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utóbbinak kiváló terjesztóle. Nag_"- Si,ndor bcn\ol1]u]l Eslalkelet Indirba, A

nraccclón rilil3hLiditri ahel}elt. hog} csz]núkel i.dhetott rolna Indiának_ alázalos

irzóssel hajtotta rncg fejét 1ndia iisl bölcsessége elótt'
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l, Témaválasztás indoklása

Szakdolgozatom témájául Bakta} Lrvin Tndia-kutatót \,á]asáottam, azefi

döntöttem íg],, mert földra.jz szakos bailgatóként néhány kötetét elolvasva az az

érzéscm támadt. hog},eg!, széles látókörű, nag}, fclkészültségú embcr múvei keíúhek

a kezcmbe, Ezlrtán már tudatosan kerestem a múr,eit, s a róla szóló írásokat,

Annak ellenére, hog.v elég sokat alkotolt, nagyon kevéssé ismert a köZtudatban,

Még a nagy könlMárakban sem nag,von lehet hozzájutni Bakay !]n,in összes

rnunkálához, Rakárak nélyén porosodnak eredcti kiadású nűvei, Ennek a

mellőzöttséglek nyill,ánvaló oka a rcndszerváltozás elijtti időkbe nvúlik vissza Az

akkoíi hi!,ata]os po]itika nem néz:te ló szemnrcl, hogr Bakta}, hirt J

]ólekvándorlásban. a reinkamációban, s irásaiból sugárzik az a szenlélet, hogl,a

s7cllerni \an lölénll]cn azanlagi iijlött vollak ol]anok. akik a Káma Szutra, e hires,

hiíhcdt lndiai szerelmi tankónvv lnagl,arra lorclitólaként !,ctették meg Holoit ii volt

az az Azsia kutatónk. aki világnyelvcn -németúl pub]ikált, mégpedig índ]a

múvészctéró1,

AZ általáíos iskola tiirzsan!,agában ke\,és szó e_§ik a magl,ar iöldrajzi utazókról ós

fellédeziikröi. akikrrek pedig ol,v sokat köszónhetünl(. meri nag_v s7erepúk volt abban,

hog! mcgismenettek lelünk lávoli táJakat, népeket. l,allásokat, 1'ulajdonképpen a

tanár személyiségétól, felkésZültséBétől liigg az. hogy mennl,iben hasznosítja a

neveló. oktató munkája sorlin czen nag},szeril emberck életmű\ót, Bakta]- I]rl,in

pedagógiai énéke na!]. hiszen önerőbi!l- fiiiveltségónek, n},eh,tudásának, íemek

kepcsolattercmtó készségénck kös7ónl]ctóen já,la Lrc lndiát

Jó példa lehet a tanitl,án)aink számára is a szoígalom, a szűnni ncm akaro

rncgismerésre. a másik e ber s7ánnazásától !allásától f'üggetlcn tnegbecsúlésclc



id§ig éíeztefiék is, hog,v nem vag]-ok" céhbeli", Bizon!, voltak néhányan, akik azl

vallották, hogy tudni csak annak szabaLl, aki dLploma\al |eL van erre 1ogositva,"

(Széfeddin S, ] 938)

Komol], érdekiódésére lndia iránt, a neves Ázsia-kutató Stcin Auré1 1923,]anuar

20-án kelt Baklaynak irt levcle is utal. mcly a Magyar Földrajzi Múzeumban

található. Részlct a icvélből: Nag],on jól esett oly magyar í!óva] megismerkedni, aki

az indiai gondolanilág mé]_vségébe elfogulatlan érdeklődéssel és fáradtságot ncm

kimélőlelkesedésselkivánbehatolniéppenmertismcremazokatanehézségeket,

mel,vekkel meg kell küzdenie a cél felé való törekr,ésében, azon mély, nagyon mél\

külónbséget, mely, az incliai szellemi élctet nin<ier,kor elváLasztotta nerncsak ,r

nyugatilól, dc cg),eb kelctitó] is. anná1 inkább kell, hog,u- szirós kitanáSl és hizlaló

haladáslki\ínjak<jnnckAzindiaibtilcscletitanokatilIetólcgDcussenkónl'r'eibcn

nlálha!.á ta]án a lcg]obb úlúLltatás1 " (slein A l92]]

lndiairántórzettolthatallankiváncsiságac\'ekigkinozta'dcsokáignenradatott

neg szátnára a lehctőség, hogy iljúkori vagyar tbldlerc lépjen, Nóvére- aki

I,ondonban énekesnői pál,vára készül! megismeíkcdetl egy pandzsábi sziklr

liinemessel_ S7erdár IJmao Szinghgel, Iilsó indiai út]áíá az ő meghi\,ásáía kerúlhetetl

sor Utazását intézményes támogatás és hivatali tisztség híján 192ó és 1929 kó,ött

szerénl,aniragi erejéből finanszirozta Hosszas minclen részletre kiterjedó ielkészülés

után kc|t útra 1926. június ]-én Tricsztból ha]oval indult lndiába i1, ábra)
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l. Ábra tndi,t térkéPe Bakta] koíában

Szimlában é5 Pati.!]ában tajllörle a7 csztendő aso,]ik felé! l927-ben bciána

I:.\7ak_]ndiát. Pand/sábot és Kas ií|. lllitjd Rádzsts7tánl és cudzsarálot Lltaltit

bc(].ábra) Kasmirban találko7ott a világhirú orientalistlrval, Stein Auréllal is aki

ekkor már tóbb rnint hanninc ére élt Ázsiában (3 ábía) A találkozásíól igy id Bakta}



"stein Allré! meáegyezte, hogy én vagyok az első magyar, aki

táborhelyén fiilkereste, és hogy harminc év óta én voltam az elsó,

maglarul beszélt." (Bakiay E- 1934)

ót valaha ázsiai

akivel Indiában

i,9/
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2. Ábri Biktat útlclcle

1928, július és augusztus hónapokban - Slein Aurél 1t,16 57x1,6 e]]gnelq- sérúlt

csigolyával, rossZul kezelt lil'usszal, rnaláriás betegen, sa]át pénzéból felszerelt

szerénY expcdicióval indult N},ugat,Tibetbe, ÚtJának fii cel.ia Kőrösi csom,r Sándol

NyugarTibctben lévó egl,kori lakóhcIleinek a Zangla és a Phuktal-ko]osloíoknak a

i'elkeresése volt.
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3. Ábra Találkozá§ St€in Au,éllal

Mindkét kolostort sa_iít költségén kiiaraglatot1. angol és magyar n,vel\ú l(ó

em]ékláblávai jelölte meg. (4,ábía)

H€]yszini kütatások alap]án sikorült azonositania Kőrösi Csorna Sándor útvonalát

és a zanglai kolostorban 1ér,ó lakószobáját, Egyedúláltó fotódokumentációl késljtett a

székely turlós nyugat tibeti rnunkálkodásának helyszíneiról Ladak és Zanszkár

Tartományokban.

