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A kétszáz éve Távol-Keletre 
indult Kőrösi Csoma Sándor-
ról jelent meg a százkötetesre 
tervezett Székely Könyvtár so-
rozat frissen napvilágot látott, 
76. könyve, amelyet csütörtö-
kön mutattak be a Marosvá-
sárhelyi Nemzetközi Könyvvá-
sáron. A Kőrösi Csoma Sándor 
az újabb kutatások tükrében 
című kiadvány szerkesztőjével, 
válogatójával, Molnár Vilmos-
sal beszélgettünk.

 » KISS JUDIT

N ovember végén éppen 200 
éve annak, hogy a világszer-
te talán leghíresebb székely, 

Kőrösi Csoma Sándor nyelvtudós, 
a tibeti–angol szótár megalkotója 
útnak indult Nagyenyedről. Ez a 
jubileum az apropója annak, hogy 
csütörtökön Marosvásárhelyen a 
Nemzetközi Könyvvásáron mu-
tatták be a százkötetesre tervezett 
Székely Könyvtár sorozat frissen 
megjelent 76. könyvét. A Kőrösi 
Csoma Sándor az újabb kutatások 
tükrében című kiadvány a Hargita 
Kiadóhivatalnál látott napvilágot, 

A 200 ÉVE ÚTNAK INDULT SZÉKELY NYELVTUDÓSRÓL, TIBETOLÓGUSRÓL SZÓLÓ KUTATÁSOKAT ISMERTETŐ KÖTET LÁTOTT NAPVILÁGOT

Közelebb kerültünk az igazsághoz Kőrösi Csoma Sándorról

Molnár Vilmos író, az újonnan megjelent kötet szerkesztője

 » Úgy tűnik, 
nemzetközi téren 
Csoma a legis-
mertebb székely. 
Orbán Balázst 
nevezhetik úgy, 
hogy a legna-
gyobb székely, 
de világszinten 
nem ismert, és 
Tamási Áron 
székely humorát 
is nehéz átültetni 
más nyelvekre.

anyagát Molnár Vilmos válogatta és 
szerkesztette.

Sok mindent nem tudni még 
Csoma életéről
„A kötetbe került írásokat igyekez-
tem úgy összeválogatni, hogy azok 
valamiképpen tükrözzék az utóbbi 
évek-évtizedek Csoma-kutatását. Egy-
egy kutató, miközben új dolgokat fe-
dez fel, régi tévhiteket cáfol meg, néha 
maga is görget tovább tévedéseket. 
Sokan, sokféle szemszögből járultak 
hozzá ahhoz, hogy teljesebb, világo-
sabb legyen a kép, de hogy valami-
kor ismert lesz-e róla a teljes igazság, 

