
XI. évf. 2019/3.

63

Kelényi Béla: „Furcsa magyar vágy” – Baktay Ervin nyugat-tibeti útja

Kelényi Béla

„Furcsa magyar vágy” – Baktay Ervin nyugat-tibeti útja

Baktay Ervinnek a Pesti Hírlapban 1929. január 27-én közölt cikkében olvasható ez 
a mondat: „Már mikor először értem olyan tájakra Indiában, ahol egykor a nagye-
nyedi vándor megfordult, engem is elfogott valami furcsa magyar vágy: követni, be-
járni azt az utat, amelyet Kőrösi Csoma Sándor rótt végig a messze Keleten�”1 A jócskán 
megkésve közölt cikk megjelenésének idejében Baktay már Dardzsilingben tar-
tózkodott. Talán furcsa, de mindenképp sorsszerű egybeesés lehetett, hogy 1928. 
július 20. és szeptember 30. között megtett nyugat-tibeti útját összegző levelének 
megjelenésekor Baktay éppen Csoma sírjánál rótta le kegyeletét, és a sírra felírt hí-
res Széchenyi-idézet („Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül...”) olvastán elme-
rengett nagy fáradalmak és szenvedések közepette megtett nyugat-tibeti útja értel-
mén. „A világnak minden jelentős nemzete adott nagy, kiváló férfiakat az Emberi 
Haladás ügyének – de szegény árva, nagy hitű embereket, pénz es taps nélkül, egy 
nemzet sem adott többet árva szegény Magyarországnál… De minél többet, minél 
önzetlenebbül tudunk adni, annál igazabbak, annál különb emberek vagyunk… 
S ez a megismerés, minden látható eredményen túl volt számomra a legértékesebb 
élmény, amidőn Kőrösi Csoma Sándor lába nyomát követtem Kasmíron, ladakon, 
Zanszkaron, majd Kalkuttán át az utolsó állomásig, a dardzsilingi temetőbe…”2

Baktayban – ha nem is három évig tartó indiai utazásának kezdetétől, de már 
1927-től fogva, amikor Kasmírban járt – ott motoszkált az a kívánság, hogy Csoma 
„lába nyomát követve” foglalkozzon az egykori nagyenyedi szolgadiák életével. Va-
jon mi váltotta ki az alapvetően India szellemiségét kutató Baktay érdeklődését? 
Hiszen Csoma élete és műve két olyan üggyel kapcsolható össze, melyeknek Bak-
tay soha nem volt tudományos elkötelezettje: a magyarság eredetének kutatásával 
és a tibetológia szaktudományának megalapításával. Azt hiszem, a „furcsa magyar 
vágy”, azaz Csoma életútjának követése nem csak Baktay nyugat-tibeti útjának at-
titűdjét fogalmazza meg, hanem mindazokat az újra és újra feltörő érzelmeket és 
ellentmondásokat is, melyek a Csoma-recepciót tulajdonképpen mindmáig meg-
határozzák.

Baktay Ervin már gyermekkorában vonzódott a Kelet, pontosabban India 
iránt. Érettségi után festőként kezdett el tanulni a Képzőművészeti Főiskolán, de 
két év múlva Hollósy Simon müncheni festőiskolájához csatlakozott, ahol az itt ka-
pott szellemi hatás következtében a Kelet iránti érdeklődése is határozottabb lett.  

1 Baktay Ervin: Keleti levelek� Szerk. Frazer-Imregh Monika, Kelényi Béla, Válóczi Róbert, Buda-
pest, Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, 2017, 2. k., 9.

2 Baktay, 2017, 2. k., 73.
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India iránti érdeklődése pedig akkor változott át rajongó és eltökélt életcéllá, ami-
kor megismerkedett legidősebb nővére, Gottesmann Marie-Antoinette férjével, 
egy előkelő indiai arisztokratával, Umráó Szingh Sérgillel (házasságkötésük után, 
1912-ben érkeztek Budapestre). Először Budapesten laktak, majd a család Dunaha-
rasztiban levő házába költöztek. Az európai műveltségű, öt nyelven beszélő Umráó 
Szingh a szanszkrit és a perzsa nyelv tudósa volt, de foglalkozott vallástörténettel, 
asztronómiával és fotográfi ával is, s rendkívüli hatással volt sógorára, Baktayra, aki 
nemsokára mestereként, gurujaként tartotta számon.

Umráó Szingh nemcsak szanszkritra és perzsára tanította Baktayt, hanem fordí-
tani való irodalmakat is ajánlott számára (ezek között voltak a szanszkrit irodalmat 
jól ismerő angol tudós, William Bain indiai meséi; sorozatának kiadása Baktay első 
nagy hazai sikere), és személyes kapcsolataival is segítette. Ennek köszönhetően 
fi gyelt fel a kor két, nyugaton is elismert indiai nagyságára, Rabíndranáth Tago-
re-ra és Mahátmá Gándhíra, akiknek külön könyveket is szentelt. Baktay az 1920-as 
évek első felére már rendkívül kiterjedt tevékenységet folytatott India szellemisé-
gével kapcsolatban, mondhatni a korszak első számú hazai India-szakértőjévé vált, 
éppen csak a valódi India megismerése volt számára hátra. Ebben az időszakban 
még semmi nem utalt arra, hogy valaha is szeretne Kőrösi Csomával vagy a tibeti 
kultúrával foglalkozni.

nemsokára Baktay már indiai útját próbálta meg előkészíteni. Szerződést kö-
tött a Magyarság című lappal, ahol aztán Keleti levelek címen, hetente vagy kéthe-
tente közölte indiai útjának élményeit, hogy ezzel útjának anyagi fedezetét meg-
teremtse. 1926. június 19-én érkezett Indiába, s sógoránál, Umráó Szinghnél való 
akklimatizálódása után, az elkövetkező évben idejét főként a Pandzsáb városaiban, 
Simlában, lahórban, Amritszárban és Patijálában töltötte. Itt kezdettől fogva egy 
újabb kenyérkereseti lehetőség kínálkozott számára, amikor portrékat festett sógo-
ra előkelő környezetéből, majd festőművészként beköltözött a patijálái mahárádzsa 
udvarába. nem csoda, hogy itthon közreadott tudósításai mellett a hazai bulvár 
sajtó is jócskán kiszínezte működését. A Színházi Élet cikkének címe szerint: Baktay 
Ervin egyetemi tanárnak ment ki Indiába, ahol mint festő lett híres� A patialai maharadzsa 
körülrajongott vendége� Több ezer rúpia – egy Baktay festmény.3 A valóság azonban az 
volt, hogy Baktay mindvégig „kényszermunkának” tekintette festői tevékenységét, 
s hogy megrendelésekre készített portréi és mitológiai tárgyú festményei nem ép-
pen a magas szintű indiai művészetet gazdagították, sőt!4

Baktay 1927 nyarán kereste fel először Kasmírt, s mint azt később A világ tetején 
című könyvében írta: „azon az úton mentem oda, amelyen 1822-ben Csoma jutott 
Dzsammun és a Banihál hágón keresztül Srínagarba. A Szind völgyét és keleti Kas-
mír hegyi tájait járva, egyre ellenállhatatlanabb erővel ejtett hatalmába az a gon-

3 n. n.: Baktay Ervin egyetemi tanárnak ment ki Indiába, ahol mint festő lett híres. Színházi Élet, 1926, 
49. sz., 28–29. 

