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.,Numele lui Korosi Csoma Săndor 
este demn să dăinuie in vecie." 

(B. Sa.int-Hila ire) 

KOROSI CSOMA SANDOR, FONDATORUL FILOLOGIEI 
TIBETANE 

ZAGONI JENO 

Incepind din Renaştere, marii călători , pornind in căutarea unor dru
muri neumblate şi descoperind continente noi, mutind mai departe marginile 
lumii, ou făcut ca intinderea acestuia să crească de zece ori. Cristofor Co
lumb descoperă America; Magellan pătrunde în Oceanul Pacific ca să cu
prindă pentru Spania, insulele rivnite de portughez:i; Cortez ajunge pînă in 
Mexic, înecind în si'nge regatul aztecilor; Pizzaro cucereşte Peru, trecind prin 
foc şi sabie ţara incaşilor. Acestea """ şi altele- au fost încercări ale lumii 
feudale de o obţine- prin rapt bunuri>le pe care nu erou în stare să le creeze 
prin muncă. 

N-ou lipsit, desigur, nici cercetători·i însufleţiţi de o sinceră pasiune 
pentru valoarea ştiinţifică. Astfel, englezul James Cook, descoperitorul Noii
Zeelande; împreună cu cei doi savanţi germani, Jo·hann~s şi Georg Forster, 
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au fost cei dintîi exploratori ~ai regiunilor dinJur~J., ţpl.ţJ,Jyi:Ş,~;:~,fi;., P:?u-8!99 Pf:~t'W\· 
ti oase contributii la cunooşterea unor regiuni foră\donl.Ur pe ,hâ"ftdGtsj:I:Qb\~JYf;W,: 
pămîntesc. Ucr~ineanul Mikluho-Maklai a 9-..:t~:e.i~d::lt';'ţfnul_urtl~ J\Jpii.~~tll;ţt~;·:;:~~,: 
studiindu-le ca geograf şi natural·ist, cu o lhp~ hro{nte· străid9. ·a~::' ·orre:~tf&,F<~·:: 
tenţii exploatatoare. Din această familie d#' .;c~r9E:lt0tdrl'f.6ce .. :. p6rt~} Ş'i;·:iţiplf:~; i\'i\. 
silvăneanul Korosi Csoma S6ndor, care a potpit .de unul;'sirigUr, .:c(]uttry<.f:tW.:::t;: 
aur, nici drumuri negustoreşti, ci temeinice •:qulioştinţe . Jtespre. şţi.i'Qva ,s,i' : (ţ:Qlk.-;;t 
tura străveche a unor popoare, din ţări foţîrte ~.î.ndepăr.tate ~%t.;r16i) 69n~trf~'· << 
buind la schimbul de valori spirituale între ··.Qrign_t şi Ocbid~hf,SABJ<: frerze-Şt~ ,; : 
în cugetul nostru aceeaşi aleasă încîntare şiaceleaşi em~ţii, · d&~':şi druf1l#l ::::;::,., 
spătarului Milescu în China, însemnările de colălorie· al·eJuiDinicd Golesc:u.:: •·: 
sau Ion Codru Drăguşanu" - mărturisea Vlai~u . B6r~a in p·refo~a ~b~ţij .\ 
.. Drumul ce·l more" de Korda lstvăn. ··:. ·. ·· · :·.·:.:·.. . · ~ · ~·< }X: 

MOMENTE DIN VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LUH~ORQSI CS.OMA SANDOr( :~:; .. :>·: 

K6rosi Csoma S6ndor s-a născut în satuiChi~ruş, aparţinător oraŞul~\:::~;.\: 
Covasna, într-o familie de grăniceri secui, .la şfîrŞitullunî:i .martie 1784 ... ;. '' : 

· . Părinţii, Csomo Andr6s şi Gecse Krisztin~. -. la f.eLca t<>ţÎJocuitorii ,soiJ'_ . 
lui, au fost nevoi'ţi din cauza pămîntului mai ·p6ţtn .. .fertif=să-ş.i cîşfige =·e.xis';; : 
tenţJa şi din pădurărit, confecţionări de site, tnansportî:nd obieCtele executate, ' 
nu numai la tîrgurile din Transilvania, Moldova şi Ţara Românească; dar şi 
în tările învecinate. 

