
Aranyalma
A forradalom előtti időszak, a reformkor nagyjai közül nemcsak politi-

kusok, hanem tudósok is beírták nevüket a magyar történelembe. Ilyen volt 
Kőrösi Csoma Sándor, aki nem itthon, hanem Ázsiában igyekezett nemze-
tét szolgálni. 

Kőrösi Csoma Sándor 1784. március 27-én született szegény szé-
kely családban. Elemi iskoláit szülőfalujában, Csomakőrösön végezte, 
majd édesapjával gyalog ment Nagyenyedre, ahol beiratkozott a Bethlen 
Kollégiumba. Szolgadiák volt, ami azt jelenti, hogy kisebb munkákkal 
kellett pénzt keresnie ahhoz, hogy fizetni tudja a tandíjat. Már Enyeden 
gondolkozott azon, hogy fel kellene keresnie a magyarok őshazáját. E terv 
valóra váltásához azonban nagyon sokat kellett még tanulnia. A főiskola 
elvégzése után Németországba, Göttingenbe ment, ahol a keleti tudomá-
nyokkal foglalkozott. Tanulmányai végeztével Nagyenyedről indult útnak 
1819. november 24-én.

Egy levelében céljáról ezt írja: „Elhatároztam, hogy elhagyom hazá-
mat, s Keletre jövök, s ahogy csak lehet, biztosítván mindennapi kenye-
remet, egész életemet oly tudományoknak szentelem, melyek a jövőben 
hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában, és különös 
világot vethetnek bizonyos, még homályban lévő adatokra nemzetem 
történetében.”

Következő év őszén érkezett Teheránba, ahol tökéletesítette angol és per-
zsa nyelvtudását, és ahol felvette a Szkander bég nevet. 1822-ben William 
Moorcroft angol kormánymegbízott  biztatására kezdett a tibeti nyelvvel és 
irodalommal foglalkozni. Azt remélte, hogy az ősi iratok között a magyarok 
eredetére is talál bizonyítékokat.

Zangla kolostorában mostoha körülmények között, a szerzetesek segítsé-
gével tanulmányozta Tibet történelmét, földrajzát, irodalmát, és összeállí-
tott egy harmincezer szóból álló szójegyzéket.

1827-ben Kanamban kezdett dolgozni. Az itt töltött három év 
alatt befejezte az angol–tibeti szótár és nyelvtan megírását. Itt olvasott 
Shambala országáról, amely a jugarok, azaz ujgurok országában van. 
„Tökéletesen meg vagyok győződve, hogy a mi eleink ezen vidékekről szál-
lottak ...”– írta.

Tíz év tudományos munkával telt számára, 1837-ben már 20 nyelvet 
ismert. 1842-ben indult Lhászába, a magyarság őseinek felkutatására, de 
egy mocsaras területen áthaladva maláriát kapott. A Himalája lábához, 
Dardzsilingbe érve betegsége súlyosbodott, és itt halt meg április 11-én. 

Sírján levő emlékoszlopra Széchenyi István a következő feliratot vésette: 
Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt kitartó hazafiságtól 
lelkesítve – Kőrösi Csoma Sándor – bölcsőjét kereste a magyarnak, és végre 
összeroskadt fáradalmai alatt. Távol a hazától alussza itt örök álmát, de él 
minden jobb magyarnak lelkében.

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Bilibók Gellért, IV. osztályos

Péter Bendegúz, III. osztályos

Körülnézett háza táján
csigabiga néne.
„Közeledik már az ünnep,
meszelni is kéne!”

Meszet oltott egy csöbörben,
s kimeszelte házát.
Olyan fehér, olyan tiszta,
nem találni párját.

Megbámulja, megcsodálja
egész erdő népe,
s háza előtt örvendezik
csigabiga néne.
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Amit Kőrösi Csoma Sándor 
egyszer kimondott, abból egy jot-
tányit se engedett, amire pedig fo-
gadalmat tett, az kétszeresen szent 
volt előtte.

Éveken át tervszerűen készült 
ázsiai útjára, elhatározott terve 
volt, hogy az ott lakó magyarokat 
felkutatja. Először itthon tanult, 
majd Németországba ment, ott ta-
nulmányozta a keleti nyelveket, és 
megtanult angolul is. 1819-ben pe-
dig könnyű ruhában, kezében egy 
bottal, vállán kis batyuval gyalog 
elindult a Himalája felé! Milyen 
expedíciót szerelnek fel a gazdag 
országok, ha ezt a tájat kutatják! 
Hány szakértő, mennyi költség, mi-
csoda előkészület kell ahhoz! 

Kőrösi Csoma Sándor egye-
dül, pénz nélkül vállalkozott olyan 
útra, amelyet más országban még 
csoportosan, jó felszereléssel, sok 
pénzzel is csak a legbátrabbak mer-
nek megkockáztatni. 

Tizenkét hónapi vándorlás után 
érkezett Teheránba, Perzsia fővá-
rosába. Az angol kirendeltségnél 
jelentkezett, de a katonatisztek elő-
ször gyanúsnak találták, kémnek, 
kalandornak gondolták, annyira 
hihetetlennek látszott a vállalko-
zása. Amikor aztán meggyőződtek 
róla, hogy felkészült tudós áll előt-
tük, segélyt juttattak neki.

