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Rabindranath Tagore, meg mindig Continatus i
2015 novembereben a rangos Indian Institute of Advanced Study (lIAS) a
HimalAjaban. SbimlAban' "Tagore and Nationalism" cimmel barminc meg
blvott resztvev()vel nemzetkOzi konferenciat rendezett.
A temamegjelOles provokativ es nem egyerteimil, es annak is szllntak.
Tagore maga viiltoztatta ez irinyii nezeteit, amivel kiv!lltotta mind az ango
10k mind az otthoniak tanacstalansagat. sot ebben a tekintetben Gandhival is
ellentetbe kerillt. Ha szabad igy fogaimazni. sajat (koral bindu) nacionaliz
musatol eltavolodva az indiai "t!lrsada1misag" foga1roa fell! fordult, birdet
ve, bogy a soknemzetisegi! orszagban "europai" felfogiisban nacionalizmus
nem is letezett. Kesobbi gondoikodasa azt mutatja, bogy csal!idott az eur6
pai felvilagosodas "megszabadlto erejeben".
. :.
A konferenciin, amely a nemzet, nemzetazonossag, !ufliI;.Iqdnlra, eM
lizaci6 es hasonl6 fogaimak ujragondolasat javasolta a res'ztve'\'oknek, bu
szonbet megh(vott kiltat6 beszelt.
A bevezet6 el6adast Sabyasachi Bhattacharya, a JNU' volt t1lrtenelem
oktat6ja, a santiniketani Visva-Bbarati Egyetem rektora tartotta "Rethinking
Tagore on Nationalism" cimmel. Felhivta a figyeimet arra, hogy a temaval
foglalkoz6 elemzesek egy resze tortenetietlen ket okb61: egyfel51 homoge
nitast felteteleznek Tagore gondoikodasaban, holott 1890 oS 1941 kilziltt az
lenyegesen viltozott, masfel61 idevag6 Crasainak csak ktirillbelill egy tizede
1 A cimmel egy korabbi Tosore·ismertetesr. utelunk (K1i6 201314: 51-60" kiegeszltessel a
ktlvetkezo szamban). valamintarra, hog)' 2015~ben egy akademiai szinril indiai intezmeny
ujabb Tagore-konfercnciAt rendezett.
,
2 Akonferenclaszekhclye aRashtrapati Nivas (az tElnOki Rezidencia'), korabbi neven Vice
regal Lodge volt. igazi palota. a brit uraiom idejen aBritAlkiraly, ilIetve az angol kormany
nyari rezidencif1ja., e. fUggetlenseg elnyerese utan pedig kt)nyvtarral cs minden mas szUkse
gesse! felszerelt bendaleasos tudomanyos kutet6intezmeny, aItova palytzattal egy-, i!letve
ketev.. IMat6~ztOndijat lchet elnyemi. Az epUietegyOttes a k~zelmult t~rtenelmeben is
jelentils. A !1Jggetlenseghez vezetill1!rgya!asok egy reszet itt tartottak, pI. 1945-ben, aItol
tobbek kOzOtt Gandhi's Nehru is j.len voltale, Az intezmeny p~litikai Os kultur:!lis tOrtene
tet Raaja Bha.'iin kiadvdnya lsmertetl "Viceregal Lodge and the Indian Institute of Advan
ced Study. Shiml." clmme! (liAS, Rashtrapati Nivas, Shiml., 2015).
3 JawaharJal Nehru University, New Delhi. India els6 szamo egyeteme.
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hozzliferheto angolul. Egy kGvetkezo problema, hogy az li6 nacionalizmu
sat az internacionalizmus sablonjin keresztill vizsgallak. Veglll az sem sze
rencses, hogy az Cr6s0kat t/ibbnyire a korabeli zsurnalisztika kontextusab61
kiragadva elemzik. A kUvetk.ez6kben harom fejl6desi szakaszt ktUtinit el az
Cr6nal, amelyek 1920-szal ernek veget. Ekkort61 Tagore mar nem az eur6pai
nacionalizmus hibllival foglalkozotl, hanem az indiai nemzeti mivoltttires
vonalaival, ertve ezalatt a hindu-muszlim kerdest es a kasztok problemajat.
