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Különös, csodálatos, de ugyanakkor

kissé félelmetes világ fogadta Bírót. 

A trópusi természet burjánzó csodái

ámulatba ejtették, s a furcsa, soha nem

látott „vademberek”, a pápuák úgyszin-

tén – hiszen minderrõl addig csak

köny vekben olvasott. Ám a német

tisztviselõk látványa annál inkább

aggodalomra adott okot: legtöbbjükbe

már csak hálni járt a lélek, olyan beteg-

nek mutatkoztak. A malária volt a leg -

veszedelmesebb kór, ez szedte áldo -

zatait, szinte kiszámítható egyformaság-

gal. Az, aki megérkezése után egy-két

hónappal még nem dõlt ágynak, sze -

ren csésnek mondhatta magát, s még in -

kább az, aki egy év leteltével még élt! 

Fenichel Sámuelt is valószínûleg a

malária okozta vesebántalmak vitték a

sírba, akárcsak sok más fehér embert,

kit a sors erre az egészségtelen vidékre

hozott. A malária kórokozóját  akkor

még nem fedezték fel, a közhiedelem

szerint a mocsarak kipárolgása okozta a

betegséget. A kinint, mint ellenszert vi -

szont ismerték – éltek is vele rendszere-

sen. Friedrich-Wilhelmshafen olyan

veszélyesnek bizonyult, hogy a telepe-

sek hamarosan el is hagyták, s átköl -

töztek a valamelyest délebbre fekvõ

Stephansortba, gondolván, hogy ott

talán kedvezõbb körülmények között

élhetnek. Reményeik meghiúsultak, a

malária tovább szedte áldozatait. Fe -

nichel hamvai is a stephansorti temetõ -

be kerültek… De a malária mellett volt

más nyavalya is, éppen elég. A trópusi

fekélyek, ha nem is okoztak élet ve -

szélyt, szinte gyógyíthatatlanok voltak a

páratelt hõségben, s mivel az anti bioti -

kumok akkor még isme retle nek voltak,

a legkisebb karcolás, seb is könnyen

elmérgedt, gennyesedett. A gyomor- és

bélbántalmak szintén gya koriak voltak;

ezek kórokozóit sem ismerték, s a  gyó -

gyu lás jóformán csak szerencse kér dé -

se volt.

Ilyen körülmények között – ráadásul

szinte teljesen pénztelenül – nem volt

könnyû munkához fogni. Bírót a német

hivatalnokok udvariasan fogadták, de

magának kellett költségeit fedeznie,

élelmezésérõl, lakásáról gondoskodnia.

Ezek nem voltak túl nagy kiadások, de

mégis gondokat okoztak Szerencsére a

tudóst kemény fából faragták, a nélkü -

lözés sem volt számára ismeretlen, így

hát hamarosan teljes lendülettel vetette

bele magát az ezernyi tennivalóba.

Azon a téren is voltak kezdeti nehéz -

ségek, mert a hazai preparálási mód -

szerek itt bizony nem váltak be: min-

den megpenészedett a fojtogatóan

párás hõ ségben, ami pedig ehetõnek

bizonyult a hangyák, egerek, patká -

nyok számára, az meg ezek által ment

tönkre. A trópusi fényképezés csínját-

bínját is ki kellett dolgoznia, mert az
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elõhívás, fixálás nem ment könnyen az

állandóan lan gyos vízben. Nagy erõ fe -

szítéssel ezeket a problémákat sikerült

megoldania – s hamarosan eljött az idõ,

amikor már ugyanolyan hatásosan

tudott dolgozni, akárcsak otthon.

„Rend és béke törvények és
rendõrség nélkül”
A bennszülöttekkel való kapcsolat-

teremtés viszont zökkenõmentes volt.

Jól emlékezett Herman Ottó búcsúsza -

vaira: „Aztán ne feledje, barátom, hogy azok

a vadak is éppen olyan emberek, mint mi

vagyunk!” Nem is feledkezett el errõl

sohasem, ez a gondolat vezérelte õt

mindvégig, hatéves új-guineai munkája

során, s ez volt talán a „titka” annak,

hogy zoológusból sikeres néprajzi gyûj -

tõvé vált. Mert bizony az lett Bíró ból,

függetlenül attól, hogy zoológiai mun -

kás sága ettõl még nem került hát rány -

ba. Megemlékezéseiben fel is jegyezte,

hogy a természetvizsgálóból óhatat-

lanul etnográfus is lesz, ha olyan tájra

kerül, mint Új-Guinea, ahol az õsla ko -

sok megõrizték eredeti életformájukat.

