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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XXV. 2017 

Gergely Aletta

Sztereotípiák és előítéletek a 19. századi magyar 
útleírásokban

A tanulmányom témaválasztását az ázsiai gyarmatok, ezen belül az 
India iránti érdeklődés határozta meg. A századforduló magyar utazói 
szívesen választották a brit korona ékkövét utazásuk célpontjául, ezért 
a korszakból számos útleírás áll a kutatók rendelkezésre. Motivált az is, 
hogy terjedelmes és friss a magyar – illetve külföldi irodalma a témának. 
A kutatásom újszerűsége abban rejlik, hogy az Indiába látogató magyarok 
sztereotípiáit és előítéleteit vizsgálom az utazási irodalmakon keresztül. 

A Kelet és a Nyugat ellentéte a középkor óta fennállt. Ehhez az is 
hozzájárult, hogy az Ázsiában élő népekből az adott korszak politikai 
gondolkodása, mindig olyan ellenségképet kreált, ami félelmetes és ért-
hetetlen az európai lakosság számára. A 19. század végén és 20. század 
elején számos útleírás és magánlevél maradt fenn Indiáról, amely rög-
zítette a keletre látogató magyarok élményeit. Azonban az Európa felé 
közvetített barbár keleti kép az utazók szubjektív benyomásain, sztereo-
tipizáláson, és strandardizáción alapult. Tehát kritikával kell kezelni a 
fennmaradt utazási irodalmakat. 

Az Indiában kalandozó magyarok vallási, faji, etnikai különbségek 
figyelembevétele nélkül fogalmaztak meg általános tételeket a terület-
ről. Az indiai társadalomra univerzálisan rásütötték a műveletlenség és 
a primitívség bélyegét. A beszámolók úgy mutatták be a Keletet, mint 
egy nagy, arctalan, civilizálatlan, koszos és barbár tömeget, ami nélkülöz 
minden megkülönböztető jellemvonást és eltérést. Nincsenek egyedi ese-
tek, mert mindenki egyforma. Legtöbbször a keleti ember megnevezése 
helyett az utazók általánosított jelzőket használtak alanyként való meg-
jelölésként, pl. primitív, a bennszülött, csőcselék, keleti, ázsiai, nyugati, 
fejlett. Ezekből az ellentétpárokból, ha rejtetten is, de kirajzolódik a fej-
lett nyugat és a barbár kelet ellentéte. 

Az utazási beszámolókban az európai és az ázsiai terület élesen 
szemben áll egymással. Azonban nem szükségszerű a két világ egymás-
hoz hasonlítása és értékeiknek ütköztetése. Az utazási írók mégis igye-
keznek a két világot összehasonlítani egymással, ebben a versengésben 
pedig a keleti kultúra rendszerint alatta marad a nyugatinak. Hiszen míg 
a nyugattal a racionalitás, higgadtság és civilizáltság azonosítható, vele 
szemben ott áll az évszázadok óta megrekedt kelet, a babonás, gyerekes 
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szokásaival, vallásaival, amelyek idegenként hatnak a logikusan gondol-
kodó, materialista világnézetű európaiakra. 

Az utazási irodalmakban gyakran találkozunk az idegen kultúra 
leegyszerűsítésével abban az esetben, mikor egy adott cselekvést, szo-
kást az utazók nem tudnak magyarázni, vagy nem értenek. Ilyenkor nem 
kutatják tovább az adott cselekmény hátterét, hanem egyszerűen elintézik 
azzal, hogy naivak és gyerekesek az indiai emberek. Más esetekben ön-
kényesen emelnek ki egyedi, a nyugati szemnek szokatlan eseteket, ami 
még tovább távolítja az európaiaktól Indiát. Így a két kultúra szakadéka 
mentén megszületett a „mi és ők” csoportja. Ahol az egyik csoport a má-
sik fölé akar kerülni. 

 Az utazók gyakran élnek egy-egy idegen kultúra bemutatása al-
kalmával bináris ellentétpárok használatával1. Az ellentétpárok forrásai 
sztereotipizált tulajdonságok és vonások, például „keresztény-barbár”, 
„fejlett- keleti”. Ezzel az eszközzel érik el a saját, és az ismeretlen kultúra 
minél távolabb tolását egymástól. Miközben az utazó egy távoli országot 
mutat be, akaratán kívül a reflektál a saját államára. Vagyis az idegen 
kultúra lealacsonyításával, és negatív jelzők párosításával a saját kultúrá-
jának hagyományait felértékeli, Európát előremutató, fejlett földrészként 
tünteti fel. 

Az utazók felsőbbrendűsége érzékelhető a beszámolóikban. Már az 
utazás mozzanata is, az hogy elindulnak Európából egy ismeretlen kultúra 
felfedezése céljából, csak egy művelt felvilágosult gondolkodású ember 
szenvedélye lehet. Másrészt az utazók hősként tekintenek magukra, hi-
szen ők azok, akik útra keltek feltérképezni egy vadnak és ismeretlennek 
tartott világrészt. Szembenéznek számtalan veszéllyel, betegségekkel, 
mindezt azért, hogy hírt adhassanak a nyugati világnak a keletről. 

Az útirajzok amellett, hogy az olvasónak az idegen világról új is-
mereteket kínálnak, a szerzők számára „önszínreviteli praxist” is jelent.2 
Ahogy Illyés Gyula írja: „Aki messze földön utazik, saját lelkét is bejár-
ja.”3 Az utazásnak a tényleges fizikai mozgáson kívül lelki aspektusai is 
vannak, hiszen az írók távoli tájon tett felfedezései egyben a saját maguk 
mélyebb megismerését is eredményezik. A szerzők önképe a kívülálló 
emberrel való interakcióban formálódik. Fontos azonban észrevenni, 

1  Kármán Gábor: Identitás és határok. 17. századi magyar utazók nyugaton és keleten. 
= Korall, 26. 2006. 72–98.
2  Szirák Péter: Ki említ megérkezést? A régi és a két világháború közötti magyar 
irodalmi útirajzról. Bp., 2016. 10. (továbbiakban Szirák, 2016.)
3  Bitskey István: Mars és Pallas között. Múltszemlélet és sorsértelmezés a régi 
magyarországi irodalomban. Debrecen, 2006. 175.  
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hogy az útleírás mikor válik az utazók regényévé. „Nem mindegy ugyan-
is, mondhatnánk, hogy az én alkotja-e meg a táj olvasatát és csak ebben 
önmagát, vagy a tájformák és kulturális alakzatok mutatják fel az én 
olvasatát, és csak ebben önmagukat.”4

Az útleírások a 19–20. századi Közép-Ázsiát a zsarnoksággal, kul-
túrátlansággal és elmaradottsággal azonosította a nyugati világ. Olyan 
földrészként, ahol évszázadok óta minden változatlan. Mivel a keletről 
való ismeret forrásai az utazók voltak, így a közgondolkodásban a civili-
zálatlan képek sokszor sztereotípiák és előítéletek formájában rögzültek. 

Az utazási irodalom tanulmányozása lehetőséget kínál arra, hogy 
India földrajzi körülményeit megvizsgáljam, ami közelebb visz a poli-
tikai gondolkodásuk, az államok kapcsolatrendszerének, politikai intéz-
ményeinek megértéséhez. Egy-egy idegen kultúrát csak akkor tudunk 
megérteni, hogyha a saját közegében, feltétel nélküli elfogadással vizs-
gáljuk nélkülözve az európai keresztény értékrendszerünket. Azonban ez 
a feltétel az utazók írásaiban nem valósul meg. 

Az írásokban szembetűnő, hogy az utazók által egy civilizáltnak és 
műveltnek vélt kultúra képviselőjeként, európaiként érkeztek keletre. 
Nem tudták levetkőzni az európai keresztény értékeket, és ítélkezve, 
személyes véleményt formálva etnocentrista szemüvegen keresztül a 
nyugati világrend tükrében értékelték Indiát. Ezáltal torzított valóságot 
teremtettek. Ugyanis az utazók mindvégig kívül maradtak Indián, abban 
az értelemben, hogy csak magas társadalmi réteggel kerültek közvetlen 
érintkezésbe, ha tehették, a kapcsolatot kerülték a köznéppel. 

