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E L L U R A É S ADZSANTA BARLANGTEMPLOMAI. 

AL I G H I S Z E M , hogy tévednék, ha azt mondom, hogy a keleti népek lel-
kületének igazi ereje a buddhizmusban és a buddhista művészetben 

találta meg legfejlettebb kifejezési formáját. India szobrászati csúcstelje-
sítményének a Bombay melletti Elefanta szigetén rejtőző Shiva-háromságot tartják. 
Ez már a buddhista művészet fénykorát követő hindu renaissance nagy alkotása. 
De ha végignézzük az ellurai és adzsantai barlangtemplomok és kolostorok 
Buddhasszobrait, melyekben több a lélek és az eszme, mint a forma, akkor meg-
győződésünkké válik, hogy az elefantai beteljesedés sohase következett volna be 
a buddhista kőfaragók előző nagy munkája nélkül. 

Ellurát is, Adzsantát is valami nagyra alkotta a természet. Ellurában fel-
séges ívet ír le a sziklafal és egy végeláthatatlan síkság szélét öleli át. A nizám 
vendégháza, a fejedelmi kényelemmel berendezett bungalow körülbelül a szikla-
koszorú közepén emelkedik. Mintegy hetven angol mérföldnyire lát az ember, ha 
előcsarnokából a síkságra irányítja tekintetét. Napos volt az égbolt, mikor ott 
időztem. Alig úszott rajta néhány felhő és méltóságteljes szárnycsapásokkal kerin-
gett a magasban egy sasmadár. E járulékok szinte kötelességszerűen adták meg a 
tájképnek a megfelelő hangulatot. 

A barlangok félhomályában viszont óriási méretű szobrok nehezednek az 
ember lelkére. Háromféle barlangtemplom és kolostor látható Ellurában: 
buddhista, hindu és dzsain. A Buddha-szobrokon ruha is van, jóllehet csak olyan, 
amely egyáltalában nem befolyásolja a test vonalait. Ezzel szemben a dzsain 
Tirthankarák, kik a hívők felfogása szerint önsanyargatás útján jutottak a tökéle-
tességig, egészen meztelenek. Nagyobb kompozíciókban nem jelennek meg magá-
nosan a Megvilágosultak alakjai. Mennyei kíséretük is van. Jobb- és baloldalukon 
túlfejlett keblű és csípőjű női alakok állanak, kezükben a hatalom jelvényeivel, a 
tehénfarok-légycsapóval, a csaurival. Népszerű magyarázat szerint ezekkel 
hesegetik el a legyeket az isteni elmélyedésben és mozdulatlanságban ülő Tökéle-
tes Lényekről. Ott állnak azonban az őrök már az előcsarnokokban is. Ezek a 
«dvarapálák» azonban ijesztő tekintetű izomemberek. Haragos óriások, gyakran 
többszörös életnagyságban. A tiszteletreméltó főalakok felett viszont a gyönyörök 
végtelenségében éli ki magát a mennyei népség. Férfi- és női angyalok, gandhar-
vák és apszaraszok élnek ott túlfinomodott földi életet. Az angyali férfiak és nők 
azt a benyomást keltik, hogy ugyancsak tudják élvezni a földi élet gyönyörűségeit. 
A gandharvák úgy lebegnek kalimpáló lábaikkal a magasban, mint valami gyö-
nyörbefulladó tiszavirág aszkéták, miközben csípőjükön hordják a hozzájuk 
simuló, pehelykönnyűnek látszó apszaraszokat egészen úgy, ahogy az indiai anyák 
hordozzák csípőjükön lovagló kicsinyeiket. 

