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Ám a kisfiú, kit apja után úgyszintén

Lajosnak kereszteltek, nem volt hétköz-

napi ember. Már kiskorában megmu-

tatkozott különös tehetsége, megfi-

gyelôképessége, természetszeretete.

Igaz, a szerencse is közrejátszott: a

helybéli református iskolában, ahová a

kis Lajost 1863-ban beíratták, egy rend-

kívül odaadó, lelkes oktató dolgozott:

Török Ferenc. Az ô keze alatt vált a ser -

dülô gyermekbôl buzgó természet bú -

vár, s nem is akármilyen! A természet -

kutatás egyik legbonyolultabb ágát

választotta tanulmányai tárgyává: az

entomológiát, vagyis a rovarok tanul-

mányozását. Emellett megtanulta a her-

báriumkészítés technikáját és az állat-

preparálás különbözô mesterfogásait

is. Édesapja – józan gondolkodású

mesterember lévén – fiát asztalosnak

szánta, habár titkon abban remény -

kedett, hogy az okos fiúcska többre is

viheti majd: talán mérnök, orvos, vagy

akár pap is lehetne belôle. 

Lajosnak tetszett volna a mérnöki

pálya, de hát a továbbtanulás költséges

volt, meghaladta a családi kassza adta

lehetôségeket. Aztán mégiscsak sikerült

beiratkoznia a zilahi kollégiumba, mint

ösztöndíjas diák. Tanulmányaihoz egy-

házi támogatást kapott, így hát pályája a

teológia irányába kanyarodott. Ez sem

volt ellenére, hiszen felcsillantotta a

reményt, hogy netán misszionáriusként

egyszer túljuthat Erdély határain, s el -

kerülhet a trópusokra – amirôl már

gyermekkora óta álmodozott. Így hát

érettségi után (1875) a debreceni refor-

mátus teológián folytatta tanulmányait.

Természetesen a rovargyûjtést nem

adta fel, s németül is szorgalmasan ta -

nult. A német volt akkor a világnyelv, e

nélkül nem boldogult volna a szakiro-

dalommal sem, hiszen a XIX. század -

ban ugyancsak kevés természet tudo -

mányos munka jelent meg magyarul.

Debrecenben Török József professzor

vette ôt szárnyai alá. Az idôs egyetemi

tanár nagy szakértelemmel tanulmá -

nyozta a környék rovarvilágát, s egy

tanulmányi verseny során, melynek

témája Debrecen téhelyröpû rova rai -

nak – azaz bogarainak – gyûjtése és

rendszerezése volt, megismerte Bíró

buzgó természetszeretetét, felfedezô-,

kutatóvágyát, s nem utolsósorban mun -

ka bírását. Bíró így írt errôl visszaemlé -

kezéseiben: „Nem kell dicsérnem magamat,

hogy én voltam a legszorgalmasabb tanítvány,

elég arra hivatkoznom, hogy még a nyár folya -

mán elmaradoztak mellôlem a pálya társak,

kilátástalannak látva a további vetélkedést.

Sorsom így jobbra fordult, s ha a hebreus

tudományoknak semmi haszna nem is volt, a

bogarászat azt eredményezte, hogy az új tanév

elején tudós tanárom házába foga dott, unoká -

jához, nevelô címén. Igenis címén, mert ha mi

ketten a bogárdoboz fölött összedugtuk fejün-

ket, nem jutott idô semmi másra. Meg is lett a

várt eredmény, mert az év végén a ki tûzött

pályázaton versenytárs nélkül állva 800 fajon

túl 30-40-nel többôl álló „téhelyröpû” gyûj te -

ményem nyerte a díjat… Áldott tanárom még

olyan nagylelkû is volt, hogy a néki hiány -

zókon kívül még gyûjteményemet se tartotta 

vissza.”

„Természetvizsgáló leszek!”
A sokoldalú polihisztor, Török pro fesz -

szor nemcsak otthont és szakmai segít-

séget nyújtott Bírónak, hanem érdek-

feszítô elôadásaival fellobbantotta a

fiatal természetbúvár trópusi világok

utáni vágyát. Egy alkalommal elmond-

ta, hogy Földünkön vannak olyan terü -

letek, ahol nem csak a természet

feltáratlan titkai várják a kutatókat,

hanem az ottani emberek még mindig

kôkorszaki körülmények között élnek,

életmódjuk, társadalmi rendszerük jó -

formán teljesen ismeretlen a tudomány

számára.  Bíró így emlékezett meg errôl
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önéletrajzi jegyzeteiben: „Attól fogva, én

annak a gondolatnak a holdkórosa lettem.