A beszámolók torzítanak abból a szempontból is, hogy az utazók él-
ményei csupán egy-egy városra, országrészre vagy népre korlátozódtak, 
nem járták be egész Indiát, és ennek ellenére kategóriákat állítottak fel 
és egyoldalúan jellemezték az egész indiai lakosságot. Miközben India 
megosztott vallási, etnikai téren, és országrészek között is különbség van. 

Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy a magyar utazási irodalom a 
fehér ember felsőbbrendűségét mely sztereotípiákra alapozta. A leggya-
koribb sztereotípiák az indiai közegészségügyi állapotokra vonatkoztak, 
ami magába foglalta a higiéniai hiányosságokat, a fertőzésveszélyt és a 
lakhatási körülményeket is. A második téma az angolok és indiaiak közötti 
kapcsolat. Az utazási irodalom szerzőinek egy része az angolok jóindu-
latát és megértését hangsúlyozta Indiával szemben, míg az utazók másik 
része ennek az ellenkezőjét állította. Viszont egyöntetű volt a vélemény 
a gyarmaton megszülető új rétegről, az anglo-indiaiakról, akiket sem az 

4  Faragó Kornélia: Kultúrák és narratívák. Az idegenség alakzatai. Újvidék, 2005. 
13–14. (továbbiakban Faragó, 2005.)
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angolok sem az indiaiak nem tartottak elfogadhatónak. Ez a harmadik 
elemzett téma. A beszámolókban visszatérő toposz az indiai nők hátrá-
nyos helyzete, akik tárgynak minősültek, és sem az állami sem a vallási 
életnek nem lehettek részei. Az európai utazók műveletlennek tartják az 
indiai embereket, de nem vették figyelembe, hogy másféle tudásra van 
szükség Indiában és Európában. Az utolsó téma az indiai iskolák kérdés-
körét elemezi. A kutatásomhoz Baktay Ervin, Gáspár Ferenc, Germanus 
Gyula, Geszty Júlia, Hajnóczy Rózsa, Széchenyi Zsigmond és Vámbéry 
Ármin útinaplóit, magánleveleit, utazási beszámolóit használtam fel.

Közegészségügyi állapotok

„Ebben az agyonmételyezett járványországban mindenre el kell ké-
szülni.”5 – írta Széchényi Zsigmond a beszámolójában. De idézhetnék 
Vámbéry Ármintól is: „Akár az iszlám hívőit, akár Buddha követőit te-
kintjük, e földrészben mindenhol gonosz rothadást találunk.”6

A Széchenyi és Vámbéry idézetek jól példázzák az Indiába látogató 
magyarok megdöbbentését az indiai városok közegészségügyi állapota 
láttán. Az utak mellett a nagy településeken tömegével épültek egymás 
mellé és fölé a piszkos, levegőtlen házak. Az utcákat állandóan ellepték a 
koszos nyomorgók tömegei, akiken nyüzsögtek a döglegyek és a tetvek. 
„A fényes kék legyek zümmögő raja pedig nem válogat [.…] Egyforma 
szívélyességgel száll a vak gyermek szemére, friss banánra, lepra rágott 
lábra […] Ide-oda szálldogálnak a döngicsélő döglegyek.”7 Gáspár Fe-
renc is megerősíti, hogy az indiai emberek nem tisztálkodtak rendszere-
sen, és váltóruhájuk is csak a jómódúaknak volt, így egy idő után valóban 
szemmel látható gondot okoztak a tetvek. 

Az Indiában dúló fertőzésveszély egyik forrása a Gangesz. A víz-
ben az állati és emberi maradványok minden formája fellelhető volt, 
amellett, hogy ivásra, mosásra és mosakodásra is használták a folyót. A 
hagyomány szerint minden évben egyszer a gyógyíthatatlan betegeknek 
és egészségeseknek egyaránt meg kellett fürdeni a Gangesz vizébe, hogy 
a bűneiktől megtisztulhassanak. A temetési szertartásokat is folyónál vé-
gezték. A halottak egy részét elhamvasztották és a maradványaikat szin-
tén a Gangeszbe szórták. Gáspár Ferenc így emlékszik vissza a látványra: 
„A korsóból kiöntött port a szél ráfújja a fürdőből kiszállók vizes, testére 

5  Széchenyi Zsigmond: Năhar. Bp., 1974. 327. (továbbiakban Széchenyi, 1974.)
6  Vámbéry Ármin: 1873. Megnyitó beszéd és évi jelentés a magyar földrajzi társulat 
1873. január 12-diki közgyűlésén. = Földrajzi Közlemények, 1/1. 1873. 21.
7  Széchenyi, 1974. 32. 
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és oda tapad. A behintett hindu egy cseppet sem törődik a bőréhez tapadt 
embertárs-maradványokkal; hiszen a szentjeiken ujjnyi vastagon fekszik 
a szennyréteg fölött a hamuréteg.”8 Azokat az embereket, akik himlőben 
vagy leprában hunytak el, nem égették el, hanem nehéz köveket kötöttek 
a testükre és elsüllyesztették őket a Gangeszbe. Ugyanígy jártak el az 5 
évnél fiatalabb gyerekek holttestével is. 

Indiában a járványok elburjánzása az emberek életvitelének tör-
vényszerű következménye volt. A betegség emberről emberre terjedt, 
amit elősegített az indiaiak állandó utazgatása, megállás nélküli mozgása 
az országban. Továbbá a járványoknak kedvezett a csatornák hiánya, az 
állandó ürülék és szemét, valamint az elhullott tetemek az utcákon. Az 
elégtelen higiéniai állapotból eredően felütötte a fejét a kolera, tífusz, lep-
ra, malária, és tuberkulózis. A keletre látogató Geszty Júlia és Széchenyi 
Zsigmond beszámolt a járvány áldozatairól, akik az utcákon szenvednek 
és az egészséges emberek között. A legriasztóbb állapot a nagyvárosok-
ban volt, például Calcuttában, ahol „Bombay minden vak koldusára, 
leprására [ …] tíz jut.”9 

A briteknek járványok és fertőzések mellett szembe kellett nézni a 
nagyszámú fogyatékkal elő indiaival is. Míg a fogyatékos emberek túl-
nyomó része a járványoknak, fertőzéseknek, a himlőnek lettek az áldoza-
tai, addig mások a személyes higiénia hiánya miatt vagy a durva orvosi 
beavatkozások eredményeként váltak sérültté. A hinduk egy csoportja az 
önkínzás miatt deformálta el a testét. A pária szülő pedig szándékosan 
szúrta ki a gyermeke szemét, „hogy a koldulás magas privilégiumát 
elnyerhesse”10 Ennek a magyarázata, hogy a vakság nem volt megbé-
lyegzett állapot Indiában, a vakok nem jelentettek marginális csoportot a 
társadalomban. Sokkal inkább jó megélhetőségi lehetőségnek számított, 
hiszen a rászorulók támogatása közösségi feladat volt. A kéregetés nép-
szerűségét az is bizonyítja, hogy a 19. század fordulóján lakosság 10%-a 
koldulásból élt az indiai nagyvárosokban. Ennek a háttere a vallásban 
keresendő, hiszen a hinduizmus adományra és jótékonykodásra (dána) 
valamint áldozatra (jadzsna) szólítja fel a híveit. A vallás szerint a testi 
szükségletek kielégítését primitív hozzájárulásokkal kell segíteni. Ilyen 
például élelem vagy pénz, hiszen ezeknek a testi szükségleteknek a meg-
haladása után képes csak az egyén a magasztosabb igényeire koncentrálni. 
Nemcsak tárgyi dolgokat (Artha-dána) kell adományozni, hanem lehet 

8  Gáspár Ferenc: A Föld körül.  Kelet-és hollandus India. Bp., 1906. 267. (továbbiakban 
Gáspár, 1906)
9  Széchenyi Zsigmond: Vadászat négy földrészen. 1927–1964. Bp., 1987. 168.  
10  Széchenyi, 1974. 32.
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egyfajta felajánlás a tudás, ismeret, bölcsesség (Brahma-dána), vagy a 
hit, remény és szép szó (Abhaja-dána) adása is segítségnek számított.11 

Összefoglalva 19–20. századi közegészségügyi helyzetet Indiában, a 
briteknek tragikus állapotokkal kellett szembenézniük. Az angoloknak a 
higiéniai hiányosságokra és az ebből eredő kórságokra mihamarabb meg-
oldást kellett találni, hiszen nemzetközi kereskedelemben betöltött veze-
tő szerepük miatt félő volt, hogy a betegségeket Európába is importálják. 
Mivel a pusztító járványokat gyógyítani nem tudták, így az angolok a 
megelőzésére fektették a hangsúly.

