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A Távoli Tanítvány
Körösi Csoma Sándor dicsérete

Jakabos Ödön emlékének

Mai, emberi kapcsolatokat, közösségeket lényegtelenné lefokozó világunkban
kivételes jelentősége van az olyan nevelő erejű személviségnek és önzetlen jel
lemnek, mint amilyen Kőrösi Csoma Sándor volt. Ebben a kényelem-központú
korban, amelyben a ma embere él, nem lehet eléggé dicsérni azt az önfeláldozó
életet, mellyel Csoma a tudomány hőse és vértanúja lett. Az elkülönülő érdek
körökre szabdalt világnak pedig meg kell látnia benne a két hatalmas világkultú
ra, Európa és Azsia, a kereszténység és a buddhizmus szellemi közvetítőjét. A
nemzeti elfogultságok és kozmopolita idegenségek ütközőpontján is meg kell je
leníteni azt az életművét, melyben az egyetemes tudomány gazdagítása a nemzeti
hagyomány megőrzésével, a nemzet idegenben való megismertetésével párosul.
Kőrösi Csoma Sándor a régi magyarok nyomait keresve jutott el aHimalájához,
ahol az addig ismeretlen tibeti kultúra és tibeti nyelv megismerésével és meg
ismertetésével új tudományágat teremtett. Kalkuttában megjelent könyveinek,
.szótárainak címlapján soha nem felejtette el leszögezni, hogy ő "Siculo
Hungarian of Transylvania" - tehát erdélyi székely-magyar. Nem holmi önző

szűkkeblűség íratta ezt le vele, hiszen közismert szerénységével csak a legszük
ségesebb támogatást fogadta el emberfeletti munkája megvalósításához. Tudjuk,
hogy a kényelmes és biztos jövőt jelentő nagyenyedi tanárságot és a fel
kínált máramarosszigeti papságot, tanárságot utasította vissza, mert egész népét
akarta tanítani. Ismert az a tény is, hogy minden nép kultúráját olthatatlan
szomjúsággal szívta magába. Csetri Elek könyvéből kiviláglik, hogy élete folya
mán huszonegy nyelvet sajátitott el, modern európai, klasszikus és keleti nyelve
ket egyaránt. Magyar anyanyelve mellett ismerte a német, francia, olasz, spa
nyol, angol, román, orosz, szerb-horvát, ószláv, görög, latin, héber, arab, török,
perzsa, szanszkrit, maharatta, bengáli, tibeti, pasthu és hindosztáni nyelveket.

Születésének pontos dátumát nem ismerjük. A háromszéki Kőrös falu fenn
maradt születési anyakönyve szerint 1784. április 4-én keresztelték meg, tehát
születésnapja néhány nappal korábbra tehető. Szülőfaluja a Kovászna melletti
Kőrös, melyet 1904 óta nagy fia emlékére Csomakőrösnek neveznek. Körösi
Csoma Sándor az itt élő, katonai megpróbáltatásokhoz szokott és kereskedőként

messzi Oroszországig eljutó székely határőrök közül tizenöt éves korában gyalog
ment a nagyenyedi Bethlen Kollégiumba tanulmányait folytatni. A korabeli ma
gyar iskolák közül az enyedi kollégium a legkiválóbbak közé tartozott. Az oktatá
si cél a klasszikus műveltség átadása volt, de a XVIII. század végétől a felvilágo
sodás hatására a nemzeti nyelv, a nemzeti kultúra és történelem megismertetése
is előtérbe került. Filozófiai tankönyveikben alighanem Kant hatására az emberi
szabadságot tekintették az etikai cselekedet mozgatójának. Ebben az iskolában
tanult Csoma, kezdetben mint szolgadiák, majd később mint tógás főiskolás,

ahová csak a legjobbak kerülhettek. Az anyagiakat itt Bethlen Gábor ösztöndíj
alapítványa biztosította számára. Nem mindennapi tehetségét bizonyítja, hogy
már diákkorában - a göttingai egyetemi éveket is beleszámítva - megtanult ti-
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zenhárom élő és holt nyelvet. Később, Ázsiában emelkedett ez a szám huszon
egyre. Utolsó enyedi éveiben, 1811 és 1815 között, még főiskolásként,poetikát

tanított fiatalabb társainak.
Mít köszönhetett Csoma Sándor Enyednek? Elsősorban a sokféle forrásban,

