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FIAT PANIS

Menyhárth László Afrikában

Az afr ika i éh ínség rő l érkező döbbenetes
hírek - amelyek ar ról tudósítanak, hogy
~ feke te kontinen s 140 millió lakóját fe
nyegeti éhség, közülük 34 milliót pedi g
oly sú lyosa n és k ő zvetlen űl ér int, hogy
létükb en is ves zélyezte ti - , szomorú ak
tua litással idézik fel Meny hárth László
Afri ka-kutató küzdelmes éle té t és har
cát az éhség ellen, az afr ika i ember
megme ntéséér t.

Menyhá rt h Lászlónak még a nevét is
csak kevesen ismerik ma hazánkban.
Életművének jelen tőségéről , nem zet i tu
dom ányunkban. az egyete mes afr ika
ni sztik ában és Afr ika művelődéstörté

netében betöltött szerepérő l pedi g még
kevesebben és kevesebbet tudnak.

Pedig tankönyvekb en és a köztudatban lenne megérdemelt helyük azon kima
gas ló tudom ány os ere dményekne k, melyekhez Menyhárth áldozatkészségével,
elmé lyült sza ktudás ával. embers zere te té vel és a tudomány iránti alázatával - el-
jutott . '

Menyhárth László 1849. május 30-án született Szarvason. Gimnáziumi tanul
mányait Egerben, majd a nag yszombati jezsuitáknál végezte, nagyobbrészt azok
ból a pénzekből, ame lyeket tanulmányi jutalomként nyert el. Tanulmányai során
különös é rdeklődést mutatott a növén ytan iránt. Valamennyi .hazai és k űlfőldi

városban, ahol tanulmányi vagy egyéb céllal megfordult, személyes ism erets ég,
vagy levelezési kapcsol at útj án ér intkezést keresett a botanika legismertebb
szake"mbereivel. 1877-ben megjelent a tudományterületen végzett kutatásainak
e lső eredménye is: "Kalocsa vidé kének növénytenyészete".

Noha minden látható jel arra mutatott, hogya fiatal Menyhárth egész életére
eljegyezte magát a botanikával és kizárólag e tudományterületen kíván működni,

valójában mégsem így volt. Afrikába vágyakozott. " . .. csak ezt az egyet kérem
holtomiglan és se mmi mást... botanikus nevem a missziókban sem lesz hát
rányomra, s ha körülm én yeim engedik, bár a szaktudós szerepére ezentúl nem _
válla lkozhatom, a tőlem kitelhetőt e téren ezentú l sem fogom elhanyagolni.'"

Elölj ár ói azonban ismét elt en eluuis ított ák afrikai kik üldetes ére vonatkozó ké- I

réseit. Afr ika helyet t Kalo csára rendelt ék és megbízták a gimnázium és a hozzá
ta rtozó kollégium igazgatásával. Itt első ténykedései közé tartozott a szegény ta-
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nulók ingyenes kollégiumi ellátásának megszervezése, és az intézeti légkör meg
reformálása, a származási és vagyoni kiváltságok száműzése a vezetése alatt álló
iskolából. E bátor kezdeményezéséről sokáig beszéltek. Még nekrológjában is
megemlékeztek róla: "Mikor a hírneves kalocsai konviktus igazgatója volt, nö
vendékeinek főképp az egyenlőség elvét hirdette. A konviktusban ugyanis szá
mos mágnásfiú is nevelkedett, akiket odahaza rendesen elkényeztettek, s amikor
a konviktusba kerültek, fitymálva nézték le a többi, nem mágnás növendéket. De
ez csak egy-ket napig tartott, mert Menyhárth atya néhány nap alatt oly világo
san megértette velük az egyenlőség elvét, hogy a mágnás ficsúr vagy megszökött
a konviktusból, vagy pedig olyan szelíd lett, mint a kezes bárány ... A szelíd
lelkű pátert az emberi haladás lángja hevítette ... "2

Időközben a kelet-afrikai Zambézi Misszióval személyes kapcsolatot is terem
tett. Még 1886-ban rendtársát, Czimermann Istvánt -hozzásegítette az afrikai ki
küldetéshez.. Czimermann 'ezután szorgalmasan küldte beszámolóit a Zambézi
partjáról és ígérte, hogy minden illetékes fórumnál egyengeti Menyhárth Afri
kába vezető utját is.

Czimermann afrikai levelejnek legszomorúbb részeit azok a leírások alkották,
amelyek az éhség támadásáról beszéltek:

" . .. a Zambézi környékén Mopeától kezdve egészen Teteig, ezren és ezren
estek áldozatul az éhhalálnak, és a halottak annyira elszaporodtak az egyes hely
ségekben, hogy nem találkoztak emberek, akik azokat eltemették volna. Az ezen
vidéken lakó európai ajtaja folytonosan számos éhezőtől volt körülvéve, kik ma
gokat, nejeiket és gyermekeiket fölajánlották rabszolgáknak, csak hogy ételt kap
janak, de senki sem figyelt kéreImeikre . .. Igen nagy azoknak a száma, kik ín
séges helyzetökben nem találván sehol segítséget, erőszakosan vetettek véget
életöknek és naponkint igen sok hullát lehetett találni a Zambézifolyóban."