az egyelőre kérdés marad” – vallja a 
kötet szerkesztője. Megkeresésünkre 
kifejtette, a Székely Könyvtár sorozat 
székely származású írók, költők, tör-
ténészek, néprajzosok írásait tartal-
mazza, Kőrösi pedig nem maradhat ki 
ebből a sorból. „Már csak azért sem, 
mert úgy tűnik, nemzetközi téren ő a 
legismertebb székely. Orbán Balázst 
nevezhetik úgy, hogy a legnagyobb 
székely, de világszinten nem ismert, 
és Tamási Áron székely humorát is 
nehéz átültetni más nyelvekre. Ami-
kor beleástam magam a Kőrösiről 
szóló irodalomba, meglepődve ta-
pasztaltam: nemhogy csökkenne, de 
nő iránta az érdeklődés Japántól az 
Egyesült Államokig. Például Japán-
ban bódhiszattvaként, a buddhiz-
mus egyfajta szentjeként tisztelik az 
1930-as évek óta” – mondta el a kötet 
szerkesztője. Kifejtette azt is, hogy 
egy francia, Bernard Le Calloc’h élete 
jelentős részét a Csoma-kutatásnak 
szentelte, bejárta Kőrösi németorszá-
gi vándorútját gyalog, írt róla jó pár 
könyvet, de persze Indiában is nagy 
a kultusza a székely nyelvtudósnak, a 
tibetológia megalapítójának. „Olvas-
tam indiai szerző tanulmányát, mely 
a Csoma által lefordított és magya-
rázatokkal ellátott buddhista szent 
könyvekről szól, de tudunk amerikai 
írónak Csomával foglalkozó (sajnos 
elég felületes és a valóságot eltorzító) 
regényéről is. Azért is kutatják eny-
nyien, mert sok a homályos pont az 
életét, keleti vándorútját illetően” – 
mondta Molnár Vilmos. Hozzátette, 
Csoma nem volt közlékeny valaki, 
magáról nagyon szűkszavúan nyilat-
kozott mindig, hogy mégis tudunk 
róla pár dolgot, azt abból a nagyon 
kevés levélből tudjuk, amiket írt. Ke-
vés levelet írt, még kevesebb maradt 
fenn, a határállomásokon időnként 
kémnek nézték, és le kellett írnia, 
hogy ki ő, és honnan jött, azt a ke-
veset, amit tudunk róla, azt innen is 
tudjuk. Molnár Vilmos azt is elmond-
ta, olvasta már grafológus és csillag-
jós írását is Kőrösi Csoma Sándorról, 
de ezeket természetesen nem válo-
gatta be ebbe a könyvbe. „Biztosan 
még a székely nyelvtudós születési 
dátumát sem lehet tudni, egy darabig 
1784-et emlegettek, holott ő azt val-
lotta magáról, hogy később született. 
Újabban úgy tűnik, hogy 1788 vagy 
1789 a valószínű dátum” – mondta a 
kötet szerkesztője.

Tévhitek és álmítoszok
Kerültek elő újabb dokumentumok, 
amelyek rengeteg, a Csoma személye, 
tevékenysége körül keringő tévhitet, 
álmítoszt megcáfoltak, ezért is gon-
doltam fontosnak, hogy ezeket kötet 
gyűjtse egybe – mondta a szerkesztő. 
„Az egyik ilyen tévhit arról szól, hogy 
az enyedi iskola elvégzése után mi-
képp jutott el Göttingenbe. Pár évtized-
del ezelőttig mindenki úgy tudta, hogy 
egyenesen odament. Csetri Elek találta 
meg azt az útlevelet, amiben szerepel, 
hogy merre vette az irányt: hatalmas 
kerülővel jutott Göttingába, felment 
a Balti-tenger partjára, Hamburgba, 
ott érdeklődött, hogy mikor indulnak 
hajók. Vargabetűket tett meg Német-
országban, jórészt gyalog” – mondta 
Molnár Vilmos. Dr. Nagy Lajos – aki-
nek két írása is szerepel a kötetben – 
más tévhiteket is felsorol, amiket hosz-
szú időn keresztül görgettek tovább a 
Csoma életéről szóló regényekben is. 
Ilyen például, hogy fűtetlen szobában 
fagyoskodott a zanglai kolostorban a 
lámánál, akitől tibetiül tanult, és dide-
regve írta meg a tibeti–angol szótárt. 
„Bebizonyosodott, hogy ez sem igaz, 
a láma gazdag volt, egyfajta palotá-
ban élt, amelyet fűtöttek. A Csoma 
szobája a konyha fölött volt, ahol 
folyton égett a tűz. Persze ez semmit 
nem von le Csoma érdemeiből, hiszen 
szenvedett eleget, és persze máshol 
fagyoskodott is. Ugyanakkor tévhitek 
keringenek a halála körülményeiről 
is” – magyarázta a szerkesztő. A ko-
vásznai Kőrösi Csoma Sándor Köz-
művelődési Egyesület 1992-től kezdve 
évente adott ki egy-egy évkönyvet, 
összesen 25-öt. A Gazda József irányí-
tása alatt lassan immár három évti-
zede működő egyesület kiadványa-
inak mindenikében volt olyan rész, 
amelyben egy-egy kutató a Csomáról 
szóló újabb kutatások eredményeiről 
számolt be. „Én ezekből válogattam, 
francia, hindu, svéd, svájci, magyar-
országi, erdélyi szerzők írásaiból. 
A kötet 250 oldalas, de lehetett volna 
sokkal hosszabb is, mert anyag volt 
bőven. Az is szempont volt, hogy aki 
eddig nem olvasott Csomáról, vagy 
keveset tud, az is kapjon átfogó képet. 
Ezért benne van nagy vonalakban az 
egész életútja” – mondta el Molnár Vil-
mos. A kötetet a tervek szerint hétfőn 
Kovásznán mutatják be, később Csík-
szeredában és Kolozsváron is megis-
merheti a közönség.
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Megjutalmazták a Házsongárdot gondozó középiskolásokat Kolozsváron
 » GEBE ZOLTÁN

