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I N D I A S Z Í V É B E N . 
Irta: felvinczi Takács Zoltán. 

JANUÁR 12-én, napkelte előtt még úr volt rajtam az álom, mikor valami 
különös érzésre ébredtem. Ennek oka az volt, hogy nem feküdtem már 
guruló kerekek felett. Régóta állhatott már velem a vonat a hajderabadi 

állomáson. Árnyékszerű sötét alakokat pillantottam meg, mikor erőt vettem maga-
mon arra, hogy felemeljem a fejemet és kinézzek az ablakon. Egy termetes férfi , 
fezzel fején, feltűnően kémlelte a kocsi belsejét. Most már magamhoz tértem a 
kábulattól és átvillant a fejemen, hogy ez bizonyára az én emberem. Egyelőre 
ugyan nem tudom ki, de bizonyára rám vár. 

Úgy is volt. A hajderabadi egyetem registrarja állt az ablak előtt. Egyszerre 
kérdezte ő és mondtam én a nevemet. Doktor urat fogadni jöttem. Ön a hajde-
rabadi egyetem vendége. Beviszem a szállóba. Magamra kaptam hirtelen a ruhá-
mat. Beözönlött a kulik serege. Fejükre kapták podgyászaimat. Néhány perc múlva 
már robogott is velem a gépkocsi a secunderabadi hotel felé. Ott nyitottak nekem 
egy nappalis, egy hálós és egy fürdőszobát és ezzel magamra hagytak. 

Alapos fürdés után újra kocsiba ültem és kihajtattam a város szélén fekvő 
egyetemhez. 

A hajderabadi Osmania egyetem fejlődésben levő valami. Egy domb oldalán 
szétszórtan emelkedő épületeinek nagyrészét még befejezetlenül találtam. Az volt 
azonban az érzésem, hogy ez a befejezetlen épülettömb nemcsak azt jelenti, hogy 
Hajderabadban gyors fejlődésnek indult a felsőbb oktatás. Úgy éreztem, hogy 
Dekkán államnak ez a központi egyeteme a tudományokon kívül valami másnak 
is az erőssége. Később is, mikor gyakrabban fordultam meg az Osmania Egyete-
men, mindig úgy éreztem, hogy nem csalhatott meg ez az első benyomásom. 

Egyelőre azonban nem gondolkoztam sokat ezen a kérdésen. Siettem fe-
keresni dr. Mac Kenzie urat, a Pro-Vice-Chancellort, kinek aláírása szerepelt a 
meghivatásom ügyében hozzám intézett leveleken és sürgönyökön. Mac Kenzie 
doktoron láttam, hogy komoly és amellett barátságos úriember. Rövid, de meleg 
üdvözlő szavak után mindjárt rátért a dologra. Elsősorban azt ajánlotta, tegyek 
néhány bemutatkozó látogatást. írjam be a nevemet a Nizám vendégkönyvébe, 
azután pedig keressem fel Sir Akbar Haidarit, Navab Mehdi Yar Dzsung Baha-
durt és Navab Zogul Kadal Dzsung Bahadurt. Egyelőre azonban, ha kedvem 
tartja, nézzek kissé körül az egyetemen. Ezt meg is tettem. Mac Kenzie dr. mellém 
adott egy vezetőt, ki elvitt elsősorban a különböző természettudományi intéze-
tekbe, hol a professzorok örömmel mutatták meg nekem azt, amit intézeteik 
berendezésében eddig elérniök sikerült. Ezek a tanárok még fiatal emberek voltak. 
Látszott mindegyiken, hogy szívvel-lélekkel azon van, hogy sikerüljön mielőbb 
valami eredményt felmutatnia. Érzett rajtuk az úttörő büszkesége. Az Osmania 
egyetem tudományos intézetei nem nevezhetők még tökéleteseknek. Épületeik is 
eléggé szerények és egyszerűek. Inkább barakok. Azonban megint az volt az 
érzésem, hogy az, ami itt készül, nemcsak egyetem és nem csupán a tudomány 
előbbrevitele. 

Lunchre visszamentem a szállóba, délután pedig csakugyan elhajtattam 
először a Nizám palotájához, hol az őrség tisztelgése közben beírtam a nevemet a 
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látogatók könyvébe. Azután tovább hajtattam a Mac. Kenzie dr. megnevezte 
három úr bungalowjához. 