Nem írhatom le sorjában a barlangtemplomokat. Hadd mondjak el azonban 
egyetmást az ellurai kőfaragás legmerészebb teljesítményéről, a Kailasza Nathá-
ról, vagyis a legnagyobb Shiva-templomról, melyet egyszerűen kihámoztak a 
sziklából. Ennek falait szerelmi jelenetek tömege borítja. Miss Mayo megbotrán-
kozott rajtuk. Azt mondta, hogy az ilyen tárgykörrel foglalkozó művészetnek nagy 
része van a hinduk testi-lelki visszafejlesztésében. A bennszülöttek azonban 
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közömbösen mennek el az ilyen «kokosasztra» néven ismert érzéki jellegű ábrázolás 
sok mellett. Egyszerűen csak a nemzést, a kozmikus életfolyamatot látják bennük. 
Sohase vettem észre, hogy egy indiai nő valami feltűnőt talált volna az alakokon 
és akár elmosolyodott volna előttük, akár elfordult volna szégyenlősen tőlük. 
Az indiai nő magatartása általában kifogástalan, illedelmes és ízlésesen tartózkodó. 

Az ázsiai léleknek legsajátosabb vonása különben is az, hogy a legnagyobb 
ellentétek kereszteződnek benne, anélkül azonban, hogy tragikus válságot okozná-
nak. Megtűrik egymást, mert kapcsolatuk bensőséges, az istenségről alkotott 
fogalomban gyökerező és művészi. A kozmikus felfogású keleti ember (ezúttal 
természetesen az indiait látom magam előtt) az isteni eredetet és az istenség felé 
törekvést látja mindenben. Művészi ténykedése is istentiszteletszámba megy. 

A Keleten a különböző istenségek gyakran vándorolnak át az egyik vallás 
képzeletvilágából, megfelelő változtatással, a másikba. Meg szokott történni az is, 
hogy a hinduk Buddha«szobrok előtt fejezik ki tiszteletüket azzal, hogy vörösre 
festik őket. Ellurában is gyakoriak az egészen vagy részben vörösre festett Buddha-
szobrok. Buddhát különben felvették a hindu panteonba is (mint Vishnu 9-ik meg-
testesülését); éppen úgy, mint ahogy kezdetben magukévá tették a buddhisták a 
vallásuk alapítása előtt már használt hindu jelképeket és kifejezési eszközöket. 

Ellurában tehát, amint mondtam, kivágtak a sziklából egy templomot. Ennek 
az egyetlen kőből álló épületnek hossza kétszázhetvenhat láb, szélessége száz-
ötvennégy és legnagyobb magassága százhét láb. E példátlan kézimunka, a hindu 
templomok legcsodálatosabbika, négyszögletes udvar közepén áll, melynek egyik 
oldala nyitott. Nevét a Kailasz (Kailasza) hegytől kapta. Ezen ül ugyanis, mint 
királyi széken Shiva és felesége, Parvati. Az ellurai sziklatemplom déli oldalán lát-
ható is, hogyan akarja a Kailasz alatt guggoló Radvana démon felborítani a szent 
hegyet. Parvati meg is rémül. Szolgálója még segítségért is könyörög. Shiva egyik 
lábának nyomása azonban elegendő a merénylet meghiúsítására és az isteni pár 
nyugodtan játszik tovább — a sakktáblán. 

A Kailasz-templomot azonban Rang Mahalnak, vagyis festett palotának is 
nevezik, mert egész felülete be volt festve, éspedig nagyon is tarkára. A vihar-
mosta kövek ma regényes mélabús hatást gyakorolnak, de ez egyáltalában nem 
felel meg az épület eredeti jellegének. India régi művészei, akárcsak a régi egyip-
tomiak, mezopotámiaiak, irániak és kínaiak, semmit se hagytak maguk körül 
színezetlenül. Újra meg újra kell hangsúlyoznom, hogy a mai keletű élet nem 
tagadta meg a réginek, sőt a történelemelőttinek mivoltát. Hogyan is lehetne más-
képpen. M i elhagytuk a mi régi színességünket, mert gyakorlati szempontból nem 
tartottuk megfelelőnek és amellett együgyűnek is találtuk. A keletiek azonban 
színes népek. Bőrük sötét: nem illenek hozzá a semleges színek, hanem az élénkek, 
a tiszták és vidámak. Természetes színességük nem tart egyensúlyt a lefokozott 
színekkel, de annál inkább az erőteljesekkel és harsogókkal. A Keletnek tehát 
szüksége van a színeire és nekünk át kell nyergelnünk az ízlés kérdéseiben, ha a 
régi Keletet élvezni és megérteni akarjuk. 