Bakay elótt senki sen kísérelte még meg, hogy Ladakban és Zanszkárban

Nyugat-Tibet Zord heg,vi világában Csona ]cgfontosabb élctszaka_qzairól

lakóhelyeiról helyszini adatokat szcrezzen, (5 ábra) EZéft volt ki\,éteiesen nag!,

.jeIentilségc ennck az expediciónak



.l, Ábra B^ktá] által €lhelyezctt kólábták a znnglái kolostor falát,

Ó nraga ea aZ utat tekintette k€letl utazásainak legjelentósebb élrnénvének igl

lallott errő]] "Mint magyar enlber, legelentősebbnek n!,ugat-tibeli utamat éíZe]n lde

azzal a célkitűzéssel indLlltaú. hogy nag1, elilciömnek, Kórösi Csoma Sándornak, a

hallratatlattszéke]!'lndia-kulatónak'egl.koritlbetilakhel}'eit,világjelentóségú

munkásságának szinhelyeit felkcresscm Nlrrgat- Tibetbcn a fogalmatnk szerrnti

civilizációnak nvolna sincs. t,áradtsagos úttal, lóháton. g}a]og, sátorozva, minden

szükséges késZ]etet nagával szállina kell utaznia e kutatónak Annvi nehezitó

körülmén}, e]]enére is sikerúlt a s7ékel\ tLrc]ós száz év clijtli llluikásságára \onatkozo

sok Lrj, adrlig isrnerctLen hellszini adatot, emlékct ósszcg_vú]tcnei],



Szia év úin én lehettem az első magyar ember, aki tátta azt a silány, dú|edező

kóodút. melyben Kórösi Csoma csontig ható hidegben, nélkiilözések közepette

megvetette úttörő munkIásságámak alapját. Az embemek valóban ott kell jámia ahhoz,

hogy teljesen áéfeáes§e és értékelhesse csoma életmúvének nagysagát, Ennek az

utamnak sajnos igen nagy rára volt. A "világ tetején", a Himalája kiederq fagyos

régióiban süyosan megbetegedtem" (Bakt]ay E. 193 8),

tr! p) 0 . í. 0- ,^ : n/rx
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5. Ábía Bákiá] libc'iütazÁsi engedélyei

Balta\ l928 ószén tcliesen e}csigázva. csonttá sován},odl,a erkezett \issz,]

Szimlába Kitórt rajta útközbcn a ma]árla és a r,érhas Csak hű szolgáinak

köszönh€tle. hog_"- mégis \iss7akeíu]t o1van hell:rc_ ahol g_vógykezelóst kaphatott

NJikor teljesen telépúIt. Kdzep- és DéI-Indiát jllfta bc l929-ben ce!,lont ker,sie fcL,

F]ljutott Szahaímatiba is Ghandi telepere. ahol lndia legnag,vobb alakja barátságába

tbgadta. Bakta),háíon1 é\,.t tóltajtt Indiában Fol\t(rnosan utazva, tanulnánvozla a

*_}_.l:,.r ,fula*.ü.rL



maharadzsák,abráhminok.ésapáriákfóldjétIsmcrt€egészIndiát,bejártaannak

útnden tartományát,

Maharadzsák palotájában élt, gazdag főurak vendége vol1, de megpihent az

egyszerí! kézmúvesek házában is, a szikh nemesek szerény, de tiszta haj]ékában is,

róhadiszállása Pandzsábban volt, a legendás Lahorban és Szimlában, lndia n}ári

fővárosában, Útjairól rendszeresen ide tó,1 vissza_ ho5- gyűjtéseinek anyagát

feldolgozza. Az angol nyelven kívül megtanulta a bennszülöttek nyelvét, s mivel

nem volt angol, hangm a titokzatos "Mag.varisztán" lakója, egv ol1,an ország fia,

amell,nek az őshazája keletcn volt, lndia szeretettel fogadta, Megismeíte a

Szanáthana Dharma (örök tón,enY) tan(ásait, a hindu val]ásíendszefi,

le]edclng-ktiil. dúsgudag elókelóségektól kezdlt: rudilscrkon és bijlcsek.ln 
'Lt

egészen u cgyszcrű földmi'tvelőkig, minrlen rélegben barátokra akadt, bizalrlas

isllleíóSókíe- reg_,-ogó palotákban óppen úg1,, ntint szegén_\,paraszlok tan!,áját],

i929 július 2-án érkezctt haza Budapestíe Indiai ismcretanyagát élvezetes stilusil

újságcikkekben és magas szinvonalú kön_vvckben adta kózre, Nagy sikerű elóadás

sorozátot taltott a Magyar Iöldraizi Társaságban, nlel_,-nek l930-ban \,álasámán}i

tagia lett l933-ban a debreceni I is7a lstván Tudomán},egyetem proiesszora, Milleker

Rezső szakirodalmi munkássága és hel,-szini kUtatásai alapján doklori cimet jlélt nekj

(6 ábía) Baktay nagyra értékelte eZí a gesztust, annál is inkább, rnert hivatalos

hel}-ről nem mutatmk túlságosan nacv erdek]ódést iránta

l0
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6. ÁbllR Bakiay doktori olileyele