' Casa părintească, şcoala sătească, viaţa aspră, dar omenească şi 
onestă au contribuit din plin lo formarea caracterului tînărului Csoma S6n
dor. După anii de şcoală din Chiuruş, l.a vîrsta de 15 ani devine elev-slugă 
la Colegiul din Aiud, f i ind nevoit să facă servicii şcolii şi colegilor proveniţi 
din familiile înstărite pentru o ~ şi cîştiga existenţa şi a urma cursurile. 

După absolvire1a studiilor medii şi superioare, fiind un elev eminent, 
el studiază, datorită unei burse primite din Anglia, limbHe ori.entale la Uni
versitatea din Gottingen, iar în toamna anului 1818 se întoarce în Transil
vania. Profesorului şi teologului deja renumit, cu o pregătire impresionantă, 
i se deschide perspectiva une'i cariere fără griji. Cu toate acestea alege par
tea mai grea a vieţii, munca dedicată ştiinţei, a cercetării ţin.uturilor înde
părtate. 

Tncă din ti nereţe se hotărăşte să întreprinda o călătorie în dorinţa de 
a efectua cercetări lingvistice-etnice. In scopul r~alizării planului dorit, în
vată limbi străine, in soecial ce~e cr1snto1e, se c!<~d:.:;cl unui tT!od de vkJţa 
sp~rtan, pentru a se ob.işnui cu condiţii deoseb.it de grele. In toamna anului 
1819 porneşte la drum pe jos, ovind ca bagoj ... doar cel·e 17 limbi, - prin
tre care şi iimba română -, pe care le stăpînea, foarte bine, ş i ... vo! nţ·'J 
fermă, de neinfrint, setea nestinsă de a cunoaşte şi învăţa. 

Conform planului său iniţi.al trebuia să călătorească prin Ode·ssa, 
Moscov·a şi lrkutsk, în Asia Csntrcdă, însă din cauza epidemiilor este nevoit 
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să încerce atingerea ţelului propus printr-un ocol spre sud. P·orneşte la d rum 
din Ăiud. Prin Sibiu, Turnu Roşu,. · Bucureşti şi Sofia ajunge la Alexandria: 
Următ.oarele "staţii" qle călătoriei sqle tc.>t mai primejdioase ~ efectuate 
pe j~s. cu nave, bărci, prute 'Şi oaravane - sînt Larnaca, Sidor ; Beiruf Alep~ 
po, Mosul şi Bagdad, de unde pleacă la Teheran. Timp de 4 luni rămîne în 
capitala Persiei, perfecţionîndu-se în limbil·e orientale. la' 1. martie 1821, 
părăseşte oraşul şi prin Meshed şi Buhara doreşte s·ă ajungă în Asio Cen
trală. lntrucît teritoriile respective deveneau ţinta aspiraţiilor de coloni zare 
anglo-ruse, iar dincolo. de Eniiratele 'Buhora izbucnise un război civil , Kă
rosi Csoma a fost nevoit să~şi schimbe din ·nou direcţia ·, plecînd ~ spre sud, 
la Kabul. Această călător-ie - pe jos · c... în condiţii vitrege, prin ţinutu ri puţin 
locuite a durat 10 luni. ln capitala afgană învăţatul european se întîlneşte 
cu un grl;Jp de ofiţeri francezi, în compania cărora într-un confort neob i ş 
nuit pentru el sose·şte în oraşul Lahore, de unde, singur continuă drumul pdn 
capitala Kashmirului, Srina.gar, in, oraşul Leh din regiunea Ladak. Pînă aici , 
pel.erinojul lui Csollla .Sândor a durat doi ani şi şapte .luni. In continuare, 
i ntenţiona să ajungă prin deşert şi prin Munţii Karakorum in Asia Centra lă, 
însă cei din Leh I-au sfătuit să r~n unţe la această rută periculoasă, l ungă 
de 3 000 km, din care două treimi1 era neexplorată de europeni. Astfe l şi a 
treia oară este nevoit să renunţe la atingerea cît mai urgentă a ţelului său 
f inal. Se intoarce spre Lahore, iar în drum se întîlneşte cu W.W. Mocrcroft, 
reprezentant al guvernului englez, care convingîndu-se .de talentul deosebit 
al călătorului modest, îi propune contra elaborării unor rucră.ri de sinteză 
privind limba tibetană, ajutor mater-ial guvernamental şi acoes liber la bi
b liotecile mănăstirilor din Tibet. Csoma cunoscind faptul că aceste bibl io
teci ascund valori spirituale milenare, documente şi manuscrise inaccesibile 
pînă atunci pentru ·oamenii de ştiinţă, neavînd "chei:a" descifrării acestora, 
în speranţa că in urma cercetărilor pe care le va efe-ctua va găsi şi mă r
t urii scrise referitoare la originea ş i istori.a antică a poporului· din oore se 
t rage, acceptă propunerea. 

