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Bangha Imre

Indiai napló 2016. Második rész

Mindennapok
Sántinikétan, február 7.

Úgy-ahogy berendezkedtem Sántinikétanban, és tudok is dolgozni. Két napig a fel-
gyűlt adminisztrációt intéztem, de most már hozzáláttam a könyvemhez is. Még 
mindig az angol verzióval vacakolok, de ez szükséges a hindi fordításhoz.

A régi lakhelyemen lakom egy szobában. A nappaliban berendezkedett a szol-
gáló, egy Szukhí nevű szantál nő, akinek mindössze annyi a dolga, hogy esténként 
idejárjon aludni.

A kertbe is jár egy kertész, de nem sok látszata van. A szemetet nem hajlandó 
összeszedni. Végül ma én szedtem össze az albérlők által szétdobált papírzacskó-
kat. Nincs szemételszállítás, és bizonyára elégetik a hulladékot, de már jó ideje nem 
tették. Majd megbeszélem a háziúrral, Vidzsajjal, hogy mit csináljunk. A ház kissé 
lerobbant, mert a lakók halála óta nem újították fel, így egy kicsit táborozás-érzésem 
van.

Néhány napja az albérlők bulit rendeztek, de az itt már későnek számító fél tíz 
felé leállítottam őket. Azóta csendben vannak. Reggelente valahonnan hangosbe-
szélőn hindu recitálás hallatszik, meg muszlim imahívás. Ha viszont csend van, ak-
kor egész nap tücsökciripelést és madárdalt hallok, mivel a buja kerti növényzet 
tele van egzotikus madárral. Kár, hogy nem tudok kiülni olvasni, mert fázom. Reg-
gelente még messziről is idehallatszik a biciklis halárus orrhangú kiáltása: mácsh-
mácsh, „Halat! Halat!”

Lassan a tavasz is megjön. Megérkezésemkor nagyon hideg volt, és mondták, 
hogy az előző napok még hidegebbek voltak. Most már egyre kellemesebb az idő. 
Délben már csak ingben biciklizek.

A hindi tanszéken nagy tisztelettel fogadtak, és rávettek egy előadásra. Készülő 
könyvem témájáról, a hindi irodalom kezdeteiről fogok beszélni, így bennem is job-
ban letisztul a téma. Kedden Kalkuttában tartok majd előadást. Oda egy tanárom 
miatt megyek, és remélem, hogy az előadás előtt tudok majd szöveget olvasni vele.

Az élő soknyelvűséget különösen szeretem. Tegnap a maráthi-tanárt keresve 
belebotlottam egy orijá-tanárba, Manórandzsan Dászba aki megismert húsz évvel 
ezelőttről. Emlékezett rá, hogy orijául tanultam, ezért orijául beszélt hozzám. Én 
orijá-bengáli keveréknyelven próbáltam válaszolgatni. Ma pedig be akartam ké-
redzkedni egy bengáli órára, hogy élőben hallgassak előadást. Erre a tanszékvezető 
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1. kép. Az öröm városa – Pilk háná 2000 környékén

2. kép. Mosóember 3. kép. Száradni kiterített szárík

4. kép. Teaszedő egyetemisták Tagore házánál
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5. kép. A nagy sántinikétani banjanfa esti kivilágításban

7. kép. Sántinikétan határában

6. kép. Modern szantál ház domborművel

8. kép. Sántinikétan határában
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rávett, hogy én beszéljek. Bár szabadkoztam, hogy beszédembe gyakran csúszik 
hiba, megtartottam az órát.

Az öröm városa

Dominique Lapierre India, My Love című könyvét olvasom. Annak idején nagyon 
tetszett Az öröm városa, és most szeretnék egy kicsit többet megtudni a szerzőről. 
Már 1991-ben, első kalkuttai utamon csodálkozva hallottam, hogy akikről a köny-
vet írta, nem szeretik azt, hiszen senkinek sincs kedvére, ha egy nemzetközi best-
seller kiteregeti a szennyesét. Egy ott élő francia arról beszélt, hogy a szerző becsap-
ta őket a regénnyel. De most már alábbhagyott akkori ellenszenvem, és elolvastam 
Lapierre egy másik könyvét is, amelyben Indiához való viszonyáról ír, sajnos néha 
pózolva. Nagyjából három könyvsikerének történetét mondja el. Az öröm városának 
helyszínein én is jártam, és kissé drámainak találom az állapotok leírását. Például 
én is aludtam ugyanazon a nyomortanyán, de nem láttam se patkányt, se csótányt. 
Érdekes megtudnom, hogy a főhőst egy svájci ápoló alakjáról mintázta e szerint a 
könyv szerint. Az Ásálajam kezdeteinél jelen levő George atya elmondja, hogy való-
ban volt ott egy francia pap és egy svájci ápoló. Ez a könyvből nem derül ki, de úgy 
tűnik, hogy a kettő alakja lett egybegyúrva. A francia pap nyilvánosan széttépte a 
könyvet. Valószínűleg ezért nem szerepel a mostani visszaemlékezésben.

Az öröm városa színtere Kalkutta, pontosabban Hávrá (angolosan Howrah) kül-
városa, Pilkháná. A kötet írója drámaian festi le ezt a városrészt, nyomortanyaként 
írja le, és azt mondja, hogy három-négy futballpályányi területen lakik mintegy 
hetvenezer ember. Pilkháná nem klasszikus nyomortanya bádogból vagy papírból 
összetákolt viskókkal, itt kőházak vannak rendes tetővel, amit nem könnyen visz el 
a vihar. Én 1991 januárja óta járok oda, és egy időben a kötetben leírt egyik fősze-
replővel édesanyám még levelezett is, mivel mindketten ötvenhét éves korukban 
tanulták meg a számítógépet használni.

Minden megvan

Kalkuttában meglátogattam régi gyermekotthonomat, az Ásálajamot, de hiába vol-
tak kedvesek az új vezetők és az ott lakó gyerekek, a korábbiakhoz képest vissza-
fogottnak éreztem őket. Az utóbbi néhány évben megfogyatkozott a gyermekek 
száma is, néhány kisebb házukat be is zártak. Egyre több az utcagyerekekkel fog-
lalkozó intézet Kalkuttában. A gyerekek közül senkit nem ismertem, és míg régen 
az első pillanattól fogva maguk közé fogadtak, most mintha gyanakvással néztek 
volna rám. Felajánlottam azért a vezetőknek, hogy meghívok egy kisebb csoport 
gyereket Sántinikétanba, de nem fogadták el. Az Ásálajam volt számomra a világ 
egyik legnagyszerűbb helye, de most idegennek éreztem.
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9. kép. Egykori tanszékem – a Hindí Bhavan Sántinikétanban 10. kép. A szantál család - Rámkinkar 
Baidzs szobra

11. kép. Szumati egy szantál faluban

12. kép. India első kínai tanszékét, a Csína Bhavant 1937-ben 
alapították Sántinikétanban
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Nem annyira az Ásálajamból kikerült gyerekeket, akik a Facebookon észrevették, 
hogy merre járok, és be is jelentkeztek látogatóba. A huszonnyolc éves, egy hónapja 
munkanélküli Szúradzs volt az első, akit tíz évvel ezelőtt egy napra elhoztam egy 
csoporttal Sántinikétanba. Őt aztán összehoztam egy kalkuttai márvári ismerősöm-
mel, akinek talán sikerül majd számára munkát találnia. Nagyon szerettem volna a 
néhány évig Franciaországban dolgozó, de beteges anyjához visszatérő Szántával is 
találkozni, de végül csak telefonon tudunk beszélgetni. Meglepetésemre egyik nap 
az Ásálajam volt igazgatója, George atya is leutazik hozzám a Himalája alól. Ő is ott 
volt a kezdeteknél, s én először 1991-ben találkoztam vele. Először sajnálta, de most 
már elfogadta, hogy áthelyezték, és egy főiskola igazgatója lett. Pedagógiával és tár-
sadalomtudománnyal foglalkozik. Szeretné a tapasztalatait tudományos köntösben 
is megírni, és most a mi habilitációnknak megfelelő D. Lit. fokozatra kíván jelent-
kezni. Sántinikétan is benne van a képben, hogy hol végezze, de nem az első helyen. 
A következő napon szintén a Himalája alól jön egy Ásálajam-látogató, Tárak, aki 
régen a gyermekotthon lakója volt, de most a teaültetvényeken dolgozó fiatalok 
között végez társadalmi munkát.

Gyenge egészségem miatt most már drágább vonatokon utazom, és jobb helye-
ken szállok meg. Így nehezebb a szegények felé nyitottnak lennem. De a régi élmé-
nyeim mégis közelebb visznek hozzájuk, és amennyire lehet, igyekszem egyenlő-
ként beszélgetni velük. Míg egyszer a vonatra vártam a peronon, a banánárussal 
elegyedtem szóba, aki elmondta, hogy naponta legalább ötszáz banánt ad el, és 
ezzel több száz rúpiát keres. Ott üldögél mellette egy özvegy koldus. Aztán jön egy 
másik özvegy koldus, aki mikor megszólítom, mosolyogva válaszolgat. Elmondja, 
hogy nemcsak a férje halt meg, hanem valami betegségben a lánya is. Most egye-
dül maradt. Sokat szenvedett, de a mosolya földöntúli. Örül, hogy emberek között 
van, és hogy valaki mint emberre kíváncsi rá. Szeretném megtalálni régi koldus-
gyerek barátomat is, akinek diákkoromban egyszer kekszet adtam, és aztán évekig 
kekszet kért tőlem. Ahogy megnőtt, újságárus lett belőle. Megtudom, hogy most 
egy vonaton van, és hogy megnősült, de a felesége néhány év után otthagyta, mert 
nem tudta eltartani.

Találkozgatok a régi barátaimmal, egy korombeli író házaspárral és a szantál 
batikos szolgáló Szumatival. A már diákként sikeres író, Ahaná a bardhamáni egye-
temen tanít bengálit, ahova naponta egy óra a vonatút, ami nagyon lefárasztja. 
A nők számára fenntartott vagonban utazik egyszerű szegény asszonyokkal és pros-
tituáltakkal. Most az utasokról ír regényt. Költő férje még messzebb, a méghála-
jai Sillongban tanít oroszt. Mindkettőjüket diákkorom óta ismerem, és különösen 
megbecsülöm, mert nagyon kevés korombeli barátom van Indiában. Az irodalmon 
túl egy időben utcagyerekekkel is foglalkoztak. Most hagyományos művészeteket 
ápoló, apró művésztelepet tartanak fenn kertes házukban, amelyet Sántinikétan 
határában, a többi háztól kissé távolabb építettek. A gazdagodó kalkuttaiakat von-
zó sántinikétani természetnek azonban nem sokáig örülhettek, mert az eredetileg a 
mezőn álló házukat lassan körülveszik az egyre terjedő üdülőtelepek.

Orpheus_Noster_2018.3_beliv_04.indd   89 2018. 07. 16.   9:11:06



X. ÉVF. 2018/3.

90

Az első két hetemben német barátom, Martin is otthon van, és naponta járok 
hozzá wifi zni. A gyakori találkozásokra közös Tagore-könyvünk bemutatója miatt 
és egyéb gyakorlati tennivalók miatt is szükség van. Ugyanúgy, mint Ahaná, Martin 
is társadalmi munkával kombinálja az irodalmi tevékenységet. Ő egy szantál falu-
nak segít, úgy hogy az a saját kultúráján belül felemelkedhessen, és ne kebelezze 
be az egyre terjeszkedő, gazdagabb bengáli világ. A Frankfurter Allgemeine Zeitung 
egyik indiai tudósítója, és gyakori német előadókörútjain pénzt gyűjt a szantálok-
nak. Ő maga katolikus, de különösen odafi gyel, hogy ne folytasson hittérítést, hi-
szen akkor kitiltanák Indiából. Ebből fakadóan még egy kisebb összeütközése is 
volt a missziós Robert atyával.

