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…ne nyúljatok a szememhez;
láttam eddig, s látni fogok.
Hancúrozó seregekben
jönnek értem az angyalok.
H aja s T i b o r : H a maj d meg ha lo k

Február elején A köztes lét túloldalán. Hajas
Tibor és a tibeti misztériumok címmel egy
rendkívül különös kiállítás nyílt a Hopp Ferenc
Ázsiai Művészeti Múzeumban. Hogyan kerülhet
a hazai performansz egyik megteremtője és
fenegyereke az ázsiai művészetek szentélyébe?
Mindez Hamvas Bélának köszönhető, aki
1944-ben megjelentette a Tibeti misztériumok
című fordításkötetét. És persze kellett még
Szentjóby Tamás, aki a halála előtti években
megismerte Hamvas Bélát, és lelkesen terjesztette az írásait. Ezt a könyvét ő vitte fel Bikihez
(ahogy a barátai hívták Hajast, aki egyébként
Frankl Tibor néven született), amit azután felolvasott barátjának. Hajast annyira, mondhatni
húsbavágóan megragadták ezek a szövegek,
hogy később kézzel lemásolta. A tibeti bön
(bon) eredetű rítusok oly elementáris hatással
voltak Hajasra, hogy bátran állítható, az egész
későbbi művészetén erős lenyomatot hagytak.
Ahogyan Kierkegaard írja, nem véletlen, hogy
Mozart rátalált a Don Giovanni témájára, úgy mi
is mondhatjuk, az sem, hogy Hajas rátalált az
ősi tibeti rítusokra.
A kiállítás két részből áll, egyik felében a
tibeti misztériumok azon gyakorlatai jelennek
meg – mint a csö (gcod = levágás) és a
tummo (gtum-mo = dühöngő asszony) –,
amelyeket Hajas felhasznált a munkái során,
valamint Milarepa (mi-la ras-pa = félelmetes
vászonruhás jógi, 1052–1135), a létkerék
és a pokolképek kerültek bemutatásra. Aki
kíváncsi ezeknek a gyakorlatoknak az eredeti
lényegére, az ezt megismerheti a rövid
összefoglaló feliratokból vagy részletesebben
a katalógusból. Ami e témában izgalmas, az
a tibeti eredeti gyakorlatok és a Hamvasfordítások közti eltérések, valamint az, amit
ebből Hajas a maga számára leszűrt. Annak
kibontása, hogy a kérdéses tibeti gyakorlatokat
mennyiben értelmezi át az angol fordítója,
a teozófus Walter Yeeling Evans-Wentz
(1878–1965), majd ezt kissé önkényesen az
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egyetemes tradíció nézőpontjából Hamvas és végül a
gyakorlatok kontextusáról keveset tudó, ugyanakkor
határozott világnézetű Hajas, az messze szétfeszíti
e rövid írás terjedelmét. Röviden csak annyit, hogy az
ilyen tibeti gyakorlatok, még az eredeti nyelven olvasó
tudósok számára sem értelmezhetők egy láma szóbeli
átadása nélkül, különösen a kagyü (bka’-brgyud = az
ige hagyományozása) hagyományban, amelyikből a
Hamvas által fordított szöveg származik. A titkos szóbeli
útmutatások átadása (bka’-babs) nélkül a szövegben
leírt gyakorlatok csak félinformációk. Éppen ezért az sem
segíthetett Hajasnak, hogy jó barátja volt Szerb János
tibetológus, aki csak pontosítani tudta a szövegben
előforduló tibeti szavakat és a jelentésüket. Annyit
érdemes megjegyezni, hogy a Tibeti misztériumok fordítása számtalan félreértést és hibát tartalmaz, mégis
elmondható, hogy Hamvas ezeknek a gyakorlatoknak a
lényegét megértette, szemben a kor számos európai és
hazai orientalistájával, akik alapjaiban értették félre és
utasították el a tantrikus buddhizmust.
A kiállítás másik felében Hajas azon munkáinak
dokumentumaival ismerkedhet meg a látogató, amelyek
direkt módon tibeti inspirációból születtek, mint a
Chöd-performansz vagy a Tumo-fotósorozat. Ez utóbbit
Vető Jánossal készítette, mint ahogy a legtöbb
munkáját. Annyi röviden leszögezhető, hogy e vallási
gyakorlatok eredeti szellemiségéből vajmi kevés köszön
vissza a performanszokban és a fotósorozatokon.
Természetesen Hajasnak nem is ez volt a szándéka, őt
az európai konvencionalitást áthágó tibeti gyakorlatok
és a bennük megfogalmazott „kegyetlenség” izgatta
igazán, és azokban művészete számára kiváló inspirációt
látott. Hajas tökéletesen érzékelte, hogy művészetének
központi kérdése, a halál és a túlvilág tekintetében
a nyugati civilizáció zsákutcába jutott, amiről egyik
előadásában ezt mondta: „A modern Európa, pontosabban a Spengler által »fausti«-nak nevezett nyugati
civilizáció az élet önkéntes gettójából bojkottálja a
halálélményt. […] Ez a civilizáció életcentrikus, a puszta
változás helyett a fejlődés értelmes és elfogadható
képzetére alapul, és nem tolerál semmit, ami saját
fogalmai szerint nem értelmes és nem elfogadható.
A túlvilág – mely nem bizonyult racionálisan elfogadhatónak – likvidálása után a halál irracionalizálódott, tehát
értelmetlenné és elfogadhatatlanná vált.”1 Márpedig
Hajast legfőképpen e kérdéskör érdekelte, és ezt a
legárnyaltabban éppen a tibeti buddhista szövegek
boncolgatják, s lévén a buddhizmus elsődlegesen
tapasztalati tudatfilozófia, itt nem pusztán hiedelmekről