Pentru Korosi Csoma, 16 iulie 1822 - dată la care s-a întîlnit cu W.W. 
Moorcroft - marche,ază începutul unei vieţi noi, rar întîlnită în istoria ştiinţe i 
ş i a explorărilor. fntr-o perioadă de şapte ani, printr-o voinţă şi abnegaţie 
fanatică, cu un talent ieşit din comun pentru filologia universală, a creat 
lucrări cu o valoare inestimabilă. ln condiţi·ile deosebit de vitrege ale ierni
lor de sub poalele celor mai înalţi munţi din lume, în ·chiliile rieincălzite a le 
mănăstirilor din Zangla, Puktal şi Kanam studi,ază sute de volume de lucră ri 
a le ştiinţei şi literaturii, zeci de mii ·de manuscrise, conspectind, adunînd şi 
selectind un bogat material de peste 40.000 cuvinte, care va sta la baza 
principalelor sale lucrări . · · 

' . 
. Ca rezultat a l cercetă rilor, întocmeşte "Dicţionarul tibetano-englaz" 

(Dictionary Tibetan and English) ş i ,pGramatica limbii tibetane" (A Grammar 
of the Tibetan language in English) care vor vede.a lumina tiparului în anu l 
1834 la Calcutta sub ingrijirea Societăţii Asiatice. Cele două lucrări au o 
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importanţă deosebită pentru istoria lingvisti~ii. orie~tale, de~~e;~ :te pun 
bazele filologiei tibetane. Ca urmare a Pr"P~•g•oase• sale act•v!taţJ, m on.ul 
1830 a fost ales ca membru al Societăţii Asiqtice ~egale din Londra, în 1833 
a ! Societăţii Maghiare de Ştiinţe, iar în 1834 devine me-mbru de o!'loore al 
Soci etăţii Asiatice Bengaleze. 

In perioada anilor 1835-1842, continuă cerc~tările lingvistice la nord 
de Colcutto, de-a lungul fluviului Gange, iar în cadrul Societăţii Asiqtice 
Bengaleze - deven·i·nd bibliotecar (1837-1842) pregăteşte mant,.tscrisul 
Dicţionarului sanscrito-tibetano-englez, a Vqcabularului sanscrito-anglo
maghiar etc .. In acelaşi timp publrică în revista Journal of the Asiatic Society 
of Bengal numeroase studii şi articole din domeniul filozofiei, ·istoriei, geo
grafiei, medicinei, lingvisticii tibetane, al istoriei retisiei budiste. 

Nu a abandonat însă nici scopul său iniţial, de a continua cercetările 
l ingvistice şi etnice in Asia Centrală . In febr~rie 1842 porn~şte la drum spre 
capitata Tibetului, Lhasa, dorind apoi să ajungă prin Munţii Himafaya în 
Mongolia, dar pe parcurs, în regiunea Tera se îmbolnăveşte de malar1e şi 
moare la Darjeeling la 11 aprilie 1842. 

Ca o mărturie a aprecierii activităţii sale ştiinţifice, în afara lucrărilor 
so•le principale - care au fost şi sînt reeditate de mai multe ori - stau şi 
volumele tipărite după moartea lui K6rosi Csoma Sândor: Sanscrit· Tibetan
English Vocabulary (1910, 1944, 1978, 1984); Tibetan Studies (1885, 1912, 
1972, 1984); The Life and Teachings of Buddha ("Viaţa şi învăţăturile lui 
Buddha") (1957, 1972, 1982, 1984) şi altele. 