193,1,ben a népszcrii fij]díajzi islicletlc{esztij tbl_,-óiral, A I,öldgi'nb

szeíkesztésével biáák lneg N,íilleker Rczsiír,el és Kéz Andorral eg]-útt Nem \o]t

képzett geográí'us. dc .ió megfigyelőképcssége kitünó leirókéPcsséggc] párosu]t

Elsósorban India k lturá]is kincscit, épitészeti, nrű\észetló,téneti értékeit ismertettc

meg a mag,yar olvasókka1 Magas szinvonalú leirásokat adott kr]zre lndia népeiról,

tcrmészetfoldrajzi jel lemzóiről,

'Bakta], 1945 után páItamódosításra kén),szenllt. az akkori múvelódési politika

lehetel]enné tette a könyvkiadás szabarlságát, de lilfúggesfiették rnagának a Magl,ar

Földrajzi Társasagnak a múködését is, A sokoldalú tehetségge] úregáldoi| tudósnak

szerencséje \olt, a Hopp Fcrenc Kcler,Azsial ]\íúZeumba kerlil1, A g37,1ag indial

gl,újternény rezetójeként rnegt!lelóen tudta kamatozlatni hatalmas mű\,cltségét

Ktizben aZ §gJ,etemen megbizotl eliiadóként - ind mii\éSzeltónénctel tenifut1

ls,nerelrcí]a..,,o clodda\alr,] tnJu.ld\ a/ (mb<ícl \^olilla Lj\ la90,

ll

:a,::::, : .,,- .,, ",.
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"véleményalkotási szabadságát mindig röhbre tartotta a pillanatn\i anyagt

érdekeknél, India cszme.iramlatainak, kultúíájának kózvetitésében óriási §zerepet

játszott, de e tevékenységéból soha nenr kovácsolt rnagának politikai tőkét, elóíyöket,

Szellemi fuggetlenségének megórzóséért ironikus derűvel viselte el a

mellózőttséget, A ll, világháborut követó éúized kényszerú hallgatását is vállalta, dc

tehetségét nem állította meggyőzódésétól idegen importideológia szolgálatába, l956-

57-ben a Buddha születésének 2000, évforciulója alkalmából rendezett ünnepségekre

l'eleségéve1 téIhelett vissza álmai földjére, Az indiai ko,mány v€ndégeként

fol),taúatta iqúkori kutatásait" (Kubassek J, 1990), Kutatási eredményeilöl s7ámos

clőadást tanoft az ortani egl,ctemeken, "Élet és a]kotókedvét, derű,jét, hunorát és

méll,scges humaniznusát nlegórizvc iis7intén hitt a hires i diai eposz, a BhagaraJ-

gíta solaiban: " A lólek sohasem szii]etett és sohasen hal mcg,csak a tovatűnő kerct

ós fbglalal. nrii a halhalatlan lé]ek alkototl lnagá1],l,, az veszlret el , "(Kubassek l l

1963. má]us 7-én Budapesten hall mcg

12



lll. Baktay Ervin az indiai művészet közvetítóje

Baktay az il1diai múvészet eg,Yik legfelkészültebb szakéítóje volt, Ez iránlu

tevékenységében nag}óan segítette az, hog]- maga is múvé§z volt, me]y meghatározta

látásmódját, Másrészt utazásai soíán tetemes mennyiségü ismefetanYagot halmozott

icl az indiai élet mindennapjairól, Azért, hogy India művészetét miné1 mélycbhen és

hell,esen megismertethcsse mindig arra törekedett, hogy megismertesse annak

töíténelmi, társadalmi hátterét ig_"- fogalmazta meg célját] "Az indiai művészct

tolmácsolásában ig}ekeztcrn megvilágitani ajeienségek gyókereit és tön,ényszcrűnek

ieliserhetókibontakozásátDeamúvészetéÍékelésehián!'osmaÍad.haalkotásai

ncmközvctítenckszámunkaélmén)t,AZesztétikaialkoiáselsőrendűcélja.hog]

átárass7aanéZőbeaaataÍalmat.gondo]aiot.jelentéstvag}'szándékot'amelvncka

n-iú\ész tbrma| kil,ánt adni Cs:rk aniikor a mü elcven en]beri taínlma és je]grtse:r

fe1<jcreng elóttúnk. irkkor nondlratjuk, hog}, megkózelitettük, rúegismertük azt a

múr,észetet ame11, a míivet létrehozta" (Bakta], lq81 ),

Bakta}, indiai nrűvészettöítcneti tanulmán,vait fó]eg 1946-tóI a Hopp Fercnc Kelel,

Ázslai Művészcti lvlúzcumban !égczte Nlajd második indiai út]a Során ]g-s(Fban

tanulmányozta a műemlékckel. rnúzeu i g.\ űjteményeket India mű\,éSzete clmii

kúl§,ének második, ja\,ított kiadásában már ezcn újabb kutatásainak ercdménvét is

felhasználta

Nlűvészeti clemzésc elótt lontosnak 1átta 1óldrajzi, óghallati, tofténelmi áttekintést

aclni tndiáró]. hiszen igr érléke]tclhette igazin az indiai lnúveSZet kiirlaklllás.1t

sokszinűségét. Nag\szelűcn ál]apitotta mcg pe]diul India nag} lol1,óinak szcrepet a

településck íejlődésében l]a D,]hi lorlénc]lnét m,§lzsgáliuk, akkor szembeötlii az a

L]



tétry, hogy a Dzsamna folyó h€lw|íútoztatása, magál,nl vonta a viiíos helyének

megváltozá§ít is. A mai Delhit kömyező ágas síkon szétszórva találjuk Delhi "ha

vá{osát", azt a hét többé-kevésbé rombadőlt Vagy épen maradt települést, amelyek

egymást váltotlák itt fel, Irrdia múvészete című müvében a múvészeti fe.jezet€ket, eg],

az adott korszakot bemutató múvelódéstörténeti fejezet előzi meg, Fejezeteiben

igyekszik a jelentós az adott korszakra jelleDzó múveket iárgyalni, s így kaphat az

otvasó ósszefuggó képet a kolszakok és területek múvészeti fejlődésérói (6,ábra),