Elete utols6 eveiben es. utols6 miiveiben (legutols6 illasfoglalasa a Crisis in
Civilization 1941-ben), irja Bhattacharya, a;z; antin6miakat egy humanista
univerzalizmus filoz6fiajAban pr6balta lisszege2'Jli.
A tovabbiakban nehiny el6adast. illetve meghltast ragadunk !d. Stefa
no Beggiora (Ca' Foscari Egyetem, Velence). aki az rCWA kOIlf€reIlciin is
tartott el6adiist, a nehezen magyarazhat6 intellektualis csapdar6l beszelt: az
olasz kulttira mulga es jelene nagy hatassal volt Thgore-ra. A Risorgimento
es Mazzini az egyik fomisa volt a Bengali Reneszansznak. A klilt6t Olasz
orszagban ber6tsaggal fogadtak, tai!likozott Mussolinival es olasz orienta
list8kkal is; nem vette eszre, bogy az orsziig egyik legsliletebb korszaka fele
balad. Visszatekintve, a kolt5 &zInte csodalat!lt fejezte ki az olasz kulttira
irant, egyUttal szomon'ilm kritizalta a fermllll6 politikai helyzetet, es elesen
elitelte a baborut. Korabeli beszedeiben nemzetkoziseget es szellemi egy
segel sOrgetett..
. .
Sukanta Chaudhuri (Jadavpur University) fefu!vta a figyeimet arra, bogy.
Tagore 190I-ben egy esszesorozatban foglakozott a .,nemzef' keroesevel,
es a fogalomnak scm bengali sem aItaIaban indiai megfelel6t nem tudott ta
b\1oi. K. Satchidanandan (IAAS, Shimla) arr61 beszelt, bogy Tagore "Nati
onalism" cfmii kilnyve (New York, Macmilhm 1917) tulajdonkeppen a nyu
gati fomulci6kr61 sz61, nem feltetlenill pozit!v beallitasbao. Satchidanandan
szerint Tagore szeme el6tt "a kapitalista nemzetallam" kepe lebegett - ne
felejtsilk el, folyt az l. vill\ghaborU -, es latta mar a ,,kifejl6d6 fasizmus
nacionalista gogje! es moh6sagat is",
Krishna Sen (University of Calcutta) Tagore ellentmondasait elemezte,
an:uilyek, szerinte, meg a heves Swadeshi (hazafi) mozgalom idejen is jelle
meztek az Cr6t. A hispanista Swagata Kumar Basu(Doon University, Deh
radun) Tagore ·es a baszk Miguel de Unamuno (1864--1936; a Salamancai
Egyetem,en a gtlrOg filo16gia professzora) munkassagat yeti (jssze. Hogyan
tud ket egymassal kapcsolatban nem all6 gondolkod6.hasoni6 ktivetkezte
tesekre jutui, n!adasul az egyik egy olyan orszagban. amely mint gyarmato
sit6 batalom a veget jarta, a masik egy gyannati sorban lev6 orszagban. A
ktlztls, hogy mindkett6 einyomott sorb61 szarmazott.,
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Asma Rasheed (EFL University, Hyderabad) Tagore oktata~sall<apeso
lalOs nezeteit elemezte. Megtudjuk, hogy 190I-ben 15 napos :oklatasi re
formkonferencilit rendeztek Shimh'iban, es a resztvevilk k<lz6tt egyetlen ~gy
. indirii nem volt. A konferencia anyagat es eredrnenyeit titokban lartuttak
. Tagore kritikaja a tanarokr61, t<lbbek koz6tt az volt, hogy IIZok 'elil gramo
fanok' ("living gramopbones").
Rukmini Bhaya Nair (Indian Institute of Techoology, Delhi) meglepo'
!Jsszehasonlftast lett: a mind!Jssze ket konyv szerziije Wittgenstein (egy ai,
taUmos iskolai sz6tar as a Tractatus iroja) es a hatalmas oeuvre-rei rendel-'
kez6 Tagore, etikai szinten hasonl6 hatast valtott ki. Az el5bbit a 25 oldalas
Tractatus logieo-philosophicus a XX. szazad legnagyobb filoz6fusai k()ze
emelte. A k6zQS a ket gondolkod6 k(jz6tt, hogy mindketten privilegizalt
csallidban szlliettek, ahol a miiveszet, a zene, a kultilra mar mar fetisnek ,
szamitott, mindkettojUkel elenken foglalkoztatta lIZ L vib\ghliborU es az eti
ka kerdese az iskolaban. Ilyen belillitasban, igy Nair, az 1926-ban kindott
ertelmez6 srotar es Tagore elosztlr 1909-ben publiklllt Sabdo Tattwo ('The
Essence of Words') clmii esszek(llete tlsszevetese igazi klblvas, amelyek
innuimanyozasa maig hato ervenyes ktlvetkeztetesekkel szolglil.
