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Tésits, Róbert3  – Wilhelm, Zoltán4 

Hazánk közvéleménye Kőrösi Csoma Sándorra – helyesen – a tibetológia tudományának atyjaként 
tekint, illetve olyan példaképnek tartja, aki számtalan, a keletkutatás ösvényére lépő magyart 
inspirált. Ugyanakkor honfitársaink százai kerekednek fel, hogy a kitartás, az elhivatottság és a 
keletkutatás magyar példaképének síremlékét felkeressék az indiai Darjeelingben. Kőrösi Csoma 
Sándor számos kiemelkedő magyar személyiséget „vonzott” a szubkontinensre, akik közül nagyon 
sokan alkottak maradandót a térségben.

Hazánkban az orientalizmus soha nem jelentett neutrális, csak a tudományos kutatás kritérium-
rendszerét integráló gyakorlatot. Tőlünk, keleti gyökerekkel büszkélkedő magyaroktól sokkal többet 
kívánt a keletkutatás mechanikus, steril eredményeket hajszoló tevékenységnél. A szubjektív ele-
meket soha egyik nagy orientalistánk sem tudta kizárni tudományos célkitűzéseiből, motivációinak 
köréből, módszertani eszköztárából, eredményeinek magyarázatából. Úgy tűnik, mi magyarok, ha a 
Kárpátok koszorújától keletre tekintünk, valamiféle nosztalgikus érzés lesz úrrá rajtunk, az őshaza 
távolba vesző képe jelenik meg előttünk. Ennek megfelelően a magyar keletkutatók első képviselői 
jobbára romantikus őshazakutatók voltak, ami persze nem csökkenti tudományos eredményeik jelen-
tőségét. Annak ellenére, hogy a magyar orientalisták vizsgálatainak ösztönzői gazdagabb talajból 
táplálkoztak, mint nyugati társaiké, és így talán kutatásaik anyagi forrásainak is bőségesebbeknek 
kellett volna lenniük, a hazai keletkutatók általában magányos harcosok maradtak. Ha elszigetelt 
szélmalomharcukat megunták, külföldi támogatók után néztek. Többnyire sikerrel. Ezért maradha-
tott sokuk neve Magyarországon – legalábbis a nagyközönség száma – viszonylag ismeretlen.

Az orientalizmus – ma már szinte politikailag inkorrekt megnevezése – számos tudományterület 
összefoglaló neve, így önmagában kínálja a napjainkban elengedhetetlen, eredményes csapatmunka 
lehetőségét. Ugyanakkor ma a Kelettel való foglalatosság már nem csak ábrándos filológiai ügy, 
hanem húsbavágó gazdasági érdek, kormányzati prioritás. A Dél-Ázsiában egykor figyelemreméltó 
teljesítményt felmutató honfitársaink közül többek neve már vagy feledésbe merült, vagy teljesen 
ismeretlen a közvélemény előtt, pedig számos olyan tudós, művész, utazó és üzletember látogatott 
el ide, illetve élt a szubkontinensen, akik hidat jelentenek hazánk és a dél-ázsiai országok között. 
Emlékük felidézése, szellemi hagyatékuk ápolása érdekében pályázott a Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Karának Ázsia Központja (PTE TTK ÁK) a Modern Geográfus Alapítvánnyal 
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karöltve a Nemzeti Kulturális Alaphoz, egy emlékező konferencia pénzügyi hátterének biztosítását 
kérve. A teljesség igénye nélkül, csak listaszerűen sorra véve azokat a jelentős személyiségeket, 
akiket 2021-ben, a „Magyarok Dél-Ázsiában” c. konferenciánk idején, valamilyen évforduló köt 
Dél-Ázsiához:

• Andrásy Manó gróf (Kassa, 1821. március 3. – Görz, 1891. április 23.). Születésének 200., halálának 130. 
évfordulója.

• Apponyi Henrik gróf (Bécs, 1885. január 1. – Budapest, 1935. december 5.). 90 éve jelent meg úti- és vadász-
naplója Indiából és a Himalájából.

• Baktay Ervin (Dunaharaszti, 1890. június 24. – Budapest, 1963. május 7.). 95 éve került sor első, 65 éve 
második indiai útjára, könyvei kiadásainak számos évfordulója.

• Batthyány Elemér gróf (Pest, 1846 – Budapest, 1932. január 8.). Születésének 175. évfordulója.
• Duka Tivadar (Dukafalva, 1825. június 22. – Bournemouth, 1908. május 5.). Katonaorvosként 150 éve helyez-

ték Darjeelingbe. 155 éve látogatott haza és tartott előadásokat. 165 éve látogatta meg Kőrösi Csoma sírját 
Darjeelingben.

• Erdősi Károly (Budapest, 1873. május 12. – Budapest, 1945. december 4.). 95 éve indult ázsiai utazásra.
• Fábri Károly Lajos (Budapest, 1899. november 18. – Delhi, 1968. július 4.). 85 éve kezdte bejárni Indiát 

(Pécsett doktorált filozófiából).
• Ferenczy Árpád (Győr, 1877. január 15. – Kandy, 1926. december). 95 éve hunyt el.
• Germanus Gyula (Budapest, 1884. november 6. – Budapest, 1979. november 9.). Novemberi születés és 

halálozás, a konferenciát novemberben, a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódóan tartottuk.
• Hatvany (Hatvany-Deutsch) Bertalan báró (Hatvan, 1900. május 27. – Párizs, 1980. július 24.). A Pécsi 

Tudományegyetemen szerzett doktorátust, 90 éve jelentette meg az „Ázsia és a nacionalizmus” című művét.
• Hausegger József (Selmecbánya, 1700. március 9. – India, 1765.). 290 éve érkezett Indiába.
• Honigberger János Márton (Brassó, 1795. március 10. – Brassó, 1869. december 18.). A szinte állandóan 

mozgásban lévő orvos 160 éve, negyedik indiai útján látogatta meg Calcuttában unokaöccsét, Honigberger 
Vilmost.

• Honigberger Vilmos (Brassó, 1837. – India, 1865. április 4.). 160 éve alapította az Allahabad Conserver című 
lapot.

• Kőrösi Csoma Sándor (Kőrös, 1784. április 4.? – Darjeeling, 1842. április 11.). 190 éve, hogy a calcuttai 
Bengáli Ázsiai Társaság könyvtárosa lett.

• Latinovits Géza (Pest, 1863. – ?). 125 éve beutazta Indiát és felkereste Kőrösi Csoma síremlékét.
• Leitner Gottlieb Vilmos (Pest, 1840. október 14. – Bonn, 1899. március 23.). 155 éve kezdte nagy jelentőségű 

utazásait Indiában, 150 éve tüntette ki Ferenc József Vaskorona-renddel. 135 éve fejezte be szolgálatát az 
Indian Civil Service-ben.

• Lóczy Lajos (Pozsony, 1849. november 4. – Balatonarács, 1920. május 13.). 120 éve lett az MTA rendes tagja.
• Madarász Gyula (Pest, 1858. május 3. – Budapest, 1931. december 29.). 125 éve Indiában és Ceylonban 

dolgozott ornitológusként, 90 éve halt meg.
• Mocsáry Béláné (Pomáz, 1845. október 21. – ? 1917.). 120 éve jelent meg indiai úti jegyzeteinek második 

kiadása.
• Rehatsek Ede (Illok, 1819. július 3. – Bombay, 1891.). A Wilson College tanára volt, 130 éve halt meg.
• Brunner Erzsébet (Nagykanizsa, 1910. – Delhi, 2001. május 2.). 20 éve hunyt el.
• Amrita Sher-Gil (Budapest, 1913. január 30. – Lahor, 1941. december 5.). Halálának 80. évfordulója.

Rajtuk kívül számtalan olyan magyar kapcsolódik a térséghez, akikhez a konferencia időpontjában 
nem tudunk évfordulót kötni, de kiemelkedő munkásságuk miatt fontos megemlékeznünk tevé-
kenységükről (pl. Schöfft Ágoston, az egyetlen hiteles Kőrösi Csoma arckép festője, aki öt évig élt 
Indiában, vagy Stein Aurél a régész-zseni, Telléry Sándor pécsi üzletember, aki az 1893. évi chicagói 
világkiállításon az indiai pavilont szervezte stb.).
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A 2021 novemberében a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódó „Magyarok Dél-Ázsiában” 
című konferenciánkat a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottságának 
székházában rendeztük meg, közösen több szakmai szervezettel, bevonva az érintett dél-ázsiai 
országok magyarországi diplomáciai képviseleteit is. Az egynapos fórum szekcióinak munkájában 
ingyenesen résztvevők Oxfordtól Delhiig kapcsolódtak be a nap eseményeibe, hiszen a konferenciát 
hibrid formában tartottuk, a személyes jelenlét mellett az Interneten is követhetővé tettük. A 
szimpóziumon elhangzott előadásokból összeállított, lektorált, szerkesztett írások válogatását adjuk 
most közre a Modern Geográfia hasábjain. 

A folyóiratválasztás nem véletlen, hiszen a szerkesztőség a kezdetektől fontosnak tartja az 
Ázsiával kapcsolatos vizsgálatok eredményeinek közlését. Annál is inkább, mivel a 21. század a 
kontinens évszázada lehet, különösen akkor, ha a társadalmi-gazdasági fejlődést meghatározó 
trendek kulcsterületei egymást erősítve játszanak szerepet a globális erőviszonyok átrendeződésé-
ben, komoly növekedési potenciált jelentve ezzel Európa számára is. Ezért folyóiratunk hasábjain 
az alapítástól eltelt másfél évtizedben számos, a térség demográfiai, területi, település- és politikai 
földrajzi jellegzetességeit is feltáró vizsgálati eredményt közlő írás jelent meg. Ezek folytatásaként 
a jelen tematikus szám olyan témaköröket érint, amelyek főként hazánk és a dél-ázsiai országok 
kulturális-tudományos kapcsolataira fókuszálnak, a magyar származású aktorokat állítva közép-
pontba, akik személyiségükkel, munkásságukkal, eredményeikkel hidat képeznek a szubkontinens 
és a Kárpát-medence között.

A konferencia és a tematikus szám létrejöttében mindenekelőtt köszönetet mondunk a Nemzeti 
Kulturális Alapnak, amely a megvalósításhoz szükséges forrásokat biztosította, illetve a Magyar 
Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága munkatársainak, akik a reprezentatív helyszínt 
és a technikai támogatást adták. Külön köszönet illeti dr. Kubassek Jánost, a Magyar Földrajzi 
Múzeum igazgatóját, akinek a támogatása nélkül a konferencia nem jöhetett volna létre.
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Bangha, Imre1

Magyarországról származó utazók a 19. századi 
Indiában2 

Travellers from Hungary in nineteenth-century India

ABSZTRAKT

A magyarok számára India az utóbbi évszázadokban megközelíthetősége és kulturális gazdagsága 
miatt különleges jelentőséggel bírt, és már a huszadik század előtt is számos magyar vagy a tör-
ténelmi Magyarország területéről származó más nemzetiségű utazó kereste fel az országot. Jelen 
konferenciakiadvány számára kutatásaimat az egész szubkontinensre kiterjesztettem, és ebben a 
dolgozatomban egyrészt azt vizsgálom, hogy milyen társadalmi csoportok jutottak el Indiába, és 
mi állt érdeklődésük középpontjában, másrészt pedig szeretném néhány kevésbé ismert utazóra 
felhívni a figyelmet.

Kulcsszavak: magyarországi India-utazók, utazási motivációk, utazók társadalmi háttere

ABSTRACT

For centuries, India has been of special importance to Hungarians due to its accessibility and cultural 
richness. As early as before the twentieth century, many Hungarians or travellers of other nationali-
ties from historical Hungary visited the subcontinent. In this study, along with drawing attention to 
some lesser-known travellers, I will examine the social backgrounds, the motives and interests of all 
the people who we know at present reached India before the twentieth century.

Keywords: India, travellers from Hungary, social background, travel motivations

1 Associate Professor, University of Oxford, Faculty of Oriental Studies, Oriental Institute, Wolfson College; 
Honorary professor, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Oriental Studies, Department of 
Indian Studies, imre.bangha@orinst.ox.ac.uk

2 A Modern Geográfia hasábjain több, India társadalmi-gazdasági jellegzetességeit feltáró tanulmány jelent meg az 
elmúlt években (Nemes, 2016; Singh, 2015; Singh, 2014; Fazekas, 2014; Wilhelm, 2008; Wilhelm & Zagyi, 2016; 
Kiss-Csapó, 2009).
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BEVEZETÉS

E tanulmány irodalmi előzménye a Jöttem a Gangesz partjairól: Bengáli kultúra – magyar irodalom 
című kötetem egy fejezete (Bangha, 2011), amelyben a korai magyar utazókról Bengália vonatkozá-
sában részletesen írtam. 

Jelen írásban az utóbbi évtizedek szakirodalmából ismert utazók körét sikerült jelentősen kiter-
jesztenem, és ez lehetőséget teremtett arra, hogy hasonlóságokat fedezzünk fel az utazók társadalmi 
hátterében, utazási motivációjában és India-képében. Az eddig „ismeretlen” utazók felfedezését 
Szinnyei József Magyar írók élete és munkája című monumentális írói lexikonának (Szinnyei, 
1891–1914) digitalizált, kulcsszavakkal kereshető változata tette lehetővé.3 Az utazók koruk és tár-
sadalmi hátterük alapján csoportosíthatók, és e kategóriák egyben meghatározták azok India-képét 
is. Az India-kép szemlézésével megvizsgálható, hogy bizonyos utazó csoportok mennyire illettek 
bele a nyugat-európai orientalizmus egyesek által mindent átfogónak vélt paradigmájába, illetve 
mennyiben képviseltek attól eltérő álláspontot.

Legfontosabb forrásomról megjegyzendő, hogy Szinnyei nem utazókat, hanem írókat mutat 
be, és így csakis olyan utazókat tárgyal, akik kéziratban vagy nyomtatásban írott emléket hagytak 
maguk után. Azok a magyarok, akik útjukról nem írtak, feledésbe merültek. Szinnyei egyformán 
tárgyal magyar és a történelmi Magyarország, illetve Erdély területéről származó, vagy éppen ott 
letelepedett szerzőket, általában magyarosított névváltozatban és azok nemzetiségének megjelölése 
nélkül. Bár nevüket, Szinnyeit követve, magyarosan írom, tanulmányomban igyekszem az ilyen 
szerzők nemzetiségét is megjelölni. Ezzel együtt fontosnak tartok két szempontot kiemelni. Az első, 
hogy a 19. század előtti nemzetfelfogás nem azonos az utóbbi két évszázadéval, ugyanis abban, töb-
bek között, később kizárólagossá váló identitások általában megfértek egymás mellett, mint például 
a Zrínyiek esetében a magyar és a horvát. Mindemellett elkerülendő, hogy egyszerűen magyarként 
mutassunk be olyan utazókat, akik bár a történelmi Magyarország, Erdély vagy Horvátország terüle-
téről származtak, ám elsősorban szász, sváb, szlovák vagy szlavóniai horvát nemzetiségi identitással 
bírtak.

EREDMÉNYEK

India-utazók a 19. század előtt

Bár mi, magyarok nem igazán vagyunk tengerjáró nép, a korai utazók tengeren jutottak el a szubkon-
tinensre, és legtöbbjük csak a partvidéket ismerte meg. A tengeri utazás minden nehézsége ellenére 
ugyanis már a 16–18. században is gyorsabb és biztonságosabb volt, mint a szárazföldi út. A korai 
kelet-közép-európai utazókat szemléző Liviu Bordaş szerint a 16–18. században Dél-Ázsiába régi-
ónkból vagy idegen hadseregben szolgáló rabok vagy misszionáriusok jutottak el (Bordaş, 2006). A 
magyarok esetében látni fogjuk, hogy ez a csoportosítás alapjában helytálló, bár apróbb kiegészítésre 
szorul. 

A 19. század előtt számos magyar vagy hazánkkal kapcsolatba került misszionárius jutott el 
Indiába (1. ábra). Szinnyei öt olyan jezsuita hittérítőt említ, aki 1690 tájéka és 1765 között Indiában 
működött: Erber György (Kočevje, 1660 – Buda, 1715), Beniczky Ferencz (Munkács, 1679 – Kassa, 

3 Elektronikusan elérhető a Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (oszk.hu) és Szinnyei: Magyar írók élete 
és munkái 1891-1914 | Arcanum Digitális Tudománytár honlapokon. Az Arcanum által közzétett változatban India, 
Kalkutta, Bengál, Bombay és Lahore kulcsszavakkal kerestem szerzőket. Amennyiben egy utazó esetében tanul-
mányomban külön forrást nem jelölök meg, akkor a róla szóló információ Szinnyeitől származik.

https://mek.oszk.hu/03600/03630/html/
https://adt.arcanum.com/hu/collection/SzinnyeiMagyarIrok/
https://adt.arcanum.com/hu/collection/SzinnyeiMagyarIrok/
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1715), Kovács Pál (Nenyce, 1698 – Nagyvárad, ?), Wiser Antal (András) (Mauther, 1712 – Bécs, 
1789) és Hausegger József SJ (Selmecbánya, 1700 – Tiruvitankúr [Travancore], 1765). Közülük Erber 
és Wiser Magyarországon kívül született osztrák–német volt, és jórészt az országon kívül működött. 
Erber a magyarországi pestisjárvány idején Budára helyeztette magát, eljárt a betegek közé, és végül 
ő is a járvány áldozata lett. Wiser hitszónokként töltött valamennyi időt Magyarországon. Indiai 
tartózkodásukról egyikük sem jelentetett meg írást, bár Wiser Kassán kiadott egy Xavéri Szent 
Ferencről, India és Japán apostoláról szóló német nyelvű könyvet.4 

Míg az első négy misszionárius csak néhány évet töltött Indiában, majd visszatérve Ausztriában 
vagy Magyarországon foglalt el tanári vagy egyéb állást, Hausegger József 1731-től egészen haláláig 
a mai Goában és a Malabár-parton élt. Ő latin nyelvű leveleiben a portugál királynőnek számolt be 
Indiáról.5  Valószínűsíthető, hogy voltak még a fentieken kívül is Indiában letelepedett magyarországi 
misszionáriusok, ám nem hagytak Magyarországon fellelhető írott emléket maguk után. A jezsuita 
levéltárak azonban még számos további magyar hittérítő nevét őrizhetik.

1. ábra: Jezsuita misszionárius Dél-Indiában
Figure 1. Jesuit missionary in South India

Forrás: A szerző magángyűjteménye
Source: Author's private collection

Jóval hittérítőink előtt, 1538-ban lépett India földjére Huszti György, aki török rabságban, 
csibukhordozóként és katonai trombitásként részt vett a nyugat-indiai Gudzsarát partjain található 
és az Arab-tenger felügyelete szempontjából kulcsfontosságú portugál bázis, Diu török ostromában. 
Utazásairól a Georgii Huz peregrinatio Hierosolimitana (1548) és Descriptio peregrinationis 
Georgii Huszthii (1566) című latin nyelvű emlékirataiban számol be.6 Meglepőnek hangzik, de Huszti 

4 Der in Leben, und Todt wunderthätige Indianer und Japaneser Apostel Franciscus Xaverius aus der Gesellschaft 
Jesu, verfasset und vorgetragen... zu Patak in Ober-Ungarn im Jahr. 1758. Caschau.

5 A mára már valószínűleg elveszett levelek kivonatos német fordítása a Der neue Weltbott 636. és 724–736. szá-
maiban található. Ezek kivonatos magyar fordítása Pinzger Ferenc Magasztos eszmék útján (Budapest 1931) című 
könyvében található. Lásd még Bodrogi (1978), pp. 45–67, Balázs (1993), pp. 152–153. és Lázár (2008), p. 37.

6 A Ferdinánd császárnak elküldött első szöveg kéziratát a bécsi Hofbibliothek őrzi, a másodikét pedig, melyet Huszti 
Ferdinánd egyik tanácsosának küldött el, a vatikáni könyvtár (Reg. num 93.). Az önéletrajzot 1881-ben P. Marcovic 
adta ki Zágrábban a Délszláv Tudományos Akadémia folyóiratában (Starine – na sviet izdaje: Jugoslavenska 
Akademija Znanosti i Umjetnosti XIII. 1–38). Magyar fordítása majd száz évvel később jelent meg: Tardi (1977), 
pp. 208–269, újabb közlése: Huszti (1990), pp. 177–240. Husztiról lásd még Rákóczi (1998), pp. 519–526. és Tardi 
(1979), pp. 75–80.
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több mint negyven évvel azelőtt érte el Indiát, hogy az első angol, a jezsuita misszionárius Thomas 
Stephens (1547–1619) 1579-ben India földjére lépett volna (Singh, 1995; Schouten & Jansen, 2020).

A Pécsett humanista műveltséget szerzett, ám horvát családból származó Huszti emlékiratírói 
munkásságát a magyar történetírás és irodalom jól ismerte. Említést tesz róla például Istvánffy 
Miklós a Historiarum de rebus ungaricis (1622) és Bod Péter a Magyar Athenas című írásaikban 
(1766) (Szinnyei, 1891–1914). Ugyanakkor Husztit Juraj Hus néven a horvátok is magukénak vallják.7  

Husztihoz hasonlóan elrabolt katonaként jutott el Indiába Krausz Jakab (c.1735–1787), akit pereg-
rináló posztónyíró mesterlegényként rabolt el a Holland Kelet-indiai Társaság, és katonának sorozott 
be. Krausz idővel tiszti rangra emelkedett és a Malabár-parti holland tüzérség parancsnoka lett. Ő 
szintén levelekben írta le Dél-Indiát és Ceylont magyarországi családtagjainak.8 A katonarabok 
mellett azonban megjelentek másfajta nem szerzetes utazók is. Mesterlegényként jutott el Indiába 
például a szebeni szász aranyműves, Schuller György, aki visszatérte után királybírói rangra emel-
kedett szülőföldjén. 1696–1699-ben tett európai és ázsiai utazásáról 70 oldalas, kéziratban maradt 
útinaplója számol be.9 Szinnyei Jacquin Miklós József néven a magyar írók között említi Nikolaus 
Joseph von Jacquin (1727–1817) osztrák orvosdoktor-botanikust, aki 1755 és 1759 között Indiában 
tett kutatóutat, és később Selmecbányán töltött be tanári állást. Különleges eset a peregrináló bajai 
szabólegény, Jelky András (1738–1783) "indiai" útja. Ugyanúgy, mint Krauszt, Jelkyt is a Holland 
Kelet-indiai Társaság rabolta el katonának nyugat-európai vándorlása során, és idővel az indonéziai 
Batavia (ma Jakarta) helyőrségének parancsnoka lett. Az először németül lediktált útiélményei 
gyaníthatóan sok elképzelt elemet tartalmaznak (Pusztai, 2014). Ezek közé tartozik az „1755–1760 
környékére tehető” indiai vagy inkább ceyloni hajótörése, elrablása és a helyi törzsfőnök lányának a 
segítségével történt szabadulása.

Csoma Sándor kortársai

A 19. század első és egyben legjelentősebb India-utazója Kőrösi Csoma Sándor volt. Mivel róla hatal-
mas mennyiségű irodalom áll rendelkezésre, tanulmányomban vele nem foglalkozom. Csoma indiai 
tartózkodása alatt jutott el Pandzsábba és Brit-Indiába mind a pesti Schöfft Ágoston (1809–1888) 
festő, mind pedig a brassói szász Honigberger Márton (1795–1869) homeopata orvos. Róluk is jelen-
tős irodalom lelhető fel, ezért csak röviden említem őket.10 Schöfft Ágoston (2. ábra) festő volt, így 
tanulmányom legtöbb utazójától eltérően, neve nem szerepel Szinnyeinél. Schöfft a pesti piaristáknál 
tanult, és még viszonylag fiatal festőként megfestette Széchenyit. 1837–1842 között járt Indiában, 
ahol költségeit helyi előkelőségek portréinak festésével fedezte, sőt hatalmas vagyonra is szert tett. 
Megfordult Randzsit Szingh pandzsábi maharadzsa udvarában, és egyik leghíresebb képe éppen 
ezen udvarrajzok és az ide köthető tanulmányok alapján képzeletből megfestett képe. A magyarok 
számára Schöfft különleges jelentősége abban áll, hogy az ő rajza Csoma Sándor egyetlen hiteles 
portréja (Gaboda, 1995). Szintén megfordult Randzsit Szingh maharadzsa udvarában a homeopata 

7 A horvát Huszti-irodalom áttekintése: Humski (2002). A nemzetközi irodalomban jelentős: Talan (1998), pp. 
204–212. és http://www.croatianhistory.net/etf/lat.html#jhus (2008. dec. 22.), továbbá Stepanj (2011), https://www.
academia.edu/979274/creating_a_value_added_text_descriptio_peregrinationis_georgii_huszthii, valamint Vlašić 
(2015).

8 Általános ismertetést közöl róla a Magyar Hírmondó (1780), pp. 132–134. Krauszról lásd még Tardi (1979), pp. 
165–166, Balázs (1993), p. 226. és Lázár (2008), p 48.

9 Journal oder Reisebeschreibung durch die nordische, atlantische, äthiopische, meridionalische und indianische 
See, nach Ostindien, gehalten und verricht von Georgio Schuler Cibin. Transil. ab anno 1696 usque 1699. Lásd 
Szinnyei (1891–1914).

10 Az áttekintő írás Wojtilla (1981). Emellett Schöfftről: Iván (1909), továbbá Greig (2008). Honigbergerről Sigaléa 
(2003).

http://www.croatianhistory.net/etf/lat.html#jhus
https://www.academia.edu/979274/creating_a_value_added_text_descriptio_peregrinationis_georgii_huszthii
https://www.academia.edu/979274/creating_a_value_added_text_descriptio_peregrinationis_georgii_huszthii
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orvos, Honigberger Márton (3. ábra), aki egy ideig az uralkodócsalád udvari orvosa volt.11 1850-ben 
visszatért Európába, de aztán még két utat tett Indiába.12 India iránti érdeklődése unokaöccsére, 
Honigberger Vilmosra (1837–1865) is átterjedt, aki orvosi praxisa mellett nyomdászattal is foglalko-
zott, és az általa alapított angol nyelvű Allahabad Conserver című lapot szerkesztette Allahábádban.

2. ábra: Schöfft Ágoston

Figure 2. Ágoston Schöfft

Forrás: Schöfft József Ágoston - Ágoston Schoefft - Wikidata (2021. dec. 23.)

Source: Schöfft József Ágoston - Ágoston Schoefft - Wikidata

3. ábra: Honigberger Márton Randzsit Szingh maharadzsa udvarának tagjaként
Figure 3. Márton Honigberger as a member of Maharaja Ranjit Singh’s court

Forrás: Magyarok nyomában Pakisztánban - Blog - Agra Utazási Társaság
Source: In the footsteps of Hungarians in Pakistan - Blog - Agra Travel Company

11 Első utazásáról Früchte aus dem Morgenlande oder Reise-Erlebnisse, nebst naturhistorisch-medizinischen 
Erfahrungen, einigen hundert erprobten Arzneimitteln und einer neuer Heilart, dem Medial-Systeme… Wien, 1851. 
(2. kiadás. Wien, 1863) című könyvében számol be. Ennek angol változata a következő évben, 1852-ben jelent meg 
Thirty-five years in the East. Adventures, discoveries, experiments, and historical sketches, relating to the Punjab 
and Cashmere; in connection with medicine, botany, pharmacy, etc : Honigberger, Johann Martin, 1795-1869 : Free 
Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive (2021. dec. 3.) A kötet magyarul Napkeleti gyümölcsök avagy 
Úti élmények, természettörténeti-orvosi tapasztalatokkal, néhány százszorosan kipróbált orvossággal és a mediális 
rendszer új gyógyítási módjával kiegészítve címen érhető el (bev., ford. Buczkó Zsuzsanna; JATEPress, Szeged, 
2003, Documenta historica).

12 A Magyarok nyomában Pakisztánban - Blog - Agra Utazási Társaság (2021 dec. 6.) honlap gazdag képanyaggal 
szolgál a láhóri magyar utazókkal kapcsolatban.

https://www.wikidata.org/wiki/Q15525117#/media/File:Sch%C3%B6fft_J%C3%B3zsef_%C3%81goston.jpg
https://www.wikidata.org/wiki/Q15525117#/media/File:Sch%C3%B6fft_J%C3%B3zsef_%C3%81goston.jpg
https://archive.org/details/thirtyfiveyearsi00honiuoft
https://archive.org/details/thirtyfiveyearsi00honiuoft
https://archive.org/details/thirtyfiveyearsi00honiuoft
https://agra.hu/blog/magyarok-nyomaban-pakisztanban
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A 19. század második felében Indiába látogató magyarok három jelentős csoportja rajzolódik ki. Az 
első a tudósoké és a tanároké, a második az arisztokratáké, a harmadik, később megjelenő csoport 
pedig a tengerészeké és a hajóorvosoké.

Tudósok és tanárok

A korszak legkiemelkedőbb magyar származású India-utazó tudósa minden kétséget kizárólag Stein 
Aurél (1862–1943) volt. Róla található a leggazdagabb irodalom.13 Kötetünkben Jeney Rita írása 
foglalkozik vele részletesebben. Mi, magyarok jól ismerjük Duka Tivadart, Csoma Sándor első 
életrajzíróját is. Duka Tivadar (1825–1908) hondvédtiszt volt az 1848–1849-es szabadságharcban, és 
annak leverése után száműzetésben jutott el Angliába (4. ábra). Ő volt az első magyar orvosdoktor, 
aki brit egyetemen szerzett képesítést. Egyetemi tanulmányai után, 1854 és 1874 között hadiorvosi 
szolgálatot teljesített Indiában. Bár Duka idegenbe szakadt, magyar kapcsolatait mindvégig fontos-
nak tartotta, és Csoma-kutatásait egyszerre jelentette meg magyarul és angolul. Emellett magyar és 
angol nyelvű cikkekben számolt be India klímájáról és egészségi viszonyairól.14 

4. ábra: Duka Tivadar

Figure 4. Tivadar Duka

Forrás: Dr. Kapronczay Károly megemlékezése dr. Duka Tivadarról - Tudomány / Science (blog.hu) (2021. dec. 23.)
Source: Commemoration of dr. Károly Kapronczay about dr. Tivadar Duka - Tudomány / Science (blog.hu) (Dec. 

23, 2021)

Szinnyei szerint holland szolgálatban került Indiába a vágújhelyi születésű német orvos, entomo-
lógus, Doleschall Lajos (1827–1859) is, aki magyar és német nyelvű cikkekben számolt be útjáról. 
Szinnyei azonban Indonéziát is „Kelet-Indiának” vélte. Doleschall ugyanis nem Indiában, hanem 
Indonéziában teljesített szolgálatot. 

13 Stein dél-ázsiai kapcsolatairól lásd Sarkar (2018). Önálló Stein-monográfiák: Mirsky, Jeannette (1977), Sir Aurel 
Stein: Archaeological Explorer, 1998, Chicago: University of Chicago Press; Walker, Annabel. 1999. Aurel Stein: 
Pioneer of the Silk Road. University of Washington Press; Whitfield, Susan. 2004. Aurel Stein on the Silk Road. 
Serindia Publications.

14 Magyarul lásd például Alsó-Bengál physicai és éghajlati tekintetben Budapesti Szemle. 1867. 9. kötet, 28-30 (mtak.
hu) (2021. dec. 3.)

http://real-j.mtak.hu/2275/1/BudapestiSzemle_1867_009.pdf#page=41
http://real-j.mtak.hu/2275/1/BudapestiSzemle_1867_009.pdf#page=41
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A pandzsábi Láhórt (angolosan Lahore) ma Pakisztán kulturális fővárosának tartják, többek 
között nagyszerű felsőoktatása miatt. Érdekes módon a láhóri felsőoktatás megszervezésében két 
pesti származású utazó is jelentős szerepet játszott. A nyelvtudós, Leitner Vilmos (Gottlieb Wilhelm 
Leitner) alapította az első láhóri felsőoktatási intézményt, a Government College-ot (1864), majd 
jelentős szerepet játszott az Oriental College (1870) (5. ábra) felállításában és a láhóri Pandzsábi 
Egyetem (1882) megszervezésében. Leitner Európába való visszatérése után, 1887-ben került 
Láhórba Stein Aurél, aki egy ideig a Pandzsábi Egyetem vezető adminisztrátora (registrar) és az 
Oriental College rektora volt.

5. ábra: A láhóri Oriental College

Figure 5. The Oriental College in Lahore

Forrás: A szerző felvétele (2019)

Source: own photo (2019)

A magyarok számára legkevésbé ismert tudós utazó Rehatsek Ede/Eduard (1819, Újlak – 1891, 
Bombay).15 Rehatsek apja erdész volt az újlaki Odescalchi-birtokon, Horvátország legkeletibb 
városa mellett. Nincs adatunk arról, hogy a neve alapján valószínűleg betelepített szlovák családból 
származó Rehatsek milyen nemzetiségűnek érezte magát. Újlak lakossága, mely 1911-ben 56%-ban 
horvát, kisebbrészt szlovák, német, szerb és magyar (5.2%) nemzetiségű volt, valószínűleg egy 
évszázaddal korábban is hasonlóan kevert volt. Rehatsek Pécsett végezte a középiskolát, majd Pes-
ten szerzett mérnöki diplomát 1842-ben. Az, hogy tanulmányainak színhelyéül magyar városokat 
választott, és hogy később angol barátainak Magyarországot nevezte meg származási helyéül arra 
utal, hogy Rehatsek emléke helyet érdemel a magyar tudósok között. A fiatal mérnök azonban nem 
sok időt töltött Magyarországon, hanem Nyugat-Európán át Amerikába utazott. Négy évet töltött 
New Orleansban, ahol megtanult angolul (1843–1847). A Magyarországgal mindvégig kapcsolatot 
tartó és magyarul is publikáló Duka Tivadarral és Stein Auréllel ellentétben Rehatsek kapcsolata 
megszakadt Magyarországgal. Egy rövid német írástól eltekintve,16 munkásságát angolul folytatta. 
Magyarul csak a fővárosi lapok nekrológjai (1892) és lexikoncikkek foglakoztak vele egészen addig, 
míg Faludy György Magyar tudós Indiában című írásában meg nem emlékezett róla.17 Rehatsek 
1847-ben érkezett Bombay-be, és ott élt élete végéig. 1847 és 1871 között a Wilson College latin- és 
matematikatanára volt, nyugdíjba vonulása után pedig a bombayi egyetem latin, francia, arab és 

15 A Rehatsek életére vonatkozó adatok forrása a könyvkiadója, F. F. Arbuthnot által írt megemlékezés (Arbuthnot, 
1892).

16 ‘Orientalische Rüstungsstücke’ Zeitschrift der Deutsche Morgenländische Gesellschaft (1882), 655-9.
17 Faludy György – Magyar tudós Indiában – Lighthouse (baloghpet.com) (2021. dec. 3.) Az írás eredetileg Faludy 

György, Jegyzetek a kor margójára, ([Budapest]: M. Világ, 1994) című kötetében jelent meg.

http://Faludy György - Magyar tudós Indiában - Lighthouse (baloghpet.com)
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perzsa vizsgáztatója. Rehatseket a nemzetközi tudományosság kiemelkedő arab és perzsa művek, 
többek között Szaádí (1210–1291/2) Gulisztánjának (6. ábra) és Mírkhvánd (1433–1498) Rauzat 
ul-szafá című monumentális világtörténetének máig olvasott angol fordítójaként ismeri.18 Kipling 
The Enemies to Each Other című novellájának nyelvezete Rehatsek Mírkhvánd-fordítását parodizálja, 
mely az eredetit az angol rovására is túlságosan hűen követi.19 Olyan ember számára azonban, aki 
felnőttkorában tanult meg angolul, ez a legbiztonságosabb fordítói technika. Érdekes módon ez lett 
Rehatsek sikerének titka, és könyveinek mindmáig való olvasottsága Kipling ellenében Rehatseket 
igazolja. Fordításai népszerűségének okát Faludy György is az eredetit hűen tükröző stílusban látja:
„Rehatsek fordítása 130 év után ma is utolérhetetlen: híjával a korszak viktoriánus szólamainak 
és ócskaságainak, csakúgy, mint álszentségének – Száádi elegáns szabadszájúságát és humorát a 
maguk egészében kapjuk. Emellett Rehatsek mindkét nyelvet felnőtt korban és sajátmaga tanulta.”

Rehatsek Edéről azonban nemcsak nagyszerű fordítói munkássága, hanem emberi magatartása 
miatt is érdemes megemlékeznünk. Bár gyarmati brit szolgálatban állt, ugyanúgy, mint Csoma 
Sándor, nem a britek, hanem az indiaiak között érezte otthon magát. Bombay Khérvádí bennszülött 
negyedében telepedett le, és a helyieket egyszerű életmódjuk számos szokásában követte. Kenyéren, 
tejen, teán, rizsen és banánon élt. Alkoholt nem fogyasztott, és kísérletet tett a vegetariánus étrendre 
is. Szolgaszemélyzetet nem tartott, pedig egy korabeli brit család akkoriban akár fél tucat szolgával 
is rendelkezett. Ezáltal jelentős összegeket tudott fizetéséből megtartani, melyet aztán helyi szegény 
fiatalok taníttatására fordított. Halála után vagyonát továbbra is azok iskoláztatására hagyományozta. 
Szinte halála napjáig folytatta tudományos munkásságát. Holttestét akkoriban egyedülálló módon 
hindu szokás szerint elhamvasztották. Életét és munkásságát Faludy Csoma Sándoréhoz hasonlítja: 
„Kőrösi Csoma mint jeles tudós és szenvedélyes nacionalista él emlékezetünkben. Rehatsek nagy 
tudós és szenvedélyes humanista volt: talán ezért felejtettük el.”

6. ábra: A Rehatsek Ede által készített Gulisztán-fordítás

Figure 6. Sadi’s Gulistan translated by Eduard Rehatsek

Forrás: ebay.com
Source: ebay.com

18 Az Amazon.co.uk 2021 dec. 3-án Rehatsek nyolc különböző könyvét ajánlotta megvételre.
19 https://www.kiplingsociety.co.uk/readers-guide/rg_enemies_notes.htm (2021. dec. 3.).

http://ebay.com
http://ebay.com
http://Amazon.co.uk 
https://www.kiplingsociety.co.uk/readers-guide/rg_enemies_notes.htm (2021. dec. 3.).
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Utazó arisztokraták

A 19. századi magyar utazók legnépesebb csoportjába utazó arisztokratáink tartoznak. Ők néha 
tudományos érdeklődésből, máskor úri passzióból, például vadászat céljából látogatták meg Brit-In-
diát. Érdekes, hogy számos történelmi személyiség testvére vagy fia is eljutott Indiába. Közéjük 
tartozik Andrássy Gyula bátyja, Andrásy Manó (Indiában 1855) (7. ábra), Széchenyi István fia, Béla 
(1837–1918, Indiában 1877), Tisza Kálmán testvére, Tisza Lajos (1832–1898, Indiában 1874 után), 
Szemere Bertalan fia, Szemere Attila (1859–1905, Indiában 1881-1884 között). Ezen utak között 
leginkább említésre méltó Gróf Széchenyi Béla expedíciója 1877-ben, melynek célja Csoma Sándor 
eredeti úticéljának, az újgurok lakta belső Turkesztánnak az elérése. Széchenyit a földrajztudós, 
Lóczy Lajos és az osztrák grafikus, kartográfus, Gustav Kreitner kísérte el, és útja egy részén velük 
volt Szentkatolnai Bálint Gábor nyelvész is. Csomával ellentétben azonban Széchenyi az egysze-
rűbb tengeri utat választotta, és útközben Kína felé meglátogatták Kalkuttát is, Bálint Gábor pedig 
Dél-Indiát. Amint várható, tudósainkkal ellentétben a főúri utazók az európaiak társaságát keresik, 
és legtöbbjük csak felszínes ismeretekkel rendelkezett az országról. Miként az Edward Said-i ori-
entalizmus keretében mozgó számos szerző, az indiai szokásokat és művészetet nem különösebben 
értékelik. Alább idézem Andrásy Manó leírását egy indiai táncelőadásról (8. ábra). 

7. ábra: Andrásy Manó

Figure 7. Manó Andrásy

Forrás: File: Andrássy Manó 1891-18.JPG - Wikimedia Commons
Source: File: Andrássy Manó 1891-18.JPG - Wikimedia Commons

Esti mulattatásunk végett bayadereit küldé hozzánk a fejedelem. Elsőbb két véncsont, ijesztő 
boszorkánykép jelent meg, idétlenül sikítozva énekelők a szokásos nyitányt: alig bírtam legyőzni a 
kacajingert, oly iszonyú macskanyávogás volt e hangverseny. Mr. Th. azonban komoly képet öltve, 
nyájasnál nyájasb szavakban ömledezé dicséretét: s a mellette álló tányérból egy-egy csomó bettelt 
[bételt] nyújta megelégedése jeléül.

Erre csakugyan elhallgatott a két agglant, és hálás szemekkel fogadva nagyrabecsült ajándékun-
kat, mindkettő rágcsálni kezdé. Ez undorító szer terra japonica, kevés oltatlan mész, s bódító fűszerül 
tört arekadió keverékéből áll […]



Bangha, Imre 
Magyarországról származó utazók a 19. századi IndiábanVol. 17, Issue 2.

18

8. ábra: Indiai táncosnők. Illusztráció
Figure 8. Indian dancers. Illustration

Forrás: Andrássy (1853)
Source: Andrássy (1853)

Képzeljen az olvasó két éltes nőt, kiaszott, nagyszemű képeket, kik cammogósan egyet-kettőt 
lépintve, kezeiket darab faként kiterjesztve, vagy legfölebb szögletesen meghajlítva, majd azonegy 
helyben mozganak, éneklésül meg rozsdás torkaikból mintegy nyomkodják a vastagabb hangokat, a 
véknyakat meg rozzant fogaikon át szűrögetik, mint didergő tót a kéregető mondókat... (Andrássy, 
1853, pp. 305–306).

Nemesek, földbirtokosok

Jól ismert történelmi családjaink tagjain kívül is számos magyar nemesember fordult meg Indiában. 
Az első közülük, Besse János Károly (1765–1841) még Csoma Sándor idejében, 1830 tájékán jutott el 
Indiába. Besse elsősorban az akkori Oszmán Birodalom északi tartományait járta be, és utazásaiban 
töröktudása segítette. Legnagyobb, 1830-ban tett utazására már a török nyelv jó ismerőjének számí-
tott, akinek franciául írt török nyelvtana is megjelent (Pest, 1829), és szójegyzékében a török szavak 
francia megfelelői mellett magyarok is szerepelnek. Mindenütt keresett magyar történelmi nyomokat 
is, melyekről öt jelentést küldött József nádornak. Bár nyelvtudása Bessét a tudósok közé is sorolja, 
rövid indiai tartózkodása további kutatást igényel.

A század második felében India kedvelt úticéllá vált nemeseink számára. Egyesek, mint például 
Orczy Elek báró (1843–1916) vadászni, mások, mint a Kaukázus-kutató, Déchy Mór (1851–1917) 
hegyet mászni, megint mások, mint a költő, Justh Zsigmond (1863–1894) egészségük javítása 
érdekében tettek indiai utat. Földbirtokos országgyűlési képviselőink közül is sokan megfordultak a 
szubkontinensen: a vadász, Szalay Imre (1846–1902), Latinovits Géza (1863–1921) vagy az oroszlán-
vadász, Esterházy Mihály gróf (1853–1906). Közülük legérdekesebb életútja Berzenczey Lászlónak 
(1820–1884) (9. ábra) volt, akit már a szabadságharc előtt megválasztottak Erdélyben marosszéki 
képviselőnek (1846–1848). Ott a radikálisok csoportját szervezte. A szabadságharcban lelkesen 
vett részt, és beszédei miatt “kis Kossuthnak” is hívták. Világos után a magyar emigráció központi 
tagja, ám Amerikában búcsút mond az emigráns társaságnak, és őshazakutatással kezd foglalkozni. 
Kínába szeretett volna eljutni, de Hong Kongban lebeszélték tervéről, majd Indiát érintve visszatért 
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Európába. A kiegyezés utáni Magyarországon ismét képviselőnek választották. Néhány év után 
azonban feladta a képviselői pályafutást, és több évtizedes vágyát követve 1873-ban közép-ázsiai 
utazásba fogott. Itt fogságba esett, és egy angol expedíció közbenjárására szabadult. Ekkor szabadí-
tóival együtt Indiába utazott, onnan pedig visszatért Európába. Életútja Krúdy Gyulát is megihlette, 
aki róla mintázta A tábornok barátja című elbeszélésének főhősét.

9. ábra: Berzenczey László

Figure 9. László Berzenczey

Forrás: Berzenczey László - A Turulmadár nyomán
Source: Berzenczey László - A Turulmadár nyomán

10. ábra: Mocsáryné Fáy Mária útleírása (A képen indiai özvegyek fehér ruhájában, nyakában olvasóval látható)
Figure 10. Mocsáryné, Mária Fáy’s travel notes (The photograph shows her wearing the white dress and prayer 

beads of Indian widows)

Forrás: Mocsáryné, 1899.

Source: Mocsáryné, 1899.

Bár Andrásy és Széchenyi fontos köteteket jelentetett meg útjáról, a nemesi utazók többsége inkább 
rövidebb cikkekben, közleményekben számolt be tapasztalatairól.

https://turul.info/napok/berzenczey
https://turul.info/napok/berzenczey
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Ebben az időben India annyira elérhetővé vált, hogy nem volt szükség egy-egy nemesi vagyon 
hátterére ahhoz, hogy az utazásba belevágjon valaki. 1870 és 1877 között járt Indiában a gazdag 
iparos, Cziriák Károly. Ő a jól menő szabóként keresett pénzen beutazta Ázsiát, Amerikát és Afrikát. 
Úti élményeiről a Fővárosi Lapokban közölt tárcákban számolt be.

Az Indiával kiépülő kereskedelmi kapcsolatok is vonzanak magyar embert Indiába. 1895-ben 
telepedett le Indiában a Tellery and Comp. cég üzletvezetőjeként a drágakő- és műkereskedő, 
Schwaiger Imre (1868–1940) (Kelényi, 1988), aki a Szegedi Napló hasábjain számolt be indiai tar-
tózkodásáról. Mintegy fél évszádadot töltött a szubkontinensen, és szinte minden jelentős Indiába 
látogató magyar felkereste.

A század vége előtt éri el Indiát az első önálló magyar női utazó, Mocsáryné Fáy Mária (10. 
ábra). Férje halála után fogott nagy ázsiai utazásába. Miként a férfi nemesi utazók, ő is szinte csak 
európaiakkal érintkezett, és útja elsősorban turizmus volt. Kalkuttai tartózkodása idején például 
az állatkertet, a botanikus kertet és a bazárt látogatta meg. Hazatérte után útjáról önálló kötetet 
jelentetett meg (Mocsáryné, 1899).

Hajóorvosok és tengerészek

Számos további utazó munkája részeként tett rövidebb látogatást Indiában. Szinnyei megemlíti az erdélyi 
szász Soterius Arthurt (1852–1905 után), aki 1883–1885-ben az osztrák-magyar Lloyd Gőzhajótársaság 
kötelékében mint hajóorvos járta a tengereket, és Indiában is megfordult. Gáspár Ferenc (1861–1923) előbb 
a Monarchia haditengerészetének alkalmazásában, később pedig kereskedelmi hajótársaságok orvosaként 
töltött hét évet a világ tengerein, és jutott el Indiába is. Úti élményeit számos érdekfeszítő könyvben 
mesélte el (11. ábra).

11. ábra: Gáspár Ferenc tengeri útibeszámolója

Figure 11. Ferenc Gáspár’s travelogue entitled Seven Years on Sea

Forrás: Hét év a tengeren - Gáspár Ferenc - Régikönyvek webáruház (regikonyvek.hu)
Source: Hét év a tengeren - Gáspár Ferenc - Régikönyvek webáruház (regikonyvek.hu)

A leghíresebb magyar tengerész, a későbbi kormányzó, Horthy Miklós (1868–1957) önéletrajzában 
számol be két hónapos indiai tartózkodásáról, mely a Saida nevű hajó fedélzetén tett világkörüli 
út része volt. Részletesen dokumentál Budapesten megjelent tárcáiban egy másik Föld körüli utat 

https://www.regikonyvek.hu/index.php/kiadas/het-ev-a-tengeren-singer-es-wolfner
https://www.regikonyvek.hu/index.php/kiadas/het-ev-a-tengeren-singer-es-wolfner


Bangha, Imre 
Magyarországról származó utazók a 19. századi Indiában

21

Reményi Ferenc (1868–1940). Ő Ferenc Ferdinánd főherceggel utazott a Kaiserin Elisabeth fedélze-
tén, és 1892-ben Bombayben kikötve indiai utazást tett.

KÖVETKEZTETÉSEK

Tanulmányom áttekintés azokról a 18–19. századi magyarországi India-utazókról, akiket Szinnyei 
Magyar írók élete és munkája című műve megemlít. Nem az utazók életének és utazásaik részlete-
inek bemutatására törekedtem, mindössze a kezdeti szemlézést tűztem ki célul, amit egy későbbi, 
szisztematikus kutatás mélyebben kibonthat. Elsődleges forrásom olyan utazókat említ, akik hoz-
záférhető irodalmi emléket hagytak utazásukról. Amint azt Schöfft Ágoston festő vagy Schwaiger 
Imre műkereskedő példája mutatja, voltak utazók irodalmi hagyaték nélkül is. Egyesek nyomok híján 
feledésbe merültek, másokra elsősorban levéltári kutatások deríthetnek fényt.

A legtöbb utazó besorolható egy-egy jól meghatározott társadalmi körbe vagy foglalkozásba. A 
kezdeti magyar India-utazók köre néhány jelentős kivétellel jezsuita misszionáriusokra és katonara-
bokra szorítkozott. Hausegger József az akkor már jelentős keresztény lakossággal rendelkező déli 
partvidékeken, a Malabár-parton (a mai Kerala területén) és Goában működött. Valószínűsíthető, hogy 
a többi, viszonylag rövid időt Indiában töltő misszionáriusunk is a szubkontinensnek ezen a részein 
tartózkodott. Hasonlóan a partvidékhez köthető Huszti György és Krausz Jakab útja is. A korábbi 
utazókkal ellentétben a szárazföldön jut el Indiába Kőrösi Csoma Sándor, ám az India-utazás mások 
számára továbbra is leginkább tengeri út. A 19. században az India-utazók köre teljesen megváltozik: 
elsősorban tudósok és gazdag nemesek jutnak el Dél-Ázsiába, a század végén pedig megjelentek a 
Monarchia katonai vagy kereskedelmi flottájának keretében hajózó magyarok. A 19. századi utazók, 
bár gyakran jelentős központokban, Kalkuttában, Láhórban vagy Bombayban töltenek hosszabb 
időt, felfedezik az ország belsejét is. Míg tudósaink elsősorban angol nyelvű munkásságukkal az 
egyetemes tudományosságot gyarapítják, addig a magyar nemesek és hajósok elsősorban magyarul 
hozzák közel Indiát a hazai olvasóhoz.
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A magyar utazók által közvetített India-kép máig 
élő hatásai

Living effects of India images conveyed by Hungarian travellers

ABSZTRAKT
Áttekintve az elmúlt bő 100 évben magyarul megjelent, Indiával foglalkozó könyveket, feltűnő, hogy 
szerzőik többsége a nyugati kultúrfölény birtokában, általánosítva és tipizálva igyekezett közreadni 
megélt vagy tapasztalni vélt élményeit. Természetesen európai kontextusba igyekeztek helyezni 
benyomásaikat, és ennek megfelelően publikálták ezeket. A gyakorta Indiára használt pozitív jelzők 
– mesés, csodás, misztikus, pompás, gazdag, egzotikus, érdekes, Ázsia gyöngye – mellett feltűnnek 
a közgondolkodást kedvezőtlenül befolyásoló „címkék” is. Munkánkkal azokra a könyvekre fóku-
száltunk, amelyek a nagyközönség számára is elérhetőek voltak, ezáltal a hazai India-kép alakítására 
hatással lehettek. Szakcikkekkel nem foglalkoztunk, kivéve a Magyar Földrajzi Társaság folyóiratát, 
a Földrajzi Közleményeket, melynek 1880–1945 közötti számait vizsgáltuk meg. Egzotikus utazá-
sokról gyakorta írtak a folyóirat korabeli szerzői, ekként Indiáról is. Műveiket a patinás Társaság 
tekintélye verifikálta, ezáltal hivatkozási alapot is jelentettek. A jelen dolgozatunkban is bemutatott, 
Indiára általánosan használt kedvezőtlen hangvétel folyományaként a hazai közvélekedésben jól 
körülírható, generalizált India-képek alakultak ki, amelyek határozottan visszatükröződnek egyes 
kérdőíves felmérésekben is. 
Kulcsszavak: India-kép, magyar India-utazók, tartalomelemzés, utazási irodalom 

ABSTRACT
Reviewing the books about India published in Hungarian over the last 100 years, it is conspicuous 
that most authors attempted to publish their experiences and impressions in a generalized and 
typified manner, with a hint of the cultural supremacy of the West. Of course, they aimed to put 
their impressions in a European context and published accordingly. Besides the positive epithets−like 
fabulous, wonderful, mystical, magnificent, rich, exotic, interesting, the pearl of Asia−“labels” nega-
tively influencing the public also appear. Our work was focused on those published books which were 
available to the public, thus influencing the image of India in Hungary. We did not include scientific 
articles, except the publications of the Geographical Review, the journal of the Hungarian Geogra-
phical Society. We studied the issues published between 1880 and 1945. Authors of the Geographical 
Review at that time often wrote about exotic travels−such as those to India−and their articles were 
verified by the authority of the esteemed Society, thus these were considered points of reference. As 
a result of the unfavourable tone generally used to describe India and presented in our work, there 
is a well-defined, generalized image of India in the public’s perception, clearly reflected in different 
questionnaires, too.
Keywords: content analysis, Hungarian India travellers, India image, travel literature
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BEVEZETÉS

„…most Indiával kell elkezdenünk, mert ez az első és legnagyobb keleti ország. Ámde alaposan meg 
kell fontolnunk a róla szóló tudósításokat, mert nagyon messzire van, és a mieink közül nem sokan 
látták, s akik látták is, csak egyes részeit látták, nagyobbrészt csak hallomásból beszélnek […] de 
ezeket úgy írják le, mintha mindent a leggondosabban megvizsgáltak volna…”2  írta Strabón bő 2000 
évvel ezelőtt, de sorai máig aktuálisak. Indiába eljutni még a 20. században is kiváltságot jelentett – 
főleg annak első évtizedeiben. Azok közül, akiknek pedig sikerült, többen éreztek késztetést ottani 
élményeik közkinccsé tételére. Ezen írásművek többsége esetében Vámbéry Ármin megállapítása 
érvényesült: „Röpke utazás közben csak felületes tapasztalásra tehet szert az ember és igaza van az 
angolnak, a mikor a felületes utazó jellemzésére ezt a szójárást használja: »He studied the country 
whilst his ship was coaling« (magyarul: Tanulmányozta az országot, az alatt, hogy a hajója szenet 
rakott be.).”3 

Az európai szerzők többsége a korszakukban jellegzetesen megélt kultúrfölény birtokában, 
általánosítva, kategorizálva és tipizálva igyekezett nyomtatott formában közreadni megélt vagy 
tapasztalni vélt élményeit. Természetesen európai kontextusba igyekeztek minden benyomásukat 
helyezni, és ennek megfelelően publikálták ezeket. Szemléletük visszásságaira G. Hajnóczy Rózsa 
is utalt először 1943-ban megjelent (majd további kiadásokat megélt), Magyarországon széleskörűen 
ismert, Bengáli tűz című regényében: „Igaz, sok olyan dolgot látnak majd, ami eleinte megdöbbenti 
önöket, de ha beleélik magukat a mi környezetünkbe, semmit sem fognak különösnek találni.”4  Ez a 
„beleélés” azóta is hiányzik. A gyakorta Indiára használt pozitív jelzők – mesés, csodás, misztikus, 
pompás, gazdag, egzotikus, érdekes, Ázsia gyöngye – mellett rendre feltűnnek a közgondolkodást 
inkább kedvezőtlenül befolyásoló „címkék” is.

Megvizsgálva (elolvasva) az Indiáról a 19. század vége óta megjelent magyar nyelvű nyomta-
tott kiadványokat, általánosan megállapítható, hogy ezek döntő többsége olyan szerzők tollából 
származik, akik rövid időt töltöttek a szubkontinensen, illetve csak egy-egy szűkebb térségének meg-
ismerésére nyílt esélyük. Ezek az írások rengeteg pontatlanságot, általánosítást, klisét tartalmaznak, 
többször szerzőik szűk látókörének hatásos bizonyítékai. India természeti-társadalmi jellemzőinek 
páratlan gazdagsága, diverzifikáltsága messze nem teszi lehetővé, hogy a hagyományos európai 
szemléletmóddal közelítsük meg jelenségeit. A továbbiakban – alkalmazkodva jelen szűk terjedelmi 
keretekhez – kísérletet teszünk az Indiáról megjelent magyar nyelvű kötetek áttekintésére olyanfor-
mán, hogy általános jellegű tanulságokat tudjunk megfogalmazni.

MÓDSZEREK

Munkánk céljaként a magyar nyelvű India-irodalom egy részének elemzését határoztuk meg. Olyan, 
megjelent könyvekre fókuszáltunk, amelyek a nagyközönség számára is elérhetőek voltak, ezáltal 
hatással lehettek a hazai India-kép alakítására. Szakcikkekkel nem foglalkoztunk, kivéve az idén 
150 éves Magyar Földrajzi Társaság folyóiratát, a Földrajzi Közleményeket, melynek 1880–1945 
közötti számait vizsgáltuk meg, ugyanis ebben a periódusban ismeretterjesztő jellegű publikációk 
jellemzték. Távoli, egzotikus utazásokról gyakorta írtak a folyóirat korabeli szerzői, ekként Indiáról 
is. Műveiket (időnként előadásaik leiratait) a patinás Társaság tekintélye verifikálta, ezáltal hivatko-
zási, viszonyítási alapot is jelentettek
2 Strabón: Geógraphika. Fordította: Dr. Földi József, 1977. Gondolat Kiadó, Budapest, p. 717.
3 Vámbéry Ármin előszava Gáspár Ferencz 1906: A Föld körül. Singer és Wolfner Kiadása, Budapest, p. 3. kötetéhez.
4 G. Hajnóczy Rózsa 2002: Bengáli tűz. Palatinus, Budapest, p. 29.
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Jelen írásunk módszertana elsősorban szakirodalmi feldolgozásainkra támaszkodik (közel 500 
magyarul megjelent könyv). A Földrajzi Közlemények, illetve néhány pdf-ben hozzáférhető korabeli 
könyv esetében kulcsszavas tartalomelemzést is végeztünk. A gyakran előforduló jelzők, főnevek 
estében a szöveges adatokat vizualizáltuk egy-egy szófelhőábrán (Word Art). Konklúziónk megal-
kotásakor támaszkodtunk Wilhelm (2020) elektronikus, 236 válaszadót elérő kérdőíves felmérésére, 
mely kutatás a magyarok indiai utazási szándékait/szokásait is vizsgálta.