A több évtizedes munka gyümölcseként az óriási szegénységben élő szantálo-
kat szantál nyelvű alternatív iskolával, orvosi rendelővel, mentőautóval, konyha-
kerti magokkal és útmutatással segítik az irányítása alatt dolgozó német, bengáli 
és szantál fi atalok. Sántinikétanban találkozom én is német orvosokkal, ápolókkal, 
egy dietetikussal, valamint egy frankfurti szponzor-csoporttal. Az egyik orvos az 
év nagy részét rendszeresen itt tölti. Egy velük közös vacsorára vagyok hivatalos, és 
a társaság mentőkocsija vezet oda, amit én biciklivel követek a sötét sántinikétani 
utcákon. Martin német segítői elmondják, hogy az alultápláltság még mindig nagy 
gond, de ma már a szantáloknak is van mobiltelefonja, ami akár életet is menthet, 
és nagyban segíti a mentő munkáját.

Az egyik vasárnap, Szumatival átmegyek a vasút túloldalán fekvő Makrámpur 
szantál miséjére. Ez a missziós központ. A késve kezdődő és hosszan elhúzódó va-
sárnapi miséken hagyományos szantál dallamokra, dobszó kíséretében énekelnek. 
A liturgia nagy részét tudom követni, hiszen diákkoromban több mint három évig 
jártam szantál misére, és most sok imádságra és kifejezésre emlékszem. A bejáratnál 
üldögélő szeretetmisszionárius nővértől még egy imádságos könyvet is kapok. Kár, 
hogy soha nem volt időm megtanulni ezt az ausztroázsiai nyelvet, pedig sok barátom 
van a szantálok között, és már egyébként is sokat megértek belőle.

Dr. Ódzshá az egyetem bihári származású informatikusa. Diákkoromban az ő 
segédletével küldtem el életem első e-mailjét, az akkor meglehetősen kicsi számító-
gépközpontból. Az épület körül tehenek legelésztek, az éves vásáron pedig íjat és 
nyilat árultak. Most csak egy udvariassági látogatást teszek a családjánál. A gravi-
tációs hullámokról társalgunk hindiül. Pontosabban ő magyarázza el a gravitációs 
hullámok nem sokkal azelőtti felfedezésének mibenlétét. Angol szót alig kever a 
magyarázatba. Nagyon örülök, hogy ezt meg lehet tenni hindiül, azon a nyelven, 
amely Indiának államnyelve ugyan, de a hindi szak kivételével egyetemi oktatás 
alig folyik rajta. A politikusok inkább csak szóban támogatják a hindit, de az ango-
lul beszélő, és önmagát így könnyebben újratermelő indiai elittel senki sem fog ujjat 
húzni. Még a hinditanárok is angol iskolákba járatják gyermekeiket. Az angol irán-
ti csodálatot és a helyi nyelvek hallgatólagos megvetését, és ebből fakadóan azok 
visszaszorulását látva könnyen el tudom képzelni, hogy Indiában száz-kétszáz év 
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múlva már szinte mindenki angolul fog beszélni. Most jó volt emlékeznem rá, hogy 
a hindi azonban tudományos társalgásra is használható.

Egy másik alkalommal a hinditanárnő Mandzsu Rání Szinghhez vagyok hivata-
los. A középiskolában hindit tanító férje, Adzsaj Ráj nagyszerű énekes. A huszadik 
század első felének hindi verseit zenésíti meg, és adja elő nagy sikerrel. Ő a hindi 
Kaláka együttes. Mikor betoppanok, már egy másik tanár kollégával együtt énekel. 
Egy-egy refrénbe én is becsatlakozom. Elmondja, hogy diákjai általában nem sze-
retik a hindi irodalmat, de egy énekkel fel tudja dobni az órát. Ha a hindi fenn akar 
maradni, szeretniük kell az embereknek.

(A)sántinikétan
Február 15–18.

Sántinikétan annyit tesz, mint a „Béke hajléka”, és buja növényzetével, falusias han-
gulatával és egységes építészetével gyönyörű egyetemi telep. Most látom csak, hogy 
mennyire sokat jelentett húsz évvel ezelőtt, hogy ilyen csodálatos és nyugodt kör-
nyezetben írhattam a doktorimat. Akkoriban nagyon idegesített, hogy időnként 
egy-egy riksára erősített recsegő hangosbeszélő havonta egyszer-kétszer valamit 
reklámozott. Autó alig járt. Az emberek biciklin, bicikli-riksán vagy esetleg motor-
biciklin közlekedtek.

Mostanában sokkal több bajom van a zajokkal, és az az érzésem, hogy az egye-
temi kampusz inkább „asánti-nikétan”, olyan hely, ahol nincs nyugalom. A legna-
gyobb változás, hogy tele lett autóval és motorbiciklivel, amelyek folyton-folyvást 
dudálnak. Indiában a dudálás nem egyszerűen balesetveszélyt jelez, hanem a na-
gyobb jármű jelzi az előtte közlekedő kisebbnek, hogy húzódjon félre a bicikliút-
szerű keskeny aszfalton. Vagy innen, vagy onnan szinte folytonos a dudálás.

A házon thaiföldi albérlő diákokkal osztozom, akik aktív éjszakai életet élnek. 
Időnként a kertben rendeznek bulit, időnként a felettem levő szobában kurjongat-
nak. Néha olyan fáradt vagyok, hogy még a zajongás megkezdése előtt este tíz felé 
elalszom, máskor meg csak forgolódok vagy olvasgatok. Most már megengedőbb 
lettem, mint kezdetben, és csak éjfél után igyekszem leállítani őket. Megtörténik, 
hogy többször is ki kell mennem hozzájuk. Reggel öt-hat tájban itt megindul az 
élet, és néha én is felébredek a szolgáló Szukhi mozgására vagy más zajokra.

Különösen örültem egyik este a zuhogó esőnek, mert az elverte a kinti buli-
zást, a monoton zaj pedig felfogta a hangokat. Néhány napja az egyikük elment, 
és megörültem, hogy így nagyobb lesz a csend. De a következő napokban másfelől 
jött a zaj. Február tizennegyedike Szaraszvatínak, a tudás istennőjének, és ezáltal a 
tanároknak is az ünnepe. Már az ünnepet megelőző napokon felállítják a Szarasz-
vatí-szobrokat a díszes útszéli sátrakban, és reggeltől estig bömbölő zene hirdeti, 
hogy merre van az alkalmi szentély. Több ilyen is található a közelemben, és csak 
este tizenegy után áll le a zene, és lehet elaludni. A szentélyeket napokon keresztül 
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számolják fel, és a szobrokat hangszórós zenekísérettel riksán szállítják el a közeli 
Kálí Szájarhoz, azaz a „Fekete Istennő tavához”, ahol a vízbe eresztik őket. A vízbe 
eresztés néha éjfél után is tart, és a kihangosított zenés menetek a mi házunk előtt 
vonulnak el. Őket már nem lehet leállítani, mint a thaiföldi fi úkat. A legnagyobb 
zaj tegnap, 17-én este volt, és még éjjel egykor is tartott. Régebben nem volt ilyen 
hosszan tartó ricsaj. Az ünnep egy napos volt, és a vízbe merítést pusztán dobszó 
kísérte. A Durgá-púdzsá idején a dobosok a hátukra kötött hatalmas dobot ütötték. 
Előre le kellett foglalni őket, olyan nagy kereslet volt rájuk.

Minden zaja ellenére, emlékeivel, barátaimmal és barátságos tanáraival továbbra 
is közel érzem magamhoz Sántinikétant. Míg sajnálom, hogy miféle harsány zsivajba 
süllyed egy nagyszerű kultúra, próbálom megérteni, hogy mi is történik. A szegény 
indiai számára a technika vívmányai még mindig óriási vonzerővel bírnak, és a gaz-
dagság látszatát keltik. A számomra egzotikus dobosok nekik az elmaradott falut jel-
képezik.

Fekete tea
Sántinikétan, február 16.

Általában sok teát iszom a reggeli mellé, de tegnap nem volt időm rá. Tizenhárom 
látogatóm volt. Reggel ötkor érkeztek az éjszakai vonattal a Himalája alól, Dárdzsi-
ling közeléből, és este tizenegykor indultak vissza. Duzzogtam, hogy még mindig 
küzdök a megfázással, kialvatlan vagyok, és egy percet sem tudok vasárnap pihen-
ni. A szervezővel, Tárak barátommal ezért azt beszéltem meg, hogy a vendégház 
éttermében találkozzunk fél nyolckor. Amint megláttam a társaságot, minden duz-
zogásom elmúlt. Jórészt másod-harmadéves egyetemista lányok, akik legtöbbje 
most utazott életében először vonaton. A kicsi, tizennégy-tizenöt évesnek látszó 
fi atalok azonban főmunkaidőben teaültetvényeken dolgozó munkások, és emellett 
tanulnak. A beszédes-tréfás Tárak pillanatok alatt feloldotta az idegenségből adódó 
távolságot, és aztán egész nap beszélgettünk. Az egyik kísérő fi ú, Szúradzs, meste-
rit végez. Annyira tetszenek neki a sima aszfaltozott utak, hogy kölcsönadom neki a 
biciklimet, hadd járjon egyet vele az egyetemen.

Sántinikétanban az általános iskolai órákat a szabadban tartják, ahol a tanár kis 
kőemelvényen ül, a gyerekek meg előtte félkörben. Mi is beültünk egy ilyen tan-
terembe, és tartottunk egy rendhagyó órát. Mindenki feltett nekem egy kérdést, 
és én is egyet mindenkinek. A lányok általában India iránti érdeklődésemre meg
a nyelvtudásomra voltak kíváncsiak, én meg a világról alkotott elképzeléseiket für-
késztem. Volt, aki elmondta, hogy nem szereti a helyet, ahol él, de a családja miatt 
csakis ott tudja elképzelni az életét. Legtöbbjüknek nem volt elképzelése a jövő-
jéről: nincs egyetmet végzett ember a családjukban, és teljesen újszerű, ami most 
velük történik. Volt, aki elmondta, hogy Sántinikétan a legszebb hely, ahol valaha 
is járt. Mikor arról kérdeztem, hogy azok között a helyek között, amelyeket tévében 
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vagy a neten látott, melyik a legszebb, csak annyit válaszolt, hogy a város, mert ott 
sok a lehetőség. Volt, aki elmondta, hogy azt szereti a falujában, hogy ott minden 
zöld.

A társaság a dárdzsilingi ültetvényekhez tartozó, ám már a bhutáni határ menti 
Métlíből (angolosan Meteli) és a környező falvakból jött. A mintegy kétszázötven 
mai teaültetvényt a britek telepítették, és manapság indiai magán- vagy társasági 
kézben vannak. Munkaerőnek a Gangesztől délre eső Cshótá Nágpurból és más 
szegényebb vidékekről telepítettek ide jórészt törzsi munkásokat. Látogatóim kö-
zött több lány neve is elárulja, hogy az óráón törzsből származik. Az óráón nyelvet 
már nem tudják, hanem otthon a Nágpur-vidék közvetítőnyelvét, a sádrít beszélik. 
Ezt én a hindi és a maráthi keverékének érzem, de nem tudom követni. Tárak ké-
sőbb elmondja, hogy minden látogatóm törzsi. Napi nyolc óra munkáért 125 rúpia, 
azaz másfél-két eurónak megfelelő fizetséget kapnak. Vannak olyan emberek is, aki 
naponta két műszakot is bevállalnak. Bár a Darjeeling teát az egész világ fogyaszt-
ja, a vidék kívül esik a közfigyelmen, és kevesen munkálkodnak a helyi állapotok 
javításán.

A férfiak gyakran alkoholisták lesznek. Mindenki szeretne elmenni, de sok lehe-
tőség nincs. Időnként jönnek ügynökök, akik munkát közvetítenek India más vidé-
keire. Gyakran egyéves fizetség a díjuk. Mikor aztán lejár az egy év, új helyre küldik a 
munkásokat, akik így alig tudnak valamit is félretenni. A lányoknak is dolgoznak így 
rokonaik, de pénzt nem küldenek haza. Ha túl sokat van valaki távol, elidegenedik a 
családtól. Vannak ügynökök, akik a lányoknak ígérnek háztartási munkát Északnyu-
gat-Indiában. Mobiltelefonjukat elveszik, és utána csak az ügynök telefonján keresz-
tül szólhatnak haza. Sokan végleg eltűnnek. A lányokat gyakran átcsempészik Bang-
ladésbe, ahonnét könnyebb továbbcsempészni őket az Arab-öböl menti országokba. 
Csak ezt megtudva értettem meg Tárak szavait, mikor egy rá nem figyelő lányt azzal 
fenyegetett, hogy „becsomagollak, és küldelek Bangladésbe!”