Egy másik levélben arról tudósított, hogy Boroma környékén két olyan falu
esett útjába, melyekben egyetlen élő embert sem talált. Csak temetetlen, hiénák
által megcsonkított és széthurcolt hullákat. Sokan igyekeznek más, szerencsé
sebbnek tudott vidékre, de útközben csak vörös,' agyagos földet ehetnek, hogy
éhségérzetüket valami módon csillapítsák. Így ezek sem jutnak messzire. Csont
váz soványságú testük nem sokáig képes hordozni a földdel megtömött has sú
lyát. Leroskadnak és elpusztulnak az utak szélén.

Menyhárth László Czimermann ezen tudósításaiból már itthon hiteles képet
nyert az afrikai valóságról. Megérthette, hogy a létbiztonság megteremtése a
bennszülöttek számára mindennél fontosabb. Enélkül a hithirdetés is hatásta
lan és értelmetlen. Mert az éhező csak testével, a kínzó éhség enyhítésével fog
lalkozik, és minden egyéb iránt csak akkor tanúsít fogékonyságot, ha már meg
szabadult az éhség szorításától.

Ebből a következtetésből született meg Menyhárth afrikai programja, már itt
hon: harc az éhség ellen!

S ebben a küzdelemben máris mellette állt egy hatalmas szövetséges: a tudo
mány. A természet és a növényvilág ismerete.

1889-ben a Rend elöljárói ~ részben Raynald Lajos kalocsai érsek, részben a
nyungve írásbeliség megalkotásával időközben Afrika- és Európa-szerte ismertté
vált Czimermann István közbenjárására - engedélyezték Menyhárth távozását a
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Zambézi Misszióba, ahol Czimermann is tevékenykedett, de 1889-ben rövid
időre visszatért Magyarországra.

A lelkiismeretes és minden munkájában nagy alaposságra törekvő Menyhárth
Afrikába készülését az egyetemi orvoskari előadások látogatásával kezdte. Lega
lább elemi fokon igyekezett megismerkedni a gyógyítás tudományával, mintha
érezte volna, hogy a trópusi égöv alatt magának és környezetének erre lesz leg
nagyobb szüksége. A rekkenő hőségben meleg gyapjú ruhát, a tetejébe meg bun
dát öltött, hogy szoktassa magát a hőséghez.

Felajánlotta szolgálatait a Magyar Nemzeti Múzeumnak is. Növény-, ásvány-és
néprajzi gyűjtemények összeállítását tervezte és ígérte. A Múzeum vezetősége

azonban érthetetlen magatartással elutasította Menyhárth ajánlkozását.' Ez a
körülmény magyarázhatja, hogy afrikai tevékenysége idején Menyhárth - a kalo
csai gimnáziumnak küldött nagy értékű természettudományi gyűjteményenkívül
- gyűjtési anyagát kizárólag külföldi, bécsi és zürichi intézetekhez irányította és
ezekkel tartott fenn igen élénk és eredményes tudományos kapcsolatot.

1890 májusában indult el Lisszabonból Afrika felé.
, Első benyomása Afrikáról még a hajón érte. Loandában 27 bűntetószolgálatra

beosztott néger katonát szállítottak fel a hajóra néger fegyveresek. "Benguelá
ban is hoztak a hajóra 10-12 négert. Úgy hallottam, hogy engedetlen katonák
voltak: nem tüzeltek az ellenségre, mikorparancsolták."

A fogoly katonákat Menyhárth több alkalommal meglátogatta nyomorúságos
szálláshelyükön. "Az egyik olyan volt, mint csak a csontváz. Kérdeztem, mi
baja? Bizalmatlanul, .s félve tekintett rám, s nem szólt semmit ... Másnap már
szívesen beszélgettek velem, s elmondták, hogy az a szerencsétlen társuk idegen
törzsből való, ők sem értik a nyelvét ... azt hiszi, hogy igazságtalanul hurcolják
el és egyáltalán semmit sem eszik. .. Egynémely orvosszer igen jó szolgálatot
tett. A fő törekvés azonban -az volt, hogy a hajó orvosát hozzuk működésbe.

Egyiknek lábán a mély sebből már ~ csont állt ki, és mégsem mert szólni, máso
kat a férgek ették és hallgattak, ismét másoknak gyomorbajuk és lázuk volt: las
sankint mindannyinak megszereztük az orvosi ápolást."4

Ezekben az években, Afrika felosztásának időszakában, amikor az európai em
ber civilizációs küldetéséről oly sokat és oly hangosan beszéltek, hogy minden
más megnyilatkozást és véleményt elnyomjanak, számosan az itthoni olvasók kö
zül Menyhárth írásaiból értesültek először arról, hogy milyen is ez a Civilizálás
valójában. Hogy a hajóorvos csak különleges közbenjárásra hajlandó a súlyos
beteg afrikainak orvosi segítséget nyújtani, azért, mert a beteg: néger. Hogya ki
kötőkben dolgozó feketék "valóságos igavonó állatok, akik jóformán nem tudják,
miért fáradnak és sínylődnek oly borzasztó hehéz munkában''.'

E sorokban látni lehet, hogy hová vezetett a "civilizálás" útja Afrikában, s egy
egy pillanatra felvillan a gyarmatosítók igazi arca is.