EREDMÉNYEK

Az Indiáról megjelent korai publikációk néhány általános jellemzője

A hazánkban kiadott, részben Indiáról vagy teljes egészében az országról írott korai kötetek, 
publikációk (pl. Déchy, 1880; Gáspár, 1906; Latinovits, 1897; Laukó, 1888; Mocsáryné, 1899, 
1901; Vojnich, 1912) általános jellemzője a közölt információk pontatlansága, időnként súlyos 
tévedések, túlzások, általánosítások – annak hangsúlyozása, hogy milyen veszélyes, megpróbál-
tatásokkal teli az indiai utazás – terhelik azokat. Mindemellett az európai gyarmatosítás feltétel 
nélküli, pozitív színben való feltüntetése is jellemző. Természetesen ezen írások magyar nyelven 
való megszületése is üdvözlendő, a szerzők azon igyekezete, hogy sajátosan értelmezett benyo-
másaikat közreadják – mai szemmel is –, szintén megsüvegelendő és forrásértékű.

1. ábra: Déchy Mór (1880) „Jelentés Magas-Ázsiában tett utazásomról” c. cikkének Word Art szófelhője 
Figure 1. Word Art image of Mór Déchy’s work entitled „Report on my trip in High Asia”

A korai szövegeket egzakt vizsgálat alá véve, a különböző jelzők és főnevek előfordulásának gyako-
riságát elemezve, láthatóvá válnak a fontosabb tartalmi elemek, de ezek sem mutatják meg pontosan 
egy-egy írás valódi hangulatát, üzenetét, hatásait. Szűkös kereteink miatt csak két példát ragadunk 
ki a megszületett művek sokaságából. Déchy 1880-as cikkének információit vizualizálva (1. ábra) 
a brit uralomra való utalás, illetve a földrajzi nevek megjelenítése, a természetföldrajzi viszonyok, 
valamint a közlekedéssel kapcsolatos utalások szembetűnők. Ugyanakkor fontos megjegyeznünk, 
hogy a szöveg hemzseg a súlyosan elfogult, előítéletes megállapításoktól. „Elkényszeredett, beteges 
tekintetű, olajbarna arczszinü, igazi vadakhoz hasonló alakok azok.”5 írja Déchy az egyik helyi 

5 Déchy, M. (1880). Jelentés Magas-Ázsiában tett utazásomról. Földrajzi Közlemények, 8, p. 39.
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népcsoportot jellemezve. Az utazás (eltúlzott) nehézségeire, veszélyeire utalva így fogalmaz: „Nem 
érdektelen visszaemlékezés az sem, hogy miként közlekedtem a vad népségekkel, azok papjaival 
és benszülött hordáraimmal.”6 Az átélt veszélyek, megpróbáltatások tudatosításának eszközeként a 
„beteg” szó különböző formában hétszer, míg a „miazma” négyszer fordul elő a 24 oldalas szövegben. 
Lényeges hangsúlyoznunk azonban, hogy ezek az írások egyáltalán nem ütnek el az akkori európai 
„közbeszédtől”, a Kelettel kapcsolatos általános európai megközelítést tükrözik.

Szintén a Földrajzi Közlemények hasábjain jelent meg 1897-ben Latinovits Géza indiai utazását 
feldolgozó, az 1872-ben alakult Magyar Földrajzi Társaság szervezte előadásának ismeretterjesztő 
átirata. A cikk szófelhője (2. ábra) meglehetősen semleges, objektív, illetve inkább pozitív írást sejtet, 
azonban részletesebben elemezve hangvételét, inkább elmarasztaló tónust érzékelhetünk. Visszatérő 
megállapításai közül néhány: veszedelmes klíma, hőség, tűrhetetlen hőség, enyhülés éjjel sincs, ártal-
mas égalj, veszedelmes malária, elpusztulni maláriában, máj- és lépdaganat, Cholera India legtöbb 
vidékén, utálatos elephantiasis betegség, hosszú és nélkülözésekkel telt út, por és piszok, irtóztató 
bűz, az emberek hullnak, mint a legyek, évezredes civilizáció, de nem fejlődött… Mindemellett az 
elismerő jelzőkkel fukarul bánik (pl. Ázsia gyöngye, csodás, érdekes), a szöveg hemzseg a bántóan 
generalizáló következtetésektől, például. „a hindu nem képes semmit csendben elvégezni”.7 

2. ábra: Latinovits Géza (1897) „A macharadsák honából” c. cikkének Word Art szófelhője 
Figure 2. Word Art image of Géza Latinovits’s work entitled „From land of maharajas”

 

Latinovits tehetős emberként, szolgákkal körülvéve, az elérhető legnagyobb kényelemben utazott 
Indiában, mégis fanyalog, élcelődik a helyben tapasztaltakon. Az élcelődés gyakran gúnnyá foko-
zódik. Nemcsak a korai India-utazóink, hanem szerencsés követőik jelentős része is valamely oknál 
fogva késztetést érez, hogy mondandóját gunyoros csomagolásban tárja olvasói elé. Mára általános 
megközelítéssé vált sajnos ez az attitűd. A másik általánosan érvényes megfigyelésünk lehet, hogy 
az utas lépten-nyomon a – vélt vagy valós – higiéniai problémákról értekezik, illetve kirándulását 
emberfeletti teljesítményként tárja olvasói elé, nem is beszélve a – nyilvánvalóan – képzelet szülte 
kalandokról. Ekként misztifikálódhatott az indiai utazások zöme, ahogyan túlzott szerénységgel nem 
vádolható módon Latinovits is leírta: „Erős természetem ellenállott a sok helyen ártalmas égalj és 

6 Déchy, i.m., p. 56.
7 Latinovits, G, (1897). A macharadsák honából. Földrajzi Közlemények, 25, p 18.
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a veszedelmes malárianak. Útitársaim kivétel nélkül betegen tértek vissza.”8 A korai utazási beszá-
molókat követően egyre inkább diverzifikálódott az Indiával foglalkozó irodalom. Ezek általános 
bemutatására vállalkozunk a továbbiakban, szem előtt tartva, hogy első India-utazóink publikációi 
máig meghatározzák utódaik zömének stílusát, illetve a hazai India-képet.

Az Indiáról megjelent magyar nyelvű könyvek tematikus áttekintése

Hazánkban az elmúlt évtizedekben örvendetesen megnőtt az Indiával kapcsolatosan kiadott könyvek 
száma (3. ábra). Ez többek között a cenzúra eltűnésének, a magyarra fordítások növekvő számának, a 
rendszerváltozás után megjelenő, magukat indiai eredetűnek aposztrofáló vallási csoportok gyarapo-
dásának, a távolabbra utazók – akiknek egyébként útikönyvekre van szükségük – és az élményeiket 
írásban is megörökíteni vágyók sokasodásának, az oktatás diverzifikálódásának, az indiai egész-
ségmegőrzési eljárások terjedésének, de főleg: az ország több évezredre visszanyúló, egyre erősödő 
vonzerejének köszönhető.

3. ábra: Az Indiával kapcsolatos, hazánkban megjelent könyvek száma 1911 és 2011 első féléve között 
Figure 3. The number of books relating to India published in Hungary between 1911 and the first half of 2011

A továbbiakban igyekszünk 461, az elmúlt 100 évben megjelent magyar nyelvű könyv kapcsán 
néhány általános megjegyzést tenni, de természetesen az annotált bibliográfia elkészítését a terje-
delmi korlátok nem teszik lehetővé. Hangsúlyozottan csak a – nagyközönség számára is hozzáférhető 
– könyvekkel foglalkozunk. Itt nem térünk ki a szakfolyóiratok cikkeire (Indiát elemző földrajzi 
jellegűt magyar nyelven nem is nagyon találunk).

Az Indiával foglalkozó, anyanyelvünkön publikált irodalom legszélesebb csoportját az útleírások 
adják. Ezek már egészen korán megjelentek, jobbára a Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára 
sorozatban. Döntően évszám nélkül kerültek forgalomba. Ezeket – ha a megjelenés éve nem volt 
kideríthető – nem vettük figyelembe a 3. ábra készítésekor.

A II. világháborút követően a rendszerváltozásig, ebben a kategóriában jó néhány kiadvány 
látott napvilágot. Ezek jelentős része súlyosan elfogult, a vallási megnyilvánulásokat, a vallásos 

8 Latinovits, i.m., p. 25.
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tárgyi kultúrát lekicsinylően kezelve, a gyarmati éveket az adott kor minden bajáért felelőssé téve, a 
nyilvánvalóan katasztrófához vezető szocialista gazdaságirányítást éltetve készült el. Többük súlyos 
tárgyi tévedésekkel terhelt, melyek főként a nyelvtudás hiányából, illetve a helyszínen eltöltött idő 
rendkívül szűkös voltából fakad (időnként csak néhány nap).

Furcsa módon a szerzők jelentős része – tanulva az elődöktől – továbbra is késztetést érez a 
humoros vagy annak gondolt stílusra. Sajnos ez a szándék sok esetben inkább gúnyos, mint ironikus, 
avagy vicces hangvételt eredményez. Ugyanakkor az útinaplók egy része teljesen semmitmondó, 
többnyire csupán az utazó aznapi étkezését, költségeit és más személyes szükségleteinek leírását 
tartalmazza.

Az útleírásokon túllépve, több kötet értékes információkat tartalmaz, elemzésekkel nyújt többle-
tet, de ezek zöme sem tud szabadulni megjelenésük időszakának ideológiai koloncaitól.

Igazán megmosolyogtató ezen műfaj némelyik kiadványa. Ezek a művek időnként arra is 
rávilágítanak, hogy a diplomáciai külszolgálatban eltöltött idő sokszor nem teszi lehetővé egy-egy 
ország hamisítatlan hétköznapjainak, igazi kultúrájának megismerését. Mindemellett gyakran 
bosszantó azoknak a felmerülő „problémáknak” a taglalása, amelyek „megkeserítik” e hölgyek és 
urak fáradtságos utazásait: késik a repülőgép és kétségkívül izzasztó a várakozás; nem kísér testőr; 
nincsenek velünk a szolgálóink (!); vajon a saját ölebünk kapja-e a pirított májat távollétünk alatt, 
vagy eleszik előle a szolgálóink? Meglehetősen furcsa érzés leírva látni a 100 rúpiás tiszteletdíjat egy 
kígyóbűvölőnek, vagy az 500 rúpiásat egy alkalmi, bazárból felszedett idegenvezetőnek; mindezt az 
1980-as évek végén, amikor kiváló indiai útleírások egyetemista szerzői napi 5–10 rúpiából voltak 
kénytelenek gazdálkodni. A tárgyi tévedések ezek után már nem is feltűnők.

A geográfus tollából származó útleírás azonban – a diszciplína természet- és társadalomtudo-
mány voltából fakadóan is – részletes, szakmailag megalapozott, rengeteg előzetes kutatómunkát 
feltételező közlemény, ugyanakkor izgalmas olvasmány is (Móga, 1989; Kubassek, 1989). Egyébként 
meglepő, hogy több szerző is látogatását követően évekkel, akár évtizedekkel később publikálja 
útinaplóját. Így tett D. Kardos (2007) személyes hangvételű jegyzeteivel, vagy Burgerné (2012), 
szakmai anyaggal bővített élménybeszámolójával, illetve Bangha (2019) is.

A KGST-ben megszokott munkamegosztás egyébként az útleírások „piacán” is működött, hiszen 
Zikmund és Hanzelka (1971) egy sereg élménybeszámolót publikált, amelyeket több kelet-európai 
nyelvre lefordítottak. Grandiózus, Dél-Ázsiáról szóló művük sokáig töltött be fontos szerepet azok 
számára, akik kedvelik ezt a műfajt, és szerettek volna többet tudni a nagyrégióról. A vállalkozás 
egyben a szocialista gépjárműipar fölényét is bizonyítani kívánta, hiszen a szerzők Tatra terepjárók-
kal tették meg sok ezer km-es útjukat.

Egy Ranchi környéki csehszlovák beruházás műszaki fordítójaként érkezett Indiába Androvi-
cová (1983), aki szabadidejében tett utazásait örökítette meg. Nemére jellemző gondos észrevételeit, 
megfigyeléseit ugyanilyen részletekbe menően tárgyalja könyvében. Érdekes átalakulásnak lehetünk 
egyidejűleg tanúi a könyv olvasása során: a kívülálló számára lényegtelen körülmények taglalása 
felől az író egyre inkább elmozdul az érdemi, ugyanakkor érdekes tények közlése felé. Mindemellett 
nem titkolja személyiségének – India hatására – lezajlott pozitív átalakulását sem.9

Az egyszerű útinaplók mellett több speciális verzió is megszületett. Létezik szerző, aki élvezetes 
– sajnos csak virtuális – gasztronómiai túrára invitál. Van, aki a nyugati társadalom elé tart görbe 
tükröt, pellengérre állítva az indiai „álgurukat” vakon követőket, mindezt például egy zarándokút 
történetének köntösébe burkolva.

9 Hasonló benyomásunk lehet a legtöbbször kiadott magyar nyelvű, indiai tárgyú regényt olvasva is, amely G. Hajnó-
czy Rózsa neve alatt jelent meg és a „Bengáli tűz” címet viseli.
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Több szerző úgy szeretné a könyvét sikeressé tenni, hogy meg nem történt kalandokat ír le 
drámai hangvétellel – minimum mérges kígyókat tesz ártalmatlanná, csodatévő szentekkel teázik, 
nagybeteg embereket ment meg stb. –, az India-sztereotípiákat tovább éltetve. Persze akad olyan 
is, aki őszintén, bugyuta naivitással írva indiai útjáról, az ott megfogant gondolatait papírra vetve 
teszi magát nevetségessé, mi több, borzasztóan ellenszenvessé. Van utazó, kinek ideje kevés, pénze 
viszont több. Ebből következően taxival járta be India bizonyos területeit, Kőrösi Csoma Sándor 
nevét képzeletbeli zászlajára tűzve (Banerji, 2009; Barótiné, 1999; Bernáth, 1994; Biberauer, 1937; 
Borsos, 2003; Budai Szücs, 2002, 2008; Dezséri, 1977; Dulemba & Dworczyk, 1962; Erdősi, 1927; 
Fehér, 2008; Gams & Salamon, 1985; Gelencsér, 1998; Herendi, 1997; Horváth, 2007; Jakabos, 1983; 
Molnár et al., 2009; Nagy, 1957; Prinz, 1911; Sárosi, 1986; Sebes, 1969; Tasnádi-Sáhy, 2010; Vincze, 
2006 stb.).

Az igazán szerencsések, valamely családi meghívásnak eleget téve, hosszabb időt tölthettek el 
a szubkontinensen, majd munkát is vállalva mélyíthették el ismereteiket, tarthatták fenn ottlétüket 
(v.ö. Baktay Ervin). Így került Ligeti Vilma is Indiába. Látogatását három könyvben örökítette 
meg (Ligeti, 1966, 1969, 1977). Pontos útleírásai szubjektív megvilágításban kerülnek az olvasó 
elé, írásai már átmenetet képeznek a szépirodalom felé. (Ez egyébként – természetesen – nem csak 
őrá igaz.) Egy időben szintén megélhetését köszönhette Indiának – újságíróként – Kalmár György. 
Tapasztalataira és az itthoni, korabeli politikai elvárásokra alapozva több könyve látott napvilágot a 
szubkontinensről (Kalmár, 1971, 1972, 1974, 1980, 1982, 1985, Kalmár & Stalter, 2000).

Jól megírt útikönyvet adott közre Péczely (1988), kár, hogy csak Észak-India néhány táját járta 
be. Hű képet ad viszont az Indira Gandhi elleni merénylet utáni helyzetről, ugyanis éppen Agrában 
tartózkodott a gyilkosság idején.

Hasonló kategóriát, ámbár kevésbé szimpatikust jelentenek a vadászélmények leírásai. Jobbára 
ezek a naplók kiegészülnek országismertetéssel és a vadászaton kívüli élménybeszámolókkal 
(Anderson, 1974; Apponyi, 1931; Corbett, 1969; Kiss, 2008; Széchenyi, 1964).

Érdekes élményt kínálnak azok a kötetek, melyeket Indiába látogató művészek adtak közre. 
Rendkívül érdekes az a látás- és írásmód, amely az „átlagembertől” eltérően közvetíti ezen utazók 
élményeit. Nem az unalomig ismételt és korábbi útikönyvekből átemelt leírásokkal találkozik az 
olvasó, hanem karakteres, érzékeny, sokszor filozofikus véleményekkel, amelyek által sokkal köze-
lebb kerülhet Indiához (Garai, 1971; Koestler, 1999; Michaux, 1998; Orbán, 1973).

Aki kizárólag útikalauzt szeretne a kezébe venni, ma már nem kell csalódnia. Magyarul is számos 
kiadvány áll rendelkezésére szebbnél szebb kivitelben. Jellemző azonban, hogy ezek inkább külföldi 
kiadók már kipróbált produktumainak fordításai. Mindemellett India méreteiből, ősi történelméből, 
kulturális sokszínűségéből fakadóan nyomtatott idegenvezetőink igen vastagok, súlyosak, ezért az 
ezeket használó utazó csomagjának többnyire legnehezebb darabjai, kivéve néhány kisebb területre 
koncentrálót (India, 1976; India, 2008; India, 2011; Fehér & Reményi, 2008; Nicholson, 2011; Shales, 
2007).

Egyre nagyobb számban jelennek meg méregdrága fotóalbumok (színes, képes könyvek) is Indiá-
ról, vagy részben Indiáról. Sokukban csak nagyon rövid, egy-két soros képaláírások tájékoztatják az 
olvasót (képnézegetőt) a látottakról, de persze léteznek bővebb, az ismeretterjesztést felvállaló szö-
veggel ellátottak is. Olykor a művész szubjektív szempontú írásai is megjelennek fotókkal társítva. 
Érdekes India-képet közvetítenek ezek az albumok: jobbára a legismertebb műemlékek kerülnek 
lencsevégre, illetve sajátos szociofotókat közölnek, így erősítve az India-kliséket (India, 1996; India 
100 csodája, 2008; Bodó & Kallus, 2004; Kiss, 2009; Leveles & Juhász, 2010; Pavan, 2005; Sára, 



Wilhelm, Zoltán 
A magyar utazók által közvetített India-kép máig élő hatásaiVol. 17, Issue 2.

32

2009). Persze ez érthető is, hiszen ki venne meg egy drága kiadványt, amelyben épülő autópályák, 
modern üzemek, középosztálybeli otthonok, call-centerek jelennek meg?

A művészettörténeti könyvek egy része már átmenetet képez a szép fotóalbumoktól a szakköny-
vek felé. Néhány ezek közül korábban megjelent külföldi mű fordítása, némelyikük egészen magas 
színvonalú; egyidejűleg hazai szerzők kiváló munkáival is találkozhatunk (Albanese, 1999, 2001; 
Baktay, 1981; Horváth, 1977, 1980, 1982; Keserü, 2007; Mannering, 1996; Mode, 1970; Szulejman, 
1979). Mindemellett néhány kiállításkalauz vagy indiai kulturális esemény kiadványa is hordoz érté-
kelhető információt (India művészete 1954; Indiai miniatúrák 1965; Mai indiai képzőművészet 1972; 
Indiai táncegyüttes 1956). Számottevő, megfelelően verifikált, Indiára vonatkozó információmeny-
nyiség nyerhető a művészettörténeti lexikonokból, összefoglaló művekből is (Burton & Cavendisch, 
1992; Fajcsák, 2007; Petz, 2001; Stierlin, é.n.).

Megérkeztünk az útinaplók mennyiségével vetekedő kategóriához, a vallási kalauzokhoz, 
vallásismertetőkhöz, melyeknek sajátságos csoportját képezik az indiai – eredendően hatalmas 
mennyiségű – vallásos irodalom fordításai. A nagy számok törvénye alapján, minőségüket tekintve 
óriási a szórás. Egy részük nemcsak vallástörténeti kalauz, hanem országleírás, úti beszámoló stb. 
(Armstrong, 2005, 2007; Balogh, é.n.; Bárdi, 1999; Brunton, 1999; Coomaraswamy, 1989; Eliade, 
2002–2003; Glasenapp, 1998; Hernádi, 1989; Hetényi, é.n.; Ions, 1991; Isvara Krsna dasa [Tasi], 
2003; Jung, 2005; Klostermaier, 2001; Kozma, 2001; Küng & Stietencron, 1999; Malik Tóth, 2002; 
Mehra Kingsland, 2000; Radnóti, 2008; Schmidt, 2004a, 2004b; Singh Kalsi, 2001; Téchy, 1986; 
Weber, 2005). Néhány szerző munkája kiemelkedik e művek tengeréből. A hazaiak közül kimagaslik 
Baktay Ervin, aki bár nem tanult egyetemen indológiát – festőművész volt –, mégis nyugodtan nevez-
hetjük indológusnak. Noha könyvei jobbára vegyes ismereteket közölnek Indiáról, több szakkönyve 
is megjelent. Akadnak vallási tárgyúak is (Baktay, 2000b): fordított hindu vallási irodalmat. Jelen-
tősége – többek között – abban áll, hogy felhívta a figyelmet az általánosítás veszélyeire (különösen 
igaz ez Indiában): a hinduizmus nem nevezhető politeizmusnak. Ő egyértelműen monoteisztikus 
vallásnak írja le, más – kiváló – (Brockington, 2007) alkotók kiemelik, hogy csak egyes irányza-
taira mondhatjuk ezt. Baktay nézetét erősíti Tóth-Soma Lászlónak, a Bhaktivedanta Hittudományi 
Főiskola korábbi rektorának munkássága is (1998a, 1998b, 2000, 2007). Közérthetően, a lényeget 
kiemelve ír bonyolult kérdésekről. Egyébként éppen az általa korábban vezetett intézményt fenntartó 
vallási közösség (Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége) kiadója árasztja el az utóbbi 
időben hitüket népszerűsítő kiadványokkal hazánk könyvpiacát is. Ebben az áttekintésben, illetve a 
bibliográfiában ezek közül csak néhányat vettünk figyelembe.

Mindenképpen meg kell emlékeznünk Puskás Ildikó munkásságáról. Könyveivel hosszú időn 
keresztül közvetítette az indiai kultúra és vallás értékeit a magyarok számára, ugyanakkor a rend-
szerváltoztatást követően egy India-bibliográfiát is publikált (Puskás, 1984, 1991, 2000).

Szerencsére, igaz nem nagy számban, elérhetőek anyanyelvünkön megjelenő, az indiai vallásos 
irodalom gyöngyszemeire épülő fordítások is: Vedānta-sūtra, Varuna himnuszok, Puránák, Rámá-
jana, Rig-Véda, Srímad Bhágavatam, Upanisadok, Bhagavad-Gítá, Dhammapada, Pretakalpa stb. 
Emellett különleges élményt nyújtanak a régen élt szerzők indiai megfigyeléseit tartalmazó fordítá-
sok, illetve az ókori, középkori szépirodalom remekműveinek magyarra való átültetései (pl. Buzurg 
Ibn, 2006; Silappadiháram és Maduraikándzsi, Gíta Govinda, Kabír misztikus dalai, Kálidásza 
művei stb.). Azon túl, hogy művészi értékük vitathatatlan, forrásokként is értékesek.

Az India vallásait – nem csak a hinduizmust – tárgyaló kötetek „édes testvérei” a szubkontinens 
egészségmegőrzési eljárásait (főleg a jógát és az ayurvédát), spiritualizmusát propagáló kiadványok 
(pl. Atkinson, 2000; Boros, é.n.; Frawley, 2003; Hirschi 2010; Joshi, 1999; Ranade & Ravat, 2009; 
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Vivékánanda, 2006; Yesudian, 1941, 2005), hiszen a jóga a vallás része. Inkább a sportteljesítmé-
nyekről szól azonban néhány másik könyv (pl. Roskelley, 2006; Scarr, 1972).

A következő érdekes csoportot azok a kötetek alkotják, amelyek indiai gondolkodók, politikusok 
önéletírásai vagy életrajzai. A II. világháborút követően ebbe a körbe csak kevesek kerülhettek be 
(a rendszer hivatalos kedvencei: Nehru és lánya, Indira [Gandhi 1981; Nehru 1956, 1981]), illetve 
olyan, köztiszteletben álló személyiségekről is „leleplező” írások jelentek meg, mint Gandhi. A 
kommunista érában a hatalom szemében a szálkát közismert vallásossága jelentette (Pilát, 1969). 
A „Nagy lélek” önéletírásai, filozófiája később fordításban megjelenhettek, emellett a mai napig 
számos szerző foglalkozik vele (Aklan, 2008; Baktay, é.n.; Gáthy, 1970 1989; Gáthy & Balogh, 2000; 
Rolland, 1922; Sitkéry, 2003; Szenkovics, 2014, Wilkinson, 2006).

A fentebb felsorolt alkotásokon kívül a magyar nyelvű bibliográfiákból nem hiányozhatnak azok 
a kötetek sem, amelyek a magyarországi kommunista diktatúra kezdeteihez köthetők. Súlyosan 
elfogult, valótlanságok publikálásától sem mentes művekről van szó, jobbára az 1950-es és ’60-as 
évekből (pl. India, 1955; India – Bharat, 1956; Bettelheim, 1965; Dange, 1952, 1953; Dutt, 1950, 1951; 
Gyakov, 1950, 1951; Mukerjee, 1954; Sichrovsky, 1961; Szilágyi, 1956 stb.).

Bár életművük jelentős része az említett időszakra esett, három szerző – Balogh András, Gáthy 
Vera és Surányi Sándor – mindenképpen kiemelendő a többiek közül. Szakértelmük megmentette 
őket attól, hogy az ideológiai elvárások túlzottan megkössék kezüket. Máig jól használható munká-
kat publikáltak (Balogh, 1974, 1978, 1979, 1988, 2002; Gáthy, 1974, 1984, 1985, 1989a, 1989b, 2017; 
Surányi, 1968, 1978, 1982).

Végül a szakkönyvekről essék néhány szó! Több diszciplína képviselői írtak kiváló könyveket 
Indiáról, ezek azonban szakterületenként nézve is alacsony számban jelentek meg. Nyilvánvalóan 
a kutatók tudományos publikációikat többnyire folyóiratokba szánják, ezért marad a szakkönyvek 
száma viszonylag alacsony. Az aktívabbak e tekintetben a humán tudományok képviselői és fordí-
tóik. A történelmi monográfiák, illetve valamely történelmi időszakot feldolgozó kötetek viszik a 
prímet (Antonova et al., 1981; Aradi, 2005; Bethlenfalvy, 2006; Bongard-Levin & Grantovszkij, 1981; 
Collins & Lapierre, 2001; Devāmŗta, 2008; Tenigl-Takács, 1997; Wojtilla, 1998, 1999). Szociológiai 
(Béládi, 1985), demográfiai (Chandrasekhar, 1968), színházművészeti, néprajzi (Saposnyikova, 
1974, 1980), közgazdaságtudományi (Sen, 2003) és regionális földrajzi (Wilhelm, 2015; Wilhelm & 
Trócsányi, 1996) műveket is találunk a történelmiek mellett.

Az elmúlt időszak egyik kiemelkedő művének látszott a könyvesboltok kirakatában Folk (2007) 
könyve, amely azonban az állatorvosi ló tipikus esete. Pedig a kíváncsi olvasó örömmel vette kézbe 
kötetét Indiáról. Végre egy olyan hazai szerző, aki nem kéthetes indiai tartózkodásának hatására állít 
fel axiómákat és tárja elénk a féligazságok papírkosárba kívánkozó gyűjteményét. A másik, amiért 
nagy várakozással tekinthettünk az olvasás öröme elé, az a kiadói garancia. A HVG Kiadó a közel-
múltban számos, nemzetközi szakmai verifikáción átesett kötetet jelentetett meg kiváló fordításban. 
Tette ezt más, napi sajtótermékéről ismert, könyvkiadói működésével elborzasztóan gyenge nívójú 
könyveket – indiai tárgyút is – világra segítő társasággal ellentétben.

Ezért kényelmetlen az a blamázs, amellyel a könyv kezdődik. A „Beköszöntő” négy helyesírási 
hibával terhelt egy oldalának számos mondata a „copy and paste” technikájának alkalmazásával 
a szerző következő oldalakon olvasható önvallomásából származik. Mindezért furcsa érzés S. V. 
Maninak, a Tata Consultancy Services indiai elnökhelyettesének tollából azt olvasni, hogy a „mi 
közép-európai világunk”. Bár ez még akár így is lehet, érezheti önmagát „berliner” módon közép-eu-
rópainak, de a „számunkra idegen civilizáció” emlegetése egy, a szubkontinensről származó úr 
esetében meghökkentő.
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A kötet tagolása olyan címekhez rendelve történik meg, amelyek nehezen értelmezhetők. A 
„Történetek” c. egységben nincsenek történetek, hanem a terület történelmi fejlődésének zanzáját 
kapjuk, a „Maga az ország” c. fejezetbe taszított alfejezetek pedig nehezen alkotnak értelmezhető 
egységet. A könyv legalább nyelvi szempontból igényes, jelen sorok írója a „Beköszöntő” után csak 
a 60. oldalon ütközött elírásba. Visszatérő stíluselem viszont a „nagyon indiai”.

Alapvető mulasztás a hivatkozások mellőzése, így minden hiba a szerző fejére száll. Abból pedig 
akad bőven. Csak néhány, mutatóban: a szerző szerint Srí Lankának tamil többségű lakossága van; 
a Dekkán a Föld legidősebb szárazulata; Chittorgarh várát a sivatag veszi körül; Amritsar Kashmir 
határán van; az érinthetetlenek szószólója, dr. Ambedkár vagyonos családból származik; Feroze 
Gandhi (Indira Gandhi férje) párszi tudós volt; Ganésa ott van „minden ház ajtajában, minden 
boltban vagy taxin, teherautón”; Varanasiban 1,5 millió ember él a szövésből; India városi kultúráját, 
városainak történetét, a városi épületek és műemlékek jelentős részét mindenütt a muszlim vagy 
mughal városiasodásnak köszönheti stb. 

Jobb, ha olyan könyvek után nézünk, amelyek a valóságnak megfelelő információkat tartalmaz-
nak Indiáról. Ilyen a Horváth et al. (2008) által szerkesztett „Ázsia regionális földrajza”, illetve a Tóth 
(2010) szerkesztette „Világföldrajz”. Ezekben azonban – érthető módon – csak néhány tucat oldal jut 
a szóban forgó országra. Dolgozatunk apropója kapcsán helyénvaló megemlékeznünk a pécsi Ázsia 
Központ talaján megerősödött, Dél-Ázsiára fókuszáló kutatási műhelyről és publikációs bázisról is. 
Az itt tevékenykedők publikációi a hazai geográfia különleges szegmensét alkotják (pl. Bokor et al., 
2018; Fazekas, 2014; Nemes, 2016; Piszter, 2013; Trócsányi & Wilhelm, 1997; Wilhelm, 2000, 2001, 
2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2018; Wilhelm et al., 2010, 2011, 2014; Wilhelm & Bagdy, 
2021; Wilhelm & Zagyi, 2012, 2019; Wilhelm et al., 2010; Wilhelm et al., 2022; Wilhelm et al., 2006; 
Zagyi, 2009, 2013; Zagyi & Ács, 2017; Zagyi et al., 2021 stb.) jelentős tudományos hatással. A pécsi 
Ázsia Központ platformjáról indulók írásai szigorú szűrőkön keresztül jutnak el a nyilvánosság elé, 
ekként – tisztelve a nagy elődök munkásságát és vitathatatlan eredményeiket – szakítanak azokkal az 
anomáliákkal, amelyekre jelen munkánkban is igyekeztünk felhívni a figyelmet.

KÖVETKEZTETÉSEK 

Elemezve a több mint százéves Indiával kapcsolatos magyar nyelvű könyvkiadás produktumait, 
szembetűnő, hogy a kezdetektől jellemző az elvtelen általánosítás, az egzakt indikátorok nélküli 
tipizálás, a megalapozatlan klisékre való támaszkodás, az olcsó, esetenként gúnyba átforduló 
ironizálás, a negatív tapasztalatok felnagyítása, ezáltal a megörökített utazás valamiféle hőstettként 
való beállítása. Ennek a hangvételnek – kiegészülve a média szenzációhajhász, valóságot elferdítő 
hatásaival – a folyományaként a hazai közvélekedésben jól körülírható, generalizált India-képek 
alakultak ki, amelyek szoros összefüggésben állnak a fent leírtakkal, ugyanakkor határozottan 
visszatükröződnek egyes kérdőíves felmérésekben is. Wilhelm Anna 2020-ban összeállított, az 
Indiába irányuló utazási szokásokat/szándékokat vizsgáló kérdőívét értékelhető módon kitöltő 236 
válaszadó közel harmada nem járt még Indiában és nem is szeretne eljutni oda (4. ábra). 

Az indiai utazási szándékkal nem rendelkezők döntő része – hátráltató okként – azokkal a régóta 
sulykolt klisékkel válaszolt, amelyek már a korábban példaként hivatkozott szerzőknél is jellegzetes 
módon előkerültek: kosz és a nem megfelelő higiéniai környezet (66,2%), de a zsúfoltság (63,1%) és a 
szegénység, nyomor (53,8%) is magas arányban szerepelt taszító tényezőként (Wilhelm, 2020). Ezek 
a leggyakoribb asszociációk között is előkelő helyen szerepelnek (5. ábra).
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4. ábra: A „Járt már Indiában?” kérdésre adott válaszok megoszlása 
Figure 4. Distribution of answers given to the „Have you ever been in India?” question

5. ábra: Az Indiával kapcsolatban leggyakrabban előkerülő fogalmak

Figure 5. The most common concepts related to India

India gazdasága az 1990-es évek elején elindult reformfolyamatok eredményeként rohamosan bővül, 
az ország nyugati értelemben is modernizálódik. Egyedülállóan gazdag történelme, kultúrája, ter-
mészeti-társadalmi diverzitása a globális világgazdaság sikerországává tette. Ideje lenne hazánkban 
is meghaladni azt a 19. századból eredő kommunikációt, amely a mai napig döntően jellemzi a 
nagyközönségnek szánt nyomtatott publikációkat.
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ABSZTRAKT
Történelmük folyamán a magyarok mindig nagy érdeklődéssel tekintettek a Keletre, amelyben 
az egykori őshazát, Magna Hungariát látták. Talán ez az ösztönös vonzódás az oka annak, hogy 
a magyar utazók, tudósok, kereskedők és művészek érdeklődése őszinte volt. Ugyanakkor az is 
meglepő, hogy bár a magyar nemzet sosem tartozott az európai gyarmatosítók sorába, az évszáza-
dok folyamán számos magyar származású, vagy az egykori Magyarország területén élt és a Kelet 
iránt érdeklődést tanúsító személy jutott el Indiába. Ezek a személyek hazatérve és megírva az ez 
idő alatt szerzett tapasztalataikat, jelentős mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy az európai ember 
betekintést nyerhessen az indiai vallások, irodalom, nyelvek, művészetek egzotikus világába. Jelen 
tanulmány – a teljesség igénye nélkül – a magyar–indiai kulturális kapcsolatok fejlődésének bemuta-
tására, valamint a kulturális kötelékek kialakításában fontos szerepet játszó magyarok bemutatására 
vállalkozik.
Kulcsszavak: India, kultúra, Magyarország

ABSTRACT
Throughout their history, Hungarians have always looked with great interest at the East, in which 
they saw their former homeland, Magna Hungaria. Perhaps this is the reason why the instinctive 
interest of Hungarian travellers, scientists, merchants and artists was sincere. At the same time, it is 
surprising that, despite the fact that the Hungarian nation was never one of the European colonizers, 
many Hungarians, or persons belonging to a minority living in the territory of Hungary, showed 
interest in the East and came to India over the centuries. These individuals, returning home and 
writing down the experiences they gained during their stay in India, have contributed significantly to 
giving Europeans an insight into the exotic world of Indian religions, literature, languages, arts. Wit-
hout wishing to be exhaustive, the study highlights the development of Hungarian–Indian cultural 
relations and presents those Hungarians who played an important role in the continuous development 
of these cultural ties..
Keywords: culture, Hungary, India
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BEVEZETÉS

Kezdetben a magyar nép és India népei, majd később Magyarország és India között kialakult 
szoros kapcsolatot leginkább Rádzsív Gándhí, India egykori miniszterelnökének szavaival lehetne 
legtalálóbban leírni, aki a magyar-indiai kulturális kapcsolatokról szóló egyik könyv előszavában a 
következőképpen vall erről: „A magyar indológia nagy hagyományokra tekint vissza. Nem véletlenül 
választotta számos magyar tudós hazájául Indiát, hogy jobban megismerje. Közülük hárman – a 
19. században Kőrösi Csoma Sándor, napjainkban Sass Brunner Erzsébet és Fábri Károly – India 
földjében pihennek. De már Kőrösi Csoma Sándor indiai útja előtt készültek magyar fordítások híres 
indiai művekből. Rabindranath Tagore 1926-os magyarországi látogatása pedig tovább mélyítette 
és gazdagította kapcsolatainkat. S India híres festője, Amritá Sher-Gil magyar anyától származott.” 
(Bethlenfalvy & Puskás, 1987).

Annak ellenére azonban, hogy a magyar-indiai kulturális kapcsolatok több évszázadra visz-
szavezethető és dokumentálható történelmiséggel rendelkeznek, és annak dacára, hogy az utóbbi 
évtizedeket intenzív és virágzó együttműködések sora jellemzi, mind a mai napig nem látott 
napvilágot egy átfogó, a teljes korszakot dokumentáló mű. Jelen kutatás maga is arra vezethető 
vissza, hogy az általam fellelt írásos anyagok, hosszabb vagy rövidebb tanulmányok, összefoglalók, 
visszaemlékezések, könyvfejezetek vagy könyvek nagy része egy-egy szereplő, esemény, műfaj vagy 
időszak dokumentálását végzi el. 

A kutatás jelenlegi fázisában mindössze három olyan magyar nyelvű kötetet sikerült azonosí-
tanom, amelyek a magyar–indiai kulturális kapcsolatoknak kiemelt figyelmet szentelnek. Talán 
mindeddig az ebben a témában megjelent egyik legátfogóbb mű a Bethlenfalvy Géza és Puskás 
Ildikó által szerkesztett India magyar szemmel címet viselő kötet, amely az Indiai Köztársaság 
Magyarországi Nagykövetségének támogatásával jelent meg 1987-ben, India függetlenségének 40. 
évfordulóján. A kötet érdekessége, hogy a bevezető köszöntőt Rádzsív Gándhí, India miniszterelnöke 
írta, míg az előszót az akkori nagykövet, Szatinder K. Lambah jegyezte. 

A szóban forgó kötetnek vannak érdemei és hiányosságai egyaránt, na meg érdekes részei is. 
Mindenekelőtt az érdemek közül azt emelném ki, hogy ha még helyenként igencsak távirati stílusban 
is, de mindenképpen átfogó képet próbál nyújtani a kétoldalú kapcsolatokról, beleértve a gazdasági, 
kulturális, tudományos kapcsolatokat. Az viszont már az első átlapozás alkalmával is rögtön feltű-
nik, hogy a kulturális kapcsolatok azok, amelyek jelentős túlsúlyban vannak jelen a könyvben. A 
hiányosságok közül mindenképpen azt emelném ki, hogy a könyv maga egy olyan korban születik, 
amelyre igencsak rányomta bélyegét a szocialista ideológia szellemisége. Természtesen ez a meg-
állapítás nem értékítélet, hanem ténymegállapítás, és semmiképpen nem a szerkesztők munkáját 
hivatott minősíteni, hiszen köztudott, hogy az adott korban bármiféle kiadvány csak és kizárólag 
akkor jelenhetett meg, ha átcsúszott a szocialista rendszer cenzúráján. Ennek pedig egyértelmű ára 
volt. Végezetül pedig azt is érdemes megemlíteni, hogy a kötet megjelenése óta eltelt több mint 30 
esztendő, amely igencsak gazdag a magyar-indiai kapcsolatok tekintetében. A könyv érdekességének 
azt tartottam, hogy a szabad India második miniszterelnökéről, Indhira Gándhíról maga Kádár János, 
a Magyar Szocialista Munkáspárt egykori főtitkára emlékezik meg. Ez a tény azt gondolom, sokat 
elárul a kiadvány szellemiségéről, amiért még egyszer hangsúlyozom, a két szerkesztő semmiképpen 
sem okolható.

Ezen a köteten kívül magyar nyelven ebben a témakörben mindössze két további könyv jelent 
meg. Ezek közül először a Jöttem a Gangesz partjairól. Bengáli kultúra és magyar irodalom című 
kötet látott napvilágot, amelyet az indológus Bangha Imre neve fémjelez, és amelynek a nagy érdeme 
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az, hogy maximális körültekintéssel, hosszú évek kutatómunkájának eredményeképpen nyújt rész-
letes és átfogó képet a magyar-bengáli – leginkább, de nem kizárólag – irodalmi kapcsolatokról. 
A mintegy 550 oldalas műben helyet kap a tudományos jelleggel megírt tanulmány, a Bengálban 
megfordult magyar utazókról szóló rész, a Tagore-kultuszt feldolgozó fejezet, valamint irodalmi 
dokumentumok. A L’Harmattan Kiadónál 2011-ben megjelent kötetet egy nagyon alapos és értékes 
bibliográfia zárja. Azonban fontos megjegyezni, hogy ez a kötet sem terjed ki a teljes magyar-indiai 
kulturális kapcsolatok bemutatására, hanem ezen belül a magyar-bengáli kapcsolatokra szorítkozik.

A magyar nyelvű könyvek sorát gazdagítja a Pécsi Tudományegyetem gondozásában megjelent, 
Gonda Tibor és Pap Norbert által szerkesztett Magyar lábnyomok Indiában címet viselő tanulmány-
kötet. Annak ellenére, hogy a kötetnek csak az első fejezete releváns a magyar-indiai kapcsolatok 
tekintetében, mégiscsak hasznos, ugyanis a témát számos aspektusból közelíti meg, mint például 
neveléstörténet, magyar arisztokrata utazók, keresztény kapcsolatok vagy indiai magyar emlékek, 
emlékhelyek. Ugyanakkor azonban nagyon röviden, a száraz adatokra koncentrálva dokumentálja a 
magyar-indiai kapcsolatok alakulásának egy-egy szűkebb szeletét.

Eddigi kutatásaim alatt mindössze három angol nyelvű kiadványt találtam ebben a témakörben. A 
kötetek közös jellemzője, hogy mindhárom Indiában látott napvilágot. Ezek közül kettő ugyanabban 
a korszakban, 1980 körül, a harmadik pedig igencsak új kiadás, ugyanis 2008 tavaszán jelent meg.

A Kalmár György és Major István által szerkesztett India and Hungary. Decades of Cooperation 
címet viselő munka első kiadása 1979-ben látott napvilágot, majd 1983-ban újra kiadták. A második 
kötet Bethlenfalvy Géza munkája, amely India in Hungarian Learning and Literature címen 1980-
ban jelent meg. A sorban harmadik kiadvány szerkesztője Lázár Imre, címe pedig Journey Through 
30 Years. Hungarian Information and Cultural Centre New Delhi. Mindhárom munka fontos a 
magyar-indiai kapcsolatok kutatása szempontjából, mert jól összefoglalják, dokumentálják egy-egy 
korszaknak a téma szempontjából fontos történéseit. A Bethlenfalvy (1980) által jegyzett kiadvány 
még egy időbeli tagolást is elvégez, négy korszakot azonosítva: a kezdetek (Beginnings), a növekvő 
érdeklődés korszaka (Widening Interest), az egyéni megvalósítások kora (Individual Achievments) 
és az új távlatok korszaka (New Vistas) (Bethlenfalvy, 1980). Akárcsak a magyar nyelvű kiadványok 
esetében, itt is azzal szembesülünk, hogy a Kalmár és Major (1979), valamint a Bethlenfalvy (1980) 
által jegyzett kötetek a két kultúra közötti kapcsolatok vizsgálatában megállnak a ’70-es évek végén. 
Ugyanakkor a Lázár (2008) által szerkesztett kötet egy jó összefoglalója az indiai fővárosban működő 
Delhi Magyar Információs és Kulturális Központ (későbbiekben Balassi Intézet, jelenleg pedig Liszt 
Intézet) 30 éves működésének.

A fent említett hat könyv mellett számos tanulmány, esszé, cikk, elemzés foglalkozik a két ország 
közötti kapcsolatokkal, amelyek az évek, évtizedek folyamán napilapokban, hetilapokban, szakfo-
lyóiratokban, internetes felületeken jelentek meg a téma egy-egy szűk szelete, egy évforduló, egy 
esemény kapcsán. Ebben a kontextusban említhető például a Modern Geográfia című tudományos 
folyóirat is, amely nemcsak hogy lehetőséget biztosított a Magyarok Dél-Ázsiában című tanácskozás 
keretében elhangzott előadások írott formájának a megjelentetésére e különszám keretében, hanem a 
konferencia témáját képező térséggel az elmúlt évek során is foglalkozott többek között demográfiai, 
földrajzi, természettudományi megközelítésben (Nemes, 2016; Wilhelm, 2008; Wilhelm & Zagyi, 
2016; Kiss-Csapó, 2009; Singh, 2015; Singh, 2014; Fazekas, 2014).

Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy a magyar–indiai kulturális kapcsolatokról nyújtson 
átfogó képet úgy, hogy mindeközben feldolgozza és strukturálja a rendelkezésre álló szakirodalmi 
forrásokat és kialakítsa a kutatás elméleti keretét. Ugyanakkor pedig egy hosszú távú kutatás első 
mozzanataként is értelmezendő, hiszen nem titkolt cél az, hogy a jövőben a vizsgálat a rendelkezésre 
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álló szakirodalom és levéltári anyagok feldolgozása mellett kiegészüljön egy olyan résszel is, amely 
az elmúlt fél évszázadban a magyar–indiai kulturális kapcsolatokat alakító, ezen a téren aktívan 
tevékenykedő személyekkel (diplomaták, külképviseleten dolgozók, kutatók, egyetemi oktatók, 
művészek stb.) készült interjúkból, az azokból nyert plusz információkból, adatokból, történetekből 
építkezik.

Fontos volt tisztázni, hogy mit értek a kultúra kifejezésen. A kultúrának számos definíciója 
létezik, egyesek szűken, mások sokkal tágabb formában értelmezik mindazt, ami ebbe a kifejezésbe 
beletartozhat. Jómagam a leginkább társadalomtudósokra jellemző, tág kultúrafogalommal operálok. 
Ennek megfelelően a vizsgálat során a kultúra fogalomkörébe tartozónak soroltam mindazokat az 
emberi tevékenységeket és alkotási folyamatokat, amelyek értékteremtéssel végződnek, és amelybe 
beletartoznak az értékteremtés folyamatának keretet adó, azt lehetővé tevő intézmények, intézmény-
rendszerek. Azt gondolom ugyanis, hogy csakis egy tág kultúraértelmezés teszi lehetővé azt, hogy a 
téma legátfogóbb bemutatását elvégezhessük.

Ugyancsak fontos volt a kutatás során az, hogy megtörténjen a téma keretezése és a kutatási 
anyag valamiféle rendszerezése, strukturálása. Hosszas gondolkodás után jutottam arra, hogy 
talán a téma szempontjából a leghasznosabb az lenne, ha az azt felölelő időszakot próbálnám meg 
periódusokra felosztani, és ezt a periodizálást, korszakolást alkalmazni a szerkezet felépítésében is. 
Ennek megfelelően igyekeztem megtalálni azokat a fontos momentumokat, amelyek mérföldkőnek, 
fordulópontnak számíthatnak a két ország közötti kapcsolatok alakulásában, amelyek új szintre 
emelik ezeket a kapcsolatokat, és hosszas mérlegelés után öt nagyobb korszakot sikerült azonosítani 
a magyar-indiai kulturális kapcsolatok történetében.

Az első periódust a 16. századtól Kőrösi Csoma Sándor Indiában bekövetkezett haláláig terjedő 
időszakban látom leginkább meghatározhatónak. A korszak végét azért kötöm Kőrösi szemé-
lyéhez, mert azt gondolom, hogy munkássága, tudományos eredményei és szellemi hagyatéka 
fontos fordulópontja a magyar-indiai kulturális kapcsolatok alakulásának. A második periódus végét 
Rabindranáth Tagore magyarországi látogatásának idejére teszem. Olvasgatva ugyanis a korabeli 
napilapokat, folyóiratokat, azt tapasztaltam, hogy a költő 1926-os magyarországi látogatása3 jelentős 
hatással volt a két nép közötti kulturális kapcsolatok elmélyülésére és további alakulására. Sorrend-
ben a harmadik periódust a Tagore látogatása és India függetlenné válása közötti időszakban látom 
meghatározhatónak. Az 1926 novembere és 1947 augusztusa közötti időszak talán első látásra túl 
rövidnek is tűnhet ahhoz, hogy egy periódust lefedjen, azonban fontos hangsúlyozni, hogy a szabad 
és független India megszületését követően Magyarország nagyon gyorsan diplomáciai kapcsolatot 
létesített a delhi kormánnyal,4 aminek következtében a kulturális kapcsolatok is egy másik, sokkal 
formalizáltabb és strukturáltabb dimenzióba léptek. A korszakolás negyedik időszakát a modern 
India megszületésének időpontja (1947) és Magyarország kommunizmus alól történő felszabadulása5 
közötti periódusban látom meghatározhatónak. Ezt a fordulópontot Magyarország történetében azért 
tartom a magyar-indiai kulturális kapcsolatok szempontjából kiemelkedően fontosnak, mert általában 
a diplomáciai kapcsolatokat és ezen belül is kultúrdiplomácia, a bilaterális kulturális kapcsolatokat 

3 Az 1913-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Tagore 1926-ban egy európai előadókörúton vett részt, amelynek 
keretében többek között Magyarországra is ellátogatott. Az október 23-a és november 12-e közötti magyarországi 
tartózkodása idején, a hivatalos program mellett a kiújult szívpanaszaival kezelték a balatonfüredi szanatóriumban. 
Ennek emlékét őrzi Balatonfüreden a költő által elültetett fa, az 1957-ben róla elnevezett sétány és a sétányon, az 
emlékfa mellett 1956-ban elhelyezett mellszobor. 

4 Magyarország 1948. november 18-án veszi fel hivatalosan a diplomáciai kapcsolatot Indiával, majd nem sokkal 
ezután, 1951-ben megnyitja első újdelhi nagykövetségét. 1959-ben a diplomáciai kapcsolatokat nagyköveti szintre 
emelik.

5 Magyarországon a kommunizmus végét tulajdonképpen a Magyar Köztársaság kikiáltásának időpontja, 1989. 
október 23-a hozta el.
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jelentős mértékben meghatározta és sok esetben eltorzította az államszocialista rendszer által az élet 
minden területére rákényszerített szocialista-kommunista ideológia. Végül pedig említést kell tenni 
röviden arról a periódusról is, amely 1990-ben kezdődött és napjainkig tart, és amelynek legfonto-
sabb jellemzője talán az, hogy a kommunista rezsim bukását követően a két ország kapcsolatában 
is egy minőségi változás következik be azáltal, hogy az megszabadul az állami ideológia terhétől.

Végezetül fontosnak tartom már az elején leszögezni, hogy jelen tanulmány nem a teljesség igé-
nyének jegyében született. Ha csupán csak a terjedelmi megkötéseket vesszük figyelembe, már akkor 
is le kell mondani arról, hogy a magyar–indiai kulturális kapcsolatok minden részletére kiterjedő 
szintézis álljon az olvasó előtt, arról nem is szólva, hogy jelen tanulmány egy jelenleg zajló kutatás 
részeredményeiről tud mindössze beszámolni.

MÓDSZEREK

A kutatás jelen fázisában alkalmazott módszereket nagymértékben meghatározta, hogy a vizsgálat 
szinte teljes mértékben a koronavírus által okozott pandémia idején zajlott. A vírus megjelenését 
megelőző néhány hónapban kínálkozott lehetőség a témával kapcsolatos könyvtári kutatásra, 
amelynek keretében azt vizsgáltam, hogy a magyar–indiai kulturális kapcsolatok terén milyen 
összegző, szintetizáló művek születtek, illetve próbáltam e könyveket elektronikus vagy nyomtatott 
példányban beszerezni. Azt követően azonban a lezárult országhatárok és a bezárt intézmények, 
csupán csak a világhálón, a magyarországi és nemzetközi adatbázisokban elérhető szakirodalom 
feldolgozását, rendszerezését és tartalomelemzését tették lehetővé. Mindez arra volt elégséges, hogy 
a jelen alapkutatás megszülethessen és kijelölje a további lehetséges vizsgálódások irányát.

EREDMÉNYEK

Az első korszak jellemzői és kiemelkedő személyiségei

Amint arra már fentebb utaltam, a magyar–indiai kulturális kapcsolatok történetének első nagy kor-
szaka a 16. század és Kőrösi Csoma Sándor 1842-ben bekövetkezett halála közötti hosszú periódust 
jelöli. A mintegy három évszázadot felölelő időszak nem szűkölködik a kulturális kapcsolatokban. 
A periódus elejére, az első száz-kétszáz esztendőre alapvetően az volt a jellemző, hogy különböző 
közvetítő nyelvek segítségével jutott el az indiai irodalom és kultúra Magyarországra. A magyar 
nyelvre lefordított irodalmi művek jelentős része a latin, a német és a török nyelveknek köszönhe-
tően válik ismertté az egykori magyar nyelvterületen. Erre az időszakra leginkább buddhista és 
hindu tanítómesék és legendák fordítása volt a legjellemzőbb. Ezek közül pedig a legfontosabbak a 
Heltai Gáspár (1520–1574) által német nyelvből fordított Ponciánus császár históriája, valamint az 
Apafi Mihály erdélyi fejedelem korában szolgálatot teljesítő Rozsnyai (Rosnyai) Dávid6 (1641–1718) 
tolmács és íródeák által török nyelvből magyarra lefordított Humájun-námé, amely Horologicum 

6 A marosvásárhelyi születésű Rozsnyai Dávid (1641–1718) életének jelentős részét a török Porta szolgálatában 
töltötte íródeák és tolmács minőségben. Karrierjének érdekessége azonban, hogy szolgálata alatt inkább az erdélyi 
fejedelmi udvarban tartózkodott, Konstantinápolyba csak ritkán, kivételes alkalmakkal tett látogatást. A szóban 
forgó művet görgényi fogsága alatt fordítja le (1678–1681). Később, mivel a mű kiadásra nem került, saját maga 
sokszorosítja másolással és juttatja el erdélyi nemesi családoknak.
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Turcicum címen jelent meg. Továbbá a híres szanszkrit nyelvű tanmesegyűjtemény, a Pancsatantra7 
fordítása (Bangha, 2011) is ide tartozik. Ennek első kiadására azonban egészen 1863-ig kellett várni.

A felvilágosodás és a romantika korában a Kelet iránti érdeklődés Európa-szerte tovább fokozó-
dik. Nincs ez másképp Magyarországon sem. Ennek legszebb példái talán Csokonai Vitéz Mihálynak 
(1747–1786) Az Ázsiai poézisről szóló műve és a Verseghy Ferenc (1757–1822) által jegyzett, Az 
emberi nemzetnek történetei című történetírása. Mindkettő immár jelentős mértékben önálló munka 
(Bangha, 2011), kiemelkedőn fontos abból a szempontból, hogy a magyar olvasót egy-egy olyan 
területre kalauzolja el, amely abban a korban kevésbé volt ismert. Így jelentős mértékben járultak 
hozzá az indiai kultúra, ez esetben az irodalom és a történelem, megismeréséhez. Arról is csak egy 
szűk rétegnek vannak információi, hogy az 1750-es években egy hollandiai egyetemen teológiai 
tanulmányokat folytató magyar, név szerint Vályi István volt az első, aki rámutatott, hogy az európai 
cigányok egy része által beszélt romani nyelv nagy valószínűséggel indiai eredetű (Lakatos, 2008; 
Hancock, 2010)8. Ez a megfigyelés vezetett később ahhoz a felfedezéshez, hogy a szanszkrit nyelv és 
az ebből kifejlődött hindi tulajdonképpen az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozik.

A korabeli magyar–indiai kapcsolatok alakításában nagy szerepet játszottak a magukat magyar-
nak valló, vagy Magyarország területén élő utazók. Az első magyar, aki ugyan nem saját akaratából, 
de közvetlen tapasztalatokon keresztül a helyszínen ismerhette meg Indiát nem más, mint az a Huszti 
György, aki az 1530-as években I. Szulejmán oszmán szultán seregében szolgálatot teljesítve érte 
el India nyugati partjait. Írástudó ember lévén tapasztalatairól feljegyzéseket készített, majd ezeket 
rendszerezve könyvet írt, melynek kézirata annak ellenére, hogy fennmaradt9, teljes egészében 
sosem került kiadásra.

Mindamellett, hogy ebben az időszakban számos más, az indiai írott kultúrához tartozó mű 
fordítása is napvilágot látott,10 mégiscsak a korszak legfontosabb és messzemenően kiemelkedő 
teljesítménye Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842) nevéhez kötődik. Az őshaza felkutatása céljából 
elindult székely–magyar nyelvtudós mintegy két és fél évig tartó, megpróbáltatásokkal, kihívásokkal 
és veszélyekkel teli vándorlás után érte el India földjét. A kannami és phuktáli kolostorokban, a 
zanglai királyi erődben és a kalkuttai székhelyű Bengáli Ázsiai Társaságnál folytatott kutatásai ered-
ményeképpen Kőrösi Csoma Sándor örökre beírta a nevét a keletkutatók nagykönyvébe. A mintegy 
két évtizedes, időnként embertelen körülmények között végzett munkájának nyomán született meg 
az első tibeti-angol szótár, a tibeti nyelv nyelvtani leírása, a Kandzsúr és a Tandzsúr11 szövegeinek 
fordításai és a tibeti buddhizmus megértését lehetővé tevő terminológiai szótár (Sanghasen, 1992). 
Ezekkel az eredményekkel és megvalósításokkal nemcsak a tibetológia, hanem az India-kutatás 
terén is elvitathatatlan érdemeket szerzett, hiszen a tibeti vallási szövegek katalogizálásával és angol 
nyelvre történő fordításával jelentős mértékben járult hozzá India ókori és középkori történetének és 

7 Az indiai Pancsatantra úgy van számontartva, mint a világ egyik legrégebbi és leghíresebb mesegyűjteménye, 
amely egyben a szanszkrit irodalom egyik legősibb nyelvemléke. Szakértők szerint a keletkezése a Kr. e. VI. 
századra tehető. A szóban forgó mű tulajdonképpen tanmesék gyűjteménye, amelynek egykori célja az indiai 
uralkodók gyerekeinek bölcsességre tanítása. 