A három közül csak Sir Akbar volt otthon. Először arra gondoltam, hogy 
csak névjegyemet adom le. A boy azonban rögtön beszaladt a névjeggyel és a 
következő pillanatban már jött is vissza. Nagy hajlongások közt mutatta az utat. 
Ura szívesen lát. Átvezettek egy pár szobán a kertbe. Ott társaság volt együtt. 
Néhány férfi és sok hölgy. Helybeli mohamedán nők valamennyien. Köztük volt 
a ház asszonya is és több idősebb úrinő. A hölgyek legnagyobb része azonban 
fiatal volt és egészen szabályosan foglalkoztak velük a fiúk. Éppen úgy, ahogy 
nálunk szoktak udvarolni a leányoknak. Csak azért mondom, hogy éppen úgy, 
mert a társaság láttára rögtön az ment át a fejemen, hogy itt ép oly kevéssé lehet 
már háremélet, mint Európában. Volt azonban egy igen lényeges különbség 
e között a társaság és a mi nyugati, vagyis — mondjuk meg leplezetlenül — magyar 
összejöveteleink között. Férfiak, nők, fiatalok, öregek egyformán csendesek, halk-
szavúak voltak. Holmi félszeg magatartás pedig egyiken se volt észrevehető. 
A leányok minden mozdulatán látszott, hogy bár nem kell követniök mindenben 
anyáik és nagyanyáik hagyományait, a feltétlen szerénységre és alázatosságra 
nevelik őket. 

Egyetlen egy akadt csak közülük, ki fesztelenül, öntudatos fellépéssel for-
dult hozzám. E fellépéshez pedig azért igényelt — amint láttam — teljes jogot, 
mert határozottan ő volt a társaságban a legelőnytelenebb külsejű. Először az 
iránt érdeklődött, hogy milyen véleménnyel vannak otthon két magyar művésznő-
ről, Mrs . Sass-Brunnerről és leányáról, Erzsébetről, kik a mult évben Indiában 
voltak és akiktől ő egy kiállítás alkalmával képeket vett. Azután, minthogy tudta 
már, hogy múzeumi igazgató vagyok, megkérdezte, gyüjtök-e múmiákat, mert 
abban az esetben őt is be lehetne a múzeumba állítani. Miután a szokásos formá-
ban hárítottam el magamtól ezt a lehetőséget és elnevettük a dolgot és miután 
megittam egy csésze teát és megettem egyskét erősen fűszerezett süteményt, 
lassanként búcsúzni kezdtem. 

Sir Akbar kikísért. Előbb azonban melegen érdeklődött előadásaim tárgya 
iránt. Az én figyelmemet viszont a szobái falán függő képek ragadták meg. Sir 
Akbar buzgó és öntudatos muszlim házában ugyanis sok kép függött a falakon. 
A képeken pedig úgy vettem észre, hogy nemcsak azért láthatók Sir Akbar házá-
ban, mert az indiai mohamedánok nem szunniták, kik ridegen zárkóznak el az 
emberi alakok ábrázolása elől, hanem siiták. A festmények, melyek nekem fel-
tűntek, nem is voltak a szokásos miniatűrök a moghul császárok korából, hanem 
az adzsantai buddhista tárgyú falfestmények gondos másolatai. 

Biztos vagyok benne, hogy Sir Akbar apja semmi körülmények közt sem 
akasztott volna szobája falára ilyen egyistentagadó képeket. Sir Akbar azonban, 
annak ellenére, hogy a hajderabadi bennszülött mohamedán társadalom leg-
tekintélyesebb tagja és annak ellenére, hogy a brit világbirodalomnak egyik 
elismerten hűséges alattvalója (hiszen azért lett éppen lovag és annakidején a 
kerekasztal konferencia egyik tagja) feltétlenül másképpen érez már, mint ősei. 
Azok a régi öregek ugyanis a maguk hitsorsosain kívül semmit sem vettek tekin-
tetbe. A mohamedán Sir Akbar házában azonban azt jelentik a régi buddhista 
falfestmények másolatai, hogy a ház ura közösséget vállal már nemcsak a Hajde-
rabad államban élő iszlám hitűekkel, hanem India többi bennszülött lakójával is. 
Szóval úgy éreztem, hogy itt már nemcsak valami szűk látókörű helyi nagyság, 
hanem egy olyan indiai úr házában vagyok, amilyenek a letűnt nemzedék tagjai 
közt még nem voltak találhatók. 
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Harmadnap dr. Mac Kcnzienél teáztam. Újra találkoztam ott Sir Akbarral 
és fiával, Ikbállal is, kinek menyasszonya is jelen volt. Egyike volt a legszebb indiai 
nőknek, kiket életemben láttam. Egyenes tartású, szabályos arcú, okosszemű haja-
don, kinek mosolygásában nemcsak értelem, hanem jó ízléssel párosuló nemes 
érzés is jutott kifejezésre. Megjelent ez alkalommal Navab Mehdi Yar Dzsung 
Bahadur is, egy igen komoly és közvetlen modorú úriember. Ő volt az egyetem 
Vice*Chancellorja. Dr. Mac Kenzie meg is súgta nekem, hogy beszéljek neki előre 
előadásaim tartalmáról és egyáltalában ismertessem meg vele nézeteimet, mert ő 
fog másnap első előadásomon elnökölni. 

