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MOLNÁR VILMOS

Kőrösi	Csoma	Sándor	
csodálatos cselekedetei 

(Részletek egy hosszabb ciklusból)

Kőrösi Csoma Sándor mesét mond 
Mikor	Kőrösi	Csoma	Sándor	kelet	felé	tartva	átkelt	az	Eufráteszen,	szíve	szerint	elkerülte	

volna	Bagdadot,	nem	szerette	a	nagyvárosi	tumultust.	De	utolsó	tartózkodási	helyéről	azt	írta	
az otthoniaknak, legközelebb oda küldjék a leveleit. Így mégiscsak Bagdad felé fordította az 
apostolok	lovát.	Azzal	vigasztalódott,	egy	ekkora	városban	sok	náció	képviselője	verődik	ösz-
sze,	lesz	alkalma	gyakorolni	a	könyvekből	elsajátított	idegen	nyelveket.	Az	sem	kizárt,	hogy	
a	szélrózsa	minden	irányából	érkező	kereskedők	és	zarándokok	valamelyike	hallott	valamit	a	
magyar	őshazáról.

Bagdadban	 a	 főmufti	 éppen	mesemondó	versenyt	 rendezett.	Az ezeregy éjszaka meséit 
már	betéve	tudta,	valami	újra,	meghökkentőre	vágyott.	Meghagyta	a	városkapu	őreinek,	ha	
távolról jött idegent látnak, vezessék hozzá. Úri koszt-kvártélyt ad minden vándornak, csak 
meséljen	valami	meglepőt.	Aki	a	legmegdöbbentőbb	mesét	mondja,	egy	teli	erszény	aranyat	
kap ráadásként.

Így	vezették	Kőrösi	Csoma	Sándort	is	a	főmufti	díszes	házába,	ahol	a	belső	udvarban	már	
javában	folyt	a	mesélés.	Ő	szerényen	meghúzódott	egy	sarokban,	onnan	hallgatta	a	sok	cifra,	
tekervényes	történetet.	Mind	arról	szóltak,	hogy	a	főhős	valamiképpen	boldog	szeretne	lenni,	
csakhogy ennek ezer és egy akadálya van. Hogyan lehet elhárítani ezeket az akadályokat, 
el lehet-e hárítani egyáltalán – ekörül forgott minden mese cselekménye. Ám úgy nézett ki, 
a	főmufti	nem	leli	örömét	bennük,	egyre	fásultabban	hallgatta,	ezer	és	egy	ilyen	történetet	
hallott már.

Kőrösi	Csoma	Sándor	kevés	beszédű	ember	volt,	nem	szerette	fölöslegesen	jártatni	a	száját.	
Csak ült és hallgatta a többieket. De olyan beszédesen tudott hallgatni és nézni, annyi minden 
volt	a	tekintetében,	hogy	szinte	győztesnek	nyilvánították	anélkül,	hogy	szólt	volna	egy	árva	
szót is. Mikor aztán sorra került, mindenki eltátotta a száját, európai létére milyen szépen 
beszél arabul. Azzal kezdte, nézzék el neki, amiért nem ismer olyan hosszú, kacskaringós me-
séket,	mint	az	előző	mesemondók.	Ahonnan	ő	jön,	ott	kurtább	mesék	teremnek	a	fogak	között.	
Talán mert az ottani hallgatóság folyton el kell nyargaljon pityókát ültetni vagy szénát csinálni, 
s	ha	pont	nincs	szezonja	ezeknek,	akkor	fáért	az	erdőbe,	azt	mindig.	De	egy	rövid	mesét	ő	is	
tud a boldogságról, engedelmükkel elmondja.

Egyszer egy király beteg lett, s az orvosai megállapították, csak akkor gyógyul meg, ha 
felveszi egy boldog ember ingét. Évekig kerestették az országban, s még külföldön is, hogy 
egy	boldog	embert	leljenek,	akitől	elkérhetik	az	ingét.	De	sehol	nem	találtak	egyet	sem.	Még	
a	leggazdagabbaknak,	legsikeresebbeknek	is	akadt	valami	gondjuk-bajuk,	amitől	nem	volt	tel-
jes	a	boldogságuk.	Végül	a	király	maga	indult	boldog	embert	keresni.	Egyszer	egy	erdőszéli	
rozzant	kunyhó	előtt	ment	el,	melyből	vidám	énekszó	hallatszott	ki.	Nem	fűzött	hozzá	nagy	
reményeket,	de	bekopogott.	Odabent	az	asztal	körül	egy	szegény	szénégető	ült	a	feleségével	
s	gyermekeivel,	csattantak	ki	mind	az	egészségtől.	Éppen	túl	voltak	a	vacsorán,	ami	pár	darab	
héjában	főtt	pityókából	állt.	Jókedvükben	nótára	gyújtottak.	A	király	megkérdezte	a	szénége-
tőt:	‒	Mondd	meg,	te	szegényember,	boldog	vagy-e	most?	‒	Igen,	felséges	királyom,	egészen	
boldog	vagyok.	–	Nosza,	add	ide	gyorsan	az	ingedet,	megadok	érte	bármennyi	aranyat!	–	Ad-
nám	én	jó	szívvel,	felséges	királyom,	de	nekem	nincs	ingem!