A buddhista és hindu szentélyek kőalakjait annakidején vastag agyag- és 
mészréteggel vonták be. Ennélfogva csak nagy vonalakban vésték ki őket. Befeje-
zettségüket a mintázásnak és festésnek köszönhették. A festés nemcsak tetszető-
sebbé és érzékelhetőbbé, hanem érthetőbbé is tette a szobrász munkáját. M a már 
nem tudjuk elképzelni, hogyan hatottak a kőóriások a maguk eredeti színességé-
ben. Fülkéik félhomályában azonban bizonyára élő alakok benyomását keltették. 
Nem azt értem ezalatt, hogy azok a régi művészek a természetelvűség alapjára 
helyezkedtek, hanem azt, hogy a hívő szemében élő valósággá akarták tenni az 
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isteni alakot. A keleti ember szemében a kép vagy a szobor nem is látszat, hanem 
az isteni valóságot tartalmazó forma. Történelemelőtti eredetű ez a felfogás is. 
Az ősember szilárdan hitt a varázslat erejében. A művészek, kik élőlényeket 
ábrázoltak, szerinte varázslók voltak. Alkotásaikat élőlényeknek fogta fel és ennél-
fogva nem elemezte őket úgy, ahogy mi szoktuk. Nem bontotta fel a formákat 
úgy, ahogy mi szoktuk felbontani a testiséget felfogó látásunkkal. A keleti művész 
azért hozott létre művészi alkotásokat, hogy eleget tegyen a vallási alapon kifejlő-
dött elképzelésnek. Ennek az elképzelésnek felelt meg a kép és ezért nem ítélték 
meg a természeti formák alapján. Ezért nem bírálták el a látszat szerint. 

India vallásos művészete jelképesen kezdődött és jelképesen született újjá. 
A buddhista művészet azonban, melynek legérettebb alkotásai Ellurában és 
Adzsantában láthatók, a legvégsőbbig egyszerűsítette az isteni eszményképet. 
A barlangok félhomályából előtűnő óriások képletes alakok, minden egyéni 
kifejezés nélkül. Alkotóik pedig, bár igénytelen kőfaragók voltak, koruk legnagyobb 
művészei közé tartoztak, akik azonban hagyományos eljárásaik és írásban is lefek-
tetett törvényeik szerint maguk elé állított minta nélkül dolgoztak. 

India emlékszerű művészetéhez hiába közeledünk a mi sajátos érzésünkkel. 
Tekintetbe kell vennünk alkotóik teljes zavartalan, egyensúlyozott lelkiállapotát 
és képzelőerejüknek azt az egy pontra való irányítását, amire mi sohasem volnánk 
képesek. Gyakran láthatók a barlangtemplomok kőpadlóin ökölnyi mélyedések, 
amelyekben a szerzetesek és zarándokok a szerény eledelükhöz való gabonát őröl-
ték. Igy éltek azok az emberek, kik lelküket vitték az ellurai barlangok nagy 
alkotásaiba mint művészek és lelküket áldozták előttük mint hívők. Ezeken a 
nekünk elképzelhetetlen eszményi nagy lelkű és egyszerűségű embereken át lehet 
megérteni India és annak alapján Ázsia lelkét. 

Ellurában sok óriási kőszobor maradt befejezetlenül és látható rajtuk, hogy 
minden különösebb teketória nélkül, «alla prima» vésték ki őket a sziklából. 
Néhány egészen síma kőfelületen bekarcolt rajzot is láttam. E fővonalakból álló 
rajzokhoz következetesen ragaszkodtak a végleges befejezésig. A kőfaragó az 
eredeti rajz mentén hatolt a háttér síkjáig. Oldalnézetben nem is fejlesztette ki az 
alakot csak, szemközt. Elvileg megelégedett a magas domborművé fejlesztett sík-
ábrázolással. Végső eredménye tehát elvileg nem is lett szobrászi alkotás, hanem 
annál erőteljesebb vonalas rajz, mely annál mélyebben markol a lélekbe, minél 
nagyobb erőt ad neki az óriási méret. 