Jelen sorok ir6ja hozzasz6lasa a "Rabindranatb Tagore and Social Sen
sitivity" cimet viselle. Kifejtette, hogy a "nacionalizmus" sz6 Eur6paban
nero hangzik a legjobban, ezenkivtil sem szocio16gus sem professzionalis
t(jrtenesz nem leven, a kerdeses cim- es temavalasztast reszesitette elony
ben. Azonban Tagore szellemi fejlOdese is inkabb egy ilyen megk6zelitest
tesz indokolttli: elotte mar szamtalanszor elmondtak es leirtlik, hogy Tagore
szakitott kezdeti radik:aIis nacionalizmusaval. Hosszabb reszt.szentelt a kOI
til oktatassal kapcsolatos mlzeteinek es tevekenysegenek.,I~'meretes, hogy
Tagore tizennegy eves kOr!iban megtagadta, hogy iskola1i\l'jiirjon, ameJyet
"a k6rh:!z 6s a bGrttln" kombinaci6jlinak minosflett, nagy csal6d1ist okozva
sz!.lleinek, es megis nemcsak haZllja, hanem az emberiseg tanft6ja is lett, s6t
egyetemet alapltott, amely ma is letezik. Reszben naiv, reszben konzervatlv
nezetei (eredetileg pI. az osi negykasztos tarsadalmi berendezkedest tartotta
idealisnak, amely az id6k folyaman "elkorcsosult") a munkassagat k6velve
vililgosan dinamikus kepet adnak. Egyetemenek lIZ el6kepe az 1901-ben
alapitott "Ashram iskola" volt, amelyet az osi indiai "erdei iskollik" min
tajara gondoll letrehozni. A klasszika-fiIo16giat vegzett recenzens megker
dezi, mennyire volt ez osi e.s indiai, de nyitva hagyja azt a kerdest, hogy a
"pJat6ni Akademia" (eredetileg egy liget) es az "arisztoteleszi peripatetikus
'setalo'} iskola" indiai megfelelojUkkel egy kazos t1lrteneJem elotti 6sre'
mennek-e vissza, Roviden erinti Gandhi es Tagore ellentetet. Az elcbbi in
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kabb szocialis aktivista volt, az ut6bbi idealokkal elc, reszben univerzaJis
godolkodasu, pacifista kollo. Naiv volt·e Tagore? Bi:ronyos fokig minden
k1llto lIZ. Ismeretes, mennyire feldulta Tagore-t a Kloa elleni japan Ilima
das. A k<!t atombombar61 mar nem szerezbetett tudomast. Mit sz61t voina?
Ki es hogyan vetett veget a II. vi!agbliborunak? India hogyan nyerte el a
fUggetlenseget? Inler arma silent musee. Megis sziiksegllnk van a k6lt6kre:
kiAllilsuk, embersegiik, erkalesi tartlisuk okano Tagore egy volt ezek kllz5tt,
es nem ak>lrmilyen.
Altallinos velekedes szerint a konferencia nagy sikerkent kllnyvelhet5 el,
sok hozzlisz61assal. A meghivottak 6Irgyuk legjobb kepviseloi voltak, es a
felsz61alasok anyaga hamarosan klltetben fog napvihigot bl/ni. Erdekesseg
kant megemlithetO, hogy a programok abban az "ovaHs leremberi" folytak,
ahol 1945-ben az indiaiak el5sz1lr kezdtek targyalbokat az angolokkal a
kivonulasr61.

•••
Nehanymegjegyzes erejeig erdemes aket evve! ezellStti ICWA·Konferenci
ahoz visszanyliini, tekintve, hogy az aktlik 20 IS.ben egy teislOt5s klltetben
napvilagot lattak Tagore the Eternal Seeker clmmel.