4 lásd erről Kelényi Béla: Baktay Ervin indiai festményei. In Baktay, 2017, 2. k., 228–248.
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dolat, hogy Kasmír határain túl is kövessem Csoma nyomdokait.”5 De – mint azt a 
továbbiakban leszögezi – abban az évben már késő lett volna nekivágnia, másrészt 
maláriás lett, ezért útját a következő évre kellett halasztania. Ekkor olvasta Görgey 
egykori 48-as segédtisztjének, az Indiában brit állami szolgálatban katonaorvos-
ként működő Duka Tivadarnak (1825–1908) Csoma-életrajzát is. Duka felülmúlha-
tatlan érdeme volt, hogy összegyűjtötte Csoma Indiában fennmaradt hagyatékát, 
1885-ben kiadott könyvében pedig munkásságát is rekonstruálta a szélesebb közvé-
lemény számára.6

Baktaynak a könyv olvasása közben feltűnt, hogy Duka nem tudta végig járni 
Csoma nyugat-tibeti útját és tartózkodási helyeit, s közvetlen adatai sem voltak ot-
tani működéséről. Ezt később A világ tetején című könyvében meg is fogalmazta: 
„Természetesen nem kerülhette el, hogy az életrajzban hézagok, hiányok mutat-
kozzanak, amelyeket csak abban az esetben pótolhatott volna, ha módjában áll sze-
mélyesen utánajárni a Csoma tibeti életére vonatkozó adatoknak, felkeresve azokat 
a helyeket, ahol a székely tudós éveket töltött, távol a civilizált világtól, tanulmá-
nyaiba elmerülve. Duka, akit hivatalos elfoglaltsága lekötve tartott Indiában, nem 
vállalkozhatott ilyen felderítő útra.”7

Ez volt tehát az első impulzusa annak a Baktayban feltámadt vágynak, hogy az in-
diai kultúra megismerésén túl a száz évvel előtte Indiát is megjárt nagy magyar tudós 
nyomait kifürkéssze. Másként szólva, az addig többnyire magvas ismeretterjesztő 
cikkeket író utazó az adott helyzetben felismerte a kínálkozó tudományos feladatot. 
Különben is, korabeli tudós utazóinknak éppenséggel Csoma volt a példaképe, s ez 
a példa – szinte akárhová jutottak is el – óhatatlanul összekapcsolódott a magyarság 
eredetének kutatásával, vagy inkább annak vágyképével.8 nem véletlen, hogy már 
Csoma kortársát, a fiatalon elhunyt néprajzkutatót, a finnugrisztika jeles képviselőjét, 
Reguly Antalt (1819–1858) is „Észak Kőrösi Csomájá”-nak nevezték.

A következő év észak-indiai kalandozásai után Baktay újra Kasmírba látogatott, 
ezúttal azonban az angol szolgálatban álló híres magyar tudós, Stein Aurél (1862–
1943) nyári táborhelyén, Móhandmargon vendégeskedett néhány napot. (1. kép) 
Stein többek között a fiatalon elhunyt, tehetséges író, Justh Zsigmond (1863–1894) 
harminc évvel azelőtti indiai tartózkodásáról látta el Baktayt adatokkal. S hogy ő 
maga is Csoma-rajongó volt, annak bizonyítéka a Magyar Tudományos Akadémián 
1913-ban megtartott, az általa jól ismert és nagyra becsült Duka Tivadarról szóló 
emlékbeszéd (amit Stein távollétében a főtitkár, Szily Kálmán olvasott fel), mely-
nek egyik jellemző, a későbbi Csoma-kutatás problémáit is előrevetítő kitétele így 
szól: „Csodálatos kitartással csüggött feladatán, minden homály és bizonytalanság 

5 Baktay Ervin: A világ tetején� Budapest, lampel R. Könyvkiadóvállalata, é. n. [1930], 1. k., 12.
6 Dr. Duka Tivadar (összegyűjtötte és életrajzzal bevezette): Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai. Buda-

pest, Magyar Tudományos Akadémia, 1885.
7 Baktay, é. n. [1930], 1. k., 9.
8 Baktaynak a magyar nyelvrokonsággal kapcsolatos nézeteiről lásd Pap Ágnes: Baktay Ervin Keleti le-

velei� In Baktay, 2017, 1. k., 37.
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dacára is, amit Csoma sajátos hallgatagsága teremtett.”9 De Stein Aurél közvetítésé-
vel jutott el a Magyar Tudományos Akadémiára az a bécsi angol követnek 1832-ben, 
Kalkuttából írott Csoma-levél is, amelyben így határozta meg célját: „Célom a ma-
gyarok eredeti lakóhelyeinek felkutatása, történelmi adatok gyűjtése viselt dolgaik-
ról és a különféle orientálista nyelvek és a mi nyelvünk között mutatkozó analógiák 
megfi gyelése.”10

Baktay számára az lehetett a nyugat-tibeti út legnagyobb vonzereje, amit már a 
Keleti levelekben is tudatosított az olvasókkal, tudniillik hogy ő az első magyar, aki 
követi Csoma nyugat-tibeti útját. Mint írta: „…  képzeletemben ott járt előttem a 
magányos peregrinus árnya, mely száz év óta sem látott testvért, magyart, aki nyo-
mába indult volna.”11 Később aztán mind A világ tetejénben, mind pedig A Pandzsáb 
című könyvében kénytelen volt helyesbíteni, ugyanis fi gyelmetlenül olvasta Duka 
könyvét, aki megjegyezte: „Akadémiánknak egy a külföldön nagy nevű tagja, a 
lahorei egyetem alapítója, Dr. leitner tudományos utazásai közben látogatást tett a 
pukdali zárda főapátjánál 1866-dik évi május havában.”12 Sőt, Duka leírása szerint a 
főapát még Csomára is emlékezett.

Ha van a magyar tudomány történetének kalandos sorsú egyénisége, akkor 
„Dr. leitner”, vagyis az 1840-ben Pesten született Wilhelm Gottlieb leitner (1840–

9 Idézi Baktay Ervin: Körösi Csoma Sándor� Gondolat Kiadó, Budapest, 1962, 6.
10 Kelecsényi Ágnes: Kőrösi Csoma Sándorral kapcsolatos Stein-dokumentumok az MTA Könyvtárá-

ban. Magyar Tudomány, 2010/1, 26–34.
11 Baktay, 2017, 2. k., 11.
12 Duka Tivadar, i. m., 152.

1. kép. Baktay Ervin Stein Aurél táborában, a Móhandmargon. Ismeretlen felvétele, 1928. A Hopp Ferenc Ázsiai 
Művészeti Múzeum Adattára
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1899) egészen biztosan az.13 Már gyermekkorában Konstantinápolyba került, majd 
különféle viszontagságok után a londoni King’s College-ban folytatta tanulmánya-
it, ahol aztán magántanárként arab, török és új-görög nyelvet adott elő. 1865-ben 
az angol kormány lahórba nevezte ki, ahol többek között megalapította a Punjab 
University College-ot. Külön jelentőségük van Kasmírban és nyugat-Tibetben vég-
zett kutatásainak, nevéhez fűződik a dardisztáni dárd nyelv felfedezése. Ugyancsak 
hozzá fűződik az indiai hellenisztikus gandhárai művészetre alkalmazott „graeco-
buddhist art” kifejezés, illetve az a kétségkívül úttörő jellegű esemény, amikor 
gandhárai szobrait kiállította az 1873-as bécsi világkiállításon.14 Végül 1884-ben 
még egy Keleti Intézetet is alapított az angliai Wokingban. némi malíciával szólva 
Baktay akár még leitner nyomait is követhette volna nyugat-Tibetben, noha Stein 
Aurélnak, aki leit ner utódja lett a pandzsábi egyetemen, meglehetősen negatív vé-
leménye volt róla: „nem valami jó hírnevet hagyott hátra hivatalos működésével.”15

Egy ideig tartotta magát az az elképzelés, hogy a Kolozsvárott született, az 
1848-as forradalomban jelentős szerepet játszó politikus és későbbi világutazó, 
Berzenczey lászló (1820–1884) a magyarok eredetét kutatva Zanglában is járt 
Csoma nyomában.16 Berzenczey – az első magyar, aki 1851–1853-ban megtett út-
ján körülutazta a Földet – ugyan 1874-ben valóban volt ladakban, és kutatott is 
Csoma emléke után, de nem sikerült semmilyen támpontot találnia.17 Arról sem 
tudott Baktay, hogy nemcsak leitner és Berzenczey, hanem a néprajzkutató és 
nyelvész Ujfalvy Károly Jenő (1842–1904) is próbált előtte Csoma nyomában jár-
ni nyugat-Tibetben. 1881-ben, a francia kormány megbízásából megtett harmadik 
expedíciója alkalmával, mielőtt a dárd nép körében antropológiai kutatásokat vég-
zett volna, feleségével együtt megjárta ladakot is, majd később így írt valódi céljá-
ról: „A midőn ma harmadik, de hihetőleg nem utolsó ázsiai utamra visszatekintek, 
őszintén bevallom, hogy bizon engem is egy különös gondolat vezérelt. Ázsia kellő 
közepében a népvándorlásról alkotott nézeteim érdekében igyekeztem gyakorlati 
meggyőződést szerezni. Jerney, Körössy [sic!] Csoma Sándor, Reguly, Vámbéry Ár-
min nyomain indulva én is a magyarok őshazáját szerettem volna feltalálni. Ámde, 

13 lásd Marczell Péter: Adatok két vélt Csoma-zarándok ladaki útjáról a XIX. században. In Gazda 
József, Szabó Etelka (szerk.): Kőrösi Csoma Sándor és a magyar keletkutatás, Kőrösi Csoma Sándor Köz-
művelődési Egyesület, 2004, 144–148.