Menyhárth illúziók nélkül lépett Afrika földjére, de a valóság, az éhség és a
nyomor minden tudományosan megalkotott következtetését meghaladta. Egyet
len percet sem késlekedve látott munkához. "Afrikába befelé a Zambézi folya
mon" című naplója, melynek adatait a magyar szakirodalomban jelen tanulmá
nyunk használja fel először" 6 az adott térség talaj- és természeti viszonyaival
való ismerkedés és a lehetőségek mérlegelésének forrása is. Már az úton, a part-
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vidéket fürkészve, azon gondolkozott, hogy mi módon lehetne a tömegek élel
mezését megvalósítani. Mennyire alkalmas erre Afrika azon térségének talaja és
éghajlata, ahol életének további szakaszát kívánja eltölteni, és megtalálja-e azt a
növényt, illetve növényeket, melyekkel hadat üzenhet az éhhalálnak.

Első benyomásai nem kedvezőtlenek.Ú~ látja': "terem itt minden, csak kissé
múvelni kell". Felméri a rizstermelésre alkalmas vidékeket, és Chimbingui szi
getén felfigyel egy babfajtára, amely dúsan termő, nem igényes és legnagyobb
előnye, hogy a férgek nem pusztítják el. Ugyanitt "batata - édes burgonya 
mindenfelé nagyon sok van; a kukorica 3-5 vetése nem ritka (évenként); tök na
gyon sok változatban és nagy mennyiségben kapható, paradicsom úton-útfélen
látható, európai káposzta, saláta, s némely európai zöldség ebben az időszakban

tenyészik. Mindezeket oly helyeken termelik, ahol a víz csak most apadt le, s a
föld átja némi ideig elegendő nedvességet biztosít."

Talált olyan vidékeket is Menyhárth a Zambézi mentén, melyeknek lakossága
- mint Nhamakosza népe - kivitelre, távolabbi piacok számára termelt.

Mindez azonban csupán kis területen valósult meg, és csak áradás utáni idő

szakban. Az afrikaiak túlságosan is kiszolgáltatták magukat a természet rendjé
nek és szeszélyeinek. Féltek bármi módon beavatkozni a természet törvényeibe,
még akkor is, ha tudták, hogy ezzel jobb életet teremthetnének maguknak. Ter
mőföldet is csak apáiktól eltanult módon, égetéssel mertek elhódítani a termé
szettől. Ezek ai irtványföldek azonban túlságosan kicsinyek voltak az egyes csa
ládok élelmezéséhez és nagyon hamar kimerültek. Megfigyelte Menyhárth, hogy
a folyó mentén szinte mindenütt folytattak az utazását megelőző 50-60 év folya
mán valamikor mezőgazdasági termelést. Erre a Zambézit szegélyező fák eltérő

életkorából következtethetett. A kimerült és elhagyott földeket ugyanis vissza
foglalta az erdő, s attól függően, hogy ez területenként mikor következett be, el
térő életkorú erdőcsoportoknőttek ki a folyó mentén.

Menyhárth az égetéses irtványföldeken folytatott évezredes termelési rend
szert nem tudta beilleszteni saját elképzeléseibe, mivel e forma szüntelen ván
dorlást, helyváltoztatást követelt. Ő viszont letelepedett földművelő közösségek
megteremtését tervezte, olyan művelési rendszerek kialakítását, melyben az ál
landó földterület termőképességeművelés, öntözés és trágyázás útján újul meg.
Ehhez azonban azt kellett elérnie, hogy a bennszülöttek merjenek cselekvően

résztvenni környezetük természeti viszonyainak alakításában.
Afrikai környezetben a legnagyobb figyelmet az a körülmény követelte, hogy

az európaiak számára megszokott gazdasági év itt több termelési ciklusra osz
lott. E ciklusokban kellett mindenekelőtt rendet teremteni: mely ciklusban mit
vetni, milyen munkát végezni a leggazdaságosabb?

Ezt azonban csak megfigyeléses alapon, sok időjárási és a talajra vonatkozó
adat alapján lehetett meghatározni. Komplex kutatásokkal egy mezőgazdasági

termelési kalendáriumot tervezett összeállítani, amely meghatározta volna az
egyes termelési ciklusokban elvégzendő munkák pontos rendjét, a helyi viszo
nyoknak leginkább megfelelő, tömeges termesztésre alkalmas növényeket, és a
föld termőképességétleghosszabb ideig megőrzővetésforgókialakítását.

Aboromai missziós-állomásra érve, tapasztalnia kellett, hogy milyen nagy ha
talom a bennszülöttek babonás félelme a titokzatos természeti erőktől. Ez leg-
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inkább a míssziós állomás elhelyezésén mutatkozott meg. A missziós-telep pos
ványos, egészségtelen területen, a folyó közvetlen közelében feküdt. Környezete
mezőgazdasági művelésre - nem is beszélve a kísérleti gazdálkodásról - alkal
matlan volt. De Menyhárth elődei kénytelenek voltak ide, a mocsári, vagy ahogy
ők nevezték, a "Zambézi-Iáz" gócába települni, mivel a folyótól nem messze hú
zódó egészséges fennsíkot, a Marenga hegyet a bennszülöttek olyan szent hely
ként tisztelték, amelyet jelenlétükkel nem mocskolhattak be. Ha tehát a misszió
oda települ, az afrikaiak messze elkerülik.