Hökkent	csend	támadt	a	főmufti	házában,	aztán	megeredt	a	nyelve	mindenkinek.	Egymás	sza-
vába	vágva	dicsérték	a	történetet.	Kőrösi	Csoma	Sándor	mosolyogva	hallgatta,	hányan	hányféle	
mély	értelmet	vélnek	kihámozni	a	meséből.	A	főmufti	rohanvást	hozta	a	teli	erszény	aranyat.	

Az	aranyakat	osszák	szét	a	többi	mesélő	között,	rendelkezett	Kőrösi	Csoma	Sándor,	sze-
gény mesemondók kiteszik a lelküket is, többnyire mégis silány a fizetségük. Legalább most 
legyen	vasárnapjuk.	Ő	csak	annyit	kér	a	főmuftitól	meg	a	jelenlévőktől,	mondhasson	el	még	
egy mesét. Ez nem a boldogságról szól, de úgy hiszi, a hallgatóságnak tetszeni fog ez is. A 
jelenlévők	a	főmuftival	az	élen	lelkesen	biztatták,	fogjon	bele	az	új	mesébe.

Kőrösi	Csoma	Sándor	akkor	mesélni	kezdett	a	magyarok	őshazájáról.	Hogy	nem	lehet	pon-
tosan tudni, hol van, de keresése megér minden áldozatot. Nemes célért érdemes lemondani a 
boldogságról is. S csak	mondta,	csak	mondta	a	magyarok	őshazáját,	úgy	átszellemülve,	hogy	
egy	idő	után	pár	centivel	a	padló	felett	lebegett,	pedig	nem	is	állt	repülőszőnyegen.	A	hallgató-
ság	csillogó	szemekkel	hallgatta,	szinte	lebegni	kezdtek	ők	is.	Az	az	igazán	jó	mese,	fejezte	be	
végül,	amelyikben	a	mesélő	egyszerre	szereplő	is.	

Lett nagy kiabálás, hangzavar megint, egy csomóan nyomban indulni akartak felkutatni a 
magyar	őshazát,	maguk	is	szereplőkké	válni	ebben	a	történetben.	De	Kőrösi	Csoma	Sándor	
leintette	őket.	Van	még	más	mese	elég,	mondta,	ez	a	vidék	híres	erről.	Mindenki	találja	meg	a	
sajátját,	abban	legyen	szereplő!	Adjon	nekik	ehhez	Allah	szerencsét,	ezerszer	és	egyszer!
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Nemsokára,	miután	feltöltötte	szerényre	szabott	készleteit,	Kőrösi	Csoma	Sándor	folytatta	
útját	kelet	felé,	megkeresni	a	magyar	őshazát.	A	mesemondó	verseny	résztvevői	közül	sokan	
elkísérték	Bagdad	végébe,	hogy	ott	vegyenek	búcsút	tőle.	Merengve	nézték	távolodó	alakját,	
amely	lassan	tovatűnt,	mint	egy	tábortűz	mellett	elmondott	mese	az	éjszakában,	ha	elhallgat	a	
mesemondó.

Kőrösi Csoma Sándor találkozik az ördöggel 
Kőrösi	Csoma	Sándor	az	 indiai	Kalkuttában	 járva	épp	a	brit	kormányzósági	palota	előtt	

haladt	el,	amikor	megjelent	neki	az	ördög.	Arra	akarta	rávenni,	hagyjon	fel	a	magyar	őshaza	
utáni	kutatással.	Kőrösi	Csoma	Sándor	utazásai	során	már	sokat	látott,	sokat	hallott,	hivata-
lok	környékén	amúgy	sem	ritka	az	ördög,	így	nem	lepődött	meg	nagyon.	Csak	állt	és	várta,	
hozakodik-e	még	elő	valamivel	a	Tisztátalan,	mert	rendszerint	szokott.	Kicsit	jobb	kedve	is	
kerekedett,	mivel	ha	az	ördögöt	ennyire	zavarja	az	ő	magyar	őshaza	utáni	kutatása,	biztos	jele	
annak, hogy jó úton jár. 

Akkor	az	ördög	a	bal	kezével	benyúlt	a	szőrös	jobb	hóna	alá	és	előkapott	onnan	egy	csomó	
csábítóan	zizegő	bankjegyet	meg	csillogó	aranypénzt.	„Ez	mind	a	tiéd	lehet	–	kecsegtette	Kő-
rösi	Csoma	Sándort	–,	csak	hagyj	fel	a	magyar	őshaza	utáni	kutatással.	Ha	engem	szolgálsz,	
ezerszeresét	kapod	ennek,	s	ez	mérhetetlenül	több,	mint	eddigi	műveid	szűkös	tiszteletdíja.”