Kétségtelen, hogy felmérte a pillanat

fontosságát – hogy azt, amit õ tapasztalt

ott, az utána jövõk már nem láthatják

majd. Az európai hatás már elkezdte

megváltoztatni a hagyomá nyos tár-

sadalmakat, a csereáruként, ajándék -

ként terjesztett ipari portéka már rá -

nyomta bélyegét a törzsi mûvé szetre és

a mindennapi életre. Bíró egy eltûnõfél-

ben lévõ kultúra egyik utolsó európai

tanúja volt tehát, s a tudo mányos világ

szerencséje, hogy ezt fel is ismerte. 

Különös bepillantást nyert a hely-

béliek életébe közülük választott élet-

társain keresztül is. Bíró ugyanis há -

romszor is nõsült – a pontos részletek

ugyan ismeretlenek ma már –, s fele -

ségei révén rokoni kapcsolatokat épí -

tett ki fontos helyi személyiségekkel.

Hogy miként vélekedett pápua ember -

társairól, azt feljegyzései közül talán ez

példázza legjobban: „Mennyire nem olyan

a természeti ember, a »vadember«, mint a

hogy odahaza elgondoljuk! Milyen hamisan,

mondhatni otrombán ítéljük meg a kõkorszak-

beli ember mûveltségét, erkölcsét és tehetségeit,

s bennök saját õseinket! Leszállítjuk õket az

állatiság színvonalára, hogy magunkat annál

magasabban állóknak láthassuk! Kicsiny tár-

sadalmuk minden elméletet megcsúfol, mert

van köztök erkölcs és szeretet vallás nélkül,

rend és béke törvények és rendõrség nélkül,

szabadság õrök nélkül. Az emberiség tragiku-

ma, hogy a kõkorszakbeli ember bír mindazzal

és sejtelme sincs róla, a mi társadalmunk pedig

ismeri annak mivoltát a legkisebb részletekig,

mikor már csak a neve maradt meg belõle.” 

Bíró gyûjtõmunkája révén a Magyar

Nemzeti Múzeum, s ezáltal a nemzet közi

tudományos világ is felbecsülhetetlen

értékû kultúrkincsekhez jutott. Gondos

megfigyelései, feljegyzései és késõbbi

tudományos közleményei nagy ban

hozzájárultak Új-Guinea nö vény- és

állatvilágának, a pápuák nép rajzának

megismeréséhez. Zooló giai munkája is

roppant értékesnek bizo nyult. Bíró

Lajos volt tulajdonképpen az elsõ olyan

szakképzett, számottevõ természet tu -

dós, aki hat éven át tudott Új-Guineá -

ban  dolgozni. Igaz, elõtte már jártak és

dolgoztak ott mások is, elismert

kutatók, mint pl. Mikluho-Maklai1 és Otto

Finsch2, de egyikük sem tudott olyan

eredményeket felmutatni, mint Bíró.

Munkásságának részleteit megismer-

hetjük Benedek Zoltán csodálatosan

érdekes, olvasmányos „A Szilágyságtól

Új-Guineáig” c. mûvébõl és számos más,

úgyszintén értékes könyvbõl, feljegy -

zésbõl, naplójegyzetbõl – s nem utolsó-

sorban Bíró Lajos emlékirataiból.

Össze foglalóként csak annyit, hogy

munkáját az Astrolabe-öböl környékén

kezdve, rendszeresen végigjárta és fel-
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Bíró Lajosra emlékezve…

1895. november 7-én eljött a pillanat, és Bíró Lajos útnak indulhatott vágyálmainak 
színhelyére. Vonattal Genovába utazott, s onnan a Sachsen nevû német hajóval folytatta

útját Szingapúrba. Ezután már „helyi járattal”, a kis Stettin gôzhajón ment tovább az 
új-guineai Friedrich-Wilhelmshafen felé. 1896. január 1-jén megérkezett a pápuák földjére.

