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 » Rengeteg sikerélményem 
volt, azt is mondhatom, hogy az 
egész út egy nagy sikerélmény. 

Kőrösi Csoma Sándor dardzsilingi 
sírjánál tett látogatásával véget ért 
Pengő Zoltán kolozsvári újságírónak 
a székely nyelvtudós tiszteletére 
tett útja, vasárnap hazarepült. Több 
mint féléves távollét és 4000 gya-
logosan megtett kilométer után a 
projekt eredményességéről, hozadé-
káról mesélt a Krónikának.

 » PAP MELINDA

„E légedett vagyok azzal, amit elér-
tem. A 4000 megtett kilométer és 
a tény, hogy ha nem is gyalog, de 

mégis eljutottam Ladakhba, elégtétellel tölt 
el. Vannak szituációk az életben, amikor a 
körülmények erősebbek az embernél” – ér-
tékelte a Kőrösi Csoma Sándor tiszteletére 
megtett gyalogútját a Krónika kérdésére Pen-
gő Zoltán (portrénkon). A kolozsvári újság-
író – mint arról beszámoltunk – szeptember 
elsején, nagy elődjéhez hasonlóan, gyalog 
indult útnak a nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégiumból, hogy részben végigjárja an-
nak útját. A projekttel és az ezt dokumentáló 
útinaplóval elsősorban a román közvéle-
mény fi gyelmét szerette volna felhívni az er-
délyi tudós munkásságának jelentőségére. A 
több mint féléves projekt keretében 5 143 762 
lépést, 4062,63 kilométert tett meg. Útja Dar-
dzsilingben, Kőrösi Csoma Sándor sírjánál 
ért véget a napokban, vasárnap búcsút intve 
Indiának, hazarepült.

„Stílszerű, hogy nem értem el
Zanglába”
„Van némi honvágyam, és az az igazság, 
hogy már számoltam a napokat, mennyi van 
még, amíg hazarepülök. De alapvetően jó a 
közérzetem, jól érzem magam” – mondta a 
több hónapos gyaloglás után Pengő Zoltán. 
Hozzátette, ugyan érez bizonyos fi zikai fá-
radtságot, de az nem vészes. „Pszichésen 
most már jól vagyok, de voltak nehéz idősza-

kok az utóbbi időben, főleg a vége felé. Volt, 
amikor úgy éreztem, már kezd elegem lenni 
ebből, szeretnék a végére érni. De most, hogy 
túl vagyok rajta, elmúlt, már nem kínoz” – 
mesélte. Útja eredményességéről elmondta: 
ha számot vet, tulajdonképpen nem teljesült 
a kitűzött úti cél, hiszen Zanglába szeretett 
volna eljutni, ahol Kőrösi a tibeti–angol 
szótáron dolgozott. Világossá vált azonban, 
hogy ezt a célt nem érheti el: a nagy hó miatt 
a Zanglába vezető út május közepéig le van 
zárva, addig nem maradhatott. „Zanglába 
nem jutottam el, az objektív körülmények 

nem tették lehetővé” – értékelt Pengő Zol-
tán, pozitívumként említve, hogy Ladakhba 
mégis elért. A tartomány fővárosába, Lehbe 
a kemény tél miatt repülővel jutott el. „Azt se 
felejtsük el, hogy Kőrösi Csoma Sándor egy 
nálam lényegesen nagyobb kaliberű vándor 
volt, és ő sem jutott el az ujgurokhoz. Kicsit 
viccesen azt is mondhatnám, igazából stíl-
szerű, hogy én sem jutottam el Zanglába” – 
tette hozzá nevetve Pengő Zoltán.

Ladakh, ahol megélik a vallást
India zömében buddhisták által lakott, emi-
att Kis-Tibetnek is nevezett tartományáról 
elmondta, Ladakh már csak természeti kör-
nyezete miatt is lenyűgöző, teljesen különbö-
zik India többi részétől. A magas fennsíkot a 
Himalája veszi körül. „Már átrepülni a Hima-
lája fölött is fantasztikus élmény, ameddig a 
szem ellát, csak hegyeket látsz. Ladakh pe-
dig egyrészt nagyon érdekes természeti kör-
nyezet, egy hideg sivatag, ahol szinte a fű 
sem nő, ugyanakkor kulturálisan is egészen 
rendkívüli, mert élő a buddhista kultúra” – 
mesélte. Az újságíró szerint szemmel látha-
tó, hogy nem turistacsalogatónak szánják: 
a helyiek jelentős része a mindennapokban 
megéli, gyakorolja vallását, és ezt az utcán is 
látni. „Nagyon érdekes volt ezzel találkozni. 
Az emberek az utcán jártukban is pörgetik 
a malát (buddhista imafüzér), forgatják az 
imamalmokat, leborulásokat végeznek a 
Buddha-szobor, sztupák (buddhista szen-
télyek) körül. Látszik, hogy ez még egy élő 
kultúra. Nyugaton ilyen szintű vallásgyakor-
lással sehol sem lehet találkozni, de még Tö-
rökországban sem” – vont párhuzamot.