Menyhárth László azonban mégis megkezdte a bennszülötteknek tilalmas
szent hely irtását. Az afrikaiak kezdetben aggódva figyelték sorsát, de amikor
látták, hogy semmi bántódása nem esik, maguk is kedvet kaptak dacolni azokkal
az erőkkel, amelyektől addig csak rettegtek.

Fél évvel Menyhárth Afrikába érkezése után kerülhetett sor a meteorológiai
megfigyelőállomásüzembe helyezésére. Ez volt az első, mezőgazdasági céllal lé
tesített, rendszeres, állandó és többirányú megfigyeléseket végző állomás Afrika
területén. Üzembe helyezését méltán tekinthetjük művelődéstörténetijelentő-
ségűnek. .

,,1891. február IS-én állítottam föl a Barographot és Thermographot a sze
rény kis Observatoriumban. Nem más ez, mint egy 1 1/2 m hosszú és 1 m széles
kis kunyhó, mely 4 cölöpre erősítve 2 m magasságban áll. A kunyhó padozatát
európai fenyődeszkák képezik, melyekbe elég sűrűn lyukak fúrvák. Az egész fa
alkotmányt kívülről súrú, sodrony-háló veszi körül. Közbe-közbe még bádogleme
zek is vannak elhelyezve anap szúró sugarainak fölfogására. A kunyhót szalma
tető födi oly módon, hogy a tető alsó pereme egy méter magasan van a megfigye
lésre szolgáló eszközök fölött. Jobbra-balra (nyugat-keleti irányban) 4-7 m tá
volságra alacsony épületek vannak. A legközelebbi fának ágai 6 m távolságban
terjengnek. A Zambézi 84 rn-re van a megfigyelő állomástól és a közbeeső teret
apró fák födik. A sziklás dombsor e helyütt körülbelül 200 m távolságban húzó
dik a Zambézi partjai mellett, míg a folyó másik - bal - oldalán meredeken sza
kad a folyó medrébe, mely e helyen 200 m széles. Hivatásom teendői miatt nem
mindig végezhettem megfigyeléseimet ugyanazon időben. A különbség 1/2-1/4
óra közt ingadozik."? .

A meteorológiai megfigyelőállomásközelében helyezkedtek el a' kísérleti par
cellák. Itt a Zambézi partján elsősorbankukorica, cirok, burgonya, bab, gyapot,
olajos magvak és kávé termelésével kísérletezett. Kísérleti eredményeit if boro
mai missziós állomáson berendezett minta-ültetvényen hasznosította. E gazdaság
híre Európába is eljutott, de Menyhárth maga is írt a boromai "csodáról":"P.
Hiller egészen el van foglalva az építéssel: az egyik helyen a meszet égeti, a má
sik helyen a téglakemencék égnek, itt a szerecsen asztalosokat, vagyis inkább
ácsokat igazgatja, amott az erdőkben vágatja a fákat. Kutakat ásat, gépeket 'és
vasutat állít föl, hogy a vizet és építőanyagokat a hegyre fölszállítsa ... "8

Menyhárth mintagazdaságában gőzgép? és gőzmalom dolgozott, és e gépeket
afrikaiak kezelték. Ezek voltak az első gépi berendezések Afrikában, melyeket a
népélelmezés céljaira használtak. S ha a mezőgazdasági célú meteorológiai ész
lelések megindulását az afrikai művelődéstörténetjelentős eseményének ismer
tük el, a gőzgépeknek a tömegélelmezésben való alkalmazását még jelentősebb-
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nek kell ítélnünk. Itt ugyanis nem csupán arról van szó, hogy a tömegélelmezés
nek a fekete kontinens történetében először felvetett gondolatát a legmagasabb
technikai színvonalon igyekeztek realizálni, hanem annak is óriási jelentősége

van, hogy a termelési folyamat során az afrikaiak megismerkedhettek a legkor
szerúbb termelési eszközökkel, elsajátíthatták használatukat. Itt, bármilyen mik
ro méretekben is, de elindult a fekete lakosság technikai képzésének és ilyen
irányú tudatformálódásának folyamata. Eddig a gépek múködését valami termé
szetfeletti erővel hozták kapcsolatba. "Siájtátva bámulják gőzmalmukat, s nem
tudják fölfogni, hogy az a sok kerék olyan jól megegyezik egymással, és soha sem
hibázzák el; meg is adják a magyarázatot: fehér ember lelke van benne. Mert
amint a szerecsen ember lelke halála után a kígyóba. .. vagy másállatokba
megy, s ha nagy főnök volt, az oroszlánba: hasonlóképpen a fehér ember lelke
holta után a masinába, s más gépekbe költözik." A fehér ember szerszámainak,
gépeinek megismerése nemcsak tudást, hanem önbizalmat is adott a feketéknek.
Ráeszméltek, hogy maguk is képesek arra, amire a ~sodált idegenek!

Néhány év alatt óriási eredményeket ért el Menyhárth. Azok a bennszülöttek,
akik érkezésekor nem mertek a Marenga hegyére felmenni, most a "Szabadság
erdőjé"-neknevezték a missziós állomást, ahová naponként tucatjával mene
külnek uraik önkénye elől a rabszolgák. S azok, akik két esztendeje még riadtan
futottak be az őserdőbe az óra ütésétől, most gépeket kezelnek és olyan növénye
ket tertnelnek nagy mennyiségben, melynek nemrég még a nevét sem ismerték.

