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A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum kiállítása az ázsiai kultúrák 
magyar művészekre tett hatását vizsgáló sorozat részeként Hajas Tibor 
(1946–1980) életművének a tibeti rituális gyakorlatokhoz kapcsolódó ele-
meit vizsgálta.

A kiállítás két nagy tematikai egységből állt: a tibeti világkép, vallás és 
orvoslás (a Hamvas Bélát illetve Hajast foglalkoztató chö, illetve tummo 
gyakorlataira fókuszáló) bemutatása, valamint Hajas Tibor Chöd és Chöd 
Film című performanszaihoz és a Vető Jánossal közös Tumo sorozat-
hoz (1979) kapcsolódó dokumentumok, fotóművek és videómunkák.1 Bár  
a kiállítás néhány párhuzamot is kínált a két egység között (így például 
az emberi test tájként való értelmezése egy tibeti térképen2 és Vető János 
Tájkép /1979/ című, a Húsfestmény-sorozatból származó fotóján),3 a kurá-
tori koncepció elsősorban a kisajátító félreértés eseteként értelmezte Hajas 
műveit, amit a termek eltérő színei is hangsúlyossá tettek. (A tibeti rész 
falai fehérre, a Hajashoz kapcsolódó termek falai feketére lettek festve.)  
Az alábbiakban azt vizsgálom, hogy a kiállítás hogyan viszonyul a korábbi 
Hajas-recepció elemeihez.
A Hajas-recepció egyik kulcsa a neoavantgárd életműveket övező kultikus 
szemlélet, illetve annak alternatívái. A kultikus szemlélet forrása, hogy a 
maguk idejében ezek a művek a második nyilvánosságba „szorulva” nem 
részesültek kritikai-teoretikus fogadtatásban, az események és szereplők 
emlékezetét egyfajta heroizáló beszédmód őrizte. Ráadásul a rendszervál-
tás után meginduló kritikai recepcióban Hajas alkotásai a neoavantgárdot 

1  Hajas ‒ Hamvas nyomán ‒ a ’chöd’ és ’tumo’ alakokat használta. 
2  Szinmo démonnő. Tibet, 19–20. szazad
3  Hajas Tibor: Húsfestmény II. (Tájkép), 1979, fotó: Vető János

a tragikus-vallási-mitológiai diskurzus felől 
értelmező paradigmában kaptak helyet.4

E kultikus és mitologikus beszédmód 
kimozdítása kapcsán Kappanyos And-
rás, Dékei Krisztina, Havasréti József, 
Müllner András és Nemes Z. Márió 
szövegeire utalhatunk, valamint a 2005-ös 
Kényszerleszállás című kiállításra.5 Utóbbi 
szemmel látható és füllel hallható közel-
ségbe hozta a befogadó számára Hajas 
munkásságának erősen intermediális és 
multimediális vetületeit, a bevezető terem 
‒ a Pótlások-sorozat Zászló (1974–1975) című 
darabja révén ‒ a dokumentum valóságevi-
denciájának megkérdőjelezését használta 
felütésként (és keretként) az életmű meg-
közelítéséhez.6 A kiállítással egyidőben 
megjelent Szövegek Hajas irodalmi életmű-
vét tette olvashatóvá és befogadhatóvá egy 

4  vö. Havasréti Józsaf: Alternatív regiszterek: a 
kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban, 
Typotex, Budapest, 2006, 65-66. 

5  Hajas Tibor (1946–1980) Kényszerleszállás. Ludwig 
Múzeum ‒ Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 
2005. június 16 ‒ szeptember 4., kurátor: Baksa-Soós 
Vera, ld. https://www.ludwigmuseum.hu/kiallitas/
hajas-tibor-1946-1980-kenyszerleszallas

6  Szűcs Károly: Test és kép. Hajas Tibor kiállítása, 
Balkon, 2005/6., 11-17., ld. http://balkon.art/1998-
2007/

szélesebb közönség számára.7 Nem véletlen, hogy a kiállítás és a kötet 
nyomán egy új generáció jelentette be igényét Hajasra.8