 A britek lépéseket tettek a járványok megfékezésének érdekében. 
Bizottságokat, és labororatóriumok állítottak fel és a közigazgatási há-
lózatot is bevonták a betegségek tanulmányozásának és megfékezésének 
érdekében. Kórházak, magánintézetek és ingyen patikák alakultak, me-
lyeknek a száma évről évre gyarapodott. 1901-ben 3000 állami kórház 
körülbelül 207 millió beteget részesített orvosi ellátásban12. A hivatalos 
felmérés szerint az állami felügyelet alatt működő egészségügyi intézetek 
száma száz éve alatt csaknem duplájára nőtt, 1902-ben még mindig csak 
22 millióan fordultak évente szakszerű orvosi segítségért. 

Másrészről viszont az angolok hasznot húztak a vak, beteg és fo-
gyatékos emberekről készült felmérésekből. Az adatokat politikai célokra 
használták fel és a civilizálatlanság mércéjévé tették, ami továbbra is 
biztosította India stigmatizációját. Hiszen a britek és a misszionáriusok 
is a vakságot társadalmi állapotként jelenítették meg, ami nyugati diskur-
zusban az elmaradottság, apátia és tudatlanság szimbóluma volt13.

A női orvosok megjelenése mérföldkőnek számított Indiában, 
ugyanis a női betegek ellátása megoldatlan problémának mutatkozott. 
Az indiai hagyományokból eredően kialakuló nemi szegregáció szilárd 
határt húzott a nemek között. Ez azt jelentette, hogy a női betegek nem 
fordulhattak férfi orvoshoz, mivel a tradíció tiltotta a kapcsolatot az 
ellentétes neműek között. Márpedig Indiában nagyon kevés női orvos 
praktizált, így szükség lett volna az orvosnők képzésére. Ez azonban 
bonyolult kérdés volt, hiszen a tanárok sem tekintették alkalmasnak a 
női agyat a tudomány elsajátítására, a doktori iskolák ezért kerülték a 
női felvételizőket. Ha valaki mégis elvégezte az iskolát, a kórházakban 

11  Baktay Ervin: Szanátama Dharma. Az örök tövény. A hindu világszemlélet. Bp., 
1936. 45. (továbbiakban Baktay, 1936.)
12  Vámbéry Ármin: A nyugat kultúrája keleten. Bp., 1907.183. (továbbiakban 
Vámbéry, 1907.)
13  Aparna Nair: ‘They Shall See His Face’: Blindness in British India, 1850–1950. = 
Medical History 61/2 2017. 181–199.
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is folytatódott a női orvosok kirekesztése, illetve szembe kellett nézniük 
a férfi kollégák zaklatásával14. 1885-ben hozták létre a Dufferin Alapot, 
ami nyugati típusú gyógykezelést kínált az indiai nőknek női orvosok 
közvetítésével. 

Habár India a briteknek köszönheti az orvosi rendszer stabilizáló-
dását a 19. század végén és 20. elején, valójában ez a mozzanat nem 
jelentett komoly előrelépést a gyógyításban. A területen csak az oktatás 
elterjedésével változott a higiéniához és az orvosi ellátáshoz való hozzá-
állás.

Angol-indiai kapcsolatok

A magyar utazók Indiában ellentmondásos meghatározást adtak a 
brit-indiai kapcsolatról. Az angolbarát Vámbéry Ármin írásai az angol 
igyekezetet és a britek előtt tornyosuló akadályokat mutatták be, amely 
az indiaiakkal való gyümölcsöző kapcsolat kialakításának útjában álltak. 
Vámbéry úgy vélte, hogy hiába a nyugat igyekezete, mert az indiaiak 
hálátlanok, és nem értékelik kellőképpen a jólétük érdekében tett angol 
erőfeszítéseket. De felmentette az indiaiakat azzal az indokkal, hogy 
nem állnak a műveltség azon fokán, hogy saját magukat irányítsák, vagy 
képviseljék, ezért van szükség arra, hogy az angolok irányt mutassanak 
nekik. Vámbéry az indiaiak tiltakozását az angolok ellen, India civilizá-
latlanságával és az emberek jellemével magyarázta. Az indiai hiú és lusta, 
ráadásul „tízszer annyira keleti még, mint a keleti népek bármelyike.”15 

Gáspár Ferenc is az indiaiak jellemében látja az ország felemelésé-
nek akadályát. A letargia, amelyben élnek és a dekadenciájuk alacsony 
szintre kárhoztatja az országot16. Az utazó szerint a rugalmatlanságuk és 
mozdulatlanságuk a valódi akadálya annak, hogy India népe ráeszmél-
jen, hogy csak egy fejlettebb ország iránymutatásával és támogatásával 
fejlődhetnek, melynek hozományaként megismerhetnék a valódi rég vá-
gyott boldogságot, az igazságosságot, amit eddig nem kaptak meg. 

Azonban India felemelése a brit erőfeszítések ellenére számos 
ponton nehézségekbe torkollott. A kezdetekben az angoloknak voltak 
fenntartásaik a sikert illetően, hiszen szembe kellett nézniük a kasztrend-
szer korlátozásaival, az évszázados indiai babonákkal és hiedelmekkel, 
valamint megküzdeni az indiaiak gyanakvó természetével. Mégis minden 

14  Geraldine Forbes: Medical careers and health care for Indian women: patterns of 
control. = Women’s History Review. 3/4. 1994. 515–530. 
15  Vámbéry, 1907. 186.
16  Gáspár, 1906. 238.
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akadályon átsegítette a két népet a kölcsönös tisztelet és jóakarat17. Azt 
pedig, hogy a britek jól végezték a feladatukat, mi sem bizonyítja job-
ban, minthogy a kis helyi lázadásokat leszámítva nem voltak nagyobb 
megmozdulások az idegen hatalom ellen. Így végre a britek segítségével 
az „anarchia, zsarnokság és örökös háború sötét éjszakája után szebb 
hajnal virrad.”18 

Vámbéry tapasztalataival ellentétben Baktay Ervin, Geszty Júlia, Gás-
pár Ferenc és Széchényi Zsigmond az indusok megalázottságából származó 
feszültségről és a ridegségről tudósítanak. „Kevés fajt találtunk, amelynél 
annyi lett volna a szánalomraméltó alak, mint a hinduk között; nyomor, éh-
ség, csüggedés és türelmes lemondás olvasható le az arczukról.”19 Ezenkí-
vül az útleírások alapján az indiai-brit viszonyban az alávetettség, gyűlölet 
illetve a brit fölény és magasabbrendűség dominál, valamint a kölcsönös 
kételkedés. A felsorolást Széchenyi Zsigmond az indiai emberek többségé-
nek álszent és képmutató magatartásával egészíti ki. 

A két nép szembenállása India gyarmatosítására vezethető vissza. Az 
angolok az indiaiakat lomha, lusta, buta, fanatikus embereknek tartják, 
akik csak a jelenben élnek, nem gondolva a jövőre. Kézzelfogható a két 
nép egymás iránti kölcsönös bizalmatlanága. A britek az indiaiak részétől 
állandó gyanakvást és gyűlöletet feltételeznek. Az indiaiak pedig minden 
angol törvényt, ami beavatkozik az életükbe támadásnak éreznek a kultú-
rájuk ellen, ami azt a célt szolgálja, hogy megtörje az országukat. Hiszen 
az indiaiak úgy gondolták, hogy az európaiak elvették a szabadságukat, 
kizsákmányolják az országukat. A fehér ember gyalog a közelébe sem mer 
menni a bennszülött városnegyedeknek, hiszen mindenfelé piszkos, egy-
mást taposó emberek vánszorognak, vagy fekszenek az utcán. Az utóbbit 
Gáspár Ferenc megtapasztalja, nevezetesen, hogy az angolok valóban nem 
mozdulnak ki az európai városnegyedekből, és kifejezetten elkerülik azo-
kat a helyeket, ahol nagy számú indus tartózkodik egy helyen. 