8 Hancock az említett műben egy saját kutatásra hivatkozva azt állítja, hogy a közhiedelemmel ellentétben Vályi 
István nem a leideni, hanem az utrechti egyetem hallgatója volt.

9 A kézirat két példányban is fennmaradt. Az első a Georgii Huz peregrinatio Hierosolimitana címet viseli és 1548. 
november 10-i keltezéssel van ellátva. Ezt a másolatot Huszti Pozsonyban készítette, és I. Ferdinánd német-római 
császárnak szánta. A kézirat az Osztrák Nemzeti Múzeumban található. Egy későbbi, 1566-ban írt és az eredetihez 
képest kiegészített példánya a kéziratnak a vatikáni könyvtárban található (Stepanić, 2011).

10 Érdemes még megemlíteni az ugyancsak közvetítő nyelvből fordított két Pancsatantra-kiadást. Az első a Pataky 
Sámuel-féle fordítás, amely A régi indusok bölcselkedései címmel jelent meg 1781-ben Egerben. Ezt követte Csehi 
(Tsehi) András és Zoltán József fordítása, amely 1783-ban jelent meg Kolozsváron és a Bidpai és Lokman indiai 
históriái és költött beszédei címmel látott napvilágot.

11 A tibeti buddhista szent szövegek két nagy gyűjteménye.
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kultúrájának (irodalmának, vallásának, filozófiájának) megismertetéséhez. Ez annak tulajdonítható, 
hogy a Csoma által angolra lefordított tibeti művek jelentős része indiai eredetű, amelyek szanszkrit 
vagy páli nyelvű forrása azonban nem vagy csak részben maradt fenn az utókor számára. Mindezen 
elvitathatatlan és saját korának nemzetközi szinten egyedülálló tudományos érdemei mellett nem 
szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy munkássága és elért eredményei mennyire fontos szerepet 
játszottak a későbbi magyar–indiai kapcsolatokban. Tudományos érdemeiért a Magyar Tudós Tár-
saság 1833-ban levelező tagjává választotta, 1834-ben pedig a Bengáli Ázsiai Társaság tiszteletbeli 
tagja címmel tüntették ki. 

Végezetül pedig nem mehetünk el szó nélkül a magyar származású festő, Schöfft (Schoefft) 
Ágoston (1809–1888) személye mellett sem. Az ő neve úgy került be a magyar köztudatba, mint 
az egyetlen hiteles Kőrösi Csoma Sándorról készült portré szerzője, de azt már sokkal kevesebben 
tudják róla, hogy az 1838–1842 között Indiában eltöltött évei alatt jelentős mértékben járult hozzá 
kora történelmi személyiségeinek és eseményeinek művészi megörökítéséhez. Több festményen 
örökítette meg például Lahore uralkodóját, Rándzsit Szingh mahárádzsát, annak családját és udvar-
tartását. Az Indiában készült festményeinek jelentős része a pakisztáni Lahore Fort Museumban 
(Prince Bamba Collection) látható,12 de több kiállított példány található például a Nagy Britanniában, 
Derbyben működő National Sikh Heritage Centre & Holocaust Museumban is.

A második korszak jellemzői és kiemelkedő személyiségei

Ellentétben az első korszakban megjelent irodalmi, vallási és filozófiai művekkel, a Kőrösi halálától 
Tagore magyarországi látogatásáig terjedő periódusban (1842–1926) nagy számban megjelent fordítá-
sok többsége immár a közvetítő nyelvek kiküszöbölésével, az eredeti nyelvből kerül lefordításra, ami 
jelentős mértékben növeli e szövegek értékét. A teljesség igénye nélkül érdemes megemlíteni a Fiók 
Károly (1857–1915) által jegyzett Mahábhárata (1885) és Rámájána (1903) részfordításokat, valamint 
Kalidásza drámájának, a Sakuntalának a fordítását (1887), a Brassai Sámuel (1797 /1800–1897) által 
jegyzett Hitópadésa-fordítást (1884) vagy a Michálek Manó (1838–1894) fordításában megjelent, 
ugyancsak Kalidásza-szerzemény, a Kumáraszambhava I. énekének fordítását. 1914-ben lát nap-
világot az Erdélyi Múzeum Egyesület Jog- és Társadalomtudományi Szakosztályának kiadásában 
Manu törvénykönyvének első magyar fordítása is, amely Büchler Pál (1877–1946) nevéhez fűződik.13 
Ugyancsak ebben a korszakban születnek a legjelentősebb Schmidt József-fordítások (1868–1933) és 
önálló művek. Elég, ha csak a Pancsatantra első teljes magyar nyelvű fordítására utalunk (1924), de 
emellett számos indiai dráma fordítását is megjelenteti. Önálló munkái közül említést érdemelnek Az 
ó-ind epika (1921) és A szanszkrit irodalom története (1923) irodalomtörténeti, a Buddha élete, tana 
és egyháza (1920), valamint Az ind filozófia (1923) című vallás- és filozófiatörténeti monográfiák.

Ebben a korszakban alkot Duka Tivadar (1825–1908), aki a világosi fegyverletétel után elhagyni 
kényszerül Magyarországot és úgy dönt, hogy brit színekben orvosi szolgálatot vállal Indiában. Meg-
érkezve a távoli országba, először a bengáliai angol hadsereg katonaorvosaként tevékenykedik, majd 
területi orvosként teljesít szolgálatot. Kalkuttai tartózkodása idején kapcsolatba került a Bengáli 
Ázsiai Társaság egyik hivatalnokával, akinek biztatására nekifogott feltárni Kőrösi Csoma Sándor 
életét és indiai munkásságát. Duka Tivadar az első Kőrösi-monográfia szerzője, amely 1885-ben 

12 Itt található például az a nagyméretű festmény, amely a mahárádzsát és udvartartását ábrázolja (487 x 254 cm) vagy 
egy másik híres festménye, amely Rándzsit Szinghet és kíséretét ábrázolja az amritszári Aranytemplomnál (193,5 x 
104 cm). 

13 Büchler Pál. 1915. Manu törvényei. Budapest: Erdélyi Múzeum Egyesület.
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jelent meg angol és magyar nyelven.14 Ugyanakkor fontos szerepet játszott Stein Aurél (1862–1943) 
karrierjének alakulásában is, ugyanis a Kelet iránt érdeklődést mutató fiatal magyar kutató Duka 
Tivadar segítségével jut ki 1887-ben Indiába. Annak ellenére, hogy Stein a Belső-Ázsiában végzett 
régészeti feltárásoknak15 köszönhetően vált világhírűvé, jelentős mértékben járult hozzá direkt és 
indirekt úton a magyar–indiai kapcsolatok gyarapításához. Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy 
nevéhez fűződik a 12. században keletkezett és szanszkrit nyelven megírt Rádzsatarangini fordítása, 
amely tulajdonképpen az egyetlen hiteles forrása a nyugat-indiai térség, ezen belül is Kasmír közép-
kori történetének. Tudományos érdemeit mind a brit, mind pedig a magyar tudományos élet elismerte. 
Denisson Ross, a British Museum Stein-gyűjteményének a katalogizálásával megbízott orientalista 
Steinról tett nyilatkozatát idézi Bethlenfalvy Géza egyik tanulmányában: „[r]itkán egyesült egy 
személybe ennyi adottság a felfedezésre, […] tudós, történész, geográfus, és atléta egy személyben. 
Ez a nagy magyar két nép büszkesége, és mindenki csodálatára rászolgál.” (Bethlenfalvy, 1987).

A korszak egyik legfontosabb eseménye az 1873-as esztendőhöz kötődik, amikor a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen létrehozzák az Indoeurópai Nyelvészeti Intézetet. Ez az intézet egészen 
1920-ig működik. Témánk szempontjából ez azért jelent fontos mérföldkövet a magyar–indiai 
kapcsolatokban, mert ettől a pillanattól kezdve a szanszkrit nyelv oktatása intézményesül. Annak 
ellenére, hogy érdemes lenne hosszasan írni ennek a történeti pillanatnak a fontosságáról, most be 
kell érnünk annyival, hogy fennállása alatt az intézetet olyan kiváló szakemberek irányították, mint 
Mayr Aurél (1846–1915) vagy Schmidt József (1868–1933). Az 1920. esztendőt követően a szanszkrit 
nyelv oktatása nem szűnik meg, csupán csak veszít a súlyából azáltal, hogy nem intézeti keretek 
között zajlik. A formális keretek között történő újjászervezés Harmatta János nevéhez fűződik, 
akinek az irányítása alatt immár az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jön létre az Indoeurópai 
Nyelvtudományi Tanszék. 

Itt kell megemlíteni azt is, hogy 1919-ben alapítják a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeu-
mot, amely nagyon gyorsan Magyarország legnagyobb indiai gyűjteményével rendelkező múzeumává 
válik. A múzeum létrejöttében kiemelkedő szerepe volt a névadó kereskedő, fényképész és műgyűjtő 
Hopp Ferencnek, aki öt világ körüli utazása során felvásárolt műtárgyakkal tulajdonképpen megte-
remtette a múzeumalapítás lehetőségét. Végrendeletében teljes gyűjteményét és a mai Andrássy út 
103. szám alatt található villáját a magyar államra testálta azzal a céllal, hogy létrejöhessen a mai 
múzeum. A gyűjtemény bővítésében kiemelkedő szerepet játszott Duka Tivadar (1825–1908), akinek 
a Nemzeti Múzeum részére ajándékozott gyűjteménye átkerült az újonnan alapított múzeumba. Az 
indiai gyűjtemény bővítéséhez nagymértékben járult hozzá a Delhiben elhunyt magyar származású 
műtárgykereskedő, Schwaiger Imre (1864–1940), aki nyugdíjba vonulása alkalmával a brit fővárosban 
található üzletének felszámolására készülve négy nagy ládányi anyagot ajándékozott a múzeumnak. 
Az indiai anyag folyamatos gyarapításában kulcsszerepe volt a múzeum egykori igazgatójának, az 
erdélyi születésű művészettörténésznek, Felvinczi Takáts Zoltánnak (1880–1960) is (Fehér, 1987).

A mindenkori magyar–indiai kapcsolatok egyik legkiemelkedőbb momentuma Rabindranáth 
Tagore magyarországi látogatásához kötődik. Az 1913-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett író, 

14 Az angol nyelvű kiadvány Londonban jelenik meg Life and Work of Alexander Csoma de Kőrös címmel. A magyar 
nyelvű monográfia címe Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai, és Budapesten jelenik meg.

15 Az 1900–1901, 1906–1909 és 1913–1916 között szervezett három régészeti expedíció alkalmával felbecsülhetet-
len fontosságú felfedezéseket tesz, amelyek eredményeképpen nagyon értékes tárgyi leletek kerülnek elő. Talán 
legnagyobb felfedezése a mai Kína területén, a Gobi-sivatag szélén található dunhuangi (tunhuagi) Ezer Buddha 
barlangtemplom-együttes egy elfalazott cellájában megtalált óriási mennyiségű és nagyon régi kézirat- és fest-
ménygyűjtemény (szanszkrit, kínai, tibeti és más ázsiai nyelven megírt kéziratok, apró kegyeleti tárgyak, buddhista 
festmények és szobrok stb.). A feltárt kincsek a londoni és delhi múzeumok gyűjteményét gazdagítják, a fennmaradt 
művei pedig mind a mai napig haszonnal forgathatók. A dunhuangi felfedezésben kulcsszerepe volt Lóczy Lajos 
földrajztudósnak, aki Széchenyi Béla expedíciójának tagjaként már járt a barlangtemplomoknál (Miklós, 1999).
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költő, filozófus, zeneszerző már Budapestre érkezése előtt igencsak nagy figyelemnek örvendett 
Magyarországon. Ha a legmagasabb irodalmi díj odaítélése előtt a bengáli költőóriás szinte teljes 
mértékben ismeretlen volt is a magyar közvélemény számára, ez a helyzet rövid időn belül teljes 
mértékben megváltozott. Az első Tagore-fordítások már 1913-ban napvilágot láttak,16 majd ezt 
követően Kelen Ferenc, Babits Mihály, Áprily Lajos, Kopácsy Margit stb. fordításában számos 
Tagore-mű jelenik meg magyarul (Bangha, 2011). Tulajdonképpen elmondható, hogy az 1926-os 
magyarországi látogatását megelőzően magyar nyelven olvasni lehet verseskötetei közül a Szerelmi 
ajándékot (1921), az Eltévedt madarakat (1921), a Daláldozat–Gítándzsalit (1922), a Növekvő holdat 
(1922), az Átkelést (1922) és a Szüretet (1923). Hasonlóképpen lefordításra került három drámája 
is: a Csitra (1920), Az áldozat (1920) és A postahivatal (1922). Regényei közül ugyancsak három 
kerül lefordításra, mégpedig a Bimala (1921), a Hajótöröttek (1922) és a Gora (ebből csak az 1973-as 
reprint kiadás maradt fent). Novelláskötetei közül a Mashi (1920), a Volt egyszer egy király (1920), a 
Szerencsét hozó pillanat (1921), a Hazatérés (1921) és az Éhes kövek (1922) jelentek meg teljes vagy 
részleges fordításban. Mindezek mellett kiadásra kerül magyar nyelven három nagyobb tanulmánya 
is, Az élet megismerése: Sadhana (1921), A lélek sugallata (1922) és a Nacionalizmus (1922), valamint 
az Emlékeim (1922) címet viselő emlékirata is (Wojtilla, 1987; Bangha, 2011).

Mindezek mellett Baktay Ervin 1921-ben megjelentet egy rövid, mindössze 48 oldalas 
Tagore-életrajzot (Rabindranath Tagore), melyet 1922-ben immár 272 oldalra kibővítve újra kiad 
Rabindranath Tagore, az ember, a művész és a bölcs címmel.

A fentiek fényében megállapítható, hogy az 1926. évi magyarországi látogatásakor Tagore a 
magyar értelmiség körében ismert személyiségként van jelen. A Keleti pályaudvarra érkezésekor 
népes tömeg köszönti az indiai költőt. Hasonlóan sokan vannak jelen az október 26-án a Zenea-
kadémián megtartott Civilizáció és fejlődés című előadásán. Az eseményről több feljegyzés is 
fennmaradt; a korabeli sajtóban olyan személyiségek írtak ezzel kapcsolatban, mint Kosztolányi 
Dezső vagy Ravasz László, a Dunamelléki Református Egyházkerület erdélyi származású püspöke 
(Ravasz, 1926). 

Tagore magyarországi látogatásának máig fellelhető tárgyi emléke is van, amely a Magyaror-
szágon élő indiai közösség és az idelátogató indiaiak számára egyfajta zarándokhely. A költőt a 
balatonfüredi szanatóriumban kezelték szívpanaszaival, ő pedig hálájának jeléül indiai szokás szerint 
fát ültetett el a Balaton partján. A fa ma is megtalálható az időközben a költőről elnevezett sétányon, 
amelyet 1956. október 9-e óta egy Tagore-mellszobor is díszít. Magyarországi kezelésére és a bala-
tonfüredi szívkórházra a költő mindig nagy szeretettel és elismeréssel gondolt vissza (Baktay, 1941).
Végezetül pedig fontosnak tartom hangsúlyozni, mint a korszak egyik érdekességét, hogy ebben 
a periódusban a magyar arisztokrácia köréből többen is megfordulnak hosszabb-rövidebb ideig 
Indiában. Olyan híres családok leszármazottai kerültek közvetlen kapcsolatba az indiai kultúrával, 
mint az Andrássy vagy a gróf Széchenyi családok. Ebben a gondolatkörben kívánkozik említésre az a 
tény is, hogy fiatal tisztként jut el Indiába vitéz Horthy Miklós, Magyarország későbbi kormányzója 
(Bangha, 2011).

A harmadik korszak jellemzői és kiemelkedő személyiségei

Tagore magyarországi látogatása jelentős mértékben meghatározta a magyar–indiai kapcsolatok 
fejlődését, alakulását. Egyrészt még inkább ráirányította a magyarok figyelmét a távoli India 

16  Az első fordítók egyike Babits Mihály, aki a Gítándzsaliból fordít részleteket és közli a Nyugatban.
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kultúrájára. Másrészt pedig az a tény, hogy a vendég nagyon jól érezte magát magyarországi tar-
tózkodása idején,17 jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy később, a korszak egyik modern 
oktatási központjának számító, a nyugati és indiai kultúra találkozását és szintézisét lehetővé tevő 
sántiniketáni egyetemen vendégül lásson olyan híres magyar tudósokat és művészeket, mint Baktay 
Ervin indológus, Germanus Gyula orientalista, Sass-Brunner Erzsébet és lánya, Brunner Erzsébet 
festők, vagy Balázs Ferenc erdélyi unitárius lelkész.

A sántiniketáni látogatók sorát Balázs Ferenc (1901–1937) nyitja, aki a világ körüli útját dokumen-
táló könyvében elismerően ír Tagoréról és az itt szerzett tapasztalatairól. Mélységes csodálattal tölti 
el a látogatót Tagore sokoldalú személyisége, aki egyszerre tud lenni „költő, filozófus, zeneszerző, 
nevelő, társadalomújító, családapa, szent, barát, tudós és hívő.” (Balázs, 1975). Annak ellenére, 
hogy a világkörüli útja alatt szerzett tapasztalatokat és élményeket rögzítő könyve, a Kolozsváron 
megjelent Bejárom a kerek világot című útirajzán kívül nem sokat ír Indiáról, az ott szerzett tudás 
és tapasztalat többféleképpen is visszatér lelkészi, közösség- és társadalomszervezői munkájában, 
amelynek szellemisége messze meghaladta saját korát.

Kevésbé pozitívan nyilatkozik a Tagoréval való találkozásáról Baktay Ervin (1890–1963), aki 
1929 első napjaiban érkezik meg Sántiniketánba, és a költővel való személyes találkozás annyira 
negatív, kiábrándító élmény volt Baktay számára, hogy a tervezettnél hamarabb távozik Tagore egye-
teméről. Csalódottságának oka az általa jól ismert tagorei művészet nagysága és mélysége, valamint 
a művek mögött álló személy viselkedésében, viszonyulásában megnyilvánuló emberi természet 
között húzódó szakadék. A költőt távolságtartónak, zárkózottnak és hűvösnek írja le visszaemlé-
kezésében. Ugyanakkor azt is megállapítja a magyar indológus, hogy miközben Tagore irodalmi 
műveiben magasztalja a lemondást és az egyszerűséget, igénytelenséget, az őt körülvevő környezet 
egyáltalán nem erről árulkodik (Baktay, 1941).

Az orientalista India iránti szenvedélye saját bevallása szerint gyerekkorából származik. Közép-
iskolás korában került kapcsolatba először az indiai kultúrával. A Sakuntala magyar fordításának 
elolvasását követően nagyon furcsa, megmagyarázhatatlan élményekkel és tapasztalatokkal gaz-
dagodott. A mű által feltárulkozó világ egyszerre volt számára furcsa és titokzatos, ugyanakkor 
nagyon ismerős is. Úgy érezte, mintha egy előző életében szerzett tapasztalatok elevenedtek volna 
meg benne (Bethlenfalvy, 1990). 

Baktay Indiában eltöltött évei és az ez idő alatt felhalmozódott tudásanyag és tapasztalatmennyi-
ség eredményeképpen megszületett cikkek, tanulmányok és könyvek jelentős mértékben járult hozzá 
ahhoz, hogy Magyarországon az indiai kultúra iránti érdeklődők első kézből juthassanak megbízható 
információkhoz. Egyike kora legfelkészültebb és legtöbbet publikáló orientalistáinak. Amennyiben 
a magyar–indiai kulturális kapcsolatok felől közelítünk a Baktay által hátrahagyott szellemi hagya-
tékhoz, talán a legfontosabb művei közé a Tagoréról írt munkája, az India címen 1931-ben megjelent 
kétkötetes könyve, a Kőrösi Csoma Sándorról írt művei és az ugyancsak két kötetben megjelent 
Indiai éveim című munkája tartozik. Ha a nemzetközi ismertség és elismertség irányából közelítünk 
a szerzőhöz, akkor azonban egyértelművé válik, hogy az indiai művészettörténettel foglalkozó 
monográfiája, az 1958-ban megjelent India művészete hozta el számára a nemzetközi hírnevet.18 
Munkásságának egyedisége talán abban ragadható meg leginkább, hogy írásaiban az indiai élet és 
kultúra minden területéről tudósít, beleértve az egyszerű emberek életét, a vallást, a hagyományokat, 

17 Erről Balázs Ferenc ír a sántiniketáni látogatásáról szóló könyvrészletben: „S a magyarokat kiváltképpen szeretem. 
Egyszerűek, természetesek, emberiek. Egész Europában közöttük éreztem magamat a leginkább otthon.” (Balázs, 
1975)

18 A könyv Die Kunst Indiens címmel 1963-ban megjelent német fordításban is, ami sokkal nagyobb láthatóságot 
biztosított Baktay számára a nemzetközi porondon is.
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az épített örökséget vagy akár az indiai tájat. Művei kitűnően ötvözik a tudományosságot és a köny-
nyed olvashatóságot, ennek is köszönhető népszerűsége. 

Ugyancsak a Sántiniketánba érkező magyarok sorába tartozik Germanus Gyula (1884–1979) is, 
aki Tagore meghívását elfogadva három esztendőn keresztül az arab irodalommal és az iszlámmal 
kapcsolatos tárgyakat oktatott a költő által működtetett egyetemen. Útjára elkíséri felesége, G. 
Hajnóczy Rózsa is, aki később indiai emlékeit és tapasztalatait a nagysikerű Bengáli tűz: Három 
év története című regényében osztja meg a magyar olvasóközönséggel.19 Germanus a Magyaror-
szágra történő hazatérése után indiai éveiről, az ott szerzett tapasztalatokról nagyon kritikusan 
fogalmazott, magáról Tagoréról és Gándhíról is lesújtó véleménnyel volt. Az indiai történelem két 
kiemelkedő alakját képmutatónak és zsarnoknak írja le. Baktayhoz hasonlóan Tagorénak felrója azt, 
hogy miközben műveiben az egyszerűséget énekeli meg, ő maga nem ilyen, hanem sokkal fény-
űzőbb körülmények között éli hétköznapjait. Ráadásul a sántiniketáni telepen élő alkalmazottaktól 
nemcsak az egyszerűséget és a lemondást várja el, hanem még uralkodik is felettük. Gándhíról azt 
tartja, hogy egy számító, ravasz személy, aki saját céljai érdekében kihasználja az indiai emberek 
passzivitását (Bangha, 2011). Ugyanakkor elítéli azt a fajta romantikus viszonyulást Indiához, amely 
abban az időben az európai értelmiségi körökben oly divatos volt, és egyértelműen állást foglal a 
Gándhí neve által fémjelzett függetlenségi harc céljai tekintetében is. Erről a Budapesti Szemle 1933-
ban megjelent egyik számában a következőképpen ír: „India jövőjét csak a brit birodalom politikai 
keretein belül, mint annak szerves része, az európai civilizációnak mennél szélesebb rétegekben 
való elterjesztésével tudja biztosítani. Ne eszményítsük a múltat és ne ítéljük meg egyoldalúan a 
nagyszerű templomromok és síremlékek után. Európa lenézett materializmusával és gépeivel sokkal 
inkább felszabadította az emberi szellemet, mint az elvont indiai filozófia, amely 100 millió lelket 
kulisorsban tűrt meg. Ne eszményítsük a múltat a ma szemüvegén át, ne csak egyes kiválók magas-
röptű gondolatait lássuk benne, hanem táruljon szemünk elé a zsarnokság, az éhínség a kimaradt 
monszun után, a fertőző betegségek és a még inkább fertőző babonák sora. Az angol uralom hozta 
azt a materiális kultúrát, amely demokráciát, hírlapot, vasutat, törvényszéket, orvos-tudományt és 
«last but not least» a mai India legdrágább törekvését, a nemzetiséget és jogegyenlőséget teremtette” 
(Germanus, 1933).

Később az indiai évekről kialakult véleményét jelentős mértékben megváltoztatja. A ’60-as évek-
ben többször is pozitív felhanggal, elismerő módon beszél Tagoréról és Santiniketánról: „A költő, 
akit munkatársai »Gurudev« (isteni tanító)-nak neveztek, európai és indus tanárokkal, művészekkel 
egy nagyszabású tudományos szintézist hozott létre, amely hivatva volt India sajátos szerepét a világ 
elé tárni: a fajok és nemzeteknek a közös munka által a népek javára való együttműködését. Angol, 
amerikai, holland, orosz, francia, cseh, német, olasz tanárok mellett japáni, kínai, tibeti és természe-
tesen nagyszámú indiai kutatók és tanárok egymás előadásait látogatták és kölcsönösen támogatták 
egymást tudományos munkájukban” (Germanus, 1956). Pár sorral lennebb pedig a következőképpen 
ír: „Santiniketánban nem volt tanulási kényszer. A tudásvágy csábította oda India minden részéből 
a fiatalságot, közöttük nyolcvan diáklányt, ami akkoriban merész újítás volt Indiában. Tagore halála 
után Santiniketán állami egyetem lett” (Germanus, 1956).

Hogy minek köszönhető ez a diskurzusváltás Germanus esetében, több elmélet is létezik. Anél-
kül azonban, hogy a részletekbe elmélyednénk, talán az tűnik a legelfogadhatóbbnak, amely mindezt 
a kor kulturális szellemiségével hozza kapcsolatba, hangsúlyozva, hogy a 30–40-es években Tagore 

19 Itt kell megemlíteni azt, hogy mind a mai napig vita zajlik arra vonatkozóan, hogy a megnevezett regényt valóban 
Hajnóczy Rózsa írta vagy sem. A legújabb kutatások szerint nagy valószínűséggel a könyvet a Germanus házaspár 
együtt írta.
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megítélése és népszerűsége jelentős mértékben csökkent, majd India függetlenné válását és az 1956-
os magyarországi forradalmat követően újra megnövekszik: az időközben szabaddá vált baráti India 
legnagyobb költőjét, a szabadság dalnokát ünnepli a magyar olvasóközönség (Bangha, 2011).

És ha már a sántiniketáni Tagore-egyetemen vagyunk, akkor nem tehetjük meg, hogy ne szól-
junk a két magyar festőről, Sass-Brunner Erzsébetről (1889–1950) és lányáról, Brunner Erzsébetről 
(1910–2001), akik egy misztikus hívásnak, egy furcsa álomnak eleget téve 1930-ban érkeznek meg 
Indiába,20 majd rövid bombayi tartózkodás után utaznak el Kalkuttába, ahol találkoznak Tagoréval. 
A személyes találkozást követően kisebb-nagyobb megszakításokkal hosszú éveket töltenek a sán-
tiniketáni egyetemen, majd végleg letelepednek Indiában.21 Ha Sass-Brunner Erzsébet festészetét 
sokkal inkább a misztikus témák, a himalájai tájképek és a hindu istenábrázolások jellemzik, akkor a 
fiatalabbik Erzsébet munkái közül kiemelkedő értékkel bírnak az arcképek, a portrék. A hátrahagyott 
művészi hagyaték számos olyan portrét tartalmaz, amelyek a kor híres indiai személyiségeit örökíti 
meg, de szép számmal akadnak olyanok is, amelyek indiai szent életű embereket vagy csak egyszerű 
parasztokat ábrázolnak. Az elsők között volt, aki megfestette a Dalai Láma, Rabindranáth Tagore, 
Mahátmá Gándhí, Dzsaváharlál Nehru, Szarodzsini Nájdu, a gyermek Rádzsív Gándhí és testvére, 
Szándzsáj Gándhí, valamint számos más történelmi személyiség portréját. Festményeinek művészi 
értékéről mind Tagore, mind pedig Gándhí elismerő szavakkal nyilatkoztak (Bethlenfalvy, 1979).

A fiatalabbik Erzsébet művészi teljesítményét mind az indiai, mind pedig a magyar állam 
elismerte és kitüntette. Az indiai kormányzat 1985-ben megítélte a festőnő számára az egyik legma-
gasabb szintű, művészeti tevékenységért odaítélhető elismerést, a PadmaSrí díjat.22 Magyarországon 
1988-ban tüntették ki először. Ekkor a Magyar Népköztársaság Zászlórendjét adományozták neki, 
majd a rendszerváltást követően, 1995-ben a Köztársaság Középkeresztje kitüntetést is megkapta. 
További két kitüntetés volt számára az, amikor 1997-ben a sántiniketáni egyetem díszdoktorrá, 
szülővárosa, Nagykanizsa pedig díszpolgárrá avatta. Munkáinak egy jelentős része halála után 
hazakerült Magyarországra. Ezek egy része a nagykanizsai Thúry György Múzeum gyűjteményébe 
került, másik része pedig a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum festménytárát gazdagítja.

Ugyancsak a két ország kulturális kapcsolatának egyik szimbolikus, ikonikus figurája a 
magyar–indiai származású festő, Amrita Sher-Gil (1913–1941), aki annak ellenére, hogy nagyon 
fiatalon, mindössze 28 évesen életét vesztette, mind a mai napig a modern indiai festészet legna-
gyobb befolyással bíró és úttörő jelentőségű képviselőjének és India legjobban jegyzett női festőjének 
tartanak. A szikh arisztokrata apától és magyar zsidó anyától származó művész Budapesten született 
és gyerekkorának egy jelentős részét is Magyarországon tölti, majd egy rövid indiai tartózkodás 
után a család Párizsba költözik, hogy a tehetséges Amrita a kor egyik legjobb művészeti egyetemén, 
az École Nationale Des Beaux Arts-on tanulhasson festészetet.23 Élete utolsó évei újra Indiában 
találják, ahol megfesti művészi karrierjének legjelentősebb és legértékesebb darabjait. Munkáiban, 

20 Az első világháborút követően Sass-Brunner Erzsébet egzisztenciális válságban szenved, és ekkor találkozik Tagore 
munkásságán és személyiségén keresztül az indiai kultúrával. 1929 tavaszán úgy dönt, hogy elhagyja Magyarorszá-
got és Indiába megy. Magával viszi lányát is, aki a dél-olaszországi tartózkodásuk alkalmával egy furcsa, misztikus 
álmot lát, amelyben egy öreg, fehér hajú és szakállú férfi jelenik meg előtte egy mécsessel a kezében és arra kéri őt, 
hogy a fényt vigye el a világ minden részébe. Az anya az álomban felismerni véli Tagorét és az álom hatására levelet 
ír a költőnek, magyar nyelven, a borítékra pedig annyit ír, hogy Rabindranáth Tagore, India. A levélre két hónap 
elteltével válasz érkezik, amelyben a költő meghívja a festőnőt és lányát Sántiniketánba.

21 1935 és 1938 között a Brunnerek látogatást tesznek Japánban, az Amerikai Egyesült Államokban, Angliában és 
Magyarországon. Ezt követően, 1938-ban meghívást kapnak a barodai mahárádzsától, hogy neki dolgozzanak, ezért 
úgy döntenek, hogy visszatérnak Indiába. A visszatérést követően az anya és lánya teljes életét Indiában élte le, 
sírjuk a Himalája lábainál, Nainitálban található.

22 Az indiai állam által adományozott Padma Srí díj a magyarországi Kossuth-díjnak feleltethető meg.
23 Édesapja, Umrao Singh Sher-Gil (1870–1954) pandzsábi gazdag arisztokrata család sarja, édesanyja pedig Gottes-

mann Marie-Antoinette (1881–1949), aki nem más, mint Baktay Ervin lánytestvére. 
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annak ellenére, hogy ezek túlnyomó része az indiai realitásra és hagyományokra reagál, könnyen 
felismerhető az európai hatás is. Az indiai Frida Khalóként is emlegetett művésznő sikere és hírneve 
sokkal nagyobb volt Indiában, mint Magyarországon, ahol azonban az elmúlt időszakban több élet-
rajz, tanulmány, katalógus is megjelent,24 valamint kiállításokra is sor került.25 Az a monumentális 
életmű, amellyel a magyar közönség nemrég kezdett el ismerkedni, Indiában nemzeti kincs. Munkái, 
amelyek ritkán kerülnek aukciós házak licitjeire, igencsak nagy érdeklődésre tartanak számot. A 
New York-i Sotheby’s 2015. márciusi árverésén 2,92 millió dollárért cserélt gazdát az 1933-ban 
festett önarcképe, amellyel minden idők legdrágábban eladott, indiai festőnőtől származó alkotássá 
vált. Indiában a festményeit nemzeti műkinccsé nyilvánították, és a Modern Művészetek Nemzeti 
Galériájában tekinthetők meg.

A fentebb felsorolt személyek esetében talán közös vonásként az fedezhető fel, hogy tudományos 
munkáságukkal vagy művészeti alkotásaikkal jelentős mértékben járultak hozzá a magyar–indiai 
kulturális kapcsolatok elmélyítéséhez, intenzívebbé tételéhez. Fokozottan igaz ez Brunner Erzsébet 
és Amrita Sher-Gil esetében, akik aranybetűkkel írták be nevüket a festőművészet történetébe, és 
akikre mindkét ország úgy tekint, mint saját művészeikre.

A negyedik korszak jellemzői és kiemelkedő személyiségei

A negyedik korszak a legrövidebb periódust öleli fel, hiszen 1947-ben, India függetlenné válásának 
évében kezdődik és 1989-ig, a magyar rendszerváltásig tart. Ennek a periódusnak a legfontosabb 
momentuma India 1947. augusztus 15-i függetlenné válása, hiszen ez egy új korszakot nyitott meg a 
magyar–indiai kulturális kapcsolatokban. Magyarország nagyon korán, már 1948-ban diplomáciai 
kapcsolatot létesít Indiával, amelyet három évvel később nagykövetségi rangra emel. Egy kezdeti 
rövid és ellenséges periódust követően26 a két ország közötti viszony nemcsak, hogy rendeződik, 
hanem kimondottan szorossá válik. Főleg az 1955-ös szovjet–indiai magas rangú kölcsönös látogatás 
eredményeképpen,27 amely mindkét fél részéről egyértelmű kifejezése volt az együttműködés iránti 
elkötelezettségnek.

A két ország baráti viszonyának legjobb példái a kölcsönös magas szintű állami látogatások. A 
tárgyalt periódusban, azaz négy évtized alatt magyar részről két elnöki és három miniszterelnöki 
látogatásra28 került sor, az indiai fél részéről pedig három államfő és két miniszterelnök29 látogatott 
el Magyarországra. Ezen magas rangú látogatások alkalmával a két fél számos egyezményt írt alá. 
A téma szempontjából a legfontosabb ezek közül az 1962-ben megkötött Indo-Hungarian Exchange 
Program volt, amely kölcsönösen lehetővé tette a két ország egyetemi hallgatói, kutatói és művészei 
számára azt, hogy tanulmányokat folytassanak a másik országban. Ez a mobilitási program jelentős 
mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a két ország között élő kulturális kapcsolatok jöjjenek létre, 

24 Rónay Eszter: Amrita Sher-Gil. Kiállítás katalógus (2001), Keserű Katalin: Amrita Sher Gil (2007), Alfredo de 
Braganza: Amrita. Egy magyar nő, aki India legnagyobb festőművésze lett (2016).

25 2001-ben és 2013-ban Budapesten, 2015-ben pedig Zebegényben nyílt kiállítás Amrita Sher-Gil emlékére.
26 A Rákosi-korszak idején (1947–1956) India tulajdonképpen nem tartozik a baráti országok közé. A magyar politikai 

elit Gándhít a nép ellenségének tekinti, aki vallási fanatizmusával ellehetetleníti az indiai nép öntudatra ébredését, 
Nehrut pedig egyenesen az indiai polgárság képviselőjének tekintik, aki nem az egyszerű emberek pártján áll, 
hanem az imperializmust szolgálja.

27 1955 májusában először Nehru érkezik hivatalos látogatásra a Szovjetunióba, majd decemberben Hruscsovot fogad-
ják Delhiben.

28 Magyar államfők közül Losonczi Pál (1969 és 1976), míg a miniszterelnökök közül Münnich Ferenc (1962), Kállai 
Gyula (1966) és Fock Jenő (1974) tett hivatalos látogatást Indiába.

29 Indiai részről Zakir Hussain (1958), V. V. Giri (1970) és Fakhruddin Ali Ahmed (1976) államelnökök, valamint 
Indira Gándhí (1972) és Rádzsív Gándhí (1988) miniszterelnökök voltak hivatalos látogatáson Magyarországon.
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rövidebb vagy hosszabb idejű tanulmányi vagy továbbképzési programok keretében az érdekeltek 
elmélyíthessék tudásukat, ismeretüket. Ennek a programnak fontos szerepe volt az új magyar ori-
entalista-, indológus- és nyelvészgeneráció felnövekedésében és kiteljesedésében, hiszen közülük 
a programnak köszönhetően nagyon sokan tanulhattak, képezhették magukat indiai egyetemeken, 
kutatóintézetekben. 1952-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen újraindítják az Indoeurópai 
Nyelvészeti Intézetet, amely 1956-ban kap megbízást arra, hogy oktatni kezdje a szanszkrit nyelvet 
és a szanszkritológiát, majd később, az 1980-as évektől kezdik tanítani a hindi nyelvet és számos 
indológiai tárgyat. Az évtizedek folyamán innen kerültek ki Magyarország legkiválóbb indológusai30 
(Töttössy, 1987; Négyesi, 1987).

Ugyancsak a két ország közötti baráti viszony szép kifejeződése az is, hogy 1956-ban Bala-
tonfüreden, annak a fának a közvetlen szomszédságában, amelyet Tagore ültetett magyarországi 
tartózkodása idején, az indiai külügyminiszter-helyettes, A. K. Csandra és India magyarországi 
nagykövete, Krishna Menon jelenlétében került sor annak a Tagorét ábrázoló mellszobornak a fel-
avatására, amelyet az indiai állam adományozott Magyarországnak. Az ünnepségen jelen voltak a 
magyar állam magas rangú képviselői, és szép számban képviseltette magát a magyarországi szakma 
is. Ott volt Baktay Ervin, Ligeti Lajos, Rusznyák István, az MTA elnöke, Ignotus Pál, a Magyar Írók 
Szövetségének elnökségi tagja. Az eseményről a Magyar Nemzet október 9-i számában Germanus 
Gyula ír Emlékezés Rabindranath Tagoréra címmel. A szoboravatásról a kor fontos napilapjai mind 
beszámolnak.31

Az ünnepi beszédek során az indiai külügyminiszter-helyettes szép szavakkal méltatta az 
indiai–magyar kapcsolatokat, megjegyezve: „Számomra, aki sok esztendőn át Tagore titkára voltam, 
külön öröm azt látni, hogy magyarországi látogatására még mindig tisztelettel emlékszenek vissza. E 
szobor felajánlása valamiféle elkésett kifejezése annak a hálának, amelyet az én népem érez Magyar-
ország népe iránt azért, hogy Tagorét gondozta és meggyógyította.” 

Természetesen ebben a periódusban is jelentős fordításirodalom jelenik meg magyar nyelven, 
ami egyrészt az indiai vallásos irodalmat, másrészt pedig az indiai szépirodalmat teszi elérhetővé 
a magyar olvasóközönség számára. A fordítási munkában jelentős szerepet vállalt az új orientalista 
generáció is. Azonban ebben a korszakban még ennél is fontosabbak az önálló alkotások, a tudo-
mányos igényességgel megírt vagy ismeretterjesztés céljával kiadott könyvek. Feltétlenül ebben a 
kontextusban kell megemlíteni az első Gándhí-monográfiákat, amelyek Gáthy Vera32 és Kalmár 
György33 nevéhez fűződnek. Ugyancsak ebbe a sorba kívánkozik a Puskás Ildikó által jegyzett és a 
Gondolat Kiadónál 1984-ben megjelent Istenek tánca. Rövid áttekintés az indiai vallásokról címet 
viselő könyv is. És a sort folytatni lehetne a Vígh Béla által a jógáról írt könyvekkel34 vagy a Téchy 
Olivér által Buddháról, a buddhizmusról írt kötetével.35 De ebben a korszakban születik meg Baktay 
Ervinnek az indiai művészettörténetet bemutató, nagy hazai és nemzetközi sikernek örvendő kötete 
is.36

30 Itt olyan neveket említhetünk, mint Bethlenfalvy Géza (1936–2021), Puskás Ildikó (1942–2009), Wojtilla Gyula 
(1945), Karsai György (1953), Négyesi Mária (1953), Ruzsa Ferenc (1957), Renner Zsuzsanna (1959) és a sort még 
hosszasan lehetne folytatni. 

31 Szabad Nép – Szobrot emelünk Rabindranath Tagorénak Balatonfüreden. XIV (280), Szabad Nép – India külügymi-
niszterhelyettese avatta fel Tagore szobrát Balatonfüreden. XIV (282), Magyar Nemzet – Emlékezés Rabindranath 
Tagorére. XII (238), Magyar Nemzet – Leleplezték Rabindranath Tagore szobrát Balatonfüreden. XII (239), 
Népszava – Felavatták Rabindranath Tagore szobrát. 84(239).

32 Gáthy Vera. 1970. Gandhi. Budapest: Akadémiai Kiadó.
33 Kalmár György. 1982. Mahátmá Gandhi. Álom-politika-valóság. Budapest: Gondolat.
34 Vígh Béla. 1972. Jóga és tudomány. Budapest: Gondolat és Vígh Béla. 1980. A jóga és az idegrendszer. Budapest: 

Gondolat. 
35 Téchy Olivér. 1986. Buddha. Budapest: Gondolat.
36 Baktay Ervin. 1958. India művészete. Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata.
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Az indiai kultúrával kapcsolatos irodalomi alkotások sorából érdemes megemlíteni Németh 
László 1957-ben megírt drámáját, amellyel Mahátmá Gándhínak állít emléket. A Gandhi halála című 
műve tulajdonképpen nem más, mint egy sajátos értelmezése mindazoknak az elveknek és törvény-
szerűségeknek, amely szerint a Nagy Lélek élte életét. Annak ellenére, hogy a dráma végkicsengése 
pesszimista hangvételű, ugyanis azt sugallja, hogy a békét, erőszakmentességet és szeretetet hirdető 
gandhiánus életmód tulajdonképpen reménytelen, mivel az agresszió, a gyűlölet elpusztítja, mégis 
követendő értékként állítja elénk mind politikai, mind pedig erkölcsi értelemben. A mű 1962-ben 
nyeri el végleges formáját, majd 1973-ban mutatják be a Thália Színházban. Készülve Gándhí szü-
letésének 150. évfordulójára, 2018-ban Girdhar Rathi költő-fordító és Köves Margit egyetemi tanár, 
nyelvész, fordító közös munkájának köszönhetően megjelent a mű hindi nyelvű fordítása is.37

A két kultúra közötti hídépítésben nagyon fontos szerepet tölt be mind a mai napig az 1978-ban 
a magyar állam által létrehozott Delhi Magyar Információs és Kulturális Központ (később Balassi 
Intézet, ma pedig Liszt Intézet), amely 2013-ig az egyetlen ilyen intézménye volt a magyar államnak 
az ázsiai kontinensen.38 Azzal a céllal születik meg ez az intézmény, hogy a létező kulturális, okta-
tási, művészeti és tudományos kapcsolatokat megerősítse, valamint új kapcsolatokat létesítsen, és 
ezáltal elmélyítse és megerősítse a két ország közötti kulturális együttműködést. Az intézet honlapját 
és a közösségi médián működtetett profilját tanulmányozva átfogó képet alkothatunk tevékenységé-
ről, amely igencsak sokszínű, gazdag és tartalmas eseményekkel, rendezvényekkel, előadásokkal 
szolgálja a magyar kultúra és nyelv indiai megismertetését. Kiállítások, zenei estek, írók és költők 
felolvasásai, filmvetítések, magyar nyelvórák indiaiak számára és könyvkiadás is megtalálható az 
évente mintegy 120–130 rendezvény között.

Az indiai kultúra, művészet és vallások magyarországi megismertetésében óriási szerepe 
van mindmáig a Magyar-Indiai Baráti Társaságnak. Az 1929-ben alapított szervezet Zajti Ferenc 
(1886–1961) képzőművész, író, az orientalizmus iránt érdeklődő tanárember nevéhez fűződik, aki-
nek meghívására Magyarországra látogat maga Tagore is. A társaságnak azonban nincs hosszú élete, 
mert a második világháború véget vet működésének. Ezt követően több újjáalapítási kísérlet is zajlik, 
de az időközben hatalomra kerülő politikai vezetés sorozatosan ellehetetlenítette ezeket. Az újjá-
alapításra végül 1988-ban kerül sor, és a társaság azóta is folyamatosan működik. Alapszabályzata 
értelmében a társaság célja a magyar–indiai kulturális, gazdasági és társadalmi kapcsolatok ápolása 
és folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a társaság rendszeresen előadásokat, filmvetítéseket, 
ismeretterjesztő tevékenységeket, kiállításokat és más típusú eseményeket, rendezvényeket szervez 
Magyarországon.

Végezetül pedig nem tehetjük meg azt, hogy az 1947–1989 közötti periódus tárgyalásakor ne 
szóljunk röviden az 1956-os magyarországi forradalomról és annak indiai szálairól. És ez esetben 
India nem úgy kerül képbe, mint általában a nyugati országok, amelyek a forradalom leverése 
után elmenekülő magyarok számára szolgálnak új hazaként, hanem abban az értelemben, hogy a 
magyar forradalom leverését követően az indiai politikai elit aktívan részt vesz abban a diplomáciai 
lobbytevékenységben, amelynek célja a forradalmárokkal szembeni büntetések és megtorló akciók 
minimalizálása. Ebben a folyamatban óriási szerepet játszik három kulcsfigura. Ezek egyike 
egy fiatal indiai diplomata, Muhamad Attaur Rahman, aki 1956. szeptember 29-én érkezik meg 
Budapestre és ügyvivőként azt a megbízatást kapja, hogy teremtse meg a nagykövetség létrehozá-
sának feltételeit Budapesten. A másik szereplő India moszkvai nagykövete, akit a magyarországi 

37 Nemeth Laszlo. 2018. Gandhi Ki Mrityu. New Delhi: Rajkamal Prakashan.
38 A magyar állam 2013-ban megnyitotta a Pekingi Magyar Kulturális Intézetet.
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nagykövetség létrejöttéig Budapestre is akkreditáltak. Kumara Padmanabha Sivasankara Menon39 
ebben a minőségében érkezett meg Budapestre 1956. december 2-án, célja pedig az, hogy a hely-
színen tájékozódjon a magyarországi helyzetről. A történetben magyar részről kulcsszerepe volt 
Göncz Árpádnak40 (1922–2015), Bibó Istvánnak (1911–1979) és Baktay Ervinnek. Bibó és Göncz 
folyamatos kapcsolatban állt Rahman ügyvivővel, aki tulajdonképpen az összekötő kapocs szerepét 
játszotta a forradalom mögött álló politikai elit és India miniszterelnöke, Dzsaváharlál Nehru között: 
a rendszerváltó politikai elit által megírt leveleket juttatta el, jelentéseket készített a magyarországi 
helyzetről, és – egyes feljegyzések szerint41 – az ő segítségével jutott ki Indiába 1956. november 
22-én Baktay Ervin, aki személyesen is találkozik Nehruval és tájékoztatja a miniszterelnököt a 
magyarországi helyzetről. A közvetlenül Magyarországról érkező információk jelentős mértékben 
hozzájárultak ahhoz, hogy Nehru tisztán láthasson a magyarországi történésekben, ugyanis a 
moszkvai nagykövet, K. P. S. Menon által küldött jelentések ellenforradalomként írták le a magyar-
országi állapotot. Nehru, anélkül, hogy nyilvánosan elítélte volna a szovjet katonai beavatkozást, 
a Hruscsovval, Kádárral és az ENSZ keretében folytatott lobbytevékenység és diplomáciai munka 
segítségével, nagy valószínűséggel hozzájárult ahhoz, hogy a Bibó–Göncz-perben a jogerős ítélet 
életfogytiglan volt, és nem halálbüntetés (Sándor, 2008; Vida, 1994; Vida, 1998).

Az ötödik korszak jellemzői és kiemelkedő személyiségei 

Az ötödik, általam beazonosított periódus a magyar rendszerváltástól napjainkig tartó időszakot fedi 
le. Tekintettel arra, hogy időben ez van a legközelebb a jelenhez, talán a legnehezebb is értékelni 
mindazt, ami az utóbbi mintegy 30 esztendőben történt. Egyrészt azért nem könnyű ez a vállalkozás, 
mert nincs meg az a történelmi perspektíva, ami szükséges ahhoz, hogy értékekről, értékteremtésről 
beszélhessünk, másrészt pedig azért is gondot okoz, mert benne élünk ebben a periódusban, sőt sok 
esetben mi magunk is alakíthatjuk a folyamatokat, eseményeket, éppen ezért talán fennáll annak a 
veszélye is, hogy szubjektíven ítélünk meg személyeket, eseményeket, folyamatokat. 
Mindenekelőtt talán azt érdemes kiemelni, hogy az 1989-et követő időszak kulturális értékeit és 
vívmányait immár nem itatja át a központi hatalom által szinte mindenre ráerőltetett szocialista, 
kommunista ideológia, értelmezési keret. Ennek köszönhetően talán kijelenthető az, hogy az 1990 
után megjelent, főleg az írásbeliséghez kötődő kulturális termékek végre mindenféle ideológiai 
megkötöttség, elvárás és kényszer nélkül látnak napvilágot. 

Mindazonáltal az utóbbi évtizedben igencsak megélénkültek a magyar–indiai gazdasági 
kapcsolatok. A rendszerváltás utáni periódusra is jellemző az, hogy a két országot nagyon erős kul-
turális kapocs köti össze. Egy interjúban erről beszél Gauri Shankar Gupta, India volt magyarországi 
nagykövete is: „Az indiai-magyar kapcsolatok nagyon gyümölcsözőnek mondhatók. Folyamatosan 
erősödnek, különösen a kulturális területen. Ezt a tavaly novemberben a nagykövetség épületében 
megnyílt indiai kulturális központ is gyönyörűen példázza. Egyik jelképe annak, hogy az indiai–
magyar kapcsolatok milyen jól fejlődnek. Delhiben 1976 óta működik magyar kulturális központ. 
Mindkét helyszínen rendszeresek a kulturális események, a kiállítások, a színházi fellépések, ame-
lyek nagyon sokszínű programot kínálnak a kedves érdeklődőknek” (Orsós, 2011).

És ha már a fent idézett interjúrészletben említés történik a Budapesten megnyitott indiai kul-
turális központról, akkor talán elsőként erről érdemes röviden szólni. A 2010-ben megnyílt központ 
2014-ben felveszi Amrita Sher-Gil nevét, ezáltal is emléket állítva a magyar–indiai származású 

39 Indiai diplomata, nagykövet.
40 Műfordító, író, politikus, a rendszerváltás utáni Magyarország első elnöke 1990–2000 között.
41 Jogász, politikai gondolkodó, egyetemi tanár, a Nagy Imre-kormány államminisztere.
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festőnőnek. A központ tulajdonképpen a magyar megfelelőjéhez hasonló célokat szolgál, a magyar–
indiai kulturális kapcsolatok magyarországi hídfője. Az Amrita Sher-Gil Kulturális Központ által 
szervezett események, rendezvények és programok sok hasonlóságot mutatnak a magyar társintéz-
mény programkínálatával. Az előadások, filmvetítések, kiállítások, különböző tanfolyamok (tánc, 
szitár, tabla, harmónium, jóga stb.), irodalmi estek szervezése mellett a központ egy kéthavi rend-
szerességgel megjelenő magazint is kiad (Amrit), amelyben magyar, angol és hindi nyelven jelentet 
meg anyagokat az indiai–magyar kapcsolatokról, kultúráról, politikáról vagy akár gazdaságról. 
Ugyanakkor a központnak számos más városban létrejövő rendezvényei is vannak, így próbálva 
közelebb vinni az indiai kultúrát a nem budapestiekhez is. Például 2015 óta a központ folyamatosan 
megszervezi a Jóga Nemzetközi Napja rendezvénysorozatot, melynek keretében a jóga mellett fontos 
szerepet játszik az indiai kultúra népszerűsítése, az indiai konyhaművészet és kézművesség is, és 
amely 2019-ben már Magyarország 17 városában mutatkozott be. 

A kommunizmus bukását követően számos magasrangú diplomáciai látogatásra került sor mind 
Magyarországon, mind pedig Indiában. Nem sokkal az elnökké választását követően Göncz Árpád 
hivatalos látogatásra érkezik Indiába, amelynek különlegessége az, hogy ez alkalommal Göncz és 
az egykori indiai ügyvivő, Rahman nemcsak újra találkoznak, hanem Göncz az 1956-os forradalom 
leverése után kialakult helyzetben való szerepvállalásért kitünteti Rahmant a Magyar Köztársaság 
Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendjével.42

A magyar államelnök meghívásának eleget téve 1993-ban Magyarországra látogat az indiai köz-
társasági elnök, Shankar Dayal Sharma. A kétoldalú kapcsolatokat tovább erősítette Hamid Ansari 
alelnök 2016-ban lezajlott látogatása is. 

Mindeközben három magyar miniszterelnök tett hivatalos látogatást Indiában,43 és számos meg-
állapodás, szerződés került megkötésre. A téma szempontjából természetesen a legfontosabbak azok 
a megállapodások, szerződések, amelyek a kulturális szféra egy-egy szeletére vannak pozitív hatás-
sal. Mindenekelőtt szólni kell itt az oktatás és kutatás terén létrejött együttműködésekről, ezek közül 
is kiemelném az 1992 óta létező tudományos és technológiai együttműködésről szóló egyezményt, 
amely kétéves munkatervek keretében választja ki a nyertes közös kutatási projekteket. 2008-ban 
egy újabb egyezménnyel bővül ez az együttműködés, amely egy közös kutatási alap létrehozásáról 
szól, és amely kiemelten támogatja a zöld kémia, biomedicina, elektronika, optika és űrkutatás 
területen megvalósuló közös kutatásokat és fejlSSesztéseket. Ugyanakkor a két ország tudományos 
akadémiája között is kétoldalú megállapodás jön létre.

Egy másik fontos egyezmény, amely 2006-tól létezik, a kulturális csereprogramokra vonatkozik, 
és tulajdonképpen kiegészíti, újabb szintre emeli az 1962-ben megkötött kulturális együttműkö-
désről szóló megállapodást. Ennek a csereprogramnak köszönhetően évente több olyan program is 
megvalósul, amelynek keretében az egymás kultúrája iránt érdeklődő közönségnek lehetősége van 
közvetlen kapcsolatba kerülni a másik nép, ország kultúrájával.

A két ország 2014-ben írta alá az oktatási csereprogramról szóló egyezményt, melynek keretében 
ösztöndíjas mobilitási lehetőséget biztosít egymás állampolgárai számára. A megállapodás aláírását 
követően a magyar fél a Stipendium Hungaricum program keretében évente 200 helyet biztosít 
alap- és mesterképzésen tanuló hallgatók számára,44 míg az indiai fél a kölcsönösség jegyében 35 
posztgraduális és doktori helyet biztosít magyarországi állampolgárok számára.45

42 A Magyar Közlöny 1991/82. számának 1766. oldalán olvasható a kitüntetésről szóló döntés: „A külügyminiszter 
előterjesztésére a magyar-indiai kapcsolatok fejlesztése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeré-
seként Mohammad A. Rahman nyugalmazott nagykövetnek a Magyar Köztársaság Babérkoszorúval Ékesített 
Zászlórendje kitüntetést adományozom. Göncz Árpád s. k., a Köztársaság elnöke.”

43 Hivatalos indiai látogatáson vett részt Medgyessy Péter (2003), Gyurcsány Ferenc (2008) és Orbán Viktor (2013).
44 A lehetőség a természettudományok és élettudományok, mérnöki képzések, informatikai és gazdaságtudományi 

szakok iránt érdeklődők számára nyitott.
45 Kiemelt területek: hindi nyelv, indiai kultúra, művészettörténet és más tudományterületek.
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Végezetül pedig még egy fontos jelenségre szeretném felhívni a figyelmet. Az 1989-es rendszer-
váltást követően számos új, az indiai vallásokhoz, kultúrához köthető intézmény, szervezet, társulás 
jelent meg Magyarországon. Ebben az összefüggésben kell megemlíteni az 1991-ben alapított és 
ma is működő Tan Kapuja Buddhista Főiskolát. A felsőoktatási intézmény honlapján az intézmény 
céljaival kapcsolatban azt olvashatjuk, hogy elsődlegesen a buddhista hagyomány magyarországi 
megismertetése a cél. Az alapítók meggyőződéssel vallják, hogy a buddhizmus alapelvei közel állnak 
a magyar és az európai szellemiséghez, ezért nemcsak egy szűk vallási kör igényeit szeretnék az elin-
dított képzéssel kielégíteni, hanem a magyarországi kulturális paletta színesítéséhez is igyekeznek 
hozzájárulni.

1997-ben alakul meg Budapesten az első indiai táncszínház, melynek alapítója Somi Panni. A 
Sivasakti Kalánanda Táncszínház néven ismertté vált táncegyüttes elsősorban a dél-indiai klasszikus 
táncot, a bharatanátjamot szeretné megismertetni és megszerettetni a magyarországi közönséggel, 
emellett fontos hangsúlyt fektet az indiai kultúrát és művészeteket népszerűsítő programok szer-
vezésére is. Fennállásának 24 éve alatt a táncegyüttes Somi Panni koreográfiájában több mint 15 
nagyelőadást vitt színpadra, amelyeket a Nemzeti Táncszínház színpadán láthatott a magyar közön-
ség.

Annak ellenére, hogy a jógaoktatás jelen van Magyarországon már az 1930-as évektől,46 kitelje-
sedni csak az 1990-es évek második felében tud, ugyanis a kommunista államapparátus nem nézte 
jó szemmel, időnként pedig egyenesen betiltotta azoknak a tanoknak a terjesztését és gyakorlását, 
amelyek szembementek a kor hivatalos ideológiájával, a marxista materializmussal. Az 1989 utáni 
periódusban azonban gomba módra szaporodtak a legkülönbözőbb jógaiskolák. Ma már Magyar-
országon több mint 280 minősített jógaoktató tevékenykedik, és mintegy 20 minősített jógaiskola 
működik, amelyek közül 7 minősített képzési intézmény. Éppen a folyamat valamilyen szintű elle-
nőrzése érdekében a jógaoktatók és jógaiskolák 2006-ban a Magyar Jógaoktatók Szövetsége nevet 
viselő érdekvédelmi szervezetbe tömörültek.