Ahogy arra Derrida felhívta a figyelmet, a performanszművészet prófétá-
jának tekintett Antonin Artaud szövegeiben nem csupán az imitációról, 
reprezentációról lemondó színház elmélete, hanem annak elérhetetlen-
sége, a reprezentáción kívülre kerülés lehetetlensége is megfogalmazó-
dik.9 Hasonló belátás figyelhető meg Hajasnál, például az Érintés (1979) 
című rádióperformansz10 kapcsán: „Hajas rájött, hogy a sokkoló konkré-
tumok csak a zsigeri élményt mélyítik el; az egészséges psziché vegetatív 
szinten védekezik ellenük. Képesek vagyunk maradandó károsodás nél-
kül végignézni egy kivégzést, egy boncolást vagy egy hard-core pornót, 
de éppenséggel többek sem leszünk általa. A csodához igenis kontextusra 
van szükség, elidegenítő effektekre, kitöltetlen helyekre. A közvetlenség 
végpontja csakis közvetett módszerrel (ez esetben rádióközvetítéssel) 
érhető el, a személyiség felszámolásához szükség van egy nagyszabású 

7  Hajas Tibor: Szövegek, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2005 (szerk. F. Almási Éva)
8  Dunajcsik Mátyás: Hajas a miénk, litera, 2005. júniua 20, ld. https://litera.hu/magazin/

tudositas/hajas-a-mienk.html (utolsó hozzáférés: 2019. május 12.); Nemes Z. Márió: 
Tűzhalál magnéziumfénynél, Balkon 2005/7-8., 20-22., ld. http://balkon.art/1998-2007/; 
Dunajcsik és Nemes Z. a Hajas-élmény nyomán egy konferenciát is szerveztek az életműről, 
melynek szerkesztett előadásai a Prae 2006/1-es számában olvashatók.

9  „Artaud tudta, hogy a Kegyetlenség színháza nem az egyszerű jelenlét tisztaságában 
kezdődik és nem is ott végződik, hanem már a reprezentációban, »a Teremtés második 
idejében«, az erők konfliktusában, mely nem lehet egy egyszerű eredeté.” Jacques Derrida: 
A Kegyetlenség Színháza és a reprezentáció bezáródása, Theatron 2007/ősz-tél, 35. (ford. 
Ivacs Ágnes et al.) „[Artaud] színről való lelépése előtti utolsó mondata annak 
paradoxonjára világít rá, hogy a színházban épp az önkifejezés hat hiteltelennek, kínosnak, 
és a szavalás hitelesnek: »Ha a maguk helyébe képzelem magam, jól látom, hogy egyáltalán 
nem érdekes, amiről beszélek. Csak színház az egész. Mit tegyek, hogy őszinte legyek? «” 
Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza, Osiris, Budapest, 2007, 235. 

10  Hajas Tibor: „Érintés” című rádió-performansz, Kossuth Rádió, Gondolatjel, 1979. február 
4., ld. https://www.artpool.hu/sound/radio/mp3/06/hajas.html

személyiségre, az anti-művészet valódi 
kiteljesítése pedig ‒ nincs mit tenni ‒ 
valódi művészet.”11 Havasréti József és 
Nemes Z. Márió tanulmányai szintén a 
műviséget, megkonstruáltságot, a szemé-
lyiség stilizálását hangsúlyozzák Hajas 
alkotásai kapcsán.12 
A Hopp kiállítás párhuzamosan több értel-
mezői stratégiát is játékba hoz az imént 
vázolt Hajas-értelmezések közül. A kiállítá-
son üvegtárlókban számos olyan tárgy volt 
látható, amelyek a Hajas-performanszok 
során kaptak szerepet: fém orvosi eszkö-
zök, a Chöd performanszban (1979) hasz-
nált expander és farostlemez (utóbbi égés-
nyomokkal).13 Ezek a tárgyak a kiállítás 

11  Kappanyos András: „Kettő vagyok: alany és tárgy” 
Hajas Tiborról, Jelenkor. 41. (1998) 6., 599-606., ld. 
http://www.c3.hu/scripta/jelenkor/1998/06/04kapp.
htm (utolsó hozzáférés: 2019. május 12.)

