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Székely és román zászlóval a 
hátizsákján készül gyalogszer-
rel bejárni Kőrösi Csoma Sándor 
útját Nagyenyedtől az indiai 
Zangláig Pengő Zoltán kolozs-
vári újságíró, cégvezető, aki a 
románsággal szeretné megis-
mertetni a háromszéki kutató, 
nyelvtudós, a tibeti–angol 
szótár megalkotója jelentőségét, 
szellemiségét.

 » KISS JUDIT

E lsősorban a románsággal akar-
ja megismertetni Kőrösi Csoma 
Sándor (1784–1842) jelentősé-

gét, szellemiségét Pengő Zoltán ko-
lozsvári újságíró, cégvezető, aki szep-
temberben nagyrészt gyalogszerrel 
járná be a közel 200 éve élt háromszé-
ki kutató, nyelvtudós, a tibeti–angol 
szótár megalkotója mintegy 7000 ki-
lométeres útját. „Idén novemberben 
lesz a kétszázadik évfordulója annak, 
hogy Kőrösi elindult a nagy útra. Úgy 
tisztelgek az emléke előtt, hogy leg-
nagyobb részt gyalogszerrel, egyedül 
végigjárom az útját. A tervek szerint 
szeptember 2-án indulok, mert el 
akarom kerülni a forróságot, ami 
áprilisban köszönt be Pakisztánban 
és Indiában. Az útvonalam nem lesz 
pontosan ugyanaz, ami a Csomáé 
volt, például nem megyek Dardzsi-
lingbe, ahol elhunyt” – tájékoztatta 
a magyar és román sajtót pénteken 
délelőtt Kolozsváron Pengő Zoltán.

Kőrösi Csoma Sándor az erdélyi 
magyar panteon tagja
A Krónika egykori munkatársának 
célja, hogy megpróbálja megismer-

tetni Csomát a román közvélemény-
nyel, hiszen szerinte párhuzamos 
társadalmakban élünk: mi többet 
tudunk a román kultúrából, hiszen 
belénk verték az iskolában, a romá-
nok viszont keveset tudnak rólunk.

Ha van egy erdélyi magyar pante-
on, amelynek tagjai hatottak arra, 
hogy kialakuljon az erdélyi magyar 
karakter, ennek a panteonnak Cso-
ma biztosan a tagja. „Ennek a pro-
jektnek fontos része a románság 
felé való kommunikáció, ezért az út 
során minden nagyobb, romániai 
városban is tartok sajtótájékozta-
tót, ahol elmondom, ki volt Csoma, 
mit csinált, egy csomó román szá-
mára ez lesz az első információ a 
nagy tudósról” – mutatott rá Pengő 
Zoltán. Az újságíró Nagyenyedről 
indul majd útjára, ahol Csoma Sán-
dor tanult a kollégiumban, az út 
végcélja pedig az indiai, nyugat-ti-
beti Zangla, ahol a nyelvtudós kuta-
tott; visszafelé pedig repülővel jön 
majd. „Több romániai város érin-
tésével Bulgárián, Törökországon 
keresztül érek Teheránba, onnantól 
követem Csoma útját. Logikus lett 
volna, hogy Dardzsiling legyen az 
utam végpontja, de Zangla mellett 
döntöttem, hiszen a nyelvtudós 
életének relevánsabb helyszíne, 
mint az a város, ahol maláriában 
elhunyt. Csoma Zanglában tanult, 
ott mélyült el a tibeti kultúra isme-
retében, itt készítette el a szótárat, 
nyelvtant” – mondta el Pengő Zol-
tán. A vállalkozó szellemű újságíró 
tervei szerint 9 hónapot tart az út, 
amelyet túlnyomórészt gyalog tesz 
meg, kivéve azokat a szakaszokat, 
amelyek veszélyesek lehetnek egy 
magányos utazó számára: ilyen 
például Afganisztán, ahol a tömeg-
közlekedést veszi majd igénybe.

Hétezer kilométer gyalogszerrel
„Nem vagyok adrenalinfüggő, és 
nem célom, hogy időnap előtt véget 
vessek éltemnek romantikus körül-
mények közt” – jegyezte meg. Mint 
mesélte, már gyerekkorában lenyű-
gözte az első Csoma-életrajz, ami 
a kezébe került, mély benyomást 
tett rá a háromszéki tudós életútja. 
Sőt amikor eljutott szülőfalujába, 
Csomakőrösre, azt is úgy élte meg, 
mint egy zarándoklatot. „Húsz éve 
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Megismertetné a románsággal Kőrösi alakját

Pengő Zoltán újságíró kilenc hónap alatt hétezer
kilométert tesz meg Kőrösi Csoma Sándor tiszteletére 
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ötlött fel a gondolat, hogy jó lenne 
végigjárni az utat, de akkor még 
nem volt bátorságom belevágni. 
Most úgy éreztem, hogy a 200 éves 
évforduló megfelelő momentum 
erre” – mondta Pengő Zoltán, aki 
a tervek szerint Gyulafehérváron, 
Pitești-en, Bukarestben, Giurgiu-
ban is sajtótájékoztatót tart majd, 
így szeretné megismertetni a ro-
mánsággal Csoma Sándor alakját.