ECOUL VIEŢII ŞI OPEREI LUI KOROSI CSOMA SANDOR 

ln afara revistelor de specialitate, care publică studiile şi comunică
rile lui, activitatea călătorului şi lingvistului transilvănean ·este urmărită şi 
de presa vremii din Europa şi Asia. Sursele de informaţii le constituie vizi
tele efectuate de unele personalităţi la locurile pe unde a trudit cercetătorul, 
corespondenţa dintre K6rosi Csoma Sandor şi unele oficialităţi din Transil
vania, India, lran şi Anglia. Primele înştiinţări despre modul lui de viaţă şi 
despre condiţiile vitrege de lucru, le aflăm prin intermediul medicului englez 
Dr. G.E. Gerard, care 1-o vizitat la mănăstirea din Zangla . "În acest loc, 
intr-o chilie mică, neîncălzită, înfăşurat intr-o pătură, studiază documentele 
bibHotecii dis-de-dimineaţă pînă la inserare, permiţindu-şi numai mici pauze 
pentru consumarea amestecului de ceai cu untură. Patul lui era podeau de 
argilă, iar pereţii de piatră îi dădeau adăpost în iernile aspre de sub poa
lele Himalayei. fn acest loc şi în aceste condiţii - care disperau pe oricine 
a ltul - a adunaţ şi a ordonat 40.000 de cuvrinte tibetane .. . " Informarea 
amplă a medicului englez a fost preluată de numeroase ziare şi reviste din 
Europa şi Asia. Prin intermediul publicaţi:ilor franţeze şi germane Albina 
Românească publică in anul 1830 i nformaţ.i i despre ,.unul dintre 'cei mai 
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curajoşi explorotori", iar Blătter fUr Geist, Gemuth und Vaterlandskunde din 
Braşov (1856) apreciază activitatea ştiinţifică a lui Korosi Csoma. 

Dupţr editarea Dicţionarului tibetano-englez şi a Gramatidi limbii t i
betane, opere de bază inegalabile pînă-n prezent, oamenii de ştiinţă de 
pretutindeni au elogiat munca supraomenească a modestului filolog euro
pean. Compatrioţii săi au fost mîndri de curajosul călător, oare şi-a sacri
ficat intreaga sa viaţă pe altarul ştiinţei şi culturii universale. ln ajutorarea 
lui, în ţară - dar şi în străinătate - au fost întreprinse co•lecte de sume 
importante. Prin intermediul ziarelor: Tudomânyos Gyujtemeny ("Culegeri 
ştiinţifice"); Erdelyi Hirad6 ("Jurnal transilvănean") etc., oamenii au urmă
rit activitatea savantului în Asia îndepărtată. 

Korosi Csomo nu şi-o uitat însă pămîntul natal, concetăţenii săi. Cu 
toote că el o trăit în condiţi1i deosebit de grele - explicate şi de modul de 
viaţă preconizat de ascetism - ca semn de recunoştinţă şi dragoste faţă 
de semenii săi, o parte a ajutoarelor primite şi a dreptului de autor le-a 
trimis acasă. Astfel, sume importante au primit Colegiul din Aiud, rudele 
sale, precum şi toţi sătenii din Chiuruş. Şcolii militare de grăniceri din 
Tirgu Secuiesc i-a donat un_ stipendiu, care în 1860, după desfiinţarea aces
tei instituţii de învăţămînt, a· fost transferat Colegiului Mik6 (azi Liceu l de 
Matematică-Fizică) din Sfîntu Gheorghe. Dobinda banilor a fost folosită 
pînă la începutul celui de-al doilea război mondial pentru recompensarea 
în bani ş.i în cărţi a celor mai sîrguincioşi elevi. Sprijinitorilor săi din Tran
si·lvania şi unor biblioteci din Austria, Italia, Ungaria, Anglia, Cehio, Ger
mania şi din Transilvania, printre care şi celor din Aiud, Blaj, Cluj, Sibiu, 
Tîrgu Mureş, Odorheiu Secuiesc, le trimite exemplare din lucrările sale . .,Nu 
am trimis aceste cărţi cu scopul de a fi studiate in Transilvanio, ci ca dovezi 
ale recunoştinţei mele şi ale studiilor efectuate în Asia, ca pînă ce savanţii 
îşi vor pronunţa sentinţa despre ·ele, să vodă lumea, că şi noi am făcut ceva 
pentru deschiderea izvoarelor ştiinţei asiatice" - scria în anul 1835 foştilor 
săi profesori din Aiud. 

