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Maya (Maja)
A hindu vallás filozófiájában: a világmindenség ôsszülôanyja, az érzékszervek elôtt megjelenô csábkép.
Világillúzió.
Buddha anyja.
Káprázat, megtévesztô képzetek örvénylése.
Fátyol, amely elrejti a valóságot.
Siva lényének másik pólusa, nôi fele, felesége.
Világanya, anyaistennô.
(Hindu képfaragó)
„A hindu felfogás szerint az istenség lényege valósággal jelen van az ábrázolásban. De a képtisztelet alapja a jelképesség, a szimbólumok lélektani tartalma, a s bölcs tanokban jártas hívô a faragott vagy festett képet nem téveszti össze a megfoghatatlan valósággal, amit az ábrázolásokon át
sejtelmesen igyekszik megközelíteni, belsô elképzelésben átélni. A végsô valóság [...] az igaztudást [...] eredményezi az átélésben. De a valóság tiszta ténye az értelem és a szó számára megközelíthetetlen [...] s ezért minden jelkép vagy ábrázolás [...] csak távoli utalással közvetítheti.
Az érzékelhetô világban minden csak látszat – mája –, mely a valót leplezi: igaz és valótlan, tény és káprázat elválaszthatatlan az érzékelô szemléletben. E felfogás megakadályozta, hogy a hindu képtisztelet primitív bálványimádattá fajuljon, mely a képmást a valóság képzeletével azonosítsa. [...] A hindu mûvész az elvont tartalom képletes megjelenítésén keresztül a megfoghatatlan valót igyekezett éreztetni, de nem borult le félô, vak alázattal a keze mûve elôtt: a mû maga nem megszentelt tabu, hanem emberi eszmélés és igyekvés eredménye...“
„A brahmanizmus korán átvette és magába olvasztotta a Siva-kultuszt, párhuzamosan a »Természet-istennô«, a Világanya fogalmával. [...] A bölcselkedésre és misztikus révületre egyaránt hajló gondolkodás Sivában, a »Nagy Jógi«-ban a világ létezésének, változó, határtalan forgatagának
játékmesterét látta, aki a jóga mindent lenyûgözô szellemi hatalmával uralkodik a világon, létrehív, pusztít és újrateremt minden alakzatot – és
ez mind csupán az ô gondolata, akarása. [...] [Siva] ténykedése nem elvont, hanem valóságos, hiszen a létezô érzékelhetô világban, az anyagban
mûködik, azt gyúrja, alakítja, rombolja és formálja újra, végtelen körben. Ám e látszólagos tevékenység csak a határtalan szellemi erô mûve,
amely ugyanakkor tökéletes nyugalomban honol. Ezt a nyugalmas egyensúlyt a jóga révült elmélyedésében ülô Siva fejezi ki, míg aktív mûködése a világban, az egyetemes természetben, csupán a jóga »nagy szemfényvesztése«, a Májá káprázata, amelyet Siva lényének másik pólusa, nôi
fele, felesége Párvatí vagy Durgá személyesít meg, s a Világanya az anyaistennô ôsrégi eszméje testesül meg benne.“
„A legenda szerint [Buddha] anyja, Májá, álmot látott: az istenek megjelentek elôtte és tudatára adták, hogy ismét egy Világmegváltó készül megszületni a Földön, s a leendô »Buddha« fehér elefánt képében hatolt be anyja oldalán a méhébe. Anyja a Lumbiní-ligetben hozta világra magzatát, és a szülés után röviddel meghalt.“
„Májá (káprázat)“
„...A mindenség, az egész létezés nem az, aminek látszik, ahogyan érzékelésünkkel felfogjuk: minden csupán káprázat, megtévesztô képzetek örvénylése, Májá, Fátyol, amely elrejti a valóságot. Ha pedig minden más, mint aminek véljük, akkor nyilvánvaló, hogy minden elképzelés viszonylag éppen annyira igaz, mint téves – és így minden lehetséges... Az istenek a szellemek és démonok mind csak jelképek, kifejezôi valami rejtett,
de maradéktalanul meg nem fogható valóságnak.
A végeredmény, amelyhez az elmélkedô bráhman bölcsek eljutottak, olyan szemlélet volt, amelyet a szó legszorosabb filozófiai értelmében dialektikusnak nevezhetünk. Minden lehetséges, de mindennek az ellentéte éppen úgy lehetséges; semmire sem mondhatjuk, hogy képtelen és lehetetlen, mert a határtalan világ létezésében valahol és valamikor minden lehetôvé válhat. Ha ezt a felfogást átvisszük a gyakorlatba, akkor minden felfogás, minden jelkép, minden elképzelés jogosult lehet. [...]
A bráhman bölcsek a maguk jelképes nyelvén így fejezték ki a minden ellentétet összeegyeztetô gondolatot: »A valóság egy, de ezer arcot mutat«, vagy: »Isten egy, de számtalan út vezet feléje.«”*

*
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Az idézetek Baktay Ervin (1890–1963): India mûvészete címû könyvébôl valók (Képzômûvészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1958.), az idézetek sorrendjében a
202-203., 50., 52., 35., 40. oldalakról. Az Egyéni utak. Tendenciák 1970-1980 – 5. címû kiállítás katalógusában (Óbuda Galéria, Budapest, 1980. o. n.) megjelent
szövegközlés javított változata.
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