
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


