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zései csak egy kis területet foglalnak el. Igaz, 
ezeket a Csoma halálát követő egy évszázadon 
át elfogadták, és a mai napig is idézik.
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A Világemlékezet…

A Világemlékezet részévé vált 
az MTAK Csoma-archívuma

A Keleti Gyűjtemény egyik felbecsülhetetlen 
kincse, a tibetisztika megalapítójának, Kőrösi 
Csoma Sándornak a hagyatéka (kéziratok és 
könyvek), valamint a hozzá kapcsolódó 19-20. 
századi gyűjtemény felkerült az UNESCO 
Világemlékezet listájára.

A Világörökséghez némileg hasonló, szé-
leskörű ismertséget biztosító Világemlékezet 
listára  a tagországokban fellelhető egyetemes 
értékkel bíró ritka és veszélyeztetett, írott vagy 
audiovizuális dokumentumok, gyűjtemények 
kerülhetnek fel akkor, ha a kétévente ülésező 
Nemzetközi Tanácsadó Bizottság szerint 
megfelelnek a kiválasztás kritériumainak. Az 
UNESCO 1992-ben azért hirdette meg ezt 
a programot, hogy regisztrálja és megőrizze a 
pusztulástól a világ szellemi örökségét, amely 
hűen tükrözi a nyelvek, népek és kultúrák 
sokszínűségét, s amely ugyanakkor rendkívül 
sérülékeny. A 2008-as jelölések alapján végül 
negyven ország harmincöt dokumentumával, 
illetve gyűjteményével bővült 2009-ben a 
lista, amelynek immár 193 tagja van, s ebből 
öt képviseli hazánkat. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
 tárának Csoma-archívuma az alábbi kézira-
tok és nyomtatott dokumentumok átfogó 
gyűjteménye:

i. Az öt művet tartalmazó négy ún. Alexan-
der-könyv, amelyekben Csoma kérésére 
mesterei a tibeti irodalom és tudományos-

ság egy-egy területét összegezték annak 
valamely alapműve nyomán, illetve a ti-
beti műveltség és vallásosság kapcsán 
feltett kérdéseire válaszoltak. Értéküket 
elsősorban az adja, hogy egyediek, mert 
személyesen Csoma számára készültek.

ii. 32 tibeti nyomat, illetve kézirat, amelye-
ket Csoma másoltatott vagy vásárolt 

iii. Csoma levelezése (közel kétszázötven 
levél, közülük huszonhat Csomától)

iv. Csoma első életrajzírójának, Duka Tiva-
darnak (1825–1908) Kőrösi Csomával 
kapcsolatos gyűjteménye 

v. Kőrösi Csoma életével és munkásságával 
kapcsolatos kortárs és modern dokumen-
tumok

A nevezést és az anyag bemutatását nagyban 
segítette, hogy már 2006-ban elkészült az 
MTAK Keleti Gyűjteménye gondozásában 
a Kőrösi Csoma Sándornak és gyűjteményé-
nek szentelt honlap (http://csoma.mtak.hu), 
illetve megtörtént az ide tartozó könyvek és 
kéziratok online katalogizálása is. 

Reméljük, hogy a Világemlékezet listára 
való bejegyzés valóban hosszú távon elősegíti 
e páratlan gyűjtemény fennmaradását, kon-
zerválását, sőt a jobb hozzáférés érdekében 
történő, teljes körű digitalizálását is, hiszen 
nem hallgathatjuk el, hogy a dokumentumok 
jelentős része állományvédelmi beavatkozás-
ra szorul.