A mennyiség különösen fontos hangsúlyt kapott Menyhárth terveiben. Min
den azon fordult meg, hogy képes lesz-e nagy hozamú élelmiszernövényeket e16
állítani a kísérleti parcellákon és hogy a kísérletek során, állandó gondozás mel
lett "jól viselkedő" növényei a nagyüzemi termelés mostohább körülményei kő

zött is megtartják-e előnyös tulajdonságaikat?
I

S haa növény megfelel a reményeknek, az afrikaiak vajon képesek lesznek-e
szakítani évezredes termelési szokásaikkal? A Zambézi mentén élő emberek ős

idők óta egyféleképpen, és csak nagyon kicsiny földterületen végeztek földműve

lést. Ezt, a kunyhók környékét érintő kapálgatást kellett átváltoztatni korszerű

ültetvénygazdálkodássá, olyan termelési rendszerré, amelyben termelési ciklu
sonként 'egy személyre nagyobb földterület jutott gondozásra, mint amekkorát
ősapái három-négyszáz esztendő alatt együttesen rmfveltek meg.

Az új termelési rendszer meghonosítása az életmód gyökeres megváltoztatását
követelte. És ez sokkal több energiát és figyelmet igényelt, mint a természet erői

vel folytatott küzdelem. S ami még inkább növelte a nehézségeket, az az idő sze
repe volt. Menyhárthnak mindent gyorsan kellett elérnie: két-három esztendő

alatt évszázados szokásokat és rendet megváltoztatniaés újjal felcserélnie. E
változások illusztrálására elégségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a Menyhárth
féle mintagazdaságban a földművelő munkát többnyire férfiak végezték, holott
korábban szégyenében el kellett volna bujdosnia annak a férfinak, aki a lenézett,
női munkának tartott földműveléshezlealacsonyodott.

A tömegélelmezés gondolatának. gyakorlati megvalósítása során Menyhárth
arra is nagy figyelmet fordított, hogy egy-egy termelési ciklusban párhuzamosan
többnagyhozamú növényfajtát termeljen, nehogy egy-két kultúra váratlan pusz
tulása, vagy gyenge termése ezrek-tízezrek halálát okozza. A próbálkozásokról, a
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termelési skálának ésszerű kiszélesítésérő11893-ban,amikor a siker még nem'
volt teljes, de már igen biztató eredmények mutatkoztak, Menyhárth László az
alábbiakban számolt be: "Mindjárt megérkezésem után Boromában, iparkodtam .
némi ismeretet szerezni a gyarmat flórájáról. A különböző gyönyörű fák és gyü
mölcsök csakhamar meggyőztek arról, hogy a missió az európai hasznos növé
nyeket valószínűleg teljesen nélkülözheti. Vagy 20 fafélére akadtam, melyek ne
mesítés útján elég ízletes gyümölcsöt teremnek. De évek fognak elmúlni, míg ez
irányban valamelyes eredményt mutathatunk föl. Ültetvényeinkre máris tetemes
pénzösszeget s még több időt és fáradtságot áldoztunk. A kávé és kakaó eddig
még vajmi silány termést adott, mert a vízszegény talajon csak ritkán fejlőd

hetik ki igazán. A kávé ültetvényeket ui. legalább az első 2-3 évben bőven kell
öntözni, miért is most egy jókora területet úgy rendeztünk be, hogy könnyen és
dúsan öntözhető legyen. Gyapotültetvényünk a legszebb reményekre jogosít.
Két-három év múlva gőzgépet szándékozunk szerezni, a termelt gyapot földol
gozására. A szőllők is igen jól sikerültek. Csatornázással és öntözéssel itt min
den lehetséges. Nhaonduaban, mely a missióterület kisebb fele' és Boromával
szemben a Zambézi baloldalán fekszik, cukornád ültetvényt rendeztünk be.
Ahol pedig a talaj gazdag sótartalmú, datolya-pálmákat szándékozunk ültetni,

. melyek itt kitűnően tenyésznek."!?
Az állomás 189,4-ben már olyan éleimiszer-tartalékokkal rendelkezett, hogy az

ismét beköszöntő éhség idején, szűkösen ugyan, de képes volt ellátni a tetei
közigazgatási körzet rászoruló lakosságát. P. Vollers, aki 1895 után Menyhárth
utóda lett a boromai állomáson, az alábbi szavakkal méltatta Menyhárthnak a
humanitás, az eredményesség és a szakértelem szempontjából egyaránt páratlan
teljesítményét:

"Akinek csak némi fogalma van arról, hogy mily nehézségekkel jár ily vállala
tok létesítése még a kultúra ölén is, az bámulattal telik el annak láttára, amit P.
Menyhárth oly rövid idő alatt megteremtett. Az őserdők kiirtott helyén dús ter
mőföldek terülnek el, melyeket kristályvizűpatakok szeldelnek (az öntözőrend

szer).A roppant veteményes kert hihetetlen termést gyümölcsöz; P. Dialer fekete
növendékeivel hatalmas területeket ültetett be banán-, mangó-, citrom-, narancs
fákkal, dinnye- és uborkafélékkel stb. A fősikert mégis az iskola mutatja; 87 né
gerfiú, jórészt a szomszéd törzsfők gyermekei nyernek itt nevelést és oktatást;
nemkülönben az ipariskola is: asztalos-, kőműves-, kovács-; szabó-, cipész- stb.
műhelyeivelnagyot lendített a missió telep fölvirágoztatásán.""