12  vö. Mutagén gólem. Nemes Z. Márió Hajas Tiborról 
(Jánossy Lajos interjúja) litera 2014. május 16., ld. 
https://litera.hu/magazin/interju/mutagen-golem-
nemes-z-mario-hajas-tiborrol.html (utolsó 
hozzáférés: 2019. május 12.); Havasréti József: 
Életstílus és dandyizmus In: Alternatív regiszterek: a 
kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban, 
Typotex, Budapest, 2006, 104-112és Uő: Az Agy-rém. 
Hajas Tibor írásairól In: Széteső dichotómiák, 
Gondolat Kiadó ‒ Artpool Művészetkutató Központ, 
Budapest, 2009, 143-164.

13  Bercsényi Kollégium, Budapest, 1979. december 18.
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tibeti szekciójára rímelnek: rituális kel-
lékeket látunk, melyek az érzékenyebb 
befogadók számára borzongást okozhatnak. 
Sokatmondó a tárgyak feliratozása, mely 

„relikviáknak” titulálja az eszközöket. Bár  
a relikvia szó használata nem példa nélküli a  
performansztörténeti kiállításokon, itt kife-
jezetten egy szakrális heroikus értelmezést 
hoz mozgásba: az eszközök ereklyeként 
utalnak a nem jelenlévő test egykori meg-
kínzására és szenvedésére.14 A kiállítás ezen 
elemei a tragikus-kultikus Hajas-imázst 
viszik tovább, amit a feketére festett terem 
komorsága foglal keretbe.
A falakon négy fotósorozat kapott helyet. 
A Bercsényi Klubban bemutatott Chöd 
című performansz fotói és a Vető János-
sal közösen jegyzett Tumo I., Tumo II. 
(1979) tablók a Hajas legendárium részei, 
a fotók artisztikuma, drámaisága, a 
Rudolf Schwarzkoglerrel megfigyelhető 

14  Ellenpéldaként Orlanra hivatkozhatunk. Az ő 
relikviái az életmű kontextusában (és mert számos 
alkalommal pénzért megvehető árucikként kínálta 
őket) inkább ironikusan idézik meg a szentek 
kultuszát.

párhuzamosság (epigonizmus?) számos kiváló elemzést megélt már. 
A Hajas és Vető-életmű kevésbé ismert darabja a Chöd (Film) I-II-III. 
(1979), melyet eddig csupán a Képkorbácsolás című kötet kisméretű 
reprodukcióiról lehetett ismerni, a kiállításon látható darabok erre az 
alkalomra lettek felnagyítva. Az eltervezett esemény felvétele egy főiskolai 
vizsgafilm lett volna, de a felvevőgép tönkrement, a leforgatott félpercnyi 
film pedig fényt kapott. Vető János ekkor a kamera helyéről kezdte fotózni, 
ahogy Hajas kihányta a korábban megivott mérgező festéket. Az esemény 
egyik ihletője (talán) a Tibeti misztériumok azon szöveghelye volt, ahol a 
beavatandó a világ mérgeinek és szennyeinek magába szívását vizuali-
zálja.15 A kiállítás másik újdonsága a Tumo sorozat néhány (szám szerint 
nyolc) képének új nagyítása volt, melyek ugyancsak a Képkorbácsolás című 
kötetben szerepeltek korábban.16

A kortárs performanszelméletek egyik legizgalmasabb témája a perfomatív 
esemény és dokumentáció közötti viszony termékeny újragondolása. Míg 
hosszú időn át az egyszeri, élő, reprodukálhatatlan esemény holt nyoma-
ként tekintettek a dokumentumokra, az újabb paradigma a dokumentáció 

15 „Ha a fekete lakoma áldozatát meghoztad, lássad magad a következőképpen: lásd a magad 
és a többi lény betegségét, gonoszságát, bűnét, szenvedését egyben mind, egyetlen halomba 
gyűjtve; a démonok műve ez, ősidők óta művelik ezt, nem tesznek egyebet, mint az emberek 
sorsát marják. Ezt a megmérhetetlen nyomorultságot képzeld el hatalmas, fekete felhő 
alakjában, ezt a felhőt szívjad magadba, nyeld le az egészet a boszorkányok és démonok 
fekete testével együtt.” Hamvas Béla: Tibeti misztériumok, Pesti Szalon, Budapest, 1990, 79. 