KÖVETKEZTETÉSEK

Mielőtt bármiféle konklúziót megfogalmaznék, előre szeretném bocsátani azt, hogy jelen tanulmány-
ban, az egyes periódusok bemutatásában és elemzésében egy pillanatig sem törekedtem a teljességre. 
Nem is tehettem volna, hisz ez esetben teljesen szétfeszítettem volna a tanulmány megszabott formai 
határait. Célom az volt, hogy a magyar–indiai kulturális kapcsolatok több mint 400 éves történetéből 
felvillantsak néhány olyan eseményt, folyamatot, pillanatot, személyiséget vagy összefüggést, amely 
elmélyítette a két ország közötti jó viszonyt. Az is lehet, hogy az olvasó megítélése szerint helyenként 
szubjektíven szelektáltam, de mentségemre segítségül hívom Baktay Ervint és őt parafrazeálom, 
amikor azt mondom, hogy mentségemre legyen mondva, igyekeztem mindent megtenni annak 
érdekében, hogy a magyar–indiai kulturális kapcsolatokat közelebb hozzam az olvasóhoz, megis-
mertessem az érdeklődőkkel.47

46 Az első európai jógaiskolát Budapesten nyitja meg egy indiai származású fiatal, Selvarajan Yesudian (1916–1998), 
aki orvosi tanulmányokat folytatni érkezik Magyarországra, majd le is telepedik. 1941-ben megjelenik Yesudian 
Jóga és sport című könyve, amely akkora sikert aratott, hogy másfél év alatt kilenc kiadása jelent meg. A sike-
ren felbuzdulva, Haich Erzsébet (1897–1994) festőnővel közösen alapítják meg Európa első jógaiskoláját, melyet 
mindaddig folyamatosan működtetnek, amíg 1948-ban nem kényszerülnek elhagyni Magyarországot. Könyvének 
előszavában a következőket írja: „A Keletről jött magyarság a Nyugat civilizációja és anyagiassága ellenére is 
megőrizte magában az ősi puszták romlatlan lelkületét, a természet nagy titkai iránti lelki fogékonyságát, az igazság 
iránti csodálatos érzékét. Ezért megérti India ősi üzenetét, egészségi szabályait és több évezredes „sport"-ját is, 
melyeket eléje tárok.” (Selvarajan-Haick, 1994: 9) 

47 Az 1932-ben megjelent India című könyvében Baktay azt írja, hogy „Tőlem telhetőleg arra törekedtem, hogy ezt a 
földet, Indiát, közel hozzam és megismertessem az érdeklődőkkel.” (Baktay, 1932: 320)
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Összességében azt érdemes kiemelni, hogy az óriási fizikai, térbeli távolság ellenére a két 
ország között elég korán kialakulnak az első kulturális érintkezések, kölcsönhatások, amelyek az 
idő előrehaladtával egyre mélyebbé és egyre komplexebbé, több kulturális területet lefedő formális, 
intézményesült kapcsolatokká válnak. Ez többek között annak is köszönhető, hogy a két kultúra 
érintkezését a történelmi koroktól függetlenül tulajdonképpen mindig az őszinte, nyitott és a köl-
csönös tiszteleten alapuló érdeklődés határozta meg. Ugyanakkor azt is fontos kiemelni, hogy a két 
ország rendelkezik olyan közös értékekkel, amelyek mindkettejük számára egyaránt fontosak, a 
nemzeti kultúra részét képezik, mint például Amrita Sher-Gil, a Brunnerek vagy akár Kőrösi Csoma 
Sándor életműve.

Ha az egyes periódusok jellemzőit próbáljuk meg röviden összegezni és ezeket egymással össze-
vetni, akkor mindenekelőtt arra világíthatunk rá, hogy óriási nagy szórást, különbséget mutatnak a 
leginkább jellemző sajátosságok és ismertetőjegyek tekintetében.

Az első periódus sajátosságai közül érdemes kiemelni azt, hogy a hangsúly a fordításirodalmon 
van, amely ebben a korban még közvetítő nyelvek segítségével jelenik meg. Ez változik meg Kőrösi 
munkásságával, aki megteremti a tibetológia alapjait, és tibeti nyelvből történő fordításai eredménye-
képpen áttételesen jelentős mértékben járul hozzá a hindu vallás és kultúra tanulmányozásához is.

A második korszakból három nagy momentumot érdemes felvillantani. Egyrészt fontosnak 
tartom azt, hogy 1873-ban intézményesül a szanszkrit nyelv oktatása, másrészt pedig mindenképp 
említést érdemel az a tény, hogy jelentős mértékben megnő azon személyek száma, akik immár 
tudatosan és a tudásszomjtól, felfedezési vágytól hajtva utaznak Indiába. Ez jelentős mértékben járul 
hozzá a fordítások esetében a közvetítőnyelvek kiküszöböléséhez, valamit a számos tudományos és 
tudománynépszerűsítő kiadvány, tanulmányok, cikkek megjelenéséhez. Végezetül pedig minden-
képpen szólni kell Tagore magyarországi látogatásáról, amely az én értelmezésemben egy újabb 
fejezetet nyit a magyar-indiai kulturális kapcsolatokban.

A harmadik periódus esetében talán nem túlzás úgy fogalmazni, hogy noha mindössze alig több 
mint két évtizedet ölel fel, nagyon intenzív kapcsolatok és eredmények köthetők hozzá. A nagyszámú 
kiutazó között tudósok és művészek egyaránt megtalálhatók. Mind a fordításirodalom, mind pedig 
az önálló munkák tekintetében egy nagyon produktív periódust jelentett a magyar–indiai kulturális 
kapcsolatokban. 

A magyar–indiai kulturális kapcsolatok szempontjából a negyedik korszak elhozta az intéz-
ményesülés lehetőségét. India függetlenné válásának eredményeképpen a már létező és működő 
kapcsolatokat diplomáciai szintre lehetett emelni. A korszak két fontos momentuma az 1956-os 
forradalom és India szerepe a forradalom leverését követően a bebörtönzött forradalmárok érdeké-
ben végzett nemzetközi lobbytevékenységben, valamint a Delhi Magyar Információs és Kulturális 
Központ megalakulásában érhető tetten.

Végezetül pedig az ötödik korszak esetében azt érdemes hangsúlyozni, hogy az immár szabad és 
demokratikus Magyarország létrejöttével a kulturális kapcsolatok is ideológiai szempontból „meg-
tisztulnak”. Egy nagyon fontos momentum a két ország kulturális kapcsolatában az Amrita Sher-Gil 
Kulturális Központ létrejötte. Ugyanakkor pedig nem tehetjük meg, hogy említés nélkül hagyjuk a 
két ország között ebben az időszakban létrejött számos kulturális, oktatási, kutatási megállapodást 
és egyezményt.

Zárszóként talán arra érdemes még röviden reflektálni, hogy egy több mint négy évszázados 
kulturális kapcsolatra, amelyet mindvégig a nyitottság és az őszinteség, a tisztelet és az elfogadás 
jellemzett, könnyen építhető számos más kapcsolat is a jövőben, hiszen a bizalom magas szintje a 
két ország között már régen kialakult. Annak ellenére, hogy India jelenleg gazdasági és belpolitikai 
problémákkal küzd, közép- és hosszútávon mindenképpen érdemes erre a kontinensnyi országra 
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odafigyelni, hiszen könnyen elképzelhető, hogy a világpolitika egyik fontos és megkerülhetetlen 
aktorává válik a jövőben.
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18–19. századi magyar India-utazók emlékezete
Remembering 18th–19th century Hungarian India travellers

ABSZTRAKT
Jelen tanulmány a 18–19. századi magyar vagy magyarországi kötődésű India-utazókról nyújt átfogó 
képet. Ennek keretében a szerző szubjektív értékítéletére hagyatkozva a címben jelzett időszak során 
Indiában, illetve Dél-Ázsiában járt személyeket munkásságuk, életművük indiai szubkontinenshez 
való kötődésének ereje, valamint társadalmi hátterük, foglalkozásuk, motivációik és céljaik, nem 
utolsósorban pedig az utazási és tudományos irodalomhoz való hozzájárulásuk értéke, tudomány-
történeti jelentőségük alapján rendszerezi. A szűkebb értelemben vett India-utazók esetében, azaz 
akiknek az életműve szorosan összefonódott Indiával, emlékezetük köznapi és szaktudományos 
vonatkozásainak, az emlékezeti térben elfoglalt pozícióiknak, emlékük fizikai formában való megje-
lenésének, illetve az ezekben mutatkozó különbségek okainak a szerző külön elemzést szentel.

Kulcsszavak: emlékezet, emlékezeti tér, India-utazók, tudománytörténet, utazási irodalom

ABSTRACT
The present study provides a comprehensive overview of the 18th–19th century Hungarian or Hun-
gary-related India travellers. In this context, relying upon the author’s subjective value judgement, 
individuals who visited India and South Asia, respectively, at any point during the period indicated 
in the title are systematized according to the strength of their work’s and oeuvre’s connection to 
the Indian subcontinent, as well as their social backgrounds, occupations, motives and goals, and 
not least the value of their contribution to travel and scientific literature and their significance in 
the history of science. In the case of India travellers in the strict sense, i.e. whose oeuvre is closely 
intertwined with India, the author devotes a separate analysis to the everyday and scientific aspects 
of their memory, their positions in memory space, the appearance of their memory in physical form, 
and the reasons behind the differences perceptible in these issues.
Keywords: history of science, India travellers, memorial space, memory, travel literature
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BEVEZETÉS

Noha a földrajzi utazókkal, felfedezőkkel kapcsolatos tudománytörténeti, életrajzi irodalom megle-
hetősen bőséges, illetve e szakterület művelésének a hazai földrajztudományban is régi hagyományai 
vannak, a róluk szóló áttekintések alapvetően kronologikus (Havasné Bede & Somogyi, 1973; 
Bodrogi, 1978) vagy térségi szempontokat követnek (Balázs, 1995a, 1995b; Krizsán, 1994, 1995; 
Kubassek, 1993, 1994), esetleg a teljességre törekedve enciklopédikus formában íródtak. Ez utóbbiak 
legismertebb és legnaprakészebb példája a Magyar utazók lexikona, amely azonban az áttekinthe-
tőséget segítendő, a jelentősebb utazókat függelékekben földrajzi térségek, szakmai-társadalmi 
hátterük, utazási céljaik szerint, illetve időrendben is csoportosítja (Balázs, 1993). Üdítő kivételt 
jelent e tekintetben Kitanics (2018) munkája, aki a 19–20. századi hazai arisztokrácia indiai utazási 
motivációt, tapasztalatait és az általa közvetített korabeli India-képet elemzi. A Magyarországról 
Indiába érkezett keresztény misszionárius utazók tevékenysége kapcsán külön kiemelendők Ács 
részben társszerzővel közös írásai (Ács, 2017; Zagyi & Ács, 2017). A jelen vizsgálat szakirodalmi 
előzményei között említhető továbbá, hogy a Modern Geográfia hasábjain is megjelent több, a 
vizsgált térség, illetve tágabb környezete elemzésére vállalkozó tanulmány (Nemes, 2016; Singh, 
2015; Singh, 2014; Fazekas, 2014; Wilhelm, 2008; Wilhelm & Zagyi, 2016; Kiss-Csapó, 2009). 
Végül, de nem utolsósorban megkerülhetetlen szakirodalmi előzményként mindenképpen szólnunk 
kell Bangha (2011) monográfiájáról, amelyben a szerző egyebek mellett a magyar India-utazókkal 
kapcsolatos irodalmi vonatkozásokat tárgyalja. 

Jelen tanulmány a 18–19. századi magyar India-utazók és életművük komplex szemléletű átte-
kintését adja úgy, hogy megvizsgálja egyrészt az Indiát járt magyar, illetve magyarországi utazók 
adott térség iránti személyes és szakmai elköteleződésének erejét, másrészt társadalmi státusukat és 
függőségeiket, szakmai képzettségüket, céljaikat, irodalmi örökségüket, majd e kettős szempont-
rendszer alapján tipizálja őket. Végül azok esetében, akik az országhoz való kötődésük alapján a 
legszorosabb értelemben véve India-utazóknak tekinthetők, emlékezetük köznapi és szaktudomá-
nyos vonatkozásainak, az emlékezeti térben elfoglalt pozícióiknak, emlékük fizikai formában való 
megjelenésének, illetve az ezekben mutatkozó különbségek okainak külön elemzést szentel.

 MÓDSZEREK

Elemzésünk a 18–19. századi utazókra fókuszál azon megfontolásból, hogy az e korszakot meg-
előzően Indiában járt magyarokról még csak nagyon szórványos és többnyire bizonytalan források 
állnak rendelkezésünkre, a 20. századiak személyét és munkásságát viszont napjainkra széles körűen 
és részletesen feldolgozták. A 18–19. században Indiát, illetve Dél-Ázsiát felkereső utazókról már 
érdemi információkkal rendelkezünk, emlékezetük azonban jórészt mégis halovány. Jelen írás az ő 
emlékük felidézésének szándékával született.

A 18–19. századi India-utazók körének megállapításához elsődlegesen Szinnyei József Magyar 
írók élete és munkái című 14 kötetes monumentális gyűjteményét használtuk, amely többek között 
a magyar utazók életrajzi adatainak, életművének, tudományos teljesítményének megismerésében 
is megkerülhetetlen és alapvető forrásanyag, minthogy szinte az összes, a 20. század előtt élt utazó 
és földrajzi felfedező szerepel benne (Szinnyei, 1891–1914). Szinnyei online kutatható életrajzi 
gyűjteményének szövegében az India, Ceylon, Bengál, Himalája, Kasmír, Pandzsáb, Gangesz, 
Bombay, Calcutta, Delhi, Madras kulcsszavakra mint az Indiával kapcsolatos utazási irodalomban 
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leggyakrabban előforduló földrajzi nevekre kerestünk rá, és első megközelítésben minden olyan személyt 
India-utazóként azonosítottunk, akivel kapcsolatban a kulcsszavas keresés eredményes volt. Kiegészítő 
forrásul szolgált Balázs (1993) lexikográfiai munkája, amely a vizsgált korszak India-utazóinak körét 
szűkebben értelmezi ugyan, de tartalmaz néhány olyan nevet, akik Szinnyei munkájában nem jelennek 
meg. E két forrásbázisra támaszkodva 41 olyan személyt sikerült azonosítani, akik különböző céllal, 
illetve indíttatásból eljutottak Indiába. E helyütt két módszertani megjegyzéssel élünk. Egyrészt Szinnyei 
nyomán a számos nem magyar nemzetiségű, de magyarországi kötődésű személyre is magyarként, 
illetve a Ceylon szigetén járt egykori adatközlőkre is India-utazókként hivatkozunk.

EREDMÉNYEK

India-utazóink áttekintő bemutatása

A vizsgálati körbe bevont személyek életrajzi adatainak, társadalmi hátterének, képzettségének, utazási 
motivációinak áttekintése eredményeként hét utazói típust sikerült elkülöníteni:

• független utazók, arisztokraták, vadászok – 17 fő;
• tudósok – 11 fő;
• misszionáriusok – 4 fő;
• hajós utazók – 3 fő;
• gyarmati tisztségviselők – 2 fő;
• Indiában megtelepedett személyek – 2 fő;
• egyéb – 2 fő.

Szubjektív értékítéletünk alapján az Indiát felkereső magyarokat az országhoz való személyes és tudo-
mányos kötődéseik alapján három csoportba soroltuk:

• szoros értelemben vett India-utazók, akiknek az életműve szorosan összefonódott Indiával – 7 fő;
• Indiát járó utazók, akik indiai tartózkodásukkal érzékelhető nyomot hagytak maguk után – 17 fő;
• azok, akik megfordultak Indiában érzékelhető nyom nélkül – 17 fő

Független, félig független amatőr világjárók
Két, jól elkülönülő csoportot alkotnak. Egyik részük olyan, jellemzően arisztokrata, földbirtokos utazó, 
akihez érdemi indiai vonatkozású teljesítmény nem kötődik. Helyi élményeikről, tapasztalataikról 
a tudományosság, az elfogulatlanság látszatát rendszerint nélkülöző hírlapi cikkekben számoltak be. 
Utazásuk elsődleges célja a vadászat volt, indiai tartózkodásuk emlékét több esetben csak az általuk 
hazahozott vadásztrófeák őrzik.

A vadászutazók között kell megemlékeznünk Esterházy Mihály (1853–1906) grófról, a sport, a 
vadászat, a fényképészet, az autózás iránt elkötelezett gondtalan életű arisztokrata politikusról, aki 
oroszlánvadászként az 1880-as évek elején tartózkodott Indiában. Tudományos vagy irodalmi jelen-
tőségű munkásságot nem fejtett ki, csupán néhány sportcikket publikált hazai lapokban. Orczy Elek 
(1843–1916) bárót Szinnyei ugyancsak vadászutazóként említi, aki indiai vadászkalandjairól szintén 
néhány rövid hírlapi cikkben számolt be, ezen túl érdemi utazói teljesítmény nem kötődik a nevéhez. 
Ebbe a körbe tartozik gróf Tisza Lajos (1832–1898) miniszter, Tisza Kálmán miniszterelnök fivére, aki 
forrásunk szerint az 1870-es évek első felében Afrikában és Kelet-Indiában utazott, vélhetően ugyancsak 
vadászat céljából.
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A vadászutazók között akad két olyan személy, akik irodalmi nyomot is hagytak maguk után, 
így e tekintetben kivételesnek tekinthetők. Szalay Imre (1846–1902) földbirtokos, országgyűlési 
képviselő, aki egyébiránt a hazai szőlő- és borkultúra művelésében töltött be fontos szerepet, szen-
vedélyes vadászként megfordult Afrikában és Indiában, illetve Ceylon szigetén is. Vadászútjairól 
rengeteg trófeát és egyéb relikviákat hozott magával. Amellett, hogy helyi élményeiről hírlapi 
beszámolókat közölt, ceyloni tapasztalatairól gazdagon illusztrált, önálló kötettel emlékezett meg 
(Szalay, 1897). Tallián Emil (1859–1911) délvidéki származású földbirtokos, vadászutazó (1. ábra) 
anyagi függetlenségének birtokában ugyancsak nagy utazásokat tett Afrikában és Ázsiában, 
hosszabb ideig vadászott Indiában és Ceylonon is, ahonnan számos trófeával tért haza. A vadászatai 
idején készített jegyzeteire támaszkodva tette közzé brazíliai, indiai és afrikai élményeit tartalmazó 
útinaplóját (2. ábra) (Tallián, 1906).

1. ábra: Tallián Emil portréja

Figure 1. Emil Tallián’s portrait

Forrás: https://hu-hu.facebook.com/konyvmanufaktura/photos

Az e csoportba tartozó utazók további tagjai egyéb célból – az egzotikus világ, a keleti kultúrák 
megismerése, gyógyulás stb. – keresték fel Indiát. Ezek közé tartozik Cziriák Károly (?–?) világjáró 
szabómester, aki 1870–1877 között bejárta a Föld számos országát. Többek között indiai útiélmé-
nyeiről is beszámolt a Fővárosi Lapokban. Élete és munkássága kevéssé ismert, indiai tartózkodása 
a hazai utazási irodalomban nem hagyott különösebb nyomot. Szintén kevés adat áll rendelkezésre 
Schuller György (?–?) életéről. Nagyszebeni származású 18. századi aranyműves, később királybíró, 
aki Szinnyei szerint szenvedélyes utazóként eljutott egészen Kelet-Indiáig.2 Erre vonatkozó bővebb 
informácóval azonban ő sem szolgál. Justh Zsigmond (1863–1894), a fiatalon meghalt földbirtokos, 
irodalmár tüdőbaját kúrálandó többfelé utazott, így többek között megfordult Indiában is, de erről 
érdemi források hiányában alig tudunk valamit, indiai jelenlétének nincs írásbeli lenyomata. Kemény 
Endre (1845–1898) báró, politikus, író, szabadelvű párti országgyűlési képviselő ugyancsak több 
utazást tett Ázsiában, ceyloni tartózkodásáról beszámoló néhány levelét hazai hírlapok tették közzé. 
Ezek tudományos, művészeti, irodalmi jelentősége azonban marginális. Szemere Attila (1859–1905) 
újságíró, műgyűjtő, Szemere Bertalan, a Batthyány-kormány belügyminiszterének fia 1881–1884 

2 A kor földrajzi terminológiájának megfelelően Szinnyei Indiára következetesen Kelet-Indiaként utal, megkülönböz-
tetve azt Nyugat-Indiától, azaz a karibi szigetvilágtól.

https://hu-hu.facebook.com/konyvmanufaktura/photos
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között megvalósult külföldi utazása során Európa és Észak-Afrika után Dél- és Délkelet-Ázsiát 
kereste fel. Bejárta Indiát is, azonban erre vonatkozó részletes ismeretek nem állnak rendelkezé-
sünkre. Ő elsősorban az ősi japán és kínai művészetet tanulmányozta behatóbban.
A független, félig független amatőr világjárók másik fő típusát olyan, Indiát járó utazók alkotják, 
akik már jól érzékelhető, értékes nyomot hagytak maguk után ismeretterjesztő irodalmi munkásságuk, 
elismerésre méltó utazói teljesítményük révén, vagy akár Indiát is érintő expedíciók mecénásaként.A 
független, félig független amatőr világjárók másik fő típusát olyan, Indiát járó utazók alkotják, akik 
már jól érzékelhető, értékes nyomot hagytak maguk után ismeretterjesztő irodalmi munkásságuk, 
elismerésre méltó utazói teljesítményük révén, vagy akár Indiát is érintő expedíciók mecénásaként.

2. ábra: Tallián Emil útinaplójának címlapja
Figure 2. Title page of Emil Tallián’s travel diary

Forrás: http://konyvmanufaktura.hu/termek/tallian-emil-utinaplombol/

Andrássy Manó (1821–1891) gróf, festő, karikaturista, műgyűjtő, politikus, országgyűlési képviselő, 
nem mellesleg a Tisza-szabályozás, valamint a hazai bányászat és nehézipar fejlesztésének élhar-
cosa, akit ennek okán Vasgrófként emlegettek, id. Andrássy Gyula miniszterelnök testvére volt. Az 
egzotikus tájak megismerése, illetve vadászélmények iránti vágytól hajtva kelt útra a Távol-Keletre. 
Az 1848–1849-es szabadságharcot követő megtorlások elől menekülő emigráns utazó volt. Irodalmi 
igényű, a kortárs tudományos közvélekedés által is elismert, illusztratív útibeszámolót, társadalom-
rajzot közölt többek között Ceylonról és Bengáliáról (Andrássy, 1853), amelynek sikere szerepet 
játszott az MTA levelező tagjai közé való megválasztásában is, és amelynek díszkiadású változata a 
magyar utazási irodalom egyik legszebb darabja. 

Berzenczey László (1820–1884) ugyancsak 1849-es emigráns, Föld körüli utazó, őshazakutató. 
1873–1874. évi belső-ázsiai útjáról hazatérőben átkelt a Karakorumon, illetve a Himaláján. Ő 
volt az első magyar utazó, aki észak felől eljutott Indiába, részben érintve Kőrösi Csoma Sándor 
nyugat-himalájai tartózkodásának helyszíneit. Utazói teljesítményei vitathatatlanok, de indiai vonat-
kozásainak nincs érdemi tudományos eredménye; mindössze egy rövid hírlapi beszámolót közölt a 
The Times of Bombay 1874. szeptember 4-i számában ladaki úti tapasztalatairól, amelyet Kubassek 
(1989) ismertetett.

http://konyvmanufaktura.hu/termek/tallian-emil-utinaplombol/
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Latinovits Géza (1863–1914) földbirtokos, vadászutazó az 1890-es években kedvtelésből nagy 
utazásokat tett Európában, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és Indiában is. Utóbbi útjáról két, 
földrajzi vonatkozásokkal bíró beszámolót is közzétett A maharadzsák honából (Latinovits, 1897a), 
illetve Vázlatok Indiáról (Latinovits, 1897b) címmel. Előbbiből nagy sikerű felolvasást is tartott a 
Magyar Földrajzi Társaság 1896. december 17-i ülésén. 

Mocsáry Béláné Fáy Mária (1845–1917) földbirtokos férje halála után mintegy vigasztalódásként 
kezdett utazni. Az első magyar önálló női világutazó és útleíró volt (3. ábra). Kiemelkedő jelentőségű 
az 1893 végén kezdődött három hónapos indiai útja, melynek során ellátogatott Kőrösi Csoma sír-
jához, illetve bebarangolta az egész országot. Utazását végül Ceylonban fejezte be. Úti élményeiről, 
tapasztalatairól népszerű ismeretterjesztő beszámolókat közölt (4. ábra) (Mocsáryné Fáy, 1899, 1901).

3. ábra: Mocsáry Béláné Fáy Mária portréja

Figure 3. Béláné Mocsáry, Mária Fáy’s portrait 

Forrás: https://www.foldvaribooks.com/pages/books/757

Ez utóbbi körben Sebők Imre (1878–1917) személyében már szakképzett utazóval is találkozhatunk, 
aki még nem sorolható a tudós, pláne a szoros értelemben vett India-utazók közé, de földrajz-ter-
mészetrajz szakos paptanárként geográfiai ismeretek birtokában vághatott neki már a 20. század 
elején, 1905-ben Föld körüli utazásának. Ennek során paptársával, Izsóf Alajossal Észak-Amerikából 
indulva áthajóztak a Távol-Keletre, majd onnan Indiába. Calcuttából indulva ellátogattak Körösi 
Csoma sírjához, azután Ceylont és Bombayt érintve hagyták el Indiát. Úti tapasztalatairól részletes 
beszámolókat közölt, melyek indiai vonatkozásai azonban mélységükben és terjedelmükben margi-
nálisak.

Széchenyi Béla (1837–1918) gróf, Széchenyi István fia, földbirtokos, Ázsia-utazó a nevével 
fémjelzett 1877–1880-as kelet-ázsiai expedíció mecénása és annak maga is résztvevője. Az utazás 
tudományos eredményeinek megjelentetésében (Széchenyi, 1890–1897) vállalt szerepe révén elé-
vülhetetlen érdemeket szerzett a hazai földrajztudomány, illetve utazási irodalom gazdagításában 
India vonatkozásában is, noha ő maga ilyen irányú tevékenységet nem végzett. Az utazásról Kreitner 
Gusztáv, az expedíció térképész tagja népszerű stílusban írt útinaplót tett közzé (Kreitner, 1882).

 

https://www.foldvaribooks.com/pages/books/757
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4. ábra: Mocsáryné India és Ceylon című kötetének címlapja
Figure 4. Front page of Mocsáryné’s travel notes titled India and Ceylon

Forrás: https://www.foldvaribooks.com/pages/books/757

Ujfalvyné Bourdon Mária (1842–1904) Ujfalvy Károlynak, többek között a Nyugat-Himalája vidéke 
tudós kutatójának francia származású felesége volt, aki férjét összes földrajzi útjára elkísérte, és neki 
köszönhető, hogy expedícióik eredményei népszerű, ismeretterjesztő kiadványokban is napvilágot 
láttak.

Tudós utazók
Az Indiával kapcsolatba került tudós utazókat alapvetően három típusba sorolhatjuk. Részben 
olyanokról van szó, akik megfordultak Indiában, de ennek jelentősége életművükben elhanyagolható. 
Másrészt olyan Indiát járó tudósok, akik nem India-kutatók voltak, de a szubkontinensen tett szakmai 
útjaiknak elismert tudományos hozadéka van. Végül, de nem utolsósorban a legszorosabb értelemben 
vett tudós India-utazók tartoznak ide, akiknek a munkássága Indiával szorosan összeforrott. 
Amellett, hogy életüket legalább részben India tanulmányozásának szentelték, mély nyomot hagytak 
a hazai keletkutatásban is.

Az első csoport egyik tagja Besse János (1765–1841) világjáró őshazakutató, a Kaukázus és 
Kis-Ázsia utazója. Járt egyebek mellett Indiában is, noha erről szóló érdemi információk nem állnak 
rendelkezésre. Megjegyzendő, hogy Besse tudományos törekvéseit kortársai nem méltányolták, így 
más térségekre vonatkozó útibeszámolói is jórészt visszhangtalanok maradtak. E körbe sorolhatjuk 
a tudósként messze elismertebb Bíró Lajos (1856–1931) zoológust, entomológust, néprajzi gyűjtőt, 
Új-Guinea tudományos feltáróját, aki nevezetes óceániai expedíciójáról hazatérőben néhány hetet 
töltött Ceylonban és Indiában. Ez utóbbi kitérő jelentősége életműve, munkássága, utazásai egészét 
tekintve elhanyagolható, tényleges India-utazóként nem tartják számon.

A nem kifejezetten Indiát kutató, de az országra vonatkozó ismereteket komoly szaktudományos 
eredményekkel gazdagító tudós utazók között öt személyről kell megemlékeznünk. Szentkatolnai 
Bálint Gábor (1844–1913) (5. ábra) nyelvész, a magyar nyelvrokonság és őshaza kutatója elsősorban 
mongolista volt, de Széchenyi Béla kelet-ázsiai tudományos expedíciójának tagjaként – noha annak 
csak első, Sanghajig tartó szakászán vett részt – eljutott Dél-Indiába, ahol a dravida nyelvek és a 
magyar nyelv rokonságának lehetséges nyomait kutatta. Bár e nyelvrokonítási kísérlete végül nem 

https://www.foldvaribooks.com/pages/books/757
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állta ki a szakmaiság próbáját, indiai útja, illetve az ennek nyomán megszülető, egyedülállóan érté-
kes dravida (tamil) nyelvi tanulmánya mégis komoly tudományos hozadékkal, tudománytörténeti 
jelentőséggel bír (Szentkatolnai Bálint, 1897).

5. ábra: Szentkatolnai Bálint Gábor portréja

Figure 5. Gábor Szentkatolnai Bálint’s portrait

Forrás: https://m.nyest.hu/hirek/szentkatolnatol-mongoliaig-es-vissza

Déchy Mór (1851–1917), a Kaukázus tudományos megismerésének úttörője, aki fő kutatási területére 
szervezett expedícióit megelőzően 1879-ben tett utazást Indiában, a keleti Himalája térségében, ahol 
sokakhoz hasonlóan felkereste Kőrösi Csoma Sándor sírját, útjáról pedig tudományos beszámolót 
publikált a Földrajzi Közleményekben (Déchy, 1880).

Id. Lóczy Lajos (1849–1920) (6. ábra) geológus, geográfus, a hazai földrajztudomány kiemelkedő 
alakja volt. Széchenyi Béla kelet-ázsiai expedíciójának tagjaként jelentős mértékben hozzájárult a 
Himalája térségére vonatkozó földtudományi ismeretek bővüléséhez. Egyebek mellett azonosította 
a Transzhimaláját, kimutatta a Szikkimi-Himalája takaróredős szerkezetét, leírta a rétegrátolódás 
elméletét. A Kelet-Himalájában tett megfigyeléseiről, kutatási eredményeiről a Földrajzi 
Közleményekben közölt beszámolót (Lóczy, 1907). A Bengáli Ázsiai Társaság könyvtárát tanulmán-
yozva számos Kőrösivel kapcsolatos felfedezést tett, addig ismeretlen kéziratokra bukkant.

Id. Xántus János (1825–1894) természettudós, néprajzkutató, Amerika és Délkelet-Ázsia utazója, 
növény- és állatvilágának, illetve néprajzi anyagának tudományos gyűjtője, de India-utazóként is 
számon tartjuk, hiszen ha csak rövid időre is, de 1868-ban kezdődött kelet-ázsiai útja során partra 
szállt Ceylon szigetén, ahol gazdag állattani gyűjteményre tett szert, ráadásul itteni tapasztalatairól 
tudományos dolgozatban is beszámolt (Xántus, 1877).

Madarász Gyula (1858–1931) ornitológusként, a Magyar Nemzeti Múzeum állattárának tudós 
munkatársaként a Föld számos vidékét érintő madártani megfigyelő- és gyűjtőúton vett részt, 
amelyek közül jelentőségét tekintve kiemelkedik az 1896–1897-es dél-ázsiai expedíció, amelynek 
keretében Indiában és Ceylonban végzett gyűjtést, illetve ennek tudományos eredményeit szakcikk-
ben publikálta (Madarász, 1897). 

https://m.nyest.hu/hirek/szentkatolnatol-mongoliaig-es-vissza
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6. ábra: Lóczy Lajos portréja
Figure 6. Lajos Lóczy’s portrait 

Forrás: https://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=72151

A kifejezetten India-kutatóként tudományos elismerést szerzett utazók között két széles körben ismert 
és két, mára méltatlanul elfeledett tudósról kell említést tennünk. Közülük vitathatatlanul a legin-
kább elismert és a széles közvélemény előtt is leggazdagabb emlékezettel rendelkező India-utazónk 
az őshazakutató nyelvész, Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842), a tibetológia tudományának megala-
pítója. Részletesen feldolgozott életrajzának és tudományos teljesítményének a terjedelmi korlátok 
miatt e helyütt nincs módunk, de talán nem is szükséges nagyobb teret szentelnünk, a nemzeti és 
nemzetközi emlékezetben betöltött szerepéről az alábbiakban még úgyis bővebben szólunk. Annyit 
azonban már most mindenképpen szükséges leszögeznünk, hogy személyében az első, egyúttal a 
legismertebb és legelismertebb magyar tudós India-utazót, illetve a hazai orientalisztika legendás 
vezéralakját tisztelhetjük (Kiss-Csapó, 2009), akinek az emlékezeti ereje a hazai keletkutatók között 
messze a legkimagaslóbb és a leginkább élő.

Stein Aurél (1862–1943) világhírű régész, történész, térképész, Belső-Ázsia nemzetközileg is 
kiemelkedő felfedezője, aki munkásságának első időszakában, még a 19. század végén kifejezetten 
Indiával kapcsolatos kutatásai révén tett szert tudományos elismerésre. 1887-ben került Lahore-ba, 
ahol előbb a Pandzsábi Egyetemen szanszkrit nyelvet tanított, majd az Oriental College igazgatójaként 
dolgozott. Tanulmányozta Kasmír régészeti, néprajzi, történeti-földrajzi viszonyait és feldolgozta 
Nagy Sándor indiai hadjáratának történetét (Stein, é.n.). 1899-től a calcuttai egyetem munkatársaként 
bengáli és bihári történeti-földrajzi vizsgálatokat végzett.

Tudományos teljesítményét és korabeli elismertségét tekintve előbbiekkel egyenrangú, noha 
mára szinte teljesen elfeledett India-kutató volt a pesti német nyelvű polgárcsaládból származó 
Leitner Gottlieb Vilmos (1840–1899) orientalista, nyelvész, régész, gyarmati tisztviselő. Ő volt a 
Pandzsábi Egyetem megalapítója és első rektora. A Nyugat-Himalája térségének nyelvészeti és 
régészeti kutatásában kimagasló eredményeket ért el: felismerte az ún. dárd nyelvek létezését, illetve 
azonosította az indiai gréko-buddhista kultúra emlékeit. Sokakhoz hasonlóan ő is felkereste Kőrösi 
Csoma nyugat-tibeti tartózkodásának helyszíneit. Tudományos eredményeit széles körben publikálta 
(7. ábra) (Leitner, 1877, 1996).

https://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=72151
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7. ábra: Leitner G. Vilmos Dárdisztán nyelvei és embertípusai című munkájának címlapja

Figure 7. The front page of one of Gottlieb Wilhelm Leitner’s works

Forrás: https://digitalcollections.nypl.org/items/d2408050-63d1-0133-aefe-00505686a51c

8. ábra: Ujfalvy Károly portréja
Figure 8. Károly Ujfalvy’s portrait

Forrás: https://adt.arcanum.com/hu/view/OrszagVilag_1884_2/?pg=326&layout=s

Ugyancsak feledésbe merült Ujfalvy Károly (1842–1904) (8. ábra), a Franciaországban megtelepedett 
nyelvész, etnográfus, Közép-Ázsia és a Nyugat-Himalája kutatójának életműve. Feleségével, Marie 
Bourdonnal együtt megtett két turkesztáni útjukat követően 1881-ben indultak indiai (nyugat-hima-
lájai) expedíciójukra. Szimlában találkoztak Leitnerrel is. Kasmíri (baltisztáni és ladaki) utazásukról 
gazdag néprajzi és embertani gyűjteménnyel tértek vissza. Antropológiai, etnográfiai, nyelvészeti, 
földrajzi munkái kiemelkedő értékek (Ujfalvy, 1884).

https://digitalcollections.nypl.org/items/d2408050-63d1-0133-aefe-00505686a51c
https://adt.arcanum.com/hu/view/OrszagVilag_1884_2/?pg=326&layout=s
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Misszionáriusok
Az India-utazók egyik jellegzetes típusát alkották a jezsuita hittérítők, akik közül az egyetlen, 
komolyabb emlékezeti potenciállal bíró személy, Hausegger József (1700–1765), az életének utolsó 
három és fél évtizedét a Malbár-parton missziós munkával töltő német származású paptanár, aki ott 
is halt meg. Indiai munkássága teljes egészében feldolgozatlan; a portugál királyi udvarba küldött 
levelekben számolt be dél-indiai földrajzi, történeti és néprajzi megfigyeléseiről. Ezek kivonatos 
fordítása magyarul is elérhető (Pinzger, 1931).

Szinnyei három további misszionárius utazó, Beniczky Ferenc (1679–1715), Erber György 
(1660–1715) és Kovács Pál (1698–1753) nevét említi még, akik azonban csak nagyon rövid ideig 
tartózkodtak Indiában, és ottani tevékenységükről érdemi információ, illetve tőlük származó 
beszámoló nem áll rendelkezésre.

Hajós utazók
A tengerészként világot járó 19. századi magyar India-utazók közül három személyt tudunk 
nevesíteni, akik közül ketten indiai, ceyloni tapasztalataikról útijelentésekben, útleírásokban is 
beszámoltak. Gáspár Ferenc (1861–1923) az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének 
szolgálatában álló hajóorvosként az 1880–1890-es években több éven keresztül járta a tengereket. 
Érdekes, a tudományos ismeretterjesztést szolgáló óriási terjedelmű értékes leírásokban számolt be 
egzotikus amerikai, ázsiai, óceániai úti élményeiről (9. ábra) (Gáspár, é.n., 1906).

 9. ábra: Részlet Gáspár Ferenc A Föld körül című művéből.
Figure 9. The front page of Ferenc Gáspár’s work titled East and Dutch India from the series Around the World

Forrás: https://galeriasavaria.hu/termekek/reszletek/konyv/3489149/Utazas-a-Fold-korul-I-VII.-kotet-1906-(Dr.-
Gaspar-Ferenc)/

Ugyancsak a Monarchia hadiflottájában szolgált tengerésztisztként Semsey Gusztáv (1838–1909), 
aki több magyar mellett már az 1857–1859-es Novara-expedícióban, az osztrák haditengerészet Föld 
körüli, Ceylont is érintő kutatóútján részt vett. Később egy korvett kapitányaként 1885–1886-ban 
önálló utat vezetett Dél-Ázsiába az Indiával és Ceylonnal való kereskedelmi kapcsolatok lehetősé-
geinek feltérképezése céljából. Ezen útjáról szóló, hosszú ideig kiadatlan beszámolója a mai olvasók 
számára szerencsére már elérhető (Semsey, é.n.).

Soterius Arthur (1852–1913) medgyesi szász hajóorvos 1883-tól állt a Lloyd Gőzhajótársaság 
szolgálatában. Két éven keresztül járta a tengereket, ennek során megfordult Indiában, illetve Ceylon 

 https://galeriasavaria.hu/termekek/reszletek/konyv/3489149/Utazas-a-Fold-korul-I-VII.-kotet-1906-(Dr.-Gaspar-Ferenc)/
 https://galeriasavaria.hu/termekek/reszletek/konyv/3489149/Utazas-a-Fold-korul-I-VII.-kotet-1906-(Dr.-Gaspar-Ferenc)/
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szigetén is. Erre vonatkozó részletesebb információk, tőle származó útibeszámolók azonban nem 
ismertek.

Gyarmati, uralkodói szolgálatban álló utazók
Noha mindössze két személyt sorolhattunk e típusba, önálló kategóriaként való létjogosultsága 
nézetünk szerint mindenképpen indokolt. Duka Tivadar (1825–1908) (10. ábra) élete a lehető 
legszorosabban összefonódott Indiával, elkötelezett India-kutató volt. Eredetileg jogász, de ’48-as 
emigránsként Londonban orvosi diplomát szerzett, majd a brit–indiai gyarmati hadsereg szolgálatába 
szegődve, katonaorvosként mintegy húsz évet töltött Indiában. Indiai tapasztalatairól, földrajzi meg-
figyeléseiről közölt munkái (Duka, 1867) forrásértékűek, legfőbb érdeme azonban Kőrösi Csoma 
Sándor életművének rendszerezése, tudományos munkásságának megismertetése, kiadása (11. ábra) 
(Duka, 1885).

10. ábra: Duka Tivadar portréja

Figure 10. Theodore Duka’s portrait

Forrás: https://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=71864

Honigberger János Márton (1795–1869) erdélyi szász orvos, gyógyszerész volt, aki életének nagy 
részét utazással és a helybeliek gyógyításával töltötte, emellett azonban aktív anyagi célzatú 
gyűjtőmunkát is végzett, útjairól régiségeket, érméket, ásványokat vitt magával. Négy alkalommal 
járt Indiában, jellemzően uralkodói szolgálatban: 1829–1833 között Ranjit Singh maharádzsa 
udvari orvosa volt Lahore-ban, harmadik indiai tartózkodása idején pedig Gulab Singh maharádzsa 
orvosaként szolgált Kasmírban, illetve Calcuttában folytatott orvosi gyakorlatot. Életének jelentős 
indiai vonatkozásai vannak tehát, de utazói tevékenysége nem kötődik kizárólagosan vagy 
meghatározóan Indiához. Utazói szenvedélytől, sőt nem kis részben kalandvágytól hajtva szinte 
egész életét mozgásban töltötte, Ázsia számos országában megfordult. A németül íródott gyógyászati-
természetrajzi tematikájú útibeszámolója (Honigberger, 1853), amely gazdag indiai vonatkozásai 
miatt komoly forrásértékkel bír, Buczkó (2003) fordításának és szerkesztőmunkájának köszönhetően 
ma már magyarul is olvasható.

 https://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=71864
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11. ábra: Duka Tivadar Körösi Csoma életművét összegző munkája
Figure 11. Theodore Duka’s work summerizing Körösi Csoma’s oeuvre

Forrás: https://tudomany.blog.hu/2014/07/03/a_korosi_csoma-hagyatek_elso_feldolgozoja_duka_tivadar_

adomanya_az_mta-nak

Indiában megtelepedett személyek
Szintén önálló csoportba helyezhetők azok az utazók, akik életüket véglegesen Indiához kötötték. 
E körben két további utazóról kell megemlékeznünk, noha – amint arra írásunk elején történt utalás 
– az utazói típusok közt számos esetben létezik átfedés. A misszionáriusok közé sorolt Hausegger 
József kétségtelenül szerepelhetne itt is, Míg Rehatsek Ede (1819–1891) joggal kerülhetne a tudósok 
közé. Eredeti végzettségét tekintve mérnök volt, aki mégis orientalistaként tett szert tudományos 
elismerésre, még ha ennek a nyomai ma Magyarországon alig felismerhetők. 1847-ben telepedett le 
Bombayben, ahol kezdetben brit szolgálatban mérnökként dolgozott, majd a Wilson College, India 
egyik legrégebbi múltra visszatekintő felsőoktatási intézményének matematikatanára volt. Haláláig, 
mintegy 45 éven át Bombayben élt. Számos, az arab és perzsa történelemmel, illetve irodalommal 
kapcsolatos tanulmánya jelent meg angolul, több keleti nyelvet ismert. Szerény körülmények között, 
visszavonultan élt, de tudományos tevékenységét nemzetközileg is méltányolták. Hagyatékát a sze-
gény sorsú indiai gyerekek iskoláztatásának céljára rendelte fordítani, tehát nemcsak tudományos, de 
szociális érdemei okán is elismerésre méltó. Ő volt az Indiával kapcsolatba került magyarok közül az, 
aki indiaiként, a helyi társadalomba integrálódva élte az életét. Halála után testét hindu szokás szerint 
máglyán elhamvasztották (Balázs, 1993).

Honigberger Vilmos (1837–1865) rövid életű, erdélyi szász származású utazó, kereskedő, 
lapszerkesztő, aki nagybátyja, Honigberger János Márton segítségével érkezett Indiába, ahol képesítés 
nélküli orvosként előbb Calcuttában tevékenykedett, majd 1861-ben Allahabadban telepedett le, 
nyomdát alapított, illetve létrehozta az Allahabad Conserver című lapot, amelynek a szerkesztője is 
volt. Üzleti utazás közben kompbalesetben vesztette életét.

További utazók
Egyik fenti kategóriába sem illőként emlékezzünk még meg két további utazóról! Krausz Jakab 
(1735 k.–1787) Jelky Andráshoz hasonlóan a Holland Kelet-indiai Társaság szolgálatában katonaként 
szolgált és a hollandok indiai gyarmatain harcolva vesztette életét. Schoefft Ágoston (1809–1888) 
festőként számos keleti országban, többek között Indiában is megfordult. Leginkább arról ismert, 
hogy Calcuttában találkozott Körösi Csomával és megrajzolta az arcképét, amely máig az egyetlen 

https://tudomany.blog.hu/2014/07/03/a_korosi_csoma-hagyatek_elso_feldolgozoja_duka_tivadar_adomanya_az_mta-nak
https://tudomany.blog.hu/2014/07/03/a_korosi_csoma-hagyatek_elso_feldolgozoja_duka_tivadar_adomanya_az_mta-nak
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hiteles Körösi-portré, és amely a későbbi Körösi-ábrázolások forrásául szolgált (12 ábra.). Emellett 
több indiai vonatkozású történelmi témájú, illetve zsánerképe is ismert (13. ábra).

12. ábra: Kőrösi Csoma Sándor portréja
Figure 12. Portrait of Alexander Csoma de Kőrös

Forrás: https://terebess.hu/keletkultinfo/korosi.html

13. ábra: Schoefft Ágoston Ranjit Singh a Harmandir Szahibnál3 című festménye, 1850

Figure 13. August Schoefft’s painting titled Ranjit Singh at Harmandir Sahib, 1850

Forrás: https://www.alamy.com/stock-photo-ranjit-singh-at-harmandir-sahib-august-schoefft-vienna-1850-

princess-137326258.html

A 18–19. századi magyar India-utazók összefoglaló rendszerezése

A fentebb vázlatosan bemutatott és társadalmi hátterük, utazási motivációik, céljaik, elkötelező-
déseik szerint különböző típusba sorolt személyek mindegyikét életútjuk, eredményeik, Indiával 
kapcsolatos munkásságuk súlya alapján a korábban jelzett három kategória – szoros értelemben vett 
India-utazók, Indiát járó utazók és akik megfordultak Indiában – valamelyikébe ugyancsak elhelyez-

3 Más néven Arany Templom, a szikhek legfőbb vallási szentélye Amritsarban.

https://terebess.hu/keletkultinfo/korosi.html
https://www.alamy.com/stock-photo-ranjit-singh-at-harmandir-sahib-august-schoefft-vienna-1850-princess-137326258.html
https://www.alamy.com/stock-photo-ranjit-singh-at-harmandir-sahib-august-schoefft-vienna-1850-princess-137326258.html
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hetjük; erre vonatkozó utalásokkal az előbbiekben már éltünk. Az utazók e kettős szempontrendszer 
alapján történő tipizálásának eredményét most egy mátrix formájában összegezzük (1. táblázat).

1. táblázat: A 18–19. századi magyar India-utazók összafoglaló rendszere

Table 1. The composite system of the 18th–19th century Hungarian India travellers

Utazók szoros kapcso-
latban Indiával

Indiában járt utazók 
érzékelhető lenyomattal

Indiában megfordult 
utazók érdemi 
munkásság nélkül

Független, 
amatőr világjárók

Andrássy Manó, 
Berzenczey László, 
Latinovits Géza, 
Mocsáryné Fáy Mária, 
Sebők Imre, Széchenyi 
Béla, Ujfalvyné Bourdon 
Mária

Cziriák Károly, 
Esterházy Mihály, Justh 
Zsigmond, Kemény 
Endre, Orczy Elek, 
Schuller György, Szalay 
Imre, Szemere Attila, 
Tallián Emil, Tisza Lajos

Tudós utazók Kőrösi Csoma Sándor, 
Leitner Gottlieb Vilmos, 
Stein Aurél, Ujfalvy 
Károly

Bálint Gábor, Déchy 
Mór, id. Lóczy Lajos, 
Madarász Gyula, id. 
Xántus János

Besse János, Biró Lajos

Hittérítők Hausegger János Beniczky Ferenc, Erber 
György, Kovács Pál

Hajós utazók Gáspár Ferenc, Semsey 
Gusztáv

Soterius Arthur

Gyarmati, uralkodó 
szolgálatban állók

Duka Tivadar Honigberger János 
Márton

Indiában megtelepedett 
személyek

Rehatsek Ede Honigberger Vilmos

Mások Schoefft Ágoston Krausz Jakab

A szoros értelemben vett India-utazók emlékezete

Azon hét utazó közül, akik kifejezetten szoros kapcsolatba kerültek Indiával, Kőrösi Csoma Sándor 
emlékezete kimagaslóan intenzív, különböző mértékben, de messze megelőzi a másik hat személyt 
a róla őrzött, illetve fennmaradt emlékek száma, emlékezeti terének mérete tekintetében. Szülőhe-
lyén, a székelyföldi Csomakőrösön – a falu neve, amely eredetileg Kőrös volt, híres szülötte iránti 
tiszteletből egészült ki a Csoma előtaggal – emlékét ma is aktívan ápolják. 1999-ben avatták fel az 
emlékházát, amelyben 2000 óta állandó kiállítás mutatja be életútját és munkásságát. Emellett a 
községházán egy külön emlékszobát is berendeztek. Szülőfalujában és a községközpont Kovásznában 
mellszobrok (14. ábra), a csomakőrösi református templomban pedig emléktáblák hívják fel rá a 
figyelmet. Az évente megrendezett Kőrösi Csoma Sándor Napok keretében kulturális programokkal, 
konferenciákkal tisztelegnek az emléke előtt, illetve adják át a nevét viselő Emlékérmet a Kőrösi 
Csoma-örökség ápolásában érdemeket szerzett személyeknek (KCSSE Online). Több egyesület, 
alapítvány, ösztöndíjprogram is viseli a nevét (Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, 
Kőrösi Csoma Jógaegyesület, Csoma Szobája Alapítvány, Kőrösi Csoma Ösztöndíjprogram, Kőrösi 
Csoma Turisztikai Díj stb.).

Dardzsilingi sírja nemzeti zarándokhelyeink között kitüntetett szereppel bír, amint arra fentebb 
többször is utaltunk, a múlt magyar India-utazói közül sokan felkeresték a síremlékét, és nincs ez 
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másként ma sem (15. ábra). Tudományos eredményei összegzésének, mindenekelőtt a tibeti nyelvtan 
és a tibeti–angol szótár (Csoma de Kőrös, 1834a, 1834b) összeállításának helyszínén, a Kolkatában 
található Bengáli Ázsiai Társaság székházában kiállítással és az ott felállított mellszobrával adóznak 
emléke előtt. A tibeti nyelv és kultúra állhatatos és sok megpróbáltatással járó tanulmányozásának 
nyugat-himalájai helyszínein, a kanami, phuktali és zanglai buddhista hegyi kolostorokban eltöltött 
évekre az idők során ott elhelyezett számos emléktábla utal.

14. ábra: Kőrösi Csoma Sándor mellszobra szülőfaluja főterén
Figure 14. The bust of Alexander Csoma de Kőrös on the main square of his native village

Forrás: https://www.terjhazavandor.ro/csomakoros/

15. ábra: A PTE 650 emlékexpedíció tagjai Kőrösi Csoma Sándor sírjánál Dardzsilingben 2016-ban
Figure 15. Members of the University of Pécs (PTE) 650 Remembrance Expedition at the tombstone of Alexander 

Csoma de Kőrös, in Darjeeling in 2016

Forrás: https://mersz.hu/dokumentum/matud__132

Szülőföldjén és Indián kívül Kőrösi számtalan további emlékhellyel rendelkezik a Kárpát-meden-
cében és azon túl is. A teljességre törekvés szándéka nélkül – szinte lehetetlen lenn a világ számos 
pontján fellelhető összes emlékhelyét nevesítenünk – említünk meg ezek közül néhányat. Különleges 
vonatkozásai miatt semmiképpen sem hagyhatjuk figyelmen kívül a hazai buddhista helyszíneken 

https://www.terjhazavandor.ro/csomakoros/ 
https://mersz.hu/dokumentum/matud__132
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található emlékhelyeket: a balatonkeresztúri Rabten Tashi Ling Tibeti Kultúrközpontban szobor 
emlékeztet rá, a Heves megyei Tar községben elhelyezkedő Buddha Parkban pedig a róla elnevezett 
emlékpark és békesztúpa hívja fel rá a figyelmet. A Pilisben kilátó viseli a nevét. Egykori alma mate-
rében, a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban, Sepsiszentgyörgyön, a Tolna megyei Tevelen, az egykori 
Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézményben, Göttingenben, egykori szálláshelyén, Teheránban, 
keletre tartó útjának egyik állomásán és még sok más helyen emléktáblákat állítottak a tiszteletére. 
A szegedi Nemzeti Emlékcsarnokban szimbolikus sírhelye (kenotáfiuma) látogatható. Mindezek 
mellett több közintézményben – köztük az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban – és köztereken (16. 
ábra) találkozhatunk a szobraival.

16. ábra: Kőrösi Csoma Sándor köztéri szobra 1968-ból, Pécsett. Alkotó: Antal Károly

Figure 16. Street statue of Alexander Csoma de Kőrös in Pécs. Sculptor: Károly Antal, erected in 1968

Forrás: https://mapio.net/pic/p-35318799/

Ópusztaszertől a fővárosig több mint hatvan településünkön találkozhatunk róla elnevezett közterek-
kel, illetve több mint tíz közoktatási intézmény, általános és középiskolák viselik a nevét hazánkban 
(17. ábra).

A Kőrösi Csoma Sándor emlékét idéző intézmények, szervezetek, tárgyak, kiadványok sora ezzel 
még korántsem teljes. Néhány további példa: a Magyar Tudományos Akadémia Keleti Könyvtárának 
Csoma Gyűjteménye; a svédországi magyarok kulturális életének szervezésében, nemzeti identitása 
ápolásában kulcsszerepet játszó göteborgi Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Kör; az ugyancsak róla 
elnevezett Kőbányai Kulturális Központ; a megalapításának 100. évfordulóját 2020-ban ünneplő 
Kőrösi Csoma Társaság, a hazai orientalisztika tudományszervező intézménye; a magyarországi 
keletkutatás legkiválóbb eredményeit közzétevő könyvsorozat, a Kőrösi Csoma Kiskönyvtár (18. 
ábra). Emellett több bélyegsorozaton is megjelent, sőt még tearózsa hibridet is neveztek el róla (Sző-
regi rózsa Online). Kőrösi Csomának természetesen a szakirodalmi emlékezete is monumentális: 
például a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának katalógusa a Kőrösi nevére szerzőként, címként 
vagy tárgyszóként történő keresés alkalmával 292 találatot jelez. Munkásságának, tudományos 
jelentőségének nemzetközi elismertségére utal, hogy a róla szóló Wikipédia-szócikkek 24 nyelven – 
köztük arabul, hindiül, japánul, kínaiul, örményül, baszkul is – elérhetők.
Az itt tárgyalt hét India-utazó esetében élő és érzékelhető emlékezettel Kőrösin kívül csak Stein 
Aurél rendelkezik, ami elsősorban saját művei, a róla szóló szakirodalom, emlékkonferenciák, 
időszaki kiállítások stb. keretében értelmezhető. A PTE Könyvtár állományában történt – a fentebb 

https://mapio.net/pic/p-35318799/


Zagyi, Nándor
18–19. századi magyar India-utazók emlékezeteVol. 17, Issue 2.

84

Kőrösi kapcsán említett – keresés 56 rekordot eredményezett, tehát hazai szakirodalmi láthatósága 
érzékelhetően halványabb, de egyértelműen számottevő, viszont Kőrösivel összevetve több, 34 
nyelven olvasható róla Wikipédia-szócikk. Fizikai emlékezete tudományos érdemeihez mérten 
nagyon szerény, ami nyilván abból a tényből eredeztethető, hogy polgári és zsidó származása, külföldi 
(angol) állampolgársága miatt Kőrösivel ellentétben nem válhatott az államszocialista időszak 
alatt erőteljesen formált nemzeti emlékezetben meghatározó szereplővé. Nemzetközi ismertsége a 
hazainál – nem meglepő módon – messze jelentősebb.

17. ábra: A hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium épülete

Figure 17. Building of the Alexander Csoma de Kőrös grammar school in Hajdúnánás

Forrás: http://pallertriasz.hu/korosi-csoma-sandor-gimnazium-rekonstrukcio-tervezes-hajdunanas/

A Stein emlékezeti terében fellelhető tárgyi elemek száma, annak objektumsűrűsége ismét csak 
Kőrösiével összevetve tehát sokkal alacsonyabb és területileg jóval kisebb diverzitású, szinte kizáró-
lag hazai és indiai helyszíneket tartalmaz. A budapesti szülőháza helyén álló épület falán 1976-ban 
helyeztek el emléktáblát (Polgárdy, 2012), a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében pedig a mellszobra 
látható. Magyarországon ezeken kívül az MTA Keleti Könyvtárának Stein-gyűjteménye emlékeztet 
rá, amelynek az állományát az általa az Akadémiára hagyott értékes magángyűjteménye adja, illetve 
egyetlen balatonfüredi utca viseli a nevét.

Három további külföldi helyszínről lehet és kell is megemlékeznünk Stein Aurél kapcsán. A 
újdelhi Nemzeti Múzeum közép-ázsiai anyagát bemutató Stein-gyűjtemény részeként látható a 
portréja és olvasható az életrajza, illetve tájékozató arról, hogy az ott bemutatott tárgyi emlékek 
Stein Aurél régészeti kutatásainak eredményeként kerültek napvilágra (Külhoni magyarok Online). 
2017-ben helyezték a felújított Stein-emlékkövet (19. ábra) a kasmíri Mohand Margon, azon a Szind 
folyó völgye fölé magasodó hegyháton, ahol állandó nyári sátorszállását felütötte, és ahová nyaranta 
rendszeresen visszatért pihenés és kutatási eredményeinek összegzése, írásba foglalása céljából 
(Rásonyi, 1960).

http://pallertriasz.hu/korosi-csoma-sandor-gimnazium-rekonstrukcio-tervezes-hajdunanas/
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18. ábra: A Kőrösi Csoma Kiskönyvtár sorozat kötetei

Figure 18. Some volumes of the Kőrösi Csoma Small Library series

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=4_db_konyv_a_Korosi_Csoma_Kiskonyvtar_
so&type=20&id=3985353

19. ábra: Stein Aurél kasmíri emléktáblája

Figure 19. Sir Aurel Stein’s Kashmiri memorial stele

Forrás: https://indiahangja.reblog.hu/stein-aurel

Kabulban található, ma is jó állapotban lévő, gondozott sírját az ország belpolitikai helyzete szabta 
lehetőségektől függően kisebb-nagyobb rendszerességgel látogatják az ott tartózkodó magyarok. E 
tekintetben nagy jelentőséggel bírt az elmúlt években a NATO afganisztáni magyar katonai missziója 
(20. ábra), mindazonáltal sírhelyének ismertsége, a nemzeti emlékezetben betöltött szerepe a dardzsi-
lingi Kőrösi Csoma-síremlékkel összehasonlítva sokkal kisebb. 

