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Mezei Istvdn:

Sz 6chenYi

B 6t

a kelet - 6z si ai kutat6ritia

tagiai visszatertek Magyarorszagra 6s beszdmoltak
Szdz esztendeje annak, hogy ennek az -expedicionak
magyar kelet-6zsiai expediciot a nemzetkozi
els6
az
^;; eredmenyeir6l..esEzt
kutatomunkajuk tudom6nyos
legsikertiltebb felfedezesek koz6 sorolja'
tudom6nyos vil6g meg

; a t"gn"gvouo

Szechenylexpedici6 celj6t sem a hlzai
kozvelemeny, sem a killfold nem l6tta tisztan' Ugy
tudtak, hogy a magyarok 6shaz6jdnak felkutatas6ra
indultak utnak. A vdllalkoz6snak azonban csak
egyik celja volt a magyarral rokon bels6-6zsiai
nletvet< tnulm6nyozdsa. A resztvev6kt6l t6vol
aitott a nekik tulajdonitott 6shazakereses, igazi
feladatuknak Kelet- es Kozep-Azsia foldrajzi 6s f6ldtani viszonyainak tanulm6nyoz6silt tartottak'

A

Jellemz6, hogy -qiala-tt Szechenyiek !tgpq94-t1-9ttom6nyban teriepez5 munk6latokat folytattak' az
iiiri*oi rti srigokban szenzdcios tudositasbk jelentek
'meg arr61, hogy az expedicio a Gobi-sivatagban
iaUlotOnset fogs6gdba kertilt, es a f6nok halillra
it6tte az idegeneket; a legv6ls6gosabb pillanatban
-azonban Szechenyi neh6ny magyar sz6t intezett
"a
kivegz6 osztag" tagiaihoz; a torzsf6nok a magyar
beszEa hallat6ra hirtelen tdrdre esett, csokokkal
-boritotta el a grof kez6t, es konnyek kozott' a
"legtisztdbb magyars6ggal fejezte ki oromet afolott'
hogy a messzi Europdbol foldijei erkeztek'
Az amerikai kozons6get, ugy l6tszik jobban
erdekeltek az ilyen naiv mes6k, mint a kutatout
megszervezesenek egyeves munk6ja, vagy az a teny'
troiy - olyan tudomdnyos eszkrizriket vittek
miiukial, melyek abban az idflben a legmoder'
neibeknek szdmitottak: csillagtiszati mfiszereket'
'
teodolitot , irtinytfiket , Idgmdrdket '
' ktjrti)krtit,
hdmdrdket.
' ki)lrinbozd
Miel6tt megkisereljuk, hogy vegigkovesstik a
hirom esztendeig (1877 - lS80) tart6 nagy dzsiai
utaz6st, ismerkedjtink meg az expedicio tagjaival'

v6llalkoz6s eletrehivoja es szervez6je'
Szdckenyi Bdta grof, a nagy magyat reformpolitikusnak, Sz6chenyi Istvdnnak volt a fia' Maga
politikaval' A
is fiatalon kapcsolatba kerult afoglyul
tartott
doblingi elmegyogyintezetben
Szechenyi Istvdn groi maro gunnyal megirt

A

t<6nyvet, amelyben leleplezte

az

osztrdk

onk€nyuralom magyarorsz6gi kegyetlenkeddseit'
Bela hu vitte ki uti b6rondjenek kett6sfenekfi
burkolat6ban LonrJonba. Ott kinyomatta, majd a
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konyvet Magyarorszdgra es Ausztri6ba csempeszte.
Ez a konyv hozzitjixult a gyflolt Bach miniszter
bukds6hoz.

Ldczy Laios volt az expedtcif legfontosabb
tugi;. 0 sem k6szrilt felfedez6 utaz6nak, mernoknek
]iaui[*-Ad svajci egyetemi tanulm6nyai alatt
megszerette

a

hegyeket es

a

hegyek tortenetenek

els6 magyar kutatda lett. :Mikor

Szechenyi

meghivta 0titarsnak, a Magyar Nemzeti Mrizeum
seged6re volt. Az utazas alatt a f0ldtani terkepezes,
az illlattani, novenytani es foldtani gnijtes volt

L6czy tulajdonkeppeni feladata, de

szeles

l6tokorevel, nagyszerit megfigyeleseivel es mindig
helyes kovetkeztet6seivei a legkiv6lobb felfedez6k
sor6ba emelkedett. Elsdnek mutatta ki, hogy a
kdzep-rizsiai sivatag'ok k6' ds homokanyaga nem a
fenserfendk maradvrinya, mint addig hittdk, hanem

'AinUd< sivatagi
TOvetkezmdnie.

felhalmozddtistinak

a

L.
Gy1zltiu et:hutalout !6rkep6sze volt, de
az expedici6 tortenetet is feldolgozta. Kdr, hogy ez a

E4!5,
hunka, amelynek celja a
eredm6nyeinek nepszerfsitese

elegge olvasm6nyos. es ez€rt csak igen

'