16 Jogi viták miatt a kiállításra felnagyított képeket a kiállítás után megsemmisítették. Ez, 
valamint az új, eddig fel nem nagyított képek kiállításának igénye azt mutatja, hogy még 
mindig aktuális Havasréti József megállapítása: „Hajast illetően van a levegőben valami 
nagyon megoldatlan, valami zűrzavaros. (...) A Hajas-munkák szigorát, vad lendületét, 
felforgató energiáit még nem szelídítette meg az aprólékos értelemzői munka humanizáló-
fegyelmező ereje (...)” Havasréti József: Az Agy-rém. Hajas Tibor írásairól, In: Széteső 
dichotómiák, Gondolat Kiadó ‒ Artpool Művészetkutató Központ, Budapest, 2009, 143.

performatív erejét hangsúlyozza. Ebben a 
perspektívában a kiállítás különösen széles 
skáláját kínálja a performansz és a doku-
mentum viszonyának. Míg Makky György-
nek a Chöd performanszról készült fotói 
elsősorban performansz-dokumentációként 
kínálják magukat befogadásra, a Tumo I-II. 
tablói műtárgyvoltukban demonstrálják 
a performanszfotók önálló ontológiáját.  
A képek ékes bizonyítékai annak, hogy Vető 
János Hajassal egyenértékű alkotótársa volt 
ezeknek a műveknek.
Vető János speciális műfaja a fotók moz-
góképpé való összefűzése, mely időnként 
képes azt az illúziót kelteni, hogy korabeli 
filmfelvételt látunk, miközben folyama-
tosan le is leplezi saját illuzórikusságát, 
konstruáltságát. Ezúttal két ilyen munka 
volt látható, melyek a Tumo és a Chöd (Film) 
sorozatok fotóit használták. A magyar neo-
avantgárd performanszok mediális emlé-
kezete szerényebb a nyugati jóléti társadal-
makban létrejött művekéhez képest, mivel 
bizonyos eszközök és nyersanyagok korlá-
tozottan álltak az alkotók rendelkezésre, 
továbbá a fotók, illetve felvételek többsége 
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Az emberi test 
csatornáit és 
energiaközpontjait 
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Adott egy régi, tájképet ábrázoló fénykép. A kanyargós utakkal tagolt lan-
kás domboldalon bokrok és fák sorakoznak ‒ néhol csoportban, néhol 
magányosan; egy kereszt; egy emlékmű-szerű szobor; a messzi távolban 
egy fákkal, épületekkel szegélyezett út dereng a horizonton, talán még egy 
busz is elhalad rajta. Habár a fénykép számos részletet felfed, azok ‒ csu-
pán a messzi távlatból ‒ aprónak és távolinak érzékelhetők.
A csehszlovák fotográfus, Karel Plicka által készített fénykép egy képes-
lapról ismerhető. Az ábrázolt táj, a Lidice nevű cseh falu annak idején a 
Harmadik Birodalom által megszállt Csehszlovákia területén létrehozott 
Cseh-Morva Protektorátushoz tartozott. Lidice lakossága 1942. június 
9-e éjjelén a náci brutalitás áldozatául esett, a falu teljes férfilakosságát 
lemészárolták, a nőket, gyermekeket elhurcolták, a házakat pedig a földdel 
tették egyenlővé. A fénykép a háború, valamint a mészárlás áldozatainak 
jelképes sírhelyeként is szolgáló emlékmű felállítása után, Csehszlovákia 
1992-es felbomlása előtt készült. A képeslap hátoldalán rövid ötnyelvű szö-
veg tájékoztat a tragikus eseményekről.1

Szűcs Attila festőművész Képeslapok Lidicéből című munkája a képes-
lapot mint talált tárgyat használja, festészeti vizsgálódásának kiinduló-
pontjaként kezeli. A tárgy maga a mű szerves részét képezi, tíz, különböző 
méretű olaj, vászon festmény mellett, melyek együttesen egy 305×220 
cm-es installációt adnak ki. Ahogyan a mű címe, valamint a képeslap 
felhasználása is sejtetni engedi, a munka szorosan kapcsolódik az 1942-
es tragikus eseményekhez ‒ pontosabban annak utóéletéhez ‒ és felvet 
számos, az emlékezéssel összefüggésbe hozható komplex kérdést. 
1942. május 27-én, Reinhard Heydrich SS-Obergruppenführer és General 
der Polizei, a Cseh-Morva Protektorátus ügyvezető protektora, a Harma-
dik Birodalom egyik legkegyetlenebb tisztségviselője kritikus sérüléseket 
szenvedett Prágában az Anthropoid hadműveletként elhíresült akció ered-
ményeként, melyet cseh és szlovák titkosügynökök követtek el az emigrá-
cióban lévő csehszlovák kormány megbízásából. Heydrich egy héttel a 
támadás után belehalt sérüléseibe. Megtorlásként a náci hírszerzés által 