Különös hatást gyakorolt rám Mac Kenzie dr. magatartása. Mac Kenziet 
mindig komolynak láttam és mondanom sem kell, hogy legkevésbbé sem hiány-
zott belőle az angol, sőt a skót öntudat. Az indiai uraknak azonban a legszebb és 
legbarátságosabb formában adta meg az őket megillető tiszteletet. Az volt a 
benyomásom, hogy hivatása magaslatán áll és azok közé az angolok közé tartozik, 
kik úgy viselik magukat Indiában, ahogy kell, ellentétben sokakkal, kik fölényes 
maguktartásával több kárára mint hasznára válnak a brit uralomnak. 

Másnaptól kezdve három egymásután következő estén előadásokat tartot-
tam. Az elsőn Navab Mehdi Yar Dzsung Bahadur, a másodikon dr. Mac Kenzie 
és a harmadikon Navab Mirza Yar Dzsung, Haiderabad állam legfőbb bírája 
elnökölt. Csodálatosan szépen beszéltek a bennszülött urak is angolul és amellett 
előadásaim végén igen gondosan megfogalmazott kerek összefoglalásban adtak 
kifejezést annak, amit előadásomhoz fűzni szükségesnek láttak. A hallgatók nagy-
része emlékkönyvvel jött hozzám és én nem tagadhattam meg magamtól a búcsú-
záskor, hogy kifejezést adjak őszinte meggyőződésemnek, mely szerint Hajde-
rabad a mai India szíve. Valóban úgy éreztem, hogy India érverése ott lüktet leg-
erősebben. 

Január 15-én korán reggel eljött utánam gépkocsijával Ikbál Hajdari, a 
Percy szállóba (Secunderabadból, a Hajderabad mellett épülő új városból, mely-
nek területéhez az egyetem is tartozik, átköltöztem már első nap magába Hajde-
rabadba. Az ugyanis mint régi város, engem jobban érdekelt.) Élvezetes és tanul-
ságos körútat tettünk kettesben. Elkocsiztunk a régi Golkonda várhoz, mely az 
i507-től 1678-ig uralkodott Kutb Shahi-ház székhelye volt. 

Érdekes volt látni Hajderabad környékén, a síkságon és a dombokon, az 
óriási sziklatömböket, melyeket valamikor a jégkorszakban mozgó gleccserek 
szállítottak oda. Útközben sok kisebb-nagyobb hindú szentélyt láttunk. Leg-
érdekesebbek voltak a golkondai erősség közelében levők. A hindu ájtatosság 
nyomait viselték mind, de nemcsak az emberi kéz emelte szentélyek és szobrok, 
hanem a nagy görgeteg kövek is. Vörös festékkel festett vonalak, egyszerű és 
többszörös körök, napkeresztek, horogkeresztek, háromágú szigonyokhoz hasonló 
triszulák stb. tarkították felületüket. A fiatal Hajdari nem győzte eléggé ismételni : 
«Ilyenek a hinduk. Mindenhez tudnak imádkozni. Ha meglátnak valami különös 
dolgot, ha meghal közülük valaki az út szélén, már szentélyt emelnek, hol min-
denikük imádkozik. Semmi sem elég kicsi nekik ahhoz, hogy imádságra ne indítsa 
őket». 

Ezeket már a mohamedán Hajdari mondta. De semmiesetre sem olyan 
türelmetlenül, ahogy ősei fejezték ki véleményüket a különböző hindu felekeze-
tekről, melyeknek tagjai mindenben meglátják az Istent és nemcsak egyetlen egy 
személyben, kit a muszlimok úgy szólítanak hogy Allah és akinek Mohammed a 
prófétája. 

