjuk az elképzelhető reflexiókat. (Téves v. elha
markodott cselekvés a köztes-tér-érzet sugallatára; fontoskodó, de
amatőrül naiv okoskodás, hasonlók.) A köztes térnek van egy tér
beli túloldalija. (Bátorság kell, hogy így mondjuk, mert eléggé ret
tenetesen hangzik.) Tehát ahogy a tér hirtelen üresebb lesz, ritká
sabb (megengedhető: a pszichés tér, tehát szinte hallucináció ez
akkor), elképzelhető, s érzékelem újabban, írtam is róla itt, hogy
a tér jobban megtelik, mint amekkora a befogadóképessége lenne.
Jobb híján ezt nevezem a magam Isten-élményének; s nem is csak
jobb híján. Nincs kötve testtartáshoz. napszakhoz. éberség vagy
bódulat állapotához (az éberségé - jobb hozzá), nekem kötve
van térhez (zárt térben alig, bár minap a bécsi Südbahnhof hajna
li, hűvös, sínpárokra-nyitott csarnokában megvolt ez a többlet
tér), tehát nyílt térhez, johannaian szabad kívülléthez. Főfoglalko

zás. Ennyiben nem amatőr, még ha súrolja is a misztikum gyanús
határait. Nem értelmiségi érzet. De valakinek beszéltem róla, fél
ve, kinevet, a válasz mégis ez volt: nem, nem, sőt, mintha a
"szakrális" erősen hiányozna napjainkból (hm, látom a mosolygá
sokat), és így. Akkor hát.
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Nekem azonban a köztes tér fogalmával kell zárnom semmi
képp sem amatőrnek szánt írásomat. A negativitás köztes tere,
úgy kell éreznem, a jószándékú életnaivitás, némiképp az ábdáb,
hályogkovács. elhamarkodott, túl direkt "megoldások" ihletője. A
többlet-tér, ami nekem akkor "istennel", vagy mondjuk ki, Isten
nel "telik meg", de úgy, hogy beszélgetni is tudok, feltétlenül
még nagyon képtelenségnek hat. Ennek ellenére sem zárkózha
tom el egy értelmezés elől: kölyökkutya-író-koromban ezt keres
tem volna, de nem tudtam megtalálni. A negativitások nyugtalan
sága hajtotta képzeletemet, úgy az egészet, ami voltam. Mostan
ság a (kései?) megnyugvás hozza ezt a tényleges izgalmat. De ha
a másik, amatőrül szent szándékú (majd megreformáljuk! szebb
lesz! jobb leszek!) köztes-tér-érzet negativitás, attól ez az én érze
tem még nem "pozitív".

Nem szorul rá.
Hogy viszont akkor a "pozitív" hol marad? Válaszoljanak erre

a főhivatású-gyakorlatot élők. Hogy miféle térben?

Jegyzetek. 1. Nem kell "Isten"-ig menni, ha Pilinszkynél e
(most már majdnem túlzásig ismételt) versszakot tekintjük: "Le
gyűrhetetlen fölkelés, / dadogó, győztes lárma! / mint életfogytig
elitélt / fegyencek lázadása." Ld. Mert áztatok és fáztatok. S itt a
"meglapuló szörnyek"-ről, mint belső tulajdonságainkról, mintegy
foglyainkról van szó, s róluk így: "mert áztatok és fáztatok, /
mert éheztetek bennem..." Ezek vagyunk mi, lásd Rilke, istenei
valakiknek, akik legföljebb szórakozott arcunkon átsuhantatni
tudják reflektoraikat.

2. Természetesen a logikát "materiális"-nak tekintve, az így
aposztrofált értelmiséget is "materialistá"-nak. Alapfogalmakat
magyarázni nem kell. Attól még nem vagy "materialista", ha
igyekszel autódra vigyázni etc., amiképpen "misztikus" sem, ha
zihálásod, kutyád zihálása okán esetleg egy ilyen név, mint "Siha
li" megfelelő visszhangokat vált ki benned öntudatlanul.

3. A terek összekeverednek! Pöccintéssel feldönthető egész "te
óriám" - de csak mint teória. Minthogy nem teoretizáltam, be
vallom (magával az írással), hogy a materialista logikának egyelő

re megfelelni nem tudok dolgommal. Legfrissebb hozzáfűzések

nek van Jelenléte, mikor is beszélgetni nem lehet; a beszélgetés
természetesen a részemről beszéd csak, máskülönben (materialis
ta) hallucináció lenne csupán; Jelenléte tárgyakban (tereptárgyak)
világosan érzékelhető. Jobb, ha pl. "nem autóm javítása ügyében"
megyek valahova, s akkor érzékelném (gúnymosoly: már ez is
materialisztikus, ó, hogyne, rossz szót használtam), tehát valami
révültség. szabadság helyzetében van meg a legjobban (hidak, pá
lyaudvarok nyílt csarnokai), de szó sincs arról, hogy "nincs meg,
mert belezavarnak". Mások hibáztatása: materialisztikus. Ezt az
egész világhelyzetre is értem, patthelyzetére (Pilinszky).
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