1  A cseh, orosz, német, angol és francia nyelvű szövegek, csak a férfi áldozatokról emlékeznek 
meg. Tartalmilag sem tökéletesen azonosak: az orosz fordítás például nem tesz említést a 
nácikról.

a gyilkossággal ‒ alaptalanul ‒ kapcsolatba 
hozott aprócska cseh falu, Lidice megsem-
misítését rendelte el a náci vezetés. Június 
10-én a faluban élő összes férfit agyonlőtték, 
a nőket és gyerekeket deportálták, a házakat 
pedig porig zúzták. A mészárlás a háború 
után különösen nagy figyelmet kapott, 
főként a Lidicéből származó gyerekek (akik-
ből feltételezhetően kísérleti alanyok váltak) 
nyomtalan eltűnése miatt. Napjainkban 
múzeum és emlékmű-komplexum jelzi a 
mészárlás helyét.2

A képeslap szolgál Szűcs Attila munkájának 
kiindulópontjául.3 A művész számos kép-
kocka kiemelésével ízekre bontja az eredeti 
fotót. A kiválasztott részleteket ezután meg-
változtatja, módosítja; ennek eredménye-
ként azok egyetlen esetben sem egyeznek 
tökéletesen az eredetivel. Így a művész ‒ a 
legnagyobb gondossággal és szándékosság-
gal ‒ alkotja meg az eredeti mű hű másolata 
helyett annak egyfajta benyomását.
A képeslap tulajdonképp egy ajándék-
tárgy. Mint hordozó, emléktárgyként, 
emlékeztetőjelként (más szavakkal: az emlé-
kezet hordozójaként) tekintünk rá. Olyan 
médiumként, mely egyszerre képi és szöve-
ges: vizuális (mint például egy tengerpart-
ról készült fotó) és szöveges (mint például 

2  Az első emlékművet 1945-ben állították a szovjetek, 
míg az első múzeumot az 1950-es évek elején 
alapították. Lásd: http://www.lidice-memorial.cz/en/
memorial/memorial-and-reverent-area/ 

3  Szűcs a képeslapot egy budapesti antikváriumban 
találta, pár évvel a mű létrehozása előtt. Forrás: a 
művész közlése e-mailben, 2018.12.13. 

J A N  E L A N T K O W S K I

Szűcs Attila

Képeslapok Lidicéből (2003)

‒ az első nyilvánosság szabályozása miatt ‒ nem vált a közösségi emléke-
zet részévé. Vető János mozgóképei ezeket a hiányzó mediális közösségi 
emlékeket helyettesítő pótlékok, protézisszerű kiegészítések, melyek egy 
kortárs képi befogadáshoz közelítik Hajas alkotásait. (A legújabb emléke-
zet-kutatások szerint az emlékezet nem raktárként őriz, hanem újrakonst-
ruál, ennek megfelelően maga a dokumentum sem egy bármikor hozzá-
férhető eszköz ‒ mintha Vető alkotásai erre a belátásra is rezonálnának.)  
A kiállításon látható videóművek nem csak aláássák az egyedi, hozzá-
férhetetlen eseményként felfogott performanszok kultuszát, de egyben 
kimozdítják a Hajas-performanszokat a tragikus-szakrális regiszterből.
A kiállítás legfontosabb tétje azonban nem ez volt, hanem a hetvenes 
évek szubkultúrájára jellemző „Tibet mámor” (Kelényi Béla) vizsgálata 
egy konkrét eseten keresztül. Hamvas Tibeti misztériumok című szövege 
1944-ben jelent meg nyomtatásban, rossz minőségű papíron.17 Újabb 
kiadást a rendszerváltásig nem élt meg, a hetvenes években szamizdat-
ként terjedt. Hajas számára Szentjóby Tamás volt a közvetítő, aki emig-
rációja előtt felolvasta a teljes szöveget a műtermében, amit aztán Hajas 
kézzel lemásolt. Ahogy arra Kelényi Béla megnyitó beszéde és a tárlatve-
zetések utaltak, a Hajashoz is eljutó szöveg kétszeres csúsztatáson ment 
át. Hamvas Walter Yeeling Evans-Wentz angol fordítását használta,18 