Hajderabad városa elsősorban azért érdekes, mert India legnagyobb és leg-
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több szabadságot élvező államának székhelye. Uralkodója a nizám, kinek családja 
1740 óta áll az állam élén. A mai nizám a brit birodalom legmegbízhatóbb támaszai-
nak egyike, 1886-ban született és 1 9 1 1 óta uralkodik. Mai címét — «His Exalted 
Highness» — a háború végével kapta hűséges szolgálataiért. Nevét és címeit is 
ideírom annak ellenére, hogy jóval hosszabb lesz velük a könyv: Asaf Jak Muzaf -
far-ul-Mulk, Nizam-ul-Mulk, Nizam ud-Daulan Navab Mir Sir Osman Ali 
Khan Bahadur, Fatek Jang Ő Magasztos Fensége, az angol hadsereg tábornagya, 
az angol kormányzat hűséges szövetségese, India Csillaga főparancsnoka, angol 
birodalmi tábornok stb., stb. Országát látva azt a benyomást szereztem, hogy 
hivatott uralkodó, nemcsak mint az angol birodalom támasza, hanem mint népé-
nek feje is. Mikor fővárosában voltam, éppen trónralépésének negyedszázados 
évfordulójára készült mindenki. Nagyon biztatott engem is Ikbál Hajdari, mikor 
végigkocsiztatott a városon és környékén, hogy úgy rendezzem be valahogy a 
dolgomat, hogy visszatérhessek az ünnepségekre, «mert annál szebb nem volt és 
nem lesz a világon». Hajderabad és Golkonda közt egy sík területen gyakorlato-
zott is már a katonaság: lovasság, gyalogság és katonaiskolások. A díszmenet 
begyakorlásán fáradozott természetesen mindenik fegyvernem. Nekem a katona-
gyerekek menetelése tetszett legjobban. Könnyű volt a felszerelésük. Csak a 
puskát vitték a vállukon. Még turbánjukat is letették. Halomba rakták a gyepen. 
Zenekar állott mellettük, melyben, keleti szokás szerint, a dob játszotta a főszere-
pet. Néhány ütemet játszott a zene, aztán elhallgatott és a fiatal katonák énekbe 
kezdtek. Aztán megint a zenekar és újra a fiúk éneke következett; a nizámot 
dicsőítő Himnusz rövid szakasza. Sokáig el tudtam volna nézni és hallgatni ezt a 
játékot, mert érdekes régi hagyományt láttam benne. 

A nagy térség másik része is nyujtott egy engem érdeklő látványt. Hajdari 
figyelmeztetett reá, kinél megelőzőleg már az indiai cigányok iránt érdeklődtem. 
Itt lehetett látni egy tábort. Mondhatom nem volt sok köszönet benne. Vigasztalan, 
szegényes kunyhók szomorkodtak rendetlenül szétszórva a síkságon. Köztük 
nyomorúságos alakok, kiken nem vettem észre semmi feltűnőt sem. Nem látszot-
tak olyan érdekeseknek, mint India többi lakója. Ez azonban csak felületes be-
nyomásom volt. Hajdari ugyanis azt mondta, mikor közelebb mentem a táborhoz, 
hogy nem lesz jó kíváncsibbnak lenni. Hinnem is kellett a szavának minden 
további nélkül, miután olyan dögletes bűz terjedt a cigánytelep körül, ami jobb 
meggondolásra késztette volna még a legmerészebb vállalkozót is. 

Barátságos vezetőm azután, mintegy jóvátételül, elvitt a mesterséges nagy 
tavakhoz, a Mir Dzsumla Tankhoz és a Mir Alan Tankhoz, melyek a város víz-
ellátására szolgálnak és hazamenet áthajtott az 1591-ben épült Csár Minaron, egy 
186 láb magas kapuépületen, mely a Pathar-gathi, vagyis kövezett utat íveli át egy 
fontos kereszteződésnél, miértis négy boltozata és a négy sarkán egy-egy tornya 
van. Ezért kapta a Csár Minar nevet. Északon a külső kapu fölött egy hal dombor-
művű képe látható, ami ott a magas rangot jelenti. A hal miatt nevezik e kaput 
Macsli Kamannak. 

A Csar Minar közelében emelkedik a város legnagyobb imaháza, a Mekka 
Maszdzsid, melynek hatalmas livánját a vakbuzgóságáról híres Aurangzeb épít-
tette 1692-ben. Aurangzeb türelmetlensége a hindukkal szemben közmondásos 
volt, azonban mégsem érvényesült annyira, hogy befolyásolni tudta volna a hindu 
néplélek hatását az iszlám alkotásaira. Hajderabad legfontosabb épülete is a Csár 
Minar maradt, mely ugyan mohamedán uralkodónak köszönheti létrejöttét, de 
azért mégis ősrégi hindu gondolatnak ad kifejezést. Az őskorból fennmaradt sza-
bály ugyanis, hogy a hindu városokat és községeket két főutca, a Radzsapatha és a 
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Mahakala szeli át északdéli és keletnyugati irányban. Ezt a mindenség képét idéző 
gondolatot fejezi ki a Csár Minar is északra, délre, keletre és nyugatra nyíló 
kapuival. 