Tárak főállásban egy németek által finanszírozott jótékonysági szervezet irodá-
jában foglalkozik ifjúságszervezéssel. Emellett két alulról kezdeményezett szerve-
zet vezetői közé tartozik. A Koshish, azaz „Próbálkozás” a lányok érdekvédelmével 
és taníttatásával foglalkozik. Igyekszik leállítani az emberkereskedelmet, és meg-
szervezni a lányok iskoláztatását. A napi keresetből ugyanis a szülők nem tudják 
azt finanszírozni. Gyakran tanulmányaikat félbehagyó gyerekeket vezet vissza 
az iskolába. A lányokkal több sikere van, mint a fiúkkal. Nemrég öt fiút küldött 
mesterizni egy közeli egyetemre, de már csak kettő van ott belőlük. A Black Tea, 
„Fekete tea” szervezet a bentlakásos iskolába küldött lányokat finanszírozza. Mun-
kanapja reggel hattól éjfélig tart. Az emberkereskedelem elleni szervezkedés ré-
szeként mobiltelefonon értesítik, ha valahol ügynököt vélnek felfedezni, és akkor 
ő személyesen, közösségi vagy rendőrségi szinten intézkedik. Az eltűnt lányokat 
igyekszik felkutatni. Sokszor a családnak eszébe sem jut, hogy feljelentést tegyen. 
Noha a rendőrség korrupt is lehet, ő azt mondja, hogy általában együttműköd-
nek vele, bár nem tetszik nekik a sok feljelentés. A helyiek örülnek a munkájának, 
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és nagyon sok lány csatlakozott a Koshish-hoz, de kapott Tárak fenyegetést is.
A csoportban az egyik legbeszédesebb lány, a Koshish pénztárosa elmondja, hogy 
a nővéréről négy évig nem tudtak semmit, és azért csatlakozott, hogy az emberke-
reskedelem ellen küzdjön.

Az „egyetem”, ahol a lányok tanulnak, csak részben működik, bár a tandíjat be-
szedi, és vizsgáztat, az órákat nem tartja meg. A lányok be sem járnak. Esténként 
Tárak próbálja a főbb tárgyakból felkészíteni őket a vizsgákra. A lányok számára ez 
kitörési lehetőség. Az egyik végzős látogató a guváháti (Guwahati) Indian Institute 
of Technology-ba, az ország egyik legrangosabb intézményébe felvételizik mesterizni.

A Himalája előhegyeinek nagy részét dzsungel borítja, ahol gyakoriak a vadálla-
tok. A legvadabb az elefánt. Este Tárak elmondja, hogy az erdei utakon motorozva 
gyakran lát párducot, de az általában nem bántja az embert. Viszont mikor egyszer 
egy rossz úton meglátott egy elefántot, akkor a motort hátrahagyva elfutott. Az in-
ternet tele van elefántok által megölt emberekről szóló hírekkel. Az elefántok néha 
bejönnek a falvakba, és megeszik vagy széttapossák a termést; előfordult, hogy egy 
vályogház éléstárát dúlták fel. Nemrég a közeli városba, Siliguriba is ellátogatott négy 
vadelefánt. Mivel védett állat, nem tehetnek ellene semmit, habár tudni róla, hogy 
egy faluban megöltek és megettek egy elefántot. A dzsungelen keresztülvezető vas-
úton a vonatok nem mehetnek 20 km/h-nál nagyobb sebességgel, nehogy véletlenül 
nekimenjenek egy síneken álldogáló állatnak. Ahogy a Székelyföldön sok embernek 
van története a medvéről, a dárdzsilingi hegyekben szinte mindenki tud mesélni az 
elefántokkal való közeli találkozásról.

A vacsorára várakozva a házasságról beszélgetünk. Míg Indiában a házasságok 
nagy részét a szülők hozzák össze, az ültetvényeken dolgozók általában szerelmi 
házasságot kötnek. A lány mellé nem nagyon kérnek hozományt. A síkvidéken el-
képzelhetetlen módon gyakori, hogy házasságkötés nélkül is együtt élnek a párok, 
és akár több gyerekük is lehet. Sokan a házasságot kitörési lehetőségnek vélik, és 
vannak, akik a törvény ellenére már kamaszkorban összeházasodnak. A Koshish-os 
lányok között van, aki nem akar megházasodni, mert úgy véli, hogy az túlságosan 
megkötné.

A bardhamáni peronon
2016. február 18.

Most a bardhamáni állomáson gépelek. A várakozók kisebb tömege vesz körül, és 
nézi, hogy egy „angol” valami idegen nyelven gépel. Amennyire megszokott lát-
vány az európai vonatokon a számítógépes utas, annyira jó itt unaloműzőnek a vá-
rakozók között.

Most ment el előttem egy vajaskenyér-árus. Húsz évvel ezelőtt egyszer vettem 
Bardhamánban vajas kenyeret. A két összetett kenyér közül kicsordult a fehér vaj. 
De mikor megízleltem, a két kenyérre alig volt kenve valami. Nagyon felháborod-
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tam, és idővel kiderítettem, hogy az állomás előtt egy árusbódéban gyártják. Ha-
ragomban talán még el is mondtam nekik, hogy ez mekkora csalás, de már nem 
emlékszem pontosan. Most is látom, hogy vajjal túlcsorduló kenyeret árul valaki. 
Kedvem volna figyelmeztetni az utasokat, nehogy valaki vegyen belőle. Úgy tűnik 
azonban, hogy a trükk bejön, hiszen már legalább húsz éve működik.

Sok a csomagom. Bár mostanában már inkább igyekszem a könyveket lefényké-
pezni vagy elektronikus változatban megszerezni, mégis vagy harminc kilót nyom 
az egyik bőröndöm az új bengáli könyvekkel. Nagyon sokan ajándékoztak nekem 
jobb-rosszabb könyveket. Nincs szívem eldobni őket, bár elképzelni sem tudom, 
hogy valamikor majd elolvasom valamelyiket. De talán mégis… Bár az elektronikus 
szövegeké a jövő, több könyvet publikálunk, mint ezelőtt valaha is, és egyre köny-
nyebb és olcsóbb lett könyvet kiadni. Ugyanaz a helyzet, mint kétszáz éve Indiában. 
Az 1820-as, 1830-as években készítették a legtöbb kéziratos könyvet, és az írnokokat 
valószínűleg nem zavarta, hogy Kalkuttában és India más városiaban már egyre in-
kább géppel készülnek a könyvek.

Amint ezt írom, egyre nagyobb a kíváncsiskodók tömege körülöttem. Már egy 
mankós nyomorék is ideült. Hindi és bengáli nyelven egymás között tárgyalják, 
hogy külföldi vagyok, és ki tudja, haragszom-e azért, hogy néznek. Eszükbe sem 
jut, hogy esetleg értem, amit tárgyalnak, és én is belelátok a világukba, mivel azt 
hiszik, hogy bezárkóztak a nyelvükbe, mint mi, magyarok tesszük azt gyakran kül-
földön. Olyan nagy figyelemmel nézik, hogy még a magyar szövegből is kiolvassák 
az ind szavakat. Közben azt tárgyalják, hogy az angolok angolja biztos más, mint az 
övék, mert nem értik, amit írok. Valahogy megszeretem őket. Egy idő után aztán 
rám unnak, és szétszélednek.

Kéziratvadászat
2016. február 20.

Sántinikétan
Tegnapelőtt, utolsó sántinikétani napomon bementem a hindi tanszékre, mert le 
akartam fényképezni néhány szakkönyvet, de sem Ksitimóhan Szén Kabír-kötetét, 
amely Tagore fordításának alapjául szolgált, sem Ráhul Szánkritjájannak a buddhis-
ta Csarjágíti-dalgyűjteményről szóló könyvét nem találtuk meg. Hetek óta kerestem 
viszont a hindi kéziratos könyveket. Ha olyan nagyszerű tudósok dolgoztak Sán-
tinikétanban, mint Ksitimóhan Szén és Hazári Praszád Dvivédi, biztosan voltak 
kéziratos könyveik. Még az első napokban meglátogattam a kéziratgyűjteményt, 
amelynek egyik munkatársa, az orijá Asók Ratha régi ismerősöm. Doktoranduszko-
romban orijául tanított. Mintegy harmincezer szanszkrit, bengáli és orijá kéziratos 
könyvet őriznek a mozgatható polcokon, nagyszerű körülmények között. Hindi 
könyveik azonban nincsenek. Ratha elmondja, hogy egyszer látott a hindi tanszéki 
könyvtárban kéziratokat, de az akkori tanszékvezető nem engedte integrálni őket 
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a központi gyűjteménybe. A mostani tanszékvezető férje az egyik legkimagaslóbb 
tanár a tanszéken. Mikor a kéziratokról kérdezem, még arról sem tud, hogy lenné-
nek. Aztán különböző emberek mást-mást mondanak. Aznap van az utolsó napom, 
és egy másik tanár, Csakradhardzsí megígérte, hogy a nyugdíjas könyvtárostól ki-
deríti, hol lehetnek. Keressük az általa mondott vasszekrényben, de egy halom por-
ladozó nyomtatott könyvön kívül semmi sincs ott. Az új könyvtáros semmit sem 
tud. A takarítónő azonban elmondja, hogy melyik polcon keressük, és már első pil-
lantásra találunk ott két, kissé málló kéziratos könyvet, egy 1830-ban másolt Prith-
vírádzs-rászó hőskölteményt, és egy elöl-hátul hiányos, kaithí írású verses mesegyűj-
teményt, a Szinhászan-battíszit. Lehet, hogy van ennél több is a polcon, de már nincs 
időnk keresni. Ezt a kettőt félretetetem, és már csak telefonon tudom értesíteni
a tanszékvezetőt.

Allahábád
Tegnap Allahábádban a hindikutatás egyik fő központját, a Hindi Száhitja Szam-
mélant, a Hindi Irodalmi Egyesületet látogattam meg. Dzsajpurban egy hónappal 
ezelőtt egyetlen kéziratot sem mutattak meg, mert a könyvtár vezetősége akkor egy 
hétre elutazott. Azt mondták, hogy előre értesítenem kellett volna őket. Az utóbbi 
néhány évben olyan jól ment minden az intézetükben, hogy erről elfeledkeztem. 
A hasonló incidenseket elkerülendő két héttel korábban angol nyelvű levelet küld-
tem gyorspostával a további intézeteknek, amelyeket meg fogok látogatni, köztük 
a Szammélannak is.

Vadódarában többször is elmentünk egy Circuit House-nak nevezett kertes épü-
letegyüttes előtt. Kíváncsi voltam, hogy ez miféle hely, de a riksásom nem tudta.
A szótárban az áramkörön kívül semmi értelmeset nem találtam a circuit szóra. Az-
tán egy taxis elmondta, hogy a városba látogató politikusok, a „fontos emberek”, 
VIP-k szálláshelye ez.

Allahábádban a befolyásos vegyészprofesszor, Mahés Cshattópádhjáj egy segí-
tője, Anupamdzsí rendezte a szállásomat. Noha nem maradok itt éjszakára, meg-
kértem, hogy foglaljon szállást az egyetemi vendégházban, mert előtte és utána 
éjszaka is vonatozni fogok. Majd három órás késéssel, valamivel dél után érkezett 
meg a vonatom. Meglepetésemre a helyi Circuit House-ban foglalt le nekem egy 
lakosztályt, ahol megkülönböztető jelzéses kocsik várakoztak a politikusokra. A ki-
tüntetett szállásért csak jelképes összeget, harminc rúpiát kellett fi zetnem.