Csoma elfogadta a segélyt, de 
ez már kötelezte is, az angol tisz-
tek kérésére a tibeti nyelvet kezdte 
tanulmányozni, mielőtt a magya-
rok felkutatására indult volna. A 

zanglai, majd a kanami buddhista 
kolostorban tanult. Tudós lámák, 
tibeti papok csekély összegért vál-
lalták a tanítását.

A Himalája vidékének kolosto-
rai kezdetleges épületek, nincsen 
kéménykürtőjük, ezért ha tüzet 
gyújtanak a padlón, olyan füst tá-
mad, hogy az ott lakók csak a pad-
lón fekve tartózkodnak a helyiség-
ben. Kőrösi Csoma Sándor olvasni 
akart, ezért nem gyújtott tüzet, 
hanem tetőtől talpig báránybőrbe 
burkolózott, és még a könyv lapo-
zása is gondot okozott, akkora volt 
a hideg. Télen a nagy hó miatt sok-
szor napokig ki sem tudtak lépni a 
helyiségből, ott töltötték az egész 
napot tűz és világítóeszköz nélkül. 
Hárman éltek a kis helyiségben, 
a láma, annak szolgája és Kőrösi 
Csoma Sándor. Amikor besötéte-
dett, lefeküdtek a helyiség köveze-
tére, ott aludtak. 

Dr. Gérard, az első orvos-utazó 
azon a tájon, felkereste Csomát, és 
elbámult a kutató bátorságán, ki-
tartásán. 

„A hideg itt nagyon kemény, és ő 
egész télen át írásainál ülve, tetőtől 
talpig gyapjúholmiba burkolózva, 
reggeltől estik dolgozott pihenés és 
melegítő tűz nélkül. Munkáját csak 
igénytelen étkezése szakítja meg, ez 
mindig zsíros teából áll.”

A zsíros tea tatár módra készült, 
inkább leves, mint tea, mert sót és 
vajat tartalmaz, ez benne a táplálék, 
amely a hidegben ellenállóvá teszi a 
szervezetet.

Gérard doktor rizst és cukrot 
kínált Csomának, majd egy meleg 
köpenyt ajánl fel, hogy szükségét 
enyhítse. 

Csoma azonban mindent visz-
szautasít.

Azt mondja az orvosnak:
– Köszönöm szívességét, de 

csak közpénzből származó segítsé-
get veszek el, mert azt kamatostól 
visszafizethetem. Magánszemélytől 
semmit se fogadok el, mert annak 
nincs mit adnom. 

Ilyen körülmények között dol-
gozott és kitűnő eredményt ért el. 
Háromszázhuszonhét hatalmas 
kötetet tanulmányozott át. Ezek 
tartalmazzák a tibeti tudomány 
és vallás alapját. Összegyűjtött és 
megmagyarázott negyvenezer ti-
beti szót, elkészítette a tibeti nyelv 
nyelvtanát. 

Amikor művei megjelentek, új 
útra készült: most már az ázsiai ma-
gyarok felkutatására indult. 

Közép-Ázsia felé tartott, nem 
riadt vissza a hatalmas hegyektől, 
az út veszélyeitől. 

Négyszáz kilométert tett meg 
gyalog. Amikor a terai mocsarak 
mellett haladt el, fertőzést kapott, 
és Darjeelingbe már lázasan érke-
zett. Lázálmában is mindig tervei-
ről beszélt, képzelete az ázsiai ma-
gyarok közé repítette. Bármilyen 
gondosan ápolták, a halál elragadta, 
ott nyugszik a Himalája tövében, 
sírjára az Ázsiai Társaság, melynek 
tiszteletbeli tagja volt, emlékoszlo-
pot állított. 

Markó Béla

Miért lassú a csiga?
Azért lassú a csiga,
mert hátán a háza,
s nem várja őt senki sem
otthon vacsorára.

Nem siet, mert nincs miért,
akárhogy is futna,
akármerre kószálna,
ugyanoda jutna.

Otthon van ő mindenütt,
hogyha jő az este,
ágyát mindig megleli,
mégis rossz a kedve.

Mégis mindig szomorú, 
eladná a házát,
hogyha tudná, van egy hely;
ahol visszavárják.

Tudna ő is szaladni,
tudna ám sietni,
de mert mindig otthon van,
nem tud hazamenni.

Csiga-Zsiga elindul –
fúj a szél, fúj a szél.
Komótosan mendegél,
mendegél.
Reménykedik mindenáron,
világgá jut egy fűszálon,
egy fűszálon.

De mire az erdei
bagoly-harang megkondul,
s világvégi lapulevél alkonyul,
Csiga-Zsiga egy tenyérnyi
világűrbe belehull,
belehull.

Reggel, mikor fölébred,
fölébred,
mit lát körbe? Csak rétet,
csak rétet.
Szarvasbogár agancsán
a harmat, a harmat,
olyan, mint a kelő nap,
kelő nap.

Lengyel Dénes

Kőrösi Csoma Sándor,
az Ázsiai Társaság tiszteletbeli tagja

Csoóri Sándor

Világjáró

Csigabiga, gyere ki
Csigabiga, gyere ki,
ég a házad ideki,
Kapsz tejet, vajat,
holnapra is marad.

Gazdag Erzsi

Csigabiga néne