Még egy érdekes kirándulást tettem Golkondába. Erre az útra egy nagyon 
rokonszenves fiatal muszlim tudós, Habibullah vitt el engem. Öccsével együtt 
jött fel utánam gépkocsijával a szállóba. Kellemes napos reggel volt. Korán indul-
tunk útnak, hogy lehetőleg ne szenvedjünk a hőségtől. Be is jártuk Golkonda 
várának minden zegét-zugát és élveztük a kilátást egyik oldalon a fővárosra, a 
másikon a hegyekre és a harmadikon a Kutb Shahi uralkodók és hozzátartozóik 
kupolás sírépületeire. 

Mikor aztán már visszatérőben voltunk, kiderült valami. — Távolról sem 
akarom meggyanusítani Habibullah mestert, azonban mégis úgy tűnt fel nekem, 
mintha azért rendezte volna a kirándulást, hogy nekem cukrozva beadjon egyet-
mást. Germanus Gyuláról beszéltünk éppen, kit indiai tartózkodása óta ő is 
nagyon jól ismert és tisztelt — «because he embraced the Islam». — Jó bevezetés 
volt ez ahhoz, ami nyomban utána következett. Habibullah barátom ugyanis, 
szavait nagyon megválogatva, hogy sértés ne essék, előadta, hogy amint jól emlé-
kezhetem rá én is, ott ült előadásomon az első sorban a hajderabadi mohamedá-
nok főpapja és nem vette jó néven egy állításomat. En ugyanis megemlékeztem 
arról, hogy keleti Turkesztán mohamedán lakói kikaparták a régi buddhista bar-
langtemplomokat díszítő falfestményeken az ábrázoltak szemét és száját, hogy 
megfosszák őket az élettől, amit hitük szerint minden élőlény másába belevarázsol 
a művész. Megjegyeztem ehez, hogy ez őskori hit és nem írható Mohammed 
rovására, mert a Korán nem is tiltja az ember művészi ábrázolását. Ez a tilalom 
csak a későbbi szájhagyomány, a Hadith alapján terjedt el. Ázsia legbelsejében 
pedig a történelemelőtti korokból fennmaradt néphit ez is, mint sok más 
babonaság. 

Akárhogy is forgattam a dolgot, nem láttam a megjegyzésemben olyasmit, 
ami a hajderabadi igazhivőket valóban sérthette volna. Meghajoltam azonban 
érzékenységük előtt és el is határoztam, hogy Calcuttában és Lahoréban tartandó 
előadásaimon nem fogom érinteni ezt a pontot. 

Hajderabadi tartózkodásom utolsó napján felkeresett még az egyetem 
registrárja. Tisztázott velem néhány hivatalos kérdést, főképpen a kiadásaimra 
vonatkozólag és elmagyarázta pontosan, hogyan érem el legközelebbi állomásai-
mat, Ellurát és Adzsantát. Nem sokkal utána egy kisebb egyetemi hivatalnok 
kopogtatott be szállásomba, mögötte pedig hosszú skarlátvörös kaftánban, fehér 
nadrággal és turbánnal, kaftánján pedig szinte fejedelmi arany sujtással egy másik 
barna férfiú, ki egyik kezében hosszú botot, a másikban pedig egy nehéz zacskót 
tartott. Ebből számlálta ki nekem az egyszerű fezt viselő, de rangosabb egyetemi 
közeg az előadásaim fejében engem megillető tiszteletdíjat, nagyrészben ezüst 
rupikban. Ugy rendeztem, hogy e hivatalos ténykedésnél legyen jelen a szálló 
titkára. Sejtettem ugyanis, hogy nem lesz felesleges a jelenléte. Amint átnyujtot-
tam ugyanis a véleményem szerint se nem kevés, sem túlsok borravalót a derék 
embernek, kinek aranysujtásos skarlátvörös kaftánja díszére válhatott volna bár-
mely lovassági tábornoknak, a hivatása magaslatán álló férfiú komolyan tiltakozott 
a «kücsük baksis» ellen. 

Ezért volt hát szükséges a titkárra, ki élt is a zárszó jogával. Eredményes 
indokolásának rövidségén ma is csodálkozom. 
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