Nem élvezhettem sokáig a kényelmet, rohantam a Szammélanba, mivel a dol-
gozók munkaideje ötig tart, és már fél ötkor igyekeznek kitenni a látogatót. Az in-
tézetben az idős Dúbédzsí várt, aki az én kedvemért utazott fel félreeső falujából a 
városba. A könyvtáros azonban azt mondta, a kéziratok annyira összekeveredtek, 
hogy egyet sem tud megmutatni. Ide küldött levelemről senki sem tud. Dúbédzsí 
szerint, mivel angolul volt, a szemetesládában lehet. Nálam volt a levél egy másola-
ta, amivel Dúbédzsí átküldött az épp akkor hivatalában tartózkodó igazgatóhelyet-
teshez. Ő nem igazán értette, hogy miért foglalkozom már kiadott művekkel, de 
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megdicsértem az intézetét, 
ami azelőtt nagyszerű műve-
ket adott ki, bár sokan nem 
is tudnak azokról a szövegki-
adásokról. A Szammélan ké-
szítette el pél dául Tulszídász 
Barvai-Rámájanájának kriti-
kai kiadását, noha a minden 
állomáson elérhető, olcsó gó-
rakhpuri Gita Press kiadása 
lesöpörte azt a piacról. Min-
den további nélkül aláírta a 
kérelmemet, és most ezzel 
mentem vissza a könyvtáros-
hoz, aki Dúbédzsí és az igaz-
gatóhelyettes nyomására mégis intézkedett, és a kért négy kézirat közül végül egyet 
valahogy előkerített. Teljes egészében nem engedte lefényképezni, de sikerült az 
időmet úgy beosztani, hogy a le nem fényképezett részekről részletes leírást készí-
tettem. Négy óra körül a könyvtáros már ki is akart tenni, merthogy le kell adnia 
a kulcsot. A fényképezést az egyik szolga segítette, így sikerült befejeznem azt is. 
Minden siettetés ellenére még beírattak velem a vendégkönyvbe. Megdicsértem az 
intézetet, és reményemet fejeztem ki, hogy egyszer majd jobb állapotok uralkodnak 
benne. A korai zárás miatt Dúbédzsível még arra is volt időnk, hogy átrohanjunk a 
Gangánáth Dzshá Szanszkrit Intézetbe, mert ott is vannak hindi kéziratok. Autó-
riksára ültünk, de az félúton lerobbant, és Dúbédzsível közösen próbáltuk betolni.

Mathurá
Újabb éjszakai vonatozás után Mathurában meglátogattam első óhindi tanáromat, 
Mánik Góvind Csaturvédít, aki huszonöt évvel ezelőtt olyan sikeresen vezetett be 
a bradzs irodalom nyelvezetébe és esztétikájába, hogy azóta is azzal foglalkozom. 
Mathurában és Vrindávanban beszélik az irodalmi bradzshoz legközelebb eső 
nyelvjárást. Nyolcvanas évei környékén járó tanárom Mathurában, a Jamuná part-
jához közel lakik. Itt töltötte gyermekkorát, és nyugdíjasként ide tért vissza. Apja 
és nagyapja, Góvind és Navnít Csaturvédí híres bradzs költők voltak, akik a mo-
dern hindi irodalom felemelkedésének idején is kitartottak a hagyományos óhindi 
nyelvhasználat mellett, és szereztek hírnevet maguknak.

Mivel nem tudom elmagyarázni az autóriksásnak, hogy pontosan hova is kell 
menni, Csaturvédí-dzsível a folyóparton, a Bengáli Gháton találkozom. A folyó-
partok kiépített részét Indiában ghátnak nevezik. A mathurái part középpontja a 
Visrám Ghát, a „Pihenő part”, és attól felfelé is, lefelé is tizenkét ghát van, ahol 
templomokat, kisebb szentélyeket, cshatríkat, azaz oszlopos kupolákat, folyóhoz 
vezető lépcsőket és csónakkikötőket találni. A parton tehenek sétálnak, a házte-

13. kép. Udaj Sankar Dúbé kéziratkutató
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tőkön és az utcákon majmok ugrálnak. Le kell vennem a szemüvegemet, nehogy 
csillogása idevonzzon egy majmot. Mióta egyszer a szemem láttára emelte le egy 
ember fejéről a szemüveget egy szemtelen majom, én is nagyon óvatos vagyok. Az-
óta pedig, hogy Zsolti fi am napszemüvegének csillogása támadásra késztetett egy 
kóbor bundermajmot, még inkább ügyelek. Csaturvédí-dzsí botot hoz a kezében. 
Ha azt látják, kevésbé merészek.

Csaturvédí professzor megmutat egy tizenkilencedik századi folyóparti házat, 
melyen egy disztichon-felirat hirdeti, hogy azt Navnít építtette, és Góvind hozatta 
helyre. Ő azonban a kissé félreeső Málu sikátorban lakik, az 1550-es évek környé-
kén épült házban. Elmondása szerint az épületet egy közép-indiai Málvá herceg-
ségből származó hercegnő építtette, és az egész utcahossz az ő telke volt. A vallá-
sos hercegnő a Pustimárg nevű Krisna-imádó irányzat Csaturvédí papi családjára 
hagyta az épületet és a telket, amelyet idővel teljes utcahosszban beépítettek. Az 
itt lakó Csaturvédíket azóta mahalí, azaz „palotás” Csaturvédínek hívják. Tanárom 
megmutatja a sokszor felújított és kibővített épület legrégebbi részeit. A régi indiai 
házak kis belső udvar köré épültek, és a legrégebbi belső udvaron valóban mogul-
kori építészeti elemeket látni. Már a bejárat feletti dombormű is érdekes, mely az 
elefántfejű Ganésát, a kezdetek istenét ábrázolja feleségei: Riddhi „Növekedés” és 
Sziddhi „Megvalósulás” társaságában. A kis domborművön most már alig kivehető 
oroszlánokat látni. Elmondja azt is, hogy az egyik ajtó alatt kincs van elásva, de 
senki sem nyúlhat hozzá, mert kígyók védik.

14. kép. Mogulkori palota belső udvara 15. kép. Mogulkori városi palota
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16. kép. Hagyományos ajtó 17. kép. Hagyományos kulcs

18. kép. Kézirathalom a havélí egy félreeső zugában
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Az egyik emeleti szobában található a régi kéziratgyűjtemény. A könyvek ruhá-
val átkötött bugyrokban állnak egy felső polcon. Néhány bugyor oldala felfeslett. 
Valószínűleg rovarok kóstoltak bele a papírba. Javasoltam Csaturvédí professzor-
nak, hogy hívja ki a Nemzeti Kéziratmissziót, ami majd a könyveket letisztítja, kata-
logizálja, és külön-külön becsomagolva visszaadja biztonságos tárolásra. A közpon-
ti kormány által fi nanszírozott kéziratmentő misszió három embere mintegy egy év 
alatt képes lesz elvégezni a munkát.

Csaturvédí professzorral órákon át beszélgetünk az irodalomról. Panaszkodik, 
hogy ma már alig van ember, aki érti ezt. Éveket élt Delhiben, de soha egy óhindi 
irodalmi programra sem jött meghívó, míg modern meghívásokkal elhalmozták. 
A tizenkilencedik században a hindi irodalom nyelvjárást váltott. Míg az óhindi 
szövegek különböző nyelvjárásokon, legnagyobb mértékben a Mathurá és Vrindá-
van nyelvjárásán alapuló bradzson íródtak, addig a modern hindi és urdú irodalom 
Delhi beszélt nyelvét vette alapul. Beszélgetünk arról, hogy mennyire más a bradzs 
irodalmi nyelv és a mai beszélt nyelvjárás, és hogy a Jamuná túlpartján fekvő falvak-
ban már másképp beszélik a bradzsot. Elmondja, hogy apja nem a beszélt nyelvjá-
rást, hanem az irodalmi bradzsot használta. Megtudom, hogy Krisna-imádó csa-
ládját nem érdekelte Tulszídász Rámájana-eposza, az Észak-India bibliájának mon-
dott Rámcsarit-mánasz, és még az ő apja is lenézően nyilatkozott róla. Ez egybevág 
azzal a tudományos elmélettel, hogy a papi nemzetségek sokáig visszautasították a 
Mánaszt. Más témára térve professzorom elmagyarázza, hogy a rékhtá versmérték 
ömlő, hosszú sorairól kaphatta a nevét, és fejből illusztrálja is rékhtá-sorokkal.

Amíg beszélgetünk, látogatók sora váltja egymást, és be-becsatlakoznak a tár-
salgásba. Néhányan bradzs versekkel illusztrálják mondanivalójukat. Nemcsak a 
környékről jönnek emberek, hanem még Vrindávanból is átlátogat hozzánk egy ro-
bogón a nemrég alapított helyi kutatóintézet igazgatója, Laksmí-Nárájan Tivárí egy 
barátjával, Rádzsés Sarmával. Rádzsés Sarmának most jelent meg kismonográfi á-
ja a vrindávani írnokokról, ami a kutatóintézet egyik első publikációja. Eredetileg 
csak nekem akartak egy példányt ajándékozni belőle, de nagyszerű találkozás lett 
belőle Csaturvédí-dzsível. A kutatóintézet szeretné őt is bevonni egyik projektjé-
be. Nemsokára megérkezik Csaturvédí öccse, aki monográfi át írt nagyapjukról,
a költő Navnít Csaturvédíről. Nagy hangon beszél, és sok verset elszaval tőle. 
Megint megérzem, hogy Indiában sokkal élőbb a költészet, mint nálunk. Számom-
ra az egyik legérdekesebb vers a helyi majmokról szóló négysoros, mely elmondja, 
hogy mi mindent ellopnak a majmok. Az óhindi irodalom esztétikája szerint sok 
vers a hangzásával vagy a csattanós végkifejletével fogja meg a hallgatót. A sok láto-
gató elnémítja a visszahúzódó természetű Csaturvédí-dzsít, és örülök, hogy miután 
elmennek, a búcsúzás előtt még tudunk egy kicsit beszélgetni. A közvetlenül az ajtó 
előtt lődörgő majmok miatt félek kilépni, tanárom ezért majoműző botjával elkísér 
egy darabon.

Azon túl, hogy meglátogatom egykori tanáromat, azért jöttem ide, hogy meg-
tudjam, vannak-e a kéziratgyűjteményében a kutatásaimhoz kötődő könyvek. Csa-
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turvédí-dzsí egyenesen azért hívott, hogy adjak neki tanácsot, mit tegyen a gyűjte-
ménnyel. Mivel a kéziratok nincsenek katalogizálva, és átnézésük több hetes vagy 
hónapos munka lenne, ezért ettől a tervemtől hamar elálltam, helyette talán sikerül 
segítenem, hogy a Nemzeti Kéziratmisszión keresztül megőrződjön, és idővel is-
mét hozzáférhető legyen ez a nagyszerű gyűjtemény.

Eddigi kéziratgyűjtésem mégsem volt túlságosan sikeres. Két és fél hónapja va-
gyok Indiában, és a meglátogatott négy városból csak Dzsódhpurban kaptam meg 
az összes hozzáférhető kéziratot. Allahábádban katasztrofálisan kevés eredménnyel 
jártam, de megígérték, hogy kikeresik legalább az égetően szükséges két Tulszí-kéz-
iratot. A hátralevő néhány napban meg kell még látogatnom Udajpurt, vissza kell 
mennem két-három dzsajpuri gyűjteménybe, és remélhetőleg még Bíkánérbe is.

Dzsát zavargások
2016. február 22.

Ezt a repülőn írom. Több helyi repülést nem terveztem Indiában, de a Delhit fél-
körben körülvevő Harijáná államban zavargások törtek ki, és minden Harijánán 
átmenő vonatot töröltek, így az én Udajpurba induló éjszakai Mévár Expresszemet 
is. Ezt persze csak a vasútállomáson tudtam meg. Ahogy elbocsátottam a taxiso-
mat, odajöttek hozzám a taxisok, hogy szükségem van-e rájuk. Ez már gyanús volt, 
mert bizonyára ők is látták, hogy most érkeztem taxival, de azért beletelt egy-két 
percbe, míg felfogtam, és ellenőriztem, hogy erről az állomásról ma nem indul vo-
nat. A taxisok most nem a vonattal érkező utasokra vadásztak, hanem az állomásról 
visszafordulókra.