7, Íbra I dilt m iieDtlé keinel té rképe

Ilogy érzékcltcssem Baktay mii\ószi hozzáérlését és páratlan !ciróképességét,

ezóí1 álljon ift ]ndia. s eg],bcn az cgész világ talán legszcbb épitószeti alkotásáról, a
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Tadzs Mahalról szóló leir.ása: "A Tadzs Mahalt érzelmes, áradozó útleírók annyiszor

dicsőítették, hogy komoly kitikával kell szemüg}te vennünk. De kibir minden

ldtikát, sőt minél behatóbban vizsgáljuk, arrnál jobban kiviláelik az értéke. Ha

valamit tökéIetesnek lehet mondani, a Tadzs Mahal az. Értvé tökéletes alatt aá, hogy

a mú mamdéktalanul megvalósítja a gondolatot, amely létrehozta és hogy nem lehet

másképpen elképzelni, mint amilyen. Ha képzeletben megkísérelji]k bármely

részletében megváltoziatni, tömegét, arányait módosítani, nijoviink, hogy ez

képtelenség, mert a legcsekélyebb elt€rés az adott megoldástól megsemmisitené a mú

meggyózően egységes, hibátlanul egyensúlyos, szeryes, sznte megIendítőnek

neveáető haá§ít, Eá a világ hires építészeti alkotásai kózül csak igen kevésról lehet

elmondani (8,ábra).

8. dbra A l ádz§ uahll

A hcl], aho\,á épitették. kiemeli légles kiinn_t-edségel Ha kompoziciqának g;u i

ntcgle}enésében. a hrlmlokzata felól néZZük, nincs más háttere. mini a tlszta égbo]t, a
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levegő. A ké|o]dah elhelyczett melléképületek-egy mecset és egJ, űnnepi

g)-ülekezőcsarnok- mintegy idézójelbe tcszik a Tadzs Mahalt, még jobban

hangsülyozzák méreteit és foímáit, miítha egymagában á]lna, A nagas,

íég,Yszögletes talapz.it az alkotást kiemeli a köm}rczetbő], A kert nag,vkaFuian

belépl,e, eglszerre pi]lantjüli meg a siremléket, a kapu ivelt keletéblJ foglal,"a ltt

semmi sen,l véletlen, semmi se]n kiszámitatlan esetlegesség, A hatás lenyúgöző"

(Baktay ]981).

Baktay az ]ndus-völgyi mű\,eltség tárgyi emlékeirc tiimaszkodva megállapította,

hog_v az ]ndus-völgYi nép az i,e, 3,évezredben igen fejlett volt, s mindenkeppcn

kapcsolatban ál]t Mezopotámia ]egrégibb nrűvészcté\,el, !'elisnerte, hog,Y a

je]legzelcsen indiainak laítot1 kultúra anrit az inrioárják múvének tartottai,

tula3donképpen a ]ó\,ai korábban kialakult Indus-vijlg],i múr,eltségben gvijkcre7ik S

o1},3n el!,d.ti cs tl]é]\taltalnrú \,ol!. hog!,éveZredckkel rirléltók azt a cililizáciijt nrcli,

]étíehoía F.Ifogadta, hogv rrz indoárják lndiában hatalmas múvelödési folyamatot

inditottak el. de cálblta a fóieg nénet tudomántos körók által vallott né7etet,

niszerint lndia miiveltségét és civilizációlát az indoáriák hozták volna létíe Az

índrrs-völgyi kultúra fe]bomlása rrtánt úgt,nevezett epikus korból nagyon ke\és le]etct

találtak a íógészek az ásatások lol!,amán, EZt Baktay két dologgal magyarázzt

Eg_"-íészt a halottégetéssel. ami nem tette lehctővé, hog"- a halott mellett elhel_lezzék

azokat az eszkózöket. táígyakat lne]!,eket életúk során használtak, ahogv az a/ ő\i

kultúrákban szokás volt N,lásrószt úgY gondolta, hog], eZ a koí nem használt tartós

anvagot mŰ\ Ószetchel

Azindiaikiiszobrasza|kialakulásiinakelózinén}étBaktayal.aéscSo.ttaragásban

liltta Eze] szcmbehel),ezkedett néhan! miivészetlölténésszel Akik azt lallották,

]6



hogy cgészen más eljárás és esz-liöz kell 1á megmunkálásához, mint a

kószob.ászathoz, Ezt nem is kell, és nem is lehet cáfolni, ugyanakkol szerlntc a

művészeti alkotás az embcrból ered, s ez megelózi az anyaghoz járuló mesterségbeli,

tcchnikai kérdósekct Erre bizonyitékul szolgál, hog},a7 egyik domborművön olyan

l'eiirat van. mei,v arra utal, ho8}, csontszobrászok készitették, A kóre való áttérés után,

mely i,e. 3. sázad körüli időszakra tehctő évszázadokon át a buddhista célú művek

határoáák meg India múvészetét, A Gupta korban, mel}, 320-600-ig tartott,

nagl arányú fejlódés ment \,égbe gMdasági, tudomán},os és múvészeti téren eg\arant

Ekkor váLt á]talánossá az ércszobíászat, A f9stészetnek is oz volt a kiemc]kedő

korszaka Bekta!, szcrint, t]zután jc]entős változáSt hozolt a hindu, majd az iszlám, s

vcgiil a nJ1lgau hatás tndia mű!ószetében, N{ii\,énck nlegirasában ig\ckczett a

icgú_]abb kutatások eredméN,eit fi g_ye]cmbe venni,

Bakte\ a7 indiai művészellóilénct területén slcrlctt hitalnlas lslneretall\llsit

továbbadni is töIekcdetl l95l-tiil lendszcíesen tarrilott a budapesti bőlcsés?l,ínn

ahol indiai nepá]i tibcti, hátsó-indiai és rndonéziai nlii\,észettörténetet adott eló,