14 Kelényi Béla: Az indiai művészi ipar recepciója az Országos Magyar Iparművészeti Múzeumban. 
Művészettörténeti értesítő, 2007, Vol. 56, no. 2, 259–260.

15 Stein Aurél Pongrácz Jánoshoz, 1927-ben írott levelét idézi Huszághné Kelecsényi Ágnes: Stein 
Aurél (1862–1943) és a magyar tudomány� Kapcsolatok a Magyar Tudományos Akadémiával – Stein-gyűjtemé-
nyek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában� Doktori disszertáció, Eötvös lóránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2004, anzdoc.com/doktori-disszertacio93c7f3957e-
623667ee1ba7c6046fe9c573884.html

16 Olosz Katalin: Berzenczey lászló keleti utazásai. In Gazda József (szerk.): Kőrösi Csoma Sándor szel-
lemútján, Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna – Csomakőrös, 1998, 92.

17 lásd Marczell, 2004, 134–144.
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a mi ezeknek nem sikerült, nekem sem sikerülhetett.”18 Itt egy mondattal emlékez-
zünk meg a történész, nyelvtörténész, Jerney Jánosról (1800–1855) is, aki a ma-
gyarság őstörténetét kutatva, 1844–1845-ben, a Fekete-tenger mellékén tett utazása 
során levédia és Etelköz feltételezett helyét a Donyec-medencében és Moldvában 
állapította meg, később pedig a magyarság párthus eredetét látta bizonyítottnak.

Visszatérve Baktay ladaki útjára, ennek részletei és állomásai meglehetősen jól 
ismertek. Kasmíron keresztül, a Drász-völgy, Kargil és lamajuru érintésével, a szo-
kásos útvonalon jutott el ladak fővárosába, leh-be, ám a nehézségek már az út ele-
jén megkezdődtek. Ebben nemcsak a jelentős magasságbeli szintkülönbségnek volt 
szerepe, hanem a magashegyi utak jellegének is, mely Baktay óta mit sem változott. 
Mint azt egyik első tibeti beszámolójában írja: „Érdekes, rendkívüli az út, mindig 
meglepő, újszerű képek nyílnak meg a vándor előtt; magas hágók hófödte csúcsok 
közt, meredek kapaszkodók vagy ereszkedők gigászi kőhalmazok lépcsősorain vé-
gig, hegyi patakok és folyók völgyein át, ahol az ösvény olykor kéttenyérnyire kes-
kenyedik, és harminc–ötven méternyi magasságban kanyarog a szinte függőleges 
meredély szélén – karfa, mellvéd nélkül.”19

Mire leh-be megérkezett, Baktay teljesen legyengült; súlyos lázroham verte 
le lábáról, amit akkor az ivóvíz hatásának tulajdonított, ám valójában a korábban 
ki nem gyógyított malária utóhatása volt. Itt a Morva Misszió vezetőjénél, Peter 
püspöknél (Peter Friedrich E., ?–1945) szállt meg, aki minden segítséget megadott 
számára a gyógyuláshoz. Itt ismerkedett meg a Misszió tibeti lelkészével, Joszep 
Gergennel (1885?–1946) is, akiről mindjárt a soron következő Keleti levelet írta, „Kő-
rösi Csoma Sándor tibeti tisztelője” címmel; Gergen ugyanis így kiáltott fel bemu-
tatkozásukkor: „Milyen öröm számomra, hogy végre a nagy Alexander Kszoma de 
Korosz egy honfi társával találkozhatom!” (2. kép) Gergen lelkesen mutatta meg egy 
olyan tibeti könyv másolatát is Baktaynak, amely itthon az ún. Alexander-könyvek 
egyikeként ismeretes, és amelyet Csoma egyik ladaki tanítója, a dzongkuli kolostor 
apátja, Künga Csöleg írt Csoma számára. Gergen ugyancsak felvilágosította Bak-
tayt azokról a zanszkari helyszínekről, ahol Csoma éveket töltött. Mint Baktay meg-
jegyzi, ekkor érett meg benne véglegesen az elhatározás, hogy újabb fáradalmakat 
vállalva, nekivág Zanszkarnak is.20

Itt ki kell térnünk Baktay kivételes szerencséjére abban, hogy Indiában mindig 
meg tudott az adott közegben ismerkedni azokkal, akik a korszak legfontosabb sze-
mélyiségei voltak. Ez nemcsak indiai útján történt így, hanem nyugat-Tibetben is, 
ahol összefutott a nagy olasz tibetológussal, Giuseppe Tuccival.21 legfontosabb ta-
lálkozása azonban Gergennel történt. Előre kell bocsátani, hogy a protestáns hátte-
rű Morva Misszió német és angol származású nyugat-tibeti lelkészei között számos 
jeles tudós akadt. Elég, ha csak Heinrich August Jäschkére (1817–1883) gondolunk, 

18 Közli Pap Ágnes, In Baktay, 2017, 1. k., 38.
19 Baktay, 2017, 2. k., 31.
20 Baktay, 2017, 2. k., 37.
21 Baktay, é. n. [1930], 2. k., 181–182.
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akinek tibeti-angol szótára (1881) mind a mai napig használatos, és aki az Új Test-
amentum nagy részét is lefordította tibetire. De feltétlenül megemlítendő August 
Hermann Francke (1870–1930), a leh-i misszió korábbi vezetője is, aki komoly 
tudósként többek között a ladaki uralkodók eredetének krónikáját tette közzé,22 
1928-ban pedig éppen a Baktaynak is bemutatott Alexander-könyvről tudósított.23 
Francke fordításai sokat köszönhettek Gergen tevékenységének, akinek apja nem-
csak hogy tanult láma, hanem a Pancsen láma tanítója is volt, s aki politikai intrikák 
miatt menekült nyugat-Tibetbe, leh-ben pedig már az ottani misszionáriusnak a 
Biblia fordításában segédkezett.24 Gergen 1919-ben már lefordította ladakira Szent 
Márk evangéliumát, később pedig megírta ladak történelmét, Tuccival is dolgo-
zott együtt, és 1935-ben lefordította tibetire az egész Bibliát. Ha Baktay jobban fel 
tudta volna mérni, hogy voltaképp kivel ismerkedett meg, akkor egész biztosan 
megpróbált volna utánanézni annak a kardinális kérdésnek is, hogy Csoma való-
ban fordított-e tibetire keresztény zsoltárokat. Baktay ugyanis 1962-ben megjelent, 
Csomáról szóló könyvében azt írta, hogy „Dr. yates és más hittérítők felkérésére le-
fordította a protestáns liturgiát, a zsoltárokat és egy imakönyvet tibeti nyelvre. […] 
lehben jártamkor az ottani »Moravian Mission« vezetője, Peter püspök, megje-

22 A. H. Francke: The Antiquities of Indian Tibet� Calcutta, Archaeological Survey of India, 1. k., 1914; A. 
H. Francke: Antiquities of Indian Tibet� Calcutta, Archaeological Survey of India, 2. k., 1926.

23 A. H. Francke: Die Fragen des Alexander. Ungarische Jahrbücher, VIII, 1928, 375–377.
24 Gergen életéről lásd John Bray: Towards a Tibetan Christianity? The lives of Joseph Gergan and 

Eliyah Tseten Phuntsog. In Per Kvaerne (szerk.): Tibetan Studies, Oslo, Institute for Comparative 
Research in Human Culture, 1994, vol. 1, 69–72.

2. kép. Peter püspök ( jobb szélen áll) és hívei leh-ben. Balról a második álló Joszep Gergen. Baktay Ervin 
felvétele, 1928. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Adattára

ON_beliv_2019_3.indd   69 2019. 07. 10.   13:22:43



XI. ÉVF. 2019/3.

70

gyezte, hogy e szövegek jó része még mindig használatban van.”25 S hogy ez a nézet 
már jóval korábban mennyire elterjedt, arra jó példa az 1897-ben megjelent Pallas 
nagy lexikon Csoma-szócikke, mely szerint „az angol misszionáriusok számára 
liturgiát, zsoltárokat s imakönyveket fordított tibeti nyelvre”.26 1993-ban aztán a 
Csoma-kutató Marczell Péter a helyszínen kérdezte meg Gergen unokáját, Elijah 
S. Gergant a Csoma-féle zsoltárfordításokról, de az sohasem hallott róluk.27 Végül 
arra jutott, hogy a Baktay által Peter püspöknek tulajdonított állítás valójában Duka 
könyvére vezethető vissza, melyben Duka felsorolja a Csoma – mára elveszett – 
iratszekrényében talált leveleket, köztük a fent említett yates levelét a „tibeti zsoltá-
rok ügyében”,28 ám ennél többet nem lehet állítani. Így mindez nem szolgáltat arra 
nézvést bizonyítékot, hogy Csoma valóban fordított-e a hittérítők számára keresz-
tény szövegeket vagy csak tervezte.