fotó: Berényi Zsuzsa

van szó, sokkal inkább a tudatbéli megfigyelésekről. A buddhizmusból nézve, mondhatni,
Hajas és e szövegek találkozása karmikus volt.
Hajasnak az utolsó időszakában bemutatott
performanszai olyan radikális akciók, melyekkel
nem valamiféle polgárpukkasztás volt a
szándéka, mint ahogy a felületes szemlélő
gondolná, sokkal inkább egzisztenciális
kísérletek, amelynek tárgya a saját személyisége és teste volt. Hajas dionüszoszisága
át kívánt törni minden apollóiságot – hiszen,
ahogy Nietzsche írta, a világ valójában apollói
konstrukció, ami szükségszerűen elfed, eltakar
–, meg akart szabadulni a társadalmi valóság
tudati konstrukcióitól. Mint írja: „Látni akartam
[…] a létezésnek, az életnek azt a ritka levegőjű
magasságát vagy fullasztó mélységét, ahová
az ember a beépített önvédelmi reflexeinél
fogva ritkán jut el és soha megtorlatlanul;
amelyek létezése az álom, a téboly, az extázis,
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H ajas Tibor : Chöd, Bercsényi Kollégium, Budapest, 1979. december 18.,
Makky György performanszdokumentációja (1–9.), egyenként 80×80 cm,
a rémület, a katasztrófa, vallásos egzaltáció, a halál
lobogásában tárul fel.”2 Épp itt van egy olyan azonossági
pont, amely összeköti Hamvassal és a buddhizmussal.
Hajas művészi megnyilvánulásaiban kísérletet tesz a
társadalmi kényszerelvárásoktól való megszabadulásra,
valamint a személyes én maszkjainak lebontására,
amire a legmegfelelőbbnek a performansz mutatkozott
a számára. Erről így írt: „A performer belép a saját
víziójába, s onnan visszatekintve minden létező puszta
káprázat, hallucináció, alacsonyrendű valóság.”3 Egy
megélt tapasztalatáról pedig így vall: „amikor Varsóban
a performance-omon elájultam a sötétben a kötélen.
Megéltem, hogy leváltam.”4 Itt érhető tetten egy
érintkezési pont Hamvassal, aki a Karnevál című beavatási regényében mutatja meg a tízezer bőrű embert.
E monumentális gondolati vízióban megjelenő történetben minden maszk és álarc a narrátor Bormester
Mihály önmagában felismert démonainak lelepleződése.