De	Kőrösi	Csoma	Sándor	csak	nemrég	utasította	vissza	a	tibeti–angol	szótár	összeállításáért	
az angol király zsák aranyát, zsák ezüstjét, mivel azokkal cipekedve sokkal lassabban tudna 
haladni	a	magyar	őshaza	felé.	Különben	sem	szerette	a	zizegő	és	csillogó	dolgokat.	Azok	csak	
zavarnak,	ha	meg	akar	hallani,	meg	akar	látni	valamit.	Így	Kőrösi	Csoma	Sándor	csak	mosoly-
gott	az	ördög	ajánlatán,	aki	ettől	csúnyán	csuklani	kezdett.

Akkor	az	ördög	a	jobb	kezével	benyúlt	a	még	szőrösebb	bal	hóna	alá,	és	előkapott	onnan	
egy	tekintélyes	akadémiát,	márványoszlopostól,	dísztermestől,	tagságostól.	„Hírneves	akadé-
mikus	 lehetsz	benne	–	kecsegtette	 tovább	Kőrösi	Csoma	Sándort	–,	csak	hagyj	 fel	végre	a	
magyar	őshaza	utáni	kutatással.	Szolgálj	engem,	és	lehetsz	még	az	akadémia	elnöke	is.”

De	Kőrösi	Csoma	Sándort	akkorra	már	több	neves	tudóstársaság	is	tagjává	választotta,	pe-
dig	ő	nem	is	törekedett	erre,	és	már	világszerte	ismert	nyelvész	volt,	pedig	nem	is	érdekelte	a	
hírnév. Akadémiai elnök meg amúgy sem szeretett volna lenni. Az soha nem mehet el hosszú 
útra	magyar	őshazát	felkutatni,	feszt	ott	kell	üljön	az	irodájában	és	mindenféle	papírokat	írjon	
alá,	míg	megdagad	a	csuklója.	Így	Kőrösi	Csoma	Sándor	csak	még	jobban	mosolygott	az	ör-
dög	ajánlatán,	aki	ettől	heves	prüsszögőrohamot	kapott.	

Akkor az ördög csikorgatni kezdte a fogait, megdühödött egészen, s mindkét kezével be-
nyúlt	rettenetes	ülepe	alá.	Mikor	onnan	előhúzta,	süllögő	fájdalmakkal,	bűzlő	félelmekkel	volt	
tele. Mindkét kezével szórni kezdte Körösi Csoma Sándorra a nem közönséges kulimászt. 

Kőrösi	Csoma	Sándor	akkor	abbahagyta	a	mosolygást,	ábrázata	elsötétült,	s	előbb	halkan,	
majd	egyre	hangosabban	beszélni	kezdett	a	magyarok	őshazájáról.	S	csak	mondta,	csak	mond-
ta,	teljes	beleéléssel,	egyáltalán	nem	is	figyelve	az	ördögre.	A	süllögő	fájdalmak,	bűzlő	félel-
mek	ettől	egytől-egyig	éles	kanyart	vettek	és	nagy	ívben	elkerülték	őt.	

Ezt	látva	az	ördögön	olyan	hektikás	köhögőgörcs	vett	erőt,	hogy	az	alvilágban	a	démonok	
és egyéb ártó szellemek már kezdtek sanda pillantásokat váltani egymással, vajon nem marad-
nak-e	vezető	nélkül,	nem	kéne-e	új	pokolkapitány	után	nézni?

Nem	tűrhette	ezt	az	ördög.	Szellentett	egy	förtelmesen	büdöset,	majd	úgy	eltűnt	szem	elől,	
mintha	ott	sem	lett	volna.	Visszament	a	pokolba,	hogy	ráncba	szedje	a	renitenskedő	démono-
kat, ártó szellemeket. 

Kőrösi	Csoma	Sándor	rendületlenül	folytatta	útját	a	magyar	őshaza	felkutatásáért.	Félemlí-
tették,	de	ő	nem	félemedett,	kecsegtették,	de	ő	nem	kecsegett.	A	pokol	hatalmai	sem	tudtak	erőt	
venni rajta. De a forgalmas kalkuttai utcák ugyancsak feladták neki a leckét. Úgy kellett járjon 
a	szeme,	mint	a	gyíknak,	 folyton	siringőzött	 jobbra	és	balra,	mikor	 szaporázta,	mikor	meg	
visszafogta	a	lépést,	hogy	előre	tudjon	jutni.	A	sok	kordé,	targonca	meg	szekér,	nem	beszélve	
a	nyüzsgő	nagyvárosi	sokaságról,	erősen	hátráltatták	a	haladását.						