MEMORIA LUI KOROSI CSOMA SA.NDOR 

Locuitorii judeţului nostru au apreciat la valoarea lor reală meritele 
şti.inţifice deosebite şi vioţa plină de abnega-ţie a lui Korosi Csoma Sândor. 
Konya Sâmuel, învăţătorul satului Chiuruş, îşi exprima intr-o poezie admi
raţia fGJţă ' de fiul de renume al micii looalită~i. Timp de peste un veac reci
tarea acestei poezii de către cel mai bun elev a•l şcolii va constitui punctul 
culminant al serbărilor de inchidere al anului şcolar; 

Csoma Sandor a devenit şi erou al basmului popular local. Poetul şi 
pumlicistul Zajzoni Rab lstvân (1832-1862), - care o vrut să .,calce" pe ur
mele lui Korosi Csoma, împiedicat fiind · î1:1 rea,Jizarea aceste.i dorinţe de o 
boală contactată in închisorile obsoluţismului şi de moartea sa · trmpuri~ 
- publică Tn anul 1858 un bosm, despre marele cărturar, auzit in mai mul'-

~~ - Al'UTA XVII-XVIII 
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te variante din gura unor ţărani din judeţul Trei Scaune, care !u_crau la 
Zizin. în nota sa introductivă, printre altele, _menţionează, că din nici una 
din variantele basmului nu a lipsit partea, din care reiese co Csoma Săn
dor în douăzeci şi patru de ore a reuşit să înveţe şi cea mai grea fi mbo 
din lume. · 

Moartea subită a lui Korosi Csoma Sandor a zguduit pe toţi cei care 
I-au iubit, i-au respectat şi apreciat adivitatea plină de abnegaţie. Socie
tatea Asiatică Bengaleză din Cafcutta, unde a pregătit pentru editare lucră
rile sale. a ridicat deasupra mormîntului său un obelisc. fn urma raportului 
doctorului Archibald Campbell, care a fost martorul ultimelor zile ale sa
vantului, au apărut necrologuri in diferite publicaţii din ţară şi peste ho
tare. La 20 iulie 1842, Gazeta de Transilvania anunţa cu întristare cititorilor 
săi moartea lui Korosi Csoma Săndor. 

Odată cu încetarea din vi<lţă, memoria marelui om de ştiinţă nu a 
fost uitată, nici chiar după cei 150 de -ani care au trecut de la moartea sa. 
Numai după cîţiva ani, la Londra şi Budapesta s.int editate primele mono" 
grafii ample, autentice, iar statuile lui au fost dezveiHe fa Calcutta, Aiud şi 
Budapesta. S-au organizat numeroase manifestări comemorative şi sesiuni 
ştiinţifice la Chiuruş, Aiud, Covasna, Sfîntu Gheorghe, Cluj, Darjeeling, 
Calcutta, Londra etc., iar multe din operele sale au fost reeditate la Cal
cuta, Beijing, Delhi, Bucureşti şi Budapesta. Personalităţi ale lumii ştiinţi
fice, din Europa şi Asia cercetează viaţa şi ·adivitatoo lui Csoma. Printre e;i 
amintim doar cîţiva: Filozoful german Arthur Schopenhauer (1788...,..1860); 
orientalistul şi politicianul francez Jules Barthelemy Saint-Hilaire (1805-
1895); poetul englez Robert Browning (1812-1889); renumitul explorator şi 
diplomat francez Auguste Pavie (1874-1925); secretarul Societăţii Asiatice 
Eduard Denison Ross (1881-1940) etc. Pentru mul~i dintre ei viaţa lui Csoma 
a fost un exemplu de urmat. lată ce scrie p~intr:e a Itele J.B. Saint-Hilaire: 
"Numele lui Korosi Csoma Săndor este demn să dăinuie în vecie. Voinţă 
puternică, dragoste şi perseverenţă faţă de ştiinţă in indeplinirea obliga
ţiei luată de la sine, fixată în mod conştient de către el, - se pune întreba
rea: există vreun caz, În care cineva 1-cir fi depăşit in ac~asta ?". Savantul 
englez George Sarton mărturiseşte următoarele: "In momentele de sufe
rinţă, îndoială, deznădejde şi revoltă adesea m-am gindit la Csoma Sandor 
şi am primit consolare şi putere. L-am văzuţ pe el sufednd în celula mică, 
întunecoasă, rece a sătucului de la poalele Himalai-ei, îndepliPind cu cre
dinţă misiunea grea luată de la s.ine." Despre opera lui, S'ecretarul Socie
tăţii Asiatice Bengalez.e Solomon Malan (1812-1894) scria: "Csoma a pus 
fundamentul (tibetisticii), iar alţii au ,.construit" doar pe acesta." 