F]őadásait kicgészitette a Kelet-Ázsiai Múzeunban taitott gyakoriati órákkal, neIvek

során a hallgatók kozle!l.n köZelsógbe kerúlhettek az indiai nrű!észet alkotásaival

lndia mű!,észetének aZ éídeklődók szélesebb tábora elótt való negisfieíését

szolgálták a Baktay által a Kelct-ÁZSiAi Mú7eumban rendezett kiállitások, A/ ]ndia

műveszeiét benutató átlbgó kiallításra ]950 és 1952 között került sor (Renner Zs

1991],

Bakla}, lndia rniirészctéróI i11 l]1úvej gazdagon iIlUsZtrált idótíll(i alkolájok,

rnelvck nra is alapinünek s7á111ltanak- ha valaki cllnéll,cdij, a]apos kutalást aker

légezni cbben a tétnakórbcn

-;;-Ú;;;;
r" )üfli-
\*1:.::'-
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lV. Baktay szerepe Kórösi Csoma Sándor életrajzának
pontosításában

Baktay munkásságának ibntos íésze Kőrösi Csoma Sándor életmüvének tiszázása,

minél pontosabb, igazabb bemutatása, AZ első keleti útja során 1928-ban

elzarándokolt Nl'lrgat-']]ibetbe, hogy felkcresse a széke}y vándor éleíénck és

munkásságának legfontosabb szinhel_veit és hogt a még lellelhető adátokat

ö§szegyújtse, Kórösi csoma Sándor életéról Duka Tivada, művét tekintette alapvetó

fonásmunkának Ez a mű felbccsűlhetetlen értékű, melt ha ez nem született volna

meg, akkor valószínúleg ma sokkal kevesebbet tudnánk Kőrösi Csomáról, de mivel

Dukának nern \,olt leh.tóségc N\ugaGTibetben kutatni. czért aradtak hián1,osságok

és té\,cdések Kórösi Csoma Sándoí óletrajzában,

Balla},nak hel!,rciga7ító és kiegészitó tórek\,ésci fóleg Kórösi Csoma Sándor

incliar ós libctL utiara és otíani tanóZkodásinak kiiri]lmén_veirc irán)-ult, Kóriisi Csolna

Sándor jcl]elnét. magirtartását tekintvc arni eurtlpai kömyezetbcn kulöncnck

túlligyelúezelrnek. igén},telennek hatotl, aZ a tibetick és buddhisták kö7ött e,én}nek,

érdemnek számitottak. ijrTe bizon},itéku] India óS 'I'ib,t legalább két ér,czredcs

bö]cselete szolgál_ n,tel],szerint a tudósra, bólcsességre töíekvő ember ncm léphel a

mcglsmerés út]ára, ha nincscnek meg bcnne bizon,"-os elófeltételek, kóvetclmén},ek

1l},cnek nrint szclidség, igazrnondás, önmeglaítóztatás, tisztaság, elégcdettsóg,

ónfegl,clmeZés Bakta!, úg]- je]lemezte C]somát. mint aki ezen ismereleknek

tökéletesen megtilelt EZek a llllai.]onságok kilqczetten alkalnassá totték nyugat-

tibeti út]ára. ahol llszeltók, becsulésl é,eztek iíanta Csoma útvo]ralát a Ilaibár-

s7olostól kczcive Bakta), isJó| lsnlcfte. hiS7en maga is végigláía (9,ábra)
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9. Ábí,t Kőrösi Goma Sándor útj;t

Ennek az útnalt lóbb állonrásai: Pesavaí. Attak. Ravalpindi, I)zshclam, Gudzsrat,

Lahor_ Amritszir, Arnbála, Delhi, Agra, Kánpur, Alláhábad, Banárasz, Petía

Itádzsmahal. Mursidábád, Kalkutta,

KóröSi Csoma Sándor vállalkozásában jelentós \,á1lozást hozott. hog], Lchbó] nem

tudott továbbhaladni célja t'eLé, Cholnokr lenii -(Zerint Csolna azéít nefi lnent lo\,ább-

merl Lehben tudla meg, hogy a tibcti nl,eh,és a buddhiznrus ismeíete nélkül nag!,on

nag\ \,eszél},t je]entctt volna szlrmára a Tibcten kercsztűl való átbaladás, Bakta,\

szerint e2 léIreértós Először is fontosnak ]átla Tibct területi elhelyezkedésének

tisztiását. M§l1 ha egl,ediil Nag!,-'i'ibetet étlik alatta, akkor csoinának sehol se]l1

kellett volna átmennie Tibetcn Ha viszont Nag1,,Tibcthez hozzár,eszik Nyugat-

fibetel és l-adakol is. akkor Csorna mír rnajclncm egr hónap]a Tibetbcn ]áít anólküL,

hogr bántódás éíte \Qlna. peciig ekkor még nem iSmerle a tibeti nyclvet é\ c

butldhizmLrst. Íg1, hát azok a liltevések sem bizon}ultak igaznak, hogy azéí ke7dtc el
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a tibeti nyelvet tanulni Kőrösi Csoma, hogY később folfathassa útját Közép-A7siába,

a magyarok Óseit kutatni Bakta), , Csoma életének ezt a fordulópontját á77al

magyariááa. hogy valószinúleg anyagiak hianyában nem tudta vállalni a teljescn

ismeretlen. bizon!,talan kimenetelú utazást, A 1o\,ábbjutása 1ehetellenné vált, végképp

magála maradt,

Bakta} tisztázta iroda]munkban €lóször, l929-ben KőIösi Csoma útvonalábn esó,

egyik fontos állomásának a helyes nevét, Zangláról van szó, ami egyben fejedelemség

székhelye volt. A hibás Yangla név & Csoma irodalomban onnan ered, hot}" Duka

Tivadar eá a lormat vette át Moorcrof1 l841-bcn kiadott útleírásából, Csonra zanglai

nunkásságának nehéz körulményeiról Baktaynak sikeíúlt a h,lyszinen adatokat

g.vű]lenie, Zanglában taiálkozott eg].' ol1,an hel_,,i örcggel, akj elmondta, hogr opla

sokat bcszélt Szkander bégról. s még Csoma Szobáját is megmutalta neki a zanglai

koloslorbln í10 ábra} Az öreg ktjzölte aZ\ is. houv Csoma idelónek ragl rószét kicsr

szobáiában tanulással és olvasással töltótte. s Inég a leghidegebb télben sen1 g\ u]totl

tüzet. En valószinűleg azéít tettc jgv. meít a fuSt megöditotta volna a szcmét, nmir,

ir tanulmán1,ok folt,taiása lnia|t nagl,szűkségc \tlt. c7éI1 kimélnie kellet (l1ábra)