Annak idejen arr61 szamoltunk be, hogy Magyarorszllgot senki nem
kepviselte, Most azonban bekerUlt a klltetbe Sangha Imre irasa a 15
oldalakon.4 A cikk hilinyt pOtol, hiszen Tagore magyarorszagi latogat'ilsa
fontos volt, mar csak a sajat egesz.sege szempongab61 is, de a nemzetko
zi kutat'ils is tudoroassal bir az utaz'ilsr61. Bangha elenk szinekkel ecseteli
a rendkivUl gazdag program reszleteit. Sajmllatos, nogy a kOltll egesz.se
ge eppen ez alatt az idil alatt nem volt a legjobb. Nehany reszletet ki kell,
emeini: 1926. okt6ber IS-en Tagore Becsbe erkezett, ahol a kimerUltsegtol'"
megbetegedett, A hltogatlls es a program Igy kesedelmet szenvedtek, Ok
t6ber 26·an azonban megerkezett a Keleti PaJyaudvarra. Kfsereteben volt
egy L. P. monogramu bar6n6, akit kes6bb az osztrlik Lisa Pott szobrasszal
IIZonosftottak. Tagore-ral Santiniketanba kesz!.llt, hogy ott szobrliszatot ok
tasson, Az fr6t eloszor Lobmayer G<!za varosatya k5sztlntOtte, majd a PEN
Club neveben Harslinyi Zsolt ir6. Innen a Gellert SzIilI6ba ment. Faradtsaga
ellenere megjegyezte, ugy erzi, nem idegenek ktlze jolt. Tudomasa van ar
r61, hogy a roagyarsag bolcsoje keleten volt, es kivlinja, hogy IAtogatasaval
4. Az·l.·sz. lAbjegyzetben arr6i ertestllurik, hogy a c.ikk Bangha Imre Tagore's visit to Hun
gary elmfi kOnyvenek egy fejazete .tdolgozott fonn.ban, amely ott a 121J-.184. oldalakon
olvashat6, A kOnyvet a rangos SahityaAkademie tamogatta: New Delhi, 2007.
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~ magyarok es a kelet kapcsolat. er6s5djek . A k{jvetkezo nap.on a "kele!i
bOles" • Zeneakademian "Civilisation and Progress" :eimmel e~lladast W·
lott. Ajelenlevll kivalosagok ktlzolt szerepelt Ferenc Jozseft6hei:ceg, Kosz
tolanyi Dezso, Rav.sz Laszlo, politikusok os a Zeneakademia olctatoi (153.
0.). Tagore robbszor is beszelt Zajti Ferenc orientalistaval a hun rokonsilg
kerdeserlll, es tudott az orszag megcsonkltasar61 is (154.0.). A kovetkezo
napokban olyan kimerilltseg vett rajta erot, hogy nem mozdultiki a szalio·
dabO!. Ekkor Koninyi Sandor tam\csara elhatarozta, hogy m!h.iny aapot •
1:ialatonftlredi szanat6riumban WIt. November 3-val az aU.pota javulni k~z. dcit:.S-en megkoszoruzta a J6kai-szobrot, majd az ismert t5rtenet szerint
. elUltette a !at. Bangha itt megjegyzi, hogy a magyarok ezt maig mint barilti
gesztust erteimezik, Indh\ban azonban Wbbr61 van sz6: a vriksharopana, fa. ,
liltetes, az abszolut onzetlenseg kifejezese, Ezt az flnnepet Santiniketanban"
1928-ban honosltottak meg a ket ewel korabbi magyarorszagi faUitetesre.
emlekezve (157, a.). A kOJto aUapota gyarsan javult, es november 1O-en,
szerdan visszaerkezett a Gelblrt Szall6ba. Aznap delutan prlvataudiencian
talilikozott a Kormanyz6val. Meleg k5szonetet mondott a fogadtatasert es
kifejezte remenyet, hogy a jOvOben meg visszajohet. A Kormanyz6 szinten
melegen emlekezelt meg 1893-as indiai tart6zkodasar61, majd a haborUs
sebek sujtotta orszagar61 beszelt, es arr61 a remenyeri\~ hogy valamikor
szebb napok fognak kovetkezni. "Ezt en szivbOl kivanom", valaszolta Tag
ore (159. 0,), A kOlw magyarorszagi programja igy hosszabbra sikerult a
tervezeltm!1, Elutazasa elOlt kijelentette, hogy a kllvetkezokben sok indiai
fog Magyararszagra erke:mi, es magyarokat is meg fog hivni Indillba, Igy
is tOrtent. Gazdag vendclgek erkeztek az orsziigba, akik sok penzt klllt6t
tek, Tagere pedig meghivta ttlbbek kllzolt Germanns GyuJ.1t a Santiniketani
Egyetemre az Iszlam Tanszekre ( 160-161. a.). Bangha azzal zarja Irasat.
hogy a kc!thetes tart6zkodas az indiai-magyar kapcsolatok egyik legfonto
sabb vonatkozasi pontjava valtak (163.0,).