fotó: Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Kiállítási enteriőr H ajas Tibor műveivel

A két kiállítási rész között rejtőzködve, mindössze az
eredeti kötete által van jelen Hamvas Béla, aki az ókori
szent hagyományok igen széleskörű bemutatásával
oly nagy hatást gyakorolt a magyar szellemi kultúrára
és talán leginkább a képzőművészetre, gondolhatunk
az Európai Iskola jó néhány
művészére vagy később a Zuglói
iskola festőire. Közülük a hatás
tekintetében kiemelkedik Molnár
Sándor, aki személyes tanítványa
volt Hamvasnak, és aki festőjógája során Tumo-sorozatot,
Bardo-képeket, utolsó korszakában pedig Sunjata-képeket
(śūnyatā = üresség) festett.

fotó: Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Az ember betegségének, bűnének és
őrületének összesűrűsödése a maszk,
amelynek aktivitása a démon. Természetesen
itt nemcsak az elbeszélő, hanem minden
ember sorskatalógusáról van szó. Mindez
igen hasonló a Tibeti halottaskönyv (bar-do

thos-sgrol chen-mo) halál utáni vízióihoz, amelyekben a
tudatfolyam szintén a saját démonaival találkozik. S itt
összeér a kiállítás három köre.

A IV. nagy meleg pokol 13–16. alpokla: Égő nád füstjének kertje, Égő parázs füstjének kertje,
Izzó köd és Mindenfelől gyanakodva vizsgáló,
Mongólia, 20. század eleje, festett papír, 17,8×22,3 cm
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A kiállítás három fő eleme
közötti kapcsolat a termekben
nem fogalmazódik meg, az a
kiállításlátogató fejében kell,
hogy megszülessen. A nehézség
abból adódik, hogy a három rész
igen távoli világokat képvisel:
a Milarepával fémjelzett tibeti
kultúra a tantrikus buddhista
szellemiséget, Hamvas Béla a
krisztusi kereszténységet, valamint a neoavantgárd művész,
Hajas Tibor a dionüszoszi
pokoljárás világát reprezentálja.
Kérdés, hogy e térben, időben és
szellemiségében távoli világok
között miben tapinthatók ki
a közös pontok. A kiállításból
talán csak annyi derül ki, hogy
a tibeti misztikus rituálék kötik
össze őket. Annak, aki ismeri
a három alkotó munkásságát,