Azzal az érzéssel hagytam el Ellura barlangtemplomait, hogy ezeknél jelentő-
sebb alkotásokat nem fogok többé látni nemcsak Indiában, hanem egész Ázsiában. 
Amint azonban a lemenő nap felé fordultam és szemem a távoli látóhatár lilás-
kékségében kereste nyugalmát, papagályok rikácsolása és ide-oda ugráló mókusok 
hirtelen zöreje térített magamhoz: «Bizony úgy van! — Ázsiában vagyok, hol 
nagyobbak az ellentétek, mint bárhol másutt. Kétféle szemmel kell itt nézni a 
világot. Az egyikkel a legnagyobbat, a másikkal a legkisebbet. Sok különböző 
dologgal kerültem szembe már otthon is. Mi az azonban mindahhoz a fényhez és 
árnyékhoz képest, amivel itt lépésről-lépésre találkozom?» 

A mai indiai művészetben két főirányt lehet megkülönböztetni. Az egyik a 
nyugati, a másik a «nemzeti». Az utóbbi általában érdekesebb és jobb, ami érthető 
is. De éppen ezt jellemzi a különböző származású elemek kereszteződése. «Anglo-
indiaiak»«nak nevezhető ez a művészet, mert részben régi indiai alkotásokból, rész-
ben pedig angol praeraffaelita képekből merít. Az ilyen festményekből azonban 
már hiányzik az, ami a régi indiai művészet legnagyobb varázsa volt, a legtökélete-
sebbnek és a legkezdetlegesebbnek bájos keveréke. 
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Átmelegíti azonban mégis India népeinek ezt a művészi akarását olyas-
valami, ami valóságos nemzeti teljesítmény akar lenni: a nagy lelkesedés, sőt 
a rajongás azért a művészetért, amely Adzsanta barlangtemplomait ékesíti. Ezek 
a barlangok nincsenek messze az elluraiaktól és ugyancsak a hajderabadi nizám 
területéhez tartoznak. Fekvésük szépségével nagy versenytársak Adzsanta és 
Ellura. Lényeges különbség van azonban köztük. Ellurában nyitott hegyoldal 
hosszában sorakoznak a barlangtemplomok és kolostorok üregei, Adzsantában 
merész ívet leíró mély szakadék homorú oldalára nyílnak. E barlangok rendkívül 
érdekesek és fontosak építészeti és szobrászati, mindenekfölött azonban festői 
szempontból. És ez alkalommal a buddhista művészet dicséretét kell énekelnem 
ismét, annyival is inkább, mert Adzsantában nincs úgy, mint Ellurában, hol együtt 
élvezzük a buddhista, a hindu és a dzsain művészetet. Itt csak a buddhizmus szól 
hozzánk. 

Az adzsantai barlangok sokáig aludtak a feledés homályában, mígcsak fel 
nem fedezte őket 1819-ben egy gyakorlatozó angol csapat. Ez időtől kezdve 
állandó csodálat tárgyai voltak. Háromszor kísérelték meg, hogy falfestményeiket 
a tudomány igényeinek megfelelő módon sokszorosítsák. Első kiadójuk John 
Griffith volt 1896—97-ben, a második Lady Herrington 1915-ben és a harmadik 
Ghulam Yazdani, kinek műve máig sem jelent meg teljesen. A hajderabadi kor-
mány költségén tett utolsó kísérlet az előzőknél nagyobb eredménnyel járt. 
Az eredetieket azonban egyik sokszorosítás sem tudja pótolni. Különben magukat 
az eredetiek egy részét is elrontották azzal, hogy «védőlakkal» vonták be őket, mely 
később megsárgult és megbarnult. A falfestmények eredeti színhatása élénk volt. 
(Tudnivaló, hogy e festmények nem freskók, mert nem nedves, hanem száraz 
falon készültek.) 