A dzsungel-iskolában kétnyelvű oktatás folyt. Azon fontos és a kontinens terü
letén ugyancsak egyedülálló kísérlet mellett, hogy irodalmivá és általánossá, kö
zössé tegyenek egy törzsi nyelvet, a nyungvét, Menyhárth az oktatásban beve
zette a portugál nyelvet is. Tanítványai ily módon nemcsak egy kiművelt törzsi
nyelvet ismertek meg, hanem egy, a XIX. század végén igen fontos világnyelvet,
a portugált is.

S hogy milyen eredménnyel járt ez a nyelvoktatás, azt egy levélidézettel kí
vánjuk bemutatni. A missziós iskola egyik tanulója, Kamángu, levélben szerette
volna megköszönni a Kalocsáról érkezett ajándékokat. .. "az ő saját nyelvén
akart levelet írni, de mikor megtudta, hogy ezt a nyelvet nagyon kevés ember
érti a világon, rászánta magát a portugál levélre."
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8-12 esztendős,két nyelven író diákok Afrikában!
Ilyen Európa legjobb tanintézeteiben is rendkívülinek számított.
A Czimermarin által alapított boromai missziós iskola tananyagát Menyhárth

jelentős természettudományi ismeretekkel bővítette. A fő tárgy természetesen a
vallás oktatása volt, mellette azonban kielégítően megismerték a tanulók a por
tugál és a nyungve nyelet. Két nyelven tanulták a számtant, a földrajzot, a törté
nelmet és a természetrajzet. E közismereti tárgyakból is sokat sajátítottak el,
már csak azért is, mert minden anyagot kétszer tanultak. Egyszer nyungve nyel
ven, egyszer pedig portugálul.

A Menyhárth-féle iskolának volt egy sajátos tantárgya is: a földművelés.

Az első nyert ütközetek az éhség ellen messze földön megnövelték a Zambézi
Misszió boromai állomásának tekintélyét. A Misszió iskoláiban a rabszolgaság
ból kiváltott tanulók mellé egyre több törzsfő gyermeke is beült az iskolapadba.'
Ez a jövőre nézve olyan ígéretet is magában foglalt potenciálisan, hogy az apjuk
méltóságát és hivatalát öröklő'ezen előkelő fiatalok az igazgatásnak majd kul
turáltabb és emberibb formáit' valósíthatják meg. Sajnos, e reményt elfújta a
gyarmatosítás szele. Menyhárth művéneknem akadt értő folytatója a misszioná
riusok között, a portugál gyarmati hatóságok pedig veszélyesnek, céljaikkal el
lentétesnek tartották gyarmataik lakosságának kiművelését olyan politikai kö
rülmények között, mikor a függetlenségi eszme nemcsak gondolatban, hanem
fegyveres ellenállási mozgalmak formájában is terjedt.

1894 januárjában Czimermann Ist~án halála miatt a zumbói missziós állomás
vezető nélkül maradt. Menyhárth szinte természetesnek találta, hogy ittis, akár
Boromában, neki kell elhalt honfitársa helyére állni, s itt Afrika mélyén megis
mételni a boromai "csodát".

A Zumbói állomás környéke azonban alkalmatlannak látszott intenzív rnezó
gazdasági termelés megvalósítására. Ezért a misszió telephelyét - alárcsak Bo
romában tette - a Zumbó melletti Resicóból beljebb, jobb termőterületreés tele
pülési, egészségi szempontból is kedvezőbb vidékre helyezte át. S rövid idő múl
tán már nagy ültetvényekről és az állomás nagy tekintélyéről írhatott: "Itt Ma-

. zombuéban a Roangua folyó mentén, csak egy napi járásnyira a Zambézi folyam
tól, nÍissiói tevékenységünkre nézve szerfölött előnyös területre akadtunk, s
máris állandóan itt tartózkodunk. Nagy ültetvényeink segélyével már most is
azon helyzetben vagyunk, hogy igen sok rabszolgát válthattunk ki. Missiónk te
kintélye köröskörül, sőt messzébb a Kongó-forrásokig oly mérveket öltött, hogy
mondhatnám a portugál, sőt angol kormányokét is felülmúlja.">

"Ezen állomásunk teljesen megfelel a mai rabszolgaellenes mozgalom eszmé
jének és a szó legteljesebb értelmében a szabadság előharcosai vagyunk a leigá
zott és tönkrevert néptörzsek közt. .. mögöttünk, innen befelé nyugatra nincs
se posta, se civilizáció többé, szóval a világ végén állunk. .. megmérhetetlen
nagy területen és számtalan néptörzs kellős közepén."!'