Elmegyek valahova, messze földre, messze

tengerekre, utazó, természetvizsgáló leszek.

Hova, hogyan, mi módon jutok el? Csak azon

gondolkoztam.”

Debrecenbôl Pestre költözött, nem -

csak azért, hogy a Nemzeti Múzeum

közelébe kerüljön, hanem azért is, mert

ott ingyen szállást és havi hat forint

kosztpótlékot is kaptak a szegényebb

diákok. Bíró kétségtelenül közéjük tar-

tozott, s késôbb keserûen emlékezett

meg ezekrôl a sanyarú idôkrôl, amikor

egy-egy tál fôtt étel valóságos ünnepi

lakomának számított. Hogy valahogy

meg éljen, házitanítóként is vállalt mun -

kát. Mindent megpróbált, hogy elérje

célját, s valahogy eljusson álmai föld-

jére – valahova a trópusokra. Hittérítôi

jelentkezését semmibe vették, s habár

már teológusnak számított – ha nem is

papnak még –, az Erdélyi Egyház -

kerület Kollégiuma is visszautasította

kérését, hogy tanár lehessen. Mindez

annyira elkeserítette, hogy lassacskán

hátat fordított a teológiának. 

Megint csak házitanítóként vállalt

munkát, mégpedig Dunaörsön, egy

jómódú földbirtokos otthonában. Napi

elfoglaltsága mellett bôven maradt

ideje a környék rovarvilágának tanul-

mányozására. Ekkor már – Török pro-

fesszor jóvoltából – jó ismeretségbe

került Frivaldszky Jánossal1, a Nemzeti

Mú zeum egyik vezetô természet tudó -

sával. Az ô javaslatára vette fel a kap -

csolatot Chyzer Kornéllal2, aki elismert

entomológus volt, s egyúttal Zemplén

megye tisztifôorvosa is;; befolyásos

ember, s ami a legfontosabb, igen

segítôkész. Kapcsolatuk hamarosan

elmélyült, s Bíró Chyzer Kornél Béla

fiának bentlakásos házitanítója lett,

Sátoraljaújhelyen. A fiú szorgalmas,

okos diáknak bizonyult, s a természet -

tudományok iránti érdeklôdése révén

aktív segítôtársa lett apjának, aki éppen

akkor dolgozott a Zemplén állatvilágá-

nak feldolgozásán. Bíró nagyszerûen

beilleszkedett ebbe a világba, még

Chyzerné anyáskodását is iparkodott

zokszó nélkül elszenvedni. A derék pol-

gárasszonyságnak ugyanis feltett szán -

déka volt, hogy Bíróból kifinomult zsúr-

fiút faragjon – igyekezett megjelenésén

javítani, illemszabályokat tanítani neki,

és általában társaságbeli emberré vál-

toztatni a legszívesebben erdôn-mezôn

barangoló fiatalembert. Bíró igyekezett

is eleget tenni az ilyesfajta elvárások-

nak – csak akkor rettent meg, amikor

házasságra terelôdött a szó. Mert hát

arról szó sem lehetett, hiszen akkor

hogy válhatna valóra a trópusi kutató -

út? Márpedig a trópus még mindig csa-

logatóan integetett felé, de sajnos csak

álmaiban…

Még jó néhány évnek kellett eltelnie

ahhoz, hogy az álmokból valóság

legyen. Chyzer Kornél segítségével

Bírónak sikerült állami állást vállalnia, s

nem is akármilyet: 1881-ben a Rovar -

tani Állomás filoxérabiztosa lett. A

filoxéra akkor igen nagy veszélyt jelen-

tett a hazai szôlészetekre, s az ellene

folyó harc nagy szakértést és szorgal-

mat igényelt. Bíró megállta helyét –

talán túl jól is, mert fônöke, Horváth

Géza3 egy idô után riválist látott benne.

Vagy öt évig folytathatta eredményes

munkáját, s neki köszönhetôen a filo -

xéra magyarországi térhódítását sike -

rült fokozatosan megállítani. Végül is

1886-ban megszüntették állását – ismét

munkát kellett keresnie.

Akkorra már a szakberkekben meg -

lehetôsen ismertté vált, még külföldön

is figyelemmel kísérték munkásságát,

de állást sehol sem kapott, csak a rá -

kospalotai javítóintézetben, mint tanár.

Két évig bírta ezt a lélekgyötrô munkát.

Szinte megváltás volt, amikor sikerült

természetrajz-tanárként elhelyezkednie

a kecskeméti református kollégiumban.