Az adzsantai barlangok falát díszítő festmények olyan emberfajtát ábrázol-
nak, melyet nagyon hiányosan jellemzünk azzal a szóval, hogy «túlfinomodott». 
A Gupta-korszakbeli India emberei azonban szellemileg igen érdekesek lehettek. 
A Gupta-korszak ( I V — V I I . század) aranykort jelentett India történelmében, egy 
minden tekintetben nagy uralkodóház kormánypálcája alatt. A túlhajtott élet-
élvezet azonban nem volt tőle idegen. A Gupta-korszakbeli indiaiak legkevésbbé 
sem voltak spártaiak. Adzsanta barlangjaiban bizony a legnagyobb csodálat fogott 
el. Ugyanazokat a vékonypénzű és valószínűtlenül hajlékony alakokat láttam ott a 
képeken, melyek ma láthatók Indiában úton-útfélen. Az akkori indiaiak tehát 
testileg époly erőtlenek lettek volna, mint a maiak? És tizenhárom évszázad óta 
mégse pusztultak el? Nem! Sőt, éppen ellenkezőleg, ma új fejlődés előtt állnak. 

Az adzsantai falfestmények élvezetes szórakoztató elbeszélések. Dzsatakákat 
mondanak el, vagyis eseményeket Sziddharta herceg földi pályafutásaiból, azokból 
az életekből, melyeknek folyamán nem lett még belőle Buddha. Az ilyen történe-
tek terjengős előadásra várnak. Itt van például a Szibi dzsataka: egy galamb, 
melyet sólyom üldözött, kétségbeesett repüléssel menekült Szibi királyhoz, 
ugyanahhoz a személyhez, akiből végső újjászületés után tökéletes lény lett. 
A királynak meg kellett okvetlenül jutalmazni az iránta tanusított bizalmat. 
Rálépett a mérlegre. Kivágott saját testéből egy darab húst, mely megfelelt a 
galamb súlyának és odaadta a sólyomnak, mert annak «joga volt hozzá». — Vagy a 
Hamsza dzsataka: a «Nagy Lény» mint aranylúd (hamsza = lúd) töltötte egyik 
régibb életét és kilencvenezer lúd vezére volt. Ksema benaresi királyné azt álmodta 
egyszer, hogy őt arany lúd tanította az üdvösség törvényére. Az lett a legforróbb 
kívánsága, hogy a ludat láthassa. A király vadásza megfogta hálóval az aranyludat, 
mely egyébiránt önként repült a hálóba, és a királyné elé hozta. A jövendőbeli 
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Buddha csakugyan felvilágosította a királynét és a királyt is az üdvösség mivoltá-
ról és tisztelet tárgya is lett az udvarnál. — Buddha egyik megelőző életében 
Indapatta királyának legbölcsebb tanácsadója volt és a Vidhurapandita nevet 
viselte. Ugyanakkor Punnaka, a yakkák tábornoka, szerelmes volt a nagák, vagyis 
kígyók királynéjába. Vidhurapandita, a későbbi Buddha, feltette magát nyeremény-
tárgynak egy kockajáték alkalmával, hogy ennek következtében a királyné elé jut-
hasson, ki ő általa akarta megtéríttetni magát. Ez a legenda különösen mélyen 
világít Buddha mivoltába, mert úgy ábrázolja őt, mint a lelki tökéletességet, ki 
arra is hajlandó, hogy üdvösséghez segítse a nagák pokoli lényeit is. 

Efféle történeteket nem lehet ábrázolni drámai módon. Az adzsantai barlan-
gok művészei nagyon jól tudták ezt és ennélfogva nem fogták fel úgy feladatukat, 
mint az olasz Giotto, ki a cselekvés magvát kristálytisztán és a lehető legnagyobb 
közvetlenséggel jelenítette meg. Adzsanta művészei, éppen ellenkezőleg, meg-
engedték maguknak azt, hogy a lehető legterjengősebben adják elő mondani-
valóikat, tetszetős részletekkel tüzdeljék tele a képfelületet és a lehetőség szerint 
fűszerezzenek, díszítsenek és illatosítsanak, mint a hogy Indiában, saját testüktől 
kezdve az ennivalókig pazarul szeretnek díszíteni mindent az emberek. Az ad-
zsantai festők tehát mindent közölnek velünk, ami a művészet iránt különösen 
fogékony Gupta-korszakban széppé tette az emberek életét. 