Ez a város – mai nevén Madang – volt Német Új-Guinea igazgatási központja

2.
„Éppen olyan emberek, mint mi”

Az idôs Bíró Lajos



Mindennek ellenére a korabeli hiva -

talos szervek meglehetõsen mostohán

bántak a hazatért tudóssal. Gyenge

kifogásként azt hozták fel, hogy nincs

meg az egyetemi diplomája, ezért nem

sorolhatják az „igazi” tudósok közé!

Mindössze egy kisfizetéses, „tisztelet-

beli” múzeumi állást tudtak neki adni,

és egy zugot a múzeumban, ahol dol -

goz hatott. Bíró Lajos hátralévõ éveit

egy újabb új-guineai expedíció tervez -

ge té sével töltötte. Leghõbb vágya volt,

hogy újra eljuthasson szeretett pápuái

földjére, és folytathassa megkezdett

munká ját. Ez természetesen nem jelen-

tette azt, hogy éveit tétlenül töltötte.

Számos tanulmányt, tudományos és

népsze rû sítõ cikket írt, és jegyzeteit

könyv alakba foglalta. Jó néhány érde -

kes és tudo mányos szempontból érté -

kes utat tett Európa déli országaiba,

Észak-Afrikába, s az Angol Királyi Föld -

rajzi Társaság meghívására Indiá ban 

és Burmában is megfordult. 1926-ban a

sze gedi Ferenc József Tudomány egyetem

tiszteletbeli doktorává fogadta. Talán ez

volt a legnagyobb hivatalos elismerés,

amit Bíró Lajos életében kapott. Sokkal

többet ért ennél a tu dományos világ

elismerése, és a tisz telet, amely még

ma is övezi személyét.

Nagy álma, az újabb új-guineai uta -

zás már nem válhatott valóra. Pedig

edzette magát, készülõdött a nagy útra,

még öreg fejjel is. Törökországban nagy

gya logtúrákat tett, és 1928-ban, 72 éve -

sen háromhónapos, megerõltetõ bul-

gáriai gyûjtõúton vett részt. 1931-ben

már nagyon beteg volt, kiújultak lázai,

és a szövõdmények a máját is megtá-

madták. Tudta, hogy közeleg a vég. Jel -

lemzõen ezt sem tétlenül várta, hanem

több ezer darabból álló magán gyûjte -

ményén dolgozott, hogy azt rendezve a

Nemzeti Múzeumnak ajándékozhassa.

Így élete alkonyán is bizonyította, hogy

életfilozófiája nem változott: rendület -

lenül hitt a haza szolgálatában, s abban,

amit Chyzer Kornélnak 1897-ben írt Új-

Guineából: „A haza nem tartozik nekünk

semmivel, mi tartozunk neki mindenünkkel.

Minthogy nincsenek hálátlan szülõk, csak

hálátlan gyermekek.”

Augusztusban megoperálták, de ez

már nem segített rajta, és szeptember 

2-án végsõ nyugalomra tért. Balázs

Dénes szavait idézve: „…a magyar tudo -

mány egyik legáldozatvállalóbb, önzetlen ku -

ta tó ját vesztette el benne, akinek töretlen mun -

kássága Kõrösi Csoma Sándoréval vethetõ

egybe.”

(Vége)

Dr. Hangay György

1Mikluho-Maklai (1846-1888) pontosabban

Николай Николаевич Миклухо-Маклай,

orosz antropológus, néprajz-és természetku-

tató. Az 1870-es évek során több hosszabb-

rövidebb idõszakot töltött Új-Guineában.
2 Otto Finsch (1839-1917), német ornitológus,

múzeumigazgató, majd (1884-ben) császári

tanácsos Német Új-Guíneában. Új-guineai

tartózkodása folyamán természetkutatással

is foglalkozott, de idejének javarészét állami

ügyek intézésével töltötte. 1885-ben

felfedezte a Sepik folyót.
3 Robert Koch (1843-1917) orvos, bakterioló-

gus, Nobel-díjas kutató
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dolgozta a számára elérhetõ vidékeket.