A többiek, Leitner Gottlieb Vilmos, Duka Tivadar, Ujfalvy Károly, Rehatsek Ede és Hauseg-
ger József hazai kötődései jóval halványabbak, Magyarországhoz gyenge szálakkal kapcsolódnak 
csupán, ezért érthetően a nemzeti emlékezetben, a hazai emlékezeti térben nem jelennek meg. Duka 
és Ujfalvy olvashatók magyarul, a róluk szóló irodalom viszonylag bőséges. Leitnerről, Rehatsekről 
és Hauseggerről azonban csupán szórványos információk állnak rendelkezésre magyarul.

https://bookline.hu/product/home.action?_v=4_db_konyv_a_Korosi_Csoma_Kiskonyvtar_so&type=20&id=3985353
https://bookline.hu/product/home.action?_v=4_db_konyv_a_Korosi_Csoma_Kiskonyvtar_so&type=20&id=3985353
https://indiahangja.reblog.hu/stein-aurel
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KÖVETKEZTETÉSEK

Kőrösi Csoma Sándor a nemzeti hős és példakép megtestesítője, megkérdőjelezhetetlenül a magyar 
nép fia, őshazájának fürkésze. Mind a szakmai, mind pedig a köznapi emlékezete élő és virágzó, 
mindenhol jelenlévő, etalonértékű. Stein Aurél, akinek a tudományos teljesítménye Kőrösiével 
egyenrangú, társadalmi háttere, polgári és zsidó származása okán, a második világháború utáni 
emlékezetpolitika által a brit érdekek képviselőjeként beállított tudósként, magyar nemzeti elkötele-
ződése ellenére nem tehetett szert ehhez hasonló népszerűségre. Bár munkái révén élénken jelen van 
a hazai irodalomban és tudományosságban, fizikai emlékezete halovány.

Duka Tivadar és Ujfalvy Károly tudományos teljesítményének lenyomata, szakmai elismertsége 
érzékelhető, de köznapi emlékezetük nem létező. Leitner és Rehatsek kizárólag angolul írtak, 
munkáik szűk tudományos kör számára lehetnek érdekesek, illetve értékesek, inkább csak tudo-
mánytörténeti jelentőségük van. Köznapi értelemben teljesen ismeretlenek. Utóbbiban azonban 
különleges életútja miatt igazi indiaivá vált magyarként komoly emlékezeti potenciál rejlik. Végül 
Hausegger élete és munkássága sajnálatos módon teljesen feledésbe merült. Rá rejtőzködő kincsként 
tekinthetünk csupán.

20. ábra: Stein Aurél sírja Kabulban

Figure 20. Sir Aurel Stein’s tomb in Kabul

Forrás: https://ma7.sk/kavezo/stein-aurel-a-vilaghiru-magyar-azsia-kutato
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Alexander Csoma de Kőrös’s journeys, scientific oeuvre and influence
from the point of view of geography

ABSZTRAKT
Kőrösi Csoma Sándor életművét számos tudományág tekinti a magáénak. Tudományos eredményei 
kapcsolódnak a nyelvészethez, az orientalisztikához, a tibetológiához, az indológiához, a vallástör-
ténethez és a buddhizmushoz. A magyarok őshazája iránti érdeklődését Budai Ézsaiás, Pray György 
cikkei és Blumenbach göttingeni professzor előadásai keltették fel benne. Elsajátította a tibeti nyelvet 
és az európai tudósok által addig nem ismert tibeti szakirodalom felhasználásával, valamint szemé-
lyes utazási tapasztalatai alapján megírta „Tibetország földleírása tibeti kútforrások szerint” című 
értekezését. A mű fontos adatokat és megállapításokat tartalmaz a tibeti tartományok, a gazdaság és 
a természet, az ásványkincsek és a folyók, tavak, jégárak jellegzetességeiről. Kőrösi Csoma Sándor 
jelentős szellemi hatást gyakorolt a magyar geográfusokra. Lóczy Lajos, Baktay Ervin, Cholnoky 
Jenő, Kádár László és Balázs Dénes egyaránt nagyra becsülte a munkásságát. Emlékét a Magyar 
Földrajzi Társaság egy róla elnevezett kitüntető éremmel őrzi. Szobrát a Magyar Földrajzi Múzeum 
kertjében 1984-ben állították fel.

Kulcsszavak: Nagyenyed, geográfia, Göttingen, Tibetország, utazások, földrajzi környezet

ABSTRACT
Many disciplines consider the oeuvre of Alexander Csoma de Kőrös as belonging to their field of 
expertise. His scholarly achievements are indeed related to linguistics, oriental studies, Tibetology, 
Indology as well as the history of religion, and Buddhism. Csoma de Kőrös’s interest in the original 
homeland of Hungarians was aroused by the articles of Ézsaiás Budai, György Pray and the lectures 
of Professor Blumenbach from the University of Göttingen. He mastered the Tibetan language and, 
using Tibetan literature hitherto unknown to European scholars, as well as his personal travel expe-
rience, he wrote a dissertation entitled “Land Survey of Tibet in Accordance with Tibetan Sources.” 
The paper contains important data on the characteristics of the Tibetan provinces discussing their 
economy and environment, as well as their mineral resources, rivers, lakes, and glaciers. Alexander 
Csoma de Kőrös had a significant intellectual influence on Hungarian geographers. Lajos Lóczy, 
Ervin Baktay, Jenő Cholnoky, László Kádár and Dénes Balázs all greatly valued his work. The 
Hungarian Geographical Society immortalized its memory with a laudatory medal. His statue was 
erected in the garden of the Hungarian Geographical Museum in 1984.
Keywords: Tibetan Land, geographers, journeys, geographical environment, Nagyenyed, Göttingen 
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BEVEZETÉS

Kőrösi Csoma Sándor – a maga korában – a legnagyobb távolságot megtevő magyar utazó volt, 
akinek jórészt magányosan megtett vándorlásai és tudományos munkássága korán kivívták kortársai 
elismerését. Közismert, hogy emberi jellemvonásai, magatartása, hazaszeretete és utazói teljesít-
ményei kora számos szellemóriását, gróf Széchenyi Istvánt és báró Eötvös Józsefet – az első felelős 
magyar kormány, a Batthyány Lajos vezette kormány két későbbi miniszterét – késztette méltató és 
megható megszólalásra. Az őshazakutatás, a nyelvészet, az orientalisztika, az indológia, a tibetológia, 
a vallástörténet, a buddhizmus kutatásának szakemberei gyakran idézik eredményeit. Nemzetközi 
viszonylatban elsősorban az angolszász világban – főleg Indiában és Nagy-Britanniában – tartják 
számon munkásságát.

Kevésbé ismeretes, hogy Kőrösi Csoma Sándor a természettudományok területén is maradandó 
értékeket hozott létre. A legváltozatosabb tájakon eltérő, olykor szélsőséges éghajlati-időjárási 
körülmények között, olykor nagyon nehéz, sivatagi vagy magashegységi terepviszonyokat leküzdve 
haladt célja felé. Az Ázsia belsejében feltételezett hajdani magyar őshaza elérése érdekében számos 
országgal, népcsoporttal, nyelvvel, vallással, kultúrával került közvetlen kapcsolatba. Életműve 
több ponton szorosan kapcsolódik a geográfiához. Sokrétű szellemi hatása kimutatható a magyar 
földrajztudomány kimagasló, nemzetközileg elismert személyiségei, Déchy Mór, Lóczy Lajos, Bak-
tay Ervin, Cholnoky Jenő, Kádár László és Balázs Dénes gondolkodásában és munkásságában. A 
jelen vizsgálat kapcsolódik abba a kutatási ívbe, amely részben a Modern Geográfia hasábjain India 
társadalmi-gazdasági-környezeti szféráinak elemzésével összefüggésben a hazai geográfiában – már 
korábban is – megjelent (Nemes, 2016; Singh, 2015; Singh, 2014; Fazekas, 2014; Wilhelm, 2008; 
Wilhelm & Zagyi, 2016; Kiss-Csapó, 2009).

 MÓDSZEREK

Az elsősorban orientalistaként, tibetológusként és őshazakutatóként számon tartott Kőrösi Csoma 
Sándor életműve számos ponton kapcsolódott a földrajzhoz, illetve jelentős hatást gyakorolt föld-
rajztudósok gondolkodására. E tény kevéssé ismert a hazai köztudatban. A jelen írásmű szerzője 
áttekintette a Csoma-életműre vonatkozó elsődleges forrásokat, és ezek alapján elemezte a geográfi-
ához kapcsolódó, személyekre, szellemi hatásokra vonatkozó adatokat. Külön figyelmet szentelt 
a Kőrösi Csoma Sándor utazásaival kapcsolatos terepi leírásoknak és helyszíneknek, valamint a 
korabeli, Csomától származó, a Bengáli Ázsiai Társaság kiadásában Calcuttában megjelent, eredeti, 
tibeti nyelvű forrásokon alapuló Tibet-leírásnak. Földrajzi nézőpontból elemezte a Csomával kap-
csolatos későbbi, jeles magyar geográfusok értékeléseit. A szerző megállapításaihoz hozzájárultak a 
dél-ázsiai utazásai során a Nyugat-Himalájában és Bengáliában, Kőrösi Csoma Sándor tevékenysé-
gének legfontosabb helyszínein szerzett személyes élményei és tapasztalatai.

EREDMÉNYEK

A kezdeti lépések szülőföldjén, Erdélyben

Kőrösi Csoma Sándor Erdély egyik távoli kis falvában, Csomakőrösön, a Háromszéki-havasok 
közelségében született 1784-ben. Szülőfalujából kisgyermekként tett kirándulásokat a környéken. 
Felfedezői kíváncsiságát ez a festői, olykor igen zord hegyvidéki földrajzi környezet ösztönözte. 
Kisgyermekként hozzáedződött a nehéz gyalogláshoz, a Kárpátok hirtelen megjelenő, veszedelmes, 
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olykor emberéleteket kioltó hideg szélviharához, a nemeréhez. Unokatestvére, a szilágysági reformá-
tus lelkipásztor, Csoma József jegyezte meg róla: „... ha egyszer gyaloglásnak indult, a cél előtt soha 
meg nem pihent.” (Kubassek, 1999).

Tanárai és a család – egyszerű székely földművesek – felismerték rendkívüli tudásvágyát, szor-
galmát és tehetségét, mely magasan kiemelkedett a többi gyereké közül, és falusi tanárai javaslatára 
a híres református nagyenyedi Bethlen Kollégiumba (1. ábra) íratták, hogy a tanulás révén képes 
legyen kitörni a szegényes falusi világból. Csoma diáktársa, mezőkövesdi Újfalvy Sándor jegyezte 
fel: „Kőrösi székely katona szegény szülőktől származott. Tíz éves korában gyalog kísérte atyja 
Enyedre. Az úton egy magyar forintot költött rá. De soha többet azután.” (Baktay, 1962).

A nagyenyedi Bethlen Kollégiumba nyúlnak vissza Csoma földrajzi stúdiumainak a gyökerei. 
Az indiai brit gyarmat határánál, Kennedy brit százados felszólítására 1825. január 28-án megírta 
máig egyetlen ismeretes önéletrajzát. A brit indiai határállomáson, Szabathuban vetette papírra az 
alábbi sorokat: „A liberális tudományok között legkedveltebbjeim voltak a nyelvészet, a földleírás és 
a történelem [...] hajlamom a fentemlített tudományok felé ösztönzött és arra késztetett, hogy tágabb 
tért keressek behatóbb mívelésük végett.” (Duka, 1885).

1. ábra: A nagyenyedi Bethlen Kollégium épülete

Figure 1. The Building of the Bethlen College in Nagyenyed

Forrás: a szerző saját felvétele
Source: own photo

Az eredeti életrajzot a Bengáli Ázsiai Társaság archívumában, Kalkuttában őrzik. A gróf Széchenyi 
Béla vezette, 1877–1880-as kelet-ázsiai expedíció geológus tagja, Lóczy Lajos elsőként találta meg 
(Lóczy, 1886), de egy esztendővel később tette közzé, mint Duka Tivadar, a brit hadsereg orvosa, 
Csoma első életrajzírója. A forrás fontos, közvetlen bizonyíték arra nézve, hogy a geográfia Csoma 
életének egyik meghatározó vezérfonala volt.

A nagyenyedi Bethlen Kollégiumban Csoma földrajztanára volt Benkő Ferenc (1745–1816), 
aki német egyetemeken, Freibergben és Göttingenben tanult, és jelentős tudományos szakirodalmi 
munkásságot fejtett ki. Ő írta meg az első magyar nyelvű ásványtani szakkönyvet, mely „Magyar 
mineralógia” címen jelent meg (Benkő, 1786).

Számos ázsiai vonatkozású földrajzi leírást adott ki. Figyelemorientáló műve, a „Napkeleti 
utazók” olyan ázsiai útleírásokat tartalmaz, melyek Csomára sem lehettek hatástalanok. A „ter-
mészethistória” professzoraként Benkő Ferenc olyan szilárd alapokat adott tanítványainak, melyek 
Csoma későbbi munkásságában is érzékelhetők (Kubassek, 1999, 1985, 1992, 1999, 2019a, 2019b).
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Göttingeni tanulmányok és ösztönzések

Csoma életének fontos szakasza kötődik a Göttingeni Egyetemhez (2. ábra), ahol 1816. április 11. és 
1818. július 29. között folytatott tanulmányokat. A Göttingeni Egyetem meghatározó szellemi hatást 
gyakorolt a magyar tudományos élet számos jeles személyiségére. Kőrösi Csoma itt érett tudóssá, itt 
vált kutatóvá. Tájékozódásában szinte szárnyakat kapott, és olyan távlatok nyíltak meg előtte, melyek 
Erdélyben elképzelhetetlenek voltak.

2. ábra: A göttingeni egyetem épülete

Figure 2. The building of the university in Göttingen

Forrás: a szerző saját felvétele
Source: own photo

Közismertek a jeles göttingeni német tudósokhoz, Heeren és Eichorn professzorokhoz kötődő szoros 
kapcsolatai. Göttingenben ismerhette meg Nibur arábiai és indiai utazásainak hátterét, szervezési, 
előkészítési részleteit és megvalósításának körülményeit. Frigyes dán király göttingeni professzorok 
ajánlására adott pénzügyi segítséget Nibur keleti utazásaihoz.

A Göttingeni Egyetemi Könyvtár számos ázsiai útleírást őrzött, melyek fontos ösztönzők lehettek 
Csoma érdeklődésére, célkitűzéseinek kialakítására.

Csoma tanárai közül Johann Fridrich Blumenbach (1752–1840) nevét kell kiemelni, mert 
előadásaiban ő tett említést arról, hogy a magyarok a kínai évkönyvekben szereplő ujguroktól szár-
mazhatnak. Szerinte a magyarság ősrokonainak leszármazottai valahol Dzsungáriában élhettek, de 
hogy pontosan hol, azt a jövő kutatási feladatának tartotta.

A közlések nem lehettek újak, mert Nagyenyeden a Bethlen Kollégium könyvtárában hozzáfér-
hetőek voltak Pray György és Budai Ézsaiás hasonló feltételezéseket közreadó munkái.

A két tanintézetben egymástól függetlenül kapott, de egyfelé mutató orientációs irányok 
felerősítették egymást és segítették Kőrösi Csoma Sándor őshazakutatási és utazási terveinek a 
megfogalmazását, illetve a konkrét célkitűzéseket.
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Tibetországnak földleírása – a legfontosabb bizonyíték a földrajz területén

Csomát nemcsak a megtett útvonal tekintélyes hosszúsága – összesen több mint 12 ezer kilométer! 
–, hanem az általa írt, úttörő jelentőségű tudományos dolgozat is méltán teszi érdemessé arra, hogy a 
geográfusok is tiszteljék és a magukénak tekintsék. Kőrösi Csoma Sándor az első európai tudós, aki 
a Nyugati-Himalájában, Kis-Tibetben, Ladak és Zanszkár tartományokban – a történelmi Kasmír 
(3. ábra) ma Indiához tartozó részén – életvitelszerűen töltött hosszabb időt. E távoli térségben, igen 
nehéz terepviszonyok között helyszíni tanulmányokat folytatott, illetve közvetlen tapasztalatokat 
szerezhetett, a tibeti nyelv ismeretében pedig eredeti írásos forrásokhoz juthatott.

3. ábra: Kasmíri táj: a Sindh folyó völgye

Figure 3. Landscape in Kashmir: valley of the Sindh river

Forrás: a szerző saját felvétele
Source: own photo

Munkájának becses gyümölcse a Bengáli Ázsiai Társaság folyóiratában közreadott, Tibetországnak 
leírása, tibeti kútforrások szerint című tanulmánya, melyet első ízben magyar nyelven Duka Tivadar 
tett közzé (Duka, 1885). A tanulmány részletesen taglalja Tibet és környezete domborzati, vízrajzi és 
népességi viszonyait. Tibet központi fennsíkját U-tsang néven emlegeti. (Sajnos, semmilyen térképet 
nem mellékel, és ez a fogyatékosság megnehezíti a területek egymástól való pontos elhatárolását. 
Kétségtelen tény, hogy akkoriban egy térkép külföldi általi birtoklása önmagában a kémkedés bizo-
nyítékaként is értelmezhető lehetett volna a gyanakvó természetű, földjük függetlenségét minden 
áron megőrizni akaró tibetiek szemében).

Figyelme kiterjed a településekre, a mezőgazdasági termelésre, a termeszthető növények elő-
fordulására, az éghajlati, időjárási körülményekre, a kereskedelmi útvonalakra, az árucserére, a 
kolostorokra és az egymással való viszonyra, ellentétekre, háborúskodásokra.

A politikai földrajz első nyomelemeit vélhetjük felismerni az alábbi sorokban: „Ladak tartomány 
hajdani neve Mar-yul, maiglan is saját fejedelme alatt áll, de a chinaiak politikai irányához alkal-
mazkodni kénytelen. Zanskar, Purik és Nubra kerületekre van felosztva Ladak tartomány összes 
lakossága a huszezer családot nem haladja meg. Fele része ezeknek mohamedán vallású, mégpedig 
Shia felekezetű. Leh (slé) a tartomány fővárosa, fejedelmi székhely és tekintélyes város...”

E területeket Csoma bejárta, de olyan vidékről is ad hírt, ahová személyesen nem juthatott el. 
Bhutánt így mutatja be: „Bhutánország (Lhopáto) lakosai nyelvük, vallásuk és politikai összekötte-
téseik folytán Tibethez tartoznak, de szokásaikban és viseletükben sokat elsajátítottak az indiaiaktól 
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s általában sokkal többet adnak a tisztaságra, mint a tibetiek [...]. Bhután lakosai elkorcsosult tibeti 
nyelven beszélnek, de bírnak vallásos intézetekkel és nagyszámú könyvvel, vallásférfiaik a tibeti 
nyelvben és irodalomban jártasak. Vallásra nézve buddhisták, még pedig az úgynevezett Brukpa 
vagy Dukpa felekezethez tartoznak.”

A fenti sorok jelzik, hogy Csoma milyen sokrétű figyelmet fordított a leírt országokra. Híradásai 
részletesek, korrektek, pontosak és találóak. 

A természeti jelenségeket sem hagyta figyelmen kívül. Feltehetően ő az első, aki egy tibeti gejzír 
működéséről tudósít, valószínűleg írásbeli források és elmondások alapján: „Ásvány- és gyógyvizek 
Az U és a Tsang tartományok területén találtatnak hővízű források, melyek bőrbajoknál a köszvény 
gyógykezelésénél használtatnak, de a Mapham tavától keletre fekvő bérczek között ily meleg forrás 
nagy számban találtatik, különösen van ott egy földhorpadás, melyből folytonos gőztömeg párolog s 
időszakonkint forró víz tör ki nagy zajjal s sugára 12 láb magasságra lövell.” (Duka, 1885). 

Lehetetlen nem érzékelni az önkéntelen párhuzamot Kőrösi Csoma Sándor szülőföldjével, 
Kovásznával, melynek gyógyvizeit és a környező ásványvízforrásokat, borvizeket nemcsak a Szé-
kelyföldön, hanem egész Erdélyben, sőt az egész Kárpát-medencében ismerték. Csoma az utóvulkáni 
működést reprezentáló, aktív, gyakran morajlással kísért iszapkitöréseket produkáló kovásznai 
Pokolsár közelében nőtt fel, és kicsiny gyerekként láthatta a természet erőinek a működését.

Az erdélyi ércbányák párhuzamát idézik az alábbi sorok: „Bányákat csak ritkán mívelnek 
Tibetben. Nari és Gugé tartományok éjszaki részein aranyport szedegetnek, Zanskar és Beltistan 
tartományok területein pedig a folyam medréből mossák ki. Ha a lakosok a bányák műveléséhez 
értenének, sok helyen aranyat, ezüstöt, vasat, rezet és ónt találnának.”

Csomát gyermekkori, természetközelben szerzett élményei, az erdélyi földrajzi környezet hatásai 
egész életén át végigkísérték. Bethlenfalvy Géza több előadásában mutatott rá, hogy a himalájai, az 
európaitól eltérő földrajzi környezet, Ladak mennyire meghatározta és egyben korlátozta Csoma 
életstílusát, tájékozódását, személyes kapcsolatteremtési lehetőségeit és szokásait, például. a 
táplálkozását.

Kőrösi Csoma Sándor szellemi hatása a geográfia művelőire

Kőrösi Csoma Sándor ázsiai utazásai nagy hatást gyakoroltak kortársaira, de az utókor számos híres 
egyéniségére is. Közéleti személyiségek, tudósok, írók, költők, festőművészek, szobrászok alkotá-
saikkal állítottak emléket a nemzetközi hírű világvándornak, aki körül valóságos kultusz alakult ki. 
A sorból a geográfia jeles magyar művelői sem maradtak ki.

Déchy Mór, a Kaukázus feltáró kutatója elzarándokolt a dardzsilingi síremlékhez, s hírt adott 
arról a földcsuszamlásról, mely a temetőben az angolok által emelt síremléket is érintette. Lóczy 
Lajos közreadta Csoma Szabathuban 1825. január 28-án írt első és egyetlen önéletrajzát, melyet 
Calcuttában, a Bengáli Ázsiai Társaság székházában (4. ábra) talált meg.

Baktay Ervin 1928-ban saját elhatározás alapján, önerőből, állami támogatás nélkül végigjárta 
Csoma indiai útvonalát (5. ábra), és a nyugat-himalájai kolostorok, Zangla és Phuktal (6. ábra) felke-
resésével elsőként adott plasztikus, érzékletes képet arról a zord magashegyi földrajzi környezetről, 
melyben a székely tudós élt és dolgozott. Örökbecsű munkája, A világ tetején című, eredeti fény-
képekkel illusztrált útleírása a Magyar Földrajzi Társaság könyvsorozatának talán legolvasottabb 
köteteként vált népszerűvé (Baktay, 1930). Később két önálló könyvet szentelt Kőrösi Csoma Sándor 
életútjának bemutatására (Baktay, 1942, 1962).
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4. ábra: A Bengáli Ázsiai Társaság székháza Calcuttában

Figure 4. The Building of the Asiatic Society in Calcutta

Forrás: a szerző saját felvétele

Source: own photo

5. ábra: Baktay Ervin kasmíri muszlim kísérőivel Nyugat-Tibetben

Figure 5. Ervin Baktay and his Kashmirian escorts in Western Tibet

Forrás: Baktay (1930)

Source: Baktay (1930)

Az általa szerkesztett Földgömb című földrajzi ismeretterjesztő folyóiratban többször népszerűsítette 
Csomát, akit az ifjúság elé állított, mint példaképet. Baktay Ervin munkásságának Csomára vonat-
kozó részleteit és jelentőségét Bethlenfalvy Géza Érden, a Magyar Földrajzi Múzeumban szervezett 
konferencián részletesen elemezte (Bethlenfalvy, 1991).

Baktay hatására Cholnoky Jenő is intenzíven foglalkozott Kőrösi Csoma Sándor személyiségé-
vel, göttingeni tartózkodásával (Cholnoky, 1942a) és egy életrajzi kötettel tisztelgett munkásságának 
(Cholnoky, 1942b). Az ő kezdeményezésére 1942-ben közadakozásból készült el Antal Károly 
szobrászművész Kőrösi Csoma Sándort ábrázoló szobra, mely négy évtizeden át egy kőbányai sírkő-
faragó telepén rejtőzködött (Kubassek, 1985). A szobrot 1984-ben – még az alkotóművész életében 
– sikerült felkutatni és felállítani Érden, a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében (7. ábra).
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6. ábra: A phuktali buddhista kolostor épületegyüttese

Figure 6. The building complex of the Buddhist Monastery in Phuktal

Forrás: a szerző saját felvétele
Source: own photo

7. ábra: Kőrösi Csoma Sándor szobra Érden, a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében

Figure 7. Csoma de Kőrös’ statue in the garden of the Hungarian Geographical Museum, Érd

Forrás: a szerző saját felvétele 
Source: own photo

Kádár László debreceni professzor előadásaiban és tudománytörténeti speciálkollégiumán gyakran 
emlegette Kőrösi Csomát, akit a tájkutatás hazai úttörőjének tartott. Az ő gondolatai inspirálták 
Magyari Lajos erdélyi költőt, akinek híres Csoma-versét hét nyelvre – köztük hindire – lefordíttatta, 
és eljuttatta a világ számos egyetemének földrajzi tanszékeire, majd bemutatta az 1971-ben Indiában 
rendezett Földrajzi Világkongresszuson.

Kovásznai kötődései okán külön figyelmet fordított Csoma származására, családi körülményeire, 
születési dátumára (Kádár, 1974). A Magyar Földrajzi Múzeum megalapítója, Balázs Dénes számos 
előadásában fejezte ki tiszteletét a székely vándor iránt, akinek arcképe, Budai György fametszete 
érdligeti otthonának íróasztala mellett volt elhelyezve. Balázs Dénes adott hírt Kőrösi Csoma elve-
szettnek hitt, Japánban őrzött szobráról (Balázs, 1981).
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Halála után megjelent önéletrajzában vallott arról, hogy világjárásai során hátizsákkal, szerény 
körülmények közepette, sok nélkülözéstől szenvedve mindig Kőrösi Csoma Sándort tekintette pél-
daképének (Balázs, 1995). A Magyar Földrajzi Társaság egyik patinás kitüntetése, a Kőrösi Csoma 
Sándor-érem azon geográfusok munkásságát hivatott elismerni, akik utazásaikkal, publikációikkal, 
személyes kapcsolatteremtő munkájukkal segítik a földrajz értékeinek hazai és külföldi érvényesí-
tését és elismertetését.
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Shadow on the Silk Road

ABSZTRAKT
A világhírű magyar–brit régész, Stein Aurél 1907-ben épp a Tárim-medencében járt a Selyemút 
belső-ázsiai szakaszára vezetett második nagy expedícióján, amikor ritka csillagászati jelenség, 
egy teljes napfogyatkozás szemtanújává vált. Benyomásait Romvárosok Ázsia sivatagjaiban című 
művében is megörökítette. Ugyanebben a pillanatban a színes fotózás úttörője, Szergej Mihajlovics 
Prokugyin-Gorszkij egy orosz tudományos expedíció tagjaként épp Orosz-Turkesztán (a mai 
Üzbegisztán) egyik hófödte domboldalán, egy hófúvás közepén igyekezett elkészíteni a világ első 
színes fotóját egy teljes napfogyatkozásról. Ezzel különös módon a Selyemút magyar régészének és 
orosz fotográfusának élete egy momentum erejéig összefonódott. Tanulmányomban ezt a különleges 
pillanatot járom körül csillagászati, földrajzi és történeti szempontból egyaránt.

Kulcsszavak: napfogyatkozás, Selyemút, Stein Aurél, Szergej Mihajlovics Prokugyin-Gorszkij

ABSTRACT

The world-famous Hungarian–British archaeologist Aurel Stein was just visiting the Tarim basin on 
his second major expedition to the Inner Asian section of the Silk Road in 1907, when he became a 
witness to a rare astronomical phenomenon, a total solar eclipse. He also captured his impressions in 
his work entitled Ruins of Desert Cathay, also published in Hungarian. At the same moment, Sergei 
Mikhailovich Prokudin-Gorsky, a pioneer in color photography, as a member of a Russian scientific 
expedition was trying to take the world’s first color photograph of a total solar eclipse on a snow-
capped hillside in Russian Turkestan (today Uzbekistan), in the middle of a snowstorm. In a special 
way, the lives of the Hungarian archaeologist and the Russian photographer of the Silk Road were 
intertwined for a moment. In my paper I take a look at this special moment from an astronomical, 
geographical, and historical perspective as well.
Keywords: Sir Aurel Stein, Mikhailovich Sergei Prokudin-Gorsky, Silk Road, solar eclipse
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2 India komplexitása, számos témát fókuszba helyező vizsgálata már a kérdéskör összetettsége és területi differenci-
áltsága okán is indukálta, hogy az ország és környezetének elemzésébe számos hazai kutató bekapcsolódhatott, a 
térség vizsgálata a geográfusok és a földrajztudomány határterülteinek képviselői érdeklődését is felkeltette (Singh, 
2014; Fazekas, 2014; Wilhelm, 2008; Nemes, 2016; Singh, 2015; Wilhelm & Zagyi, 2016; Kiss-Csapó, 2009).
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BEVEZETÉS

Az írott források számos csillagászati jellegű feljegyzést őriztek meg számunkra az elmúlt évezre-
dekből. Többnyire olyanokat persze, amelyek bárki számára szabad szemmel is érzékelhetők voltak, 
így hullócsillag-rajokat (azaz meteorokat, meteoritokat),3 üstökösök feltűnését,4 szupernóva-robba-
násokat5 és napfogyatkozások egész sorát.6 

Az emberekre kifejtett azonnali lélektani hatás szempontjából valószínűleg a legjelentősebbek a 
napfogyatkozások voltak, hiszen az élet alapját jelentő, a meleget és fényt biztosító Nap elfogyása/
eltűnése a nappali égbolton meglehetősen erős érzelmeket váltott/válthatott ki (noha a meteoritok 
földet érése, avagy az üstökösök feltűnése is egyértelműen baljós jeleknek számítottak).

Napfogyatkozásról egyébként akkor beszélhetünk, amikor a Hold részben vagy egészben elta-
karja a szemlélő számára a Napot. Noha a Hold átmérője kb. 400-szor kisebb a Nap átmérőjénél, 
ugyanakkor hozzávetőleg 400-szor közelebb is van a Földhöz, így a Földről nézve a Nap és a Hold 
látszólagos átmérője közel azonosnak tűnik. Így, amikor a Hold a Nap és a Föld között egy megha-
tározott pozícióba kerül, képes részlegesen vagy teljesen eltakarni a Napot (1. ábra).7 Az említett 
égitestek bonyolult elliptikus pályája miatt erre csak meghatározott időközönként kerül sor a Föld 
különböző pontjain.

Modern csillagászati ismereteink szerencsére ma már lehetővé teszik, hogy akár évezredekre 
visszamenőleg meghatározhassuk például az egykori (teljes vagy részleges) napfogyatkozásokat, 
nem csak időben a lehető legpontosabban, de földrajzi értelemben is körülírva a napfogyatkozás 
által érintett területek pontos kiterjedését. Fred Espenak, a neves amerikai csillagász állította 
össze és a NASA honlapján (Nasa Eclipse Web Site) tette elérhetővé az elmúlt évezredek összes 
napfogyatkozását.8 Ezt a hosszú listát immár nem nehéz összevetni azon különböző feljegyzésekkel, 

3 A Földre lehulló meteoritok már ókori és középkori forrásokból is jól ismertek. Közismert, hogy a mekkai 
Kába-kő is feltehetően egy vasmeteorit darabja, de meg lehet említeni II. Murszilisz hettita uralkodó (uralk. Kr. e. 
1321–1295) évkönyvét is, melyben megjelenik egy történet, melyben a Viharisten „ledobta villámát” és lerombolta 
Apasza, azaz Epheszosz városát (Weinfeld, 1983, p.139, 93. jegyzet; Lawson Younger, 1990, p. 150, 208, 312, 27. 
jegyzet; Rutherford, 2020, p. 224). Ezt a leírást a kutatók többsége egy meteorit becsapódásával azonosítja. Később 
a kő isteni tiszteletben részesült a városban, ahol összekapcsolódott a Magna Mater-kultusszal. A legrégebbi olyan 
meteorit, melynek a pontos érkezési ideje is ismert, az az ensisheimi, amely 1492. november 7-én csapódott be a ma 
Franciaországhoz tartozó kisváros mellett (Rowland, 1990; Marvin, 1992; McBeath, 2011).

4 Talán mind közül a legismertebb a Halley-üstökös, amely az ókor és a középkor folyamán is több alkalommal 
visszatért, hiszen minden 75–76. évben megfigyelhető bolygónk felszínéről (Yeomans, et al., 1986; Hughes, 1987; 
Miholcsa, 2017).

5 A legkorábbi ismert szupernóvát kínai csillagászok jegyezték fel Kr. u. 185-ben (Stothers, 1977, Zhao et al., 2006). 
A legfényesebb robbanás (ennek fényénél éjszaka is dolgozni vagy olvasni lehetett) viszont 1006-ban történt; ezt a 
Föld számos pontjáról hónapokig látni lehetett. Ugyancsak kínai források emlékeztek meg a 1054-es szupernóváról 
(Breen & McCarthy, 1995; Stephenson & Green, 2003. – A Földről szabad szemmel látható két utolsó szupernóva 
1572-ben és 1604-ben tűnt fel (Stephenson & Green, 2002; Ruiz-Lapuente, 2004, stb.). Az utóbbit a neves csillagász, 
Johannes Kepler írta le részletesen.

6 A korai forrásainkból számos napfogyatkozásra vonatkozóan rendelkezünk izgalmas adatokkal (Ponori Thewrewk, 
1999), sőt ezeknek akár régészeti/numizmatikai nyomai is lehetnek (vö. Maróti, 2011).

7 Mindehhez részletesebben lásd: Bruce, 1999; Littmann et al., 2008; Bakich, 2016. – A jobban ismert részleges 
és teljes napfogyatkozások mellett léteznek úgynevezett gyűrűs vagy hibrid napfogyatkozások is, ezek azonban 
valamivel ritkábbak. Gyűrűs napfogyatkozásról akkor beszélhetünk, ha az égitestek elliptikus pályáján ugyan egy 
vonalba kerül a Nap a Hold és a Föld, de a Nap valamivel távolabb helyezkedik el a Földtől, így bár a Hold kitakarja 
a Nap korongjának zömét, de nem a teljeset, így a Nap széle gyűrű alakban látszik a Hold sziluettje körül. A 
hibrid napfogyatkozás még a gyűrűsnél is ritkább (az összes napfogyatkozás mintegy 1%-a ilyen). Lényegében ez 
egy átmenet a gyűrűs és a teljes napfogyatkozás között. Többségük gyűrűs napfogyatkozásként kezdődik és teljes 
napfogyatkozásként ér véget, s azért jönnek létre, mert a Hold által vetett teljes árnyék a Föld gömbölyű alakja 
miatt a napfogyatkozás elején még nem éri el a Földet, majd egy időre a Föld felszíne a teljes árnyék alá kerül, ám 
a napfogyatkozás végére „kifordul” alóla, és újra a teljes árnyék mögött lesz. Egyébként a Holdnak a Földtől való 
távolodása miatt a látszó átmérője folyamatosan csökken, és számítások szerint kb. 600 millió év múlva olyan 
távolra kerül, hogy többé már nem lesz képes teljesen elfedni a napkorongot, ettől kezdve teljes napfogyatkozás a 
Föld felszínéről nem lesz megfigyelhető.

8 Five millenium catalog of solar eclipses (https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/catalog.html – utoljára meglátogatva: 
2021. 11. 30-án). 

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/catalog.html
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írott forrásokkal, amelyek a történelmi korok napfogyatkozásairól szólnak. Ezek többségét mára 
meglehetősen alaposan feldolgozták, kielemezték. Különösképpen azokat, amelyek akár történelmi 
jelentőséggel is bírtak, mivel például megfordították egy-egy csata vagy háború állását stb. (Ezek 
döntő többsége persze teljes, gyűrűs vagy hibrid napfogyatkozás volt.)9

1. ábra: A napfogyatkozások típusai
Figure 1. Types of solar eclipses

 MÓDSZEREK

Jelen kutatásom során alapvetően öt forráscsoport vonatkozó adatainak feldolgozását és összefésülését 
végeztem el. Egyrészt, a magyar származású, de brit szolgálatban álló Stein Aurélra és történetünk 
másik főszereplőjére, Szergej Mihajlovics Prokugyin-Gorszkijra vonatkozó szekunder források 
ide vonható adatait gyűjtöttem össze. Másrészt, a két személy naplórészleteit, kéziratos munkáit is 
vizsgáltam, továbbá Stein, illetve Prokugyin-Gorszkij fotógyűjteményeit tekintettem át. Elsőként 
Stein Aurél fotóit, amelyek egy része Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
Keleti Gyűjteményében, a másik része pedig az Egyesült Királyságban található (ezek egy jelentős 
része elérhető az International Dunhuang Project oldalán). Másodikként Prokugyin-Gorszkij 
fotógyűjteményét, amelyet az amerikai Kongresszusi Könyvtár digitalizált. Mindezekhez a NASA 
oldalait, leginkább Fred Espenak világhírű amerikai csillagász napfogyatkozásokkal kapcsolatos 
táblázatait, adatsorait, valamint a Karatag földrengéshez kapcsolódó tektonikai adatsorokat 
tekintettem át. Ezen adatok szintetizálása képezte jelen munkám gerincét.

EREDMÉNYEK

Több mint 100 évvel ezelőtt volt egy olyan teljes napfogyatkozás, amely mindmáig talán kevés 
figyelmet kapott. Noha ennek a napfogyatkozásnak nem volt történelem- vagy akár sorsfordító 
szerepe, de roppant érdekes adalékokkal szolgál az egykori Selyemút megismerésének históriájához.

9 Ilyen lehetett például akár a trójai háború is (vö. Henriksson, 2012, további adatok egész sorát lásd: Petriello, 2016).
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Történetünknek két főszereplője van, akiknek a személyisége, a pályája és kiindulópontja talán 
nem is különbözhetne ennél jobban, az említett napfogyatkozás különös módon mégis összekapcsolta 
őket. Az egyikük a magyar származású, de hosszú évtizedekig brit szolgálatban álló Stein Aurél (2. 
ábra), aki három nagy sikeres régészeti expedíciót vezetett az egykori belső-ázsiai Selyemút vidékére, 
a Tarim-medencébe és környékére. Eredményei révén pedig a Selyemút régészeti kutatásának egyik 
úttörőjévé és legnagyobb hatású alakjává vált.10

2. ábra: Stein Aurél (1862–1943), magyar–brit kutató

Figure 2. Aurél Stein (1862–1943), Hungarian–British researcher

Forrás: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page) 
Source: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page)

Stein első expedíciója a brit–indiai kormány támogatásával 1900–1901-ben zajlott le. Ekkor a 
Pamíron keresztül jutott a Tárim-medencébe, ahol zömmel Khotan város környékén régészeti lelőhe-
lyek (települések, buddhista szentélyek stb.) egész sorát fedezte fel (Stein, 1903, 1907, 1933 stb.). 
Ez meghozta számára a világhírt és a lehetőséget, hogy újabb – a korábbinál még komolyabb, még 
nagyobb területre kiterjedő és időben még hosszabb – expedíciót szervezzen. 

Stein 1906-ban indult el Északnyugat-Indiából erre a második útjára. 1907 elejére – miután 
a 6 évvel korábbi ásatási helyszíneit ismét felkereste, és újabb leletegyüttesek egész sorát tárta 
fel – már Khotantól keletre, a Charchan-darja folyó (Qarqan he – Qiemo) völgyébe terjesztette ki 
kutatásait (Stein, 1921). 1907. január 13-án embereivel szokásos ritmusában folytatott leletgyűjtést a 
folyó völgyében található egyik lelőhelyen (Shāh-tokhtaning-köli – Stein, 1921), de a következő nap 
délelőttje Stein számára is egészen meglepő fordulatot tartogatott. De mondja el a történteket ő maga:

„Még délelőtt visszaérkeztem a tanyára, ahol levelek írásával töltöttem a napot. Írásbeli dolgaim-
mal csak másnapra készültem el. Elhatároztam, hogy ezt az egész napot ott töltöm. A késedelmet nem 
volt okom megbánni. Alig indítottam útnak délelőtt 11 órakor Ibráhímot postámmal Csarkhlik felé, 
meglepő égi tünemény színpompája vette kezdetét. Egyre növekvő sötétség árnyai ereszkedtek alá; 
az ég sajátságos sárgás és barnás színt öltött. Első pillanatban kelet felől közelgő homokviharra 

10 Érdemes megemlíteni, hogy volt Steinnek egy negyedik expedíciója is e térségben 1930–1931-ben. Ez azonban a 
kínai hivatalnokok ellenállásán elbukott. S noha Stein néhány korábban már felfedezett és megkutatott lelőhelyre 
is eljutott, ásatásokat azonban ekkor már nem folytathatott, és végül dolgavégezetlenül el kellett hagynia Kína 
területét, ahová soha többé nem térhetett vissza (Blair Brysac, 1997; Meyer & Blair Brysac, 2001; vö. Felföldi, 2011).

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
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gondoltam. De a levegő csendes volt, s egyetlen hang nem hallatszott. Azután a Napra tekintettem, s 
láttam, hogy golyójának fele sötét fátyol mögé rejtőzött. Rögtön megértettem ekkor, hogy Napfogyat-
kozás van, mely jó szerencsémre teljesnek bizonyult Belső-Ázsia e rejtett, messzi zugában.

Sohasem felejtem el az ég sárga és kék színeinek titokzatos ragyogását nyugat felől és a szem-
határ alját beszegő zöld szalag élénk fényességét. Semmiféle szóval le nem festhetem ezt a nagyszerű 
színjátékot vagy a Nap tányérjának ezüstös glóriáját a teljes fogyatkozás pillanataiban. A néma 
csendben szétterülő táj fölött kísérteties sárga fény szállongott. Ebben a világításban minden olyan 
valószínűtlennek tűnt körös-körül: a folyó széles, fénylő jégtükre, a parti erdőség barnálló öve és túl 
rajta a homokbuckák sorai. És amikor a Nap fénye fokozatosan visszatért, mintha új élet fakadna az 
erdő fái között: felhangzott megint a madarak szava. 

Embereim, népük nembánomságával ültek tovább a tűz körül. Egyikük sem vette magának a 
fáradságot, hogy hozzám bármilyen kérdést intézzen.” (Stein, 2008, p. 233; ennek valamivel hosszabb 
angol eredetijét lásd: Stein, 1912, p. 433).

Stein és emberei tehát – ahogyan azt Stein maga is helyesen érzékelte – egy teljes napfogyat-
kozást élt át Ázsia szívében, az egykori Selyemúton.11 Hiszen csak ilyenkor, teljes napfogyatkozás 
esetén figyelhető meg a Nap koronája (a Nap több millió fokosra hevült külső légköre), valamint 
a napkorong szélén éppen zajló napkitörések, az úgynevezett protuberanciák. Steinnek az égbolt 
színére, az állatok viselkedésére vonatkozó megjegyzései is egyértelműen ezt támasztják alá.

3. ábra: Az 1907. január 14-én lezajlott teljes napfogyatkozás földrajzi kiterjedése
Figure 3. Geographical extent of the total solar eclipse occured on 14 January 1907

Forrás: Nasa Eclipse Website (https://eclipse.gsfc.nasa.gov) 
Source: Nasa Eclipse Website (https://eclipse.gsfc.nasa.gov)

Ma már Espenak fent említett számításai alapján pontosan tudjuk, hogy a napfogyatkozás maximuma 
épp a Takla-makán sivatag déli peremén volt megfigyelhető 1907. január 14-én, egy mintegy 180 
km-es sávban, maximális időtartama pedig 2 perc 25 másodperc volt (3. ábra). Úgy tűnik azonban, 
hogy Stein a teljes napfogyatkozást biztosító sáv északi peremén lehetett, hiszen a napkoronát csupán 

11 Vö. Central eclipse at local apparent noon: Greenwich Mean Time: 18h 12m (The American Ephemeris and Nautical 
Almanac for the year 1907, p. 436).

https://eclipse.gsfc.nasa.gov
https://eclipse.gsfc.nasa.gov
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néhány másodpercre láthatta. Ez pedig jóval rövidebb, mint a napfogyatkozás akkori maximális 
időtartama, amely 2 percig és 25 másodpercig tartott. S valóban, útvonalának leírása alapján Stein 
ekkor a mai Ruoqiang megye területén (Bayingolin Mongol Autonóm Prefektúra) tartózkodhatott, 
ez pedig valóban a teljes napfogyatkozást biztosító sáv szélén lehetett. Sőt ezen csillagászati adatok 
révén Stein második expedíciójának útvonalát is még precízebben azonosíthatjuk be (4. ábra).

4. ábra: Kínai-Turkesztán Stein Aurél harmadik expedíciója idején (1913–1915) 
[feketével jelezve a térség, ahol a napfogyatkozás szemtanúja volt a kutató]

Figure 4. Chinese Turkestan at the time of Aurél Stein’s third expedition (1913–1915)
 [the area where the researcher witnessed the solar eclipse is signed by black circle]

Forrás: The Geographical Journal Sept., 1916. 
Source: The Geographical Journal Sept., 1916.

Ezek alapján Stein leírásának különösen az a részlete érdekes, hogy közvetlen kíséretének tagjai 
(így közép-ázsiai török szolgái12 vagy épp Tarim-medencei, ugyancsak egy helyi török dialektust 
beszélő ásatási munkásai) nem tették szóvá az eseményeket, nem kérdeztek tőle semmit. Stein ugyan 
ezt emberei nemtörődömségével magyarázta, de lehetséges az is, hogy nem volt teljesen ismeretlen 
számukra e természeti jelenség.

S valóban! Espenak táblázatából kiderül, hogy 1882. május 17-én teljes, 1903. március 29-én 
pedig gyűrűs napfogyatkozás volt pontosan azon a vidéken, ahol 1907. január 14-én ismét teljes 
napfogyatkozást lehetett megfigyelni (5–6. ábra). Nem lehet tehát kizárni, hogy Stein emberei esetleg 
átélhették akár a három, akár a huszonöt évvel korábbi napfogyatkozást is. 

A különböző kultúrákban megjelenő, napfogyatkozással kapcsolatos képzetek is azt mutatják, 
hogy – noha akár évtizedek is eltelhettek egyes területeken két napfogyatkozás között – egyes népek 
és kultúrák már az ókorban és a középkorban is különböző magyarázatokat kerestek és találtak a 
ritka jelenségre. A Távol-Kelet egyes területein egy sárkány falta fel ilyenkor a Napot, mások, így a 
rómaiak szerint gonosz lények, szellemek ártó szándéka, a keresztények szerint pedig maga a Sátán 
okozta a jelenséget.13

12 Stein expedíciói térképészeti munkálatait kivétel nélkül az indiai térképészeti hivatalban (Survey of India) dolgozó 
szikh geométerekkel oldotta meg (így Rai Rām Singh, Rai Bahādur Lāl Singh, illetve Naik Rām Singh segítségével), 
ők ásatási technikusként is szerephez jutottak. Második expedíciójára azonban már egy kínai titkárt is felfogadott 
Jiang Xiaowang személyében, de kísérő személyzetét (szakácsok, kiszolgáló személyzet stb.) pashtuk, kasmíriak, s 
többnyire közép-ázsiai törökök közül verbuválta. Az ásatásai során segédkező munkásokat viszont a lelőhelyekhez 
legközelebb lévő települések földművesei közül toborozta. Ezek a Tárim-medencében kivétel nélkül a helyi török 
ajkú lakosságból kerültek ki (Stein, 1912: XIV, pp. 10–12 stb., 1921: IX–X stb., vö. Walker, 1995).

13 A magyar néphit egyes vidékeken a kakasokat tette ezért felelőssé: a Dunántúlon elterjedt elképzelés szerint a 
kakasok eszik meg a Napot napfogyatkozás idején (Jankó, 1902, p. 406; Ujvári, 1980, p. 222), más vidékeken a 
markolábnak nevezett mitikus lény (Diószegi, 1968; Bálint, 1980). 
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5. ábra: Teljes és gyűrűs napfogyatkozások 1881 és 1900 között
Figure 5. Total and annular solar eclipses between 1881 and 1900

A Föld számos pontján lármával, hangos zenével igyekezték elűzni ezeket. A középkori Európában 
félreverték a harangokat, befedték a kutakat az égi mérgezéstől való félelem miatt. Minden bizonnyal 
a Selyemút térségének török nyelvű lakói, így Stein kísérőinek is lehetett némi fogalma minderről.

6. ábra: Teljes és gyűrűs napfogyatkozások 1901 és 1920 között
Figure 6. Total and annular solar eclipses between 1901 and 1920

A török ajkú népek körében (így a csuvasoknál, oguzoknál, kipcsakoknál stb.) megjelenő vupăr a 
hold- és napfogyatkozásért (is) felelős kozmikus démon, egy gonosz szellem, avagy boszorkány 
volt, melynek elkergetésére a csuvasok égő fahasábokat vagy hamut dobtak az ég felé, kiabáltak, 
így próbálták meg elijeszteni azt (Dallos, 2019, 2020; vö. Karakurt, 2011). Nyilván azt sajnos már 
nem tudjuk rekonstruálni, hogy Stein kísérői vajon hittek-e a napfogyatkozás kapcsán a vupăr meg-
jelenésében.

Ugyanakkor roppant különös, hogy az expedíciói során rendszerint sok száz fotót készítő Stein 
épp ezt a csodálatos égi jelenséget nem fotózta le. Ennek oka valószínűleg abban kereshető, hogy 
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teljesen váratlanul érhette a napfogyatkozás:mire felállíthatta volna érzékeny fényképezőgépét, 
addigra az általa néhány másodpercig észlelt jelenség véget is ért.14

7. ábra: Stein Aurél fotója: „Sátor Ibrahim [Béggel] Jigdagil-öghilnél, 1907. január 13.”
Figure 7. Aurél Stein’s photograph: „Tent with Ibrahim [Beg] at Jigdagil-öghil, 13 January 1907”

Forrás: International Dunhuang Project (http://idp.bl.uk/ vö. Falconer 2006: 237) 

Source: International Dunhuang Project (http://idp.bl.uk/ vö. Falconer 2006: 237)

Történetünk másik főszereplőjét viszont a legkevésbé sem érte váratlanul a ritka csillagászati 
jelenség, sőt ő épp emiatt érkezett a közép-ázsiai Selyemút vidékére! A magyar–brit Stein Auréllal 
szemben viszont ő orosz volt. Szergej Mihajlovics Prokugyin-Gorszkijnak hívták (8. ábra).15 Ez a 
tehetséges kutató és feltaláló az egyik legősibb orosz arisztokrata család tagja volt. A Szentpétervári 
Egyetemen a világhírű orosz tudós, Dmitrij Mengyelejev tanítványa volt. S talán épp Mengyelejev 
volt az, aki felkeltette a fiatal Prokugyin-Gorszkij érdeklődését a kémia iránt. 19. század utolsó 
éveire Prokugyin-Gorszkij azonban egy új szenvedélyt talált magának, amely végül világhírűvé 
tette: a színes fotózást.16

1898-ban az Orosz Műszaki Társaság (Русское техническое общество) tagja lett, és ennek 
egyik találkozóján A hullócsillagok (meteoresők) fotózásáról címmel tartott előadást. A fotográfia 
mind jobban és jobban felkeltette Prokugyin-Gorszkij érdeklődését, nem csupán tudományos, de 
praktikus, hétköznapi szempontból is. 1901-ben fotóstúdiót nyitott Szentpéterváron.

14 Stein ismert fotói között van egy, amely 1907. január 13-án készült és a kutató táborát ábrázolja (itt, a sátra előtt 
szemlélhette végig a természeti jelenséget), de magáról a napfogyatkozásról nem ismert Stein által készített fotó: 
„Tent with Ibrahim [Beg] at Jigdagil-öghil, 13 January 1907” (Falconer, 2006a, p. 237 – International Dunhuang 
Project) (7. ábra). Az expedíció anyagát feldolgozó monumentális tudományos művében, a Serinidában Stein meg 
sem említi a napfogyatkozást (vö. Stein, 1921, p. 455). De nem szól róla a három nagy expedíció eseményeit össze-
foglaló munkájában sem (vö. Stein 1933). S noha részleteiben beszámolt Stein útjáról akkoriban a Times is, erről a 
részletről az ott megjelent cikkekben sem esik szó (vö. Wang, 2002).

15 Prokugyin-Gorszkij életéről és fotógyűjteményéről lásd: Brumfield, 1990; Adamson & Zinkham, 2002; Garanina, 
2003; Minachin, 2003; Leich, 2017; Brumfield, 2020. 

16 „1861-ben az angol fizikus, James Clerk Maxwell egy izgalmas kísérletet végzett el: egy többszínű sávra háromszor 
is ráexponált, előbb zöld, majd vörös és végül kék filter segítségévével. Az így kapott negatívokat ugyanazon 
szűrőkkel megvilágítva színes képeket tudott készíteni – a világ első színes fotóit. Ezt a technikát „színleválasztó 
technológiának” (vagy „háromszínű fényképezésnek”) nevezték el, de a legjobb európai tudósok, köztük 
Prokugyin-Gorszkij további 40 évnyi kemény munkája kellett hozzá, hogy lehetővé tegyék az összes természetes 
szín helyes megjelenítését, megragadva azok finom árnyalatait. Az üveglemezek, amiket egy speciális emulzióval 
kellett bevonni, már megfelelően érzékennyé tették őket a teljes színspektrumra.” (https://scrapushkansk.ru/en/
sergei-prokudin-gorskii-cvetnye-fotografii-sergeya-prokudina-gorskogo/ – utolsó megtekintés: 2021. 11. 28.).

http://idp.bl.uk/ vö. Falconer 2006: 237
http://idp.bl.uk/ vö. Falconer 2006: 237
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8. ábra: Szergej Mihajlovics Prokugyin-Gorszkij (1863–1944) orosz fotográfus
Figure 8. Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorsky (1863–1944) Russian photographer

Forrás: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page) 
Source: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page)

1902-ben Prokugyin-Gorszkij már Adolf Miethével dolgozott együtt, aki az úgynevezett „szín-
leválasztó technológia” legfőbb specialistájának számított Németországban. Az orosz kutató 
kiemelkedő kémiai ismereteit felhasználva, itt egy saját receptet dolgozott ki annak érdekében, hogy 
még érzékenyebbé tegye azt az emulziót, amelyre speciális kamerájának szüksége volt, és amely a 
korának legkifinomultabb, legélethűbb természetes színeit eredményezte (9–11. ábra).

9. ábra: Prokugyin-Gorszkij kamerájának működési elve
Figure 9. Operating system of Prokudin-Gorsky’s camera

Forrás: Brian P. Lawler (https://thelawlers.com/Blognosticator/?p=96)

Source: Brian P. Lawler (https://thelawlers.com/Blognosticator/?p=96)

Prokugyin-Gorszkij végül 1905-ben látott hozzá híres projektjéhez, melynek célja a cári Oroszország 
területének színesben történő megörökítése és publikálása volt Oroszország történetének első színes 
képeslapjain. Még 1900-ban az Orosz Földrajzi Társaság (Русское географическое оoбщество) is 
tagjai sorába választotta. Ezért nem is volt meglepő, hogy a Társaság felkérésére 1906-ban csatla-
kozott egy, a Selyemút vidékére vezetett tudományos expedícióhoz. Ennek az orosz expedíciónak 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://thelawlers.com/Blognosticator/?p=96
https://thelawlers.com/Blognosticator/?p=96
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a célja az volt, hogy megfigyelje és lefotózza azt a soron következő napfogyatkozást, amelyről az 
újságok korábban szerte a világban cikkeztek:17

Így például 1906 szeptemberében a New York Times a következőket írta: „A következő teljes napfo-
gyatkozásra 1907. január 13-án kerül majd sor és Közép-Ázsiában lesz látható. A napfogyatkozás 
megtekintésére leginkább alkalmas régió az orosz területeken nemrégiben megépült vasútvonalak 
révén érhető el. Ezen a vasútvonalon a Taskent és Szamarkand közötti út körülbelül kétharmadánál 
található Jizah, amely mindössze néhány mérföldre található a várható napfogyatkozás középvona-
lától.”18

10. ábra: A színleválasztó technológia lépései
Figure 10. Steps of the color separating technology

Forrás: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page) 
Source: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page)

Pontosan ezért érkeztek az expedíció tagjai, köztük Prokugyin-Gorszkij 1906 decemberében az 
újságcikkben is említett új vasútvonalon Orosz-Turkesztán, azaz a mai Üzbegisztán területére. 
Prokugyin-Gorszkij fennmaradt fotóalbuma (12. ábra) és akkori feljegyzései szerint a napfogyat-
kozásra pontosan 1907. január 1-én, Újévkor került sor. Ezek szerint azonban Stein és az orosz 
fotográfus adatai nem egyeznek. Stein elnézte volna a dátumot? A csillagászati esemény valójában 
két héttel korábban zajlott volna le? Vagy épp Prokugyin-Gorszkij tévedett volna?

A válasz a két érintett által használt naptárban rejlik. Míg Stein a Gergely-naptár szerint számolt, 
addig Prokugyin-Gorszkij a Julianus-naptárat használta, hiszen Oroszország akkoriban még nem 
tért át a Gergely-naptár használatára. 1907 elejére a Julianus-naptár viszont már kéthetes csúszást 
mutatott a Gergely-naptárhoz képest.

17 Természetesen teljes napfogyatkozásokat már korábban is sikerült lefotózni. Az első alkalom, amikor napfogyatko-
zásról igyekeztek fényképet csináltak, 1842. július 8-án történt, amikor Majocchi professzor Milánóban sikertelenül 
megpróbált dagerrotípiát készíteni a koronáról. A milánói kudarc nem tántorította el A. H. Buschot és Berkowskit 
egy hasonló kísérlettől Königsbergben 1851. július 28-án. E siker után már szinte néhány évente lefotózták a napfo-
gyatkozásokat a Föld különböző pontjain (Common & Taylor, 1890; Barnard, 1898, p. 214; Schielicke & Wittmann, 
2005). Az újdonságot a korábbi képekhez képest feltehetően Prokugyin-Gorszkij színes fényképezési technikája 
nyújtotta volna.