Nu gr~şim, dacă efirmăm, că în Transilvania cel mai mult pentru 
cultivarea şi ocr_otirea ,memor-iei lui Korosi Csoma o făcut-o Sandor Jozsef 
(1853-1945). Acest scriitor,,. publicist, redactor, primul traducător în limba 
maghiară , a lui Eminescu, deputat in parlamentul român, născut la Bucu
reşti, într-o familie originară din Pochia, ·a publicat timp ,de o jumătate de 

1 ţ • • • ' • 
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secol numeroase articole, a ţinut expuneri, a dat publicităţii chemări pen
tru colecte de bani pentru monumentul lui Csoma, a comandat mai multe 
portrete, donindu-le instituţiilor de cultură din judeţ. La propunerea şi in
tervenţia . so, în 1904 numele satului Chiuruş a fost schimbat in Csoma
chiuruş. Chemările lui S6ndor J6zsef nu au rămas fără ecou, profesorii şi 
elevii Colegiului Mik6 din Sfintu Gheorghe au organizat numeroase festi: 
vităţi comemorative, manifestări artistice, veniturile urmind a fi folosite la 
ridicarea unui monument la Chiuruş. Tot ,jn acest scop studenţii originar:i 
din judeţ au pre~entat mai multe programe artistice. 

In anul 1907 a apărut biograHa lui Korosi Csoma scrisă de Benedek 
Elek. După doi ani s-a sărbătorit 125 de ani d~ la naşterea lui Korosi 
Csoma. Datată la 25 decembrie 1909, administraţiei satului Chiuruş îi so
seşte o scrisoare din oraşul Darjeeling, în al cărui cimitir se află mormintul 
savantului transilvănean. Din însărcinarea Societăţii Asiatice Bengaleze, 
expeditorul scrisorii, D.M. Loffer, cerea din partea satului un pumn de pă
mînt şi o placă comemorativă. Placa de marmură neagră, pumnul de ţărînă 
din pămîntul natal şi o coroană de stejar au fost trimis·e la Darjeeling în 
martie 1910, fiind aşezate pe mormîntul lui Csoma, intr-un cadru festiv. 

Pentru virtuţile sale umane şi ştiinţifice, pentru rezultatele cercetării 
budismului, a fost declarat în anul 1933, la T·okio boddisatva (cuvînt ·sanscrit 
= sfint a lui· Buddha). ln prezenţa personalităţilor vieţii ştiinţifice şi ecle
ziastice japoneze şi străine, după ceremonia respectivă s-~a ţinut o sesiune 
ştiinţifică comemorativă . La Universitatea Taisho a fost dezvelită statuia 
primului străin din afara lumii budiste - a lui Korosi Csoma S6ndor. Cu 
referiri lo acest eveniment, Familia (nr. 5-6/1934) apreciază activitatea ştiin
ţifică a cărturarului transilvănean. 

In anii 1934-1935 s-a sărbătorit 150 de ani de la naşterea lui. Korosi 
Csoma S6ndor. La Chiuruş, Covasna, la Colegiul Mik6 şi Muzeul din Sfintu 
Gheorghe ·OU fost organizate manifestări comemorative, cu partioipar.ea ce
rurilor din Zagon, Simeria şi Sfîntu Gheorghe, a mai multor orchestre şi 
fanfare din judeţ, elevii şi studenţi·i dînd mai multe programe artistice. Ini
ţiatorii acestor acţiuni au fost Sândor Jozsef, Debreczy Sândor, Szab6 Gyula, 
Konsza Samu şi lncze Lâszlo. fn peri·oada decembrie 1936 - martie 1938 
apare in ziarul local Szekely Nep (,.Poporul secuiesc") romanul serial al 
vieţii lui Csoma S6ndor, editat {1938, 1942) în oraşul Sfîntu Gheorghe şi sub 
formă de carte avînd ca titlu Korosi Csoma Sândor csodâlatos elete ( .. Viaţa 
admirabilă a lui Korosi Csoma S6ndor"). 

