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1991-ben az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ki ál lí tást
ren de zett Rabíndranáth Tagore ha lá lá nak 50. év for du -
ló ja tisz te le té re. Az idén má jus 4. és jú ni us 24. kö zött
meg ren de zett ki ál lí tás te hát már a má so dik al ka lom
volt, ame lyen be mu tat tuk Tagore mun kás sá gát a ben -
gá li és a ma gyar kul tu rá lis kap cso la tok fé nyé ben, elõ -
tér be he lyez ve ma gyar or szá gi kap cso la ta it, fo gad ta -
tá sát és lá to ga tá sát. Rö vi den be mu tat tuk a ben gá li re ne -
szánsz ki emel ke dõ kép vi se lõ it és Tagore csa lá di hát te -
rét, a ben gá li éb re dés ben ak tív sze re pet ját szó csa lád -
tag ja it, nagy ap ját és édes ap ját.

A XIX. szá zad tól kezd ve szá mos ma gyar uta zó lá to -
ga tott Bengálba, el sõ sor ban Kal kut tá ba (Kõrösi Csoma
Sán dor, Andrássy Ma nó, Szé che nyi Bé la, Duka 
Ti va dar stb.), az õ útibeszámolójukból is vá lo gat tunk.
Tagore No bel-dí já ról a ma gyar fo lyó irat ok is tu dó sí tot -
tak, ek kor szü let tek az el sõ ér té ke lé sek mun kás sá gá ról,
töb bek kö zött Kégl Sán dor, Kosz to lá nyi De zsõ és 
Ba bits Mi hály ír tak ró la, és Ba bits a Va sár na pi Új ság -
ban le for dí tot ta a Gítándzsali né hány ver sét, ami ért
Tagore a No bel-dí jat kap ta.

1921-es eu ró pai kör út ja so rán Tagore saj nos nem 
ju tott el Ma gyar or szág ra, de 1920 és 1925 kö zött 30 kö -
te te, ja va részt az an gol for dí tás ban meg je lent köny vei
vál tak el ér he tõ vé Ma gyar or szá gon is. Ezt meg elõ zõ en

az ér dek lõ dõk an gol és né met nyel ven ol vas hat ták mû -
ve it. Eu ró pa kü lön bö zõ vá ro sa i ban tar tott elõ adá sa in
ma gya rok is részt vet tek .(Né met or szág ban, Keyserling
gróf darmstadti bir to kán ott volt Márai Sán dor, aki 
a Kas sai Nap ló ban írt Tagore elõ adá sá ról.) Így nem
meg le põ, hogy nagy vá ra ko zás elõz te meg a köl tõ 
ma gyar or szá gi lá to ga tá sát, ami re vé gül csak 1926. ok -
tó ber 26. és no vem ber 12. kö zött ke rült sor. A ve ze tõ na -
pi lap ok rész le te sen tu dó sí tot tak min den ese mény rõl,
ezek bõl is igye kez tünk mi nél szé le sebb vá lo ga tást ad ni.
A ki ál lí tás vé gén a Sántinikétanba lá to ga tó ma gya rok
(Ba lázs Fe renc, Baktay Er vin, Sass-Brunner Er zsé bet
és Brunner Er zsé bet, Fábri Kár oly és a Germanus 
há zas pár) él mény be szá mo ló i ból, le ve le i bõl, fest mé -
nye i bõl és fo tó i ból mu tat tunk be né há nyat.

A ki ál lí tás el sõ sor ban az Or szá gos Szé ché nyi Könyv -
tár törzs gyûj te mé nyé ben ta lál ha tó do ku men tu mok ra,
köny vek re és fo lyó irat ok ra épült. Ezek kö zül az egyik
leg kü lön le ge sebb da rab Tagore Lékhan (Írá sok) cí mû
kö te te, amit Ba la ton fü re den fe je zett be a köl tõ és 
1927-ben Sántinikétanban je lent meg. Kü lön le ges
fém le me zek re ír ta ben gá li és an gol nyel vû köl te mé nye -
it, ame lyek rõl a nyom dai kli sé ket Ber lin ben ké szí tet ték
el. A törzs gyûj te mé nyen kí vül vá lo gat tunk a kü lön-
gyûj te mé nye ink ben lé võ anya gok ból is. Be mu tat tuk 
a Kéz irat tár ban õr zött, Umrao Singh Sher-Gilhez és
Baktay Er vin hez írt le ve le it, a keszt he lyi pre mont rei

rend ház ban ké szült és Tagore 
ál tal alá írt fény ké pet, va la mint
Margittay Rikárdnak kül dött alá -
írá sát, mely hez egy ben gá li és an -
gol nyel ven írt ver set is kül dött 
a köl tõ. A Pla kát- és Kisnyomtat-
ványtár do ku men tu ma i ból a Ze ne -
aka dé mi án tar tott Tagore-elõadásra
és a Gel lért Szál ló ban a köl tõ 
tisz te le té re ren de zett mû vész est re
szó ló meg hí vó kat ál lí tot tuk ki, 
a Ze ne mû tár ból pe dig, Tagore
„Vi rá god le tép tem” cí mû ver sé nek
Kosáry Já nos ál ta li meg ze né sí té -
sét. Ki ál lí tá sun kat társ in téz mé -
nyek tõl köl csön zött anya gok kal is
ki egé szí tet tük. A Hopp Fe renc 
Ke let-Ázsi ai Mû vé sze ti Mú ze um

RABÍNDRANÁTH TAGORE DO KU MEN TU MOK

AZ OR SZÁ GOS SZÉ CHÉ NYI KÖNYV TÁR BAN

Tagore csa lád ja kö ré ben
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Adat tá rá ból a Gel lért Szál ló ban ren de zett va cso ra 
me nü kár tyá ját, és Tagore-nak a Ba la to ni Író hét re kül -
dött ver sét, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ke le ti
Könyv tá rá ból a sántinikétani egye tem egyik év könyv ét
kér tük köl csön. A Nagy ka ni zsai Kép zõ mû vé sze tek
Há zá ból Sass-Brunner Er zsé bet és le á nya, Brunner
Er zsé bet Tagore-ról il let ve a sántinikétani egye tem rõl

ké szült fest mé nyei, il let ve ró luk és a köl tõ rõl ké szült 
fo tók, a Ba la ton fü re di Szív kór ház ból pe dig Rám
Kinkar Tagore-ról ké szült mell szob ra gaz da gí tot ták 
a ki ál lí tást.

Pap Ág nes, a ki ál lí tás ku rá to ra
pap.agnes.at.oszk.hu

Rész le t a ki ál lí tás ból
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