Ami a nyugat-tibeti utazás folytatását illeti, Baktay legyengülten, maláriás láztól 
gyötörten vágott bele a zanszkari útba. Mint azt önmaga előtt is indokolta: „Most, 
most kell döntenem – ha elszalasztom az alkalmat, talán újabb száz év telik el, míg 
megint eszébe jut Kőrösi Csoma Sándor egy honfitársának, hogy elzarándokoljon 
a hófödte Himálaja magaslatai közé, melyeket egykor a világ tudományának egyik 
legnagyobb hőse megszentelt ott-tartózkodásával és hallatlan nélkülözéseivel.”29 
Így ösztökélve magát, újból felszerelte kis karavánját, s az Indus folyó áradása miatt 
nem Csoma feltételezett útját követve, hanem a Szuru folyó völgyében meneteltek 
tovább Zanszkar felé. nemsokára már bekövetkezett az első baleset, egyik mál-
háslova ugyanis belecsúszott a folyóba, aminek következtében tönkrementek gon-
dosan elcsomagolt fényképei, s bosszúságukra eltűnt kenyérsütésre alkalmas vasle-
mezük is. Mindeközben Baktay nagy átéléssel tudósította a Keleti levelek olvasóit az 
út viszontagságairól és egyszersmind szépségéről: „A nap piros ragyogásra gyújtja 
a gleccser fehér jégfolyamát, míg a völgyre már homály borul. S az estével együtt 
beáll a hideg is, dermesztő, csontig ható hideg, amely ellen sátram és hálófelszere-
lésem nem nyújtanak megfelelő védelmet.”30

Harmadnapra érték el Zanszkar fővárosát, Padumot, ahonnan az ugyancsak ki-
áradt folyó völgyében vezetett az út Zangla felé, ahol Csoma 1823 júliusától 1824 
októberéig élt és dolgozott. Baktay, aki immár a Magyar nemzet küldöttének érez-
te magát, meghatottan készült fel az útra: „hogy mint alázatos zarándok az egész 
magyarság nevében rójam le népe háláját és tiszteletét a nagy magyar tudós iránt, 
itt, ezen a helyen, ahol világjelentőségének alapkövét tette le mondhatatlan nél-
külözéssel és mártíri önfeláldozással…”31 Megérkezése után tolmács segítségével 

25 Baktay, 1962, 226.
26 arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/
27 Marczell Péter: Kőrösi Csoma Sándor, a tibetiek Szenci Molnár Albertje? In Uő.: A valósabb Cso-

ma-képhez – Adatok, terepvizsgálatok, találkozások, Budapest, Püski, 2003, 249–252.
28 Duka, i. m., 159.
29 Baktay, 2007, 2. k., 39.
30 Baktay, 2007, 2. k., 49.
31 Baktay, 2007, 2. k., 55.
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kikérdezte a falu egyik legöregebb emberét, Cen Rabtant, akinek állítása szerint a 
nagyapja még ismerte Szkander béget, azaz Csomát. S itt érkezett el Baktay nyu-
gat-tibeti útjának talán legfontosabb pillanata, hiszen Rabtannak nemcsak Csoma 
ottani életkörülményeiről volt tudomása, hanem a zanglai palotának arról a szo-
bájáról is, ahol Csoma élt és dolgozott. (3. kép) Baktay drámai szavakkal írta le a 
helyiség állapotát, melyben a palota egyedüli lakójaként egy szerzetes élt: „A cella 
2 és 3/4 méter széles és kb. 3 méter mély. Mennyezetét könnyen elérem kezemmel. 
Közel a földeletes padlóhoz csöpp ablak mélyedése töri át a vastag falat. A szoba kö-
zepén arasznyi vastag faosz-
lop tartja a mennyezet kerek 
gerendáit. Az egész szoba fe-
kete; a falak, a gerendák zsí-
rosan fénylenek. Évszázados 
füst és korom pácolta át.”32 S 
itt megint csak Baktayt kell 
idéznem, aki átadva magát 
érzéseinek, arra gondolt, 
mit élhetett itt át az „árva 
magyar” az esti sötétség-
ben: „Bizonyosan ragyogó 
színek gyúltak ki számára a 
vak feketeségben – nagye-
nyed határát látta… vagy az 
örök álomkép bontotta ki 
csodáit: ismeretlen, titokza-
tos puszta valahol a mongol 
föld messzeségében, ahol 
még felharsan a »huj! huj!« 
– mokány lovakon vágtató 
onogur harcosok szilaj kur-
jantása…”33

Talán még nincs teljesen tudatában, de akkor és itt teremti meg Baktay a máig 
bennünk élő Csoma-képet. Az ázsiai kolostor rideg magányában, nélkülözések kö-
zepette élő, a tibetológia tudományát megalapító nagy magyar tudós képmását, aki 
mindeközben a magyarság ázsiai eredetének felleléséről álmodozik. Baktay a cella 
ajtaja fölé, a szemöldökfába bicskájával bevési a Csoma’s room – „Csoma szobája” 
feliratot, hogy hirdesse egykori lakójának emlékét, majd két kőbe vésett feliratot is 
a falra erősít. Ez lesz annak a folyamatnak a kiindulópontja, amely ezt a vályogból 
tapasztott, kietlen szobát mindmáig a magyarság egyik legfontosabb zarándokhe-
lyévé teszi, beleértve a súlyosan tönkrement helyiséget és a palotát is felújító Csoma 

32 Baktay, 2007, 2. k., 58.
33 Baktay, 2007, 2. k., 59.

3. kép.Baktay Ervin rajza Csoma szobájáról a zanglai palotában, 1928.  
A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Adattára
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Szobája Alapítvány munkálkodását is.34 És talán ott sejlik fel egy pillanatra Baktay 
útjának valódi értelme, a „furcsa magyar vágy” mögötti háttér, amikor kimondat-
lanul is, a trianoni sebekre utal: „És mielőtt búcsút veszek a zanglai kolostortól – 
talán örökre! –, megállok az emléktáblák előtt, és levett kalappal, meghajtott fővel, 
hangtalan imát mondok. Csoma szülőföldjéért, Székelyországért fakadnak az ima ke-
resetlen szavai – a szép, a drága, a feledhetetlen Erdélyért s az egész magyarságért 
emelem fel könyörgő szómat a Mindenhatóhoz Kőrösi Csoma Sándor küzdelmei-
nek és remeteségének színhelyén.”35 nyilván külön jelentősége van annak, hogy ezt 
a részletet Baktay majd szó szerint megismétli A világ tetején című könyvében is.36

Mindemellett ez a kis szoba éppenséggel a magyarok eredete után való kutatás 
– legalábbis időleges – felhagyását is megjeleníti Csoma életében. Másrészt felve-
tődik az az alapvető kérdés, hogy valóban Csoma szobáját találta-e meg Baktay. 
Bár Duka Tivadar könyvének korabeli magyar fordításából arra lehet következ-
tetni, hogy Csoma a zanglai kolostorban szállt meg, a faluban nem volt és most 
sincs kolostor, és még a Baktaynak tanúságot tevő tibeti öreg ellenére sem feltét-
lenül bizonyos, hogy a magyar vándor a palotában vett volna magának szállást, 
ahová meglehetősen fáradságos a faluból feljutni, és ahol nem feltétlenül állhatott 
rendelkezésére a kutatásaihoz szükséges tibeti könyvtár. A Csoma-kutatás adatait 
újragondoló Marczell Péter azt sejteti, hogy Csoma tanítójának, Szangye Püncog-
nak, aki a zanglai rádzsa özvegyével kötött házasságot, az uralkodónak a faluban 
meglevő háza is rendelkezésére állhatott.37 Irimiás Balázs, a palotabeli helyiséget 
helyreállító Csoma Szobája Alapítvány vezetője is fel kellett, hogy tegye magának a 
szoba azonosságára vonatkozó kérdéseket, azzal a kitétellel, hogy amíg az ellenke-
zőjére nincs bizonyíték, addig megfelelő a „Csoma-szoba” elnevezés.38

Baktay ezt követően visszatért Padumba, hogy az ottani rádzsa, Ise namgyal 
kíséretében nekivágjon a Csoma másik nyugat-tibeti tartózkodási helyének számító 
Phuktalba is, ahol 1825 augusztusától 1826 novemberéig élt. Magam is tanúsítha-
tom, hogy ez az út igen csak fáradságos! Ráadásul Baktayt újra elővette a maláriás 
láz, s annyira megviselte, hogy az egyik faluban egy jakot szereztek számára, hogy 
azon ülve tegye meg a hátralevő utat. Miután kigyönyörködte magát az eléje táruló 
páratlan látványban, a hatalmas barlang előtti sziklákon szinte „függő” kolostor-
ban, Baktaynak Phuktalban is az volt az első dolga, mint Zanglában, mármint hogy 
Ise namgyal segítségével kikérdezze azt a két környékbeli öreget, akik hallottak 
Csomáról. Egyikük még annak a kunyhónak a helyét is megmutatta, ahol szerinte 
valamikor Csoma lakott. Mindemellett a helyi szerzetesek semmit nem tudtak Cso-
máról, nem is érdekelte őket az egykori tudós kiléte, s a kolostor apátja – Baktay 

34 Irimiás Balázs: Csoma szobája Zanglában. In Kelényi Béla (szerk.): Az indológus indián� Baktay Ervin 
emlékezete� Budapest, Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, 2014, 157–161.