În anul 1942, la Aiud, Năsăud, Tirgu Mureş, Reghin, Sfintu Gheorghe, 
Chiuruş, Tîrgu Secuiesc, Miercurea Ciuc ş. i .in alte localităţi ou fost org-ani
zate solemnităţi prilejuite de aniversarea a 100 de ani de ·la moartea sa
vantului. Biblioteca Universităţii din Cluj a organizat ·O expoziţie comemo
rativă şi o sesiune ştiinţifică, ,fa core a participat şi tibetologul · italian Giu
seppe Tucii, căruia pentru meritele sa~e deosebite i s~a ·acordat titlul de 
doctor honoris causa al Universităţii din Cluj. . .. 
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Cele două puncte principale din planul comitetului judeţean de or
ganizare 0 manifestărilor. din ~942, - înHinţarea cc:'sei ~emoriale şi~ i~au
gurarea unui mo~ument m ~h1uruş - n~ s-a.u. realizat. dm .c~uza staru de 
război deşi o suma importanta .a stat la d1spoz1ţ1a acestuta. Pma-n anul 1934 
au fost colectate 35 mii lei, sumă care pînă la sfîrşitul anului 1942 s-o du
blat. Aceşti bani au ajuns in 1943 la judeţ, de unde în viltoarea războiului 
au dispărut. 

In anii următori s·a dezvelit statuia lui Csoma la Tîrgu Mureş, iar mai 
tîrziu în oraşul Gottingen a fost aşezată o placă comemorativă pe casa in 
core a locuit acesta in anii de studii. 

Romanul vietii lui Korosi Csomo S6ndor A nagy ut ("Drumul cel ma
re") operă a scriit~rului clujean Korda lstvan, publicat în anul 1956, a apă
rut in limba română la Editura Tineretului (1958), în tălmăcirea lui Ion <:;hi
nezu şi cu prefaţa lui Vlaicu Bîrna. 

Visul de peste 100 de ani cii locuitorilor satului Chiuruş, de a avea un 
monument al marelui savant - semn de recunoştinţă a posterităţii faţă de 
fiul satului, a fost realizat în anul 1958, cînd la iniţiativa comitetului oră
şenesc U.T.C. din Covo.sna s-a aniversat 175 de ani de la naşterea lu i 
Korosi Csoma, executîndu-se bustul marelui savant care începînd din anul 
1969 se află in faţa căminului cultural "Korosi Csoma S6ndor" din Chiuruş . 

Noua reorganizare administrativă a ţării, înfiinţarea judeţului Covasna, 
a deschis ·largi perspective şi pentru desfăşurarea unor activităţi cultura l
artistice de o rezonanţă naţională. 

Cea de-a 185-a aniversare a naşterii lui Korosi Csoma S6ndor (1969) 
a fost prilejul unor manifestări ample, org·anizate de Academia Republicii 
Socialiste România în colaborare cu organel.e judeţ~ne de partid şi de stat. 
Comemorările au avut loc la Sfîntu Gheorghe, Covasna şi Chiuruş. La 
Covasna a fost aşezată pi'atra de temelie a statuii, o stradă din Sfîntu 
Gheorghe poartă de la această dată numele lui Korosi, iar la Covasna şi 
Chiuruş s-au organizat expoziţii de artă plastică şi documentară. Tot în acest 
an la Aiud şi Teheran se dezvelesc plăci comemorative. 

In anul 1970, se editează la Bucur~şti poemul Csoma Sândor napl6ja 
("Jurnalul lui Csoma S6ndor") de poetul Magyari Lajos. Succesul a fost in
contestabil, cartea fiind apoi ree~itată de mai multe. ori şi tradus?~ in lim
bile română, engleză, rusă, franceză, japoneză, germană şi hindi. 

In afara celor menţi·onate mai sus, în perioada anilor 1950-1970, au 
apărut numeroase studii şi articole în publicaţiile: Limba Română (6/1954); 
Steaua (7/1957); Scrisul Bănăţean (1/1959); laşul Literar {4/1959); Comuni
cările Societăţii ştiinţelor medicale (1961); Magazin.lstoric (6/1968): Cuvintul 
nou (65, 66/1969) şi altele. · · 

rn. On!JI 1972, la Delhi. in colecţia "Bibliot&ca Hi~alayica" apare vo
lumul Ltfe and Works of Alexander Csoma de Koros ("Viaţa şi oper9 lui 
Korosi Csomo Sandor"), la Bucureşti se editeoză in limba maghiară lucra-
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re:::~ Buddha elete es tanitasai ("Viaţa şi învăţăturile lui Buddha"), iar tînărul 
Jokabos Odon (1940-1979), originar din Ojdula (jud. Covasna), urmînd 
drumul parcurs de Csoma, aduce un pumn de pămînt din Chiuruş l·a mor
mîntul savantului. Înto·rcîndu-se acasă cu pămînt din Darje•eling, a ţinut 
numeroase expuneri despre drumul său i·eşit din comun. 