A sziget északi partvidékén mintegy

600 km-t utazott, többször megfordult 

a Bismarck-szigetcsoport szigetein, s

be hatolt az Oertzen-Hansemann és

Konstantin hegységek völgyeibe is. Sok

ezer preparált állatpéldány és nagy

mennyiségû etnográfiai tárgy volt

ezeknek az utaknak eredménye, melye -

ket gondos rendszerességgel csomagolt

és küldött haza a múzeumnak.

Kétéves megfeszített munka után – jó

néhány maláriaroham, trópusi fekély

és egyéb betegség következtében –

szervezete kimerült, és kénytelen volt

rövid pihenõre menni Szingapúrba és

Kuala Lumpurba. 1898-ban Új-Guineá -

ba visszatérve folytatta munkáját, ezút-

tal a Huon-öböl táján, behatolva a

Huon-hegységbe, és elsõ európaiként 

a félsziget belsejébe is. 1899-ben tért

vissza ismét az Astrolabe-öbölbe,

Stephan sort ba. A malária nagyon kí -

noz ta, állapota egyre rosszabbodott, s

már-már azon volt, hogy Új-Zélandra

utazik gyógyulni, amikor 1900. január 4-

én Stefansortba érkezett Robert Koch3. 

A nagyhírû tudósnak sikerült kigyógyí-

tania õt, legalábbis egy idõre. Bíró nem

csak paciense, hanem munkatársa is

volt Kochnak: segített a helyi beteg -

ségek kórokozóinak felismerésében.

Koch-hal és a német kormányzóval

bejárták Új-Macklenburg (ma New

Ireland) szigeteit, késõbb pedig egy dán

koprakereskedõvel eljutott Új-Pome -

rániába (ma New Britain), és a Vitu-

szigetekre is. Ahol megfordult, min-

denütt dolgozott, gyûjtött, megfigyelt és

jegyzetelt. 1900 vége felé egészsége

ismét nagyon megromlott, így hát

kénytelen volt kedvezõbb éghajlat alá

húzódni; ezúttal Ausztráliába, Sydney -

be. Itt sem tudta azonban tétlenül töl-

teni idejét: számos gyûjtõkirándulást

tett a város környé kén és a nem

messze emelkedõ Kék-hegyekbe. Az

innen származó rovar példányok is

mind a Nemzeti Múzeum ba kerültek.

Alig egy hónapot töltött Ausztráliában,

s máris hívta a köteles ség, vissza Új-

Guineába. 1901 február jában egy né -

met hadihajóval ismét ellátogatott a

Vitu-szigetekre, majd Stephan sortban

folytatta a gyûjtést. 

„Nincsenek hálátlan szülõk, 
csak hálátlan gyermekek”
Lassan eljött azonban a búcsú ideje, s

december 27-én véget ért a nagy

munka, Bíró Lajos búcsút mondott Új-

Guineának. A hazaút pontosan nyolc

hónapig tartott. Útközben végigjárta 

– és gyûjtötte – Délkelet-Ázsia egzotikus

tájait, Ceylont (ma Sri Lanka), Bombayt

(ma Mumbai), az arábiai Muscatot (ma

Oman fõvárosa), s végül Aden és

Alexandria érintésével visszaérkezett

Európába. 1902. augusztus 27-én érke -

zett meg Magyarországra.

Gyûjtéseinek összegezése csak sej -

teti munkájának jelentõségét. A zooló-

giai anyag mintegy 200000 példányt

számlált, s a néprajzi tárgyak összes -

sége meghaladta a hatezret. De Bíró

érdemeit nem csak a gyûjtött anyag

mennyisége szerint mérjük. Az óriási

gyûjtemény csak tárgyi bizonyítéka

kutatásainak. Annak, amit ott tapasztalt,

nagy lendületet adott a kor természet -

tudományának és a kibontakozó etno -

ló giai kutatásoknak. Bíró anyagán már

több mint egy évszázada dolgoznak a

kutatók, de a munka még mindig befe-

jezetlen. Eddig mintegy 2000 új állatfajt

írtak le belõle, ebbõl 22 nem és 150 faj

viseli gyûjtõjük nevét. A hazajuttatott

néprajzi tárgyak, fényképfelvételek fel-

dolgozásához sok kitûnõ magyar és

külföldi etnológus neve fûzõdik.
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