18 Stein 1906 tavaszán már elindult második expedíciójára, ősszel tehát már Belső-Ázsia szívében járt, amikor például 
az említett New York Times-cikk megjelent. Ugyanakkor az már valóban a véletlen műve, hogy a korai filmművészet 
kiemelkedő alakja, Georges Méliès épp 1907-ben forgatta le egyik legismertebb rövidfilmjét, a L’Éclipse du soleil 
en pleine lune-t (A napfogyatkozás, a Nap és a Hold udvarlása). Ez a kilencperces film egy napfogyatkozásról és e 
természeti jelenség megfigyeléséről szól humoros formában (Malthête, 1981, p. 280; Cornea, 2007, p. 14; Solomon, 
2011, p. 150; a film itt megnézhető: https://archive.org/details/EclipseDeSoleilEnPleineLune (utolsó megtekintés: 
2021. 11. 28.).

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://archive.org/details/EclipseDeSoleilEnPleineLune
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11. ábra: Buhara emírje, Alim Khan Prokugyin-Gorszkij fotóján (1911)
Figure 11. Alim Khan, the emir of Bukhara on Prokudin-Gorsky’s photograph (1911)

Forrás: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page) 
Source: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page)

Az expedíció tehát felkészülten és pont időben ért az Orosz Birodalom azon pontjára, ahonnan a 
jelenséget a legjobban meg lehetett figyelni. A napfogyatkozás pillanataiban a Tien-san-hegységben 
a Csernjevo állomás közelében tartózkodtak, a Golodnaja steppén, a szaljuktini bányák felett. Ez ma 
Üzbegisztán keleti széle, közel az üzbég–tádzsik határhoz.

12. ábra: Egy oldal Prokugyin-Gorszkij fotóalbumából
Figure 12. One of the pages of Prokudin-Gorsky’s photo album

Forrás: Фотографии на листе №29 (http://prokudin-gorskiy.ru/album_list.php?ListID=95&AlbumID=9) 
Source: Фотографии на листе №29 (http://prokudin-gorskiy.ru/album_list.php?ListID=95&AlbumID=9)

Sajnos azonban az orosz expedíciónak nem volt szerencséje annak ellenére sem, hogy a kor leg-
fejlettebb technikájával rendelkeztek, ugyanis a zárt felhőzet és a hóvihar miatt nem készülhettek 
fotók magáról a napfogyatkozásról. Ennélfogva a várt szenzációs felvétel, az első színes fotó egy 
teljes napfogyatkozásról végül nem készülhetett el. Noha a jelenséget magát nem fotózták le, az 
expedíció tagjairól mégis készült egy felvétel. Ezen a tudósok csoportjának kilenc tagja látható, 
amint távcsöveikkel az eget kémlelik egy jurta előterében, amit egy havas domb tetején állítottak föl

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://prokudin-gorskiy.ru/album_list.php?ListID=95&AlbumID=9
http://prokudin-gorskiy.ru/album_list.php?ListID=95&AlbumID=9
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(13. ábra). Kétség sem férhet hozzá, hogy e színes fotót Prokugyin-Gorszkij új kamerájával 
készíthették, de nem ő maga, hiszen ő is látható a felvételen. Ő az, balról a második, aki épp a 
távcsövek egyikét igyekszik beállítani.

13. ábra: Az Orosz Földrajzi Társaság expedícióját ábrázoló
 színes fotó az 1907-es napfogyatkozás időpontjában

Figure 13. A color photograph depicting the expedition of the 
Russian Geographical Society at the time of the 1907 solar eclipse

Forrás: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page) 
Source: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page)

Az expedíció csillagászati értelemben tehát sikertelen volt, a Selyemút kutatása szempontjából 
mégis egyedülálló fontosságúvá vált. Leginkább persze Prokugyin-Gorszkijnak köszönhetően, aki 
ekkortájt kezdte felismerni, hogy a színes fényképezés legfontosabb célja nem csupán a képeslapokra 
kívánkozó tájak megörökítése, hanem az Orosz Birodalom természeti, építészeti és néprajzi vál-
tozatosságának, valamint az eltűnőben lévő ősi Selyemút világának dokumentálása is lehet. Ezért 
az orosz fotós arra vállalkozott, hogy minél több dolgot megörökítsen Nyugat-Turkesztán akkori 
mindennapjaiból. Prokugyin-Gorszkij ezen színes képek tucatjaival ragadta meg az ősi Selyemút 
egyedülálló atmoszféráját, amely a 20. század elejére a teljes eltűnés szélére sodródott (14–16. ábra).

Bár nem ő volt az első, aki erre törekedett,19 de ő volt az egyetlen, akinek a színes képei szinte 
életre keltik ezt a különleges világot, amelyet korábban csak fekete-fehér fényképekről ismertünk. 
Ezek a képek sokkal közelebb hozzák ezt az elveszett világot a ma emberéhez.

Lényegében mindez szinte az utolsó pillanatban történt, ugyanis 1907 októberében erős földrengés 
rázta meg Orosz-Turkesztánt,20 számos régi műemlékben súlyos károkat okozva.

19 Talán mind közül a legfontosabb a híres Turkesztán Album (Turkesztanszkij Albom) 1871–1872-ből. Ez egy rend-
kívül értékes fotósorozat régi épületekről, a mindennapi életről és Orosz-Turkesztán egykori lakóiról. Ezen a régió 
első főkormányzója, Konsztantin Petrovics Von Kaufman megbízásából a korszak több jeles orientalistája, köztük 
a magyar származású Alexander Ludwigovich Kun is dolgozott (Kaufman, 1872; vö. Morrison, 2009).

20 Ez volt a Qaratog (Karatag) földrengés, amely 1907. október 21-én történt Qaratog (Karatag) közelében, a mai 
Üzbegisztán és Tádzsikisztán (az egykori Orosz Birodalom) határterületén. A rengés becsült felszíni magnitúdója 
7,4–7,5 volt. A halálos áldozatok számát 12.000 és 15.000 közé becsülték (Kondorskaya & Shebalin, 1982, pp. 
216–217; Umurzakov, 2012, p. 240, 245–246; vö. Kulikova, 2016, pp. 77–79). Abban az évben ez volt a világ 
leghalálosabb földrengése. A beszámolók szerint: „A grandiózus szerencsétlenség átfogta... az egész vidéket a 
Gissar-hegység déli lejtőjén... A szerencsétlenség egy sor átlagos földrengés eredménye volt. Az érintett terület 
nagyságát, a kár mértékét és az áldozatok számát tekintve. A legnagyobb pusztítást elszenvedő régió elsősorban 
a Gissar-hegység déli lejtőjét ölelte fel. ... A földrengés a hegyeket sújtotta, elpusztította az összes hegyi kishlakat 
(azaz közép-ázsiai falut)” (Kondorskaya & Shebalin, 1982, p. 526).
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14. ábra: Prokugyin-Gorszkij: A buharai börtön (1907)
Figure 14. Prokudin-Gorsky: The Bukhara prison (1907)

Forrás: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page) 

Source: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page)

Prokugyin-Gorszkij még egyszer visszatért Orosz-Turkesztánba 1911-ben, hogy folytassa fotóso-
rozatát Közép-Ázsia tájairól, épületeiről és lakóiról, de az egykori Selyemút gyorsan modernizálódó 
világa addigra már kétségkívül eltűnőben volt. A folyamatot végül néhány évvel később a bolsevik 
forradalom és a Szovjetunió létrejötte gyorsította fel és zárta le.21

15. ábra: Prokugyin-Gorszkij: Egy buharai hivatalnok (1907)
Figure 15. Prokudin-Gorsky: A Bukharan official (1907)

Forrás: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page) 
Source: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page)

De ezt már Prokugyin-Gorszkij nem láthatta, hiszen 1918-ban előbb Norvégiába, majd 1920-ban 
Franciaországba emigrált, ahol végül 1944-ben halt meg. Egyedülálló fotógyűjteményét fia ajánlotta 
fel végül 1948-ban az amerikai Kongresszusi Könyvtárnak, amely így válhatott az emberiség egye-
temes közkincsévé.
21 Közép-Ázsiában tett utazásai után Prokugyin-Gorszkij számos más oroszországi expedíción dolgozott, és végül 

több ezer fényképet készített a következő néhány évben szerte Oroszországban, míg végül II. Miklós cár hivatalos 
udvari fotósává nevezte ki.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


Felföldi, Szabolcs
Árnyék a SelyemútonVol. 17, Issue 2.

112

16. ábra: Prokugyin-Gorszkij: Tevekaraván Szamarkand közelében (1907) 
Figure 16. Prokudin-Gorsky: Camel train near Samarkand (1907)

Forrás: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page) 
Source: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page)

KÖVETKEZTETÉSEK

Tulajdonképpen ennek az 1907-es teljes napfogyatkozásnak a pár perce, a Holdnak a Selyemút térségére 
vetődő árnyéka kapcsolja össze képletesen történetünk két főszereplőjét. Ez egy olyan természeti 
jelenség volt tehát, amely összekötötte az egykori Kínai-Turkesztán régészeti kutatásainak úttörőjét, 
Stein Aurélt az egykori Orosz-Turkesztán színes világának fotográfusával, Szergej Mihajlovics 
Prokugyin-Gorszkijjal.22 Éppen abban az úgynevezett „Nagy Játszma” időszakában, amikor is a 
Steint támogató Brit Birodalom és a Prokugyin-Gorszkij mögött álló Orosz Birodalom folytatott 
kiterjedt hidegháborút Közép- és Belső-Ázsia feletti befolyásuk egymás rovására történő növelése 
érdekében (vö. Morgan, 1981; Hopkirk, 1990; Meyer & Blair Brysac, 2001; Sergeev, 2013). Így – kis 
túlzással Stein és Prokugyin-Gorszkij a hivatalos álláspont szerint egymás ellenfeleinek számítottak. 
Az egyikük az orosz birodalmi érdekeket képviselte, a másik pedig rengeteg információval szolgált 
a Selyemút vidékével kapcsolatban egy esetleges jövőbeni brit terjeszkedéshez. Én azonban úgy 
hiszem, hogy ma már csupán a két úriember tevékenységének tudományos értéke számít. Különböző 
eszközökkel ugyan, de mindketten nagyon sokat tettek azért, hogy jobban megérthessük azt a 20. 
század elejére eltűnőben lévő komplex jelenséget, aminek a neve: Selyemút.

IRODALOMJEGYZÉK

Adamson, J. T., & Zinkham, H. (2002). The Prokudin-Gorskii Legacy: Color Photographs of the 
Russian Empire, 1905–1915. Comma, 3(4), 107–143.

Bakich, M. E. (2016). Your Guide to the 2017 Total Solar Eclipse. Springer.

22 Stein Aurél és Prokugyin-Gorszkij egyébként egy év különbséggel születtek (Stein 1862-ben, Prokugyin-Gorszkij 
1863-ban) és pontosan egy év különbséggel haltak meg (Stein 1943-ban, Prokugyin-Gorszkij pedig 1944-ben).

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


Felföldi, Szabolcs
Árnyék a Selyemúton

113

Bálint, S. (1980). A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. Harmadik rész. A Móra Ferenc 
Múzeum Évkönyve, 1978/79(2).

Barnard, E. E. (1898). The Development of Photography in Astronomy. Publications of the Astrono-
mical Society of the Pacific, 10(65), 213–222.

Blair Brysac, S. (1997). Last of the “Foreign Devils”. Archaeology, 50, 53–59.
Breen, A., & McCarthy, D. (1995). A Re-evaluation of the Eastern and Western Records of the 

Supernova of 1054. Vistas in Astronomy, 39(3), 363–379.
Bruce, I. (1999). Eclipse: An Introduction to Total and Partial Eclipses of the Sun and Moon. Harro-

gate: Take That.
Brumfield, W. C. (1990). The Color Photographs of Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii. Visual 

Resources, 6, 243–255.
Brumfield, W. C. (2020). Journeys through the Russian Empire. The photographic legacy of Sergey 

Prokudin-Gorsky. Duke University Press.
Clark, D. H., & Stephenson, F. R. (1977). The Historical Supernovae. Pergamon Press.
Common, A. A., & Taylor, A. (1890). Eclipse Photography. American Journal of Photography, 11(7), 

203–209.
Cornea, C. (2007). Science fiction cinema: between fantasy and reality. Edinburgh University Press.
Dallos, E. (2019). Albasty: A Female Demon of Turkic Peoples. Acta Ethnographica Hungarica, 64 

(2), 413–424.
Dallos, E. (2020). Napevő, Holdfaló. A volgai törökség hiedelemlényei. [Magyar Őstörténeti Könyv-

tár 33.] Balassi Kiadó.
Diószegi, V. (1968). A palóc etnokulturális csoport határa és kirajzásai. Az égitestet evő mitikus lény, 

a markoláb elterjedtségének tanulságai. Népi Kultúra, Népi Társadalom, 1, 217–251.
Fazekas, B. (2014). A 2014-es indiai parlamenti választások értékelése. Modern Geográfia, 9(3), 

95–100.
Felföldi, Sz. (2011). Stein Aurél „ismeretlen” negyedik expedíciója a Selyemút vidékén. In Dobrovits, 

M. (szerk.), A segítő kéznek ez a mesterfogása. VIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Duna-
szerdahely, (pp. 427–439). Lilium Aurum Kiadó. 

Garanina, S. (2003). Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorsky. In V. Minakhin (ed.), The Splendors of 
Russia in natural colors: the complete Prokudin-Gorsky, 1905–1916. (pp. 7–28). Restavrator-M.

Henriksson, G. (2012). The Trojan War dated by two solar eclipses. Mediterranean Archaeology and 
Archaeometry, 12(1), 63–76.

Hopkirk, P. (1990). The Great Game. On secret service in high Asia. John Murray.
Jankó, J. (1902). A Balaton melléki lakosság néprajza. A Balaton tudományos tanulmányozásának 

eredményei III. A M. Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága.
Karakurt, D. (2011). Türk Söylence Sözlüğü. Birinci Baski.
Kaufman K. P. (1872). Turkestanskii al’bom, chast’ arkheologicheskaia / po rasporiazheniiu Turkest-

anskago General-Gubernatora K. P. fon Kaufmana I-go sostavili A. L. Kun i N. V. Bogaevskii. 
H. n. [Tashkent?]: K. n.

Kiss-Csapó, G. (2009). Hogyan vélekednek Ladakhban a modernizációról? Egy interjú-vizsgálat 
tanulságai. Modern Geográfia, 4(3), 1–26.



Felföldi, Szabolcs
Árnyék a SelyemútonVol. 17, Issue 2.

114

Kondorskaya, N. V., & Shebalin, N. V. (eds.) (1982). New catalog of strong earthquakes in the 
U.S.S.R. from ancient times through 1977. [Report SE-31, World Data Center A for Solid Earth 
Geophysics] Boulder, World Data Center A for Solid Earth Geophysics.

Kulikova, G. (2016). Source parameters of the major historical earthquakes in the Tien-Shan region 
from the late 19th to the early 20th century. [Doctoral Thesis, University of Potsdam]. Potsdam.

Lawson Younger, K. (1990). Ancient Conquest Accounts: A Study in Ancient Near Eastern and 
Biblical History Writing. Sheffield Academic Press.

Leich, H. M. (2017). The Prokudin-Gorskii Collection of Early 20th Century Color Photographs of 
Russia at the Library of Congress: Unexpected Consequences of the Digitization of the Collec-
tion, 2000–2017. Slavic & East European Information Resources, 18(3–4), 223–230.

Littmann, M., Espenak, F., & Willcox, K. (2008). Totality: Eclipses of the Sun. Oxford University 
Press.

Malthête, J. (1981). Essai de reconstitution du catalogue français de la Star-Film; suivi d’une ana-
lyse catalographique des films de Georges Méliès recensés en France. Bois d’Arcy: Service des 
archives du film du Centre national de la cinématographie.

Maróti, T. (2011). Csillagászati események a numizmatikában. In Nagy, Á., & Ujszászi, R. (szerk.), 
A VIII. Numizmatika és a Társtudományok Konferencia. Szeged 2009. október 7–9. (pp. 46–58). 
Móra Ferenc Múzeum–Magyar Numizmatikai Társulat–Magyar Éremgyűjtők Egyesülete.

Marvin, U. B. (1992). The meteorite of Ensisheim: 1492 to 1992. Meteoritics, 27, 28–72.
McBeath, A. (2011). Meteor Beliefs Project: The Ensisheim thunderstone. WGN, Journal of the 

International Meteor Organization, 39(4), 110–120.
Meyer, K. E., & Blair Brysac, S. (2001). Tournament of Shadows. The Great Game and the Race for 

Empire in Central Asia. Basic Books.
Miholcsa, Gy. (2017). „Jön az üstökös” – „The Comet is Coming” – „Vine cometa”. Historia Scien-

tarum, 15, 8–40.
Minachin, V. (2003). “The Splendors of Russia Collection” in the Library of Congress. In V. Minakhin 

(ed.), The Splendors of Russia in natural colors: the complete Prokudin-Gorsky, 1905–1916. (pp. 
31–47). Restavrator-M.

Morgan, G. (1981). Anglo-Russian Rivalry in Central Asia, 1810–1895. Routledge.
Morrison, A. (2009). “Applied Orientalism” in British India and Tsarist Turkestan. Comparative 

Studies in Society & History, 51(3), 619–647.
Nemes, V. (2016). A nemi arányok eltolódásának vizsgálata Indiában. Modern Geográfia, 11(1), 

3–22.
Petriello, D. R. (2016). The Tide of War. The Impact of Weather on Warfare. Skyhorse.
Ponori Thewrewk, A. (1999). Napfogyatkozások és a történelem. Természet Világa, 130(8), 350–354.
Rowland, I. D. (1990). A contemporary account of the Ensisheim meteorite, 1492. Meteoritics, 25, 

19–22.
Ruiz-Lapuente, P. (2004). Tycho Brahe’s Supernova: Light from Centuries Past. The Astrophysical 

Journal, 612, 357–363.
Rutherford, I. (2020). Hittite texts and Greek Religion: Contact, Interaction, and Comparison. 

Oxford University Press.



Felföldi, Szabolcs
Árnyék a Selyemúton

115

Schielicke, R. E., & Wittmann, A. D. (2005). On the Berkowski daguerreotype (Königsberg, 1851 
July 28): the first correctly-exposed photograph of the solar corona. In A. D. Wittmann,  G. 
Wolfschmidt, & H. W. Duerbeck (eds.), Development of Solar Research / Entwicklung der Son-
nenforschung. Colloquium Freiburg (Breisgau), September 15 [Acta Historica Astronomiae 25]. 
(pp. 128–147). Harri Deutch.

Sergeev, E. (2013). The Great Game, 1856–1907: Russo-British Relations in Central and East Asia. 
Woodrow Wilson Center Press and The Johns Hopkins University Press.

Singh, N. (2014). Mapping metropolises in India. Modern Geográfia, 9(3), 77–93.
Singh, R. (2015). Regional disparities in the post reform India. Modern Geográfia, 10(2), 41–68.
Solomon, M. (2011). A Trip to the Fair; or, Moon-Walking in Space. In M. Solomon (ed.), Fantastic 

Voyages of the Cinematic Imagination. Georges Méliès’s trip to the Moon. (pp. 143–160). Suny 
Press.

Stein, M. A. (1903). Sand-Buried Ruins of Khotan. Personal Narrative of a Journey of Archaeologi-
cal and Geographical Exploration in Chinese Turkestan. Fisher Unwin.

Stein, M. A. (1912). Ruins of Desert Cathay. Personal Narrative of Explorations in Central Asia and 
Westernmost China. Vol. 1. Macmillan and Co.

Stein, A. (1921). Serindia. Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China. 
Vol. 1. Clarendon Press.

Stein, M. A. (1933). On Ancient Central-Asian Tracks. Brief Narrative of Three Expeditions in Inner-
most Asia and North-Western China. Macmillan and Co.

Stein, A. (2008). Romvárosok Ázsia sivatagjaiban. [Stein Aurél életműsorozat 2.] Palatinus Kiadó.
Stephenson, F. R., & Green, D. A. (2002). Historical Supernovae and their Remnants. Oxford Uni-

versity Press. 
Stephenson, F. R., & Green, D. A. (2003). Was the supernova of AD1054 reported in European 

history? Journal of Astronomical History and Heritage, 6(1), 46–52.
Stothers, R. (1977). Is the Supernova of A.D. 185 Recorded in Ancient Roman Literature? Isis, 68(3), 

443–447.
Ujváry, Z. (1980). Népszokás és népköltészet. [A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 35.]  

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok.
Umurzakov, R. A. (2012). Late Cenozoic tectonic stresses and focal mechanism of some of the largest 

earthquakes of the Tien-Shan region. Comptes Rendus Geoscience, 344, 239–246.
Wang, H. (2002). Sir Aurel Stein in the Times. A collection of over 100 references to Sir Aurel Stein 

and his extraordinary expeditions to Chinese Central Asia, India, Iran, Iraq and Jordan in The 
Times newspaper 1901–1943. Saffron Books. 

Walker, A. (1995). Aurel Stein. Pioneer of the Silk Road. John Murray.
Weinfeld, M. (1983). Divine intervention in war in ancient Israel and in the ancient Near East. In H. 

Tadmor, & M. Weinfeld (eds.), History, Historiography and Interpretation. Studies in Biblical 
and Cuneiform Literatures. (pp. 121–147). The Magnes Press. 

Wilhelm, Z. (2008). Adatok az indiai urbanizáció folyamatának vizsgálatához. Modern Geográfia, 
3(2), 152–209.



Felföldi, Szabolcs
Árnyék a SelyemútonVol. 17, Issue 2.

116

Wilhelm, Z., & Zagyi, N. (2016). An essential synopsis of a prominent scholarly life-work. [Review 
of the volume Geography, Development, Public Policy: Select Essays of Gopal Krishan, edited by 
S. Kant, & N. Singh]. Modern Geográfia, 11(1), 1–2.

Yeomans, D. K., Rahe, J., & Freitag, R. S. (1986). The history of Comet Halley. Journal of the Royal 
Astronomical Society of Canada, 80, 62–86.

Zhao, F. Y., Strom, R. G., & Jiang S. Y. (2006). The Guest Star of AD185 Must Have Been a Super-
nova. Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics, 6(5), 635–640.

 
Ez a mű a Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! 4.0 nemzetközi 
licence-feltételeinek megfelelően felhasználható. (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This open access article may be used under the international license terms of Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



Vol. 17, Issue 2, 2022: 117–139
DOI: 10.15170/MG.2022.17.02.08

Jeney, Rita1

Stein Aurél szövegeken alapuló földrajzi–régészeti 
felfedezései Dél-Ázsiában

Sir Aurel Stein’s text-based geographical and 
archaeological discoveries in South Asia

ABSZTRAKT
Stein Aurél nevét a legtöbben a Selyemút mentén tett régészeti felfedezései miatt ismerik, az indiaiak 
körében pedig elsősorban szanszkrittudósként híres. Az azonban, hogy Stein kutatói karrierje során 
Dél-Ázsia területén is tett jelentős régészeti felfedezéseket, kevéssé él a köztudatban, és a szakiro-
dalomban is csak kismértékben tárgyalt. Stein 1888 és 1943 között számos olyan kutatóutat vezetett 
Dél-Ázsia területére, amely valamilyen történeti, földrajzi vagy régészeti kérdést vizsgált, kérdésfel-
vetését pedig sok esetben valamilyen írott forrás alapján fogalmazta meg. Az alábbi tanulmány célja 
Stein Aurél dél-ázsiai földrajzi–régészeti expedícióinak bemutatása a kiinduló forrás jellege alapján. 
A kutatóutak áttekintése nyomán lehetővé válik Stein dél-ázsiai földrajzi–régészeti munkájának 
általános jellemzése, valamint India régészettörténetében betöltött szerepének bemutatása is.

Kulcsszavak: Dél-Ázsia, India, régészettörténet, Stein Aurél, szöveges források

ABSTRACT
Sir Aurel Stein’s name is best known for his archaeological discoveries along the Silk Road, and 
among Indians he is famous primarily as a Sanskrit scholar. However, the fact that during his research 
career Stein also made significant archaeological discoveries in South Asia is less known to the 
broader public, and less discussed in the scholarly literature. Between 1888 and 1943, Stein led several 
expeditions to South Asia with the goal to examine some historical geographical or archaeological 
question and, in many cases, he formulated his research question based on some written source. The 
goal of the following article is to discuss Aurel Stein’s geographical and archaeological expeditions 
in South Asia based on the nature of his written sources. An overview of these expeditions will allow 
a general description of Stein’s scholarly work in South Asia as well as a presentation of his role in 
the history of Indian archaeology.
Keywords: history of archaeology, India, Sir Aurel Stein, South Asia, textual sources
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BEVEZETÉS

India társadalmi-gazdasági jelenségeinek, azok különböző dimenzióinak a vizsgálata korántsem 
idegen a geográfia és határterületei képviselőitől, amelyet az is alátámaszt, hogy a témában a Modern 
Geográfia hasábjain szintén élénk diskurzus bontakozott ki a témában (Singh, 2014; Fazekas, 2014; 
Wilhelm, 2008; Nemes, 2016; Singh, 2015; Wilhelm & Zagyi, 2016; Kiss-Csapó, 2009). 

Azon magyarok közül, akik a 19–20. században valamilyen módon Dél-Ázsia régészetét kutat-
ták, Stein Aurél kiemelkedő jelentőségű.2 Ennek ellenére nem Dél-Ázsia az a terület, ahol Stein a 
régészeti felfedező világhírét szerezte. Sokkal ismertebbek a belső-ázsiai felfedezései, a Selyemút-
hoz kapcsolódó kutatásai. Stein Aurél tevékenységéről több mint száz újságcikk adott hírt a The 
Times hasábjain 1901 és 1943 között (Wang, 2002), és ezek közül csupán egy tucat foglalkozott 
az indiai tevékenységével. Ez az arányeltolódás meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy Stein 1888-
tól egészen 1943-ban bekövetkező haláláig gyakorlatilag Indiát tekintette otthonának, és 1904-től 
1928-ban történő nyugdíjba vonulásáig, huszonnégy éven keresztül az Indiai Régészeti Felügyelőség 
(Archaeological Survey of India, ASI) szolgálatában állt. 

Amikor Stein Aurél dél-ázsiai felfedezői tevékenységét tárgyalom, akkor Dél-Ázsia határait 
azonosnak tekintem a Stein-korabeli Brit-India határaival. Stein Aurél angol közvetítéssel került 
Indiába, és annak intézményei, különösen az Indiai Régészeti Felügyelőség tették lehetővé nem csak 
a Brit-Indián belüli, de több, annak határán túlmutató régészeti expedícióit is. Stein tehát nem a nagy 
vagyonnal rendelkező, saját kutatásainak szponzorálására képes 19. századi felfedező sztereotípiáját 
példázza, hanem olyan kutató, aki Indiába érkezésének kezdetétől fogva a kormány szolgálatában 
állt, először az oktatásügy, később pedig a régészettudomány területén. A Brit-Indiával való szoros 
kapcsolata miatt úgy gondolom, hogy indokolt Stein Aurél e határvonalakon belül végzett kutatásait 
együttesen tanulmányozni.

1. ábra: Stein Aurél Brit-India területén vezetett expedícióinak helyszínei
Figure 1. Locations of Sir Aurel Stein’s expeditions within British India

1 – Kashmir (1888–1896); 2 – Salt Range (1889–1890 and 1901); 3 – Swat and Buner (1896–1898); 4 – South 
Bihar and Chota Nagpur (1899); 5 – Indus (1900); 6 – North-West Frontier Province (1904 and 1912); 7 – North 

Baluchistan (1904 and 1927); 8 – Upper Swat (1926); 9 – South Baluchistan (1928); 10 – Punjab (1931); 11 – 
Ghaggar-Hakra (1940–1943); 12 – Indus Kohistan (1941); 13 – Las Bela (1943)

2 A 19–20. század folyamán Dél-Ázsiában régészeti kutatást folytató magyarok áttekintéséhez lásd: Jeney, 2018b. 
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Brit-India határain belül Stein Aurél Indiába érkezésének első évétől, 1888-tól kezdve egészen 
halálának évéig, 1943-ig vezetett felfedezőutakat. Ezeket először oktatásügyi hivatalos kötelezettségei 
mellett a vakációja idején vezette (1888–1903), aztán a Régészeti Felügyelőség szolgálatában állva 
végezte (1904–1928), végül nyugdíjasként is aktív kutatóként szervezte őket (1929–1943). 1888 és 
1943 között tizenhárom Brit-Indián belüli területre vezetett felfedezőutakat (1. ábra), az ezekről szóló 
publikációinak a száma pedig meghaladja a két tucatot (lásd a mellékletben).3

Stein Aurél földrajzi–régészeti expedíciói egy kivételével mind Brit-India északnyugati részére 
koncentrálódtak. Ennek a területnek a jelentősége Stein számára több szempontból kiemelkedő. 
Először is Indiában tartózkodása során hivatalos megbízatásai ezekre a területekre estek, akár az 
oktatásügy, akár a Régészeti Felügyelőség szolgálatában állt. Egyetlen év volt, 1899, amikor nem az 
északnyugati területekhez, hanem Bengálhoz kötötték a hivatalos kötelezettségei: Bengál kormánya 
oktatásügyi megbízottként kinevezte a Calcutta Madrasa igazgatójává. Ebben az időszakban vezette 
az egyetlen kelet-indiai expedícióját.

Az indiai szubkontinens északnyugati területei egybeestek Stein Aurél szakmai érdeklődésével 
is: ezen a területen virágzott az ősi Gandhára és Udjána, a buddhista művészet remekműveit hagyva 
hátra. Ezen a területen vívta meg hódító csatáit Nagy Sándor, akinek élete Stein Aurélt gyerekkorától 
kezdve érdekelte. Az 1920-as években pedig fény derült arra is, hogy ezen a területen virágzott 
Dél-Ázsia legősibb városias jellegű kultúrkomplexuma, az Indus-völgyi civilizáció. Steinnek tehát 
nemcsak a hivatalos megbízatása, hanem az egyéni tudományos érdeklődése is ehhez a területhez 
fűződött. Nem véletlen, hogy 1917-ben, az 55 éves nyugdíjkorhatár betöltésekor nem vonult vissza 
az Indiai Régészeti Felügyelőség szolgálatától, hanem tizenegy éven keresztül évente meghosszab-
bította megbízatását „különleges szolgálat” címmel (Walker, 1995). Sőt 1926-ban arra is lehetősége 
lett volna, hogy megkapja az Oxfordi Egyetem szanszkrit tanszékének vezetői székét, de ő még ezt 
is visszautasította azért, hogy a régészeti érdeklődésének megfelelő terep közelében maradhasson 
(Mirsky, 1977; Walker, 1995).

 MÓDSZEREK

Az indiai szubkontinens északnyugati területe több szempontból is számot tartott Stein régészeti 
érdeklődésére, de Brit-India határai soha nem jelentették érdeklődési körének a határait. E tanulmány 
azonban szándékosan csak a geográfiailag ide sorolható expedíciókat tárgyalja Stein életrajzai és 
publikációi vizsgálatának a segítségével.4

Földrajzi–régészeti kutatásai során Stein Aurél gyakran fogalmazta meg kérdésfelvetését 
valamilyen írott forrásból kiindulva. Dél-Ázsiában tett felfedezései kiindulópontjaként háromféle 
szöveget használt:

1. Nagy Sándor életét feldolgozó klasszikus forrásokat;
2. kínai buddhista zarándokok leírásait;
3. szanszkrit nyelvű forrásokat.

Néhány kutatóútja során kifejezetten egy adott szövegen alapuló kérdés megválaszolására törekedett, 
de az is jellemző volt, hogy egy expedíció alkalmával többféle problémát vizsgált, több korszakot 
3 Stein Aurél Brit-Indián belüli expedícióit kronologikus sorrendben mutattam be a doktori disszertációmban (Jeney, 

2018a), valamint Stein Aurél életeseményeire koncentrálva röviden tárgyaltam őket az Indira Gandhi National 
Centre for the Arts gondozásában Delhiben megjelent tanulmánykötetben (Jeney, 2018c). 

4 Stein Aurél legfontosabb angol nyelvű életrajzai: Mirsky, 1977; Walker, 1995; Whitfield, 2004. Magyar nyelven 
megjelent életrajzai: Felföldi, 2015; Whitfield, 2006. Stein dél-ázsiai kutatásaival kapcsolatos publikációit lásd a 
mellékletben.
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kutatott. Ezért a kiinduló forrás alapján egy teljes expedíció nem sorolható be egyik vagy másik 
kategóriába, de az expedíciókon belül elért egyes eredmények igen. A továbbiakban ezért Stein Aurél 
Dél-Ázsiában tett földrajzi–régészeti kutatóútjainak eredményeit tárgyalom, aszerint csoportosítva 
őket, hogy a fenti három forráscsoport közül melyikre alapozva születtek meg.

EREDMÉNYEK

A Nagy Sándor hódításaihoz kapcsolódó földrajzi–régészeti eredmények

Stein Aurél Nagy Sándor hadjáratához kapcsolódóan három kiemelkedő eseményt kutatott részle-
tesen:

1. Kr. e. 327-ben az Aornosz nevű sziklaszirt bevételét;
2. Kr. e. 326-ban Nagy Sándor és Puru csatáját a Jhelum folyónál;
3. Kr. e. 325-ben Nagy Sándor visszavonulását.

A történelmi Aornosz földrajzi azonosítását 1904-ben és 1926-ban tűzte ki céljául az Északnyugati 
Határtartomány és a Swat területén végzett expedíciói során. Nagy Sándor Puruval folytatott csatája 
helyének azonosítására 1931-ben nyílt alkalma a Punjab területén, Nagy Sándor visszavonulásának 
útvonalát pedig élete utolsó évében, 1943-ban vizsgálta Balochistan legdélibb részén (Las Bela).5

Stein alapvetően három Nagy Sándor-életrajzra támaszkodott: Diodorus életrajzára (Kr. e. 1. 
sz. –Kr. u. 1. sz.), Curtius Rufus életrajzára (Kr. u. 1. sz) és Arrianus életrajzára (Anabasis Alexandri. 
2. sz.) (Stein, 1905). Ezeket eredetiben és angol fordításokban is használta (Stein, 1930),6 valamint 
rendszeresen támaszkodott a Vincent Smith által publikált klasszikus forrásokat áttekintő Early 
History of India című tanulmányra (Smith, 1904).

Az Aornosz bevétele
Nagy Sándor indiai hódítása során az Aornosz bevétele Kr. e. 327-ben lényeges állomás volt. Az 
életrajzok szerint a Hindukuson sikeresen átkelve Nagy Sándor először Masszaga, majd Óra városát 
győzte le, végül Bazira ellen vonult. E város lakói félelmükben a bevehetetlennek vélt Aornosz szik-
laszirtre menekültek, de még ez az orom sem tudta megvédeni őket. A sziklaszirt bevétele után Nagy 
Sándor a helyszínen erődöt emelt (Stein, 1927). A történeti forrásokban említett kiemelkedő szerepe 
miatt a sziklaszirt földrajzi azonosítását már Steint megelőzően is többen megkísérelték. Ezek a 
javaslatok azonban nem közvetlen megfigyelés alapján születtek. 

Stein már 1898-ban szívesen felülvizsgálta volna ezeket az elméleteket (Stein, 1898a), de a 
kérdéses területre csak 1904-ben jutott el. Ettől az évtől kezdve az oktatásügyi megbízatása mellett 
az Indiai Régészeti Felügyelőség égisze alatt régészeti felügyelői feladatokat is ellátott, így tudott 
sort keríteni az Északnyugati Határtartomány – a Punjabtól 1901-ben leválasztott közigazgatási 
terület – alaposabb régészeti vizsgálatára. Ennek az expedíciónak a keretében jutott el a Peshwar 
és Hazara körzetek határán elterülő Mahaban-hegyre (2. ábra). Az Aornoszt erre a területre először 
1854-ben James Abbott helyezte általa megbízott helyi ügynökök megfigyelései alapján (Abbott, 
1854). Stein maga is hivatkozott Abbott eredményeire, de hangsúlyozta, hogy az ő elmélete kizárólag 

5 A dél-ázsiai modern helyneveket angol írásmódjukban használom, kivéve azt a néhányat, amelyeknek a magyar 
nyelvben széles körben elterjedt használata van (pl. Kasmír, Bengál). A történelmi helyneveket magyaros átírásban 
használom, és a jobb elkülönítés kedvéért dőlt betűvel szedem.

6 A fordítások közül M’Crindle 1896-os munkáját emeli ki (M’Crindle, 1896).
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a távolból való, illetve közvetett megfigyeléseken alapult (Stein, 1905). Abbott a helyszín távlati 
képét vízfestményen is megörökítette „Az Aornosz sziklája Hazara felől” címmel (3. ábra).

2. ábra: Az Északnyugati Határtartomány és az Alsó-Swat vidéke. 
1 – Mahaban-hegy; 2 – Una-hegy; 3 – Ilam-hegy

Figure 2. North-West Frontier Province and the Lower Swat. 
1 – Mount Mahaban; 2 – Mount Una; 3 – Mount Ilam

Forrás: http://dsal.uchicago.edu/reference/gaz_atlas_1931/
Source: http://dsal.uchicago.edu/reference/gaz_atlas_1931/

3. ábra: James Abbott „Az Aornosz sziklája Hazara felől” c. festménye
Figure 3. ’The Rock Aornos from Huzara.’ Watercolor by James Abbott

Forrás: http://www.bl.uk/onlinegallery/
Source: http://www.bl.uk/onlinegallery/

A helybéli lakosok beszámolóira Stein is gyakran támaszkodott. E beszámolók alapján ő az Aornosz 
ormát a Mahaban-hegy Shahkot nevű lelőhelyére valószínűsítette, mert ezen a hegycsúcson a helyiek 
romokról is tudtak (Stein, 1905). Ahhoz azonban, hogy az azonosságot bizonyítottnak tekintse, 
szükségesnek látta a lelőhely földrajzi és régészeti vizsgálatát (4. ábra). Shahkot lelőhelyet megkö-
zelítve azonban a csúcs és a fennmaradt romok jellegtelensége kiábrándította. Nemcsak a csúcs 

http://dsal.uchicago.edu/reference/gaz_atlas_1931/
http://dsal.uchicago.edu/reference/gaz_atlas_1931/
http://www.bl.uk/onlinegallery/
http://www.bl.uk/onlinegallery/
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felszíni formáit nem tudta megfeleltetni a klasszikus forrásokban olvasható bevehetetlen orommal, 
de az összefutó hegygerincekre épült négy bástyás kis erőd régészeti vizsgálata sem tette lehetővé 
a rom muszlim kornál korábbra való datálását. Így tehát mind a földrajzi, mind pedig a régészeti 
megfigyelései alapján elvetette a helyszín Aornosszal való azonosságát (Stein, 1905).

4. ábra: Mahaban csúcsa Kandaro-Sar felől (Stein Photo 3/1(24))
Figure 4. Summit of Mahaban, seen from Kandaro-Sar (Stein Photo 3/1(24))

Forrás: http://idp.bl.uk/
Source: http://idp.bl.uk/

Az 1904-es expedíció az Aornosz azonosításával kapcsolatban ugyan csupán negatív eredményt 
hozott. Stein már ekkor megemlítette, hogy az orom valószínűleg még északabbra, az Industól nyu-
gatra keresendő (Stein, 1905). Ez a terület, a Swat folyó vidéke nem állt a britek közvetlen irányítása 
alatt, így annak szisztematikus régészeti vizsgálata csak a megfelelő politikai helyzet fennállásakor 
volt lehetséges. 1898-ban például Stein egy rendfenntartás céljára idevezényelt brit sereget kísért el 
azért, hogy lehetősége nyíljon a gandhárai művészet alkotásainak, valamint sziklákba vésett fel-
iratoknak a helyszíni tanulmányozására, és ekkor expedícióját a hadsereg mozgásával összhangban 
kellett megterveznie (Stein, 1898c, 1898a, 1899a). Később 1921-ben töltött el egy karácsonyi vakációt 
a szomszédos Hazara tartományban azzal a céllal, hogy földrajzi adatokat gyűjtsön a Felső-Swat 
vidékéről (Stein, 1924). Végül 1926-ban nyílt újra lehetősége a terület személyes meglátogatására és 
egy szisztematikus kutatóút megszervezésére, amelynek költségeit az Indiai Régészeti Felügyelőség 
fedezte (Stein, 1929b). 

A Swat folyó völgyének terepbejárása után Stein keleti irányba haladt tovább azzal a céllal, hogy 
az Indus jobb partjának területét felderítve ismét megkísérelje az Aornosz helyének meghatározását. 
Ezen a területen az Indus észak-déli irányba haladva a Fekete-hegység előtt egy nagy kanyarula-
tot vesz (2. ábra). A folyókanyarban található Una-hegyre mint az Aornosz lehetséges helyszínére 
1890-ben egy térképész, Colonel R. A. Wauhope hívta fel a figyelmet. Stein 1926-ban kitűzött 
célja az volt, hogy a terep földrajzi és régészeti vizsgálatával igazolja ezt a feltételezést. A helyszín 
pontosabb meghatározásához a helybéliek tanácsára támaszkodott, akik a Pir-tetőt javasolták, 
miután megismerték Stein leírását a keresett helyszínről (5. ábra). Stein a hegy Aornosszal való azo-
nosságára többféle bizonyítékot adott: egyrészt felhívta a figyelmet a terület földrajzi formációinak 
és a klasszikus forrásokban leírtaknak a hasonlóságára. Másrészt rámutatott az Úna és az Aornosz 
szavak közötti etimológiai kapcsolatra. Bár a Pir-tető régészeti vizsgálata nem hozott eredményt, 
Stein a közeli Bar-tetőn olyan romokat azonosított, amelyek szerinte megfelelhettek annak az 

http://idp.bl.uk/
http://idp.bl.uk/
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erődítésnek, amit Nagy Sándor a sziklaszirt bevétele után létrehozott (6. ábra). A romokat térképen 
és fényképen is dokumentálta, bár azt elismerte, hogy a datálásuk bizonytalan, és nem jelenthető ki 
minden kétséget kizáróan, hogy a buddhista időknél korábbiak lennének (Stein, 1930). A kronológiai 
bizonytalanság ellenére Stein az Aornosz azonosítását sikeresnek tekintette. Az írott forráson alapuló 
felvetését a helyszín földrajzi és régészeti vizsgálatával igazolta, bevonva az etimológia eszköztárát, 
és figyelembe véve a helyiek beszámolóját.

5. ábra: A Pir-tető nyugati lejtője Mashlun felől
Figure 5. Western slop of Pir-sar seen from Mashlun

Forrás: Stein, 1930, Fig. 49.
Source: Stein, 1930, Fig. 49.

6. ábra: A Bar-tetőn található romos erőd falmaradványai
Figure 6. Remains of walls of ruined fort on top of Bar-sar

Forrás: Stein, 1930, Fig. 59.
Source: Stein, 1930, Fig. 59.

Stein 1926-ban megfogalmazott konklúzióját 1955-ben egy olasz régész, Giuseppe Tucci megkérdő-
jelezte. Ő úgy gondolta, hogy a Stein által megjelölt Pir-tető túlságosan messze van Birkottól, 
attól a helytől, amelyet egyébként maga Stein azonosított sikeresen a történelmi Bazirával, azzal a 
településsel, amelyből a helyiek Nagy Sándor inváziója miatt az Aornoszra menekültek. Tucci szerint 
sokkal inkább valószínű, hogy az emberek a közelebbi szent hegyre, az Ilamra menekültek Birkotból, 
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nem pedig a távolabb elterülő Una-hegyre, ezért ő az Ilam-hegyet azonosította az Aornosszal (Tucci, 
1977) (2. ábra). Swat-expedíciója során Stein maga is járt az Ilam-hegyen (Stein, 1929b, 1930), sőt 
meg is jegyezte, hogy ez a hely logikusabb menedék lett volna Bazira lakóinak, mint a távoli Una-
hegy az Indusnál (Stein, 1927) (7. ábra). Azonban az Ilam-hegy Aornosszal való azonosítását éppen 
az nem tette lehetővé számára, hogy az nem az Indus mellett van. Steinnek és elődjeinek a klasszikus 
források alapján az az erős meggyőződése volt, hogy az Aornosz lábát az Indus mossa (Stein, 1930). 
Tucci ezt az ellentmondást azzal oldotta fel, hogy az Ilam-hegy alatt található kisebb folyót tekintette 
azonosnak a klasszikus források által említett folyóval, hiszen az is végső soron az Indusba torkollik. 
Azt is hangsúlyozta, hogy az Indus klasszikus forrásokban használt elnevezése, a szindhu a szanszkrit 
nyelvben utalhat bármilyen folyóra (Tucci, 1977). Ezzel szakított a korábbi elképzeléssel, miszerint 
az Aornosz helyét kizárólag az Indus mellett keresse. A terület későbbi régész kutatói általában vele 
értenek egyet, bár számos kutató továbbra is Stein javaslatára hivatkozik (Olivieri, 1996).

7. ábra: Az Ilam-hegy csúcsának sziklái
Figure 7. Crags of main summit of mount Ilam

Forrás: Stein, 1930, Fig. 65.
Source: Stein, 1930, Fig. 65.

Csata Puruval
Az Aornosz-expedíció után öt évvel, 1931-ben nyílt lehetősége Steinnek arra, hogy Nagy Sándor 
Puruval vívott döntő csatájának (Kr. e. 326.) helyét azonosítsa Punjab területén (1. ábra). Ezt az 
expedíciót már nyugdíjasként vezette az első iráni kutatóútja elején, amit anyagilag a Harvard 
Egyetem és a British Museum támogatott. A történelmi jelentőségű csata helyszínéről léteztek már 
az övét megelőzően is vélemények. A korábban említett James Abbott, valamint Vincent Smith 
úgy gondolta, hogy a Jhelum folyónál vívott csata a Jhelum nevű településtől úgy 16 kilométerre 
északra zajlott, és a győzelem itt nyitotta meg az utat Nagy Sándor számára Indiába. Ezzel szemben 
Alexander Cunningham azon a véleményen volt, hogy Nagy Sándor tábora ettől délre, a Jhelum folyó 
jobb partján lévő Jalalpur nevű városnál volt, és a folyón való átkelésre ettől feljebb, Dilawar mellett 
került sor.

Stein helyzete az elődeitől abban különbözött, hogy számára már elérhetőek voltak olyan térképek 
és lexikonok, amelyek alapján pontosabban tudott tájékozódni, és természetesen arra is lehetősége 
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volt, hogy a területen helyszíni kutatásokat végezzen (Stein, 1932b). A földrajzi környezetet a klasz-
szikus források leírásaival összevetve, az elődeitől eltérő következtetésre jutott. Az ő véleménye 
szerint a Taxila felől érkező Nagy Sándor a Salt Range nevű hegységen a Nandana-hegygerincen 
keresztül kelt át (8. ábra), és a korábbi javaslatoktól még délebbre eső, Haranpurnál vert tábort. Ezt 
követően a Jhelum folyón való átkelésre és a Puruval való összecsapásra Jalalpur városánál került sor 
(Stein, 1932b, 1937) (9. ábra). Bár Nagy Sándor az ütközetet megnyerte, ebben a csatában vesztette 
el legkedvesebb lovát, Bukephaloszt. A ló tiszteletére alapított várost, Bukephaliát Stein szintén 
Jalalpur területére helyezte, és ennek lokalizálásában egyetértett Cunninghammel (Stein, 1932b).

8. ábra: Egy hindu templom és egy mecset romjai a Nandana-hegygerincen, észak felől
Figure 8. Ruins of Hindu temple and mosque on Nandana Ridge, seen from North

Forrás: Stein, 1937, Fig. 7.
Source: Stein, 1937, Fig. 7.

Steinnek ezek a megállapításai a szöveg és a földrajzi környezet alapos összevetéséből születtek, de az 
eseményekhez kapcsolódó régészeti nyomokat nem talált. Amikor azonban Nagy Sándor Jhelumhoz 
vezető útját vizsgálta, dokumentálta a Nandana területén lévő régészeti emlékeket, részletesen leírva 
az itt található erőd és a közelében lévő hindu templom romjait (Stein, 1937). Bár ezek későbbiek 
Nagy Sándor inváziójánál, azt jól bizonyítják, hogy ez a terület fontos stratégiai pontja volt későbbi 
invázióknak is.

9. ábra: Jalalpur városa kelet felől
Figure 9. Jalalpur town, seen from East

Forrás: Stein, 1937, Fig. 3.
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Source: Stein, 1937, Fig. 3.

A punjabi expedíció másik érdekessége az, hogy ezen a kutatóúton Stein Auréllal tartott egy másik 
magyar, Fábri Károly is. Az ekkor harmincas éveiben járó Fábri Stein régészeti asszisztenseként 
dolgozott7 nemcsak a Punjabban, hanem az azt követő teljes első iráni expedíció idején, később pedig 
részt vett a leletek feldolgozásában, a British Múzeumban (Stein, 1937).

Nagy Sándor visszavonulása
Bár Nagy Sándor a Jhelumnál kivívott győzelme ellenére nem nyomult tovább India belső területei 
felé, kulturális szempontból nézve ez a diadal egy új korszak kezdetét jelentette Indiában (Stein, 1937). 
Nagy Sándor indiai hadműveleteinek utolsó helyszíne a Balochistan legdélebbi részén fekvő Las Bela 
nevű terület volt (1. ábra). A források tanúsága szerint éppen a terület ismeretlensége és kihívásai 
miatt választotta ezt Nagy Sándor visszavonulása útvonalának. A nehéz terep igen nagy szenvedést 
és veszteséget okozott a csapatának, hiszen sem az élelmiszer-utánpótlás, sem a vízhez jutás nem 
volt akadálytalan, ráadásul rekkenő hőség is kínozta őket. A nehéz körülmények miatt nagyszámú 
katona, valamint velük menetelő asszony, gyerek és hátasállat vesztette életét. A visszavonulás 
pontos útvonalával Stein előtt több kutató is foglalkozott, köztük Alexander Cunningham is. Stein 
1943-ban, élete utolsó évében járta be ezt a területet (10. ábra). Módszere ezúttal is a helyszín 
pontos megfigyelése volt, majd a földrajzi környezet írásos forrásokkal való összevetése. Igyekezett 
felszíni leletek gyűjtésével és próbaásatásokkal antik településeket is azonosítani, de ebben kevés 
sikerrel járt. A felszíni megfigyelései azt azonban lehetővé tették, hogy javaslatot tegyen a hadsereg 
visszavonulásának legvalószínűbb útvonalára. Erről az expedíciójáról azonban a hamarosan 
bekövetkező halála miatt csak egy beszámolója jelent meg (Stein, 1943).

10. ábra: A Langar-hágó a Pakini és a Soler folyó között
Figure 10. Langar pass between Parkini and Soler rivers

Forrás: Stein, 1937, Fig. 9.
Source: Stein, 1937, Fig. 9.

7 Feladata a lelőhelyek és a leletek dokumentálása, a próbaásatások levezetése és az alaprajzok elkészítése volt (Stein, 
1937).
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A kínai buddhista zarándokok leírásait alapul vevő 
földrajzi–régészeti eredmények

Stein dél-ázsiai expedíciói során a buddhista emlékek kutatásának központi szerepe volt. A 
gandhárai művészet alkotásaival már Indiába érkezésének korai éveiben megismerkedett. Első 
lakhelyén, Lahore-ban maga Lockwood Kipling, az író Kipling apja és a lahore-i múzeum kurátora 
ismertette meg e művészeti stílus sajátosságaival a múzeum gyűjteménye alapján (Mirsky, 1977). 
Stein először 1896-ban járt a buddhista időkben kiemelkedő jelentőségű Udjána vidékén, Buner és 
Swat területén, melyet a tibeti buddhizmus alapítója, Padmaszambhava születési helyének tartanak, 
és ahová az 5. századtól kínai buddhista zarándokok is rendszeresen látogattak (Rienjang, 2012). 
Buddha születési helyére, az ősi Magadha területére Stein 1899-ben vezetett kutatóutat, ennek az 
egyetlen Kelet-India területére irányuló expedíciójának kifejezetten a buddhizmus születési helye 
alaposabb megismerése volt a célja (Stein, 1901). Számos buddhista vonatkozású lelőhelyet azonosí-
tott az Északnyugati Határtartomány területén régészeti felügyelőként végzett kutatásai során. A 
buddhizmus kultúrkörébe tartozott az a lelőhely is, ahol az egyetlen nagyfelületű régészeti feltárását 
végezte Dél-Ázsiában, az Indiai Régészeti Felügyelőség égisze alatt, Sahr-i-Bahlol lelőhelyen (Stein, 
1915). Ez a lelőhely jelentősége miatt 1980-ban világörökségi ragot kapott.8 Amikor 1926-ban Stein 
ismét eljutott a Swat vidékére, az Aornosz helyének meghatározása mellett a másik célkitűzése a 
terület buddhista vonatkozású lelőhelyeinek az azonosítása volt (Stein, 1930). A buddhista emlékek 
kutatása nemcsak Stein dél-ázsiai expedícióinak volt fontos témája, hanem a belső-ázsiai kutatóút-
jainak is. Stein számára éppen a buddhizmus jelentette Belső-Ázsia Indiával való kapcsolatát, és e 
kulturális kapcsolat hangsúlyozása miatt nevezte a belső-ázsiai területeket Szerindiának.9

A buddhista lelőhelyek tanulmányozása során Stein rendszeresen fordult azokhoz az írott forrá-
sokhoz, amelyeket kínai buddhista zarándokok hagytak az utókorra. A három legjelentősebb kínai 
buddhista szerzetes, aki Indiában járt a 4. századi Faxian, a 6. századi Song Yun és a 7. századi 
Xuanzang volt. Közülük Xuanzang készítette a legrészletesebb beszámolókat (Whitfield, 2006; 
Wilhelm 2008). Stein a terepen végzett kutatásai során ezeknek a leírásoknak a segítségével hatá-
rozta meg számos buddhista lelőhely eredeti elnevezését. A szövegeket elsősorban angol és francia 
fordításokban használta. Song Yun beszámolói esetében Chavannes munkájára (1903) támaszkodott, 
Xuanzang leírásai kapcsán pedig Watters és Beal angol fordításait (Beal, 1911; Watters, 1904), vala-
mint Stanislas Julien francia fordítását használta (Julien, 1853).10 Kisebb vagy nagyobb mértékeben 
Stein számos dél-ázsiai kutatóútján segítségül hívta ezeket a forrásokat, különösen a Salt Range, 
a Swat és az Északnyugati Határtartomány területén, valamint természetesen Kelet-Indiában. Az 
alábbiakban Stein két olyan felfedezését mutatom be részletesen, amelyek esetében már a kutatás 
kiinduló kérdését is a kínai zarándokok leírásai inspirálták: 

1. Hol volt az a dzsaina szentély, amit számos kínai zarándok Szinhapura közelében emlegetett?
2. Hol volt az a jelentős buddhista zarándokhely, amelyet a kínai utazók Buddha testfeláldozásának 

helyszíneként ismertek?

Dzsaina szentély Szinhapura közelében
Amikor 1931-ben Stein Aurél a Jhelum folyó környékén Nagy Sándor Puruval vívott csatájának 
helyszínét kereste, azt a kérdést is felvetette, hogy vajon hol kelt át az India meghódítására induló 

8  https://whc.unesco.org/en/list/140/ 
9 Stein a kifejezést francia kutatóktól vette át, és olyannyira alkalmasnak találta Belső-Ázsia kínai és indiai kultúrák 

keveredését mutató területének elnevezésére, hogy még könyvcímnek is használta (Stein, 1921). Teleki Pál megha-
tározása szerint a kifejezés első tagja (szer) a selyem szóra utal (Teleki, 1922).

10 Például: Stein, 1905, p. 39, 1937, pp. 47–48.

https://whc.unesco.org/en/list/140/
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uralkodó a Salt Range nevű hegyen. A Salt Range földrajzi–régészeti kutatására azonban már 
négy évtizeddel korábban is lehetősége nyílt. 1889-ben, indiai karrierjének legelején itt töltötte a 
szabadságát azzal a céllal, hogy kínai források alapján régészeti nevezetességeket keressen (1. ábra). 
A területre a következő évben ismét visszatért, és a punjabi kormány támogatásával egy kisebb 
ásatást is végzett. E korai kutatásainak helyszínét aztán 1901-ben,11 valamint az 1931-es punjabi 
expedíciója során újra felkereste, és a lelőhelyről további dokumentációt készített (Stein, 1937).

A Salt Range területén végzett földrajzi–régészeti kutatásának kiinduló forrása Xuanzang 
Szinhapuráról szóló leírása volt, amelyben a kínai zarándok beszámolt a város közelében található 
dzsaina szentélyről is. Szinhapura azonosítását Alexander Cunningham korábban már megkísérelte 
(Cunningham, 1871), de a dzsaina szentély régészeti nyomait nem találta meg. E hely azonosításának 
problematikus voltára Stein figyelmét először korábbi tanára, Georg Bühler hívta fel.12 Stein saját 
kutatásának helyszínéül a Murti nevű lelőhelyet választotta, mert a környéken élők elmondása szerint 
innen sok kőfaragvány származott. A terület faragott szobrokban való gazdagsága nemcsak a helyiek 
beszámolóiban, hanem a lelőhely elnevezésében is tükröződött.13 A helyszín felszíni formációit 
megfigyelve és Xuanzang leírásaival összehasonlítva Stein arra a határozott álláspontra jutott, hogy 
a kínai zarándok által leírt dzsaina szent hely Murti lelőhellyel azonos (Stein, 1937). 

Állításának helyességét a terület régészeti vizsgálatával erősítette meg. Mivel a lelőhely épület-
maradványainak köveit a helyiek már régóta saját építkezéseikhez használták fel, nem meglepő, hogy 
Stein a felszínen nem talált szobrokat és kőfaragványokat. A környékbeli épületeken azonban többet 
azonosított, sőt még egy közeli híd konstrukciójában is felismerte a vélhetően Murtiból elhordott 
díszített köveket.14 Ahhoz tehát, hogy a Xuanzang kora előtti dzsaina emlékek jelenlétét régésztileg 
igazolja, 1890-ben ásatást végzett. Dél-Ázsia területén ez volt Stein első régészeti ásatása. Az ásatás 
során felszínre került romokat a kőfaragványok alapján a Gupta-korra datálta, tehát azok valóban 
korábbiak voltak Xuanzang látogatásának idejénél. Az emlékek kulturális besorolásában Stein némi-
leg bizonytalan volt, a dzsaina meghatározás mellett a hindut sem tudta teljesen kizárni (Stein, 1937).