tudományban való tájékozódás és rendszerezés képességét. Nagy hasznát vette
ennek a tibeti lámakolostorqkban, Benkő Ferenc földrajztanára volt, tőle ismerte
meg még Enyeden Azsíát. O tanította a német nyelvet is, melynek a göttingaí
egyetemen vette hasznát. Francia-, latin- és egyik történelemtanára Hegedüs
Sámuel, aki. 1832-ben a Magyar Tudós Társaság tagja lett. Mínt református lelké
szi pályára készülő tógás diák, kötelező jelleggel tanulta a görög és héber nyelve
ket Nemegyel Jánostól. Ez már a Kelet megismeréséhez segítette a későbbi orien
talistát, Voltak a könyvtárban arab .és török nyelytanok is, azokat is kézbe vehet
te. Legnagyobb hatással rá Herepei Adám történész professzor volt, az a Habs
burg-ellenes tudós, aki 1791-ben diákjaival társaságot alapított a magyar nyelv
ápolására. Mint tanvezető. valószínűleg jelen volt 1799-ben Csoma felvételénél,
és neki tulajdoníthatjuk a falusi gyermek adottságainak felismerését. Elsősorban

őstörténettel foglalkozott. Körösi tőle merithette az ujgur rokonság gondolatát,
melynek kiderítése később Azsíába késztette őt. Az ujgurok közép-ázsiai török
nép, és egy időben a buddhista vallást követték. Ezelőtt türk rovásírást használ
tak. Csoma rájuk vonatkozó feljegyzéseket sejtett a dalai láma lasszai kolostorá
ban, amikor 1842-ben végzetes útjára elindult, Csetri Elek találta meg az enyedi
Bethlen Kollégium könyvtárában Herepei Adám Világtörténet című jegyzetét,
mely Kórősi őstörténeti felfogásának megértését segíti. Jellemző Herepeire az is,
hogy a francia felvilágosodásról például így ír: "Ezek nyitották a szemet, a szabad
ságra való vágyás forgott fejekben" -, de jellemző az is, hogy nem merül el az ak
kori tudományra annyira jellemző megalapozatlan etimologizálásban, hanem Pray
György jezsuita, a Halotti beszéd felfedezője módszerének folytatójaként a forrás
kritikát állítja előtérbe. Amikor Herepei arra keresi a választ jegyzetében, hogy ki
től lehet magyar történelmet tanulni, akkor BíborbanszűletettKonstantint, Bonfi
nit,_ Istvánffyt és Pray Györgyöt ajánlja. Herepei a hun-avar-magyar rokonság
vizsgálatánál - Pray munkái mellett - felfigyelt az orosz és lengyel forrásokra is.
Lehet, hogy az ő indíttatására kezdett a Göttingából hazaérkező Kórősi szlaviszti
kai tanulmányokat. Az viszont már egészen biztos, hogy Herepei tanácsára olvasta
el a forráskritika atyjaként emlegetett Pray György őstörténeti munkáját, melyben
kifejti, hogya Góbi-sivatagtól nyugatra vándorolt ujgurok a magyarok és vogulok
ősei. Hogy mit segített Kőrösi őstörténeti felkészülésében Enyed és mit a göttingai
évek, azt ma már nehéz pontosan meghatározni. De azt tudjuk, hogy az enyedi kol
légium tanárai állandó kapcsolatban voltak Göttingával. Igy Herepei és a szintén
történész Hegedüs Sámuel is benne voltak az európai tudomány szellemi áramkö
rében, s legkorszerűbb ismereteik és módszereik a tanitvány Körösi Csoma Sán
dorban ritka képességekkel találkozhattak.