A gyarmatosítás és a gyarmati lét az indiai emberek számára szá-
mos identitást érintő problémát vetett föl. Brit gyarmataként az indiaiak 
érezték a szituációból adódó kettősséget, hiszen alacsonyabb rendűnek 
tartott fajként lettek brit korona alattvalói20. Az iménti elméletet Baktay 
személyes tapasztalatai is alátámasztják, hiszen az indiaiak megszégye-
nülésből adódó kisebbségi komplexusát számos ponton érzékelte. Míg a 
megaláztatás egyes indiaiakból ellenállást váltott ki, mások meghajoltnak 
17  Vámbéry, 1907. 171. 
18  Ibid. 170.
19  Gáspár, 1906. 238. 
20  Achille Mbembe: Mi a posztkolonializmus? Esprit-beszélgetés. = Lettre, 71. 2008.  
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az angolok előtt, és megpróbáltak profitálni abból a helyzetből, amin úgy-
sem tudnak változtatni. Ez a reakciótípus volt a leggyakoribb az indiaiak 
körében. Ők kedves, álszent módon ajánlották fel szolgálataikat a britek-
nek, miközben gyűlölttel voltak telve21. 

Bár valójában mindkét oldal tudta, hogy ez az együttműködés csak 
látszólagos, mivel az indiaiak hasznot, előrelépést, üzletet reméltek az 
angolok szolgálatától. Cserében az angolok valóban megbecsülték azo-
kat az indiaiakat, akik elfogadták a hatalmukat, nem lázadtak ellenük és 
összedolgoztak velük.

Másrészről viszont az indiai előkelőségek egy része kezdte sajátjá-
nak érezni a nyugati szokásokat, miközben valódi kapcsolatok szövőd-
tek a britek és indiaiak között, és egyre elfogadóbbá váltak egymással 
szemben. Hiszen a gazdag indiaiak az előnyös gazdasági helyzetüket, a 
kitüntetéseiket a briteknek köszönhették. Így a két csoport közötti kap-
csolat, ha érdekből is, de szorosabbra fonódott. Az angolok életvitelének 
másolása a hétköznapi élet minden területén fellelhető volt. Az indiai 
előkelőségek például angol mintára Clubokat alapítottak, mivel a britek 
a saját Clubjaikba nem engedték be őket, mert az angolok „arcbőrben 
nem tűrik a színeset.”22 A maharadzsák gyermekeiket Angliába küldték 
egyetemre tanulni, angol ruhákat viseltek, és testközelből tapasztalhatták 
a nyugati kultúra szokásait. A hazatérő fiatalok már szívesen tartózkodtak 
brit társaságban. Az angolok és indusok közösen jártak pólóversenyre, 
ezért szokás volt külföldről vásárolni a legjobb játékosokat. A mysuri fe-
jedelem például legkiválóbb francia borral elégedett meg, amit Sobiquer 
francia borkereskedő szállított neki.23 A pandzsábi maharadzsa Indiába 
vendégül látta angol műkereskedő ismerősét. Az indiai előkelőségek az 
angolok öltözékét is másolták. Az indiai férfiak a hivatalos összejöve-
teleken szmokingot viseltek, amit esetleg turbánnal egészítették ki. A 
vacsorán whiskyt, francia bort szolgálnak fel a vegyes angol- indiai tár-
saságnak, miközben jazz-t hallgattak és tangót vagy amerikai foxtrottot 
táncoltak. A nők bár nyilvánosan továbbra sem jelentek meg a vacsorá-
kon, de a rájuk is hatott a nyugati divat, hiszen elterjedt a nejlonharisnya 
és a magassarkú cipő viselete. Érdekesség, hogy még a brahmanokra is 
hatott a nyugati kultúra, mert európai cipőt viseltek, pedig számukra még 
a halott állat bőrének érintése is tilos, nemhogy lábbeliként hordják azt. 

Vagyis hiába az ellenállás, a nyugati kultúra lassan elérte Indiát, és a 
legfelsőbb rétegek szintjén, de mégis elkezdte megbontani az évszázados 
21  Baktay Ervin: Indiai éveim. Bp. 2004. 158–159. (továbbiakban Baktay, 2004.)
22  Széchenyi, 1974. 27.
23  Ibid. 353.
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babonák, hiedelmek és szokások világát. Az alsóbb indiai társadalmi cso-
portok tagjaival a magas pozíciójú angolok továbbra sem érintkezek, de az 
alsóbb társadalmi kategóriába tartozó angolok a bennszülöttek között éltek. 

Anglo-indiaiak

Amennyiben közelebbről megvizsgáljuk az indiai állapotokat, sok-
kal árnyaltabb a képet kapunk annál, mintsem kijelenthetnénk, hogy a 
britek nem keveredtek az indiaiakkal. A magas rangú angolok többnyire 
egymás között házasodtak, mert a britek önhitt, fölényes jelleme nem 
engedte, hogy alárendelt pozíciójúnak tartott csoportból válasszanak 
párt24. Kivételt képeztek az olyan esetek, mikor egy magas beosztású, 
tekintélyes angol férfi magas rangú muszlim, szikh vagy hindu nőt vett 
feleségül. 

Annál gyakoribb volt a házasság a lecsúszott és véglegesen Indiában 
maradt angolok és a bennszülöttek között. Ezek a férfiak szerencseva-
dászként vagy kártyaadósokként tengették az életüket Indiában, míg 
másik részük hivatali botrányba, pénzek hűtlen kezelésébe keveredett, 
egyesek pedig a kivégzőosztag elől menekültek a névtelenségbe25. Ezek 
a férfiak soha többé nem tértek vissza Angliába a szégyen miatt, vagy a 
büntetésük elkerülésének érdekében. Nagyszámú alacsony rangú kato-
na választott magának indiai párt, hiszen a gyarmatokon kevés hajadon 
brit nő tartózkodott, szolgálatból pedig csak kétévente térhettek vissza 
Nagy-Britanniába. 

A vegyesházasság, ha voltak is kivételek, mindvégig ritka jelenség 
maradt az angol uralom alatt, sőt a 19. században csökkent a számuk. Bár 
hivatalosan a britek és indiaiak sem pártfogolták a két népcsoport tagjai 
közötti frigyet, az törvényes akadályba nem ütközött. 

Az anglo-indiai utódoknak számtalan akadállyal kellett megküzde-
niük. Problémát okozott, hogy a szülőknek kellett megoldani gyermekeik 
taníttatását. Két lehetőség volt; vagy Angliába küldték a gyermekeket 
iskolába, ahol a sajátos bőrszínükkel nyilván kitűntek a többi diák közül, 
a másik opció, hogy a helyi, direkt az anglo-indiaiak számára létrehozott 
intézményekben tanuljanak. Problémát jelentett a családfőnek a lányok 
férjhez adása, a fiúk esetében pedig a megfelelő és méltó állás megtalálá-
sa. „Ha jobban körülnézünk az anglo-indusok közt, el kell ismerni, hogy 

24 Baktay, 2004. 46. 
25 Ibid. 96–99.
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az esetek nagy többségében mindenki jobban járt volna- szülők és utódok 
egyaránt- ha nem történik meg a vérkeveredés.”26

Azonban a vegyes házasságból született leszármazottak legnagyobb 
része az utcán végezte, mivel sok esetben a brit férfiak nem tudtak, vagy 
nem is akartak gondoskodni az utódjaikról. Az angolok a problémát árva-
házak létesítésével oldották meg, például Kalkuttában. A városban alapí-
tottak egy Alsó Árvaházat és egy Felső Árvaházat. Ez utóbbiban azok az 
anglo- indiai gyerekek kaptak helyet, akik magas rangú ősökkel rendel-
keztek. Az átlagos gyermekeket az Alsó Árvaházban laktak, emellett az 
oktatást is biztosítottak a számukra, és visszatértek az anyjuk vallásához. 