A későbbi kutatás Stein kormeghatározását megerősítve a templomot a késő Gupta-korba 
sorolta (Meister, 2010; Williams, 1982), a kulturális besorolásával kapcsolatban azonban továbbra is 
megoszlanak a vélemények. A Stein által feltárt szobrok a lahore-i múzeumba kerültek, ahol először 
1908-ban közölt róluk fényképeket a múzeum akkori kurátora, meghatározásában egyértelműen 
dzsainának nevezve őket (Brown, 1908).15 A templom dzsaina azonosítását John Siudmak szintén 
elfogadta (Siudmak, 2013), Michael Meister azonban hinduként azonosította (Meister, 2010). Ezek a 
véleménykülönbségek adódhatnak a templom erősen elpusztított állapotából. Stein Murtiban végzett 
kutatómunkája ezért nemcsak a templom lokalizálása és sikeres datálása miatt jelentős, hanem az 
emberi pusztításnak erőteljesen kitett lelőhelyről való közel száz lelet megmentése miatt is (11. ábra).

Buddha testfeláldozásának helyszíne
Stein kínai forrásokon alapuló kutatásai a legtöbb eredményt a buddhista szakrális topográfia területén 
hozták. Ezek közül kiemelkedő annak a helynek az azonosítása, amit Buddha testfeláldozásának 
helyszíneként emlegettek a kínai zarándokok. Buddha egy korábbi életében ételül ajánlotta fel testét 

11 Az 1901-es útját csak az életrajza említi (Mirsky, 1977).
12 Stein levélben írt beszámolóit a lelőhelyről Bühler egy cikk formájában publikálta (Bühler, 1890).
13 A mūrti szó szanszkritul és több modern indiai nyelven is szobrot, istenszobrot jelent.
14 Amikor 1931-ben Stein újra a lelőhelyre látogatott és megtudta, hogy a híd egy nagyobb áradás hatására leomlott, a 

következő megjegyzést tette: „Jól megérdemelt sorsa ez, úgy tűnik, egy olyan építménynek, amelyhez az építőanya-
got ilyen vandál módra szerezték be!” (Stein, 1937, p. 52).

15 Stein az 1889–90-es kutatásának eredményeit csak 1937-ben publikálta részletesen, fényképekkel illusztrálva és 
kiegészítve az 1931-es látogatás megfigyeléseivel (Stein, 1937).



Jeney, Rita
Stein Aurél szövegeken alapuló földrajzi–régészeti felfedezései Dél-Ázsiában

129

egy éhező nősténytigrisnek, hogy enyhítsen annak szenvedésén. E nemes tette helyszíne fontos 
zarándokhellyé vált, amit több forrás is megemlített, Xuanzang pedig nagy részletességgel írt le.

11. ábra: Domborművek templomrom törmelékéből, Murti
Figure 11. Relief sculptures recovered from debris of ruined temple, Murti

Forrás: Stein, 1937, Fig. 20.
Source: Stein, 1937, Fig. 20.

A kiemelkedő jelentőségű zarándokhely azonosítására Alexander Cunningham tett először javaslatot 
(Cunningham, 1871), de az ő elméletét Édouard Chavannes megcáfolta. Chavannes szerint a kegyhely 
nem Rawalpindi közelében, hanem a Mahaban-hegységben lehetett, ezért Stein, amikor 1904-ben a 
Mahaban-hegységben kutatott, kísérletet tett az azonosítására (2. ábra). Ennek során a Banj-hegyen 
olyan buddhista épületek romjait fedezte fel, amelyeket elhelyezkedésük és környezetük alapján azo-
nosnak talált a Xuanzang által leírt „Buddha testfeláldozása” helyszínével (Stein, 1905) (12. ábra). A 
lelőhely romjainak jelentős volta, ám a lakott területektől való nagy távolsága további bizonyítékként 
szolgát arra, hogy a vidéknek hajdan kiemelt jelentőséget tulajdonítottak, és nagy erőfeszítést tettek, 
hogy megépítsék és fenntartsák a sztúpákként és kolostorokként szolgáló épületeket.

12. ábra: Banj lelőhely háromrészes panorámaképének középső része (Stein Photo 3/1 (17))
Figure 12. Central section of three-part panoramic view of Banj site (Stein Photo 3/1 (17))

Forrás: http://idp.bl.uk/
Source: http://idp.bl.uk/

http://idp.bl.uk/
http://idp.bl.uk/
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A területen Steinnek sikerült azonosítania minden olyan fontos épület romját, amely Xuanzang 
leírásában szerepelt. A kegyhely bejáratánál állt egy nagy kőkapu, attól délre pedig a testfeláldozás 
helyét jelölő sztúpa. A testfeláldozás helyszínétől északra további sztúpákat azonosított, valamint 
megtalálta egy hajdani kolostor nyomait. Sajnos a romok igen rossz állapotban maradtak fenn, 
szobrok pedig már egyáltalán nem voltak a lelőhelyen, valószínűleg gyűjtőkhöz kerültek. A lelőhely 
korát ezért Stein csupán a falazási stílusból kiindulva tudta a gandhára-időszakra tenni. Bár a 
lelőhelyről nem tudott leleteket megmenteni, arról gondoskodott, hogy a helybéliek által megőrzött 
szobrok eljussanak Peshawarba, az ott épülő múzeumba. Stein tehát ebben az esetben is az azonosítás 
és a leírás mellett nagy hangsúlyt fektetett a megőrzésre is. A Banj-hegyen tett megállapításait a 
későbbi kutatás nem bírálta felül.

Mivel a buddhista zarándokok által emlegetett helyszínek azonosítására a Steint megelőző kuta-
tók is többször tettek kísérletet, Stein kínai utazók nyomán tett felfedezései sok esetben korábbi 
kutatók eredményein alapultak, de ő mindig arra törekedett, hogy ezeket az eredményeket alapos 
helyszíni kutatásokkal vizsgálja felül, és saját megfigyeléseit részletesen leírja. A pusztulásnak kitett 
kulturális értékek megőrzése már a legkorábbi expedíciójának fontos célja volt.

Szanszkrit nyelvű forrásokon alapuló földrajzi–régészeti felfedezések

A kutatásai során használt szövegek közül a szanszkrit nyelvű források egyedi csoportot alkotnak, 
mert a szanszkrit nyelvnek kiemelt szerepe volt Stein Aurél tudományos munkásságában. 
Szanszkrit nyelvi ismereteit egyetemi tanulmányai során olyan professzoroktól sajátította el, mint 
Georg Bühler16 és Rudolf von Roth17 (Walker, 1995). Képzettségének megfelelően első indiai 
megbízatását mint szanszkritista kapta, 1888-ban a lahore-i egyetem Keleti Kollégiumának lett az 
igazgatója, emellett ellátta az egyetem hivatalvezetői feladatait is. Ebben az időszakban oktatásügyi 
elfoglaltságai mellett is jelentős tudományos eredményeket ért el a szanszkrit nyelv területén. A 
szünidőket Lahore-tól távol Kasmírban töltve Kalhana Rádzsataranginí című szanszkrit nyelvű 
művét kutatta, amely egy 12. századból származó történelmi vonatkozású szöveg. Kalhana műve 
sajátos történeti megközelítése miatt már a korai orientalisták figyelmét is felkeltette, de az általuk 
készített fordítások nem a szöveg eredeti verziója alapján készültek. Bühler számos alkalommal 
megkísérelte az eredeti szövegváltozatot tartalmazó kézirat megszerzését, ez azonban végül Stein 
Aurélnak sikerült. Ez alapján Stein nemcsak az eredeti szanszkrit szöveg kritikai kiadását készítette 
el (Stein, 1892), hanem a mű teljes angol fordítását is (Stein, 1900a).

Kasmíri tartózkodása alatt Stein számos más kéziratot is gyűjtött,18 valamint katalogizálta 
egy teljes templomi könyvtár kéziratgyűjteményét is (Stein, 1894). A filológusi munka mellett a 
terepmunkának is nagy jelentőséget tulajdonított, és nyári szünidői alatt rendszeresen vezetett úgy-
nevezett „régészeti túrákat” Kasmír területére (Stein, 1899b). Egyre növekvő régészeti érdeklődése 
arra ösztönözte, hogy lépéseket tegyen afelé, hogy hivatalos megbízatásai is az oktatásügy területéről 
fokozatosan a régészet területére tevődjenek át. Amint az az Oxfordi Egyetem szanszkrit tanszéké-

16 Georg Bühler (1837–1898) mielőtt egyetemi tanári pozíciót kapott volna Bécsben és Lipcsében, 1863 és 1880 között 
tizenhét évet Indiában töltött. Stein életrajzírói egyetértenek abban, hogy Bühlernek nemcsak a tanításai, hanem az 
életútja is inspirációt jelentett a fiatal Stein Aurélnak (Mirsky, 1977; Walker, 1995).

17 Rudolf von Roth (1821–1895) ötven éven keresztül volt a Tübingeni Egyetem filológiaprofesszora. Az ő nevéhez 
fűződik a Sanskrit-Wörterbuch, a nagy szanszkrit szótár védikus részének kidolgozása. Stein az ő vezetése alatt írta 
meg doktori disszertációját (Kelecsényi, 2002). 

18 Gyűjteményét 1911-ben az akkori oxfordi India Intézetben helyezte el, ma a Bodleian Libraryben található (Clauson 
& Macdonell, 1912; Wang & Perkins, 2008; Wojtilla, 2003). 
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nek tanszékvezetői állása kapcsán írt leveléből kiderül, az 1920-as években már sokkal inkább a 
régészeti munkát érezte kedvére valónak, mintsem a szanszkrit tanulmányokat (Mirsky, 1977). 

Ezzel együtt a szanszkrit etimológiai kérdések tanulmányozásával nem hagyott fel, különösen 
ha ezek eszközül szolgáltak valamilyen földrajzi kérdés megoldásában. Ilyen problémát vetett fel 
számára a Rig-véda himnuszaiban megénekelt szent folyók földrajzi elhelyezkedése. Ezt a kérdést 
is először filológusként közelítette meg (1917), majd 1940 és 1943 között kutatómunkáját földrajzi 
és régészeti vizsgálatokkal egészítette ki. Stein szanszkrit nyelvű forrásokon alapuló földrajzi–régé-
szeti kutatásai abban különböznek a másik két forráscsoporton alapuló kutatásaitól, hogy az ezekhez 
kapcsolódó forrásokat Stein saját maga filológusként is kutatta. A szövegből kiindulva aztán ezekben 
az esetekben is földrajzi problémákra kereste a helyszínen a választ:

1. a Rádzsataranginí földrajzi utalásait vizsgálta Kasmírban (1888–1896);
2. a Rig-véda földrajzi utalásait vizsgálta a Ghaggar-Hakra vidékén (1940–1943).

A két expedíció Stein régészeti felfedező karrierjének elején és végén található, ezért bemutatásukkal 
jól szemléltethető, hogyan változtak Stein módszerei, különösen a régészeti terepmunka során.

A Rádzsataranginí és Kasmír
Kasmír volt Stein első kutatási terepe Indiában. Elsősorban a szanszkrit nyelv és a szanszkrit 
kéziratok iránti érdeklődése vezette erre a területre, és az egyik legfőbb célkitűzése az volt, hogy 
megtalálja a Rádzsataranginí legmegbízhatóbb kéziratát. Kasmír akkori uralkodója, Pratap Singh 
pártolta a szanszkrit kutatásokat, mert hindu uralkodóként Kasmír szanszkrit örökségének ápolá-
sával igyekezett a terület hindu tradícióját hangsúlyozni a többségében muszlimok lakta területen. 
Apja, Ranbir Singh hasonló céllal alapította meg a Raghunátha-templom könyvtárát és hozta létre 
egyedülálló kéziratgyűjteményét (Zutshi, 2011). Az uralkodó ezért örömmel fogadta a külföldi 
indológusok látogatását, így Stein Aurélét is, akit hamarosan meg is bízott a könyvtár birtokában 
lévő kéziratok katalogizálásával. Kasmíri tartózkodása alatt Stein nemcsak az uralkodóval került 
munkakapcsolatba, hanem számos hagyományos műveltséggel rendelkező pandittal is. A Raghu-
nátha-templom könyvtárának számbavétele során nagyban támaszkodott az ő közreműködésükre, és 
saját kéziratgyűjteményét is gyakran az ő segítségükkel bővítette. 

Kasmíri kutatásainak legnagyobb eredménye a Rádzsataranginí leghitelesebbnek tartott szö-
vegváltozatának megtalálása, kritikai kiadása és angol fordítása volt. A mű tanulmányozásának 
módszertanát Georg Bühlertől sajátította el, és tőle vette át azt a meggyőződését is, hogy a szöveg 
teljességében csak Kasmír geográfiájának alapos ismerete mellett érthető meg (Stein, 1899b, 1900a). 
A terep megismerésére ezért 1888 és 1896 között rendszeresen vezetett kutatóutakat oktatásügyi 
tevékenységeitől elszakadva a nyári vakációja idején (1. ábra). 

Ezek az expedíciók elsősorban a szöveg földrajzi vonatkozásainak megértésére irányultak, 
melyek során nagy szerep jutott a helynevek azonosításának. Ugyanakkor Stein minden esetben 
figyelmet fordított az emberi tevékenységből származó emlékekre is. Ezek a megfigyelései azonban 
még nem voltak olyan részletesek, mint amilyeneket későbbi régészeti kutatásai során tett. Számára 
a szentélyek és erődök romjai azért voltak érdekesek, mert bár az ő látogatásának az idejére számos 
hely pontos azonossága feledésbe merült, Kalhana még nagy stratégiai vagy vallási jelentőséget 
tulajdonított nekik. Stein volt az első, aki a teljes szöveg birtokában a leírásokat és a tájat összevetve 
személyes megfigyelések alapján azonosítani tudta ezeket a helyszíneket. Szerinte az őt megelőző 
kutatók azért jutottak időnként téves eredményre, mert nem állt rendelkezésükre a Rádzsataranginí 
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teljes szövege (Stein, 1899b).19 Stein a szöveghez kapcsolódó topográfiai megfigyeléseit olyannyira 
elválaszthatatlannak érezte a szöveg fordításától, hogy a saját angol fordítását tartalmazó kötet végére 
is betűzte Kasmír történeti földrajzáról szóló leírásait (Stein, 1900a), valamint függelékben helyezte 
el a régészeti vonatkozású fontosabb lelőhelyek leírását (Stein, 1900a). 

Stein a Kasmírban azonosított régészeti emlékek részletes helyszíni dokumentálását, illetve 
ásatások révén való feltárását nem végezte el, és a datálásukra sem fordított nagy hangsúlyt. Az 
emlékek leírása során általában csak arra hivatkozott, hogy Kalhana a szövegben milyen korúnak 
tulajdonította őket. Az egyetlen műemlék, amelynek Stein saját maga állapította meg a korát a Sára-
dá-templom volt, ezt díszítményei alapján a 11. századra keltezte (Stein, 1899b). Felfedezései közül 
később régészeti szempontból a legnagyobb figyelmet a Parihászapurával azonosított Paraspora 
lelőhely kapta (Ghosh, 1989) buddhista emlékei miatt.

Stein Aurél kasmíri expedíciója során vezette be annak a módszernek az alkalmazását, amit aztán 
következetesen alkalmazott minden későbbi, szövegen alapuló földrajzi–régészeti kutatása alatt: a 
szöveg, a földrajzi felszín és a régészeti emlékek együttes vizsgálatát. Ezt kiegészítve a felfedezőútjain 
nagymértékben támaszkodott a helyiek beszámolóira, és előszeretettel gyűjtötte a helyi legendákat. 
Azt tapasztalta ugyanis, hogy a vizsgált helyszínekhez kapcsolódó történetek és legendák meglepően 
hosszú ideig fennmaradnak az orális hagyományban, így azok további bizonyítékot szolgáltatnak a 
földrajzi–régészeti meghatározásaihoz (Stein, 1899). Kasmírban elért eredményei esetében a helyiek 
hangja különösen erősen megjelenik, hiszen Stein mind a Rádzsataranginí szövegének, mind pedig 
Kasmír szakrális topográfiájának interpretálásában nagymértékben támaszkodott kasmíri pandit 
munkatársaira. Az olyan együttműködők, mint például Govind Kaul pandit intellektuális hatása 
miatt Stein Kasmír múltjáról rajzolt képében a helyi tradíció által képviselt elemek is erőteljesen 
megjelennek (Zutshi, 2011).

A Rig-véda és a Ghaggar-Hakra vidéke
Bár a kasmíri expedíció Stein első terepen végzett kutatása volt, a Ghaggar-Hakra vidékére vezető 
útja pedig az egyik legutolsó, munkamódszerének az alapja ugyanaz volt: egy szövegből kiindulva 
földrajzi és régészeti vizsgálatokat téve akarta megválaszolni az általa feltett tudományos kérdést. 
A kiinduló szöveg ebben az esetben azonban nem történeti beszámoló vagy útleírás volt, hanem egy 
szakrális szertartásokhoz használt himnuszgyűjtemény, a szanszkrit irodalom legrégibb emléke, a 
Rig-véda. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon milyen topográfiai problémát vethetett fel Stein 
számára egy ilyen jellegű szöveg.

A Rig-véda több himnusza szól szent folyókhoz. Ezek közül topográfiai szempontból a legérde-
kesebb a X.75. himnusz ötödik versszaka, amely e szent folyókat egymás után név szerint szólítja 
meg. A szanszkrit elnevezésű folyókat többen is megpróbálták az indiai szubkontinensen található 
folyóvizekkel azonosítani. Stein maga is véleményt alkotott ebben a kérdésben, először csak eti-
mológiai módszerekkel. Arra a megállapításra jutott, hogy a szöveg a folyókat keletről nyugatra 
haladva, geográfiai sorrendben sorolja fel (Stein, 1917). Ebben a felsorolásban a Szaraszvatí folyó 
etimológiailag a Sutlej és a Yamuna közé eső Sarsutinak felel meg. E folyó egy bizonyos szakaszát 
Ghaggarnak, más részét pedig Hakrának hívják, és gyakran utalnak rá Ghaggar-Hakra néven is. A 
földrajzi problémát az okozza, hogy a Ghaggar-Hakra csupán egy időszakos folyó, és jelentőségét 
tekintve meg sem közelíti a Rig-véda himnuszaiban emlegetett tengerig hömpölygő, bővizű Szarasz-
vatí folyót. 

19 Kasmír területét Stein előtt olyan jelentős tudósok kutatták, mint Alexander Cunningham (Cunningham, 1843, 
1848, 1871), illetve maga Stein tanára is, Georg Bühler.
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Ennek az ellentmondásnak a feloldása céljából Stein úgy határozott, hogy a Ghaggar-Hakra med-
rének környékét bejárva a felszíni formációk vizsgálatával állapítja meg, hogy lehetett-e ez hajdan 
egy jóval jelentősebb folyó. 1940 és 1943 között két téli kutatóutat vezetett az akkori Rajputana és 
Bahawalpur területére,20 összesen egy közel 350 kilométer hosszúságú területet bejárva (1. ábra). Az 
Indiai Régészeti Felügyelőség nagy tiszteletnek örvendő visszavonult tisztségviselőjeként expedí-
cióját az ASI támogatta. Stein terepen végzett munkáját egy térképész és egy régész is segítette. A 
kutatóút során a kiszáradt folyómeder és a közelében található homokdűnék térképre vetésével Stein 
megállapította, hogy a Ghaggar-Hakra hajdan jóval szélesebb mederrel rendelkezett, így megfelelhe-
tett a Rig-védában említett Szaraszvatínak (Stein, 1942a). A Szaraszvatí Sarsutival való azonosságát 
előtte már mások is tanulmányozták (Müller, 1891; Oldham, 1893; Roth, 1846), de Stein volt az 
első, aki átfogó helyszíni vizsgálatokat is végzett. A felszíni formációk megfigyelése mellett olyan 
történetek és legendák gyűjtésére is gondot fordított, amelyek valamilyen módon megőrizték az ott 
élők szájhagyományában egy hatalmas folyó emlékét. 

A folyó jelentősége csökkenésének az időpontját Stein archeológiai módszerekkel határozta 
meg. Régészeti kutatásainak eredménye azonban jóval túlmutatott a datálás problémájának meg-
válaszolásán, hiszen közel száz, nagyrészt korábban ismeretlen lelőhelyet azonosított. A lelőhelyek 
felfedezésében és datálásában elsősorban a felszíni leletekre támaszkodott, de néhány lelőhelyen 
próbaásatást is végzett. A lelőhelyeket elsősorban a díszített kerámiatöredékek alapján datálta, és a 
települések elnéptelenedésének időpontjából vonta le következtetését a folyó kiszáradásának az idő-
pontjára. E szerint a folyó alsó szakasza (a mai Cholistan területén) a Kr. e. 3. évezred elejéig nyújtott 
csak megélhetést az ott élőknek, míg a felső szakaszának környékén (a mai Rajasthan területén) 
még a Kr. u. 1–3. században is lehetséges volt a földművelés (Stein, 1989). Stein tartózkodott attól, 
hogy ezt a kronológiai keretet a Rig-véda Szaraszvatíhoz szóló himnuszai keletkezési idejének meg-
határozására használja. Óvatosságát azzal magyarázta, hogy a bővizű folyó dicsőségét megéneklő 
himnusz szerzőjének nem feltétlenül kellett a folyó nagyságáról közvetlen, empirikus tapasztalattal 
rendelkeznie (Stein, 1989). Ha a Rig-véda keletkezési idejének kérdését Stein nem is oldotta meg, a 
himnusz által felvetett földrajzi problémára megadta a választ.

Stein Szaraszvatí folyóra vonatkozó földrajzi megállapításai a tudományban ma rendelkezésre 
álló technológia segítségével, új módszerekkel vizsgálhatók felül. Ezeknek a kutatási eredményeknek 
az áttekintése azonban túlmutat e tanulmány keretein. Stein régészeti megállapításairól elmondható, 
hogy meglehetősen pontosak a kerámiastílusok segítségével megállapított kronológiai határai, még 
az olyan régészeti korszakok esetében is, amelyek csak az 50-es évek kutatásainak nyomán lettek 
definiálva. Régészeti eredményeinek legfőbb hiányossága az, hogy a Ghaggar-Hakra felső szakaszán 
nem ismerte fel a Kr. e. 3. évezredbe tartozó lelőhelyek jelenlétét is. Ennek a területnek az Indus-völ-
gyi civilizáció idején betöltött jelentős szerepére az 1950-es években meginduló régészeti kutatások 
vetettek fényt (Ghosh, 1953).21 

Azok a régészeti módszerek, amelyeket Stein a Ghaggar-Hakra expedícióján alkalmazott, a Kas-
mírban végzett kutatásából még teljesen hiányoztak. Ez magyarázható azzal, hogy Stein régészeti 
tapasztalata fokozatosan gyarapodott, és ebben nagy szerepe volt a Brit-India határain túlra vezetett 
expedícióinak. Egy másik ok azonban az indiai szubkontinens régészettörténetében bekövetkezett 

20 Ez ma az indiai Rajasthan és a Pakisztánban található Cholistan területe.
21 Stein Ghaggar-Hakra expedíciója kapcsán tett régészeti megállapításainak részletes felülvizsgálata azért ütközik 

nehézségbe, mert Stein az expedíció régészeti leletanyagát 1943-ban bekövetkező halála miatt nem tudta teljessé-
gében publikálni. A leletanyag dokumentációját és magukat a tárgyakat is a kutatás sokáig elveszettnek vélte. E 
tanulmány írója doktori kutatásának keretében az elveszettnek hitt leletanyag nagy részét felkutatta, és disszertáci-
ójában annak felülvizsgálatára kísérletet tett (Jeney, 2018a).
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jelentős fordulat. Az 1920-as évek régészeti kutatásai Harappa és Mohenjo-daro területén rávilágí-
tottak arra, hogy az Indus folyó tágabb környékén a Kr. e. 3. évezred közepétől egy jelentős őskori 
kultúrkomplexum, az Indus-völgyi civilizáció virágzott. Ennek azonosítása és jellegzetes leleta-
nyagának megismerése egy teljesen új kutatási irányt nyitott meg a dél-ázsiai régészet területén. 
Stein 1926-ban maga is járt Mohenjo-daro feltárásán (Mirsky, 1977), a ’20-as évek végén pedig 
balochistani kutatóútjain ő maga fedezett fel számos őskori lelőhelyet (Stein, 1928, 1929a, 1931). 
A Ghaggar-Hakra területére vezetett expedíció szintúgy lehetőséget adott számára, hogy az addig 
ismeretlen Indus-völgyi civilizáció lelőhelyeit kutassa. 

KÖVETKEZTETÉSEK

Tanulmányomban Stein Aurél dél-ázsiai földrajzi–régészeti expedícióit a kutatói kérdés megfogal-
mazásához használt írott források alapján csoportosítottam. Bár ezek az expedíciók különböznek 
mind az írott források típusa, mind pedig a tanulmányozott időszak kora szempontjából, a közös 
bennük Stein módszertani megközelítése. Első lépésként Stein a szöveget a tájra vetíti, majd földrajzi 
megfigyeléseit régészeti megállapításokkal egészíti ki. Érvelésének alátámasztására gyakran használ 
etimológiai módszereket, valamint a helyiek szájhagyományában megőrződött történeteket (Deva, 
1982; Zutshi, 2011). Az írott forrásokra alapozott kutatásnak nagy hagyományai voltak Indiában 
mind a születő földrajztudomány, mind pedig a születő régészettudomány területén. Klasszikus 
görög forrásokra alapozott földrajzi megállapítások már a 18. században születtek (Chakrabarti, 
2001), a 19. századi indiai régészetben pedig gyakoriak voltak az olyan kutatások, amelyek a kínai 
zarándokok útleírásain alapultak. Az Indiai Régészeti Felügyelőség alapítója, Alexander Cunning-
ham is ennek az irányzatnak volt fontos képviselője (Paddayya, 1995). Stein Aurél módszere ehhez 
a hagyományhoz közvetlenül kapcsolódott, de számára a helyszínen végzett személyes vizsgálat a 
bizonyítás elmaradhatatlan részét képezte. A helyszíni kutatás lehetősége, valamint a térképek és 
lexikonok formájában rendelkezésére álló ismeretanyag lehetővé tették, hogy elődeinek megállapítá-
sait felülvizsgálja, és sok esetben megcáfolja.

Dél-ázsiai expedícióinak azonban nem mindegyike alapult egy szöveg által felvetett problémán. 
A kifejezetten szöveg vezérelte kutatásait karrierje elején (Kasmír), valamint nyugdíjas korában 
végezte (Punjab, Ghaggar-Hakra, Las Bela). Mivel ezeknek a kutatásoknak az elvégzésére önszán-
tából vállalkozott, feltételezhetjük, hogy ezek feleltek meg leginkább az érdeklődési területének. 
Az Indiai Régészeti Felügyelőség alkalmazásában állva olyan kutatóutakat vezetett, amelyeknek 
helyszínét nem az ő személyes érdeklődése, hanem a hivatalos felelősségi területe határozta meg. 
Azonban ezeken a kutatóutakon is felhasználta az írott forrásokat, amikor csak azok az adott terü-
letre vonatkozóan rendelkezésre álltak, hogy tisztázzon néhány általuk felvetett kérdést. 

A terepen Stein legfőbb törekvése az volt – akár írott forrásból indult ki, akár nem –, hogy eredeti 
felfedezéseket tegyen. Legjobban olyan területeken szeretett kutatni, ahol őt megelőzően kutató még 
soha nem járt. Ezért is szerette volna a „régészeti felfedező” címet megkapni, bár ez egy hivatalosan 
nem létező cím volt (Mirsky, 1977; Walker, 1995). Dél-Ázsia területén tett régészeti felfedezései 
nagy részben beleillenek a korábban feltáratlan területeken tett eredeti felfedezés kategóriájába. 
Néhány olyan terület is van közöttük, amelyekről korábban írtak már mások, de ezekben az esetek-
ben, ahogy fentebb kifejtettem, Stein mindig arra törekedett, hogy a megelőző kutatóknál pontosabb 
és közvetlen megfigyelésen alapuló megállapításokat tegyen.



Jeney, Rita
Stein Aurél szövegeken alapuló földrajzi–régészeti felfedezései Dél-Ázsiában

135

Számára a földrajz és a történelem szorosan összefüggött, ezért egy történeti problémát gyakran 
földrajzi oldalról közelített meg (Deva, 1982). Szakmai célkitűzését egy alkalommal így fogalmazta 
meg: „A terepen tett földrajzi és régészeti megfigyelések segítségével tisztázni a múltat, amennyire 
szerény képességeim azt lehetővé teszik.”22 Dél-Ázsia területén végzett régészeti kutatómunkájának 
legnagyobb eredménye az általa vizsgált területek régészeti szempontú feltérképezése volt. Az általa 
felfedezett nagyszámú lelőhely az utána következő régészgenerációknak adott kutatási programot. 
Karrierjének első felében a buddhista emlékek kutatása kapcsán a koratörténeti korszakkal foglal-
kozott, karrierje második felében azonban jelentős eredményeket ért el az Indus-völgyi civilizáció 
időszakához kapcsolódó ősrégészeti kutatások terén is. 

Stein Dél-Ázsia régészettörténetében betöltött szerepét dr. Krishna Deva Alexander Cunning-
haméhez hasonlította: „Úttörő és útkereső volt, és olyan jelentős volt India őskori régészetében, 
mint amilyen Alexander Cunningham India történeti régészetében.” (Deva, 1982, p. 392). Az Indiai 
Régészeti Felügyelőség az 1930-as évekre olyan tudományos tekintélynek ismerte el Stein Aurélt, 
hogy a főigazgató őt találta a legalkalmasabbnak arra, hogy Leonard Woolley India régészetét illető 
kritikáira megfeleljen, mint vele tudományosan egyenrangú fél (Mirsky, 1977; Walker, 1995).
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MELLÉKLET/APPENDIX

Stein Aurél dél-ázsiai földrajzi–régészeti expedíciói és publikációi.
List of geographical and archaeological expeditions led by Sir Aurel Stein with publication details.

1888–1896. Kashmir (Stein, 1899b, 1900a)
1889–1890. Salt Range (Bühler, 1890; Stein, 1937)
1896–1898. Swat & Buner (Stein, 1898b, 1898c, 1898a, 1899c, 1899a)
1899. South Bihar & Hazaribagh (Stein, 1901)
1900. Indus (Stein, 1900b)
1901. Salt Range 
1904. North-West Frontier Province & Baluchistan (Stein, 1905)
1912. North-West Frontier Province (Stein, 1912, 1915)
1926. Swat (Stein, 1927, 1929b, 1930)
1927–1928. Baluchistan (Stein, 1928, 1929a, 1931)
1931. Punjab (Stein, 1932b, 1932a, 1937)
1940–1943. Ghaggar-Hakra (Stein, 1917, 1942a, 1989)
1941. Indus Kohistan (Stein, 1942b)
1943. Las Bela (Stein, 1943)
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ABSZTRAKT
A keleti művészet jelentős szerepet töltött be a 19–20. század fordulójának építészetében. Amíg 
a szecessziós mozgalomra Nyugat-Európában a japán és perzsa művészet gyakorolt hatást, addig 
Magyarország igyekezett megtalálni a magyar építészet forrását. Jelen írás Kertész Károly Róbert 
építész ázsiai utazását mutatja be, illetve annak összegzéseként megjelent „Ceylon építészete” című 
munkáját. Az 1930-as években Medgyaszay Istvánt egy múzeum tervezési munkáinak reményében 
hívták meg Mumbaiba. Az utazás idején készült terveket, fotókat és levelezéseket a Medgyaszay Csa-
ládi Emlékhely őrzi. 2017-ben az építész indiai utazásának rekonstruálásakor rejtélyes akvarelltervek 
kerültek elő a múzeum tervei közül, amelyek egy régi párszi tűztemplom falainak megőrzéséről 
árulkodnak. A tanulmány egy 2020-ban Mumbaiban tett kutatóút eredményeként bemutatja továbbá 
Medgyaszay István barátságát Perin Jamsedji Mistrivel, aki India első hivatásos építésznője volt, 
valamint rávilágít Cholnoky Jenő földrajztudós mindkét említett építész munkásságában betöltött 
szerepére.
Kulcsszavak: Ceylon, Cholnoky Jenő, dagoba, építészet, India, Kertész Károly Róbert, Lechner 
Ödön, Medgyaszay István, Perin Jamshedji Mistri, Srí Lanka, szecesszió, szingaléz, sztúpa, Zsolnay 
Vilmos

ABSTRACT
The role of oriental art was significant in architecture at the turn of the 19th and 20th century. While 
the Art Nouveau movement in Western Europe was influenced by the Japanese and Persian art, 
Hungary made efforts to find the origin of the Hungarian architecture. This study presents the Asian 
trip of architect Károly Róbert Kertész, published in his work entitled Architecture of Ceylon. In the 
1930’s architect István Medgyaszay was invited to India to design a museum in Mumbai. His archive, 
containing the plans, photographs and letters born during the trip, can be found in the Medgyaszay 
Memorial House. During the reconstruction of Medgyaszay’s Indian trip (2021) some mysterious 
watercolour plans were discovered among his designs. Additionally, as a result of the research in 
Mumbai (2020) this study introduces István Medgyaszay’s friendship with Perin Jamshedji Mistri, 
the first professional woman architect in India; and highlights the role of Jenő Cholnoky geographer 
in the work of both of the aforementioned architects. 
Keywords: architecture, Art Nouveau, Ceylon, Jenő Cholnoky, Dagoba, India, Károly Róbert Ker-
tész, Ödön Lechner, István Medgyaszay, Perin Jamshedji Mistri, Sri Lanka, Sinhalese, Stupa, Vilmos 
Zsolnay
1 Art historian-muzeologist, curator, Hungarian Museum of Architecture and Monument Protection Documentation 

Center, 1135 Budapest, Jász utca 33-35., baldavari.eszter@mma-mem.hu; PhD student, Pázmány Péter Catholic 
University Doctoral School of History, eszter.baldavari@gmail.com.

2 A tanulmányt kedves kollégám, Ritoók Pál 60. születésnapjára ajánlom szeretettel.
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BEVEZETÉS

A 19. század végén a keleti művészet a gyarmatbirodalmak reprezentációs eszközeként az egzotikum 
erejével hatott a művészetben, majd a keleti művészet grafikai megoldásai fontos inspirációként 
hatottak a szecessziós mozgalomra. Ezzel egy időben megindultak a világkörüli utazások is, amelyek 
révén egyre nagyobb betekintést nyerhetett a nyugati társadalom az ősi keleti kultúrákba.3 

Hazánk ebben az időben az Osztrák-Magyar Monarchia részeként kisebb szerepet kapott a nem-
zetközi reprezentációban. Gondoljunk csak a világkiállításokra, ahol önálló magyar pavilonnal csak 
az 1900. évi párizsi világkiállításon jelenhetett meg. Ennek ellenére már a kiegyezést követően meg-
fogalmazódott a nemzeti öntudat kifejezése a művészetben is. A nemzeti önkifejezés első művészei 
között Lechner Ödön építész a keleti művészetben találta meg azokat a díszítőelemeket, amelyeket 
a magyar formanyelv kialakításához alkalmasnak talált. Ugyanis az építész pontosan tudatában 
volt annak, hogy amennyiben ez a magyaros formanyelv nem áll egyértelműen rendelkezésre for-
mavilágában, akkor a századforduló művészeinek kell azt körültekintően kialakítania. Művészeti 
hitvallását 1906-ban a Művészet hasábjain fogalmazta meg „Magyar formanyelv nem volt, hanem 
lesz” címmel (Lechner, 1906).

A 19. század második felében a magyar építészek többek között régészeti forrásokra is hagyatkoz-
hattak, köztük az Archaeológiai Értesítőben megjelent tanulmányok között Nagy Géza magyarhoni 
lovassírokkal (Nagy, 1893) vagy a népvándorláskori turáni öltözettel (Nagy, 1901) foglalkozó 
beszámolójára, illetve Hampel József nagyszentmiklósi leletegyüttessel (Hampel, 1884) foglalkozó 
esszéjére (Baldavári, 2018).

A neves utazók munkái közül a „Körösi Csoma Sándor dolgozatai” már elérhető volt Duka 
Tivadar fordításában – amelyben az építészettel kapcsolatban a keleti építészet mértékarány szabá-
lyozását említette (Körösi Csoma, 1885) –, valamint Stein Aurél székfoglalója a Magyar Tudományos 
Akadémián, amely a Budapesti Szemlében jelent meg 1897-ben. „A fehér hunok és rokon törzsek 
indiai szereplése” című előadás (Stein, 1897) azonban szintén inkább ideológiai inspirációként 
hathatott a kor művészeire. Kétségkívül a legnagyobb befolyással Huszka József népművészeti 
gyűjtései voltak inspiráló hatásúak. Az általa bemutatott ornamenseknek nemcsak a felépítésével, 
hanem a keleti származásával is foglalkozott (Huszka, 1891, 1895, 1908, 1930). 

A művészetekben is kimutatható hatása volt azonban a nagyszentmiklósi leletegyüttes 1884-es 
budapesti kiállításának, amelynek nyomán – elsősorban a bika vagy ökörfejes ivócsanak – számos 
alkotáson díszítőmotívumaként megjelent: Pulszky Ferenc síremlékén, Munkácsy Mihály ravatalán 
vagy Lechner Ödön Postatakarék pénztárának pirogránit tetőelemeként (Baldavári, 2021).

Lechnernek nem volt lehetősége keletre utazni, ezért Zsolnay Vilmossal együtt 1889-ben 
Londonba látogattak, ahol a South Kensington (ma Victoria and Albert) Museumban tekintették 
meg a keleti gyűjteményt. Két évvel később megbízást kapott a budapesti Iparművészeti Múzeum 
és Főiskola épületének megtervezésére. Az épület 1896-ra készült el, és a milleniumi ünnepségek 
alkalmával adták át, de a kor ízlésének nem igazán felelt meg keleties formavilágával és díszítésével, 
a köznyelvben gyakran „cigánycsászár palotájaként” emlegették. Maga ez építész is néhány évvel 
később „kissé túlságosan is indusnak” találta (Lechner, 1911).
3 A tanulmány olyan korábbi kutatások eredményeit összegzi, mint a 2014-ben kezdődő honfoglaláskori tárgyak és a 

népművészet századfordulós építészetre gyakorolt hatásának témája, 2017 és 2018 között a Medgyaszay István-ha-
gyaték indiai dokumentumainak feldolgozása, valamint a 2018 és 2020 között egy sanghaji ösztöndíj keretein belül 
a magyar építészek keleti érdeklődésének kutatása, amely során egy újonnan megtalált magyar építész életművének 
feldolgozásán kívül Veszprém és Sanghaj kulturális kapcsolatait is volt szerencséje e sorok szerzőjének tanulmá-
nyozni. Gonda Károly sanghaji magyar építész és más hazai építészek, például Kertész Károly Róbert munkásságát 
mutatja be a 2021 májusában elkészült virtuális kiállítás is a szerző kurátori munkájával, a Magyar Építészeti 
Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ rendezésében. 
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A szecessziós mozgalom mellett, illetve annak részeként is számos tehetős városi polgár gyűjtött 
keleti műtárgyakat – köztük olyan építészek, mint Giergl Kálmán, Korb Flóris, illetve Kozma Lajos 
–, akik műgyűjtők kiállításain mutatták be kincseiket. Ilyen volt 1904-ben a Nemzeti Múzeum 
kelet-ázsiai kiállítása (Cholnoky, 1904) vagy 1907-ben az Iparművészeti Múzeumban bemutatott 
„amateur” gyűjtők (akkoriban műgyűjtőt jelentett) tárlata, amelynek katalógusát Csányi Károly 
készítette. 

Érdemes megjegyezni, hogy 1906-ban, amikor a Művészet című folyóiratban megjelent Lechner 
Ödön művészeti hitvallása a magyar formanyelvről, abban az évben tartotta meg előadását Kertész 
Károly Róbert (1. ábra) is Ceylon építészetéről Mindkét szerző azzal zárta le gondolatait, hogy 
nemzeti művészetünk megismeréséhez elengedhetetlen a keleti kultúrák motívumvilágának megis-
merése is. A fentieken túl a hazai India-kutatásban kiemelt hangsúlyt kapott az ország demográfiai, 
területi, különös tekintettel település- és politikai földrajzi vizsgálata is (Singh, 2014; Fazekas, 2014; 
Wilhelm, 2008; Nemes, 2016; Singh, 2015; Wilhelm & Zagyi, 2016; Kiss-Csapó, 2009).

1. ábra: Kertész Károly Róbert feleségével (1929)
Figure 1. Károly Róbert Kertész with his wife (1929)

Forrás: Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, MÉM
Source: Hungarian Museum of Architecture and Monument Protection Documentation Center

MÓDSZEREK

Annak ellenére, hogy a magyar építészek ázsiai jelenlétét csak az utóbbi években kezdték el kutatni 
(Poncellini-Csejdy, 2010; Fajcsák-Kelényi, 2017; Baldavári-Krizsán-Szentmártoni, 2019), számos 
olyan elsődleges forrás áll rendelkezésre – elsősorban útinaplók formájában –, amelyekre alapozva 
tágabb keresztmetszetben ismerhetjük meg tevékenyégüket, valamint Ázsia érdekes világát. E tanul-
mány is ilyen elsődleges forrásokra épül: Kertész Károly Róbert útinaplójára, amely nyomtatásban 
is megjelent, valamint Medgyaszay István levelezéseire, amelyek az építész családi emlékhelyén 
maradtak fenn

Mindkét építész igyekezett részletes leírást adni az ázsiai építészetről, de míg Kertész Károly 
Róbert helyszíni felvételeket: rajzokat, fotókat készített, addig Medgyaszay István elsősorban írásban 
dokumentálta a tapasztaltakat, fotói inkább a társadalmilag fontos eseményeket rögzítették. Ezeknek 
a rajzoknak az elemzésével és a dokumentációs fotók segítségével kaphatunk bővebb képet a tárgyalt 
témáról.
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A két építész gondolkodásmódját olyan ismert kutatókhoz kapcsolódó szakirodalommal és 
levéltári forrásokkal érdemes összevetni, mint Kőrösi Csoma Sándor vagy Stein Aurél – akinek 
hagyatéka az MTA Keleti Gyűjtemények könyvtárában található –, valamint Lechner Ödön és Huszka 
József magyar művészetről alkotott elképzeléseivel. A téma szakirodalmi feldolgozása során fontos 
adalékokkal szolgált a Földrajzi Közlemények című folyóirat, azon belül az építészetben is jártas 
Cholnoky Jenő recenziói és kritikái. A kutatást továbbá interjúk is segítették Medgyaszay István 
unokájával, Perin Jamshedji Mistri Mumbaiban élő fiával, valamint Brinda Somaya professzorral, 
amelyet a napisajtóban megtalálható hírek, valamint az átfogó nemzetközi szakirodalom egészített 
ki.

EREDMÉNYEK

„…a lelkek mélyén a Kelet felé”: Kertész K. Róbert Ázsiában

Kertész Károly Róbert építészoklevelének megszerzése után 1900 és 1908 között a Királyi József 
Műegyetem ókori építészet tanszékén volt tanársegéd. Amíg az 1910-es években Kós Károly és a 
Fiatalok, illetve Medgyaszay István Erdélyben – főként Kalotaszeg környékén – keresték a magyar 
népművészet forrásait, ő és Sváb Gyula Erdélyen kívül az Alföldön tett gyűjtőutat. 1908 és 1922 
között a Kultuszminisztérium Építési Osztályának vezetője, majd 1922 és 1934 között a Művészeti 
Osztály államtitkára volt (Gerle et al., 1990).

A gyermekkora óta a keleti világ iránt érdeklődő Kertész K. Róbert – aki az 1904-es Kelet-Ázsia 
Kiállítás egyik szervezője is volt (Tolnai Világlap, 1904) – 1903-ban indult el feleségével világkörüli 
útra. Az utazás alatt szerzett tapasztalatait az 1906-ban megjelent „Képek Ázsia keletéről – Pillanat-
felvételek egy világkörüli sétáról” címmel adta ki a Pátria Irodalmi Vállalat. Az előszóban felvázolja 
az utazás előzményeit és indíttatását, záró gondolatként pedig a korra jellemző érdeklődés eredetére 
ad személyes magyarázatot: „A szülő anyaföldrész, Ázsia vissza-visszasírja magának gyermekeit. 
Él a vonzódás, a vágy, a lelkek mélyén a Kelet felé. Úgy gondolunk rá, mint a gyermekkori szép 
tündérmesékre.”

Annak ellenére, hogy az olvasó arra számít, hogy építészeti leírásokkal találkozik, inkább 
valóban élménybeszámolóról van szó, amelyből ebben a tanulmányban az Indiával és Srí Lankával 
foglalkozó részeket érdemes kiemelni. Az 1903 karácsonyán Budapestről induló Kertészék hajón 
tették meg az út nagy részét, és első ázsiai állomásuk Colombo városa volt az akkori Ceylon szigetén. 
Sajnos a leírásokból nem igazán derül ki, hogy egy-egy helyen mennyit időztek pontosan, de az 
igen, hogy Colombón kívül Kandyba is ellátogattak, ahol a Queens Hotelben szálltak meg, amely 
egy bizonyos Br. R. monogramú magyar férfi igazgatása alatt állt akkoriban, de annak kilétét nem 
sikerült eddig feloldani. 

Kertész a legtüzetesebben Anuradhapura romjait vette szemügyre, ahol számos felmérési raj-
zot készített az ott található dagobákról, a hozzájuk tartozó oltárokról és palotákról. A colombói 
kikötőből indulva Indiában az egykori Tuticorin (ma Thootukudi) tamilföldi városban kötöttek ki, 
ahonnan egy rövid dél-indiai körutat tettek Madura, Trichinopoly és Tanjore látogatásával. Ezután 
Bombaybe utaztak, ahonnan a gudzsaráti Ahmedabadba és a radzsasztáni Dzsaipurba látogattak 
(Magyarország, 1905). Utána Delhibe, majd Gwaliorba, Varanasziba, Kalkuttába és Dardzsilingbe is 
ellátogattak, ahol felkeresték Körösi Csoma Sándor sírját is. Az itt 1904 júniusában megfogalmazott 
gondolatait „Dardzsilingi levél” címmel, a Vasárnapi Újság adta közre (Vasárnapi Újság, 1904).
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Kertész K. Róbert a világkörüli útról történt beszámoló után a ceyloni építészettel kezdett el 
foglalkozni Valószínűleg itt töltötte a legtöbb időt, és készítette a legtöbb felmérési rajzot. Az össze-
gyűjtött anyagból megírta a Ceylon építészete című tanulmányt,4 amelyet 1906. március 20-án adott 
elő a Magyar Mérnök- és Építész Egylet mű- és középítési szakosztályának ülésén (Kertész, 1906).

A szöveg tudományos nyelvezettel, de tudományos apparátus nélkül készült, ezért a szerző által 
megemlített brit szerzők, Knighton, Cave és Ferguson műveinek beazonosítására csupán a tanulmá-
nyok keletkezési idejének figyelembevételével tehetünk kísérletet. Ezek alapján William Knighton 
1845-ben Londonban kiadott The History of Ceylon From The Earliest Period of The Present Time 
című műve, Henry W. Cave 1897-ben Londonban megjelent The Ruined Cities of Ceylon című tanul-
mánya és Alastair Mackenzie Ferguson 1868-ban szintén Londonban kiadott Souvenirs of Ceylon: 
a series of one hundred and twenty illustrations of the varied coast, river, and mountain scenery of 
the beautiful "eden of the eastern made"... with a descriptive introduction című kiadványa lehet a 
hivatkozott irodalmi forrás.5 

Kertész Károly Róbert tanulmánya azonban egy magyar nyelvű beszámolóra is ráirányítja 
figyelmünket, ugyanis Xantus János 1877-ben „Néhány hét Ceylon szigetén” címmel a Budapesti 
Szemlében több részletben közre adott feljegyzésére (Xantus, 1877) stílusában is hasonlít Kertész 
fogalmazásmódja, valamint a Ceylon építészetében sokszor idézett szingaléz őseposz, a Mahavamsza 
Xantusnál is többször előkerül forrásként. Mindkét szerző az elsőként George Turnour által angolra 
fordított 1837-ben Londonban kiadott szöveget használhatta fel. Xantus ezen túl a Kertész által emle-
getett Fergusont személyesen is ismerte, amelyről így emlékezett meg: „Colombóban tartózkodásom 
alatt Ferguson A. M. úrral, a kormány hivatalos lapja — a Colombo Observer — szerkesztőjével 
is megismerkedtem. Ferguson úr nem csak szerkesztő, de tudós és író is, s a kormány már nem 
egyszer bízta meg egyes tárgyak közgazdasági tanulmányozásával, mikor is mindig igen érdekes, 
nagyfontosságú jelentéseket terjesztett elő. Oly szíves volt, hogy engemet is megtisztelt jelentései 
egy-egy példányával, sőt egy általa szerkesztett nagy munka több évfolyamával s egy naptárral is 
megajándékozott, melyet már szintén évek óta szerkeszt. Ez utóbbi különösen meglepett, a mennyiben 
oly adatokat találtam benne, s oly praktikus módon összeállítva, hogy mindezen adatokat bármely 
utazási leírásban vagy encyclopaediában is híjába keresné az ember” (Xantus, 1877).

Kertész Károly Róbert az egyes épületekkel kapcsolatos észrevételei előtt a ceyloni buddhista 
építészet két épülettípusát írja le a következő módon: „A dagoba és sztúpa alapalakja a félgömb, 
mely néha hengeres alépítményen, esetleg még teraszokon is áll. A félgömb tömör építmény, mely 
a vízből felszálló légbuborék alakjára emlékeztet melyhez a „nagy felvilágosított” leggyakrabban 
hasonlította a mulandó emberi életet” (Kertész, 1906). Az épületek kiképzésének megfigyelése-
kor olyan következtetésre jut, hogy a legkorábbi időkben elterjedt faépítészetben bevett formák és 
szerkezetek éltek tovább az időközben kialakult kőépítészetben is.

Az egykori műemlékekben gazdag főváros, Anuradhapura romjait közelebbről is szemügyre 
vette. A Buddha jobb állkapcsát őrző Tuparamaya dagoba teraszain koncentrikusan négy sorban 
elhelyezett oszlopokkal (2. ábra) kapcsolatban William Knighton és Alastair Mackenzie Ferguson 
azon feltételezéseit cáfolja, mely szerint az oszlopokra ponyvát feszíthettek ki, hogy esős évszakban 
is védelmet nyújtson a hívők számára. Henry Cave azon gondolatát is elvetette, amely szerint az 
oszlopokat fagerendák kötötték össze, amelyekről Buddha életéből vett jelenetek lógtak le. Kertész 
szerint az oszlopok elhelyezéséből és a méretüknek a periféria felé való csökkenéséből arra lehet 

4 A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Könyvtára őrzi a tanulmánynak azt a példányát, amelyet Kertész K. 
Róbert Hopp Ferenc számára dedikált a következő szöveggel: „Hopp Ferenc Urnak, a Ferencz József rend lovagja 
stb. őszinte tisztelete jeléül: Kertész K. Róbert, Budapest, 1908. III. 21.”

5 A három mű pontos elemzése még egy jövőbeli kutatás tárgya. 
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következtetni, hogy külön-külön mindegyik csoport szilárd fa tetőzetet hordott. Az oszlopok úgy 
vannak elrendezve, hogy fedélszerkezet szerkeszthető rájuk, amelyet szerinte cseréptető fedhetett. 
Az így kialakított oszlopcsarnok tehát kellő védelmet nyújthatott nagyszámú hívő számára.

2. ábra: A Tuparamaya dagoba felmérési rajza és az oszlopok rekonstrukciójának alternatív rajza
Figure 2. Survey of the dagoba of Tuparamaya and the alternative sketch of the coloumns for reconstruction

Forrás: Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 1906
Source: Bulletin of the Hungarian Association of Engineers and Architects, 1906

Az Abayagiriya dagoba méretarányai lenyűgözték Kertészt, aki a korabeli szakirodalomban a gizai 
piramishoz hasonlított templomról olyan összehasonlító rajzot készített, amelyen olyan ismert euró-
pai épületekkel állította egymás mellé, mint a párizsi Eiffel-torony, a római Szent Péter-bazilika, a 
kölni dóm, de megtalálhatjuk hazánk épületeit is: a lipótvárosi plébániatemplomot (később Szent 
István-bazilika), a Citadellát, az Országházat, illetve egy pesti bérházat és egy parasztházat is. A 
dagoba anyagfelhasználásával kapcsolatban Kertész azt is kiszámolta, hogy a két terasz és a dagoba 
felépítményének összesen 600 000 m3 falazata egy Budapestet Temesvárral összekötő, csaknem 300 
km-es 2 méter magas és 1 méter széles falhoz lenne elegendő.

A másik érdekes megfigyelése a ruanwelli dagoba közelében fekvő palota romjaival kapcsolatban 
olvasható. A ruanwelli palota közelében számos épület romjaira lehet akadni. Egy kisebb palota 
gránitból készült szerkezeti elemeinél az oszlopcsarnokhoz vezető lépcső előtt fekszik egy félkör 
alakú ún. „holdkő” (3. ábra), mely majdnem minden előlépcső előtt megtalálható. Kertész K. Róbert 
óvatosan asszociálva, de megemlíti, hogy az erdélyi székely házak előlépcsője előtt is igen gyakran 
látni félkör alakú malomköveket fellépőkő gyanánt. A ruanwelli dagoba teraszainak építési módját a 
Mahamavszában leírt sorokkal mutatja be: „Midőn a szükséges földkiásások (mintegy 30 m mélységig) 
megtörténtek, Dutthagamini király, ki minden dolog előnyét és hátrányát bölcs elmével mérlegelte, 
katonáival gömbölyű köveket hozatott és megparancsolta, hogy azokat hatalmas dögönyözővel 
felaprítsák. Hogy ennek a kőrétegnek a lehető legnagyobb szilárdságot adja, nagyerejű elefántok 
által — melyek lábai bőrtokokkal voltak védve — letapostatta. E legalsó kőrétegre egy réteg mész, 
egy réteg égetett tégla, majd vakolat került. Aztán megint egy réteg kő, reája vasrudakból összerótt 
rács, erre Phalika, majd ismét közönséges kövek. Erre az alapfalazatra a kappithafa ragadós nedve 
és kis vörös kókuszdiók tejéből készült vakolatba 20 cm vastag érclemezeket tettek. Ezt a réteget a 
föléje helyezett 18 cm vastag ezüsttáblákkal cinóberből és tilaolajból készült ragacs tartotta össze."
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3. ábra: Holdkő a ruanwelli dagoba melleti palota romjainál
Figure 3. The moon stone at the ruins of a palace near the dagoba of Ruanwell

Forrás: Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 1906
Source: Bulletin of the Hungarian Association of Engineers and Architects, 1906

A kolostorok kerítésénél szintén a faépítészet szerkezeti megoldásait emeli ki, azok végződését, a 
faragott stéla (sztélé) életfamotívumát a székely kapuk zábéfájához tartja hasonlónak. Kertész Károly 
Róbert a bemutatott épületekkel kapcsolatos megfigyeléseit zárásként a hazai építészeti törekvésekkel 
kötötte össze: „Röviden, iparkodjunk megismerni az őseredetet, a fejlődés minden stádiumát, a vele 
járó külső körülményekkel együtt, mert így és csak így, beható művészettörténeti tanulmányok útján 
biztosíthatjuk magunknak azt a tudást, mely kell, hogy párosuljon a nemzeti művészi inspirációval, 
invencióval, ha valóban el akarjuk érni a kitűzött fennkölt célt vagy legalább annak megközelítését, 
a magyar nemzeti építészeti stílus kialakulását” (Kertész, 1906).

A Ceylon építészete című tanulmányról szintén Cholnoky Jenő írt recenziót a Földrajzi Köz-
leményekben, amelyben kiemeli, hogy félrevezető a ceyloni építészet cím alatt csupán a szingaléz 
épületekről írni, de a bemutatott anyag „rövid, de velős, eszmékben és tartalomban gazdag feljegy-
zések, amelyek kétségkívül nagyon érdemesen gazdagítják a magyar irodalmat” (Cholnoky, 1906).

Cholnoky Jenő egyébként nem alaptalanul vállalkozott az építészeti témájú tanulmány recen-
ziójának megírására, hiszen mérnök ember lévén az építészet területével is foglakozott utazásai 
során, ahol kiváló megfigyeléseket tett. „A sárkányok országából” című művében (Cholnoky, 1900) 
például egy egész fejezetet szentelt a kínai építészetnek (Baldavári, 2020). A hazai építészetben 
egyedülálló pagodaszerűen kialakított tetőzettel megtervezett épület, a Medgyaszay István által ter-
vezett mátraházi turista-menedékhely ünnepélyes átadásán 1930-ban Cholnoky Jenő mint a Magyar 
Turisták Szövetségének elnöke mondott köszöntőbeszédet. Egy korabeli filmhíradó is tanúskodik az 
eseményről – amely Rybár Olivér szerint az egyetlen Cholnokyról készült mozgófilm –, amelyben a 
jobb szélen Medgyaszay István alakját ismerhetjük fel.6

Az építészet evolúciója: Medgyaszay István indiai utazása

A két világháború között, amikor csökkentek az építészeti megbízások lehetőségei, a turanista gon-
dolatok megerősödésével számos építész a keleti művészet felé fordult inspirációs forrásért (Keserü, 
1995). Ezenkívül a keleti kapcsolatok kiépítésének vágyával új területen reménykedtek megbízások-
6 Kérésemre ezt az építész unokája, Ládonyiné Barta Gabriella is megerősítette 2020-ban.
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ban. Így történt ez Medgyaszay István esetében is, aki már az 1920-as években foglakozott az indiai 
építészettel, annak hatása a budapesti Baár-Madas Református Leánynevelő Intézet és Gimnázium 
formavilágán tükröződik (Baldavári, 2019). Medgyaszay figyelmét Zajti Ferenc festő, orientalista 
hívta fel egy bombayi mérnökre, Merwanji Framjira, akinek közbenjárására Medgyaszayt egy 
múzeumépület megtervezésével bízták meg. Az építész 1929-ben még Budapesten készítette el az 
Irán-Turáni Testvériség Múzeumának terveit (4. ábra) a megkapott telekadatok alapján. Az épüle-
tet – bár végül nem valósult meg – eredetileg egy régi romos párszi tűztemplom helyére szánták. 
Medgyaszay ezért nem a falak lebontásával, hanem azok beépítésével képzelte el a múzeum kialakí-
tását, tiszteletet adva az egykori szakrális helynek.

4. ábra: A bombayi Irán-Turáni Testvériség Múzeum homlokzati terve (1929)
Figure 4. The façade plan of the Iranian-Turanian Brotherhood Museum (1929)

Forrás: Medgyaszay Családi Emlékhely
Source: Medgyaszay Family Memorial

1931-ben aztán az indiai mérnök ellátogatott Budapestre (5. ábra), ahol megegyeztek Medgyaszayval, 
hogy Bombayben folytatják a munkát és társas viszonyra lépnek. Framji budapesti látogatásának 
alkalmával megfogalmazott gondolatait a Pesti Naplóban olvashatjuk: „Az én alázatos lelkem 
megérzése azt súgja nekem, hogy Budapest glóriája: a Duna folyó ragyogó íve. Amíg a Duna létezik, 
Budapest is létezni fog a magyarok számára. […] Amiképpen a kereszt a szimbóluma a modern mag-
yar keresztényeinknek, ugyanúgy a mi egyazon ősi magyar fajtánk közös azonos ősi szimbóluma: 
a tisztaságos Anachita, »a természet boldogasszonya«, aki vezérelni fog bennünket örökké… Éljen 
Budapest!”