A székely tudós enyedi tanulmányait befejezve 1815-ben a híres göttingai
(Göttingen) Georgia Augusta Egyetemre ment angol ösztöndíjjal. A közel két
ezer kilométeres utat jó szokása szerint gyalog tette meg. Ez az egyetem szívesen
fogadta be a tanulni vágyó magyar fiatalokat. Ide járt a matematikus Bolyai Far
kas, Gyarmathi Sámuel nyelvész, az emlékíró Fogarasi Sámuel, Ráth Mátyás, az
első magyar nyelvű újság szerkesztője, Hegedüs Sámuel, Körösi tanára és Eöt
vös Loránd fizikus. Csoma Sándor egyértelműen az orientalisztikára forditotta
figyelmét. Tanára volt a világhírű Johann Gottfried Eichhorn, aki ószövetségi
exegézist, ,ókori történelmet és orientalisztikát adott elő, Művei benne vannak
Herepei Adám Világtörténetének bibliográfiájában. Igy Csoma már Enyeden
megismerte könyveit. Eichhorn figyelmeztette ő~ az arab források magyar vonat-
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kozásaira, és Ő volt itt Csoma arab nyelvtanára is. Hamarosanmegtanulta a tö
rök, az angol, az olasz és a spanyol nyelveket is. A könyvtár kölcsönzési jegyzé- .
kéból tudjuk, hogy jobbára már ismerte ezeket. A még Enyeden elsajátított nyel
veket azonban továbbfejlesztette. Tanára volt Arnold Hermann Ludwig Heeren
is, aki a szellemtörténet egyik előfutárának tekinthető. Ez a tudós írta Csomáról
húsz év múlva, hogy munkásságával "biztos utat nyitott a tibeti nyelv és iroda
lom megtanulásához".

Kórősi Csoma Sándor, három évig tartó tanulmányai befejezésével, 1818.
szeptember 5-én indult haza Németországból. Közel. négyhónapos gyaloglás után
decemberben ért Erdélybe. Göttingai egyetemi tanulmányai megerősítettékab
ban a meggyőződésében, hogy az európai könyvtárak állománya már nem segíti
a további kutatást. Ehhez új, addig ismeretlen forrásokat kell találni, melyek
csak Keleten lelhetők fel. Hazatérése után Kolozsvárott is időzött, ahol megis
merte Dobrentei Gábort és Gyermethi Sámuel finnugor nyelvészt is. Rendszere
sen találkozott az első erdélyi magyar tudományos folyóirat, az Erdélyi Múzeum
körül csoportosult írókkal és tudósokkal. Tagja volt e körnek az Amerika-utazó
Bölöni Farkas Sándor és az erdélyi reformmozgalom elindítója, Wesselényi Mik
lós is. Hogy találkozott-e velük Körösi, azt ma már nem tudjuk. Még ekkor is
ismereteinek további gyarapítása járt eszében: 1819 februárja és novembere
között Temesváron, a szerbiai Karlovicban és Zágrábban ószláv és szerb-horvát
tanulmányokat folytatott. A már tizenhárom nyelvet ismerő Körösinek ez a hét
nyolc hónap elég volt a szláv nyelvi felkészüléshez. Innen november huszadika
táján ért Enyedre, hogy itt mindenkitőlelbúcsúzva, végleg elhagyja hazáját.

Körösi Csoma Sándor 1819. november 28-án hagyta el Erdélyt. Bukarest, a jón
tengeri Enosz sziget és Alexandria érintésével Ciprusra jutott. Innen Aleppo
(ma Haleb), Moszul és Bagdad irányából 1820. október 14-én Teheránba
érkezett. Négy hónapig az itteni angol követség támogatásával a perzsa nyelvet
tanulmányozta. 1821. március l-én indult el Teheránból. és novemberben érte
el Buharát. Innen Mongólián át ment volna Belső-Ázsiába,de a háborús villon
gások ezt megakadályozták. Ezért az 5310,méter magas Bamijáni-hágón keresz
tül lement Kabulba. Abban a reményben tette ezt, hogy ha hatalmas kerülővel

is, de Kasmiron és a Karakorum hegységen át eljuthat az Altájtól déli irányba
eső Kelet-Turkesztánba. Kabulból 1822. április közepén érkezett Kasmirba,
innen pedig júniusban érte el a nyugat-tibeti Ladákh tartomány központját, Leh
várost. Ettől kezdve élete végéig, tehát még húsz évig élt a Himalája környezeté
ben. Huszonöt napot töltött Lehben, majd az Altáj felé indult volna, mert az
ujgurokat arra, Kelet-Turkesztánban sejtette. Tudtára adták azonban, hogy euró
pai keresztény embernek nem tanácsos oda bemenni. Visszaindult hát Kasmir
felé, ahol a határon egész további pályafutását befolyásoló esemény történt.
1822. július 16-án találkozott William Moorcroft angol utazó csapatával. Az
angol hamarosan rájött, hogy a kopott külső mögött igen művelt, a klasszikus és
a modern nyelvek mellett számos keleti nyelvet ismerő, céltudatos tudós áll.
Közölte vele, hogy kormánya soron következő feladatának tekinti Tibet megis
merését é,s megnyerését, szándéka tehát egyezett Csorna céljával: ő még Enyeden
Herepei Adámtól tanulta, hogy egy időben a buddhista ujgurok a tibetiekkel is
kapcsolatban álltak. Az angoloktól elfogadott egészen minimális, csak a legszük
ségesebbekre szorítkozó anyagi segítséggel ettől kezdve egész munkásságát a
tibetológiára fordította, arra a tudományágra, melyet végül is ő teremtett meg.
Azt remélte, hogy a tibeti nyelv segítségével és a buddhizmus megismerésével
bejuthat az ujgurok sejtett hazájába. Moorcroft kieszközölte, hogy a legmaga-
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sabb képzettségű ladákhi lámát, Szangje Puntszogot nyerjék meg Csoma tanító
mesterének.