Azokat a \,éleményekct, mell,szerint kétségbe vonták, hogy Kórösi Csoma Sándor

tén]-leg fűtés nélkül húzta voina ki a keménl,telet, Baktav szeméi,ves tapasáa]álá\,al

cáfo]ta l,eiíása aiapján N),ugat-Tibctben a fűtést nyitott ttLheilyel oldották meg,

kémén}, vaey tistlbgó nélkül. N'íás futesl modrlal ncm taLaLkozott ig! d zanglai

kolostorbansemfúthettekrnáskéllt'seZalap]áiteljesenellogadhirtóaZaZallásponl,

hog] CSoúa igcü nchóz kó.Lilnrén}.k köZó!t dolgozotl Zanglában,
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l0. Ábrn A záttglai kolostoí

Kiirösi csoma Sándor életénck puktali s7akasz& is tisztázásra szorult Bakta!,

szerint, Akkoriban olyan vélcményck is napvilágot láttak. hog},Csoma nen1 is lakott

Pukta]ban. Bakta}rnak itt is sikenilt félkutatni ol,Yan őregeket, akik családi

szájhag,",onrán! útján emlékeztck a nagy székely úta7óra 
^z 

eg],ik idős 1ibeti mig 3

helJ,ét is meg tudia nrutahi annak a kun!,hónak, amel!ben Kórösi Csoma lakott,

JclcntóS volt mé_! l]akaYnak a7 a Vólcminve. ame]\,ct CsoNa munkájának ango]

megítéléséíól aikotott
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11. Ábra Baktly rajzl C§omá szobájáról

DLlka Tivaclar a Csoma élctrajzban elhal]galta az angolok viselkedését Kórósi

(]somá\,atl s7en1ben, feite ea azélt, mcít f)Lrka rnagil is angol ál]ampolgáí lelt, es

Jelen!ős körökkel kerúl1 kapcsolatba Az csemén1,, ameh,rendkívúL bántotta Csoma

i;nérzetét aZ \olt. hog}, a brit-indiai kormány mcgjelentetett e9}, szin!e

hasznavchetct]entibetiszótárt,aSziránpuriszótárt.sezzelúg!'lekintette.hog}

Csomatovábbikulatásairanincssákség'Ezadolognl.ilvánnagyonórzékenJen

érjntctteKőrösicsolnát.hiszennég}évenátigennehézköÍúlmén-vckközÓtt,

hal]at]an eróleszitések közepctte alapozta meg a tibeti nyelvtant és szótáít, s eííc a

múre már ncm tartottak igénlt, Szerencsére a Sziránpuri szótárról Európában hamar

kiderúlt. hog\: cftéLlelen, s ez jobb bclátásra birta a brit-in<lrai kom]ánl,t Ezután maí

támogallák Csonrál nagl nrűr,énck létrchozásiiban l log1 Bakt8\,nak sikeíiilt i(]bbé-

kcvésbé tisááz|ia Kórösi Csorna libelj munkálkodásának ténrlcges kóíulmén]eil,

rn.gérthetjllk lnlért iijt ann}-jra Csonának a7 angolok viselkedése vcle szemben
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V. Hagyományápolás Baktay szülőhelyén Dunaharasáiban és
Eíden

A Dunaharasáiban múködó Bal,1ay Ervin Gimnázium és vízügyi Szakközépiskola

tant€§tiilete 1974. 1amlx 26-i ülésén hatfuoáa el a gimnázium nevadojának ünnepet

(l2.ábra). Ekkor döntöttek anól, hogy a taJtulóift§ág, a sztilók, a meghivott

vendégek és a tante§tüet minden év janwir utolsó péntekjén tanítis nélküli

iinnepnapon eí ékeák Baktay Ervinr€, a nev€s indiológusm, Azéít ekkor, mert

janaár 30-án van Mahátmá Gandhi, a lügg€tlen India megteremtőjéngk, a világszerte

elismert békeharcos halálának é!,|ordulója. A Baktay Emlékbizotság is ekkor alalrrlt

meg, mellmek azóta is Cúl JóZsef tanár uJ az elnöke,

l2. _{bra A Bakta) En,in Gimnjizh,In és \'ízűgyi s7"kkólópisko'á

AZ alapitó okirat szeainl c nap folyamán olvan tartalmas, szinvonalas műsoros

elijadásr kell szen,ezni a diakok illetiiLeg a meghivott mű\és7ek kö7remúkődesé\el,

me1_1- néltóan kifejczi a nér,adó iránti tiszte]etet és maradandó élménvt nyúJt dláknak,

szuli!knek. vendógeknek cs a tanároknak egvarant
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E napoí alapíttatott a Baktay vándorü, melyat az az osáály nyer el, mely a

pontversenyben a legeredményesebb, A pontversenybe a tanulmányi átlag, a

mulaszt|ásokalal.r-rlása,aziskolai,megyeiésországosversenyekenéspályáaatokon

elért eredmények, a magataúást érintő dicséraek és elmaiasáalások sámíthatók be,

1990 óta a nyeh,\rizsga eredményeket is figyelembe kell venni,

Baktay Emlékéfembgn része§iil az a tanuló, aki a meghiídetett Baktay-pályitz'tott

első díjat nyer el (l3. ábra). Ugyancsak ezen kitiintetésben reszesül,áz a diák, akinek

munkáját példamutatónak itélte meg a tanárok és diákok szavazata, E díjban részesül

még az a hallgató is, aki kulturális vagy sport teruleten kiemelkedő teljesífonén}4

nyújtott,

13. Ábrá BáktáJ- cmlékéíem

Baktal.Kisérem tula]donosa lesz éventc oszlályonként eg},-cgJ,, az osíál)'tiinök

által javasolt és a7 osztál} áltaI megszavazott arra érdcnles tanulo

Bakta!,Nagleíen]b.n .cszcsiil a tantes!ú]et titkos sza\a7ata alapiíil] n

nevelótcstülcl eg\,tagla Jaraslatot az emlékbilottság tchot, üa\imüm háíoü szen'e]\
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ere]éig, Kúlsó személyek is részesíthetők ezen éremben, ha az iskola \agy a Bakta!,-

kultusz érdekében érdemet szereáek,

1996, október 2]-én az emlékbizottság úg}, döntott, hogy a Januári ünnep\Ég

nleglaíása nehézségekbe ütközik (fé]évi tcendók, továbbtanulás, érettségi vizsgarc

jelcntkezés), ezért a javasolt idópont április 2ó, En,in-nap. mely a Fóld Napjár,al

összevonható.