Medgyaszay István végül 1931 karácsonyán indult el Indiába, és 1932. január 19-én ért Bom-
baybe, ahol a Taj Mahal Hotelben szállt meg kezdetben. Indiában töltött ideje alatt többnyire a 
fennmaradt feljegyzései szerint Bombayben végzett kutatásokat a Cama Institute Libraryben és a 
Royal Asiatic Society könyvtárában, ahol az indiai építészetet tanulmányozta és hindi nyelven is 
tanult. A Medgyaszay István Családi Emlékhelyen fellelhető teljes, Indiára vonatkozó anyag doku-
mentumai által pontosan rekonstruálhatók Medgyaszay indiai tartózkodásának legfőbb állomásai, 
amelyet elsőként e sorok szerzője dolgozott fel 2017-ben. 

Ellátogatott a Sir J. Jeebhoy által 1856-ban alapított School of Artba is, amelyről Művész-iskola 
Indiában című úti vázlatában olvashatunk. Medgyaszay több ízben találkozott az intézet építőmű-
vész iskolájának vezetőjével, Claude Betleyvel is, aki megmutatta neki hallgatóinak legjobb terveit. 
1932 januárjától márciusáig Bombayben tartózkodott, majd március 22-én elindult ötvenkét napos, 
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tizenegy helyszínt bejáró körútjára. Az első helyszínen, Aurangabadban a város Delhi-kapujáról 
készített fotót, majd továbbutazott Gvaljárba, de útközben ellátogatott a híres száncsi sztúpához is. 
Varanaszi után Kalkuttába utazott, ahonnan csillagtúra-szerűen tett utazásokat Allipurba, Santini-
ketánba és Dárdzsilingbe, ahol Kőrösi Csoma Sándor sírjánál is járt. Santiniketánban ellátogatott 
a Rabindranáth Tagore bengáli költő által alapított művészeti iskolába, ahol Germanus Gyula is 
megfordult, és Sass-Brunner Erzsébet és leánya élt és alkotott. Ez a látogatás volt talán a legnagyobb 
hatással az építészre, aki számos tudóssal és művésszel találkozott a világ minden tájáról. Erre így 
emlékezett vissza: „Itt magasabb rendű szellemi és lelki élet virágzott ki az ősi indiai művelődés 
földjén. Felejthetetlen hangulatok, képek, bölcs tanulságok az egész életemre.” (Medgyaszay, 1932).

Amikor Bombaybe visszatért, 1932. május 13-án a Royal Asiatic Societyben tartotta meg angol 
nyelvű előadását „Az építészet evolúciója” címmel. Az építész munkáját távollétében itthon a 
kormányzó is elismerte, a II. osztályú magyar érdemkereszttel való kitüntetéséről a Magyar Országos 
Tudósítóban olvashatunk (Magyar Országos Tudósító, 1932).

5. ábra: Medgyaszay István, Merwanji Framji és Zajti Ferenc a Duna partján (1931)
Figure 5. István Medgyaszay, Merwamji Framji and Ferenc Zajti on the bank of the Danube (1931)

Forrás: Medgyaszay Családi Emlékhely
Source: Medgyaszay Family Memorial

Medgyaszay István hazatérése előtt Indiából Londonba ment, ahol határidőnaplója szerint Stein 
Auréllal együtt hivatalosak voltak egy megbeszélésre.7 Mivel a MTA Keleti Gyűjteményének 
könyvtárában megtalálható 1931–1932-es Stein Aurél-napló töredékei csupán 1931. november 
1. és 1932. április 20. közötti bejegyzéseket tartalmaznak, sajnos nem derül ki, hogy mi lehetett 
a londoni találkozó tárgya, viszont néhány nappal korábban (1932. június 16-án) a Royal Asiatic 
Society Stein Aurélt aranyéremmel jutalmazta keleti felfedezőútja során teljesített kiváló szolgálatai 
elismeréseképpen (Budapesti Hírlap, 1932). A Medgyaszay Családi Emlékhelyen fellelhető gazdag 
dokumentum- és tervanyagon kívül fényképeket is őriz a gyűjtemény. Egy titokzatos, Bombayben 
készült családi fénykép és két színes akvarellterv újabb fejezetet nyitott a Medgyaszay-kutatásban 
2018-ban.

7 ME, határidőnapló: London, Dawson Place Hotel, Pembridge Square, 1932. 6. 28. „Holnap után az itteni nagy-
követségre vagyok meghívva Stein Aurél tudóssal együtt. Ez igen fontos értekezés, utána már, pénteken, már 
valószínűleg hazaindulok.”
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India első építésznőjének hagyatéka Budapesten

A kutatás során két színes beazonosítatlan rajz azonban egy rejtélyes művészhez vezetett. A szignók 
beazonosítása alapján a tervező nem más, mint India első hivatásos építésznője, Perin Jamshedji 
Mistri. Hosszas kutatás után 2018 tavaszán sikerült megtalálni fiát, Dosu Bhiwandiwallát, aki 
további személyes történetekkel gazdagította az életművet (Baldavári, 2021).

A párszi származású Perin Mistri Bombayben született 1913-ban, akinek édesapja Jamshedji 
Pestonji Mistri ismert építész volt, a Ditchburn, Mistri and Bhedwar építészeti iroda egyik tulaj-
donosa. Az eredetileg ügyvédi karrierről álmodó lány londoni tanulmányai befejeztével visszatért 
szülővárosába, ahol a J. J. School of Art képzőművészeti akadémián tanult építészetet Claude Bet-
leynél. 1936-ban szerzett építészi oklevelet elsőként az indiai építésznők között. Minthogy Indiában 
még nem létezett építészeti bizottság, a Royal Institute of British Architectsnél (RIBA) jegyezték be, 
ahol akkoriban különlegességnek számított egy gyarmati országból származó építésznő.

Perin építészetére nagy hatással volt Claude Betley építészprofesszor, aki a modernizmus atyja, 
Le Corbusier híveként a funkcionalista építészet alapeszméit népszerűsítette diákjai körében. Fontos-
nak tartotta a városok klimatikus viszonyainak megismerését (Wilhelm, 2008) a tervezési metódus 
részeként. E funkcionalista gondolkodásmód (Kiss-Csapó, 2009) mentén alakította ki épületeit Perin 
Mistri is, aki a helyi adottságokat és a klímát is figyelembe vette a tervezésnél: az árnyékolás, a 
verandák és az udvarok gondos kialakítása is erről tesz tanúbizonyságot. Ilyen az 1948-ban épült 
St. Stephen katolikus templom is Mumbai Cumballa Hill negyedében (6. ábra), amelynek parkolója 
pillérvázas szerkezetének köszönhetően újdonságnak számított akkoriban. A Siemens és a Khatau 
család együttműködéséből létrejött cég megbízásából 1958-ban épült a Cable Corporation of India 
vasbetonvázas gyárépülete, amely akkoriban a leghosszabb pillér nélküli áthidalással tervezett csar-
noképületnek számított. Az építésznő fia szerint ez az az egyediség, ami édesanyját az építészetben 
vonzotta.

6. ábra: A St. Stephen katolikus templom napjainkban
Figure 6. The St. Stephen roman catholic church today

Forrás: Szerző saját felvétele (2020)
Source: own photo (2020)

Az ő elmondásából tudjuk, hogy Perin szabadidejében szívesen zenélt, számos alkalommal játszott 
házi koncerteken, zongorán vagy orgonán. Gyakran kertészkedett vagy jégkorongozott, illetve 
előszeretettel tanulmányozott kígyókat a Haffkine’s Institutionben.

Perin fia szerint az építésznő hagyatéka egyetlen indiai múzeumban sem maradt fenn, ezért is 
különleges az a dokumentumgyűjtemény, amelyet a Medgyaszay Családi Emlékhely őriz. Ezek több-
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ségét a Mistri család ajándékozta Medgyaszay számára, aki 1932-ben tett látogatása előtt már tartotta 
a kapcsolatot az akkor még diák Perinnel. A mumbai School of Art igazgatójával, Claude Betleyvel 
való találkozása során már megismerhette Mistri hallgatói rajzait, amelyeket – Medgyaszay naplója 
szerint más tehetséges hallgatók rajzaival együtt – a professzor mutatott meg neki. 

A Medgyaszay-gyűjteményben található családi fotón (7. ábra) egy, a HECAR Foundation egyik 
kiadványában szereplő Mistri-portréval8 (Mehta-Somaya, 2021) összevetve egyértelmű, hogy az 
építésznő látható a képen fiatalabb korában családja körében. Ezt a felfedezést az építésznő fia is 
megerősítette: valóban a Mistri házaspár, öt gyermekük és nevelőjük, Ms. Peasoll látható a képen.

7. ábra: Perin Jamshedji Mistri családja körében (1930-as évek)
Figure 7. Perin Jamshedji Mistri’s family portrait (1930s)

Forrás: Medgyaszay Családi Emlékhely
Source: Medgyaszay Family Memorial

8. ábra: A Babulnath-templom kapujának akvarell terve (1930-as évek)
Figure 8. The watercolour plan of the gate of the Babulnath temple (1930s)

Forrás: Medgyaszay Családi Emlékhely
Source: Medgyaszay Family Memorial

8 Köszönet a segítségért Brinda Somaya professzor asszonynak.
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A két színes terv egyike Mumbai egyik legrégebbi hindu temploma, a Babulnath-templom kapuját (8. 
ábra) ábrázolja, amely Síva mimózafákkal való ábrázolásáról kapta nevét. E sorok szerzője 2020 már-
ciusában felkutatta a ma is a Girgaum negyedben található, 1890 körül gudzsarati kereskedők által 
építtetett templomot (9. ábra). A másik rajzon szereplő épületet Mistri édesapjának irodája tervezte. 
Az ún. Khatau-palota (10. ábra) az 1900-as évek első felében épült India egyik legbefolyásosabb 
iparmágnása számára (Kagal, 1986). A ma is a Cuffe Parade-on álló épület (11. ábra) homlokzatán 
olvasható felirat szerint a Tarapolevala Mansion nevet viselte.

9. ábra: A Babulnath-templom udvari homlokzatának részlete napjainkban
Figure 9. Detail of the back-front façade of the Babulnath temple

Forrás: Szerző saját felvétele (2020)
Source: own photo (2020)

10. ábra: A Khatau hall néven ismert villa homlokzati terve (1930-as évek)
Figure 10. The façade plan of the Villa Khatau Hall (1930s)

Forrás: Medgyaszay Családi Emlékhely
Source: Medgyaszay Family Memorial
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Annak ellenére, hogy Perin Jamshedji Mistri tervei közül csak néhányat ismerünk, és szakirodalom 
sem foglalkozik részletesen munkásságával, gazdag életművével a 20. századi indiai építészet egyik 
legegyénibb alakja.

11. ábra: A Khatau hall épülete az 1980-as években
Figure 11. The Villa Khatau Hall in the 1980’s

Forrás: Vistāra-The Architecture of India, kiállítási katalógus, 1986
Source: Vistāra-The Architecture of India, Exhibition Catalog, 1986

KÖVETKEZTETÉSEK

A keleti művészet megismerése a magyaros szecesszió, a nemzeti formanyelv keresésének egyik 
fontos inspirációs forrása volt. A keleti, elsősorban indiai és turáni építészet és díszítőművészet 
számos elemével éreztek rokonságot művészeink.

Köztük Kertész Károly Róbert és Medgyaszay István maguk is jártak Indiában és Srí Lan-
kán, ahol nemcsak a keleti építészetet tanulmányozták, de hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak 
a hazai építészet formavilágával való párhuzamokat illetően is. Mind Kertész K. Róbert, mind 
pedig Medgyaszay István a műegyetemi építészeti oktatásban is hangsúlyozta a magyar paraszti 
(elsősorban a székely) és a keleti építészeti elemek hasonlóságát, elsősorban a kaput mint építészeti 
motívumot. Medgyaszay szerint, aki A magyar paraszt építészete című tárgyat oktatta: „Erdélyben 
meg is találjuk az ősi terasz hagyományát a templom köré gondos szeretettel feltöltött templom-
kert – cinterem – alakjában, bár ezt sokhelyt a védelem is megkövetelte. De megtaláltam a terasz 
gondolatát a székely falvak házait körülvevő belső udvar és külső udvar elkerítésében is [….] Indiára 
emlékeztet az egészen egyedülálló kapuív is a belső bogokkal, a díszítésben pedig a páva, pávaszem, 
istenfa, és a szászánida elemek.”

Habár az indiai és szingaléz építészeti alkotások közvetlen hatása nem érzékelhető a hazai század-
fordulós építészetben, a keleti motívumok nemcsak a nemzeti formanyelv kialakulását inspirálták, 
hanem a későbbi „art deco” építészetben is megjelentek.

Egy érdekes kivétel mégis feltűnik Budapesten, a Greguss utca 4. szám alatti épület (12. ábra) 
homlokzatán. A Román Miklós és Ernő testvérpár által tervezett ún. Gulden-ház 1912-ben épült. 
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Az épület érdekessége, hogy az ablakszemöldökök díszítésében a sanchi sztúpa kapuját, az az 
tóranáját fedezhetjük fel stilizált formában. A kapu akrotérionszerű koronázóelemei és a vízszintes 
díszítősávok csigavonalas, tekercseket idéző részletei egyértelműen az indiai kapura utalnak. Az 
épület Budapest Főváros Levéltárában őrzött tervanyagában a tervsorozat egyetlen hiányzó tervlapja 
a homlokzati rajz, ezért nem tudjuk pontosan, hogy a tervezési koncepció része volt-e a tórana-dí-
szítés az engedélyezési tervek benyújtásakor. További kutatás tárgyát képezi a tervezők inspirációs 
forrása, de annyi bizonyos, hogy Román Miklós Lajta Béla irodájában kezdte pályafutását, ahol 
számos ázsiai fényképpel, dokumentummal találkozhatott, hiszen Lajta előszeretettel alkalmazott 
keleti ornamenseket épületein.

12. ábra: A sanchi sztúpa tórana-motívuma a budapesti Greguss utca 4. szám alatti ház homlokzatán
Figure 12. The torana-motif of the Stupa in Sanchi on the façade of the building 

at the Greguss Street 4. in Budapest

Forrás: Szerző saját felvétele (2021)
Source: own photo (2021)
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Az indiai hiányzó láncszem: a Mogul Birodalom 
hadügyi fejlődése a 16–17. században és a hadügyi 

forradalom
The Indian missing link: The military development of the Mughal Empire in the 

16th and 17th centuries and the military revolution

ABSZTRAKT
A hadügyi forradalom elméletét Michael Roberts indította útjára a 17. századi svéd hadsereg állapo-
tára vonatkozó írásában. A tűzfegyverek megjelenése alapjaiban változtatta meg a hadviselést, noha 
az íj és a hidegfegyver sokáig domináns maradt a hadszíntéren. A Kínából kiinduló tűzfegyverek 
ugyanis csak lassan vették át a hagyományos eszközök helyét. A 16. században több hatalom is szinte 
egy időben kezdett tűzfegyvereket használni Németalföldtől egészen az indiai szubkontinensig. Itt 
Bábur (Záhirud-Dín Muhammad) volt az első, aki ilyen fegyvereket alkalmazott a panipati csatában 
(1526). Ezzel írta be Indiát a hadügyi forradalom színterei közé. A Mogul Birodalom hadserege magán 
viselte a hadügyi átmenet összes jellemzőjét: a tűzfegyverek mellett nagymértékben támaszkodtak 
lovasságra és hidegfegyverzettel bíró gyalogságra egyaránt. Tanulmányomban a hadügyi forradalom 
elmélete mentén kívánom bemutatni, hogy a Mogul Birodalom hadserege milyen fejlődési utat járt be 
a tűzfegyverek hatására. Valamint arra a kérdésre keresem a választ, hogy vajon a mogul viszonyok 
jelenthetik-e a hiányzó láncszemet a hadügyi diskurzusokban.
Kulcsszavak: hadművészet, India, mogulok, tűzfegyverek

ABSTRACT
The theory of the military revolution was initiated by Michael Roberts in his writing on the state of the 
Swedish army in the 17th century. The advent of firearms fundamentally changed warfare, although 
the bow and cold weapons remained dominant on the battlefield for a long time. This is because 
firearms from China have only slowly replaced traditional means. In the 16th century, several powers 
began to use firearms almost simultaneously, from the Netherlands to the Indian subcontinent. Here 
Babur (Zahirud-Din Muhammad) was the first to use such weapons in the Battle of Panipat (1526). 
With this, he introduced India as a scene of the military revolution. The army of the Mughal Empire 
bore all the features of the military transition: in addition to firearms, they relied heavily on both 
cavalry and infantry with cold weapons. In my study, along with the theory of the military revolution, 
I want to show the development of the army of the Mughal Empire under the influence of firearms. 
I am also looking for an answer to the question of whether Mughal relations can be the missing link 
in military discourses.
Keywords: firearms, India, Mughals, warfare
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BEVEZETÉS

Az 1526-os év nem egyedül a magyar történelemben volt fordulópont, hanem az indiai szubkontinens 
történetét is megváltoztatta. Panipat mezején egy távolról érkező támadó, Záhirud-Dín Muhammad 
– későbbi nevén Bábur – hatalmas győzelmet aratott a számbeli fölényben lévő Lódi-dinasztia (a 
Delhi Szultanátus élén álló afgánok) seregein. A magát Dzsingisz kán és Timur Lenk örökösének 
valló vezér hírszerzéseit kihasználva indult támadásra az indiai szubkontinens egyik vezető állama 
ellen, és ezzel átalakította a térség történelmét. A Mogul Birodalom a történelem egyik legnagyobb 
rejtélyének számít, mivel kialakulása, felemelkedése és eltűnése szinte az emberek szeme előtt zaj-
lott, de az e folyamatról beszámoló történeti források meglehetősen szűkösek. A legtöbb feljegyzést 
a különböző mogul uralkodók – Bábur, Humájun és I. Akbar – életrajzaiban találhatjuk, amelyeket 
hivatásos (udvari) történetírók szerkesztettek és írtak az események után. Ezek megrendelőjük saját 
nézőpontját kívánták bemutatni, nem pusztán a birodalom működését.

Fontos tényező, hogy Magyarországon a mohácsi csata az állami (magyar) identitás részévé vált, 
annak konkrét helyéről és alakulásáról komoly viták vannak még a 21. században is. Ezzel szemben 
az első panipati csata szinte csak a történelemmel foglalkozók számára jelent érdekességet, noha 
hatása jelentősnek mondható.

Mindkét csatában találhatunk olyan elemeket, amelyek alkalmassá teszik őket az összehasonlí-
tásra. Az egyik ilyen a tűzfegyverek megjelenése a csatatéren, valamint az ilyen fegyverekkel bíró 
gyalogság csatában betöltött szerepének felértékelődése. A magyar nehézlovasság – bár sokat szen-
vedett az oszmán hadsereg könnyűlovasságának mozgékonyságától és nagy számától – legnagyobb 
vereségét mégis az oszmán hadsereg tűzfegyverekkel ellátott gyalogságától és tüzérségétől szen-
vedte el. A mogulok esetében tényként kezelik, hogy győzelmeiket az oszmánoktól kapott (szerzett) 
ágyúkkal és tűzfegyverekkel érték el. 

India viszonyait a kutatók több oldalról is megközelítették az elmúlt évszázadok során. Egyesek 
szerint a térség történelméből hiányzott az európai értelemben vett „kora újkor”, így a muszlim 
hódítástól egészen a britek megjelenéséig tartott itt az, amit Európában „középkornak” nevezünk. Az 
európai historiográfiából ismert „hadügyi forradalom” tétele így Indiában különös színezetet kapott. 
Felvetette a kérdést, hogy vajon milyen módon került a hadszíntérre a tűzfegyver: helyi fejlődés vagy 
külföldi hatás segítségével. Ez a kérdés időben kétszer is felmerült, úgy a 16. században a mogulok 
esetében, mint a 18. századi brit hódítás idején. 

A térség történelmét nagymértékben befolyásolta a Mogul Birodalom, amely a már említett 1526-
os panipati csatától az 1757-es plassey-i csatáig alakította a történelmi folyamatokat. Uralkodásuk 
időszakában – különösen a 16–17. században – létrehozott épületek a mai napig műemlékként jelennek 
meg Indiában, mint az iszlám kultúra termékei. Maga a birodalom fennállása idején (1526–1858) hoz-
zájárult ahhoz, hogy az indiai szubkontinensen erős iszlám kulturális kapcsolatok jöhessenek létre. 
Egyes vélemények szerint uralmuk volt az utolsó „aranykor”, amely után lázadások, belső hatalmi 
harcok, felkelések és a végén a valódi függetlenség elvesztése következett (Zagyi, 2009). Wilhelm 
(2008) az indiai városfejlődések kapcsán kifejti, hogy a mogul időszak – az európai történelemszem-
léletből származó kifejezésként – az „indiai középkor” részeként értelmezhető, noha a kronológiában 
éles különbséget tesz a brit hegemónia kialakulása és a térségben való megjelenésük között. Nem 
véletlen e különbségtétel: a britek nem azonnal szerezték meg a hatalmat a szubkontinens felett, így a 
különböző urbanizációs folyamatok még az impériumváltás után is éreztethették hatásukat. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a Mogul Birodalom iszlám alapokon álló civilizációja nagymértékben formálta az 
Indiáról kialakult képünket, így nem kerülhetőek meg az ország és a szubkontinens vizsgálatakor. 



Kiss, Márton
Az indiai hiányzó láncszem: a Mogul Birodalom hadügyi fejlődése a 16–17. században és a hadügyi forradalom

159

India társadalmi-gazdasági viszonyainak kutatása sorába illeszkednek továbbá azok a munkák is, 
amelyek a jelen folyóirat platformján – különösen az ezredfordulót követően – kaptak helyet (Nemes, 
2016; Wilhelm, 2008; Wilhelm & Zagyi, 2016; Kiss-Csapó, 2009; Singh, 2015; Singh, 2014; Fazekas, 
2014).

John Keegan (2002) szerint a háború civilizációs termék, ilyen értelemben az indiai hadviselés 
vizsgálata összekötődik az állami léttel és a mogulokkal. A birodalom alapítója Bábur volt, aki a mai 
üzbég területekről indított hadjáratokat Szamarkand elfoglalására, azonban több nagyobb vereséget 
szenvedett. 1526-ban új hadjáratot szervezett – immáron az indiai szubkontinens északi részét uraló 
Delhi Szultanátus ellen, hogy egy saját királyságot szerezhessen magának.

A hatalom megszerzéséhez elengedhetetlenek voltak a tűzfegyverek, azonban csak ezek birto-
kában a mogulok nem lettek volna képesek hatalmon maradni. Az államépítés különböző módjai 
mellett a mogulok háborúik során más eszközöket is igénybe vettek, így lovasságot és íjászokat 
is bevetettek harcaik során. A csataleírásokból a kutatók különböző következtetéseket vontak le, 
amelyek együttes elemzése még váratott magára. Ehhez azonban meg kell ismernünk a hadtörténet-
írásban ismert elméleteket, különösen a hadügyi forradalom tételét. Ennek segítségével kontextusba 
tudjuk helyezni a mogulokat a térség fejlődédéhez való hozzájárulásuk tekintetében.

MÓDSZEREK

A Mogul (angol nyelvterületen Mughal) Birodalom történetének megismerése sokáig rejtve maradt 
a történeti gondolkodók elől. A panipati csata (1526) hadtörténeti elemzései hozták közelebb a témát 
a kutatók számára, különösen a hadügyi forradalom (military revolution) irányította rá a figyelmet 
a térség vizsgálatára.

A tanulmány célja a mogul hadügyi fejlődés kérdéseinek bemutatása másodlagos szakirodalmi 
összefoglalók és a Mogul Birodalom történetiségét vizsgáló írások segítségével. Az elemzés alapját 
– a már említett hadügyi megközelítés mellett – a La Garza (2017) által bemutatott új szempontokkal 
egészítettem ki. Külön részt jelentett a globális történetírás (global history) megközelítési eredmé-
nyeinek bemutatása, melyet Andrade (2017) segítségével tettem meg.

Ezeket egészítették ki olyan írások, melyek a 16–17. századi hadtörténelemmel foglalkoztak. A 
széles spektrum célja, hogy az irodalmi tapasztalatok segítségével össze tudjuk hasonlítani a mogul 
hadügyi fejlődést a más országokban tapasztaltakkal, és választ kaphassunk arra, hogy mennyire 
volt különleges a mogul hadviselés ebben az időszakban. Az elméleti megközelítést a korszakkal és a 
témával foglalkozó különböző szakirodalmak – így Irvine (1903) és la Garza (2017) – véleményének 
összevetésével zárom.

EREDMÉNYEK

A hadügyi forradalom elmélete

A 20. században kifejtett hadtörténeti kutatások közül a legnagyobb hatást minden bizonnyal a 
hadügyi forradalom (military revolution) elmélete jelentette. Michael Roberts egyik esszéjében a 
16–17. századi hadseregek példáját vizsgálva kifejtette, hogy az ezekben – különösen a svéd seregben 
– zajló szervezeti, technikai és harcászati eljárások alapjaiban változtatták meg a hadviselés addig 
ismert formáit. Esszéje nem egyedül az ott leírt – azóta többször vita tárgyát jelentő – szemléletével 
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ért el sikereket, hanem komoly ok-okozati összefüggései miatt jelentős hatást tett a történészekre 
és a társadalomtudósokra egyaránt. Az elmélet alapvető fókuszában az európai – azon belül annak 
nyugati részén fekvő – hatalmak álltak, amelyek az egymással szemben vívott háborúk hatására 
számottevő változáson mentek át.

Az elmélet leghíresebb folytatói közé tartozik Geoffrey Parker, aki munkájával (1996) megterem-
tette a „nyugati felemelkedés” tézisének tudományos alapokon történő megfogalmazását. Véleménye 
szerint az európai (nyugati) hatalom kiépítéséhez nemcsak a tűzfegyverekre és azok alkalmazására 
volt szükség, hanem a tengeri hadviselés (ágyúval rendelkező hajók) és az olasz típusú csillagerődök 
(trace italienne – „olaszbástya”) együttes használatára is.

A hadtörténészek vitái után a téma komoly nyilvánosságot kapott nemcsak a történeti kutatók 
körében, hanem a politikatudomány szereplőinél is. A tűzfegyverek megjelenése és azok hadviselésre 
gyakorolt hatását az elmélet képviselői „forradalminak” tartják, azonban egyre többen vonták 
kétségbe ezeket az állításokat. Jeremy Black (1990) szerint Roberts kronológiája nem megfelelő. Ő 
egy évszázaddal későbbre teszi azok megvalósulását. A klasszikus hadügyi forradalom évszázada 
(1560–1660) során a tűzfegyverek váltak dominánssá a csatatéren, kiszorítva ezzel a hidegfegyver-
zetű (lándzsával, pikával) gyalogságot, illetve a klasszikus nehézlovasságot egyaránt. Hasonló 
eredménnyel járt a különböző ágyúk alkalmazása először az ellenálló főúri kastélyokkal szemben, 
később pedig a csatatereken. Utóbbi megjelenése hozta magával a várak átalakításának igényét, így 
például az ún. trace italienne létrejöttét is, amit Parker egyenesen a hadügyi forradalom megfogható 
eszközének tekintett. 

A korszak önkéntes kijelölése ellen már Jeremy Black is fellépett korábban. Véleménye szerint a 
vázolt időszakban még nem történt meg a hadügyi átalakulás, például a tűzfegyveres gyalogság csak 
a felcsatolható szurony megjelenésével válhatott dominánssá a csatatéren. Addig kénytelenek voltak 
különböző hidegfegyverzetű személyzetre támaszkodni közelharc esetén. A hadseregek létszámának 
meredek emelkedése Black szerint az 1660–1760 közötti időszakban tapasztalható csak, így a vál-
tozások relevánsabbak voltak, mint az azt megelőző évszázadé. Valójában a "kiegészített hadügyi 
forradalom" elmélete itt ténylegesen megállhat a lábán: az evolucionista beállítottságú (legyen az 
még Darwin pártján lévő) hadtörténeti szemlélet sem képes magyarázatot adni arra a fejleményre, 
hogy miért növekedett a hadseregben szolgálók létszáma, akár több mint húszszorosára.

Mások kiemelték a technológiai háttér körüli problémákat, vagy a bevonásra ítélt országok 
körét terjesztették volna ki. A 21. században újabb hullámot keltettek az ázsiai eredményeket 
bevonó hadtörténeti kutatások által jelentett eredmények. Tonio Andrade (2013, 2017) több munkát 
szentelt a témának, különösen Délkelet-Ázsiának és Kínának. Egyetérthetünk vele abban, hogy a 
történészek az ópiumháborúk tapasztalatai (1839–1842; 1856–1860) miatt úgy gondolták, hogy a 
katonai erőfölény ekkora különbségei miatt Európa évszázadokkal előrébb járhatott vetélytársánál, 
azonban ez így nem állja meg a helyét. A különböző értelmezésekből – legyen az evolúción vagy 
adaptáláson alapuló – kimarad, hogy egyedül az ipari forradalom és termékei, különösen a gőzhajók 
lehettek azok, amelyek megnyitották az utat Európa előtt Ázsiába. A klasszikus időszakkal szemben 
így bizonyossá vált, hogy Európa csak két évszázaddal később tudott ilyen nagyfokú dominanciát 
kialakítani a világ többi részével szemben.

A hadtörténetírás 21. századi diskurzusaiban fontos szerepet tölt be az ázsiai viszonyok elemzése. 
Az előző évszázad során fellángoló viták (túlzott Európa-központúság, paritás elve, kihívás-válasz 
elmélete) után az új évezred eredményei tovább árnyalták a képet. A kínai hadügyi fejlesztések és 
fejlődés mögött meghúzódó állami érdekek elemzéséből kiderül, hogy az itteni államok milyen 
fontossággal kezelték a lőport és a tűzfegyvereket.
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A hadügyi forradalom elmélete szerint a tűzfegyverek megjelenése és elterjedése Európában 
alapjaiban változtatta meg a hadviselést, amelyet az utóbbi időben kérdőjeleztek csak meg tételesen. 
A könyvtárnyi irodalommal bíró vita paradigmaváltó ereje felvetette a kérdést a különböző 
kontinenseken tapasztalható háborús kultúrák és civilizációk elhelyezkedéséről. A hadviselési 
formák és a tűzfegyverek „fejlődése” a kutatók szerint egyenes úton és módon történt, így az 
idő előrehaladtával egyre több életet kioltó eszközt hozhattak létre. A szakirodalmi viták mögött 
meghúzódó intellektuális párbaj célja a kontinensek szerepének meghatározása, különösen Európa 
és Ázsia szerepét vizsgálva. 

A mogulok elhelyezkedésüket tekintve átmenetet jelentenek a Kelet (Ázsia–Kína) és a Nyugat 
(Nyugat-Európa) között. A tűzfegyverek elterjedésében nagy szerepet szántak a mongol hadaknak, 
akik egyrészt kínai katonákat hoztak magukkal hadjárataikhoz, valamint az oszmánok is szembesül-
hettek e fegyverekkel. Egy másik elmélet kiemeli az arab–oszmán kereskedelem közvetítő szerepét, 
ami a mogul esetben is érvényesül. Az oszmán utazók és tanácsadók több esetben biztosítottak 
fegyvereket Báburnak, hogy folytathassa küzdelmét. Ez a hatás nemcsak itt, hanem Afrikában is 
érvényesült, ahogyan például azt Richard J. Reid (2012) is bemutatta az afrikai hadügyi fejlődésről 
szóló munkájában. Hasonlóan fontos szerepük volt a különböző muszlim kereskedőknek, akik 
magukkal vitték ezeket a portékákat még Indiába is. Az európai tűzfegyverek megtalálhatóak voltak 
a mogulok udvaraiban is, mivel a helyi fegyvergyártók képesek voltak azok javítására is. Az ide 
érkező fegyvereket többnyire a portugáloktól zsákmányolták, illetve vásárolták.

A hadügyi fejlődés vizsgálata során komoly ellentétet jelent, hogy legtöbben egy evolúción alapuló 
érveléssel magyarázzák az eseményeket. A régi korok hadseregeit egy modernebb kor jobb had-
serege váltotta fel, amelynek eszközei alkalmasabbak voltak arra a feladatra, amire létrehozták őket. 
Eszmetörténeti szempontból Jacob és Visoni-Alonzo (2016) az evolúciót preferálják a hadtörténetben 
a revolúcióval (forradalom) szemben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az őskori kőbunkóktól az 
atombombáig egyenes út vezetett volna. A különböző technikai-technológiai megakadásokat – és az 
ezeken való átlendülést – lehetne forradalomnak nevezni.

A darwini biológiai evolúciós érvelés szerint az állatok a különböző specializálódást magán az 
adott populáción hajtják végre, addig egy állam esetében egy újabb hadi lépcsőfok bevezetése magával 
hozza annak politikai, társadalmi és gazdasági átalakításának igényét. Erre bizonyíték Európa 
fejlődésének alakulása és az, hogy milyen módon volt képes uralma alá hajtani a világ többi részét 
a 18–19. században. Az állandó háborúskodás és az állami lét fenyegetettsége olyan „fegyverkezési 
versenyt” hozott létre a 17. században, amely átalakította a politikai-katonai rendszereket (adóztatási 
rendszer, professzionalizáció). A különböző államelméleti munkák ezt a fiskális-katonai államok 
időszakának is nevezik, utalva arra, hogy a pénzügyek és hadi potenciál fejlesztése karöltve jártak 
és járnak a mai napig.

A tűzfegyverek hatása a csatatereken

Az új hadsereg (yeniçeri) felszerelésében az íjak mellett hamar megjelent a tűzfegyver, amely a 
„nyugati” hadviselésben alapvetőnek számító nehézlovasság ellen egyértelmű előnnyel rendelkezett. 
A lovasság előnye a rohamban és az általa kiváltott „lökéshullámban” állt, amely elsöpörte a vele 
szemben felálló gyalogságot. Ezzel szemben több megoldás is létezett: egyrészt a gyalogság átszer-
vezése és kiképzése hidegfegyverekkel (pajzsok és pikák), esetleg íjászok alkalmazása a lovasság 
ellen vagy az új tűzfegyverek alkalmazása. Ennek hatása jelentős volt taktikai és stratégiai szinten 
egyaránt.
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A tűzfegyverek fejlődésére azonban csak a 14. században találunk először európai forrásokban 
említést, ahol szinte egy tökéletesen működő eszközt láthatunk. Andrade szerint ez bizonyítja, 
hogy Európa importálta a kínai területeken már használatos tűzfegyvereket. Véleményében kitér 
arra, hogy a különböző ábrázolások hiánya feltételezi azt, hogy nem volt szükség kísérletezésre 
és alakításra, hanem a fegyvert a maga valóságában vették át valahonnan. A fenti kérdésben ezért 
Andradét követve kimondható: a hadügyi fejlődésnek vannak evolúción alapuló elemei, azonban 
néhol szükség volt a revolúcióra (ebben az esetben forradalmi változásra, így a tűzfegyverek import-
jára) is. Ilyen értelemben pedig az európai hadi vívmányok (reneszánsz várak, tűzfegyverek, ágyús 
hajók) megjelenése keleten visszatérést jelentett a hadviselésben.

A mogulok

Az indiai szubkontinens hadügyi fejlődésében fontos szerepet játszottak a mogulok, akiket többen 
rejtélyes népként írtak le. Nevüket a kutatók szerint a „mongol” szó arab vagy perzsa torzításából 
kapták. Ennek alapja a dinasztia- és birodalomalapító Bábur volt, aki Timur Lenk (1336–1405) 
egyenes ági leszármazottjaként szerzett hatalmat Indiában. A steppén alapvetően a Dzsingisz kán által 
képviselt öröklési rend érvényesült annak kerettörténeteivel együtt. Bábur esetében az újdonságot 
a régióban megjelenő iszlám vallás jelentette. Ez ugyanis nem a korábbi nomád hagyományokon 
alapult, így a két narratívát kellett egyesíteni. E szerint a beérkező fény emberi formát öltött, aki Ali 
ibn Abu Talib leszármazottja volt, vagyis magához Mohamed prófétához kötötte Timurt. Az erősnek 
mondható, alapvetően a Dzsingisz-náméhoz hasonló legitimálás biztosítása mellett (birodalom 
felosztása, közvetlen származás) e sorok egyszerre tették a szunnita születésű Timurt a környék 
síita lakosainak urává is. A 17. századi lejegyzés idején pedig, amikor az oroszok megvetették 
lábukat a térségben és egyre inkább domináns szereplőkké váltak, a legitimációjukat nem próbálták 
ilyen vagy ehhez hasonló módon felépíteni: ők megelégedtek a korábbi adók behajtásával és a régi 
kapcsolatok felélesztésével, vagyis a cár kánként viselkedik a környék lakosaival, és azok is úgy 
tekintettek rá (orosz kán). A mogulok így vallásukkal is elkülönültek ellenfeleiktől, mely később a 
belső csatározásokkor vált jelentőssé. A dinasztiából a korszakban az alapító Báburon kívül még két 
főt érdemes megemlíteni: Humájunt (1530–1540, 1555–1556) és I. Akbart (1556–1605). Humájun 
egy rövid időre ki is szorult a hatalomból, míg vissza nem tudott térni. I. (Mohamed) Akbar pedig 
egy olyan fejlődési pályára állította a birodalmat, amely egészen a 18. század közepéig fenn tudott 
maradni. Utolsó legfontosabb uralkodójuk Aurangzeb volt, akinek 1707-es halála után a birodalom 
defenzívába szorult.

Mogul harci eszközök
Irvine (1903) felosztásában öt nagyobb csoportra osztotta a mogul hadsereg hideg támadó fegyver-
zetét: (1) kardok és pajzsok, (2) buzogányok, (3) csatabárdok, (4) lándzsák és (5) tőrök. Távolabbi cél 
esetében íjakat, puskákat vagy pisztolyokat alkalmaztak. A hadviselésükben kiemelkedő szereppel 
bírtak a különböző tűzfegyverek, így a kisebb ágyúk, a nagyobb – ostromra is képes – lövegek, 
valamint különböző rakéták is megjelentek. A fegyverek leírása azért is különösen nehézkes, mivel a 
korabeli beszámolók helyett legtöbben 18. század végi, 19. század eleji angol leírásokat követtek, így 
ez a probléma csak részleteiben ragadható meg.

A hadsereg ágyúkkal rendelkező részére egységesen a Top-khanah nevet használták, amit a 
legmegfelelőbben hadosztályi ágyúnak lehetne magyarra fordítani. A top elnevezés perzsa eredettel 
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bírt, amely Bábur esetében érthető is lehet. Ugyanakkor utóbbi önleírásaiban többen fellelték a zarb-
zan kifejezést is, amelyet a magyarok oszmán hatásra ismertek meg zarbuzán néven. Az elnevezés 
körülötti viták és bizonytalanságok mellett utalnunk kell arra, hogy a területen nem először jelentek 
meg ilyen „tüzes eszközök”. A már említett mongol támadás idején a kutatók bizonyították, hogy 
Dzsingisz kán seregeiben szolgáltak kínai tüzérek, akik továbbhaladtak nyugati irányba. Így az 
eszközök idekerülését is magyarázni tudjuk.

A tüzérség szállítása még nagyobb kihívást jelentett a mogulok számára, mint például az európai 
hadszíntéren. Többször előfordult, hogy a nagy ágyúkat hátrahagyták, és a sereg csak a csata végén 
hozta maga után ezeket. Az ágyúk célja a centrum megerősítse volt egy lehetséges támadással 
szemben. Megfigyelhető az oszmán – és így részben európai – szokás, hogy a nagy ágyúk külön 
neveket kaptak, hasonlóan az elefántokhoz. Az ágyúk nevei később utaltak származási helyükre, 
üzembeállításuk idejére, valamint tulajdonosukra is.

Ez a gondolat összefügg a szakirodalomban a hadügyi forradalom elméletével, amely szerint az 
európai hadsereget több változó együttes jelenléte tette alkalmassá arra, hogy a világ ura legyen. 
Michael Roberts vitaindító cikkében úgy vélekedett, hogy a kiképzett és fegyelmezett katonaság és 
az általuk bevezetett taktikai újdonságok voltak azok, amelyek győzelemre vitték az európai hatal-
makat. Ez pedig nem valami új minta megjelenésén alapult, hanem Lipsius és Machiavelli nyomán 
az antik (római) tradíciók újjáélesztése és adaptálása lett volna. Ez az elmélet azonban egyben meg 
is bontotta a hadügyi fejlődés sémáját azzal, hogy ettől kezdve mindenhol „forradalmi” változást 
kezdett el látni: gyalogsági, tüzérségi, erődépítészeti „forradalmak” jelentek meg, nem utolsósorban 
a különböző gazdasági fejlődésre alkalmazott szakszavak (ipari forradalom, pénzügyi forradalom) 
hatására. Andrade rámutat arra, hogy az addig a hadügyi „forradalom” egyediségét meghatározó 
híres németalföldi kontramars előzményeit felfedezhetjük Kínában egy több mint ezer évvel ezelőtti 
számszeríjászi útmutatóban. Maga a taktika alkalmazására pedig az 1560-as kínai kalózok leverése 
során került többször sor, illetve a japánok 1575-ös nagashinói csatájában is ilyen eszközökkel éltek. 
Ezzel bizonyítható, hogy – szemben az európai hadtechnikai fejlődéssel – a kínai hadügy evolúcióját 
nem szakította meg ilyen hirtelen változás (forradalom) egészen az ópiumháborúkig, csupán kisebb 
módosítások történtek a hadviselés taktikai és fegyverzeti rendszerein belül.

A mogul hadviselés egyik legkiemelkedőbb eszközei a különböző rakéták voltak, amelyekből 
számos fajtát készítettek. Ezek több előnnyel is bírtak a változékony terepviszonyok között. Egy-
részt könnyen lehetett őket szállítani akár nagyobb tételben lovakon és elefántokon, ami segítette a 
hadsereg logisztikáját. A csatára való előkészületek alatt volt lehetőség arra, hogy helyben állítsanak 
elő ilyen eszközöket; a technológia ugyanis annyira egyszerű volt, hogy a kis mesteremberek is elő 
tudták állítani őket. Az eszközök élőerő ellen halálosak voltak, mivel közvetlen becsapódás esetén 
komoly égési sérüléseket okozhatott az ellenfelek számára. Az általuk kiváltott fény- és hanghatások 
demoralizálták az ellenfeleket, illetve zavart kelthettek soraikban – különösen igaz volt ez az elefán-
tokra, akik a sokkhatás miatt sokszor irányíthatatlanná váltak a vezetőik számára. A rakéta lassan 
az egész szubkontinensen elterjedtté vált, és a 18. század második felében érkező Brit Kelet-indiai 
Társaság részére is okozott kellemetlen meglepetéseket a Maiszúr elleni háború idején. Maga Arthur 
Wellesley – a későbbi Wellington hercege – is negatív tapasztalatokat szerzett az indiai hadszíntér 
rakétáiról hadjáratai során. Az itteni fegyverek közül ez volt talán az egyetlen, amely nemcsak a helyi 
tapasztalatok bevonásával készült, hanem magán hordozta a „lőpor-forradalom” hatását.

A mogul hadsereg másik ütőképes fegyverét a nagy mobilitással bíró, főként afgán területekről 
toborzott lovasíjász-csapatok jelentették. Az általuk alkalmazott harceljárások nagy hasonlóságot 
mutattak a 13. századi mongolokéval, ami a mozgékonyság mellett az állandó nyílzáporra, lesvetésre, 
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színlelt visszavonulásokra és bekerítésre alapozó taktikák összességét jelentette. A szélsőséges 
terepviszonyokhoz jól alkalmazkodó lovasság nemcsak a csatatereket, hanem a birodalmat is könnyen 
uralta, ezért is válhatott státuszszimbólummá a lóháton vállalt katonai szolgálat. Ugyanakkor fontos 
elmondani, hogy az állatok számára a klíma távol állt a nekik ideálistól, így a kártevők és betegségek 
komoly pusztítást végeztek soraikban. A Mogul Birodalom ezért folyamatos lóimportra kényszerült, 
ami függővé tette őket közvetlen és távolabbi környezetüktől.

Mogul hadszervezet
A térség fentebb bemutatott hadviselési viszonyaiból következik, hogy az állam szinte mindig 
„háborúra” várt. Noha a Mogul Birodalom nem vívott olyan háborúkat, mint a 17. századi európai 
államok, mégis a folyamatos „éberség” megkövetelte az állami szervezet kemény kézben tartását. A 
mogul hadigépezet egyet jelentett az állammal, így a szétválasztás szinte lehetetlen volt. A legtöbb 
katonai vezető polgári (civil) hivatalt is kapott, vagyis a társadalom militarizáltsága teljesnek tűnt. 
Az érdemek gyűjtése azonban – más vélekedésekkel szemben – nem kizárólag a csatatereken 
történhetett, hanem az államszervezési feladatok ellátásával is volt lehetőség az előrelépésre. Az 
összefonódásra azért volt akkora szükség, mert a mogul hadsereg legtöbbször helyi (lokális) erőkkel 
és lázadókkal szemben vívott kisebb harcokat, ami miatt az újonnan elfoglalt részeket sokáig katonák 
irányították. Az állandósuló (kis)háborús viszonyok azonban – ahogyan a szerző is kimutatja – 
magukban hordozták a rendszer bukását, mivel a felkelések és lázadások közötti felvonulások mellett 
a Mogul Birodalom külső ellenféllel nem vívott harcot, így az új kihívások elmaradása gyengévé 
tette. Ehhez járult még a korábban stabil szövetségnek tartott ázsiai (mongol, afgán) segédcsapatok 
elapadása, nagyrészt a 17. század végén bekövetkező hatalmi átrendeződéseknek köszönhetően.

A hadsereg ellátását a központi (állami) erőforrások mellett a helyi kézművesek (fegyverkészítők 
és kovácsok) erejének bevonása is segítette. Ilyen együttműködésre kitűnő példa a korábbiakban 
bemutatott rakétatípusok gyártása, mivel azokat a helyi mesteremberek is el tudták készíteni. Fontos-
nak tekintették, hogy a katonai állomány egészségét is megtartsák, ezért külön orvosokat fogadtak 
fel. A mogul udvarban elterjedtek voltak a „görög” orvoslás praktikái, amit összefoglalóan yunaninak 
neveztek. Ezek többségében arab fordításban perzsa utazók kézikönyveiből maradtak fenn a mogul 
orvosok számára. A környékbeli (helyi) szokások átvételével az orvoslásban megjelentek bizonyos 
ajurvédikus tanok is, így téve összetetté a mogul orvoslást.

A kiadvány leglátványosabb részét a mogul harci taktikák sematikus ábrázolásai jelentik, ami 
közelebbi összehasonlítást tesz lehetővé a 16–17. századi európai hadviselési formákkal. Az első 
és talán legfontosabb különbség a döntő fegyvernemben található, mivel amíg Európában a gya-
logságra támaszkodtak, addig a mogulok a már bemutatott lovasíjászokra. Hozzájuk tartoztak még 
azok a könnyűlovasok is, akik az előcsatározásokat, valamint az üldözéseket is végezték, hason-
lóan a később fontossá váló huszársághoz. A mogulok csatavállalási hozzáállása nagymértékben 
hasonlított az európai hadvezérek 17. századi taktikájához, vagyis a manőverezésen és elkerülésen 
alapuló csatározásokhoz. Azonban ezek kiindulási pontja különböző alapokról indult: míg az európai 
esetben a hadseregek erejének megtartása állami érdek volt, addig a mogulok esetében a csatákat 
főként védekező állásból vívták, ezért nem törekedtek a csatavállalásra. Az indiai szubkontinensen 
vívott csatározásokban ugyanis nem a nyílt összeütközéseket keresték, hanem az ellenfél bekerítését, 
szabadcsapatokkal történő fárasztását és logisztikai elszigetelését – a csatákat így szükséges rossz-
ként értelmezték.

A mogul hadsereg alapját képező gyalogság egyaránt fel volt szerelve hideg fegyverekkel 
(kardok, lándzsák), illetve tűzfegyverekkel. Az átmenet azonban nem az európai hadseregekben jel-
lemző módon történt, hanem egyszerre volt jelen a katonák életében. A mogul hadsereg gyalogsága 
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a centrumban helyezkedett el, többnyire kiépített állásokban (néha hevenyészett lövészárkokban), 
szemben az európaiakkal, akik a vonalharcászatot alkalmazták. 

A természeti viszonyokból fakadó alapvető különbségek ellenére jól látható a két felfogás 
közötti különbség. A jelentős mértékben militarizálódott indiai szubkontinens lakossága egyéni 
harcokban – legtöbbször vadászatokban vagy lázadások leverésében – szerzett tapasztalatot, így 
körülményes és nehéz lett volna őket más harci helyzethez szoktatni. A harci tapasztalatok közötti 
különbséget jól illusztrálja a Brit Kelet-indiai Társaság megjelenése a 18. század második felében, 
akiknek vonalharcászata értetlenséggel vegyes csodálatot váltott ki a mogul oldalon. A másik érvelés 
szerint a mogul gyalogsági centrum sokat merített az oszmán janicsárok felhasználási módjaiból, 
amiről utazóktól és tanácsadóktól hallottak. A Mogul Birodalom számára a különböző tapasztalatok 
– legyenek azok saját vagy másoktól átvettek – beépültek a hadi gépezet működtetésébe, így például 
a különböző gerillaháborúk leírásai is ezért maradtak fenn az utókor számára.

A Mogul Birodalom természetesen nemcsak a szárazföldön, hanem a tengereken is aktív kívánt 
lenni, azonban ehhez sokáig még az alapvető feltételek is hiányoztak. A hódító Bábur hadjárataihoz 
400 különböző hajót fogadott fel, hogy a Gangeszen való átkelését fedezzék. A 16. századi hadjára-
tok esetében a flotta szerepe a hadsereg ellátása és a folyókon való híd kialakítása volt. I. Akbar 
hódításai során már nem ilyen szedett-vedett tengeri flottára támaszkodott, hanem a bengáli és a 
gudzsarati kikötők birtokában már professzionális színt öltött. A hajók fenntartása mellett lehetőség 
nyílt arra, hogy saját műhelyeket hozzanak létre helyi erőforrások és tapasztalatok felhasználásával. 
Az indiai fafajták közül kiemelkedő a teakfa és annak altípusa, a sundari nevezetű fa. E kettő olyan 
népszerűségnek örvendett, hogy a különböző nyugati kereskedők is ilyen fából készült hajókat 
rendeltek.

A birodalom a térségben tapasztalható bizonytalanságok ellenére viszonylag sokáig fenn 
tudott maradni. Ennek oka a bemutatott hadigépezet és az ez alá rendelt államszervezet lehetett. A 
„háborúban edzett birodalom” képe hasonlít a több kontinensre kiterjedő Oszmán Birodaloméra, 
amely a 16. századtól egészen a 20. századig fontos tényező maradt. A birodalom bukása ugyanak-
kor a térségben szokatlan módon történt. Vagyis nem egyedül az európai hatalmak megjelenése 
okozta a vesztüket, hanem a „béke által keltett mozdulatlanság”, amibe a birodalom süllyedt. Az 
indiai szubkontinensen vívott háborúk és hadjáratok ugyanis nem tekintették céljuknak a fegyveres 
konfrontációt, hanem a megtévesztés, a gerilla-hadviselés és a diplomácia eszközét vetették be 
céljaik eléréséhez. A vadászatokon ellátott egyéni szolgálat (ami egyedül maradt meg a „sztyep-
pei” hagyományokból) és a helyőrségi feladatok ugyanakkor nem tartották karban a hadsereget, 
így a kritikus taktikai és technikai fejlesztések (innovációk) elmaradtak. A másik lehetséges ok a 
hadsereg alapját képező nomád lovaskatonák elmaradása volt, amivel a mogul hadsereg elvesztette 
csatadöntő fegyvernemét. A kutatások ugyanis bebizonyították, hogy az afgán területekről származó 
zsoldosok nemcsak harctéri tudásokkal járultak hozzá a hadsereg működéséhez, hanem hátasaikkal 
is támogatták a hadigépezet működését. A lóellátás elmaradásával a fegyvernem tovább gyengült, 
kiszolgáltatva ezzel a birodalmat a nála sokkal mobilabb ellenféllel szemben.

A mogul hadsereg harctéri alkalmazása
A mogul hadsereg alapvető felállását la Garza (2017) mutatta be könyvében. A felállás centrumában 
a gyalogság állt, soraik előtt állították fel a tüzérséget. A centrumban volt még a főhadiszállás, vala-
mint a gyalogsági és lovassági tartalék. A központi tábort erődítéssel (árokrendszerrel) vették körbe, 
ezzel növelve védekezőképességüket. Hasonló taktikát találhatunk az oszmán hadseregnél, ahol a 
gyalogság jelentette a centrumot, tűzfegyverekkel és ágyúkkal megerősítve. A centrum előtt lovas-
felderítők és egyéb kisebb könnyűcsapatok (előcsatározók) helyezkedtek el, olykor tűzfegyvereket 
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alkalmazva. A céljuk az ellenség soraiban való zavarkeltés és információszerzés volt. A felállásban 
komoly szerep hárult a szárnyanként elhelyezkedő lovasságra, amely íjakkal is fel volt fegyverezve. 
A céljuk – hasonlóan a steppei lovassághoz – az ellenség gyors támadása volt, amelyet gyakran 
követett színlelt menekülés. Ezáltal magukra vonták a figyelmet és visszavonuláskor pontosan a 
centrum gyalogsága és tüzérsége elé vezették az ellenfeleket. Erre tipikus példa volt a panipati csata, 
ahol a Delhi Szultanátus csapatai győzelembe vetett hitük miatt támadtak rendezetlen sorokban a 
mogulokra, akik tűzfegyverekkel okoztak kellemetlen meglepetést (1. ábra).

1. ábra: Mogul csatarend
Figure 1. Mughal order of battle

Szerk. a szerző (la Garza 2017: 140 nyomán)
Edited by the author (adapted from La Garza 2017: 140)

Irvine (1903) egy másik megközelítést tár szemünk elé, melyet állítása szerint egy könyvben látott. 
A csata kezdetekor különböző előcsatározók derítették fel a terepet, majd az ágyúkat ennek fényé-
ben helyezték el a frontvonalban. Az eszközöket különböző rakétákkal (további tűzfegyverekkel) 
erősítették meg, valamint hevenyészett földállásokkal. Az ágyúkat több esetben láncolták össze, 
amelyek mögé katonaságot helyeztek. Hasonló példa volt a mohácsi csatában is, ahol a magyar 
nehézlovasság pontosan ebben az akadályban akadt fenn. A szárnyakon különböző lovascsapatok 
helyezkedtek el, amelyeknek mozgékonyságára számítottak. A felállás közepén helyezkedett el a 
főhadiszállás („szív”), hogy innen irányíthassanak (2. ábra).

2. ábra: A mogul hadsereg támadó alakzata
Figure 2. Mughal battle formation

Szerk. a szerző (Irvine 1903: 224. nyomán)
Edited by the author (adapted from Irvine 1903: 224.)
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Első ránézésre nincs nagy különbség a fentebb leírt két elemzés között. A hagyományosnak mondható 
centrum – az itt elhelyezett tűzfegyverekkel és ágyúkkal – és szárnyak felosztás érvényesül, egyedül 
az erősítésekben van különbség. La Garza (2017) ugyanis úgy véli, hogy a földmunkálatok nem 
véletlenszerűek – és egyben pontszerűek – voltak, hanem sokkal inkább egy tervezett akcióként jöttek 
létre. Az ilyen „hevenyészettnek” mondott állások Európa több hadszínterén (1525 – Pavia, 1526 – 
Mohács) is megtalálhatók volt, vagyis ezek a tűzfegyverek hatására jöttek létre a hadszíntéren. A 
mogulok adaptálták ezt saját helyzetükhöz, noha a szubkontinens földrajzi viszonyai (folyók, hegyek) 
nagymértékben akadályozhatták őket a kivitelezésben. Éppen ezért a mogulok csataválasztásuk 
során nagy szerepet szántak a földrajzi tényezőnek, hogy lovasságuk és az állások is alkalmasak 
legyenek számukra. Ugyanilyen különbség, hogy la Garza a lovasságot egy egységként képzelte el, 
míg Irvine (1903) úgy érvel, hogy a lovasság – amely a centrum része – a centrum bal, illetve jobb 
oldalán helyezkedett el. Ez akkor fontos, ha a lovasság helyét keressük a mogulok hadszervezetében, 
ugyanis a vita is erről szól. La Garza a lovasság önálló szerepét támogatja, mely szerinte mongol 
(pontosabban afgán) hagyományokat követett. Irvine jobban támaszkodott a hadtörténeti 
elemzésekben visszaköszönő gyalogsági értelmezésekre, noha a mogul fegyverzetet inkább a hideg-, 
mint a tűzfegyverek jellemezték.

KÖVETKEZTETÉSEK

A hadügyi forradalom elmélete ráirányította a figyelmet a háború globális helyzetére a 16–17. 
században. Ennek egyik sarokkövét a tűzfegyverek megjelenése és tömeges elterjedése jelentette. 
A kutatások azonban bizonyították, hogy a győzelem nem csak ezeken múlott. India – a Mogul 
Birodalomnak köszönhetően – részese lett a „hadügyi forradalomnak”, ugyanakkor a helyi 
viszonyok mindig is erősebbek maradtak a térségben. A mogul állam és hadsereg „rejtélye” nem 
egyedül a tűzfegyverek alkalmazásától függött, hanem attól a bonyolult államszervezettől, amelyet 
az idők során kiépítettek. A „háborúban” edződött szervezetben az állami és katonai pozíciók 
egymás mellett működtek, mindkettő az állam érdekeit szolgálta. Ennek keretében könnyebb volt 
erőforrásokat biztosítani a rendet fenntartó katonai szervezet számára. Természetesen nagy szerepe 
volt a mogul hadseregbe integrált lovasíjászoknak, akik követték a korábbi mongol hagyományokat 
és nyomot hagytak a térségben. Az indiai szubkontinens így – még a tűzfegyver szülőhelyéhez 
való viszonylagos közelség ellenére is – részese lehetett a „hadügyi forradalomnak”, még ha nem is 
azonnal. A Mogul Birodalom veresége és eltűnése pontosan olyan gyors volt, mint a tűzfegyverek 
megjelenése a területen. Utánuk pedig nem maradt hátra más, mint újabb háborúk sora.
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