35 Baktay, 2007, 2. k., 60.
36 Baktay, é. n. [1930], 2. k., 251.
37 Marczell, i. m., 351.
38 Irimiás, i. m., 158.
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legnagyobb megrökönyödésére – csak baksis ellenében engedte a kolostor kapu-
jára elhelyezni az időközben kivésett emléktáblát (nB. amikor 1993-ban, Paulius 
normantasszal ott jártunk, még megvolt, de csak roppant nehezen lehetett előke-
ríteni). De Baktay nem feledkezett meg Csoma eredeti úti céljáról sem, amikor így 
elmélkedett a szomszédos faluról: „A falu neve Jugar – ki tudja, nem hatott-e a név 
Csoma képzeletére? Hiszen egész életén át a rejtelmes jugar vagy ujgur népről ál-
modozott, akikben a magyarok ázsiai maradék-törzsét sejtette.”39 Dolga végeztével 
Baktay azután Kasmíron át – ahol ismételten találkozott Tuccival és Stein Auréllal 
– visszatért Indiába.

A harmadik, Csoma által huzamosabban lakott tibeti helyszínre – ahol 1827 au-
gusztusától 1830 októberéig tartózkodott –, a Simlához közelebb fekvő Kanamba 
már nem látogatott el Baktay; véleménye szerint a Csomát ott meglátogató orvos, 
dr. Gerard és Francke beszámolói nyomán éppen eléggé részletes kép alakult ki 
Csoma ottani életéről.40 (Egyébként 1931-ben Tucci járt Kanamban is…) Ezzel arra 
is utalt, hogy teljesítette, amit nyugat-tibeti útja fő feladatának tekintett; felkutatta 
Csoma addig ismeretlennek tekinthető zanszkari tartózkodási helyeit. Ezt az uta-
zása után közvetlenül megjelentetett A világ tetején című könyvének előszavában így 
fogalmazta meg: „Csak arra akarok rámutatni, hogy szükség volt megtenni azt, amire 
vállalkoztam. És hangsúlyozni akarom, hogy nem szabad többé figyelmen kívül 
hagyni azokat az adatokat és leírásokat, amelyek utam eredményeképpen Csoma 
egykori lakóhelyeit s tibeti életének körülményeit a bizonytalanságból és ismeret-
lenségből most szemlélhető közelségbe hozták.”41 Valóban, ha értékelni akarjuk 
Baktay nyugat-tibeti útjának eredményeit, akkor néhány helyiségnév helyreigazí-
tása mellett, a helyi életkörülmények sokoldalú leírásával nem csak gazdagította, 
hanem éppenséggel kialakította a Csoma ottani működéséről megrögzült képet.

Indiába való visszatérte után, 1929 januárjában Baktay felkereste a Bengáli Ázsi-
ai Társaság székházát is Kalkuttában, ahol Csoma 1831-től megszakításokkal 1842-ig 
tartózkodott. Itt megint csak szerencsés módon találkozott a Társaság főtitkárával, 
Johan van Manennel (1877–1943), aki maga is jeles tibetológus volt. (S itt ismét le-
hetett volna egy érdekes egybeesés; 1928 végén érkezett ugyanis Kalkuttába Mircea 
Eliade, a később világhírűvé vált vallástörténész, aki majd Van Manen alakját is fel-
használva írja meg egyik legjobb misztikus novelláját, a Serampuri éjszakákat…)42 Bak-
tay megnézhette azt a szobát, ahol Csoma élt és dolgozott, majd innen követte útját 
Dardzsilingbe, ahol meghatottan olvashatta Széchenyinek Csomáról írott, a Magyar 
Tudományos Akadémia által 1910-ben elhelyeztetett halhatatlan szavait a sírnál. 

Hőse indiai életének helyszíneit végigjárva és lehetőségeit átélve Baktaynak ek-
kor már szembesülnie kellett Csoma munkásságának valódi jelentőségével. A késői 
olvasó számára ugyanis mindvégig nyitott kérdés marad, hogy Baktay mennyire 

39 Baktay, 2007, 2. k., 65.
40 Baktay, é. n. [1930], 2. k., 295.
41 Baktay, é. n. [1930], 1. k., 11–12.
42 Mircea Eliade: Serampuri éjszakák� Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980.
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tudta értékelni azt a tudományos munkát, amit Csoma nyugat-Tibetben elvégzett. 
Amennyire az általa folyamatosan közölt Keletei levelekből kitűnik, ekkor még igen 
kevéssé. Mindazonáltal sokat elmond, hogy hazaérkezése után szinte azonnal, 
1930-ban legelőször nyugat-tibeti útjának feldolgozását adta ki kétkötetes, A világ 
tetején című művében, mivel ezt tekintette indiai útja legfontosabb eredményének. 
A könyv hatalmas siker lett, 1943-ig négy kiadást is megért. 

Rendkívül érdekes egybeesés, hogy 1929 februárjában (amikor a nyugat-tibeti 
utat követő dél-indiai utazása után Baktay már visszatért Észak-Indiába) jelent meg 
az akkor még induló írónak számító Szántó György A bölcső című regénye is Kőrösi 
Csoma életéről. Ennek tibeti vonatkozásaihoz Szántó még nem tudhatta Baktay 
anyagát felhasználni,43 aki nyugat-tibeti útjáról szóló beszámolóit csak 1929. feb-
ruár végétől kezdte közölni a Pesti Hírlap Keleti leveleiben. Mindazonáltal Szántó 
bátran ábrázolta a tibeti életformát is, s fantáziadús leírásai helyenként ilyen fortis-
simóba torkollottak: „A Sakjamuni életének nagy misztériumából vad lovastörzsek 
robogtak elő, évszázadok harangszava kongott, démonok és végtelen türelmű böl-
csek inkarnációinak kusza indái fonódtak egybe, szenvedélymarcangolta istenek 
együtt ordítottak, vétkeztek és bűnhődtek az állatokkal, sorsok titokzatos kórusa 
zúgott az ismeretlen dimenziókba, hangszerek szólaltak meg maguktól és az ért-
hetetlen csodák voltak már egyedül érthetőek.”44 Bár Csoma életének ábrázolása 
az alapvető források mellett leginkább a szerző fantáziájára támaszkodott, a könyv 
egyáltalán nem lehetett sikertelen, hiszen Kassák így írt róla a nyugatban: „nem 
érdekel bennünket, olvasókat, hogy mennyi ennek a könyvnek a történelmi hite-
lessége, ahogyan a történet így elénk kerül, elhisszük, hogy így volt és azt mondjuk, 
nagyszerű volt.”45 A köztudatban időközben Csomáról kialakult vélekedést pedig 
hűen visszhangozta Áprily lajos 1934-ben írott verse, A zarándok:

Tűzzel kivert száján a régi szó,
a visszahívó föld zenéje égett.
ó, idegenül hallgatók hogyan
érthették volna ezt a lázbeszédet?

Késő dicsőség szent révületét,
s a mámortalan, tompa szót: Hiába…
Az óriást, aki lobogva hullt
a felséges magyar tragédiába.

43 Szántó Csoma leveleinek másolatára hagyatkozott, melyeket a Fővárosi Könyvtárban kapott meg: 
„Sok mindent olvastam ki ebből a néhány levélből sorok között is, és így csak nevetnem kellett ké-
sőbb, amikor hülye kritikusaim azt írták, hogy nem kutattam ki pontosan Csoma útirányát. Még az 
én kedves Baktay Ervin barátom is mondott eff élét, aki megtette Csoma nyomában az egész utat, de 
nem mondtam meg neki, hogy én Csoma leveleinek alapján mentem lépésről lépésre, hajszálnyival 
sem térve el.” Szántó György: Fekete éveim. Budapest, Révai Kiadás, 1935, 81–82.