Az új anglo-indiai réteg megjelenésével egy sajátos helyzetű marginá-
lis csoport születtet a Brit Birodalomban. Az anglo-indiaiak hovatartozása 
és önmeghatározása bizonytalan volt, hiszen nem tartoztak sem az indi-
aiakhoz, sem az angolokhoz. Bár a bennszülötteknél magasabb státuszú 
személyeknek tartották őket, mégsem értek fel az angolokhoz. A csoportot 
bár a britek és indiaiak is megtűrték, mégis a társadalomból való kirekesz-
tettségüket mutatja, hogy külön kerületeket hoztak létre számukra. A friss 
vegyesházasságban élők nem maradhattak a családjaik közelében. Az in-
diai nőknek legyenek akár muzulmán vagy hindu vallásúak fordulópontot 
jelentett, ha brit férfihoz mentek feleségül. A házassággal a nők társadalom-
ban betöltött rangja ugyan megmaradt, de a vallásukat elvesztették. Ezért 
a muzulmán vallású angol feleségeknek, és a hindu asszonyoknak is a férj 
keresztény vallását kellett követnie, ahogy közös gyermekeiknek is27. 

Baktay a saját tapasztalataiból kiindulva ugyancsak azt bizonyította, 
hogy a vérkeveredés két egymástól távol álló faj között kizárólag ne-
gatív eredményre vezethet: „az utódokban kaotikusan ütköznek össze a 
szülők jellemvonásai és- így mondják: - mindkét szülőnek csak a rossz és 
előnytelen vonásait örökli […] minden fajnak megvan a maga sajátos el-
hivatottsága és öröksége, amely annál erősebben kiütközik, minél inkább 
eltér az illető faj egy másiktól…”28

A nők helyzete

A 20. század fordulóján Brit India magyar szemtanúi egy izgalmas, 
érdekes ám nem teljesen pontos képet adtak a Brit Indiában elő nők 
helyzetéről, amiben közrejátszottak az utazók előzetes várakozásai és a 

26  Ibid. 49.
27 Dorothy McMenamin: The roots of anglo-indian cultural practices and attitudes. = 
International Journal of Anglo-Indian Studies. 11/2. 2011. 25–36.
28  Baktay, 2004. 49.
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keleti nőkről alkotott mítoszok. Az utazók a nők Közép-Ázsiában betöl-
tött alárendelt szerepét a keleti világ civilizálatlanságának mércéjeként 
használták. Brit Indiában a mohamedán és hindu nők is a sokadrangú 
szerepet játszottak a házastársuk mellett, míg Nyugat-Európában már a 
19. századtól kezdődően megjelentek a feminista mozgalmak, hogy jogo-
kat vívjanak ki a nőknek. Így a nyugati nézőpontból, vallásból, kultúrából 
kiindulva korlátozott volt a korrekt tudósítások lehetősége. Alapvetően 
az utazók nem tettek különbséget a mohamedán és hindu vallású nők 
között. Inkább az indiai társadalomban betöltött női szerepről írtak, ahol 
megállapításuk szerint másodlagos pozícióba kényszerítették őket. A Brit 
Indiába látogató magyarok elismerően tudósítottak az angolok erőfe-
szítéseiről, amelyek a nők jogfosztottságának és kiszolgáltatottságának 
igyekeztek útját állni. 

A nők elnyomásának tetőzése a 14. századi mogul uralom alatti 
időszakra tehető, ugyanakkor nem volt újdonság a nők lealacsonyítása, 
hiszen a hindu világszemlélet is háttérbe szorította a nőket. Az iszlám 
vallás megjelenése Indiában átalakította a hindu társadalmi szokásokat, 
miközben tisztán iszlám vallású csoportok is maradtak. A hinduk, alkal-
mazkodva a muzulmán hódítók szokásokhoz a nőkre is fátylat terítettek 
és elzárták őket a világ elől. 

Lényeges szempont, hogy az utazók milyen korábbi útleírásokat 
olvastak, és hogy a korábbi leírásokba, milyen mértékben szövődtek 
bele fiktív mozzanatok.29 A magyar utazók az elsődleges benyomásaikat 
a keleti nőről és a háremekről Az Ezeregyéjszaka meséiből szerezték. 
A könyvet az 1700-as évek elején először Galland fordította le francia 
nyelvre, és ki is egészítette, átalakította a kor elvárásainak és az embe-
rek igényeinek megfelelően. A nyers, barbár szövegeket olvasmányos, 
szépirodalmi stílusban tárta az olvasók elé. A könyvről ezután német, 
arab és angol fordítás is megjelent, magyar nyelven az első történeteket 
1829-ben adták ki Ezer Egy Éjszaka. Arab Regék címmel. Ez a romantika 
korszaka volt Magyarországon, melynek kulcseleme a vágyakozás volt 
az egzotikus és ismeretlen mesés kelet iránt. Mivel az Európában élők ki-
zárólag az irodalmi műveken keresztül léptek kapcsolatba a kelettel, így 
Az Ezeregyéjszaka meséi és más történeteken keresztül szereztek ismere-
teken Ázsiáról. Ezekből a művekből táplálkozik a háremek erkölcstelen, 
embertelen légkörének képzete, ahol a nőket tárgyként kezelik. Ezek a 
képek a visszaköszönnek az utazók beszámolóiban is.30 

29  Szirák, 2016. 12.
30  Borus Judit: Az oszmán nők a 19. századi angol utazónők szemével. Online: 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/az_oszman_nok_19_szazadi_angol_utazonok_
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Az utazók elítélően vélekednek a tradicionális indiai szokásokról, 
amelyek „háziállati sorba kényszerítik” 31 a nőket. A férfiak számára a 
keleti nő csupán a fajfenntartás eszköze32, akinek a legfontosabb feladata, 
a fiú örökös biztosítása. A férfiak feleségei közül az lesz a törvényes fe-
leség (dharma), aki elsőként szül fiú örököst. A többiek vágy szerint való 
feleségek maradnak (káma)33. A nők uruktól való függő pozícióját szám-
talan diszkriminatív, elavult törvény vagy szokás tartja fenn évszázadok 
óta. Ilyen például a nők öröklési jogból való kizárása, illetve a házassá-
gok felbontásának egyoldalú joga, ami a férfit illeti. De a háremek és a 
többnejűség is egyértelműen patriarchális társadalmi rendszerre utalnak, 
ahol a nő feladata a férj kiszolgálása. 

A tradicionális indiai felfogás szerint a nők életfeladata kötelezettsé-
gekre való koncentrálás, az önmegtagadás és az odaadás a férj irányában. 
A legmagasztosabb erkölcsi szintet azok a nők érik el, akik olyannyira 
egységgé olvadnak össze a férjükkel, hogy a halálba is követik urukat. 
Ezen az elképzelésen alapul az özvegyégetés hagyománya. Miközben a 
vallás ezen kötelezettségei érvényesek a nőkre, a vallási szertartásokból 
mégis kirekesztik őket. 

A nők öngyilkosságokhoz hozzájárulhatott az szokás is, miszerint a 
nő nem örökölhettek a férj után, és az egyedül maradt özvegy „nem akart 
az utca martalékává” válni34, másrészről a muzulmán közvélemény is 
nyomasztotta az özvegyeket, ami az öngyilkosságot megtagadó asszonyt 
életét megkeserítette. 

