
lénk e költészet tragikumát. És mégis! E ke
mény, feszített sorok nem leveröek, hanem föl
emelők. A versekben lábra kél valami sejte
lem, mint ama bizonyos idegenvezető, mely a
dolgok titkos értelmébe vezet... Mint a
.madárláb-könnyü ember", ahogy a költő ne-

Tudomány

Magyar László afrikai
utazásai

"Talán nem volt még európai utazó annyira
otthonos a szerecsenek kőzőtt, mint hazánkfia.
Nehezen is adhat más annyi és oly biztos tu
dósítást róluk. Akit az emberiség története ér
dekel, az nagy megelégedéssel fogja ol
vasni ..."

E szavakkal ajánlotta olvasóközönsége fi
gyelmébe a Pesti Napló 1859. évi 56. száma az
akkor először megjelent "Magyar László dél
afrikai utazásai 1849-57. években" című mun
kát. A könyvnek - annak ellenére, hogy 4 fo
rintos "új pénzbeni" árán egy mázsa búzát Ie
hetett vásárolni - igen nagy sikere volt. A nagy
érdeklődés, amint a Budapesti Szemle meg
jegyezte: nem véletlen, ... "hiszen Magyar je
les munkájában olyan országokkal és népek
kel ismertet meg, melyekröl eddigelé nagyon
hiányos vagy éppen semmi tudomásunk sem
volt. Azért az nemcsak a mi szegény irodal
munknak válik becsületére, de az európai
tudományosságot is becses adalékkal gazda
gítja."

A siker azonban nem volt tartós. A könyvet
- hivatalosan is elismert tudományos értékei
ellenére - hamar elfelejtettek, és 126 éven ke
resztül nem akadt kiadó, aki nemzeti tudomá
nyunk e kimagasló alkotását a közönség elé
vitte volna. Pedig attól sem kellett tartani,
hogy nem a legszélesebb rétegek igényeit elé
giti ki, mert "ki mulatságból, ki tanulási vágy
ból olvas, mindenik szívesen és haszonnal fog
ja ezen könyvet olvasni" - vélekedtek az első

kiadást előkészítő szakemberek. A mű élveze
tes stílusát és a szerzö nagy megjelenítő ké
pességét pedig - talán a legilletékesebbek a
korabeli Magyarországon - Toldy Ferenc aka-
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vezi. S ahogy Egry József festészetét idézi
csodálatosan: "Mi a fontosabb? élni mélyen /
egyetlen képet, ami van, / mint szent Kristóf a
parti fényben, / vinni a fiút magasan, / s elme
rülni, hogy odaérjen?" (Magvető)

Gyurkovics Tibor

démiai főtitkár és a tudós Reguly Antal ek
ként méltatták:

"A Szerző... oly egyszeruen, világosan,
szernlélhetöleg beszéli el utazásait. hogy mint
egy vele járunk-kelünk, az ő szemeivel látunk,
vele érzünk, s míg így valóban tanulsággal kí
sérjük át e rideg földek- és népeken, másfelől

oly vonzó olvasmányt találunk, mely az érdek
folyton ébren tartásával nem engedi könyvét
letennünk ... "

De mégis letettük s nem is kevés időre. Egy
és negyedszázadral

Ezalatt a 126 esztendő alatt - ami Magyar
művének két kiadása között eltelt - az egyete
mes Afrika-tudomány óriásit fejlődött. A fe
kete kontinensnek a belső régiókba vezető rej
tett ösvényei, melyekcn háromszáz testörével
Magyar László egykor még az első fehér em
berként haladt előre, vasút- és műutakká

rangosodtak, és Afrika térképéről eltüntek a
fehér foltok. De vajon mennyit és milyen idő

álló festékkel színezett ki a kontinens fehér
folt jaiból Magyar László? A legnagyobb ma
gyar felfedező, aki tudatában volt vállalt fel
adata tudományos jelentőségének éppúgy,
mint a bennszülött fejedelmi leánnyal kötött
házassága révén kizárólag előtte kitáruló ku
tatási lehctöségeknek.

"Édes Imrém! - írta 1853 karácsonyán lest
vérének - lelkem magasan lobog, a rnidön né
zem Dél-Afrika mappáját, mely annyi századok
óta, az erősen haladó civilisatió ellenére is
még mindig üresen áll, mert az isteni gond
viselés úgy akarta, hogy azt én töltsem be."