vrlllalkozds
nem

lett volna,

szfk korben

terjedt el.
Az expedicio negyedik tzgtra Bdlint Gcibor volt,
akiriek a kinai nyelvi kutatas lett a feladata. A
tirdomriny nagy khrdra azonban csak Indidban,
J6va szigeten es Jap6nban kovethette t6rsait, mert a
tulajdonkeppeni felfedez6 ut el6tt Sanghajban
sulyosan megbetegedett, 6s k6nytelen volt Europdba
utazds tudomdnyos drtdkdt nagyban
visszaterni. Az
*noha
Batiii Gribor nyelvdszeti
emelhettdk
'megfigyetdsei.
joggal
K6rosi Csoma
Kort6rsai
a dard'
Laios
Ldczy
tartottak.
utodj6nak
Sandor
r6la:
igy
beszelt
sirj6nal
zsilingi temet6ben, Csoma
.
.
K6rosi
Csoma
emlekezik meg itt.
- Ki nem
egy foldijer6l, Szentkatolnai Bdlint
S6ndor
Gdborrdil Ha Buddha hive voln6k, azt kellene hinnem, hogy az elhunyt Csoma Sdndor szelleme
kolt6zott at B6lintba.. Keves id6t t6lthettem vele
Szechenyi expedicioja alatt, de megmaradnak
eml6kezetemben azon est6k, melyeket a calcuttai,
oridsi Maidan-t6ren beszelgetve eltolt6nk. Az i+zsiai
Tdrsas6g diszes 6ptilete emelke.dett el6think,
melyben K6rosi Csoma Siindor mfikodott es lakott.
Mintha az 6 elkoltozott szelleme lelkesitette volna
Bdlintot, egyebr6l sem szolott, mint nemzetiinknek
ciltala felfedezni vdlt etnogrtiJiai eredetdrdl es a
dravidrik meg a mahattdkkal vald nyelvi
rokonsrigdrdl. Lelkesedve rihttozott azon id6 utdn,
middn majd a ddli mongolok nyelvevel is meg fog
ismerkednL..
Szdchenyi Bela megdrkezesekor Pekingben, az

I

,,dszaki cstiszdr szdkhelym", ahogy -fdvcirosukat a
kinaiak neveztdk, erdsen Eur6pa-ellenes hangulat
uralkodott, hiszen mdg htisz <iv sem mult el azdta,
hogy az angolok ds francidk ostrommal vettdk be
Pekinget. Szdchenyinek megis sikeriilt eldrnie, hogy
a kinai minisztertandcs, a birodalom legfdbb
tizenegy miniszter dne k test illet e (Yamen) fogadta. Az
expedicid t)ezetdje maglar dfszriltrinyben, iinnepi
kalpagban jelent meg a k[nai miniszterek el6tt,
elfladta az utaztis ce'ljrit, majd dkes kinai nyelven
fogalmazott emldkiratot nyrtjntt dt. A rdgibb
kinai-magyar drintkezesekrdl fennmaradt ritka
okmtiny magyar fordttdsa tgy hangzik:

6 cstiszciri Fensegehez, Kung Herceghez,
a Tsungli Yamen Etndkehez.
Csrisztiri Fenseg!
Eddig tett lipaeim mellett, melyek arra irdnyultak, hogy
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kdt utitdrsamnak, Kreilner Gusztriv a Loczy
magamnak
^ a kinai birodalom belsejebe, deTi Mongdlia a
Lajos uraknak,
6zaki Tibet feld, a beutazdshoz szilkseges itlevelet megszerezzem, kdtelessdg emne

k

t

ar to m Fensegedet ker elmem p

drtoldsa

6 teljesitae vdgett irtisban rs megkresni, a egyilttal
utazcism ceTjdt a indokait is felteirni Fenseged el6tt.
Nemzetisdgemre magyar vagyok. Nemzetem egik tagja

ama turdni nepcsalddnak, melynek egyik legerdsebb tdrzv a
hatalmas mongol ndp. Hittdritai, polirikai vagy kereskedelmi
ce'ljaim nincsenek, hanem egyedill a tudomtiny, a tdrtdnelem ds
a kegyelet cdljai inditottak bennilnket uta. Forrd ohajtdsom,

hogy beutazzuk azokat a lartomdnyokat, melyekrdl gyanitjuk,
hogy ott volt ndpilnk eredetdnek fqzk. Fel akarjuk keresni

azt a terilletet, ahol dseink egtkor laktak, hogy sirjailan
Ierdjuk a lcegyelet addjtit, ds forro imrit killdhessfink az egbe

azon uj hazcinak boldogscigddrt a,felvircigzrisddrt, melyet a IX.

sztizadban Eurdptiban alapitottunk. HonJitdrsaim elink
erdeklilqt tanisitanak Kina tdrtenelme irdnt, kiildnrisen az
az iddszak erdekli 6ket, milcor mongol fejedelmek uralkodtak
Kina ft)ldtt.
Mi is ereztilk Dzsingisz ktin hatalmas fegyvereinek sillytil,
a csoddlat a bdmulat fogott el bennilnket, ha Kin(nak Kublaj

kdn alatti nagystigtira, mfivel&dsere a fejl&aere tedntettfrnk, mely aztdn a Ming-

6

Tatsing-dinasztitik alatt jutott

el tetdfokdra.

i Kerem tehcit Fensdgedet, biztositson nekm ds nevezett
trirsaimnak a Kinai Birodalom tartomdnyaiban szabad utezdst.
Nem kerek anyagi tdmogatdst, sdt azt is kijelentem, hog!
Fenseged larmcinydra, vcitlalkoztisom meghiisuldsa eseten,
semmi felel1sseg nem hciramlik. Tisztriban vagyok mindazokkal a veszeTyekkel, melyek bennilnlcet drhetnek, m[g a
ktizponti hatalmaktol tcivol, a messzi tartomcinyokban keressilk
nepfrnk keletkzaenek nyomait.
Csciszdri Fensdgednek magamst 6 vcillall<oztisomat
kgteibe ajdnlom.
Peking, 1876. oktdber 8-cin
Gr6f Szichenyi Be'la
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