Rámutatott, a még élő ladakhi buddhista 
kultúra amiatt is értékes, mivel a Kína által 
leigázott Tibetben ennek már alig van nyo-
ma. „Tibetben a kínaiak teljesen kiherélték 
a buddhista kultúrát. A kulturális forrada-
lom idején elpusztították a kolostorokat, 
és ezzel megszakadt a buddhizmus folyto-
nossága. Van még egyfajta kirakatbuddhiz-
mus, amit a turistáknak szánnak, és biztos 
vannak még tibetiek is, akik gyakorolják a 

vallásukat, de a buddhista kultúrát tönk-
retették. Sőt a kommunista kínai hatalom 
jelenleg sem nézi jó szemmel a vallásgya-
korlást. Indiában ez teljesen megengedett” 
– vont párhuzamot. Úgy vélte, bár időben 
évszázados eltérés van a két út között, ilyen 
szempontból Ladakhban szinte ugyanazt 
láthatta, mint Kőrösi Csoma Sándor.

A szemétbe fulladt, sokszínű India
Míg Ladakh elbűvölte, Indiáról vegyesek 
a benyomásai. „Egyrészt nagyon izgalmas 
ország, folyamatosan meglepetéseket tarto-

gat. De vannak roppant visszataszító arcai 
is” – mutatott rá. Legvisszataszítóbb voná-
sa, hogy nagyon szemetes, a nagyvárosok 
óvárosa valóságos szemétdomb. „Halmok-
ban áll a szemét, a döglött patkányt, a hasz-
nált pelenkát kell kerülgetni, a háztartások 
szennyleve az utcára folyik. Elképesztőek a 
higiéniai állapotok. Az utcai kifőzdékből is 
kiömlik a szennylé, félméterre főznek, esz-
nek – ez általános Indiában.” Pengő Zoltán 
szerint a hinduk által sokszor szentként 
tisztelt folyók sem tisztábbak, koromfekete 
vizüktől felkavarodik az ember gyomra. „En-
gem pszichésen meg is viselt, hogy folyama-
tosan ezt láttam magam körül” – vallotta be, 
de rögtön hozzátette, mindezek mellett szá-
mos élvezetet is talált az ázsiai országban, és 
örül, hogy eljutott oda.

Megtapasztalta például az India kapcsán 
oly sokat emlegetett etnikai és vallási sok-
színűségét, a kultúrák keveredését, noha 
csak kevésben járt a szövetségi állam nagy-
fokú autonómiával bíró 28 állama közül. 
Elsőként a zömében hinduk által lakott Ha-
rijána államon haladt át. Aztán Pandzsáb 
állam következett, ami már szikh terület. 
Nagyjából ugyanannyian vannak, mint a 
hinduk, de a hindu szentélyektől teljesen 
eltérő szikh templomok dominálnak, és az 
emberek megjelenése, öltözködése is más. A 
szikh férfi akat azonnal felismerni az utcán: 
turbánt, acélkarperecet, szakállt viselnek. 
Ahogy belépett Dzsammu és Kasmír állam-
ba, ismét változott a kép, egyre több lett a 
muszlim. A vegyes népességű Dzsammuban 
még a hinduk dominálnak, míg Kasmír szín-
tiszta muszlim terület. Ladakh teljesen más 
világ, egyértelműen buddhista kultúra, so-
rolta a különbségeket.

„Volt, hogy nem éreztem
magam biztonságban”
„Nem volt olyan helyzet, amikor veszély-
ben lettem volna, ellenben olyan, hogy nem 
éreztem magam biztonságban, természete-
sen volt. Például Iránban, amikor kezdett 
eldurvulni a helyzet, miután az amerikaiak 
likvidálták Szulejmáni tábornokot” – mond-
ta Pengő Zoltán, amikor arról kérdeztük, 
tapasztalt-e fenyegetettséget. Emlékeztetett, 
Iránban borult fel a tervezett programja, 
az iszlám országban a Kászim Szulejmáni 
tábornok elleni bagdadi amerikai drónos 
támadás utáni zavargások és a készpénzhi-
ány (az iráni bankokból bankkártyával nem 
tudott pénzt felvenni) odavezettek, hogy Te-
heránon túl nem folytathatta a gyaloglást. 
Több ország érintésével tömegközlekedési 
eszközökkel, repülővel jutott el Delhibe, ott 
tért vissza a gyalogos zarándoklathoz. A gya-
logút Dzsammuig tartott, ahol ismét módosí-
tani kellett a tervet: a régióban dúló feszült-
ségek miatt gépkocsival jutott el Kasmírba, 
majd repülővel Ladakhba.

