
Nincs abban semmi különös, ha egy olyan fényképet látunk, amelyen egy fi-
atalember az írógép előtt ül és gépel. Még akkor sem, ha a fénykép hátoldalán
a következő felirat olvasható: „A »Keleti levelek« írása közben. Szimla, 1926
szept.” Mert hiába van a
feliraton egy észak-indiai
város megnevezve, a kör-
nyezet egyáltalán nem
különleges: az esemény
egy kertben, vagy inkább
a kert elkülönített részé-
ben, egy lugasban törté-
nik. Az meg végképp triviális, hogy az írógépen kívül az asztalon egy nyitott
és egy csukott könyv hever (gerincének felirata sajnos nem kiolvasható), s
bár ennek lehetne jelképes értelme is, inkább csak arra utal, hogy az írógép
használója a könyvekben található információkat már felhasználta vagy még
fel fogja használni az írógépelt formába öntött szövegben.

Ha jobban megnézzük a képet, az asztalon egy fémdoboznyi ciga-
retta (Capstan Navy Cut Cigarettes) is látható. Ebben sincsen semmi kivé-
teles, ezt a filter nélküli fajtát, melyet a dobozon szereplő W. D. & H. O.
Wills testvérpár jól ismert bristoli cége futtatott be, ekkor már a világ egyik
legnagyobb dohánytársasága, az Imperial tobacco állította elő. A figyel-
mesebb szemlélő azonban azt is észreveszi, hogy a dohányt nyilván élve-
zettel fogyasztó, a letakart nádszéken elnyújtózó fiatalember hosszú,
combközépig érő, gallér nélküli, jellegzetes indiai inget, kurtát visel, a hoz-
zátartozó, felül bő, lefelé szűkülő kényelmes nadrággal, a pájdzsámával.
önmagában persze még ez sem lenne rendkívüli; de ha tudjuk, hogy a fény-
kép az 1926. június 1-én Indiába érkezett Baktay Ervint ábrázolja, aki
éppen a Magyarság című lapban folytatásokban megjelenő indiai élményeit
jegyzi le, akkor talán nagyobb érdeklődéssel vesszük szemügyre a képet.
Már csak azért is, mivel a gentlemanlike megjelenést mindig hangsúlyozot-
tan előnyben részesítő Baktay a kép tanúsága szerint meglehetősen hamar
átvedlett a kényelmes indiai viseletbe…

Az már némileg szokatlan, hogy a kép sztereofelvétel, vagyis olyan
kettős fénykép, melyet a megfelelő készüléken keresztül szemlélve térhatá-
súként látnánk, habár ez az eljárás már a 19. század közepén jól ismert volt
Európában. Így ez a tény legfeljebb arra utal, hogy a fénykép készítője kísér-
letező alkat lehet. S hogy ki légyen ő, azt fondorlatos módon, szinte véletle-
nül hozza tudomásunkra, az írógép oldalára írott „névjegyen”: U. SHER-GIL.

Az viszont bizonyára különleges esemény lehetett, amikor a szikh
származású főnemes, Umráó Szingh Sérgil (1870–1954) 1912-ben, Indiában
feleségül vette Baktay Ervin nővérét, Marie-Antoinette-et. Első gyermekük,
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a később világhírű festőművésszé vált Amritá már Budapesten született meg
a következő évben, s a nemsokára négytagúra gyarapodott család az első 
világháború alatt is Magyarországon tartózkodott. Umráó Szingh tudós haj-

lamú ember volt, aki az indiai bölcselet mellett foglalkozott irodalom-
mal, jógával, csillagászattal, és nem utolsósorban fényképezéssel,
melynek igen eredeti művelőjének bizonyult: utóbb az indiai fotográ-

fia egyik úttörőjeként tartják számon. Levelezésben állt a hazai orientalisz-
tika nagyságaival, de mindenekelőtt nagy hatással volt sógorára, Baktayra,
aki mestereként tartotta számon. Az időközben a britek elleni összeeskü-
vésbe belekeveredett Umráó Szingh csak jóval a háború után, 1921-ben, az
általános amnesztia révén térhetett vissza családjával Indiába, s még az év
áprilisában Simlába, a brit India nyári fővárosába költöztek.

Baktay 1926. június 24-én érkezett Bombayből Simlába, ahol a Sérgil
család the Holme nevű házában szállt meg. A fénykép készítéséig eltelt idő-
szakban nem tétlenkedett; nem is tehetett másként, hiszen indiai megélhe-
tése függött attól, hogy hetente megjelenő cikkekben tudósítsa a Magyarság
olvasóit az általa átélt eseményekről. Már az Indiába vezető hajóúton rögzí-
tette benyomásait, s mire Bombayba megérkezett, fel is vázolta első tapasz-
talatait a brit-indiai társadalmi viszonyokról. Lelkes cikkben elemezte a
Sivának szentelt, elephanta-szigeti barlangtemplomokat, bár majd’ odave-
szett a visszafelé úton hirtelen kitört viharban. Leírta egy szádhuval való
megismerkedését, aki megérkezésekor „fogadta”, s aki mintegy szimboliku-
san elkötelezte India iránt. Nemsokára útra kelt Simlá felé, közben pedig az
indiai vasút viszontagságait és egy rádzspút katonatiszttel való megismer-
kedését ecsetelte, aki élénken érdeklődött a magyar lovak után. Megérkezé-
sekor pedig már nemcsak az angolok simlái berendezkedéséről – akiket a
kocsihúzó riksák tartásának divatja miatt Mikszáth sárosi gavallérjaihoz ha-
sonlított –, hanem a helyi kísértettörténetekről is tudósított, egyszóval jog-
gal vélhette úgy, hogy megérkezett. Beilleszkedett a Sérgil család életébe,
rajzolni tanította Amritát, és portrék festésével próbálta kiegészíteni jöve-
delmét. Október 11-éig, azaz majdnem négy hónapig tartózkodott Simlában,
majd az év végéig ingázott Simlá és Patijálá között, mielőtt ténylegesen el-
kezdte volna bejárni a kontinensnyi országot. De most a Holme lugasában ül
és a következő Keleti levelet gépeli. Feltehetően épp a simlái bazárok életéről.
Még nem tudja, hogy valójában mit keres, mire kíváncsi Indiában, mit él majd
át, de lejegyez mindent, amit lát, megtud és gondol, folyamatosan.
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Baktay Ervin a Keleti leveleket gépeli. Umráó Szingh Sérgil felvétele, Simlá, 1926. szeptem-
ber. A kép hátoldalán Baktay Ervin kézírása: A „Keleti levelek” írása közben. Szimla, 1926
szept. Sztereofelvétel, zselatinos ezüst, 2×7,8×5,7 cm. Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Mú-
zeum Adattára, Budapest, ltsz. F 2013.115
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