A civilizáció ezen legtávolabbi hídfőjén, a boromai tapasztalatok segítségével
újabb "megmérhetetlen nagy területek" lakóinak feje fölül sikerült - sajnos,
csak időlegesen - elhárítani az éhhalál rémét. Szaporodtak az ültetvények, meg
növekedett a termelésben részt vevő férfiak száma, és a vidék történelme során
talán először jelentkezett az a kellemes gond, hogy újabb raktárakat kellett épí-
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teni az élelmiszertartalékoknak, mert a meglévők már megteltek. Először fordult
elő, hogya "sáskacsapás ellenére is nagyon sok élelem van itt".!4

Menyhárth álma beteljesült! Az éhség földjén félelem nélkül nézhettek a hol
nap, a száraz évszak elébe. Úgy tűnt, hogy nem is nagy idő kérdése és az általa
meghonosított termelési rendszerek, a kísérleti úton termelt magvak és nemesí
tési eljárások általánossá válva, oly széles körben terjednek el, hogy reális házist
biztosíthatnak a tömegélelmezés megvalósításához.

A Menyhárth-féle kísérletek bebizonyították, hogy van megoldás, hogy az afri
kai éhség nem legyőzhetetlen,és ami nagyon fontos, hogy néhány év alatt kielé
gítően jó eredmény érhető el.

De ezekre az eredményekre a gyarmati hatóságok kevés f~yelmet fordítottak.
Azokban az esztendőkben ugyanis, amikor Menyhárth kemény küzdelmét vívta
az afrikai éhség rémével, az európai nagyhatalmak is harcra készültek: előbb a
tárgyalóasztaloknál, majd a valóságban, elkezdődöttAfrika felosztása, a keskeny
tengerparti érdekterületek kibővítése a kontinens belseje felé. E harcokban a
gyarmatosító hatalmak az éhséget természetes szövetségesükként vették számí
tásba. Az ehező bennszülött nem áll ellen! És e vélekedés a gyarmati hatóságo
kat élesen szembeállította Menyhárth törekvéseivel. .

Amikor a gyarmati háború vihara végleg elsöpörte a Zambézi menti mintagaz
daságokat, Menyhárth már nem élt. 1897. november 16-án, negyvennyolc éves
korára végképp elfogyott ereje. Afrika földjében pihen, abban a földben, mely
nek felvirágoztatásáért - a szó szoros értelmében - oly sokat fáradozott. Utódai
az ismertetett háborús körülmények között nemhogy gyarapítani, de megőrizni,

is képtelenek voltak a nagy életművet.

Az afrikaiak azonban sokáig emlékeztek a kicsi, sovány, gyenge emberre, aki
olyan erős és hatalmas volt, hogy legyőzte az éhhalált.

Az a szomorú aktualitás, melyet az ismét támadó afrikai éhség idézett fel, szűk

ségszerúen előtérbe állította tanulmányunkban Menyhárth László afrikai múkö
désének azon elemeit, melyek a tömegélelmezés tudományos-kísérleti és gya
korlati bázisának kimunkálásával kapcsolatosak, és amelyeket m~ga Menyhárth
is életműve legfontosabb részeinek tekintett.

S valóban! E tevékenysége sorolja azon kevesek közé, akik nagyon sokat tettek
a fekete kontinens elmaradottságának enyhítéséért és népeinek boldogulásáért.
Afrika majdan megírandó művelődéstörténete a humanista magyar tudósról
mint a korszeru meteorológiai- és talajtani vizsgálatok afrikai úttörőjéről, új .
termelési rendszerek meghonosítójáról és növénynemesítőről emlékezik majd
meg. De hogy életművéről, Afrikában végzett kutatásairól, sokoldalú tudomá
nyos tevékenységéről csak valamelyest is valósághű képet alkothassunk, lega
lább felsorolásszerúen utalnunk kell botanikai kutatásaira, afrikai növénygyűj

teményeire, oktató munkájára, a nyungve nyelv gyakorlativá tételében végzptt
kezdeményezéseire, geográfiai leírásaira és a társadalom életével kapcsolatos
megfigyeléseire.

E sokoldalú tudományos tevékenység egy részeredményének még életében
örülhetett. A kalocsai Raynald Observatorium kiadta afrikai meteorológiai meg-
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figyeléseinek adattárát. Az első kötet, amely még Menyhárth életében megjelent,
és el is jutott hozzá, az 1891-92-es boromai észleléseket tartalmazta. IS A további
kötetek már csak halála után jelentek meg.

A meteorólógiai megfigyelések képezték Menyhárth afrikai kísérleteinek leg
állandóbb részét. Észleléseit nyomban Afrikába érkezése után megkezdte, és az
utolsó adatot 1897. november 13-án, három nappal a halála előtt jegyezte fel. ~
méréseknek oly nagy jelentőséget tulajdonított," hogy még akkor sem mulasz
totta el, amikor "már erős láza volt, végtagfájdalmak, torokgyulladás és szívbaj
jelentkezett."

Másik folyamatosan végzett kutatási területe, amelyről afrikai útja előtt úgy
nyilatkozott, hogy a misszióban sem lesz hátrányára, a botanika volt. A Zürichi
Egyetem Botanikai Intézetének jóvoltából a legutóbbi években számunkra is
hozzáférhetővé váltak Menyhárth László Boromából, illetve a zumbói telepről

küldött azon levelei," melyekből értesülünk afrikai növénygyűjtésénekméretei
ről, nehézségeiről és az ezzel kapcsolatos tudományos feladatokról, továbbá a
gyűjtésnek geológiai és zoológiai szempontú kiterjesztéséről.E tevékenységének
értékelése a szaktudományok feladata. Itt ésupán Menyhárth egyetlen, követ ke
zetesen alkalmazott kutatási eljárását kívánjuk kiemelni, azt a törekvését, hogy a
növényeket és az előfordulás helyének talaját együtt, párhuzamosan vizsgálja.