44 Szántó György: A bölcső� Budapest, Dante Könyvkiadó, é. n. [1929], 330.
45 Kassák lajos: Szántó György regényei� epa.oszk.hu/00000/00022/00463/14425.htm
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nemsokára, 1936-ban megjelent a vallástörténettel is foglalkozó író és újságíró, 
Juhász Vilmos (1899–1967) Tibet című könyve,46 mely elsősorban utazók könyvei 
alapján összegezte a korszak Tibet-képét. Érdekes módon Csoma munkásságával 
csak érintőlegesen, a bevezetésben foglalkozott, ahol leginkább eredeti céljával 
kapcsolatban tett megállapításokat: „Kőrösi Csoma Sándor »tévedett«, amikor a 
magyar őshazát valahol Belső-Ázsiában kereste s a Himalája hegyfalán keresztül 
törve akarta megközelíteni. Módfelett gyümölcsöző tévedés, amely kivételesen 
nagy mértékben járult hozzá a lámák vallásának és a tibeti nyelvnek ismeretéhez. 
De átfogó távlatból nézve és feladva a népi megszűkítést, még ahhoz is szó férhet, 
hogy Kőrösi Csoma Sándor az »őshaza« keresésében valóban tévedett-e?”47 A szer-
ző ezután Tibetet az egész emberiség őshazájaként azonosítja, de fejtegetéseiben 
ide már nem követhetjük. Baktay útjának krónikájánál maradva, később az 1931–
1932-ben megjelent India48 és az 1938-ban megjelent Indiai éveim49című műveiben 
még röviden összegezte nyugat-tibeti tapasztalatait, melyeket azután Csomáról írt 
könyveiben részletezett.

De mi is az, ami Csoma kapcsán Baktayban összegződött, az „árva magyar” 
nyomdokait követve? nyilvánvalóan hamar belátta, hogy eredeti küldetését, ön-
magának tett fogadalmát Csoma nem tudta beteljesíteni. S ha teljesítette volna is, 
kétséges, hogy az eredmény kielégítő lett volna számára. Ezt Baktaynak is meg kel-
lett fogalmaznia: „Ázsia tájait járva sokszor ötlött agyamba a gondolat: vajjon nem 
alakult volna-e Kőrösi Csoma Sándor élete még tragikusabban, nem várta volna-e 
még keserűbb vég gyászos összeroppanása, ha történetesen sikerül felfedeznie fajá-
nak elkallódott testvéreit? Ha csakugyan magyarokra bukkan ott, az elesett népeknek, 
a nyomor és a kezdetlegesség szűk korlátai közt tengődő fajoknak tengerében? Vaj-
jon nem borzadt volna-e meg akkor?”50 De bármennyire hangsúlyozta is Baktay, 
hogy „Csoma igazi jelentősége a tibeti nyelvkutatásban áll”, mégis így ír kedves 
hőséről A világ tetején előszavában: „Igen, Csoma Sándor magyarsága többletet je-
lentett rendkívüli életében. nem lett volna Csoma Sándor az, aki volt, ha nem a 
magyar álmok Csodaszarvasa csábítja hosszú, tövises útjára, melyről nem is tért 
vissza soha többé. Én valahogyan éppen abban látom Csoma emberi és sajátosan 
magyar nagyságát, hogy igenis a Csodaszarvas álomképe után indulva hagyta el 
otthonát s a békés, nyugodalmas polgári élet sok józan kilátását, de amikor nagy 
és nehéz, reális feladattal került szembe, amelynek megoldását emberi és magyar 
úri kötelességének érezte, elhallgattatta legkedvesebb vágyakozását s egy munkás, 
küzdelmes életen át dolgozott azon, hogy kitűzött tudományos célját elérje, nem 

46 Juhász Vilmos: Tibet. Budapest, Athenaeum, é. n. [1936].
47 Juhász, i. m., 6.
48 Baktay Ervin: India� India múltja és jelene, vallásai, népélete, városai, tájai és műalkotásai� I. kötet, Singer 

és Wolfner, Budapest, [1931.] [II. kötet lásd 1932.]
49 Baktay Ervin: Indiai éveim� I–II� Révai, Budapest, 1938.
50 Baktay, é. n. [1930], 2. k., 275.
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mint álomlátó fantaszta, hanem mint komoly, nagykészültségű kutató és tudós.”51 
Jóval később, 1938-ban kiadott Indiai éveim című könyvében azonban már reálisab-
ban látta a kérdést: „Amikor aztán Duka könyve, majd ennek magyar fordítása is 
megjelent, Csoma alakja is új színben tűnt fel, de – ez az új szín kevésbé volt tetsze-
tős az akkori magyarok szemében, mint az addig elképzelt Csoma. Még virágjában 
sem volt a »délibábos« nyelvészkedés, az ősmagyarokkal kapcsolatos sokféle, de 
többnyire gyökértelen feltevés, elképzelés. Duka könyvéből kiderült, hogy Cso-
ma bizony nem fedezte fel az ázsiai magyarokat, de még csak nem is jutott odáig, 
hogy egyáltalán keresse őket. Ez sokakat kiábrándított. Azzal aztán már nagyon 
kevesen törődtek, hogy Csoma az ázsiai magyarok elmulasztott felfedezése helyett 
óriási jelentőségű tudományos munkát végzett, valósággal úttörőként tárta fel a ti-
beti nyelv és irodalom területét, s ezzel együtt az északi buddhizmus megismeré-
sének útját is. Mi köze volt mindehhez az akkori Magyarországnak?”52 Ha az akkori 
Magyarországnak nem is, de Csomának – bár áttételesen – a tibeti tanulmányok 
kapcsán is maradt köze a magyarsággal kapcsolatos kérdésekhez, amit egy 1833-
ban megjelent tanulmányában bizonyít a sákják, vagyis Buddha nemzetségének a 
székelyekkel való rokonítása,53 valamint szanszkrit–magyar szójegyzéke,54 még ha 
sem a szanszkrit nyelvben, sem az összehasonlító nyelvtudományban való jártassá-
ga nem is bizonyult kielégítőnek az utókor számára.55

1940-ben jelent meg a Sorbonne-on mongolisztikát és tibetisztikát is tanult ori-
entalista, a Baktayval azonos időszakban, 1928–1930-ban belső-mongóliai kutatóu-
tat56 megtett ligeti lajos Belső-Ázsia egészét bemutató összefoglalása,57 melyben 
kitért Csomának a magyarok eredetével kapcsolatos elképzeléseire is: „Voltak, akik 
azt hirdették, hogy csalóka ábránd áldozata lett és hogy a tévedést maga is beismer-
te akkor, amikor eredeti célkitűzésével szakítva, a tibeti nyelv tanulmányozására 
adta magát. Ezek az akadékoskodók azonban nem mélyedtek kellő komolysággal 
Csoma életművének a tanulmányozásába. Csak az beszélhet csalódásról, kiábrán-
dultságról, aki nem képes felfogni az utolsó, jugarok földjére tervezett utazás értel-
mét.”58 Majd a jugarok történelmének rövid ismertetése után leírja, hogy birodal-
muk felbomlása után egyik águk Kínában, a mai Szucsou vidékén keresett menedé-
ket, és erre az ujgur kolóniára bukkant rá Csoma jugar néven a tibeti forrásokban. 
Végül ligeti hozzáteszi: „A szucsoui jugar-jögur földön csalódás érte volna Kőrösi 

51 Baktay, é. n. [1930], 1. k., 8.
52 Baktay Ervin: Indiai éveim� Budapest, Palatinus, 2004, 425.
53 Alexander Csoma de Koros: Th e Origin of the Shakya Race. Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. 

7 1833, 385–392.
54 Wojtilla Gyula: Kőrösi Csoma Sándor szanszkrit magyar szójegyzéke� Budapest, Magyar Tudományos 

Akadémia, 1984.
55 Jeremiás Éva Mária: Csoma és a korabeli nyelvtudomány. Keletkutatás, 2010. tavasz, 21–24.
56 ligeti lajos: Sárga Istenek, sárga emberek� Egy év Belső-Mongólia lámakolostoraiban� Budapest, Egyetemi 

nyomda, 1934.
57 ligeti lajos: Az ismeretlen Belső-Ázsia� Budapest, Athenaeum, 1940.
58 ligeti, i. m., 179.
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Csoma Sándort, mert hiszen a keresett rokonok helyett olyan török népre talált 
volna, amelynek közvetlen kapcsolatai a magyarsággal sohasem voltak.”59 De azt 
is hozzáteszi, hogy ha Csomának sikerül útját megvalósítania, akkor Belső-Ázsia 
módszeres, tudományos felderítése is az ő kutatásaival kezdődhetett volna meg.