Adzsanta barlangjainak falaira földi paradicsomot varázsolt a festőművé-
szet. Megjelenítette ott az udvari életet minden édességével, palotáival, koroná-
zott királyaival, hercegeivel és hercegnőivel, táncosnőivel, tarka ruháival, a lovasok 
és elefántok színpompás felvonulásaival és az illatos növényekkel, melyeken len-
dületesen megrajzolt sötét levelek közt világos színekkel festett, érett gyümölcsök 
pompáznak. E gyümölcsök vonalai különös összhangba csendülnek az oszlopok 
gömbölyű talapzataival és fejeivel, melyek az indiai edények ősrégi fajtáinak 
mintájára kapták alakiukat. Mondhatom, hogy ezek az edények, melyek annyira 
jellemzik az indiai háztartásokat, a bazárokat és egyáltalában az egész indiai életet, 
a legnagyobb csodálatot keltették mindig bennem. Ha költő volnék, megénekel-
ném ezeket a fazekakat. Minthogy azonban csak művészeti író vagyok, meg kell 
elégednem azzal a szerény észrevétellel, hogy a teljesen dísztelen cserép- vagy réz-
lothák domborulata is kiállja a versenyt a legszebb emberi formákkal vagy szob-
rászati alkotásokkal. Nem hiába nyertek Indiában emlékszerű formát a fazekasok 
készítményei azáltal, hogy helyet kaptak az építőművészeti elemek közt. 

De hogy végére érjek a dolognak: az adzsantai falfestmények a legbájosabb 
és legelragadóbb csevegések, amiket az ecset valaha is képfelületre varázsolt. 
Hanem annyi bizonyos, hogy nem egyebek mint csevegések. Kompozícióik nem 
áttekinthetők. Erejük elsősorban a leírhatatlanul kedves részletekben van. Adzsanta 
falain Buddha is látható. Azonban minél templomibb jellegű az ábrázolása, annál 
erőtlenebb. A boddhiszattwa ellenben, aki még csak várományosa a tökéletesség-
nek, akinek még emberi tulajdonságai vannak és aki ennélfogva koronát és ékszere-
ket visel, valóságos Adonisz, kinek szépsége inkább nőies, mint férfias. Kéz-
mozdulatairól és a többi adzsantai alakok kezeiről és ujjairól már külön tanul-
mányokat írtak. Ezek a végtelenül finom és gyönyörű kezek meg is érdemlik a leg-
komolyabb méltatást, mert az egész Távol-Kelet művészi ízlésének irányítói lettek. 

Amint már mondtam is, az adzsantai festményeket a legnagyobb odaadással 
tanulmányozzák, szakadatlanul másolják és utánozzák India festői. Legkevésbbé 
sem akarom azonban megróni őket emiatt. Az adzsantai falfestményekben való 
elmélyedés ma is az az út, amely legbiztosabban vezet nemcsak az indiai művészet, 
hanem egyáltalában az indiai szellem újjászületéséhez. Az az élet, ami Adzsantá-
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ban a barlangok falain tárul elénk, a valóságot jelenti India lakóinak ma is. És az a 
stílus, melybe a Gupta művészek ültették át az indiai életet, India mai művészei-
nek szemében sem jelent kevesebbet, mint «a» művészetet. A csodálatos festmé-
nyeken ábrázolt élet nekünk csinosítottnak, édeskésnek tűnik fel. India lakói 
viszont azt találják meg benne, ami életszükségletük ma is. 