1823. június 26-án Körösi Csoma Sándor tanulmányainak végzésére a nyu
gat-tibeti Zangla kolostorába utazott, mely Leh városától mintegy 100 kilométer
re délre fekszik. Zangla falu az örökös tél birodalmában a ladákhi király hűbére

se volt. A tartomány Csoma ottlétekor már nem tartozott az önálló államnak
számító Nagy-Tibethez, melynek Lassza a fővárosa. A XVIII. század második fe
lében Brit-Indiához került, de lakosai a tibeti nyelvet beszélték, mégpedig annak
ősibb alakját. Csoma ugyan élete folyamán a tibeti nyelv egész területén jártas
lett- megismerte a keleti és nyugati szórványvidékeket, Sikkimet és Kasmirt is,
melyek már nem Tibet részei, de a népesség egy részének tibeti az anyanyelve
-, nagy jelentőségű azonban, hogy éppen az archaikus ladákhi nyelvjárásban
merült el előbb, mert így közel kerülhetett a régi irodalmi nyelvhez. Ez a válasz
tás is Kőrösi Csoma következetességét és céltudatosságát bizonyítja. A zanglai
kolostor Nyugat-Tibet egyik legjobb könyvtárát tudhatta magáénak. A magas hó
miatt a kolostorból nem lehetett kimozdulni. Birkabórbe burkolódzva itt olva
sott reggeltől estig tűz, fűtés, világítás nélkül, mikor a hőmérséklet négy-öt hó
napon át nem emelkedett -15 Co fölé. Másfél évi zanglai tartózkodás alatt ilyen
körűlmények között gyűjtött össze 30-40 OOO tibeti szót, tanulmányozta át a
tibeti kánon Kah-gyur és Stan-gyur nevű szent könyveinek 325 kötetét. A tibeti
kánon e két hatalmas gyűjteményénekaz ad rendkívüliséget, hogy a buddhizmus
indiai üldözése idején sok szent könyv megsemmisült és csak fordításban, tibeti .
nyelven maradt meg. A tibeti buddhizmus fontossága azért is vitathatatlan, mert
noha a vallás Indiában keletkezett, de ott a lakosságnak csak töredékét, mintegy
3-5%-át teszi ki. A buddhizmus "elköltözött" innen, mindenekelőtt északra, a
Himaláján túli Tibetbe, de Ceylon szigetére, Indokinába és Japánba is. A budd
hizmus tanulmányozásához tehát be kellett mennie Tibetbe.

Csoma Zanglában a lámák aszkéta életmódját követte ugyan, de a buddhista
hitet nem vette fel. Ezért a Távoli Tanítvány, ahogy őt mestere nevezte, alámák
bizalmatlansága miatt kénytelen volt másfél évi megfeszített munka után távoz
ni. 1~25. június 6-án újra elindulhatott Tibetbe, ahová tudós lámája,Szangje
Puntszog ezúttal is elkísérte. Az idegenektől elzárkózó tibeti egyház megfélemlí
tette a Csomát tanító lámát, mire Csoma 1826 őszén ismét kénytelen volt távozni
Tibetból. Könyvek s kéziratok halmazát vitte magával az északnyugat-indiai ha
tárállomásra, Szabáthuba, ahol tanulmányútjai szünetében tartózkodott, Itt ta
lálkozott Lord Amhersttel, India brit főkormányzójával, aki három esztendei
tanulmányi tartózkodást engedélyezett számára Bashér tartomány Kánám váro
sában. Ez volt a harmadik tanulmányútja, mely 1827 őszétől 1830 novemberéig
húzódott. Régi mestere, Szangje Puntszog ide is megérkezett. Ennek befejezté
vel, pártfogói az Ázsiai Társasághoz tanácsolták az összegyűjtött hatalmas anyag
rendezésére és kiadására. A Szabáthu és Kalkutta közötti 1800 kilométeres
távolság megtétele után Csoma 1831. május 5-én érkezett az indiai brit kor
mányzat székhelyére. Itt megegyezett az Azsiai Társasággal, hogy két év alatt
sajtó alá rendezi a tibeti nyelvtant, szótárt és irodalomtörténetet. Ez a munka
már 1832 decemberében el is készült. A szótár előszavában rámutat az addig
ismeretlen tibeti nyelv jelentőségére, mert a tibeti műveket kínai, mongol és
mandzsu nyelvekre is Iefordították, A tibeti nyelv ezeken a vidékeken éppen úgy
a tudomány nyelvévé vált, mint Európában a latin. Beszél a buddhista és
keresztény vallások közötti tanításbeli hasonlóságokról. Ez megfigyelhető a
buddhista misztikában és etikában is. Az 1834 elején Kalkuttában 'megjelent
szótár 350 lapján mintegy 22 OOO szócikk található a pontos angol megfelelővel