„Amikor Srinagárban, Kasmírban voltam, 
ott sem éreztem magam biztonságban. Nem 

tartottam attól, hogy el fognak rabolni a 
musz lim terroristák, de nem éreztem bizton-
ságosnak a közeget. Srinagárban, sőt Kasmír 
nagy részében minden sarkon áll egy indiai 
katona csőre töltött géppisztollyal. Több tíz-
ezer indiai katona állomásozik a térségben” 
– mesélte az India és Pakisztán között állan-
dó konfl iktust okozó tartományról. A muszli-
mok által lakott régióban azután lett feszült 
a helyzet, hogy az új indiai kormány meg-
szüntette Dzsammu és Kasmír állam széles 
körű autonómiáját.

Ellensúlyozásképp kellemes élmény is bő-
ven akadt, számos olyan helyen megfordult, 
amely mély benyomást tett rá, mondta Pen-
gő Zoltán. „Rengeteg sikerélményem volt, 
azt is mondhatom, hogy az egész út egy nagy 
sikerélmény. De útközben is bőven akadtak 
sikerek. Amikor kisebb célokat tűztem ki 
magam elé, ezek megvalósulását mind si-
kerként éltem meg, és tulajdonképpen azok 
is voltak” – mondta az újságíró. Az utazás 
emberi vetülete is nagyon pozitív volt, tette 
hozzá. „Az emberek, akikkel találkoztam, 
kedvesen, segítőkészen viszonyultak hoz-
zám. Emellett voltam olyan helyeken, ame-
lyek mély benyomást tettek rám: a szikh 
Aranytemplom Amritszárban, Ladakh vagy 
Van környéke Törökországban” – sorolta a 
kellemes emlékeket.

„Nem hiszem,
hogy más ember lettem”
„Tudom, hogy ilyen utazások után szokás 
olyanokat mondani, mint: megtaláltam ön-
magamat. Én ilyesmivel nem tudok dicse-
kedni. Nem hiszem, hogy más ember lettem 
volna attól, hogy több hónapon keresztül 
gyalogoltam 4000 kilométert. Valószínűleg 
szívósabb vagyok, és egészségileg is jobban 
állok, mint amikor elindultam. De mély pszi-
chés változásokat szerintem nem hozott lét-
re bennem” – válaszolta a út hozadékát fi r-
tató kérdésünkre. Úgy vélte, a gyalogútnak 
mindenképp önbizalom-növelő hatása volt, 
hiszen nem akárki gyalogol 4000 kilométert.

Mikor arról kérdeztük, nekivágna-e újra 
egy hasonlónak, Pengő Zoltán határozott 
nemmel válaszolt. „Szerintem soha többet 
nem fogok egy hasonló projektbe belevágni” 
– fogalmazott. Hozzátette, nem fanatikus 
gyalogló, nem program- vagy életvitel-szerű-
en űzi a gyaloglást, esetében nincs mögötte 
ideológia. „Nekem ez az út volt a régi vá-
gyam, és kiéltem. A gyaloglásnak számomra 
semmilyen jelentősége, úgyhogy valószínű-
leg soha többet nem vállalkozom hasonló 
léptékű gyalogtúrára.”

Pengő Zoltán szeptember elsején indult el 
Nagyenyedről, hogy Kőrösi Csoma Sándor 
útvonalán, ettől helyenként eltérve, gya-
log jusson el az indiai Ladakh tartomány-
ba. Naponta 30-35 kilométert gyalogolt, és 
hetente egy pihenőnapot tartott. Már elin-
dulásakor említette, hogy nem fog gyalog 
menni olyan vidékeken, ahol a biztonságát 
veszélyeztetné. A Maszol hírportálon, illetve 
a Facebookon, a The Kőrösi projekt – From 
Transyl vania to Ladakh blogon csaknem 
napi rendszerességgel közölt naplóbejegy-
zéseket útjáról magyar, román és angol nyel-
ven. Elmondta: ezeket elég sokan követték, 
így minden bizonnyal valamelyest sikerült 
ráirányítania a fi gyelmet az erdélyi magyar 
tudós és utazó, Kőrösi Csoma Sándor egykori 
teljesítményére.

Indiában nem ritka látvány, hogy szemétkupacokból falatoznak az utcán kószáló tehenek

VÉGET ÉRT A KOLOZSVÁRI ÚJSÁGÍRÓ KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR TISZTELETÉRE TETT GYALOGÚTJA, VASÁRNAP HAZAREPÜLT   

Pengő Zoltán: elégedett vagyok azzal, amit elértem
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