India a hátrányos helyzetű kasztok számára a pozitív diszkriminációt alkalmaz-
za, ezért a tanügyben és a közalkalmazotti állásokban is fenntart számukra bizo-
nyos kvótát, ahol a helyekért és az állásokért csak egymás között versenyeznek, hi-
szen az elit-intézményekben tanuló gazdagabb indiaiak ellen semmi esélyük nem 
lenne. Ezért aztán manapság furcsa állapotok alakultak ki, hiszen a kasztok azért 
versengenek, hogy minél alacsonyabbnak és ezáltal hátrányosabb helyzetűnek 
láttassák magukat. Az egyik legnépesebb harijánái kaszt, a földműves dzsátok is 
szeretnének bekerülni a hátrányos helyzetűek közé, ezért megbénították az egész 
államot. Nem egészen látok bele, hogy mennyire hátrányos valójában a helyzetük, 
de irodalomtörténészként tudom, hogy a tizennyolcadik-tizenkilencedik század-
ban előbb az afgánokkal, majd később az angolokkal összeütközésbe kerülő bha-
ratpuri maharadzsa-dinasztia dzsát volt, udvari költőket tartott, és befogadott né-
hány, a betörő afgánok elől menekülő hindi és urdú költőt. Egy-két évvel ezelőtt 
Dzsajpurt bénította meg hasonló dzsát mozgolódás. A harijánái lázongásnak már 
tucatnyi halálos áldozata is van, és a dzsátok a Delhit vízzel ellátó egyik csatornát 
is tönkretették, a fővárosban vízhiányra kell készülni. A zavargások miatt ma zárva 
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tartanak az iskolák is a fővárosban. A Magyar Kultúrközpontban megtudom, hogy 
az indológus-régész Jeney Rita bent rekedt a lázongó államban.

Már tegnap este olvastam interneten, hogy vezető politikusok megígérték a 
kvótát a dzsátoknak. Ennek ellenére a másnapi udajpuri vonatot is törölték, ezért 
nincs más választásom, mint lemondani az útról – vagy repülni. Találok is egy öt-
ezer rúpiás repülőjegyet, de mire ellenőrzöm, hogy valóban ez a legmegfelelőbb 
számomra, addigra már felmegy nyolcezerre. Megveszem, és vigasztalásul ezer 
rúpiányi engedményt kapok a másfél ezres szálloda árából. További vigasz, hogy 
másnap megtudom, hogy egész jól jártam. Voltak, akik százezret fi zettek egy sür-
gős jegyért.

Ma reggel azzal a hírrel fogadtak a Magyar Központ indiai dolgozói, hogy 
vége a lázongásoknak, de beletelik még egy-két napba, hogy normalizálódjon a 
helyzet. A sofőr Balvindertől megtudom, hogy az iskolai kényszerszünet miatt 
valamivel kisebb a forgalom a fővárosban. A szikh Balvinder azt is elmondja, hogy 
végül semmit nem kaptak a dzsátok, és szinte magából kikelve érvel, hogy nem is 
jár nekik kvóta, és ha megkapnák, akkor más kasztok is lázongáshoz folyamodná-
nak. Tudván, hogy a szikhek többsége dzsát származású, meglep, hogy mennyire 
tűzbe jön.

Szerencsére sikerül a napomat jól kihasználni. A menedzser és óhindi-kutató 
Szinghaldzsí fogad, és három órán keresztül ellenőrzi velem a készülő Bádzsíd-szö-
vegkiadás nehezen értelmezhető olvasatait. Mindezt munkaidőben teszi, de olyan 
gyorsan olvas és dolgozik, hogy míg én jegyzetekbe foglalom, amit magyaráz, ad-
dig ő láttamoz és aláír néhány levelet. Negyedóránként-félóránként jönnek hozzá 
a levelekkel. Az alkalmazottakkal néha kiabál, de azok tudják, hogy ez a stílusa, 
és nem úgy tűnik, hogy zavarba jönnének tőle. Sikerül vagy húsz oldal szövegen 
átrágni magunkat. Más tanáraimmal ez több napos munka lenne.

Mikor indulnom kell, minden formaság nélkül elbúcsúzom, és rohanok is a repü-
lőtérre, ahonnét több mint egy óra késéssel indul a Spicejet légitársaság kávédarálója. 
A Bombardier Q400 típusú légcsavaros gép annyira tetszik az utasoknak, hogy többen 
le is fényképezzük. Útközben a kapitány bemondja, hogy mintegy hatszáz kilométer 
per órás sebességgel repülünk.

Csandra, a szakács

Ahogy kapcsolatom a csíksomlyói gyermekotthon egykori lakóival messze túlnyú-
lik Székelyföldön, ugyanúgy az Ásálajam volt lakóival Kalkuttán túl is tartom a kap-
csolatot. Egy dzsajpuri szállodában dolgozik Csandra, akit valamikor tíz-tizenöt 
éve egy csoport gyerekkel együtt egyszer elvittem kirándulni Sántinikétanba. Az-
után hosszabban nem is találkoztunk, hanem interneten keresztül váltottunk néha 
üzenetet. Az, hogy egy közös kirándulás évtizedekre szóló kapcsolatot teremt, azt 
üzeni, hogy még ha keveset tudtam is tenni az utcagyerekekért, annak a kevésnek is 
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volt értelme. Korábbi dzsajpuri útjaimon nem sikerült találkoznunk. Most viszont 
előre megszerveztük, és még az is felmerült, hogy az ő szállodájában szálljak meg. 
Nagyon szívesen tettem volna. Nagyjából az az árfekvése, mint az én Suryaa Vil-
lámnak, de sajnos messze esik a városközponttól. Egy külvárosi ipartelepen van, 
és egyrészt a más városokból tárgyalni járó üzletemberek járnak oda, másrészt a 
helyiek szerveznek az éttermében bulikat.

Egy reggel aztán a Suryaa Villában látogat meg az apró termetű Csandra. Most 
tudom meg a történetét. Egészen kisgyerek volt, mikor Kalkutta hatalmas Howrah 
állomásán valahogy elszakadt a szüleitől. Csak a saját és az apja nevét tudta, a fa-
lujáét nem. Hindiül beszélt, ezért, mikor végül az Ásálajamba került, akkor nem 
a bengáli, hanem a kisebb hindi szekcióban taníttatták. Ez a szekció a Pilkháná 
negyedben lakott, Francis „testvér” felügyelete alatt. Mikor az Ásálajamban befe-
jezte a tizedik osztályt, elküldték egy vendéglátó-ipari kurzusra, és utána azonnal 
munkába is állt. A kurzust elvégző fiúk többsége ma is szállodákban dolgozik. Né-
hány ügyesebb gyereknek francia önkéntesek Párizsban találtak munkát. Az ő hét 
fős csoportjából is öten megmaradtak. Csandra estin elvégezte a tizenkettediket, és 
még az egyetemmel is kacérkodott. Az Ásálajamból alig jutott el valaki az egyetem-
re. Őt talán az is segítette, hogy első éveit nem árvaként, hanem szülői szeretettől 
körülvéve tölthette.

Mivel szeret utazni, és ismerősein keresztül könnyen talál munkát, ezért Kal-
kuttából a hindi vidékre, Dzsajpurba jött dolgozni, majd a dél-indiai Bengalúruba 
(régi angolos nevén Bangalore) költözött, majd ismét vissza Dzsajpurba. A munkát 
Indiában sokkal inkább ismerősök, mint munkaközvetítők révén szerzik. Elmond-
ja, hogy Goában is ígértek neki munkát, de a hét és fél ezres fizetés nem vonzotta. 
Ráadásul Goában csak decembertől márciusig van turistaszezon, és utána nincs 
munka. Sokan ilyenkor teherautóra pakolják a sátras éttermet, és India más vidé-
kére mennek.

Az egész műszakos állómunka sokakat lefáraszt, de Csandra szereti. Most a 
szállodai konyhán a pék-szekciót viszi. Péksüteményeket és pizzát készít, és mikor 
éppen nincs rendelés, akkor van ideje pihenni is. Szinte minden szakácsnak kedd 
a szünnapja, mert ez Hanumán majomisten napja, és ilyenkor sok férfi böjtöl, tehát 
ezen a napon érezhetően kisebb a forgalom.

Havi tizenegyezer rúpiát kap. A pincérek fizetése ennél kevesebb ugyan, de ők 
a borravalóval a húsz-harmincezret is megkeresik. Fizetése lehetővé teszi, hogy kü-
lön szobát béreljen, kicsit utazgasson, és jelentős összegeket félretegyen. Bár a szál-
loda dolgozói ingyen kapnak közös alvószobát, ő többre értékeli a nyugalmat és a 
függetlenséget. Ha van ideje, Rádzsaszthánt járja, és mint sok más fiatal, ő is saját 
házra gyűjt, és majd egy kisboltot szeretne nyitni. Egy száz-kétszázezer rúpiás kis 
házhely banki kölcsönökkel már elérhető közelségben van, de még nem döntötte 
el, hogy Dzsajpurban vagy Kalkutta környékén telepedjen le.
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Kéziratkutatás Rádzsaszthánban
Udajpur, február 23.

Az udajpuri levéltárban kicsit lassan ment a munka, bár záráskor a levéltárosnak 
sietős volt, így a keresett húsz kéziratból csak tizenötöt láthattam. Ezek közül egyet 
tévesen katalogizáltak, úgyhogy a tizennégy legértékesebb kézirat képeivel a gépe-
men mehettem tovább.

Az egyik legfontosabb közülük a költő Álamnak a nagymogul Sáhdzsahánról írt 
négysoros versét tartalmazza, aki 1627 és 1658 között uralkodott. Ez óriási segítség a 
költő egy évszázadot ingadozó datálásában, de egyben további kérdéseket is felvet. 
Egy Álam nevű eposzköltő eposza 1582-re datálódik, és sokáig vitatott volt, hogy az 
epikus költő azonos-e a négysorosok szerzőjével. Ezt a kérdést ez a vers sem dönti 
el megnyugtatóan, de legalább most már elmondható, hogy a négysorosok szerzője 
Sáhdzsahán nagymogul idejében is aktív volt. Később Dzsajpurban a kérdés tovább 
bonyolódik azzal, hogy egy 1670 körül aktív, Pránnáth Srótrij nevű dzsajpuri költő 
négysorosaiban is megjelenik az Álam név, ami nyilvánvalóan nem más, mint tiszte-
let kifejezése Álamgir nagymogul (1658–1707) felé. Ez utóbbi azt sugallja, hogy más 
négysorosokban az Álam név nemcsak egy költő neve lehet, hanem akár az aktuális 
uralkodóé is, akinek a verset dedikálták.

Az éjszakai vonat indulásáig még volt egy kis időm. Udajpur a tavak városának 
hirdeti magát, és valóban itt van India egyik legszebb tava két tavi palotával, melyek 
körül tucatnyi motorcsónak kering. Én napnyugta után értem csak a tópartra, de 
akármennyire is elcsépelten a turistáknak való a hely, a vízen tükröződő fényekkel, 
a csónakokkal a vízen és a hegyekkel a háttérben én is gyönyörűnek látom, és a nap 
végén békét áraszt magából. Még így is van vagy két órám a szállodában, ahol nyu-
godtan írhatom a naplómat.

Dzsajpur, február 24–28.
A legtöbb munka Dzsajpurban vár, ahol öt gyűjteményt látogatok meg. A nap nagy 
részét mindig a királyi gyűjteményben töltöm kéziratok körmölésével, mivel nem 
engedik a fényképezést. Nem szeretem ezt a szabályt, de tiszteletben tartom, és ak-
kor sem fényképezek, mikor nincs a környéken senki. A Bádzsíd-szövegkiadás utol-
só kéziratait kell bemásolnom, és emellett találok fontos kevert nyelvű kéziratokat, 
és egy Álam műveit tartalmazó, Álam-prakás című könyvet is. Olyan sok a munka, 
hogy három napra Daksá is csatlakozik hozzám Bádzsíd-kéziratokat másolni. Az 
utolsó nyitvatartási nap szombat, a zárás előtt öt perccel végzünk.

A Rádzsaszthán Keletkutató Intézetből is szeretnék lefényképezni egy Bádzsíd- 
kéziratot, de mivel a könyvtáros elutazott, ezt nem kapom meg. A Bálánand Ásram-
ban ér a legkellemetlenebb meglepetés. A Nemzeti Kéziratmisszió által leírt kézira-
tok közül kettő itt található, de a nagyon szép régi templomból egy kutya próbál 
elijeszteni. Egy szádhu visszafogja, és így tudunk pár szót váltani. Elmondja, hogy 
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náluk nincsenek kéziratok, és a Misszió hazudott. Általában nyugodtan viselem 
az ilyesmiket, de most forrongok magamban. Néhány évvel ezelőtt is pontosan a 
dzsajpuri vallásos szádhuk tagadtak le kéziratokat. Ez a legegyszerűbb módja an-
nak, hogy ne kelljen megmutatniuk. Néha úgy érzik, hogy profanizáljuk a szent ira-
taikat. Az út az ásramhoz egy alsóosztálybeli negyeden visz keresztül, ahol gyere-
kek kiabálnak rám. Két kiabáló apróságot aztán egy fénykép erejéig megszelídítek.