Az iszlám követőinek családjaiban is elfogadott volt a többnejűség, 
bár, Vámbéry szerint a középosztály tagjai továbbra is monogám kapcso-
latban éltek, a felső osztály tagjaira azonban jellemző volt a többnejűség. 
Azonban az európai felfogással ellentétben, a hárem nem jelentett alá-
vetettséget a nő számára, sőt a javukat szolgálta az erősen patriarchális 
rend. A női nevelés fogalma nem volt ismert keleten, írni és olvasni csak 
kevesen tudnak a háremek tagjai közül, ezért műveltség is alacsony fokon 
állt egy keleti férfiéhoz képest. 

szemevel/ – 2017. október 12.
31  Geszty Júlia: Rejtelmes Kelet. Egy magyar lány utazása Indiában, Sziámban, 
Jáva szigetén, Kínában, Japánban, Koreában, Mancsukóban. Bp., 1937. 32–33., 54. 
(továbbiakban Geszty, 1937.)
32  Germanus Gyula: A mai India. = Budapesti Szemle, 61/667. 1933. 298.
33  Baktay Ervin: Házassági szokások a hinduk közt. = Búvár, 6/4. 1940. 184. 
(továbbiakban Baktay, 1940.)
34  Geszty, 1937. 33. 
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A nő Keleten döntően kereskedelmi cikknek számított. A fiatal lány-
gyermekeket vagy a rabszolga-kereskedő vagy a családfő árulta. Ezeknek 
a lányoknak kitörési pontot jelentett a háremélet, hiszen akár családtag-
gá is válhattak és szép ruhákat hordhattak, bazárokat látogathattak, és 
orvosok figyeltek az egészségükre35. A hagyományos szokások szerint 
Indiában a lánygyermekeket már nagyon korán férjhez adják, a gondosan 
kiválasztott férfihoz, majd amilyen hamar csak lehet a gyerekek elhál-
ják a házasságot. Az ifjú párnak rengeteg szabálynak kell megfelelnie, 
a csillagjegyeknek, a jellemnek és a kasztörvények szerint is illeni kell 
egymáshoz. Mindez egy hosszas folyamat eredménye, melyet a családfő 
megbízásából a házasságközvetítő intéz. A házasságkötés csúcspontja a 
lakodalom. A lakodalom lakomák sorozatából áll, amelyek napokon át 
követik egymást Ez olyan komoly anyagi teher a szegény apáknak, hogy 
sok esetben kénytelen uzsoráshoz fordulni, aminek aztán adósságspirál 
a vége. A lányok kiházasításának nehézségeit és az anyagi terheket jól 
mutatja, hogy például a rádzsputok gyakran megölik a lánycsecsemőket, 
hogy elkerüljék a lakodalom költségeit. 

A brit uralom igyekezett a barbárnak vélt szokásoknak útját állni, így 
a nők védelmének érdekében több törvényt hoztak. 1937-ben a britek leg-
alizálták a nők örökösödési jogát a férj után, valamint a törvényesítették 
a lány jogát az apja utáni örökösödésre. 1838-ban betiltották az özvegyek 
elégetését, ami elkeseredéssel töltötte le a hindukat. Gáspár Ferenc így ír 
erről: „A jóravaló hinduk, mint letűnt boldog korszakra emlékeznek vissza 
arra a szép időre, a melynek — sajnos — most már vége. Ezek a csontos 
képű, halványhajú angolok még ezt a kis örömet sem hagyták meg a sze-
gény benszülötteknek.”36 Az angolok kísérletet tettek a gyerekházasság 
intézményének felszámolására is. 1929-ben született meg a szabályozás, 
miszerint 14 év alatt nem engedélyezik a lányok házasságkötését.37 Azon-
ban a gyermekek házasságának korlátozása és az özvegyégetés törvényi 
beszüntetése is sikertelennek bizonyult. Ezt Geszty Júlia is tanúsítja, 
ugyanis közel száz évvel később a gyermekházasságot és özvegyégetést 
tiltó rendelkezés után mindkét ősi szokásnak a szemtanúja volt. 

Annak ellenére, hogy utazók borzadva számoltak be az özvegyek 
elégetéséről, ritka eseménynek számított. De nyilvánvalóan felkeltette 
a szokatlan, egyedi rítus a keresztény európai utazók figyelmét. Az öz-

35  Vámbéry Ármin: Keleti életképek. Bp., 1876. Online: Magyar Elektronikus 
Könyvtár, http://mek.oszk.hu/14000/14088/14088.pdf  – 2017. augusztus 21. 
36  Gáspár, 1906. 283
37  Sophie M. Tharakan – Michael Tharakan: Status of Women in India: A Historical 
Perspective. = Social Scientist, 4/4–5. 1975. 115–123. 
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vegyégetés (szatí) a közhittel ellentétben csupán egyetlen régióra kor-
látozódott; Bengálra, illetve a területen belül is csak néhány család volt, 
akik gyakorolták a hagyományt. India többi területén elvétve lehetett 
találni olyan esetet, amikor az özvegy feláldozta magát, és egy törté-
nelmi korszakban sem volt ez általánosan bevett vallási aktus. Viszont 
bizonyított, hogy a szatík gyakoriságának száma háború vagy hódítások 
alatt megugrott. Például mikor Kalkutta lett a székhelye a briteknek, az 
özvegyégetések mennyisége megemelkedett. A meggyőződésekkel ellen-
tétben nem valószínű, hogy a szatí önkéntes cselekedet lett volna a nő 
részéről. Sokkal elképzelhetőbb, kényszerítették a nőt, majd egy idő után 
legitimmé, aztán a népi emlékezet révén vált. Vagyis nem az angolok be-
avatkozása fékezte meg az özvegyégetést Indiában, de az estek számának 
csökkenéséhez hozzájárult38. 

Indiában túlnyomórészt a nők voltak a jogi és vallási élet szám-
űzöttjei, de léteztek olyan országrészek, ahol a női diszkrimináció helyett 
férfiak alávetettségével találkoztak az utazók. Hátsó-Indiában Borma 
területén, és Asszam államban is matriarchális társadalom működött. Itt 
nem történt meg a férfiak egyenjogúsítása, így például a nők joga volt a 
férj kiválasztása, és hogyha a férfi nem nyerte el a nő tetszését, az évente 
lehetőséget kapott, hogy megváljon tőle. Valamint a nők is örökölhettek 
egymás után39 és a vallási szertartásokon is részt vehettek. 

Valójában 1930 körül a mongol eredetű többnejűség szokása is el-
tűnőben volt, hiszen ez a férj számára egy rendkívül magas kiadásokat 
jelentett. Ebben az időszakban a többnejűség már csak a leggazdagabb 
és legszegényebb hindukra volt jellemző. Ennek oka, hogy a házasság 
hatalmas összegeket emésztett fel, és a sok feleség eltartása is költsé-
ges volt40. Az utazók ugyan azt állították, hogy a gyerekházasság bevett 
szokás Brit Indiában, azonban ez nem volt minden rétegre jellemző. A 
modern hinduk az általánosan megfogalmazott állításokkal ellentétben 
későn nősültek. 

Ki kell térni a homoszexuálisok helyzetére is, ami mind a musz-
lim és a hindu vallási élet gátlásai miatt nem kerül nyíltan a felszínre, 
de Baktay szerint a legdurvább formák is honosak keleten. A legtöbb 
esetben a homoszexuálisok csak plátói szerelemben élnek, míg mások a 
heteroszexuális kapcsolatuk mellett van egy homoszexuális kapcsolatuk 

38  Sati in 19th century India. Online: http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/
epgp_content/women_studies/gender_studies/ – 2017. szeptember 16. 
39  Germanus Gyula: A félhold fakó fényében. Útikalandok. Bp., 1957. 
40  Baktay, 1940. 181–184.
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is. Érdekes adalék, hogy a férfi indiai prostituáltak női ruhákat hordtak és 
az arcukat is és nőkhöz hasonlóan sminkelték.41 

Az indiai iskolák

Az utazók által Magyarországra közvetített kép az indiaiak mű-
veletlenségéről nyugati értelemben megalapozottnak tűnik, hiszen az 
indiai kultúrában másféle tantárgyak hangsúlyosak, mint Európában. 
Közoktatás nem létezett, a brahmin és muszlim papok kezében volt a 
helyi gyerekek nevelése. A bennszülöttek irodalmi klasszikusokat és val-
lást tanultak; valamint olyan anyagokat, ami a helyi gazdasági és vallási 
igényeket szolgálta. A felsőbb osztályokban a Védák, logika, poétika, 
nyelvtan, asztrológia, csillagászat és orvostudomány között lehetett vá-
lasztani, a csend (mauna) nevű tárgy mellett. Egy materialista, ésszerűen 
gondolkodó, racionális világ számára ezek a tárgyaknak túlnyomó része 
érdektelennek tűnhet. 