Az cmlékbizottság .javaslatára l995-ben a képviselótestúlct a gimnázium előtti

egykoIi Piactclct Baka), Ervinlól ncveáe el. Ugyancsak aZ emlékbizottság Javaslata

alapján újitotta lcl a7 őnkonnányzat a szrilői haz falán az cmlékáblát, mellnél

minden é\ben a Bakta!,-napon a 1udós ózvcg],ének jelenlétében a polgármester úr_ az

cnlckbizottság és a diákok kópriselóje koszoíút heh,ez el ( I4 .ibra)

14. Ábíi EnlléktáblA a szü|ői ház fálán

^ 
3] é\,e műkódó középiskola. -\,iSszatekint\ e ez nem nagl, idó. nrégis

hagyomán}1 tuilott teíemtenj, Fbbcn nag) szerepe van a Bakta}.napnak. me]\,

fclr,állalta a ptrlgári rskolai örókség 10\ábbadasát ós a lclepülés li]ághiíii szulölt.

Bakta! Erlin kultlLs7iinak órzésór (]5 ábra] E nap ós az jsko]a kulturiilis krsrLgarzesa
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az alapja, hogy ily rövid idő alatt Baktay Eívin öröksége és a nevét vis€lő középiskola

elválasáhatatlaí! Iésze lett Dunaharasztinak és kómyékének (IGltenecker F, 1999),

A Baktaa Éroin
Girn róziafi és vízűgyi

Szakközepiskola

TANíEs,finETE

tisnelettel ,lglhívia Ön! az

7ggg. á?lilb 23-ón @énteken)

aln 4?-?r,4?
13.00

?RoE?.4 :

. áz &t!la á.k}rrlrJt Á

Ilelyszln. ]ób4 {aib
Mnwlőjai hl.,
(Dh , Tánc§6 M.|.2 )

Llalóaé.z lldikó - szdbó sóndol
sfub szfr hé stk ki á]l ít L.nl

si fr o F!í t3 ! b ry! í t s l óf, óo l sz
í!-?lyszln Bnka-! 1ifrráuufr

(Dh, Brrj,! lér 1 )

,7 kkóla knn aftn!| ['ftr

B&1n! Erú| ú éHrb)á)ifrak

l5, ibra llcghí\ó a B,tktá} nnpra

É.rrlen a Mag,var |öldralzi Múzeurn állandó kiállitáSsal enlékezik rneg Bakla!,

En,inről. A múzeum kertjébcn lalálható szoborparkban l99l szepiembcr 29-ón

avanák fel Bakay En,ln szoborporlróját (ló ábra), Domonkos Bóla szobrászniir e:u

alkotásiit \7 ünncpség minlcg\ hiromszáz lőn"-i íesztle\ójc kózótt mcgielent

Surindcr Lal Malik. az Indiai Kózlliísaság nag\kóVetc. és a tudós öZleg!,e, Bakta},

Frainné. Aditi íKubasSek J. l9l)-])

2ó
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Vl. Baktay Ervin megjelent könyvei

Rabindranath Tagore - Budapest, iővárosi Kön}""-Lapkiadó, 1921,

Szanghara, Indiai elbeszélések gyújteménye - Budapest. sacelláry, Pestj

nyomda, 1921,

Róindnnath TagorQ: az ember, a múvész és

Világirodalom Heller nyomda, 1922,

a böics - Budap€st,

Gan<lhi, Mahatma Gandhi az indiai szabadsághős könFe - Válogatott

lordítások, bevezetó Baktay Er!,in - Budapest. Atheneum, 1926,

A világ tetcjén. Kórösi Csoma Sándor nyomdokain a nlugali 'I'ibetbe -

Budapest, Lampel 1930. 193,1,(Magl,ar Földrajzi Tátsaság Konyrtára, 25,

Szaln]

Inrlia múltja és jelcne, r,allásai, népélele, r,árosai. ájai és műalkotásai LJl

Budapcst, Singeí és Wo]1ner. i9,11-32, ]9:tl

Mag}-ar utazó lndiában - Budapest, Singer és Wolfner, 1933.

A boltlog völgy országa Baíango]ások Kasmiíban - Budapcst. Fíanklnr, 193,1

l\,tagr-aí Földra.jZi Társaság Kón},!tára. ,15.szám )

A ncsszeségek \,ándora. Kőrösi Csoma Sándor Indiában és Tibetben ,

Budapcst, Singer és woli'ner. l9]4. Móra, ]9ó0

Szanálana dharma. az örök tónén},- Budapes{, Rér,ai l936

Pand,.Sáb. aZ (ll Fol\o orszilga - Budapest. Franklin. l9.]7 ilvlagvar lióldralzi

Társaság Krjn!,\ tara_ 5-1 szám]

4,

).

6-

9.

7.

8

10,

I1.