Időközben Baktay fáradhatatlanul dolgozott Csoma népszerűsítésén. 1934-ben 
kiadta a magyar ifjúság számára írt Csoma-életrajzát,60 a Magyar Rádióban pedig 
kétszer, 1939-ben és 1942-ben előadták 1938-ban írott – egyébként kiadatlanul ma-
radt – „Kőrösi Csoma Sándor” című hangjátékát (különböző szereposztásban), 
sőt, Szőts Istvánnal egy Csoma-film megrendezéséről is gondolkoztak, amiről egy 
Baktay által írt, „A messzeségek vándora vagy Pénz és taps nélkül” című, megvaló-
sulatlan „filmvázlat” is tanúskodik.61 nemsokára azonban jóval komolyabb feladat 
inspirálta Baktayt. 1942-ben volt Kőrösi Csoma halálának centenáriuma, amelyre 
a Hopp Múzeum igazgatója, Felvinczi Takács Zoltán a múzeum teljes tibeti-nepáli 
anyagát is felölelő kiállítást rendezett Kolozsvárott.62 Az esemény alkalmával tar-
tott nagyszabású megemlékezésen az akkor már világhírű Giuseppe Tucci tartott 
emlékbeszédet, és számos cikk, könyv jelent meg Csomával kapcsolatban. S hogy 
milyen irányultságú közegben, az jól érzékelhető a regényíró laczkó Géza Csomá-
nak szentelt könyvecskéjéből, melyben azt is leírja, hogyan tanulmányozhatta az 
egykori peregrinus a tibeti szövegeket: „Az írásokban itt orvosi rendelések, amott 
udvariassági szabályok, hogy se végük, se hosszuk, de meg lehet belőlük ismerni az 
itteni életet. De ha nem is, vétek és árulás lenne csak egy sort is átugrani, hátha az 
rejti a bűvös szót, az útmutatást az őshaza felé.”63

Baktay kiemelt szereplője volt a centenáriumi eseményeknek. Tartott előadást 
Csomáról a Magyar Keleti Társaság szervezésében, több cikket és tanulmányt pub-
likált,64 de mindenekelőtt megjelent Csoma életét összefoglaló műve, a Háromszék-
től a Himálajáig.65 Ekkor már igazán számot kellett vetnie Csoma munkásságának 
jelentőségével. Erről az 1942-ben, Baktay lakásán, a Székely Nép számára készült 
riport is tanúskodik, melyben így válaszolt a Csoma eredeti célját firtató kérdés-

59 ligeti, i. m., 179–180.
60 Baktay Ervin: A messzeségek vándora� Kőrösi Csoma Sándor Indiában és Tibetben 1–2. (A magyar ifjú-

ság könyvei; 22–23.) Budapest, Singer és Wolfner, [1934].
61 Bonta Zoltán: Baktay Ervin hang- és filmjátéka Kőrösi Csoma Sándorról. In Kelényi Béla (szerk.): 

Az indológus indián� Baktay Ervin emlékezete. Budapest, Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, 
2014, 163–168.

62 A kiállításon Baktaynak Csoma zanglai szobájáról készített rajza is látható volt. Felvinczi Takáts 
Zoltán (szerk.): Kőrösi Csoma Sándor emlékkiállítás az Egyetemi Könyvtárban� Kolozsvár, Minerva Irodal-
mi és nyomdai Műintézet R.-T., 1942, 45.

63 laczkó Géza: Kőrösi Csoma Sándor. Szeged, 1942, 39.
64 Háromszéktől Dardzsilingig. Kőrösi Csoma Sándor halálának 100. évfordulójára. Búvár, 8. évf. 1942. 

4. sz., 121–125; A nagyenyedi vándor. A Földgömb, 13. évf. 1942. 4. sz., 61–67; Kőrösi Csoma Sándor 
emlékezete. Pásztortűz, 28. évf. 1942. 12. sz., 516–525; Háromszéktől a Himálajáig – Kőrösi Csoma 
Sándor halálának századik évfordulójára. Uj Idők, 48. évf. 1942. 13. sz., 361–364.

65 Baktay Ervin: Háromszéktől a Himálajáig� Körösi Csoma Sándor életútja. Budapest, Vörösváry Kiadóvál-
lalat, 1942.
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re: „Ez a legnagyobb félreértés Csoma körül. Mert ha a hun-magyar törzsek ázsiai 
őshazáját akarta keresni, nem kereshette másutt, mint ahová valóban igyekezett: 
Közép-Ázsiában. Ha eljutott volna és bekutatja az egész vidéket, ő lett volna az első, 
aki megállapítja, hogy magyarul beszélő törzsek már nem élnek az őshazában. De 
egy tudós, áldozatos élet értékét nem a szándékokból kell megítélni, amelyeket a 
körülmények alakulása folytán nem is követhetett, hanem eredményeket is ért vol-
na el a magyar őshaza körül végzett kutatásaiban, az egyetemes tudomány számá-
ra azok meg sem közelítették volna azt a hatalmas munkát, ami ma is páratlanul 
áll a tudomány történetében: egy egész ismeretlen világot tárt fel egyetlen ember. 
Megismertette a világgal a tibeti nyelvet, a tibeti irodalmat és az addig európai szá-
mára megközelíthetetlen buddhizmust. A magyar föld gazdag ajándéka volt ő a 
világ számára.”66 És ez tökéletesen helyt álló vélemény, még akkor is, ha – mint azt 
Csoma munkásságának kutatója, Bethlenfalvy Géza írja – „az életrajzírók szívesen 
állították be Csomát a tibetisztikát a semmiből megteremtő hősként, és nem vették 
fi gyelembe, hogy Csoma jelentősége inkább az, hogy a már korábban elkezdett és 
folyamatban lévő munkákat valóban eredeti kutatásaival és a kor legfejlettebb fi lo-
lógiai képzettségével olyan módon kerekítette le, hogy eredményei hosszú időre 
meghatározókká váltak.”67

Érdekes módon két évvel a centenáriumi események – és Baktay Csoma-könyvé-
nek megjelenése – után a jogász végzettségű Téchy Olivér jelentetett meg egy nagy-
lélegzetű tanulmányt a tibeti buddhizmusról és Csoma munkásságáról, nemcsak 
Dukára, hanem a korszak szakirodalmára is támaszkodva.68 Előtte megjelent köny-
vében Baktay óvatosan már hivatkozott Téchy szóbeli közléseire (legalábbis abban 
a tekintetben, hogy állítólag sikerült Csoma phuktáli életére vonatkozó tibeti for-
rásokat felkutatnia),69 jóval később, 1962-ben megjelent újabb Csoma-könyvében 
pedig számos állítását idézte, de leginkább azért, hogy vitatkozzon vele. Többféle 
módon is; például Téchy azon megjegyzéseire, hogy Csoma nem lakott kolosto-
rokban nyugat-Tibetben,70 a Téchy-féle tanulmány Hopp Múzeumban meglevő 
példányának margószélein Baktay egy-egy „dühös” kérdőjele vagy megjegyzése 
olvasható.

A 2. világháború után, 1946-tól fogva Baktay a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti 
Múzeum munkatársaként elsősorban a múzeum indiai gyűjteményével kapcsolatos 
művészettörténeti munkájára összpontosított. 1955-ben kapott meghívást a Buddha 
halálának 2500. évfordulóját ünneplő, a következő évben megrendezendő buddhista 

66 Tiboldi Zoltán: Az 1942-es Kőrösi Csoma Sándor-év a háromszéki sajtó tükrében. In Gazda József 
(szerk.): Kőrösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. Sepsiszentgyörgy, Kőrösi Csoma Sándor Köz-
művelődési Egyesület, 2000, 112.

67 Bethlenfalvy Géza: A Bengáli Ázsiai Társaság. In Gazda József (szerk.): Kőrösi Csoma Sándor és a 
magyar nyelv� Sepsiszentgyörgy, Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, 2003, 9.