Kegyeleti munkájukért díjazták a 
Házsongárdot önkéntes alapon 

gondozó középiskolás magyar diáko-
kat szerdán Magyarország kolozsvári 
főkonzulátusának rendezvénytermé-
ben. A középiskolásokat tevékeny-
ségükről készített munkanaplóik 
és kisfi lmjeik alapján értékelték. 
A diákok munkájának irányítója, 
a Házsongárd Alapítvány elnöke, 
Gergelyné Tőkés Erzsébet elmondta, 
hogy idén nem úgy rangsorolták az 
önkénteseket, mint korábban, tehát 

nem különböztettek meg első, má-
sodik vagy harmadik helyezettet, 
hanem az egységes csomagok mellé 
többletdíjakat osztottak ki.

„Egy olyan család támogatott 
minket az elmúlt két évben, mely-
nek tagjai meghatódtak a gyerekek 
odaadó munkáját látván, megke-
restek minket azzal a céllal, hogy 
ők is hozzájáruljanak a jutalma-
zásukhoz. Többek között nekik 
köszönhető, hogy idén 62 diákot 
tudunk díjazni” – fogalmazott az 
alapítvány elnöke. Gergelyné Tő-
kés Erzsébet arra is kitért, hogy az 

önkéntesek több mint 600 sírt gon-
doznak ellenszolgáltatás nélkül.

Ugyanakkor köszönetet mondott a 
magyarországi Bethlen Gábor Alap-
nak is, amely az „Őrzeni kincses 
temetőket” mottójú pályázat kere-
tében  támogatja munkájukat. Azt 
szeretné, ha a diákok a jövőben sem 
tekintenének kínos kötelességként a 
temető tisztán tartására, fontosnak 
tartja, hogy jól érezzék magukat a 
tevékenység végzése közben. Szerin-
te alázatos munkájukkal példát mu-
tatnak a jövő generációjának, bízik 
benne, hogy az önkéntesek száma a 

következő években sem fog csökken-
ni. Húsz éve toboroz rendszeresen 
középiskolásokat a kegyeleti tevé-
kenységre, örömmel látja, hogy min-
dig vannak olyanok, akik valóban 
fontosnak tartják, hogy törődjenek a 
temetővel. Az önkéntes programban 
öt belvárosi iskolából vettek részt 
diákcsapatok. A köszöntőbeszédek 
elhangzása után a gyerekek kisfi lm-
jeiből vetítettek le néhányat, ame-
lyekben versmondással és irodalmi 
szövegek felolvasásával tisztelegtek 
a Házsongárdban nyugvó neves elő-
dök emléke előtt.

 » Az önkéntes 
kegyeleti munkát 
végző diákok 
több mint 600 
sírt gondoznak 
ellenszolgáltatás 
nélkül.

Táncos performansszal nyílt meg a 25. Nemzetközi Könyvvásár Vásárhelyen

Olvasó, valamint könyvvel és könyvön pózoló gyereksereg táncával, Balázs Imre József költő, 
irodalomtörténész részvételével nyílt meg csütörtökön a vasárnapig tartó 25. Nemzetközi 
Könyvvásár Marosvásárhelyen. A jubiláló rendezvény színházi előadásokkal, irodalmi estek-
kel, koncertekkel, gyerekprogramokkal várja a könyvek szerelmeseit. 