19. kép. Udajpur szürkületkor 20. kép. A kutatóintézet és kézirattár erkélye a dzsajpuri 
palotában

21. kép. A Bálánand Ásram kapuja
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Duzzogva hagyom ott az ásramot, pedig nem egy nélkülözhetetlen kéziratot 
akartam megnézni, hanem csak a negyvenedik-ötvenedik Kavitávalít. Már este 
nyolc körül jár az idő, és mivel sok reményt nem fűzök a vallásos intézményekhez, 
csak most megyek el a szállodámhoz közeli Dádú Főiskolára. Ez az egy, leírhatatlan, 
de szerethető Istenben és egyszersmind az újjászületésekben is hívő Dádú-szekta 
intézménye. Először egy hatalmas kapun megyek be, ahol focizó gyerekekkel ta-
lálkozom. Ők magyarázzák el, hogy a főiskola a következő kapu. Ott belépéskor 
az üldögélő fi ataloktól a szádhuk után kérdezősködök. Kiderül, hogy itt nincse-
nek is szerzetesek. Bemutatkozom, és elmondom, hogy a Dádú-szektához tartozó 
Bádzsíd kéziratait kutatom. Egy harminc év körüli férfi  válaszolgat, és elmondja, 
hogy vannak náluk kéziratos könyvek, és meg is nézhetem őket. Kiderül, hogy ő 
az igazgató, és Szuréndra Sarmának hívják. Idővel átkísér a kézirattárba, ahol egy 
nagy szekrény tele van kéziratos könyvekkel. Utána kinyitja egy szoba ajtaját, ahol 
egy nagy asztal szintén tele van kendőbe kötött kéziratos könyvvel. Azt mondja, 
hogy a könyvtáros már elment, és neki nincs meg a katalógus, de holnap megmu-
tatja. Arról mesél, hogy a Dádú-követő szerzetesek jórészt itt, Dzsajpurban írták 
a könyveiket, ezért napjainkban az ő könyvtáruk a legjobb Dádúpanthí kézirat-
gyűjtemény. Szerinte manapság a szerzetesek egyáltalán nem törődnek a kéziratos 
könyvekkel, ezért igyekszik a főiskolára vagy a Dzsajpuri Egyetemre behozatni a 
szekta kéziratait, hogy megelőzzön egy olyan katasztrófát, mint mikor egy egész 
teherautóra való elnyűtt kéziratot elégettek.

A nemsokára száz éves Főiskola ma szanszkrit felsőoktatási intézményként mű-
ködik, és a diákok között nincs is Dádú-követő. Mivel a szekta irodalma jórészt 
óhindiül van, az igazgató tananyagnak leírta Dádú fi lozófi áját szanszkrit párver-
sekben. Az intézet anyagi gondokkal küzd, ezért a leválasztott focipályányi udvart 
esküvőkre adják bérbe. A központi épület egy Dádú-templom, ami egyben könyv-
tár is. Másnap és harmadnap este a Póthikháná-beli munka után már Daksával láto-
gatom meg a gyűjteményt. Bár a kutatásaimhoz nagyon fontos könyv nincs náluk, 
jó néhányat lefényképezünk. A legérdekesebb azonban nem egy kéziratos könyv, 
hanem egy 1865-ben, Mumbaiban publikált Kavitávalí. Erről a könyvről nem tud-
tam, és ez az egyik legelső nyomtatott változat.

A Szandzsaj Múzeumot is többször kell meglátogatnom. Náluk van viszont né-
hány fontosabb kézirat. Az ékszerkereskedő Rám Kripálu Sarmá fi atalon elhunyt 
gyermeke emlékére hozta létre a múzeumot. Indiai útjai során óriási kéziratgyűjte-
ményt gyűjtött egybe és halmozott fel benne. Az állítólagos százezres gyűjtemény-
ből sajnos csak egy-két ezernyit katalogizáltak, a többit kutatóknak nem mutatja 
meg. Az általam kért három kéziratot is csak többszöri látogatás után kapom meg. 
Órákig beszél, és állandóan azt tanácsolja, hogy töltsek több időt Dzsajpurban. Az 
utolsó alkalommal, mikor a végre lefénymásolt kéziratokért jöttem, és a nem műkö-
dő bankkártyám miatt eleve feszült voltam, majdnem összevesztem vele. Mondtam 
neki, hogy most sietnem kell, erre oktatni kezdett, hogy én mindig sietek, de neki is 
sok dolga van. A fi atalkori verseskötetéről még korábban íratott velem néhány sort, 
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és mivel a kézírásomban akarta közölni a sorokat, kérte, hogy tisztázzam le neki a 
méltatást. A kötetben a húszas-harmincas években dívó hindi posztromantika stí-
lusában írt egyébként szép verseket, és most egy grafikus rajzai és számos méltatás 
közepette újraközli őket. Nincs sok kedvem hozzá, de letisztázom neki. Általános 
szabály az indiai kéziratkeresésben, hogy nem szabad duzzogni, hanem amennyire 
lehet, el kell viselni a tulajdonosok furcsaságait. Az itt megkapott egyik kézirat fon-
tos variánsokat tartalmaz egy olyan műhöz, amelyet áprilisban majd Budapesten 
fogok tanítani.

A kéziratkutatás viszontagságairól sokat lehet mesélni. Néha furcsa szabályok-
kal korlátozzák a tudósokat. A szentpétervári levéltárban őrzik például I. Erzsébet 
angol királynő válaszát Rettegett Iván házassági ajánlatára. Az értékes dokumen-
tumot azonban nem szabad szó szerint közölni, mert akkor több kutató már nem 
jönne azt megnézni. Szinghaldzsí egyszer elmesélt egy történetet az egyik legkivá-
lóbb óhindi-kutatóról, Mátá Praszád Guptáról. Az ezelőtt ötven-hatvan évvel aktív 
allahábádi tanszékvezető tudós a muszlim szúfi Málik Muhammad Dzsájszí Krisná-
ról írt művének kiadását készítette elő. Szinghaldzsí szerint a mű egyik kéziratáért 
Párizsba kellett utaznia, ami abban az időben nagy szó volt. A levéltárban azzal a 
feltétellel mutatták meg a kéziratot, hogy nemhogy fényképet nem készíthet róla, 
hanem még jegyzeteket sem. Gupta professzor napi adagokban memorizálta a kéz-
iratot, és esténként leírta az aznapi szöveget. Mikor a szövegkiadás megjelent, a pá-
rizsi múzeum beperelte, de elvesztette a pert. Szinghaldzsí sem biztos benne, hogy 
a történet igaz. Annyi azonban tény, hogy a Kánhávat kiadásához Gupta valóban 
felhasznált egy berlini kéziratot. Annak elektronikus másolatát londoni kollégám 
néhány évvel ezelőtt minden további nélkül megkapta, együtt olvastunk is belőle, 
és ma már az én számítógépemen is megvan néhány oldala. Nehéz elképzelni, hogy 
fél évszázaddal ezelőtt ennyire tudománytalanul működött volna egy berlini mú-
zeum. A történet azonban jól tükrözi az indiai viszonyokat, amelyeket Szinghaldzsí 
nálam is élesebben bírál.

Bharatpur, február 29.
Utolsó kéziratkutató állomásom Bharatpur. Ez is egy maharadzsa fővárosa volt, de 
az uralkodó-dinasztia itt nem harcos kasztú rádzsput, hanem alacsonyabb kasztú 
dzsát volt. Balvant Szingh nevű szikh autóriksásom elmondja, hogy a várat huszon-
egyszer ostromolták meg. A leghíresebb, 1828-as ostromról én is tudok. Akkor a 
britek fogták ostromgyűrűbe a várost, hogy egy általuk támogatott trónkövetelőt 
megsegítsenek. Alagutat fúrtak, és felrobbantották a falakat. Ezután már a szikhek 
kivételével Indiában nem volt maharadzsa, aki ellen mert volna állni a briteknek. 
Az ostrom következményeként sok szépen megírt, sokszor arannyal díszített kéz-
iratos könyv került a katonatisztek hadizsákmányaként Angliába. Egy ilyen köny-
vért egyszer külön elutaztam Manchesterbe. A belső borítóján angol nyelvű szöveg 
dokumentálta: „Loot on the storming of Bharatpur, 1828”, azaz „Hadizsákmány 
Bharatpur ostromakor, 1828”.
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Bharatpurba a turisták mégsem a vár, hanem a madárrezervátum miatt jönnek. 
Egy hatalmas tavas-mocsaras terület télen megtelik vándormadarakkal. Riksásom 
szerint a látogatók elektromos riksán vagy biciklin mehetnek be. A hatalmas terület 
állítólag a maharadzsa vadászszenvedélye miatt maradhatott meg őstermészetnek a 
népes Indiában. Állítólag a maharadzsa világrekorder kacsavadász volt, és ő tartot-
ta az egy órán belül elejtett legtöbb vadkacsa rekordját.

Itt az állami gyűjteményt látogatom meg, és mivel tudom a szabályokat, semmi 
gondom nincs. Már előre telefonáltam az Alvarban dolgozó felettesnek, és meg-
kérdeztem, hogy ott lesz-e a könyvtáros. Hoztam magammal megírandó DVD-t és 
elég pénzt. Lefényképezett oldalanként tíz rúpiát kell fi zetnem, és a végén az összes 
fényképet át kell adnom egy DVD-n nekik is. Pendrive nem jó. Az udajpuri tapasz-
talatból okulva már a tíz órai nyitás előtt megérkezem.

A legtöbb kéziratgyűjtemény gyönyörű helyen fekszik. Az itteni is a váron belül, 
a maharadzsa palotájához közel, a múzeum mögött található. Amikor letesz a rik-
sásom, elmondja, hogy itt régen javítóintézet működött. Korán érkezem, nincs itt 
senki. Egy négy-öt belső udvarral rendelkező palotaszerű épület udvarán vagyok 
csodálatos rádzsput erkélyekkel, csipkézett boltívekkel és itt-ott bomló freskó-ma-
radványokkal. Csak a Rádzsaszthán Keletkutató Intézet szobáin van ajtó, egyéb-
ként minden más helyiség nyitott. Ha Európában lenne egy ehhez hasonló palota, 
sok embert vonzana, de itt Indiában százával van belőle.

Leteszem a csomagomat, és felfedezem az épületet. Először óvatosan, majd egy-
re bátrabban. Az udvaron két kóbor kutya lustálkodik. Nem tetszik nekik a látoga-
tásom. Az egyik mozdulatlanul néz, de nem ugat. Egyes helyiségekben faágak, egy 
másikban kiszakadt meszes zsákok. A legtöbbjük azonban üres. Az emeleti szobá-
ban egy graffi  ti-kobra üdvözöl angolul és hindiül. A kígyók miatt eleve óvatosan 
járok. Egyik kedvenc fi lmem azzal fejeződik be, hogy a főszereplő család elhagyott 
házába beköltözik egy kígyó. Az emeleti erkélyek korlátja letörött. Itt is vigyázni 
kell. Szerencsére a kutyákon kívül nincs más állat.

További felfedezőutamat megszakítja, hogy motorbiciklin megérkezik a könyv-
táros. Megtudom tőle, hogy a mintegy kétszáz éve épült palota eredetileg az állam 
polgári adminisztrációs központja volt, olyan, mint nálunk egy megyeháza. Állami 
kézben van, és a függetlenség után valóban javítóintézet működött benne. Mikor 
körbevezet az eddig még fel nem fedezett helyiségeken, megmutatja egy belső ud-
var egyik helyiségének rácsos ajtaját. Emögött tartották a gyerekeket. A rácsos ajtó 
kis belső udvarra nyílik, ahol a falra írt indiai himnusz és nemzeti dal látható. Mi-
kor kiengedték levegőzni a gyerekeket, akkor ezeket énekeltették velük. Szomorú 
látvány az egész, de vigasztal, hogy a rács mögötti két szoba kicsi, így nem lehetett 
sok lakója.