MegemlltjUlc meg. hogy Tagore az eloz6ekben Csehszlovakh\ban es ne
met nyelvterUleten tett IllIagatast. Csehszlovakiai programjalMartin Hirbek
foglalja ossze a 141-ISO. aldalakan., es megtudjuk, hogy a,kOltB ta1!I!kozatt .
tiibbek kozott Karel Capekkel es Moriz Winternitz-6el. (lJt6hoinak indiai
irodalomt6rtenete rna is haszonnal forgathat6.)
.

esak klizvetelt bizonyftekak vannak. Egy infol'Il1!lci6 szerint levelvaltas tOr
tent klizottUk; as ennek nyomai az atheni Szikelianosz·Archivumban tailU.
hat6k. Az infonllaci6 azonban !eves volt. Most Lia Papadald k6zzetelt egy
levelet, amelye! Tagore Santiniketanb61 kUldtllt 1927, marciu.2-i datum
mal. "Dear Poet" -kent szaHtja meg kiHtotarsat, megk<lszoni kedves levelet.
bizonyos egeszsegilgyi proplemakat emUt, de a to akadaly, hogy anyagi .
es idobeli lehetosegei korhltozottak, es igy nem tud resztvenni a tervezett
Delfi-jatekakon,' A levelet, mint kiderUlt, a Benaki Mlizeumban 6rzik. Pa
padaki a Tagore EmJekkOtet 2, kiadasaban (2016) adja kOzre a 65. alda
Ion. i gy teMt biztosra vehet6, hagy tortent levelvalllls a kilt kolt6 koz6tt .
Val6szinu az, hogy Eva Palmer fogalmazta meg a levelet es Szikelianosz
alafrta. Tovabbra sem vilagos, hogy Gandhi miert nem vett reszt az 1927-es
Delfi-jlltekokon. Am lehet gondolni, hogy aket fclrfi egyUtt uwatt volna.
es Tagore akadalyoztalllsa Gandhira is negatlvan hatott,
International Conference On Tagor. and Nationalism (November 5-7. 2015), Abstracts, Orga_
nization and Welcome Address: Chetan Singh, Director !lAS. Indian Institute of Advanced
Study, IWhtrapati Nivas, Shimla 2015.
Tag"'" the Eternal Seeker. FO()tprints of a World Travell" Edited by Suryakanthi Trip.thl,
Radha Chakravarty, Associate Editor Nivedita Ray. New Delhi: VIj Books India Pvt Ltd
-Indian Council of World Affairs, Sapru House, 2015.
,PaplvOpavM TayKOP, 90xpOv\O WID t1]v 6ll1GKs'If!1 tOO <m]V flAaM (Rabindranath Tago
reo 9(1 <ivvel g6r6gorszagi liltogatlisa Ullin), 'EK80"'1, Etoay",1"1, M£t("ppo"'1 Kat :EX61.to
An~~tpt'" e. Baoil.B"i6~, (Szerkemes, Bevezet1\, fordftas, kommcntarok: Dimitriosz Th,
Vaszili.disz).A6l1va: ENNEl1A(Ath6n: ELlNEPA) 2016.

Katona L. Endre

•• •
Vegfil cgy fontos eredmeny. A jelen beszamo16 szerzilje kon\bbi 1rasaiban
azt ernlitelte, hogy a Tagore lis Szikelianosz kozlittiszemelyes kapcs6latra
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5 Melli!kesen megemllljUk, hogy Horvath Endre, a budllpesti Parthenon-EgyesUlel F6titkarn
Jelen volt a j&ekokon, arnint ez Moravcsik Gyuta: egy ajanlasab61 kidetUl A Moravcsik~
dokumentum az ELTE G~r6gTans26kl!n t"hllh.t6.
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