fotó: Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

annak több is feltárulhat, elsőként talán az,
hogy mindhárman igazságkeresők, és ennek
következtében kegyetlenül őszinték, s nem
csupán a világgal kapcsolatban, hanem ami
sokkal nehezebb, önmagukkal szemben.
Ahogy a tibeti buddhista gyakorlatában
központi szerepet játszanak a halálmeditációk, Hamvasról tudjuk, hogy élete utolsó
időszakában a halottaskönyvek tanításainak
összegzésén dolgozott, amit a Scientia sacra II.
torzóban maradt művébe szánt. Mint Darabos
Pál egyik tanulmányában olvashatjuk: „A halottaskönyvekről, a halálról tervezett művét
azonban már nem készíthette el, bármennyire
is hajtotta az írásdémon, és hiába tudta, hogy
azt úgy, ahogy ő elgondolta, senki sem írhatja
meg.”5 Hajas írásaiban és performanszaiban is
a halál problematikája áll a középpontban, mint
olvashatjuk: „a halál háttere előtt plasztikusabb
lesz minden mozdulatunk”.6 Ami még közös a
kiállítás három főszereplőjében, hogy mindhármuknál az élet és mű szerves egységben volt:
Milarepa dalai, Hamvas gigantikus életműve és
Hajas versei vagy performanszai vitathatatlanul
teljesen fedésben állnak a megélt élettel. A két
magyar esetében közös az is, hogy mindketten
határátlépők, és ennek következtében sem
Hamvas, sem Hajas tevékenysége nem igazán
sorolható kategóriákba.
Természetesen a különbségekről sem
feledkezhetünk meg, ezek közül csak
egyet emelnék ki. A filozófia síkján a
konvencionális én lebontása nyomán, amely
mindhárom szereplőnél kardinális szerepet
játszott, Milarepánál, azaz a buddhizmusban az üresség tárul fel, ezzel szemben
Hamvasnál az egyetemes Én, míg Hajasnál
a tudatalatti ösztönvilág szexuális, agresszív
erői. Ez utóbbi leginkább a Szövegkáprázat,
Sidpa Bardóból világlik ki. Ennek a címnek a
második fele is a tibeti hagyományból jön,
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Kiállítási enteriőr
és a halál és az újratestesülés közötti három szakasza
közül az utolsó fázis (srid-pa’i bar-do = létesülés köztes
állapota) neve. Ebben a köztes állapotban ébred fel
a vágy a bolyongó tudatfolyamban (rnam-shes) az
újralétesülésre.
Mindenesetre bátor vállalkozás volt Hajas, Hamvas és
a tibeti misztériumok összekapcsolása egy kiállításon,
ami a három szereplő jelentős különbözősége ellenére
is kiválóan sikerült – ezért csak gratulálhatunk a rendezőknek. Végül egy rövid önvallomással tartozom, miért is
éreztem szükségét, hogy írjak e kiállításról. Hamvas Béla
írásai a 80-as évek elejétől máig szellemi iránytűként
szolgálnak filozófiai vizsgálódásaimban – orientalista
lévén a tibeti bön és buddhista vallás egymásra hatását
kutatom és tanítom –, ugyanakkor Hajas Virrasztás
című performansza oly erős hatást gyakorolt rám,
hogy néhány évvel később magam is elkezdtem
performanszokat előadni.
Felhasznált irodalom
		Darabos Pál: Hamvas Béla halálélményei. 1998 (kézirat).
		Darabos Pál: Hamvas Béla. Egy életmű fiziognómiája I–III. 2002, Budapest,
Hamvas Intézet.
		Hajas Tibor: Szövegek. 2005, Budapest, Enciklopédia Kiadó.
		Hajas Tibor: Sidpa Bardo (Szövegkáprázat), 1982, Sznob International.
		Hamvas Béla (ford.): Tibeti misztériumok. 1944, Budapest, Bibliotheca.
		Hamvas Béla: Karnevál I–II. 1985, Budapest, Magvető Kiadó.
		Kelényi Béla – Végh József (szerk.): A köztes lét túloldalán. Hajas Tibor
művészete és a tibeti misztériumok. 2019, Budapest, Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum.
Jegyzetek
1 Elhangzott 1979. március 12-en a Ganz filmklubban, Roman Polanski
Macbethje előtt. In Hajas Tibor: Szövegek. 2005, Budapest: Enciklopédia K. 241.
2 Szövegkáprázat, Sidpa Bardo. In Hajas Tibor: Szövegek. 2005, Budapest:
Enciklopédia K.
3 A halál szexepilje 1. In Hajas Tibor: Szövegek. 2005, Budapest: Enciklopédia K.
4 A varsói performance. Beszélgetés Ungváry Rudolffal. In Hajas Tibor:
Szövegek. 2005, Budapest: Enciklopédia K.
5 Darabos Pál: Hamvas Béla halálélményei (kézirat).
6 Szövegkáprázat, Sidpa Bardo. In Hajas Tibor: Szövegek. 2005, Budapest:
Enciklopédia K.