Bharatpurban gyorsan dolgozom. Nem méricskélem vonalzóval a kéziratokat, 
hanem megbízom a katalógusban közölt méretekben. Így sikerül is délután négyre 
befejeznem a munkát. Huszonegy kéziratos művet fényképeztem le részleteiben 
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22. kép. Az egykori Közigazgatási Központ a mai kézirattár Bha-
ratpurban

23. kép. Galambdúc a küszöb alatt Bharatpurban

24. kép. Az egykori javítóintézet Bharatpurban
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vagy egészében. Jórészt Álam négysorosai és kevert nyelvű rékhtá-versek. A könyv-
táros kérésemre még taxit is hív, hogy a közeli Mathurában felszállhassak a delhi 
vonatra. A taxi óriási késéssel jön, és Mathurában le is késtem volna a vonatomat, 
ha az nem késik még nagyobbat.

A delhi magyar kultúrközpont

Több mint negyedszázada járom Indiát, tanulmányaim és kutatásaim révén számos 
tudományos intézménnyel alakítottam ki közeli kapcsolatot. Különösen közel ke-
rültem a sántinikétani és a vadódarái egyetemekhez, a Rádzsasztháni Keletkutató 
Intézethez és a dzsajpuri királyi gyűjteményhez. A legközelebbi kapcsolat mégis 
a delhi magyar kultúrközponthoz, hivatalos nevén a Delhi Magyar Tájékoztatási 
és Kulturális Központhoz fűz. Szinte minden évben megfordultam benne, mivel 
1990 és 1998 között megszakításokkal hat hosszabb-rövidebb tanévet, ezt követő 
kutatásaim során pedig évente átlagban egy hónapot töltöttem Indiában. Mind ta-
nulmányaim, mind kutatóútjaim során jelentős hivatalos és ezen is túlmenő embe-
ri támogatást kaptam a Magyar Központ dolgozóitól. Mikor az intézethez fűződő 
kapcsolatomról beszélek kollégáimmal vagy Indiát megjárt művészekkel, kiderül, 
hogy útjaik során ők is hasonlóan rendkívüli támogatást élveztek. Abban, hogy a 
magyar India-kutatók nemzetközileg is jelentős teljesítményeket értek el, és hogy 
a magyar kultúrát jól ismeri az indiai értelmiség, a helyi képzés mellett rendkívüli 
szerepe van az indiai utakon kapott intézményes magyar támogatásnak. A kapcso-
lat nem egyoldalú. Delhiben tartózkodó diákként kezdetben a Központ megbízá-
sából az odalátogató magyar művészeket kalauzoltam, 1994 óta pedig szinte évente 
tartottam valamilyen előadást vagy könyvbemutatót, és gyakran hívtam meg veze-
tő értelmiségieket társelőadónak vagy közönségnek.

Nem magától értetődő, hogy egy tízmilliós ország kultúráját ilyen jól ismerje a 
több mint egymilliárdos India értelmisége. Az utca embere gyakran csak annyit tud 
Magyarországról, hogy létezik egy „éhes” nevű ország, mivel az újind nyelvek fo-
netikája által befolyásolt indiai angol kiejtésben egyformán mondják ki a Hungary, 
„Magyarország” és a hungry, „éhes” szót. Abban, hogy az indiai értelmiség jelentős 
részében azonban mégsem csak ez a kép él, óriási szerepe van a magyar kultúra 
négy évtizede markánsan intézményesített támogatásának az emberiség egyik leg-
régebbi kultúrájában és a jelenkor legnagyobb demokráciájában. Programjaikon 
indiaiak ezrei fordultak már meg. A közönség a helyi értelmiség legkülönbözőbb 
rétegeit képviseli. Tagadhatatlan, hogy sokaknak vonzó az ingyenes program és 
az azt követő fogadás, de ennél fontosabb, hogy mindig is jelen volt a vezető ér-
telmiség, legyen szó egyetemi oktatókról, művészekről, újságírókról vagy közéleti 
személyiségekről. Az intézet egy korábbi igazgatója mesélte, hogy statisztikájuk 
alapján a Magyarországról megjelenő újságcikkek több mint kilencven százaléka a 
magyar kultúráról, nem pedig a magyar politikáról, gazdaságról vagy sportról szól, 
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és az ind sajtó a csak egy vagy két diplomatát és nyolc-tíz fős indiai személyzetet 
foglalkoztató intézeten keresztül jut mindehhez az információhoz.

Az intézet egyfelől India felé közvetíti a magyar kultúrát, másfelől pedig szervezi 
a hivatalosan Indiába kiküldött magyar művészek és tudósok előadókörútjait vagy 
kiállításait, és segíti az egyre nagyobb számban az országba látogató magyar alkotó-
kat, kutatókat és diákokat. Az intézet tartotta azonban a kapcsolatot az Indiában élő 
magyarokkal, elsősorban művészekkel is. Különösen melegen emlékszik a legtöbb 
magyar a festő Brunner Erzsébetre, aki húsz éves korában hagyta el Magyarorszá-
got, és Indiában élte le az életét. A Központtal való jó kapcsolatának is köszönhető, 
hogy a festőművész mindvégig magyarnak érezte magát, és hagyatékát halála előtt 
megosztotta régi és új hazája, Magyarország és India között. Mostani utam előtt én  
hivatalos állami kiküldött sohasem voltam ugyan, de szinte mindig élveztem az in-
tézet támogatását, legyen bár szó közlekedésről, szállásról, betegségről, étkezésről, 
bőröndmegőrzésről, információról, kapcsolatokról vagy éppen adminisztratív se-
gítségről az indiai adminisztráció legsötétebb bugyraiban. Ami a Központ számára 
sokszor csak rutinfeladat, az az utazónak értékes időt és energiát takarít meg eb-
ben a Magyarországnál gyakran vontatottabban működő világban. Mind kispénzű 
diákként, mind pedig kutatóként indiai útjaim legbiztosabb pontja volt a magyar 
központ.

Indiába először 1990. október 22-én érkeztem mint hindi nyelvet tanuló ösz-
töndíjas. A fárasztó éjszakai repülőút után már a csomagfelvételnél megszólított az 
intézet igazgatója, Nyusztay László, aki azért jött, hogy bevigyen a városba. Ezt a 
segítséget különösen annak a fényében tudom értékelni, hogy egy néhány évvel 
előttem érkező diáknak magának kellett taxiba ülnie – őt a repülőtérről kilépve 
olyan vehemenciával rohanták le a tudatlan fehér embertől busás hasznot remélő 
ind taxisok, hogy egy időre egy telefonfülkébe menekült be előlük. Talán a kezdeti 
rossz élmény is közrejátszott abban, hogy két hét után még Indiából is hazamene-
kült, és nem is maradt meg az indológia pályáján.

Ahogy Nyusztay Lászlóval kiléptem a légkondicionált épületből, megcsapta 
orromat az India-szag: a fűszerezett bétellevél szaga. A repülőtér globális tiszta-
sága után észrevettem a koszt és a bejárat környékén tétlenül ácsorgó utcagyere-
keket. Mikor be akartam ülni a kocsiba, kísérőm figyelmeztetett, hogy az a sofőr 
helye. Most láttam, hogy jobbról van a kormány, és mindenki fordítva közlekedik, 
ugyanúgy, mint Angliában. Csak később gondolkodtam el rajta, hogy mennyire 
otthonossá teszi egy magyar ember társasága ezt az idegen világot, mely 1990-ben 
még a számunkra egyszerre egzotikus és félelmetes harmadik világ volt. Ha nincs 
a kultúrközpont, a nagykövetség maga valószínűleg nem küld ki egy diplomatát 
egy ösztöndíjas diák elé. Az utakon mindenféle rendszer nélkül látszott közlekedni 
minden, ami mozog, és ahogy beértünk a városba, megjelentek a buszok. Rajtuk az 
ajtó helyett két nyílás. A megállóknál a jármű lassít, és menet közben szállnak le-fel 
az apró termetű, bajuszos, barna utasok. Két megálló között meg fürtökben lógtak 
az ajtókon. Volt, aki csak egyik kezével kapaszkodott, a másikkal cigarettázott.
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A Kulturális Központban érkezésünkkor éppen az irodaablak mögé húzódva 
fi gyelték a dolgozók, hogy néhány indus próbált kitolni a parkolóból egy mikro-
buszt. A legjobb volt távol maradni, mert a nem működő buszt ők adták el néhány 
napja. A vevő a beépített rádiót nem vette meg, ezért azt az intézet kiszereltette. 
Úgy tűnik, a szakember a rádió mellett mást is eltávolított, mert kérdésessé vált az 
indulás. Nyusztay László elmondta, hogy az ösztöndíjam indiai jóváhagyása azért 
késett ilyen sokat, mert nem volt kollégiumi hely. Végül egy üveg skót whiskey-vel 
ő maga ment be a hivatalba, és elintézte a szállást. Meghívott a másnapi, október 
23-i ünnepségre a követségre, és elmagyarázta, hogy az Akbar Hotel közelében van 
a legközelebbi buszmegálló. Úgy vezettek körbe az intézetben, hogy tudták, a jö-
vőben gyakran fogok ide járni. A földszinten három nagy irodahelyiség, egy kiál-
lítóterem, egy előadóterem és egy könyvtár van, az emeleten egy további, kisebb 
iroda és két lakás: az igazgatóé és helyetteséé. Az intézet mögött egy kisebb kert, 
előtte pedig tágas pázsit, ahol a szabadtéri fogadásokat tartották. Amint a kisbusz 
elhagyta az intézetet, ki is mentünk a pálmafák övezte elülső kertbe, ahol éppen két 
indiai nyírta a pázsitot ökörvonta fűnyíróval. Csak akkor vettem észre, hogy meleg 
van. Harminc fok lehetett.

Akkoriban több diplomata is dolgozott az intézetben, a Nyusztay és a Lázár há-
zaspár, valamint a nagykövetségről ingázó könyvelő Jári Melinda, aki felajánlotta, 
hogy ruháimat mosathatom a követségi mosóemberrel, Badri bácsival. Akkoriban 
még nem volt bankkártya, és innen-onnan összeszedett, hét-nyolcszáz dollárnyi 
„ösztöndíj-kiegészítésemet” egy többszörösen aláírt és celluxszal leragasztott borí-
tékban letétbe helyezhettem az intézet páncélszekrényében, mivel kollégiumomat 
senki sem tartotta biztos helynek. Innen vettem aztán ki havonta száz-száz dollárt 
könyvvásárlásra és utazgatásra.

Ezután indulhattam el a kollégiumomba a központ egy másik kocsijában. Ez-
úttal már az intézet sofőre, az akkor még turbán nélküli, vágott hajú pandzsábi 
Balvinder vezetett. Három év budapesti hinditanulás után folyékonyan tudtam 
társalogni ezzel a nagyon barátságos emberrel, aki a több mint tízmilliós Delhit 
úgy ismeri, mint a tenyerét. Hogy tudását kipróbáljam, egyszer véletlenszerűen rá-
mutattam egy épületre. Ő pedig elmondta, hogy ki lakik benne, és hogy a hátsó 
udvaron úszómedence van.

A családias fogadtatás és az alapos budapesti felkészítés után teljesen otthon 
éreztem magam ebben az Európától a földön talán leginkább különböző világban. 
Másnap már én utaztam az előző nap még pokolian félelmetesnek tűnő delhi bu-
szokon, és mentem el az Akbar Hotelhez a követségi fogadásra.