in anii 1976 şi 1977 au fost organizate simpozioane în memoria sa la 
Universitatea din Delhi (India), respectiv !.a M6trafured (R.P.U.), materialele 
exounerilor fiind editate în două volume. Tot la Delhi, în 1978, a fost reeditat 
D i~ţionarul tibetano-englez. În anul 1979, la Bucureşti ·apare o monografie 
a prof. univ. Csetri Elek, iar în 1981 în India o lucrare asemănătoare de 
savantul Hindera Nath Mukeriee. Cu titlul "Ein Siebenburger - Csoma Ko
rcsi - wandert nach Tibet,. ("Călătoriile unui transilvănean - Korosi Csoma 
- în Tibet"), Franz Remmei, dedică un amplu capitol din volumul "Kara
w~nen auf der Todesstmsse .. (Bucureşti, 1982) vieţii şi activităţii lui Korosi. 

În cadrul aniversări!or culturale propuse de UNESCO pentru anul 1984 
s-a sărbătorit şi aniversarea a 200 de· ani de la naşterea orientalistului 
Kori::isi Csoma S6ndor. Au fost organiZJOte sesiuni ştiinţifice şi expoziţii co
memorative la Paris, Londra, Moscova, Washington, Beijing, Delhi, Varşovia , 

Gi::itti ngen, Tokio, Budapesta, Helsinki şi in alte metropole din lume. S-au dez
velit p!ăci comemorative în principalele oraşe din Orient pe unde a trecut, 
s-a u turnat filme documenta re ş i artistice. Au apă rut sau au fost reeditate 
numeroase monografii, printre care lucrările geografului francez Bernard l e 
Colloc'h, ale istoricului li te rar Szilagyi Ferenc şi opere complete a lui Cso
ma . Despre viaţa şi activitatea lui s-au scris articole şi studii in România, 
precum şi în multe alte ţări ale lumii. 

Artiştii noştri plastici au creat numeroase lucrări in diferite genuri ale 
artei şi a fost editată la Bucureşti o nouă monografie de Csetri Elek, "Biblio
grafia Korosi Csoma S6ndor" de Zagoni Jeno, iar la Cluj-Napoca a cincea 
ed iţie a romanului "Drumul cel mare" de Korda lstvan. 

În anii socialismului, moştenirea morală şi intelectuală a lui Koros i 
Csoma Sandor a fost interpretată la justa ei valoare şi a inspirat la creaţie 
numeroşi poeţi, scriitori, publicişti, artişti plastici, meşteri populari originari 
d in judeţul Covasna, sau pe acei ca~e activează aici. Printre aceştia se află 
poeţii Farkas Arpad şi Magyari Lajos, scriitorii şi publiciştii Beke Gyorgy, 
Czego Zoltan, Gazda J6zsef, Kisgyorgy Zoltan, Konya Adam, Sylvester Lajos, 
Ve1·ess Daniel şi alţii. Este impresionant şi numărul mare al artiştilor plastici, 
a l meşterilor populari: Baasz lmre, Bir6 Gabor, Csutak Levente, Eross Ja
nos, Jakabos lstvan, Kisgyorgy Tamas, K6sa Balint, Kope Geza, Gazdane 
Olosz Elia, Plugor Sandor, Torr6 Vilmos, Vinceffy Laszl6 etc., care prin mij
loacel·e proprii artei ·l·or au imortalizat această personalitate deosebită, a 
cărei operă a intrat de peste 150 de ani in patrimoniul culturii universale, 
dăinuind şi în prezent. 
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KOROSI CSOM.t\ SANDOR A TIBETI FilOLOGIA MEGALAPiTOJA 

(Kivonat) 

Az elso Korosi Csoma vonatkozasu roman nyelv(i tanulmany szenoje a neves nyelvesz 
es utaz6 eletet, munkassagat es az ut6kor emlekezetet mutatja be, kiemelve cmnak roma,niai 
visszhangjat. 

A dolgozat vegen bibliogrclfiat talalunk, amely az 1830 es 1987 kozotti idoszak roman 
nyelvu Csoma vonatkozasu cikkeinek es szepirodalmi alkotasainak idorendi fe lsorolasat 
tmtalmazza. 
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Din operele principale ale lui Korosi Csoma Sandor. 
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Lucrări despre Korosi Csoma Sandor editate in România. 
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Lucrări despre l<orosi Csoma Scmdor editate în străinătate 