Ami pedig az édességet illeti, ennek a tulajdonságnak egészen más jelen-
tősége van a Kelet, mint a Nyugat művészetében. Amit mi édeskésnek és túl-
finomodottnak találunk, azt a keleti féltekén a természet oltja a művészbe. A fűszer 
és a jó illat (természetesen gyakran az ellenkezője is) köznapi dolog ott. A levegő-
ben van. A tiszteletnyilvánítás legalázatosabb kifejezései, melyeket mi túlzottak-
nak tartunk, a régi fajtájú keleti ember szemében ma is olyan természetesek, mint 
az ókorban. Az indiai képeken és szobrokon úgy tűnnek fel nekünk az emberi 
formák, mintha hiányoznék belőlük a csont. Látni kell azonban, hogyan hajlik az 
emberi test Indiában és hogyan mozog a kéz és a láb minden izülete. Ott általában 
ma is kézzel esznek az emberek, és a kézműves, különösen pedig a művészi iparos, 
a legkezdetlegesebb szerszámokkal dolgozik ma is. Ennélfogva ujjainak ügyessége 
felelős mindenért, ami munkájában fontos. Indiában amellett mezítláb járnak az 
emberek és lábuk hajlékonysága megközelíti a kezükét. Alkata azonban idegen 
a mi szemünknek, lapossága miatt. Ha pedig művészi formában ábrázolják, még 
laposabbnak mintázzák vagy rajzolják, majdnem legyezőszerűen szétálló ujjakkal. 
Indiában ez az ábrázolási mód természetes és otthonos. 

A szádhuk, az önsanyargatók, hihetetlenül hosszú ideig tudnak egy lábon 
állni, miközben a másikat úgy támasztják álló lábuk térdéhez, ahogy kezüket szok-
ták a csipőjükhöz illeszteni. Nem vesztik el az egyensúlyt. Nem kell azonban 
okvetlenül a szent Benareszbe utazni, hogy az egyensúlyozás mindennapi művé-
szetét láthassuk. Egy asszony haladt egyszer előttem az országúton. Fején tekin-
télyes terhet vitt. Csípőjén ült lovagolva gyermeke. Egyszerre csak megállt. Fel-
emelte az egyik lábát, kihúzott a talpából egy tövist és tovább ment. 

India művészei különös szabást adtak mindig a természeti formáknak, olyan 
stílust, amely a nyugati embernek idegen, de az odavalónak magától értetődő, 
mert szülőföldje természetének megfelelő. Saját életüket, saját alakjukat ültették 
át művészi formába. Istenségeik képei különösen hatnak azért is, mert vállaik 
vonala túlságosan vízszintes. Ez azonban szintén olyan tulajdonság, melyet meg 
lehet figyelni Indiában lépten-nyomon; különösen a déli vidékeken. 

Később, mikor Calcuttába érkeztem, mindjárt első este elvittek vendég-
ségbe egy menyegzőre. Láttam az esketés szertartását. Az ifjú pár az udvaron ült 
a földön, egymás felé fordulva. Négy pap ült mellette, kik közül mindegyiknek 
akadt valami tennivalója. A mautrákat, a varázsigéket darálták, melyeket a fiata-
loknak utánuk kellett mondani. A vőlegény 20, a menyasszony 15 éves lehetett. 
Áldozati növényeket tartó kezeik egymásban feküdtek. Végül összekötötték virág-
szálakkal a kezüket és úgy esküdtek: a fiú arra, hogy jól fog bánni feleségével, a 
leány arra, hogy engedelmes élettársa lesz az urának. Meg is koszorúzták őket virá-
gokkal. A fiatal férj mellett tiszteletreméltó öreg pap ült egy széken. Hosszú fehér 
szakálla különböztette meg a többitől. Különben époly félmeztelen volt, mint 
fiatal paptársai. Ő elnökölt a szertartás folyamán. Égyébként fesztelenül ment 
minden és a jelenlévők nem is viselték magukat ünnepélyesen. Nagy volt a sokada-
lom. A menyasszony apja gazdag volt és sok vendéget hívott meg. Férfiak, asszo-
nyok és gyermekek tömege volt látható az udvaron, a folyosókon, az ablakokban, 
véletlenül összeverődött csoportokban. Mindenki csevegett és senki se mutatott 
ünnepélyes arcot. A ruhák is a mindennapiak voltak. 