 A gyarmatosítás után a misszionáriusok és a nyugati tisztviselők el-
lenezték a vallási oktatást, semlegességet vártak el az iskolai rendszertől. 
Ezért a filozófia, vallás és irodalom kikerült a tananyagból. Mindezt egy 
olyan kultúrában tették, ahol az élet minden egyenes területe elválaszt-
hatatlanul összefonódik a spiritualizmussal. Az alsóbb évfolyamokon a 
bennszülöttek az anyanyelvüket használták a tanulás során, később, a 
felsőbb intézményekben az angol vált a hivatalos nyelvvé. Az indiai brit 
tisztviselők, csak azt az oktatást tartották elégségesnek, ahol az angol 
nyelven történik a tanulás. 

A Brit Birodalom terve az volt az angol nyelvű iskolák és a tovább-
tanulás lehetőségének megteremtésével, hogy létrejöhessen egy olyan 
indiai csoport, akiket később az gyarmati hivatalokban alkalmazni lehet. 
Az angol irányítás alatt nevelkedő új indiai réteg lett a kapocs a sok millió 
indiai ember és a britek között, hiszen ezek az indiaiak látszólag vállalták 
a brit értékrendszert. Ezért a brit gyarmati politika ösztönözte az indiai-
ak bevonását legalább az alapfokú intézményekbe és kísérletet tettek az 
analfabetizmus fölszámolására. 

A Brit Birodalom a saját oktatási rendszere bevezetése előtt az 1830-
as évektől felméréseket készített az indiai oktatás állapotáról. Az újfajta 
oktatás megszervezéséről Lord Halifax kormányzata alatt kezdtek el gon-
dolkodni az 1830-as években, majd külön minisztériumot hoztak létre a 
magvalósításhoz. 

41  Baktay, 2004. 284–285.
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A közoktatás csak a férfiak számára volt elérhető. Az angoloknak 
nagy erőfeszítéseket kellett tenni, hogy az analfabetizmus a nők között 
is csökkenjen.42 A britek igyekezete sikerrel járt, falusi iskolák és egyete-
mek jöttek létre. A tanulók száma rövid idő alatt ugrásszerűen megnőtt, 
míg 1857/58-ban 2000 iskola működött 200.000 tanulóval, addig ez a 
szám a századfordulóra a többszörösére nőtt. Az 1901/02. tanévben már 
148380 oktatási intézmény várta a diákokat, és 4520093 hallgató tanult 
közoktatásban. Bár ez nem nagy szám India összlakossághoz képest, de 
ha tekintetbe kell vennünk az indiaiak évszázados hiedelmeit, babonáit és 
ellenállását a britekkel szemben, akkor mégis szép eredményt könyvel-
hettek el maguknak a britek. 

Nagy volt az eltérés a különböző régiók iskolázottsága között, a 
vallási és nemi eloszlásban tekintetében is. A legműveltebb réteg a bra-
hmanok (53,42%) és keresztények (50,70%) csoportja, csoportja, míg a 
legalacsonyabb műveltségűek a bennszülött törzsek tagjai. Itt az írni-ol-
vasni tudás csupán 0,52%. 1911-ben az összindiai populáció 10, 54%- a 
részesült oktatásában, ez nemi arányokra lebontva 9,8% a férfiak, 0,74 % 
a nők műveltsége. 

Az angol igyekezet ellenére a nem iratkoztak be az indiai emberek 
tömegesen alapfokú iskolákba. 1900-ban India lakosságának mindössze 
4%- a iratkozott be általános iskolába. Az analfabetizmus felszámolása sem 
járt sikerrel. Az írni- olvasni tudók száma még 1919-ben is 10% alatt volt. 

Összegzés

A 19. század végére a brit gyarmatosítók vezető szerepe kétségbevon-
hatatlanná vált. A gazdasági sikerek birtokában felhatalmazottnak érezték 
magukat, hogy a saját értékrendjüket, világnézetüket a gyarmataikon is 
meghonosítsák, hiszen a nyugati ideológiát és társadalmi berendezkedést 
tartották alkalmasnak az elmaradott országok felemeléséhez. A probléma 
az volt, hogy figyelmen kívül hagyták, hogy lehetetlen működtetni az 
angol intézményrendszert olyan országban, amely nem ment át olyan 
társadalmi változásokon, mint Nagy Britannia43. Hiszen a brit rendszer 
indiai meghonosításához se társadalmi bázisuk nem volt, se felhatalma-
zásuk. Látható volt, hogy az indiaiakra erőltetett politikai helyzet, sokkal 
inkább ellenálláshoz fog vezetni, mint a rendszer elfogadásához. 

A magyar utazók Indiába érkezve a nyugati világ elsőbbségét 
képviselték, sokszor valamiféle egzotikus, ritka és különleges fajként 

42  Vámbéry, 1907. 189.
43  Baktay, 2004. 292.
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tekintettek az indiai emberekre, akiket vizsgálgatni lehetett. Nem vették 
figyelembe, hogy egy olyan kultúrába érkeztek, ahol a vallás átszövi az 
emberek hétköznapjait, és amelynek ismerete nélkül lehetetlen értelmez-
ni az Indiát. 

A kivétel Baktay Ervin, aki megismerkedett a keleti filozófiákkal és 
spiritualizmussal, így sokkal reálisabb képet tudott szolgáltatni az indiai 
emberekről. Az utazók lépten-nyomon szegény, nyomorgó indiai töme-
gekre bukkannak. A hindu emberek életvitelét nem tudták értelmezni 
európai perspektívából, mivel a nyugati kultúra anyagi beállítottságú, 
míg a hinduk a szellemi gazdagságot többre tartják a test szükségleteinél. 
Az indiaiak vallása szerint a test, amiben az ember él, csupán egy felületi 
felszín, szilárd anyagok halmaza, amin keresztül a világgal érintkezünk. 
Ehelyett sokkal lényegesebb a szellemtest ápolása, amely az anyagi 
test minden pici részében jelen van és a karmikus adósság hordozója, 
és a lélek ápolása.44 A durvatest szükségletei, mint az evés, érzékletek 
megbillentik a belső egyensúlyt és elvonják a figyelmet az igazán fontos 
dolgokról. Ami igazán számít az életben azok az érzelmek és az elme 
megtisztítása, hogy az ember elérje a szellem szabadságát. Ehhez önfe-
gyelmezésen keresztül vezet az út, vagyis az eredmény érdekében le kell 
mondai a testi szükségletekről, a beszédről, és a gondolatokról is, hogy 
nehogy bármi megzavarja a lelki egyensúlyt.45 

Az utazási beszámolók értékelésekor figyelembe kellett venni, hogy 
az utazók az olvasóközönségnek vagy magáncélra szánták-e beszámo-
lóikat. Teljesen objektív megfigyelés nem létezik, de a tanulmányozott 
írások az indiai világról, mindenféle tárgyilagosságot mellőznek. A szub-
jektivitás elfogadható egy magánlevél vagy napló esetében, de felhasz-
nált források közül egyedül Hajnóczy Rózsa levelei készültek személyes 
célra. A többi szerző a nyilvánosságnak szánta a beszámolókat. 