Kiegyensúlyozott, békés évek követ -

kez tek – de a trópus még mindig vára-

tott magára…
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Bíró Lajosra emlékezve…

Amikor 1856. augusztus 29-én a szegény tasnádi asztalosmester, Bíró Lajos és felesége,

Kapusi Ágnes családjában megszületett a hatodik gyermek, egyikük sem gondolta, 

hogy majd egyszer a kisfiúból Új-Guinea egyik legnagyobb természetkutatója lesz. 

Talán még magáról Új-Guineáról – a Föld második legnagyobb szigetérôl – sem tudtak

sokat még akkor Tasnádon, az erdélyi kisvárosban. Az élet akkor sem volt könnyû ott, 

alig néhány évvel a ’48-as Szabadságharc leverése után. A kolera is pusztította a lakosságot,

s a Bíró gyermekek közül négyet – Károlyt, Bertát, Karolinát, majd Ferencet – el is vitt. 

A hétköznapi emberek legkisebb gondja is nagyobb volt, mint távoli tájakról álmodozni

1.

¸„A legszorgalmasabb tanítvány”

A fiatal Bíró Lajos

Huon-félszigeti fakúszó kenguru 

(Dendrolagus matschiei)

Fenichel Sámuel

Bíró Lajos szülőháza Tasnádon (Keresztesy Samu krétarajza)



sünk, az nem csupán szervi, hanem egyszers-

mind szellemi is, mindkettô együttvéve pedig a

legfôbb tudományos feladat: az élet kérdése

maga…” Beszédét így zárta: „Fenichel

bebizonyította, hogy élete világosság volt, nem

veszett hiába, nem veszett el nyom nélkül...

halála nemes halál volt, és ezen a téren sokkal

magasztosabb értelemben hôs, mint az, ki

életét a durva erôszak szolgálatában, sokszor

minden nemesebb cél nélkül áldozta fel!” –

bizony, elgondolkoztató mindez még

ma is...

Bíró megrendülten hallgatta Herman

Ottót, s szinte azon nyomban elhatároz-

ta: ô lesz Fenichel utóda, ô fogja mun -

káját ott, azon a távoli szigeten folytatni!

Tisztán tudta, hogy ha Fenichel, mint

fiatal, aránylag tapasztalatlan gyûjtô és

természetvizsgáló, oly csodá latos ered-

ményeket ért ott el alig egy esztendô

során, akkor ô, a meglett férfi, több év -

tizedes tapasztalattal, gyakorlattal a tar-

solyában, még sikeresebb lesz. Rögtön

a kezdettôl fogva csakis ön magára

számított, egyszemélyes expedíciót ter-

vezett. Úgy gondolta, hogy egy ember,

ha kitartóan és hosszan dolgozik, leg -

alább olyan eredményes mun kát foly-

tathat, mint egy többszemélyes csoport

rövidebb idô alatt. Elhatáro zását tett

követte, s Chyzer Kornél támogatásával

felajánlotta szolgálatait a Nemzeti

Múzeumnak.

Mint mindig, az anyagiak megint

csak gondot okoztak. Ráadásul Szalay

Imre5, a Nemzeti Múzeum igazgatója

fanyalogva fogadta Bíró lelkes ajánlatát,

s a szokásához híven pénzhiányra

hivatkozva, húzta-halogatta a döntést.

Szerencsére a rendkívüli módon befo -

lyásos Herman Ottó és a múzeum tudo -

mányos dolgozói hamar felmérték a

propozíció fontosságát és értékét.

Addig szorgalmazták az ügyet, míg

végül is Szalay kénytelen volt bele -

egyezni: Bíró mehet Új-Guineába. 

Igen ám, de mibôl? Mert pénzt, azt

nem akart adni a múzeum, még az

útiköltséget sem volt hajlandó fedezni

senki sem. Bíró azonban annyira

elszánta már magát, hogy nem hagyta a

dolgot annyiban: ô maga látott hozzá,

hogy elôteremtse az expedíció anyagi

fedezetét. Elképzelhetô, hogy ez mi -

lyen emberfeletti feladat volt a vékony -

pénzû tudós számára! De ott volt

egyetlen kincse, a mintegy húsz esz-

tendô alatt összegyûjtött csodálatos,

60000 példányos rovargyûjteménye.

Ezt a múzeum végül is megvette tôle, és

sikerült olyan egyezséget is létrehozni,

melynek értelmében az Új-Guineában

gyûjtendô anyagért is fizetséget ígértek

neki – természetesen nem elôleg for-

májában, hanem majd csak akkor, ha

már „szállított”. A gyûjtemény ára

(1000 forint) nagyjából fedezte az úti -

költséget – oda, de nem vissza! Talán

még egy kis pénz maradt is, amibôl

majd a megérkezéskor szándékozott

vala hogy eltengôdni Bíró, de lelkese -

dését mindez nem csökkentette. A fel-

szerelés javarészét összeadták a bará-

tok, támogatók, rokonok. Chyzer Kor -

nél, a hû támogató és barát mindvégig

mellette állt, segítette, egyengette útját

a nagy kaland felé. 