Erről a nagy műveletről, a rejtélyes Afrika
titkainak megfejtéséról. a fehér foltok "ki
színezéscról" szól a Panoráma által 1985 öszén
megjelentetett könyv, amely annyival nyújt
többet az olvasónak, mint az 1859-es első ki
adás, hogy közli Magyar Lászlónak néhány ki
sebb tanulmányát is, jegyzetanyagában pedig



azokat az eredményeker. melyeket a fekete
földrésszel foglalkozó tudomány egy és ne
gyedszázad alatt gyűjtögetettössze.

Bármennyire érdekesek is azonban a régi
recenziók és ismertetések Magyar múvéröl, a
legnagyobb hangsúllyal a munka azon részle
teiről kell szólnunk, melyeket Magyar a jelen
kor tudományossága számára villantott fel.
Nem az egész horizontot beborító reflektor
fények ezek, hanem csak villanások. Olyan
fényje lek, melyeket csak korunk társadalom
tudományi gondolkodása tudott felfogni és
tükrözni. Magyar László adatai - melyeket
többnyire nem is tudatosan, csak ösztönös
megérzéssel és kitűnő érzékkel gyűjtött - az
afrikai társadalmak fejlődési sajátosságainak
olyan mozzanataira irányítják a figyelmünket,
rnelyek, amint könyvének egykori méltatója
írta a Pesti Naplóban 1859-ben: "az emberiség
története" szempontjából érdekesek.

Magyar László adataira támaszkodva alkot
hat magának elképzeléseket korunk afrikanis
tája a rabszolga-kereskedelem különleges ala
kulásáról - e kereskedelem koncentrálódási
folyamatáról - a XIX. század második negye
détől, és arról a súlyos gazdasági-társadalmi
válságról, melyet az "élő áru"-val folytatott
kereskedelem korlátozása váltott ki a száza
dok óta "rabszolgaáru" termelésére és értéke-

Történelem

Szántó Konrád: A katolikus
egyház története II.

Dr. Szántó Konrád ferences professzor szinte
egyszemélyes "munkaközösségként" készítette
el e régóta hiányzó mú második kötetét is.
Gazdagabb országok professzorai intézeti segí
tőtársak hadával sem tudnának túlmenni ezen
a teljesítményen. Szántó Konrád pedig nem
egyetemi tanár, és egyedül dr. Tilly Károlynak
mondhatott köszönetet mostani kötete elő

szavában az anyag összegyűjtésében nyújtott
segítségéért.

Az Egyháztörténetnek ez a második kötete
is, mint az első, bő és kitűnő bibliográfiával,

sítésére berendezkedö afrikai társadalmak
ban.

Ugyancsak Magyar László adatai vezetnek el
a társadalmi fejlődés azon ismeretlen mozza
natához, amely a "szökött rabszolgák szabad
szállásain" és a "rejtőző népek" közösségeiben
a rabszolgasággal szembeni társadalmi ellen
állás folyamán szcrvezödö, önigazgatású mik
rotársadalmak kialakulásához vezetett.

Magyar Lászlónak ezerr új, a modern tudo
mány számára is sokat jelentő és új összefüggé
sek feltárásához vezető adatainak eredetisége
mellett megbízhatóságukat, feltétlen hitelességü
ket is ki kell emelnünk. A XIX. századi Afrika
kutatók népes táborában Magyar volt az egyet
len, aki - említett házasságával - valósággal be
testesült az őt befogadó nép közegébe, és ezáltal
módja volt belülről tanulmányozni a társadal
mat, a szokásokat, az afrikai valóságot és az em
bert, a rabszolgától az uralkodóig,

"De nem dicsérgetem tovább Magyar mun
káját" - befejezvén e "történelmivé" formált
ismertetést a régi recenzens szavaival - "és a
hozzácsatolt jegyzeteimről sem szólok, csak
azt óhajtom, olvassák bár minél többen a meg
jelent kötetet, s adja Isten, hogy további mű
veit is mielőbb kiadhassuk." (Panoráma, 1985)

Krizsán László

jegyzetekkel, időrendi táblázattal, pápák és
uralkodók listájával, képekkel és térképekkel.
A feldolgozott és idézett művek jegyzéke
persze csak akkor lehetne teljes, ha könyvtá
raink teljesebb nemzetközi anyagát kornpu
terizálva használhatnánk.

A második kötet az elsőhöz hasonlóan kriti
kusan katolikus szemléletű.A reformációt pél
dául nem csupán egy régi korszakban lejátszó
dott és befejezödött történelmi eseménynek
tekinti, hanem olyan mai eseménynek, mely
megismétli a lutheri problémát: a mai helyzet
ben milyennek kell lennie a Krisztus által el
gondolt és akart anyaszentegyháznak. "Ez a
sorsdöntő kérdés arra sarkall, hogy a választ
ne csak a reformáció által adott feleletek me-
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