együtt. Hogy Csoma tibeti-angol szótárát a nemzetközi tudomány is rövid idő
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alatt elfogadta, azt mi sem tanúsítja jobban, mint az, hogy Isac Jacob Schmidt az
1839-ben és 1841-ben kiadott tibeti-német szótárát Csoma munkájából fordítot
ta le, a szócikkek angol megfelelőjét német nyelvre ültette át. Az emberfeletti
munka időtállóságát pedig fényesen bizonyítja, hogy Csoma szótárát hat éve,
1978-ban változatlan formában ismét kiadták Uj-Delhiben. Kőrösi Csoma Sán
dor életműve tehát másfél évszázad elteltével is elevenen hat a tudományos
világban. f

1834 végén megjelent a tibeti nyelvtan is. Előszavában, a buddhizmus jelentő

ségét méltatva, a tibeti nyelv fontosságára hívja fel a figyelmet. Tibetológiai
tanulmányairól szólva nem hagyhatjuk említés nélkül a szankszkrit-tibeti-angol
szótárat sem. Csoma hamar rájött, hogy a tibeti irodalom tanulmányozása lehe
tetlen a szanszkrit nyelv nélkül, mert a tibeti irodalmi munkák egy része
szankszrit fordítás. A kettő összehasonlítása pedig elkerülhetetlen. Ezért már
tibeti tanulmányai elején hozzákezdett egy szankszrit szógyűjteményösszeállítá
sához, mellyel szótár formában 1831-re készült el. Kiadására azonban
csak nyolcvan évmúlva, 1910-ben került sor.

A szótár. és a nyelvtan kiadása' mellett Csoma tanulmányokat közölt a tibeti
irodalomtörténetről is. Ezek közül a legjelentősebb a Buddha élete és tanítása
című, a tibeti buddhizmus kánonjának a Buddhára vonatkozó részeit foglalta
össze. Erre a tanulmányra támaszkodott még évtizedek múlva is minden
Buddha-kutató, Európával is ez a tanulmány ismertette meg a buddhizmust. A ti
beti kánon úgy jött létre, hogy a lámák ismerték a szankszkrit nyelvet és lefordí
tották a szent könyveket. Ebből az alapanyagból alakult ki aztán két hatalmas
gyűjtemény,a Kah-gyur és a Stan-gyur.

Kőrösi Csoma Sándort 1833-ban "bódhiszattvává" avatták: ő" tehát az első

nyugati, aki buddhista szent lett. A más felekezetekhez türelmes buddhizmus
bárkit megvilágosodottnak tekinthet, így kerülhetett sor a református vallását
megtartó Körösi "szentté avatására".