68 Técsői Téchy Olivér: Kőrösi Csoma Sándor és a tibeti buddhizmus. In A Magyar Keleti Társaság Ki-
adványai, 1944. 1–3.

69 Baktay Ervin, 1942, 200–201.
70 Técsői Téchy, i. m., 47.
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konferencia-sorozatra Delhibe, ahová a forradalom leverése után, 1956. november 
közepén tudott eljutni. Az emigráció lehetőségével is számoló indiai tartózkodása 
nemcsak arra adott alkalmat Baktaynak, hogy átdolgozza és kiegészítse már meg-
jelenés előtt álló India művészete című könyvét, hanem arra is, hogy tervbe vegye  
Csoma-könyvének német és angol kiadását. Kintlétének meghosszabbítása után, 
1957. június végén érkezett vissza Bécsbe, ahol sikertelenül próbálta meg indiai mű-
vészettörténetét és Csoma-életrajzát németül megjelentetni; végül december elején 
hazaérkezett.71 Ezután elsősorban az 1958 szeptemberében megjelent, az élete fő 

művének tartható, India művésze-
tét bemutató könyvének kiadásán 
munkálkodott,72 illetve elkezdte elő-
készíteni Csoma-könyvé nek átdol-
gozását is.

1959-ben, Kőrösi Csoma Sán-
dor születésének 175. évfordulója 
alkalmából rendezte meg Baktay a 
Hopp Múzeum földszinti folyosó-
ján megnyílt kis kamarakiállítást, 
melynek anyagát nagyrészt maga 
gyűjtötte össze nyugat-Tibetben.73 
(4. kép) Még ebben az évben, 69 
éves korában nyugdíjazták. Végül 
1962-ben, egy évvel halála előtt je-
lentette meg mára klasszikussá vált 
Csoma-életrajzát, amelyben utoljá-
ra, a legújabb szakirodalmak alap-
ján foglalta össze hősének életét, s 
itt a tibeti buddhizmust, valamint a 
korabeli történelmi hátteret is jóval 
árnyaltabban próbálta bemutatni. 
Ekkor arra is kitért, hogy Csoma 
tudományos, vagyis tibetológiai 
munkásságát csakis „tudományo-
san képzett szakértő” méltathatja.74 

71 Baktay viszontagságairól lásd Kelényi Béla: Baktay Ervin szabadsága. In Kelényi Béla (szerk.): Az 
indológus indián� Baktay Ervin emlékezete, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest, 
2014, 355–363.

72 Baktay Ervin: India művészete a történelem és művelődés keretében az őskortól a XX� századig. A Képzőmű-
vészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1958.

73 lásd erről Kelényi Béla: A Keletázsiai Művészeti Múzeum „önálló kutató muzeológusa”. In Kelé-
nyi Béla (szerk.): Az indológus indián� Baktay Ervin emlékezete. Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti 
Múzeum, Budapest, 2014, 342.

74 Baktay, 1962, 10.

4. kép. Baktay Ervin a Hopp Múzeumban bemutatja a Kőrösi 
Csoma kiállítást a Budhista Misszió képviselőinek, a Csoma 
családnak és Felvinczi Takács Zoltánnak. Ismeretlen felvétele, 
1959. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Adattára
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Könyvének tibeti vonatkozásait volt múzeumi kolléganője és tanítványa, a nem sok-
kal később Indiában tragikusan elhunyt Tóth Edit ellenőrizte. Bár a bevezetésben 
Baktay a maga 34 évvel korábbi kutatóútjának legfőbb erényét leginkább abban lát-
ta, hogy némely tibeti helynevet – mármint Csoma nyugat-tibeti tartózkodásának 
helyszíneit – helyreigazított,75 tudósításainak és könyveinek valódi jelentősége ab-
ban rejlik, hogy máig élővé varázsolta a Csoma-képet, és a magyar olvasóközönség 
számára részletesen bemutatta azt a környezetet, amely kétségtelenül nem sokat 
változhatott az idő óta, amikor Csoma ott élt és dolgozott.

Epilógus

Mindehhez csak azt tehetjük hozzá, amit Baktay jóval későbbi visszaemlékezé-
sében, az Indiai éveimben írt nyugat-tibeti útjáról, s amellyel így, utólag olvasva, 
ugyancsak méltónak bizonyult nagy hőséhez: „És ha ma kellene megtennem, ha-
sonló körülmények közt, megint csak nekivágnék. Mert a cél gondolata és a hajszo-
ló törekvés erősebb volt bennem minden egyébnél; feltettem rá mindent, az éle-
temmel együtt, mert az volt az érzésem, hogy ha gyengeségem miatt nem bírok célt 
érni, akkor nem kár az ilyen haszontalan életért.”76 Mert – végül Baktay Csomáról 
szóló első könyvének egyik mondatát ismételve: „…  egy munkás, küzdelmes életen 
át dolgozott azon, hogy kitűzött tudományos célját elérje, nem mint álomlátó fan-
taszta, hanem mint komoly, nagykészültségű kutató és tudós.”77 És akárhogy is, ez 
a mondat Baktay életére és sorsára, az Indiát népszerűsítő íróból és „gentleman uta-
zó”-ból (Marczell Péter kifejezése) egy élet munkájával komoly tudóssá és kutatóvá 
lett egykori festőművészre is vonatkoztatható.

Rezümé

Baktay Ervin 1926 júniusában érkezett Indiába. Úti benyomásait Keleti levelek cí-
men tette folyamatosan közzé a budapesti újságokban. 1927 nyarán kereste fel elő-
ször Kasmírt, ahol Kőrösi Csoma Sándor 1822-ben, Kasmírból nyugat-Tibet felé 
megtett útjára emlékezve fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy kövesse Cso-
ma nyomdokait. Másfelől, az Indiában brit szolgálatban katonaorvosként működő 
Duka Tivadar 1885-ben megjelent Csoma-életrajzát olvasva feltűnt számára, hogy 
Duka nem járta végig Csoma nyugat-tibeti útját és tartózkodási helyeit, s így nem 
voltak közvetlen adatai ottani működéséről. Baktay végül 1928 nyarán, Kasmíron 
keresztül jutott el a nyugat-tibeti ladak tartomány fővárosába, leh-be, majd onnan 
Zanszkar fővárosába, Padumba. Innen indult Csoma egykori tartózkodási helye-

75 Baktay, 1962, 8.
76 Baktay, 2004, 433.
77 Baktay, é. n. [1930], 1. k., 8.
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ire: a zanglai „kolostorba”, ahol tibeti informátora segítségével megjelölte Csoma 
szobáját az épületben, illetve a phuktáli kolostorba, ahol emléktáblát helyezett el 
Csoma ottani tartózkodásáról. Baktay számára az volt a nyugat-tibeti út vonzereje, 
hogy ő az első magyar, aki követi Csoma nyugat-tibeti útját (később tudatosította 
ezt a tévedését), s fő feladatának azt tekintette, hogy felkutassa és leírja Csoma ad-
dig ismeretlennek tekinthető zanszkari tartózkodási helyeit. Utazását egy 1930-ban 
megjelent, kétkötetes útikönyvben (A világ tetején) is megörökítette, ami példátlan 
népszerűségre tett szert. Útjának legfőbb eredménye, hogy néhány helyiségnév 
helyreigazítása mellett, az életkörülmények sokoldalú leírásával kialakította a Cso-
ma nyugat-tibeti működéséről mindmáig megrögzült képet.
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Abstract
Béla Kelényi
Ervin Baktay’s Journey in Western Tibet

Ervin Baktay arrived in India in June 1926� He regularly published his impressions in the 
newspapers of Budapest, under the title Oriental Letters� He first visited Kashmir in summer 
1927, where, recalling the journey Alexander Csoma de Kőrös had taken from Kashmir to 
Western Tibet in 1822, the idea of following in Csoma’s footsteps formulated in his mind� 
Furthermore, when he read the biography of Csoma published in 1885 by Tivadar Duka (who 
had served as a medical officer for the British army in India), Baktay found that Duka had 
not travelled to all the places Csoma had visited in Western Tibet, and so had collected no direct 
data about Csoma’s activities there� Eventually, in the summer of 1928, Baktay travelled from 
Kashmir to Leh, capital of Ladakh in Western Tibet, and then to Padum, capital of Zanskar� 
From here he sought out Csoma’s former places of residence� In the Zangla ‘monastery’, with 
the help of his Tibetan informant, he marked the room in the building where Csoma had 
stayed, and in the Phuktal Monastery he installed a plaque commemorating Csoma’s sojourn 
there� Baktay’s main motivation was to be the first Hungarian to retrace Csoma’s journey to 
Western Tibet (only later did he become aware that he was mistaken in this belief), and his 
main objective was to find and describe the hitherto unknown places in Zanskar where Csoma 
had once resided� He wrote about his trip in a two-volume travelogue (Top of the World), 
published in 1930, which attained unprecedented popularity� Besides correcting the names 
of certain settlements, the most important achievement of his journey was, by describing the 
local living circumstances from wide-ranging perspectives, to create a lasting image of Csoma’s 
activities in Western Tibet, which is the image that prevails to the present day�
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