Egy hét múlva a kollégiumban láz és soha nem tapasztalt intenzitású hasmenés 
fogott el. Nem sokkal azután, hogy betelefonáltam a központba, megjelent Balvin-
der az intézeti kocsival, és elvitt orvoshoz. Néhány nap múlva szintén ő jött látoga-
tóba, és hozott egy nagy adag magyar levest, ami az egyhangú ind étrend közepette 
rendkívül jól esett. Nem sokkal később ismét ellátogattam az intézetbe, és Lázár 
Imre meghívott egy ágrái kirándulásra a Tádzs Mahalhoz. Egy Indiában turnézó 
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magyar zongoraművészt vitt el oda látogatóba, és még én is befértem a Balvinder 
vezette kocsiba. Akkoriban még nem épült meg a Delhit Ágrával összekötő autó-
pályaszerűség, és a sofőr ökrös fogatokat kerülgetett az úton. Így is jutott rá időnk, 
hogy útközben még Akbar szultán síremlékét is megnézzük az útba eső Szikandrá-
ban. 1990 decemberében látogatott Indiába a Győri Balett társulata, és az intézeten 
keresztül sikerült jegyet kapnom a Siri Fort Auditoriumban tartandó előadásukra. 
Odaérkezve tudtam meg, hogy az előadás elmarad, mivel díszletdarabok potyog-
tak a mennyezetről. Az indiaiak mégis azzal próbálták meggyőzni a társulatvezető 
Markó Ivánt, hogy az épp akkor a színpadon tartózkodó munkásnak semmi baja 
nem esett. A delhi nagymecsetbe is az intézeten keresztül jutottam el, akkor már 
egyedül kalauzolva a városban a Tomkins Énekegyüttest.  A Vörös Erődnél bicik-
li-riksákba ültettem a társaságot, és az együttes szopránjai sikoltozva élvezték, hogy 
a riksások a Csándní Csauk nevű bazár hangos forgatagán keresztül vitték át őket a 
Nagymecsethez, a Dzsamá Maszdzsidhoz. Néhány évvel később az intézet szerve-
zésében Indiába látogató Sára Sándort kalauzoltam Sántinikétanban és a környező 
szantál törzsi falvakban.

Delhi tanulmányaim során hetente-kéthetente megfordultam az intézetben, 
és dolgozói gyakran láttak vendégül. Az évek során e hagyomány folytatódott, és 
az igazgatók hosszú sorának voltam vendége: Nyusztay László, Hajtó Péter, Lá-
zár Imre, Bethlenfalvy Géza, Radnóti Alíz, Kovács Tibor és Wilhelm Zoltán. Az 
egyik legemlékezetesebb eset kedves tanárom, Bethlenfalvy Géza igazgatósága 
alatt történt 1994 húsvétján. Két és fél hónapot töltöttem igen egyszerű körülmé-
nyek között egy vrindávani ásramban, és az utolsó napra valami gyomorfertőzést 
szedtem össze. Bár az ásram vezetője, az aszkéta Srípád bábá figyelmeztetett, hogy 
nagypénteken nem jó utazni, mégis elvánszorogtam a megállóba, és felbuszoztam 
Delhibe, ahol az akkor frissen kinevezett Bethlenfalvy Géza fogadott be. Amellett, 
hogy elvitt orvoshoz, két napra szállást adott és „böjtös” étellel nagyjából rendbe is 
hozta az egészségemet.

Ugyancsak Bethlenfalvy Géza „idejében”, 1995 decemberének utolsó napjaiban 
történt, hogy Déri Balázs barátommal bekeveredtünk Bhutánba. Valószínűleg mi 
voltunk az első magyarok ebben az addig elzárt, de mára már divatos országban, 
ahol az internet és a televízió is csak 1999-ben jelent meg. Az 1970-es évekig Bhután 
teljesen zárt ország volt, ahova csak néhány külföldi expedíció jutott el az évszá-
zadok során. Az egyikre még Csoma Sándort is megpróbálták beszervezni a bri-
tek, de ő annak politikai jellege miatt nem vett részt benne. Az országot az indiai 
hadsereg tartotta megszállva a kínai veszély miatt, és az indiaiak vízum nélkül is 
beutazhattak. A hetvenes évektől már engedtek be nyugati turistákat kontrollált 
körülmények között, rendkívül magas vízumdíjakért. A határ menti Phüntsholing 
városát 1995 környékén nyitották meg, és akkor már a külföldieknek a határon is 
állítottak ki napi vízumot. Mi is így terveztük a beutazást egy indiai buszon. Már 
útközben összebarátkoztam az utasok egy részével, akikkel hindiül vagy bengáliul 
beszélgettem. Bár a busz itt-ott megállt, és a sofőr néha katonákkal váltott néhány 
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szót, nem igazán tűnt úgy, hogy a díszes tibeti kapu egyben határ is volna. A sofőr 
talán észre sem vette, hogy külföldiek is utaznak a buszon, a határőrök pedig lusták 
voltak felszállni. Mindenesetre vízum nélkül találtuk magunkat egy ázsiai ország-
ban. Bár ez konzuli ügy lenne, mégis a Magyar Kultúrközpontot hívtuk fel, hogy 
legalább tudják, hova keveredtünk. Mivel az országba a katonai ellenőrzőpontok 
miatt beljebb nem utazhattunk, a város bejárása után ugyanúgy, ahogy jöttünk, ki 
is buszoztunk Bhutánból.

Mikor az igazgatóhelyettesi állás megszűnt, akkor az egyik lenti irodát vendég-
szobává alakították át, melyet esősorban a hozzám hasonlóan félhivatalos magyar 
vendégek használtak előszeretettel. Nagyon gyakran szálltam meg az intézet ven-
dégszobájában, de diákkoromban, sok más magyar utazóhoz hasonlóan, Bethlen-
falvy Géza személyes vendége voltam lakásának kis vendégszobájában. Akkoriban 
gyakran többen is megszálltunk nála, és én időnként a nappaliba szorultam ki. Egy 
alkalommal egy fi atal vegetáriánus művészettörténész lakott a kisszobában, én 
pedig egy-két éjszakát a nappali egyik heverőjén töltöttem. Az éjszaka közepén a 
vendégszoba lakója rémülten ébreszt, hogy valami állat motoszkál a szobában. Én 
Sántinikétanban már találtam levetett kígyóbőrt a házamban, úgyhogy nem lehe-
tett tréfára venni a dolgot. Az igazgatót is felébresztettük, és együtt láttunk hozzá 
az állat felkutatásához. Az ágyat középre húztuk, és a művészettörténész lány arra 
állt fel. Mi ketten pedig benéztünk minden lehetséges szegletbe, mígnem egyszer 
csak ki nem futott egy egér. Volt a szobában egy előző lakó által otthagyott felajzat-
lan íj, és azt botként használva kergettük körbe-körbe az állatot. Mindeközben a 
vegetáriánus lakó sikongva könyörgött, hogy ne öljük meg az egeret.

Első hindi nyelvű könyvem megjelenésében is az intézet segített. Az igazgató 
kapcsolatba hozott az irodalomszervező Asók Vádzspéjivel, akinek ajánlásával a 
vezető delhi könyvkiadó minden további nélkül elfogadta publikálásra az Ánand-
ghan életéről szóló hindi monográfi ámat. A magyar központban találkoztam szá-
mos magyar, indiai és egyéb külföldi indológus kollégával és művésszel, többek 
között a rendkívül tehetséges román indológussal, Liviu Bordaşsal, a költő Gir-
dhar Ráthival, az irodalomszervező költő Asók Vádzspéjivel, a képzőművész Vi-
ván Szundarammal, és a Jókai Mórra hasonlító, százéves Bhabés Csandra Szanjállal 
(1901–2003), a modern indiai festészet nagy öregével. Indiai ismeretségi körömet 
szintén igyekeztem beszervezni a rendszeresen ide járó értelmiségiek közé, és így 
került a Központ vonzáskörébe a delhi képzőművészeti élet egyik központi alakja, 
Vidzsaj Kausik, és a költő Prajág Sukla.

Egy idő után kötelességemnek és privilégiumomnak éreztem, hogy amikor csak 
lehetséges, előadást tartsak az intézetben. Egy-egy indiai előadás általában nem egy-
személyes, hanem meghívunk legalább egy elnököt és egy díszvendéget is a vezető 
értelmiségiek köréből. Így került oda az angolul író párszi Kékí N. Dáruválá (Keki N. 
Daruwala) vagy a Bengálban élő német Tagore-kutató, Martin Kämpchen. Közön-
ségnek pedig megfordultak ott a Sorbonne-on vagy a Columbia Egyetemen tanító 
kollégáim is. Az előadást teljes egészében az intézet szervezte, nekem legfeljebb csak 
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a díszvendégeket kellett megneveznem. A szervezés fontos része volt a sajtó jelenlé-
tének biztosítása, illetve interjúk szervezése egy-egy esemény előtt és után.

Az intézet rendszeresen szervez a magyar kultúrát bemutató programokat. Eze-
ket általában kis állófogadás követi, mely alkalmat teremt az előadóval való kötetlen 
beszélgetésre, illetve az indiai és nemzetközi közönséggel való kapcsolatépítésre. 
A központ a 14–15. századi szultánok sírjait tartalmazó Lódi Kerttől nem messze, 
Új-Delhi egyik leghíresebb útján, a Dzsanpathon található. A hatalmas városban 
viszonylag könnyen megközelíthető, és a környéken a parkolás is könnyen meg-
oldható. Míg a követségekre körülményesen lehet csak bejutni, az intézetben nincs 
formaság, noha a kaput ajtónálló őrzi.

A központ személyzete az évek során szinte teljesen kicserélődött. Az egyetlen 
ma is főállásban dolgozó alkalmazott az azóta turbános szikhké változott Balvin-
der sofőr. A családias hangulat megteremtésében óriási szerepet játszottak a nem 
diplomata, hanem már Indiában letelepedett magyar alkalmazottak, mint a prog-
ramszervező Balchandani Johanna, a könyvtáros Kirpalani Ágnes, és a Delhiben 
magyart tanító Köves Margit. Mindhármuknak indiai férje van, és évtizedek óta 
ebben a városban élnek. Ugyanezt a barátságos hangulatot viszi tovább az indiai 
adminisztratív és kisegítő személyzet is.

A rendszerváltás óta a Magyar Központ programok ezreit szervezte az indiai 
közönségnek, és utazók százait segítette, tehermentesítve ezáltal a követséget; meg-
szerettette országunkat az indiai értelmiség jelentős rétegével, és valószínűleg min-
den másnál hatékonyabban ápolta Indiában az indiai–magyar kapcsolatokat.

Az utolsó nap

Utolsó napomat Delhiben töltöm, ahová megjött a mintegy harmincfokos meleg-
gel járó tavasz. Délután még egyszer eljutok Szinghaldzsí irodájába szöveget olvas-
ni. Ilyenkor viszek neki ajándékba néhány friss angol nyelvű szakkönyvet, aminek 
mindig nagyon örül. Elsősorban hindiül dolgozik, és az angol szakirodalmat nem 
igazán követi. Azt remélem, hogy így képes lesz valamennyire áthidalni az indiai 
tudósokat a nyugatiaktól elválasztó szakadékot.

Kéziratkeresésemhez bónuszként Szinghaldzsí a magángyűjteményéből megmu-
tat egy tizenkilencedik századi, Bádzsíd Gun-námá című művét is tartalmazó kéz-
iratot, amelyet azonnal le is fényképezek. Így szűk másfél hónapos kutatóutamon 
összesen nyolc város tizenöt kéziratgyűjteményét láttam, és mintegy hatvan kéziratos 
művet fényképeztem, másoltam vagy kollatáltam.

Huszonkét év után ismét Aeroflottal utazom. Seremetyevón mínusz négy fok, 
hóvihar, motozó rendőrnő, matrjoska babák, öt perces ingyen wifi és tigrissel pó-
zoló Putyin-képes pólóingek fogadnak.
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HibaigazÍtó

Előző számunkban a 49. oldal első bekezdésének utolsó, azaz 6. sorában a követke-
ző tagmondat hibás: „mivel Amrita a harmincnegyedik születésnapját töltötte be”. 
Helyesen: „mivel Amrita a huszonnegyedik születésnapját töltötte be.” A hibáért az 
olvasó szíves elnézését kérjük.
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Következő számunk tartalmából

Bozó Réka 
Valóban Lilitet ábrázolja a Burney-dombormű?

Tóth Anna Judit 
Nők szakképzése az ókorban

Hegyi Dolores 
Templomok és vallási közösségek Dura–Európosban

Farkas Dániel  
Krateros – egy makedón karrierje

Bányai Ferenc 
Tudás, lelki készségek és Istenfogalom Avicenna filozófiájában 

Frazer-Imregh Monika 
Galénos, az orvos-filozófus a testnedvekről és a fekete epéről 

Műhely

Galénos:  A testnedvekről (fordította: Frazer-Imregh Monika) 

Galénos: A fekete epéről (fordította: Frazer-Imregh Monika)
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