(Folytatjuk)

Dr. Hangay György

1Frivaldszky János (1822-1895) 1851-tôl a

Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályá-

nak igazgató ôre, az Akadémia rendes tagja.

44 éves múzeumi munkássága alatt megsok-

szorozta a különbözô gyûjtemények faj- és

példányszámát. 
2Chyzer Kornél (1836-1909) orvos, termé szet -

rajz-tanár, botanikus, zoológus, balneológus

(gyógyfürdôtan), nagy tudású polihisztor.
3Horváth Géza (1847-1937) orvos, zoológus

(entomológus), 1880-ban megszervezte az

Országos Phyloxera Állomást. 1896-ban foly-

tatta Frivaldszky János munkáját a múzeum-

ban, 1925-ben nyugdíjba ment. A Magyar

Rovartani Társaság alapítója.
4Fenichel Sámuel (1868-1893) régész, termé -

szet kutató, néprajzi gyûjtô
5Szalay Imre (1846- 1917), iparmûvészeti író,

múzeumigazgató. Ô szerzôdtette Kitten -

berger Kálmánt, mint Afrikában a Nemzeti

Múzeum számára gyûjtô vadászt.
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„Nem veszett el nyom nélkül”
Azért az idô nem telt haszontalanul.

Hatalmas gyûjtôkirándulásokat, mond-

hatni, expedíciókat szervezett, nem -

csak diákjaival, hanem egymagában is.

A Kárpátok hegyei, Erdély – jóformán

az egész akkori Magyarország sorra

került. Komoly barlangkutatásokat

végzett, tanulmányozta a növény- és

állatvilágot, s természetesen leginkább

a rovarokat, azok közül pedig a boga-

rakat és a törpefürkészeket vizsgálta és

gyûjtötte a legtüzetesebben. Gyûjte -

ménye – és tudása – egyre növekedett,

hamarosan országos hírûvé vált. A

fényképezés terén is maradandót alko-

tott: ô volt az elsô tudományos kutató,

aki így örökítette meg a föld alatti vilá-

got. Mindez azonban nem volt elég:

tudását fokozni akarva otthagyta a kol-

légiumot, s 1892-ben Pestre költözött,

hogy beiratkozzék az egyetem termé -

szet tudományi fakultására. Nagy áldo -

zatot vállalt: ismét beköszöntött a nél -

külözések ideje. De a Nemzeti Múzeum

közelében lehetett, szabad idejében

dolgozhatott Frivaldszky mellett, és

fejleszthette entomológiai tudását.

Szakírói képességei akkor már szépen

kibontakoztak: írásai egyre-másra jelen-

tek meg szaklapokban, úgy itthon, mint

külföldön. Ismeretterjesztô cikkei a

nem szakemberekhez is szóltak, olvas-

mányos, érdekes írásait sokan olvasták.

1895. február 9. sorsdöntô nap volt

Bíró életében. A Természettudományi

Társulat ünnepi gyûlést hívott össze,

hogy megemlékezzenek Fenichel Sá -

muelrôl4, az Új-Guineában fiatalon elha -

lálozott természetkutatóról. Her man

Ottó szívhezszóló beszédébôl idézve

érzékelhetjük még ma is a pillanat

felemelô hangulatát: „Nekem ebben az

órában az a szomorú, mindazonáltal mégis

magasztos feladat jutott, hogy szavaimmal itt,

a magyar tudományosság ékes csarnokában

emléket állítsak egy ifjú életnek, mely az

emberiség legszentebb ügyéért, a tudományért,

de egyszersmind édes hazája közmûvelô dé -

séért is veszett el…” – mondta bevezetôjé -

ben. „...Legyen megengedve, hogy én azt a

feláldozott életet magát itt az Önök kegyes

színe elôtt viszonyítsam a tudomány legma-

gasabb feladatával. Tagadhatatlan tény, hogy

minden emberi tudás legelsô, legfôbb prob-

lémája az ember maga: ô mint a legelsôbb,

legtökéletesebb szervezet. De az, amit kere -
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A Hansemann- (ma: Albert-) hegység őserdei ma is ugyan olyanok, mint Bíró idejében

Talán Bíró Lajos volt az első fehér ember, akivel ezek az Astrolabe-öbölben élő bennszülöttek

találkozhattak (1898 körül)

Poinciána-cincér (Agrianoma spinicollis)

A
 szerzô felvételei
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