Két zászlót viszek a hátizsáko-
mon: egy román és egy székely 
zászlót. A románt azért, mert ro-
mán állampolgár vagyok, a szé-
kelyt pedig Csoma miatt, mert ő 
székely volt. Így maximális tisz-
telettel adózom mindenki felé” – 
mondta Pengő Zoltán. Kérdésünk-
re válaszolva azt is kifejtette, az 
út pontos tervezése még a kezdeti 
fázisában van, de persze az ázsiai 
szakaszon végigvezető utat előre 
ki kell majd gondolni, hiszen ő, 
aki járt már Indiában, tudja, hogy 
arrafelé érhetik meglepetések az 
utazót. Az útról a Facebookon ke-
resztül tudósít majd, három profi lt 
hoz létre: magyar, román és angol 
nyelven is tájékoztatja majd az ér-
deklődőket. Mint mondta, 7000 
kilométer megtétele gyalog kilenc 
hónap alatt nem túl nagy megeről-
tetés egy egészséges ember számá-
ra, és be is fog iktatni pihenőnapo-
kat, egyébként meg 35 kilométert 
tervez megtenni naponta. „Arra is 
felkészülök, hogy nem lesz köny-
nyű a teljesen idegen környezetben 
haladni, nem lesz könnyű elviselni 
a hosszas magányt sem, valamint 
az is megerőltető lehet majd, hogy 
olyan emberekkel kell értekeznem, 
akikkel nehéz kommunikálni, akik 
teljesen más kultúrkörhöz tartoz-
nak” – mondta el az újságíró.

 » Ha van egy 
erdélyi magyar 
panteon, amely-
nek tagjai hatot-
tak arra, hogy 
kialakuljon az 
erdélyi magyar 
karakter, ennek 
a panteonnak 
Kőrösi Csoma 
Sándor biztosan 
a tagja.

 » KRÓNIKA

Az Acoustic Planet nyerte A Dal 
2019 első elődöntőjét szombaton. 

A zsűri döntésével még Petruska és 
Vavra Bence, a tévénézők szavazata-
ival a The Middletonz jutott tovább 
a döntőbe a Duna Televízióban és 
a Duna World csatornán sugárzott 
show-műsorban. A kolozsvári USNK 
nem jutott be a fi náléba. Az Acoustic 
Planet Nyári zápor című dala 45 pon-
tot kapott a zsűritől és a nézőktől. Szin-
tén bekerült a fi náléba Petruska, aki a 
Help Me Out of Here című dalt adta 
elő és Vavra Bence, aki a Szótlanságot 
énekelte; mindketten 42 pontot szerez-
tek. A négy zsűritag zenész, előadó – 
Vincze Lilla, Both Miklós, Mező Misi és 
Nagy Feró – mellett az ötödik zsűritag 
a közönség volt. A nézők a produkci-
ók elhangzása alatt 1-től 10-ig pon-
tozhattak SMS-ben, ezeket összesítet-
ték, átlagolták, és hozzáadták a négy 
zsűritag pontjaihoz, így jutott tovább 
három dal. A negyedik továbbjutó a 
nézők szavazataival a The Middletonz 
és a Roses című dal lett, így ez a for-
máció is folytathatja. A Posztolj című 
szerezeménnyel fellépő, Filep Kund és 

Laskay Nimród alkotta, X-Faktor-győz-
tes USNK-nek nem sikerült a fi náléba 
jutás. Szombaton átadták A Dal 2019 
Felfedezettje elnevezésű díjat, ame-
lyet a zsűri az Acoustic Planetnek ítélt 
oda. A csapat felléphet az idei Petőfi  
zenei díjátadó gáláján. A február 16-i 
második elődöntőben szintén kilenc 
produkció látható és hallható, közü-

lük is négyen jutnak a döntőbe. A 30 
versenydal akusztikus változataira a 
www.adal.hu oldalon az Akusztik me-
nüpont alatt lehet szavazni február 20. 
éjfélig. A győztest a műsor döntőjében 
jelentik be. A Dal 2019-ről a www.adal.
hu oldalon, valamint a műsor Face-
book- és Instagram-oldalán található 
bővebb információ.

„Vége a dalnak” a kolozsvári rapperek számára

 » A Posztolj 
című szereze-
ménnyel fellépő, 
Filep Kund és Las-
kay Nimród alkot-
ta, X-Faktor-győz-
tes USNK-nak nem 
sikerült a fi náléba 
jutás. 

Filep Kund és Laskay Nimród, az X-Faktor-győztes kolozsvári rappercsapat tagjai

Nem kaphat BAFTA-t a 
Queen-fi lm rendezője

Felfüggesztette a BAFTA, vagyis a 
brit fi lmakadémia Bryan Singer 

rendezőnek, a Queen zenekarról szó-
ló fi lm alkotójának idei jelölését. A 
pedofíliával vádolt Singert a legjobb 
rendező kategóriában ugyan nem is 
jelölték, de fi lmjét, a Bohém rapszó-
diát a legjobb fi lmnek igen. A BAFTA 
szabályai szerint ilyenkor nemcsak 
a producerek, hanem a rendező is 
jelölést kap. Ezt vették most vissza 
Singertől, akinek neve már el is tűnt 
a jelöltek közül. A BAFTA közlemé-
nyében azt írja, hogy értékeikkel 
teljesen ellentétes Singer állítólagos 
viselkedése, emiatt felfüggesztik a 
jelölését. Ugyanakkor tudomásul ve-
szik, hogy Singer tagadja a vádakat. 
A rendezőt fél éven belül másodjára 
vádolták meg pedofíliával január-
ban. A mostani vádak szerint négy 
kiskorú fi út is zaklathatott a kilenc-
venes évek végén. Egyikük, Victor 
Valdovinos a nevét is felvállalta, és 
elmondása szerint 13 éves volt, mikor 
Singer molesztálta őt Az eminens 
című fi lm forgatásán. A Bohém rap-
szódia összesen hét BAFTA-jelölést 
kapott, Oscarra pedig öt kategóriá-
ban jelölték. (Hírösszefoglaló)