17  Tibeti Misztériumok, fordított és bevezetéssel ellátta Hamvas Béla, Bibliotheca, 1944
18  The Tibetan Book of the Dead; or, The After-Death Experiences on the Bardo Plane, according to 

Lāma Kazi Dawa-Samdup’s English Rendering by W. Y. Evans-Wentz, with foreword by Sir 
John Woodroffe, Oxford University Press, London: Humphrey Milford, 1927

mely egyrészt önkényes kompiláció volt, 
másrészt a teozófiából és hinduizmusból 
származó fogalmakkal operált. Hamvas 
(aki éppúgy nem ismerte a tibeti nyelvet, 
ahogy Evans-Wentz sem) szintén a maga 
szándékaihoz igazította a szöveget: a 
Scientia Sacra (1943–1944) írásának idején 
az ember isteni eredete foglalkoztatta. 
(Hajas a saját környezetében Szerb János-
tól juthatott még információhoz a tibeti 
szertartásokat illetően, de ebben az időben 
maga Szerb is erősen információhiányos 
állapotot volt kénytelen elszenvedni a szo-
cialista Magyarországon.19) A kiállításon 
ezt a kétszeres ferdítést a falon olvasható 
(a chö és tummo gyakorlataihoz kötődő) 
idézetek demonstrálták: a tibeti szöveghely 
és korrekt20 fordítása, Evans-Wentz átértel-
mezése és az ezt továbbgondoló Hamvas-
textus részlete.
A kiállítás fontos hozzájárulás Hajas illetve 
a magyar neoavantgárd szellemi forrá-
sainak alaposabb kritikai olvasatához. 
Mind a megnyitón, mind a tárlatvezetések 
nézői reakcióin érzékelhető volt azonban, 
hogy a szakemberek, illetve befogadók  
a két téma közül vagy a tibeti rész, vagy a  
Hajas életmű iránt érdeklődnek, abban 
mozognak otthonosan. A néző számára az 
időben, térben, szándékukat tekintve egy-
mástól ennyire távol eső kulturális gyakor-
latokkal egyazon térben való szembesülés 
akár merész montázsként is felfogható, ami 
Erdély Miklós szerint sajátos befogadói 
helyzetet hív elő. „A montázs elkerülheti 
a közlés fogalmi elszegényítését, a kiürült 
jelek kényszerű használatát. Általa mindig 
választható a csak oda vonatkozó, a dúsan 
egyszeri, a nem meghatározható, de nem is 
helyettesíthető. Módja van a végtelenségig 
finomítható, tapintatos eszközeivel a jelen-
ségekhez egészen közel férkőzni, a leginti-
mebb kapcsolatot létesíteni a közönséggel, 
és oly közelségből hatni, mint az önvizsgá-
lat, a folytonosan felelősségre vont világ-
nézet, a nyugtalankodó erkölcsi ítélkezés; 
a kibontakozó élő forma által.”21

19  Szerb János életéhez és munkásságához lsd. K. 
Horváth Zsolt: Szerb Antal, Szerb János és a Drang 
nach Westen, Korunk ‒ 3. folyam, 20. évf. 8. sz. 
(2009. augusztus), ld. http://epa.oszk.
hu/00400/00458/00152/indexfbc4.html

20  A fordítás mint (szükségszerű) újraértelmezés 
elméleti megközelítéseire ehelyütt csak utalni tudok. 
A témához lsd. Kulcsár Szabó Ernő: A fordítás 

„antihumanizmusa” mint az önmegértés új történeti 
alakzata, Alföld, 1999/február, 45-74.

21  Erdély Miklós: Montázs-éhség, in Uő: A Filmről, 
Balassi Kiadó ‒ BAE ‒ Intermedia, Budapest, 1995, 
104.
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