:3



12. Hindusáán - Budapest, Frarrlilin, 1938,(Magyar Fóldrajzi Táísasag

Kön}úára, 58. szám)

]]. lndiai éveim t Jl. Budapest, Révai. 1938, 1939,

14 Királyfiak földjén, Rádzspulána és Gudzsarát - Budapest. Franklin,

]939,(Magyar Földrajzi Társaság Kön}atára, 6,1, szám)

l5, Jancsi nyeregbe száll (i{úsági regény)- Budapest, Révai. 1940

16, A diadalmas jóga, Rádzs jóga, A megismerés és ónuralom tana - Budapest,

Pantheon. ]942,

1']. 
^ 

llá.omszéktől a Himalájáig, Kőrösi Csoma Sándor é]etútja - Budapest,

Vörósvár!,. 19,12

]8 lndla s7abadságot akar - Budapest, Pesti Lio!d, l9,12,

19, A csillaglqtés kön),\e- tsudapcst. Magánkiadás 1942, ]913, 19,15

\1ctrupoliirn \Icrlag. 1979. Szépirodalni.1 9 89

20. India bajlcsessége, A hindu világszemlélel isneftetése - Budapest. Phanteon,

1943

]] Indian stone sculptuíc in the Blldapcst Muscunl ol Eastem Asiatic Arts -

Budapest. Alradémiai Kiadti, ] 95,1

' 
India mitvészcte A Kelet áZsiai Míi\észcti Múzcum lndia kiálljtáSa -

Budapest, Tőrténelmi MúZcum Sokszorositása, I955, 1956

23 India múr,észete a töíéneleln és művelódés ker€tébcn az óskortól á xx

szazadig, Budapcst, Képzómúvészct] Alap. 1958, 196j. 198l

21 Kő.ösi (]Solrra Sandoí- tsudal)esl. C ondolat,lrinr i. I962, 196], l9ll4

]9



26.

25. Indiai rcgék é§ mondák. VáIogaás a lvíIihábharaából és a Rfunájaníból,

válogatta és feldolgoáa: Bakiay ErviÍt - Budapest, Móra, 1963, Madách-

lMóía,797'7 , 19'79, 1986,

Die Kunst Indiens. Übenetzen: Ediü Róth,Heinz Kucharski- Berlin-

Budapest, Terra- Akadérniai Kiadó, 1963.( Kovács S. 199l.)

Vll. osszegzés

Szakdolgozatomban Baktay Ervin életraizát ig],ekeztem korabeli nl,iiatkozataiva1

és neves szakiróktól idéZve bcmutatni, T.ttem c7t azétt lllert egy színes, nag.vszcrú

eg],éniség éleiét nel]] akarlan] le\ikon szeíűen bernutatni. I\,íunkámat nehezíi.ttc

hog], nagJ,3r ll),elvú elctlqjZi lnú ncJn .ielcnt meg ri)la

Dolgozatomban mé]tatói szerjnt is két lcgfontosabb érdeméve] foglaIkoztam A7

általa hőn szeretet1 lndia rnú\,es7etével kapcsolalban ol1,an hatalmas ismcretan!,agla

tclt s/crt és ol1 móclon tudta tolll1ácso]ni. hog}, ez a műve alapvetij e\

megkerúihetetien ]ett India rnű,"észetónek tárg\körebcn

l\,1ásik kimagasló és e]é\,úlheteden érdcmc vo]t. hogl személ},esen lelkereste

Kórosi Csoma Sándor a világhirű kulaló munkálkodásának helyszineit, Ezzel néhány

dolgot 1isztiizni vagy cáfo] i tudotí a Csomáról megjelent korabeli éietraj7ok kaprsan

Ó érzékeltette velúnk igazán azt. hog\ Csoma mil],en körúlrnén!,ek kózötl végezte

kulalásail, s ezze] hozzáláíull alrhoz. hogy Csomál aZ a tiszlclel és lnegbecsij]és

övezze haziinkban_ amit rnunká]a aiapJán kiérdemelt



Tcímészetesen nagyon értéke§ek a Mag]-ar Földrajzi Társaság Könvvtára

sorozatban megjelent indiai útleirásai. Ezek a mírvei a széles olvasóközónség sámara

készűltek. icbilincseió stilusban, közérthetó előadásmódban, Nem feledkeáetúnk el a

népszeíú ism.retter]jesáó folyóiratban, A Fóldgömbben mcgielent ííásairól sem,

Mun}cámban fontosnak láttam kitémi a hagyomán,vápolásra, Ebben az

értékválsággal kúszködó, összezavarodott világban jó érzés volt szemé]yesen

tapasztalnom, hogy szrilőhelyének gimnáziumában Dunaharasztin mennyire fontos

Bakta},En,in emlékének n]egőüése, ápolása, Az iskola a pedagógiai programjába

felvállalta azokat az érték€ket amit Baktay En,in képviselt, A Bakay-dijak

létrehozásár,al nag1 motiváló erőt hoztak létíe

Erderi a Nlag]-ar tőldra']zt Múzcum kertjében méltó helyrc került Bakta}, Er\in

mellszobra, Kutalásalm során an,]]kor ott iártanl, a rnúzculn igazgatója Kubassck

Janos a l.:lliilgJ obb kulalóknak kúáío tiszlei.tt,l beslélt Baktn!,ról

Végezetiil szük5egcsnek l/rltam ielsolo]ni mcgielent kijnJ,!eit, mert szon]orúan

tapasztaltam, hog] meg nag},obb kiú}a,tárakban sem nagYon tudlak sok mú\,ének

léte7ésérijl,

]l
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Kérdés e k B a kt a t. E n, i n rtíl, I ndiáró l

hd le,.metóI fueúli? éIt Balda, ffi tbFdxgn)
Ki voh Bahay Enin mestere a * Aúí*oúban?
Mikor utazott Bahay Enin elibii *'
Hogl hivtók lndia eglik kgtna* |t *t-* íeilökőjét. aki BaAlay rokoha volt?
^i 

tE a hlres mag.clf uta:ó, akbá 

- 
úJiL fuktay vég12 qkara ;rn n1l

Mlérl nemzeúö:i íontosstigl Wq Eb57-a iraiLi U","ii,irr;'-
Mi IndiaJővarosa?

3. Mi az inLlek közismeft, nag} neír::: . . -9 \orúrJcl Bdkl.l, Erlin konye_ . :
10. Hol születetl dr. Bakldy Ervl]])
l1.Mu kjssttgá: lekintve Bakíq,or::,::, , : .:.ilnld, szabatlitlelében mássa! i,l
, ^ 

log|.\lkozoll. Mit ,,jáís.o!í " bar,::: , : . .: j::?e!é|]l
]). V,ota vi.stlt t*kuhitlk Ra/.M)-l -.