Bizonyos, hogy a szaktudományok elemző :vizsgálata Menyhárth életművének

számos ismeretlen részletét fedezi majd {el a geográfia és a társadalom- az afri
kai népek életkörülményeit vizsgáló tudományok területén is, gazdagítva az
egyetemes Afrika-tudományt és ismereteinket a magyar kutatók szerepéről Afri
ka tudományos megismerésében.

1. Menyhárth László levele P. Wiesbaurhoz. St. Beuno, 1879. október 14. Idézi Velics László; Magyar jezsuiták a XIX. században.
Kalksburg, 1902. 64-65. I. - 2. Magyar hittérítő halála Mríkában. Pesti Napló, 1898. 33. sz. - 3. Magyarok Zambézi őserdeiben. Bu
dapest, 1930. 21. L-4. Menyhárth László; Napló. A Hírnök meUéklete, 1891.31-32. L-5. Velics László; i. m, 70. I. - 6. Menyhárth
Quelimanetól Teteig tartó folyami utazásáról készített naplója 1901-ból származó másolati példányának kéziratát 1981 őszén találtam
meg 3'Természettudományi Múzeum Növénytárának Tudománytörténeti Gyűjteményében.A naplót Menyhárth magyar nyelven írta.
E kézirat jelenleg ismeretlen helyen lappang. A másolat készítője, Dégen Árpád egyetemi tanár ugyanakkor német nyelvre is lefordí
totta, és a német szöveget elküldte Hans Schinz professzornak, a Zürichi Egyetem Botanikai Intézete igazgatójának, aki Menyhárth
afrik~i növénygyújteményének anyagát kés6bb publikálta. (Plantae Menyharthianae. Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora des Unteren
Sambesi von Hans Schinz in Zürich. Wien, 1905.) A Dégen-féle német fordítás alapján portugál nyelvű kiadás is készült a naplóról

(Figueiredo Gomes e Sonsa, Antonio de: Bxplcredores e naturalistas da flora-ae Mocambique. In: Mocambique. Doc. trimestral
N° 18. 1939. p. 81. Lorenco Marques, 1939.) A napló szövegének másolatét elhelyeztem a Kalocsai Érseki Levéltárban, ugyanakkor a
Zürichi Botanikai Intézet könyvtárosa, Simek Péter úr, elküldte a Levéltár részére a napló Dégen-féle fordításának német ssövegét, és
Menyhárth több német nyelvű levelének másolatát. - 7. Menyhérth László levelét idézi Hauer Ferenc: P. Menyhárt László megfigyelé
sei Afrika belsejében 1890. május 22.-1897. november 16. Kalocsa, )913. p. 33-34. - 8. Menyhárth László levele.
Boroma, 1892. május 21. KözöJ.tea Kalocsai Néplap. 1892. augusztus 27. 292. l. .- 9. A gőzgépeket 1890 májusában vásároita Ceimer
mann István egv'gaggenau-í gépgyárban. A gózmotorok akkoriban a legkorszenibb konstrukciónak számítottak, és a Zambezi Misszió

csak azért vásárolhatott belőlük, mert a 'gépgvér tulajdonosának fivére ugyancsak afrikai misszícnarius volt. A gépvásárlás részleteit
Czimennann Istvánnak bátyjához, Czimermann Ignác szepesi kanonokhoz 1890 májusában írott levele őrizte meg. - 10. Die Katha
lisebe Missionen. 1893. p. 243. - 11. Máríakert. 1898. 81-84. 1.; Echo aus Afríka. 1899. p. 72. -12. Menyhárth László német nyelvü
levele a Rend tartományfönökéhez. Zumbó, 1897. február 24. - 13. Menyhárth (utolsó) jelentése a Rend elöljáróinak. Marombue,
1897. október 20. Idézi Hauer: í. m. 84-85. l. - 14. Menyhárth László német nyelvű levele (dr. Kerner v. Mar-ilann professzorhoz. a
Bécsi Egyetem Botanikai Intézete igazgatójához). Zumbö-Resíco, 1895. május 16. Kalocsai Érseki Levéltár. Simek Pét<1\'. a Zürichi Bo
tanikai Intézet könyvtárosának ajándéka. - 15. Publication des Haynald-Observatoriums 1896. VII. Meteorologische Beobachtungen.
AugesteUt zu Boroma in Süd-Mríka. Von P. Ladislaus Menyhárth S. J. lm Jahre 1891. u. 1892. - 16. "Remélem, hogy ezek a megfi
gyelések, más tudományokéval kombinálva. valamely mértékben hozzájárulnak Afrika tudományos megismeréséhez." Meuyhárth

László levele dr. Kerner udvari tanécsoshoz. Boroma, 1892. július 4. Kalocsai Érseki Levéltár. Sitnek Peter ajándéka. ~ 17. Menv
hérth László levelei dr. Kerner udvarí-tanácsoshoz. Boroma, 1892. július 4; 1893. július 25; Zumbó, 1895. május 16., továbbá kelte
zetlen levelek és levél töredékek.
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