Kőrösi Csoma Sándornak a buddhizmusról és a tibeti irodalomról szóló tanul-
mányai az Ázsiai Társaság folyóirataiban jelentek meg. Kalkuttába érkezésétől
kezdve több mint tíz évig volt az Azsiai Társaság tudós könyvtárosa. Ezalatt is
önzetlenül dolgozott, és noha eljárt már felette az idő, még mindig olthatatlan
szomjúsággal tanult. Protestáns misszionáriusok kérésére tibeti nyelvre fordí
tott egy keresztény liturgikus könyvet, továbbá egy imakönyvet és egy zsoltáros
könyvet. Ezeket mind a mai napig használják. Ez idő tájt hívja fel magára a világ
figyeimét nemcsak szótárával és nyelvtanával, hanem jónéhány ismeretlen tibeti
nyelvemlék megfejtésével is. Közülük egy Irtisz közelében talált selyemfoszlány
volt a legjelentősebb. A rajta levő szöveget Nagy Péter cár már 1723-ban szeret
te volna megfejtetni, de az általa felkért jeles francia orientalista, Fourmont abbé
nem tudott megbirkózni a feladattal. Ugyanígy sikertelen volt más későbbi kísér
let is. Csoma 1832-ben nemcsak a pontos szöveget állapította meg, de azt is meg
mondta, hogy a szöveg a tibeti kánonból származik, és közölte megfelelő helyét.

Nem feledkezett meg eredeti céljáról, a magyarok nyomainak kutatásáról sem,
és fájdalommal tudósítja a még Kolozsvárról személyesen ismert Döbrentei
Gábort arról, hogy "a magyarok Azsiában levő nyomairól eddig semmit" nem tu
dott megismerni. Csetri Elek írja róla, hogy az idegen világban töltött negyedszá
zados életszakasza alatt a buddhista lámakolostorok élete vonzotta őt leginkább.
Noha forma szerint nem tette magáévá a buddhista vallást, elfogadta Buddha
intelmet: "Minden elmúlik - törekedjetek fáradhatatlanul"; vagy "Habár holnap
halnod kellene, bölcsességet akkor is tanulj!". E parancs ösztönözte 1842-ben,
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amikor jó évtizedes viszonylagos nyugalom után hirtelen ismét elhagyta Kal
kuttát.

A dalai láma idegenektől elzárt városába, Lasszába akart eljutni, hogy az otta
ni kolostori könyvtárakban tájékozódjon az ujgurok írásos nyomai felől. Már
cius 24-én érkezett Darjeelingbe, ahol a szikkimi rádzsa (fejedelem) beleegyező

válaszát várta a lasszai utazáshoz. Itt döntötte le lábáról a váltóláz, melyet mosz
kitófertőzéstől kapott, és itt halt meg 1842. április ll-én, 58 éves korában. Nyu
godtan elmondhatjuk, hogy annak a célnak a szolgálatában halt meg, mely
huszonhárom évvel korábban Erdélyból elindulásra késztette.

Csoma úttörő volt a tudományban. Ugy ismert és ismertetett meg egy kultúrát,
a tibeti buddhizmust és a tibeti nyelvet, ahogy őelőtte még senki európai nem
fogott ehhez tudományos céllal. De úttörő munkája erkölcsi tett is volt. Nem
csak azért, mert a legönzetlenebb tudósok egyikévé nőtt, hanem mert tudását a
legalapvetőbb társadalmi követelménynek, az eltérő kultúrájú népek közelítésé
nek szolgálatába állította. Ezt meglátni és nem a különbségekre, hanem a hason
lóságokra és közelítő lehetőségekre figyelni csak olyan tárgyismerettel és elfogu
latlansággal lehetett, mint amilyennel Kőrösi Csoma Sándor rendelkezett. Oriási
nyitottság és emelkedettség kellett ehhez akkor, amikor az összehasonlító vallás
tudománynak még híre sem volt. Nem véletlenül-Iett a református vallásához hű

Távoli Tanítványból, a tibeti kolostorok kutatójából a buddhista vallás szentje és
a nemzetközi tudományosság egyik legnagyobb alakja.

Kórősí Csoma Sándor nem csupán egy új tudományt alapított. Két hatalmas
világkultúra magabiztos ismerőjeként lépett fel, legendás szerénységével, erköl
csével és szívós kitartásával az egymás szelleméről addig nem sokat tudó Európa
és Azsia közeledését segítette elő.
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Ej, lovaim, lovaim

Ej, lovaim, lovaim,
Lovaim, kantáraim,
Hová lett fiatalságom,
Könnyű fordulásaim?

Ej, lovaim, lovaim,
Gyorsan vivö napjaim,
Nem perceken búslakodom,
Nem mértem csak éveim.
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Ej, lovaim, lovaim,
Repítö hátasaim,
Legkedvesebb, hű társaim,
Széllel nyargalásaim.

Ej, lovaim, lovaim,
Boldog szárnyalásaim,
Ami elmúlt, nem jön vissza,
Ifjú, vidám napjaim.

Fordította: SzöllősÍ Zoltán