Az útirajzok hitelességének szempontjából releváns szempont, hogy 
a szerzők mennyi idő elteltével rögzítették írásban az idegen földön lá-
tottakat. Folyamatosan dokumentálták a tapasztalatokat? Vagy hónapok, 
évek teltek el az útirajz megírása és az utazás között? Vagyis a kérdés, 
hogy az emlékezet milyen mértékben módosította az élményeket?46

Az útirajz-író célja az új ismeretek átadása. Az író saját tapasztalata-
ival, benyomásaival tanítani akarja az olvasót. Azt, hogy milyen jellegű 
tudást ad át egy-egy útirajz a közönségnek, azt meghatározza a szerző 

44  Baktay, 1936. 97–102.
45  Ibid. 40–44. 
46  Peter Burke: Útmutatás az utazástörténet számára. (ford. Kármán Gábor) = Korall, 
7/26. 2006. 14. 
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utazásának célja.47 Tehát lényeges szempont az útirajzok értékelésénél, 
hogy mi vonzotta az írókat az idegenben? Vajon az utazás öröme vezérli 
az utazókat? Megélhetési okok húzódnak a háttérben? Vagy a melankó-
lia, életuntság motiválja a szerzők utazását?48 

Számba kell venni, hogy vajon az utazók érdemben rendelkeznek-e 
az indiai kultúráról szerzett tudással? Ha megvizsgáljuk az általam 
kutatott utazók előéletét, láthatjuk, hogy nem volt semmiféle komoly 
ismerete a keleti kultúráról, a hagyományokról, a vallásaikról egyik 
szerzőnek sem, kivéve Baktay Ervint49, Germanus Gyulát és Vámbéry 
Ármint. Baktay megismerkedett a hindu vallással, a keleti filozófiával, 
csillagászattal, művészettel és az emberek szokásaival. Germanus Gyulát 
Indiában Rabindranath Tagore Nobel-díjas hindu költő felkérte, hogy 
szervezze meg a szantiniketáni egyetemen az iszlám tanszéket. Germa-
nus 1930-tól Delhi mohamedán egyetemén folytatta a tanítást. Geszty 
Júlia50, Széchenyi Zsigmond51, Gáspár Ferenc52 csupán előzetes tudás 
nélkül érkeznek Indiába, és ezeket a laikus tapasztalatokat örökítik meg a 
nyilvánosságnak szánt írásaikban. 

Az utazási beszámolók tanulmányozásakor szem előtt kell tartani, 
hogy az utazók, milyen társadalmi közegbe kerültek indiai tartózkodá-
suk során. Az írások azt mutatják, hogy az Indiába látogató magyarok 
kizárólag a legmagasabb helyi angol és indiai körökben fordultak meg, 
ajánlólevelekkel járták be az ország egy részét és luxus körülmények kö-
zött éltek. Miniszterek, alkirályok maharadzsák, rádzsák vendégei voltak 
évekig. A köznéppel csak közvetett módon kerültek kapcsolatba, esetleg 
autóval kitérőt tettek a bennszülött negyedek felé, illetve elbeszéléseken 
keresztül ismerték az indiaiak mindennapjait. A helyi emberek között 

47  Mezei Márta: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek 
Magyarországon I. Bp. – Szeged, 1993. 231–233. 
48  Faragó, 2005. 14.
49  Baktay Ervin (1890–1963) az 1920-as évektől kezdett érdeklődni India iránt. 
1926–1929 között Indiában tett utazása alkalmával megismerte az népi életet, a vallást 
és bölcseletet. Felkutatta Kőrösi Csoma Sándor egykori emlékeit. 
50  Geszty Júlia, újságíró. Könyve 1937-ben jelent meg. Utazása során ellátogatott a 
szantiniketáni egyetemre Indiában, járt Sziámban, Jáva szigetén, Kínában, Japánban, 
Mancsukóban. 
51  Széchenyi Zsigmond gr. (1898–1967) járt Indiában is. 
52  Gáspár Ferenc (1861–1923) hajóorvos. Bécsben szerzett orvosi diplomát. 1885-
ben az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének szolgálatába került. 1907-
ben Budapesten a Kereskedelem- és Iparügyi Minisztériumban a munkásbiztosítás 
orvosügyeinek referense lett, később a Ferenc József kereskedelmi kórház 
kormánybiztosa. 
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csupán Baktay Ervin lakott. Baktay évekig festett gazdag indusok házá-
ban, hogy pénzt gyűjtsön az utazásaihoz, hiszen meglátása szerint csak a 
nép között élve lehet megismerni egy idegen kultúrát. 

A források elemzésekor számolni kell azzal, hogy az utazók torz 
képet mutattak az indiai kultúráról, hiszen az európai keresztény világ 
értékrendszerén keresztül szemlélték Indiát, miközben ítéletet mondtak 
az országról. Általánosításokat használtak és az európai fülnek érdekes 
jellegzetességeket emeltek ki, például, hogy az indiaiak állandóan cél-
talanul utazgatnak, vagy meglepődtek a templomi állat áldozatokon és 
lenézően szemlélték a fakírok önkínzását. Az utazók nem járták be egész 
India területét, csupán olyan nagyvárosokat ismertek, mint Bombay, Kal-
kutta, vagy Agra. Az utazók nem tettek különbséget az indiai emberek 
között. „Európa belső történelmében magától értetődő lett a kultúrák és 
a nagy értékrendek pluralitása, az Európán kívüli kontextusban visszari-
adunk ettől.”53A beszámolókból arra lehet következtetni, hogy az indiai 
emberek gyűjtő kategória alatt csak a hindu emberekről beszélnek, csu-
pán Germanus Gyula leírásai szólnak a mohamedán vallást követőkről. 

A utazási irodalmak szerzői szembeállították a nyugati társadalmi 
berendezkedést a több évszázados kasztrendszerrel, ami ebben a kont-
extusban értelmezhetetlen, nincsenek összehasonlítási pontok. Egyes 
fogalmak vagy kategóriák eltérő jelentéssel bírnak az európaitól. Ilyen 
például az idő értelmezése, ami a nyugati, egyre gyorsuló világban kincs, 
az Indiában semmit nem számít. A hinduk hite szerint az idő örökkéva-
ló, és csupán a létezés velejárója. Az időn belül nem ismernek rövidebb 
szakaszokat, számukra csak a nagyobb időtávolságok léteznek, mint a 
napév, földi korszakok. Ez a fajta határtalanság és nyugalom különös az 
európaiak számára, amit kívülállóként „naplopásnak” érzékelnek 54.

Másképpen értelmezik a halált. Míg Európában a halál a gyászt 
jelenti, és annak ellenére, hogy a kereszténység hisz a föltámadásban, 
fekete ruhában a legnagyobb fájdalom közepette búcsúznak a halottaktól. 
Indiában a halál csak egy állomás, a lét célja. Nem rejtik el a halottat a vi-
lág elől, hanem fehér ruhában csevegve, a legnagyobb természetességgel 
kísérik a temetkezési helyre. A hozzátartozók nem sírnak, ellenkezőleg a 
nyugalom vagy egykedvűség látszik az arcukon.55 Bombayben a halotté-
gető a tengerparti sétány mellett van, mert a halál az élet szerves része. 

53  Wolf Lepenies: Önkritikus modernség. Új eszményképek a kultúrák kapcsolatában. 
= Regio 7/4. 1995. 8.
54  Széchenyi, 1974. 67
55  Gáspár, 1906. 288
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Az általam tanulmányozott szerzők az ellentmondások és szélsősé-
gek országaként írták le Indiát, ahol egyszerre van jelen a múlt a jelen, a 
modern és a tradicionális. Míg a város egyik felén paloták és rendezett 
terek, a másik felén a legnagyobb igénytelenségben és koszban tengetik 
mindennapjaikat az indusok. A bennszülött negyedekben, vagy a közte-
reken és utcákon meztelen emberek köpködnek egész nap maguk elé, 
miközben birkacsordák járnak a téren,56 ezzel szemben a gazdag indiaiak 
drága ruhákat viselnek és szolgák lesik a kívánságaikat.

Amennyiben össze kellene foglalom milyen volt a 19. század végén 
és a 20. század elején India világa, ahogyan Gáspár Ferenc, én is Man-
tegazza gondolatit érzem a legtalálóbbnak: „nagyon sok állat és nagyon 
sok ember; nagy a forróság és magasak a hegyek; óriási vagyon és óriási 
nyomor; ősrégiség és sok gyermekiesség; nagyon sok szín és nagyon sok 
szag, nagyon sok láz és túlsok szerelem; igen sok élet és borzasztó sok 
halál.”57 

56  Pap Ágnes: G. Hajnóczy Rózsa indiai levelei. I–III. Online: Irodalmi Szemle, 
www.irodalmiszemle.sk – 2017. június 23.  
57  Gáspár, 1906. 280


