
KRIZSÁN LÁSZLÓ

A NYUNGVE íRÁSBELISÉG MEGTEREMTÖJE. .

Tanulmányunk tárgya Afrika újkori történelmének egy olyan eseménye, amely
nem látványos külsőségekközött ment végbe, és kívül is esik a fekete kontinens
múltjával foglalkozó szokványos kutatások körén, Afrika művelődéstörténetében

azonban mégis - néhány esztendőresűrített - korszakot jelent.
A nyungve írásbeliség megalkotásának és rövid virágzásának krónikáját idéz-

zük. '
Az esemény hatalmas kultúrtörténeti jelentósége mellett egy szerényebb kö

rülmény is az emlékezésre ösztönöz: a nyungve írásbeliség megalkotója, Czímer
mann István 100 esztendeje, 1885-ben indult el Afrikába.

Az Afrikába vezető életút az ősi Szepességben kezdődött. Szomolnok-Hután
született 1849. március 29-én. A helység földesura a királyi Kamara volt, és kö
zelben-távolban számos kincstári bánya s üzem működött. Ezen üzemk valame
lyikében dolgozott Czímermann István édesapja, az elemi iskola elvégzése után
itt vállalt írnoki állást a kisfiú is, hogy megkeresse továbbtanulásának költségeit.
Négyesztendei munka után végre együtt volt a pénz, és 1866-ban beiratkozha
tott a lőcsei gimnázium első osztályába. Az akkori oktatási rend szerint tíz esz
tendős gyermekek voltak osztálytársai. Neki meg már serkent a bajusza. A ne
gyedik osztályban, mint húszéves legényt, besorozták katonának. Az elkésett
diák itt is szorgalmasan tanult, és két évet sikerült is behoznia. Hat év alatt vé
gezte el a gimnázium nyolc osztályát. Huszonhárom éves korában tett érettségi
vizsgát.

1873 őszén beiratkozott a pesti Tudományegyetem bölcsészeti karára, de né
hány hónap után lemondott a tanári hivatásról. Jelentkezett a váci papnevelő in
tézetbe. Kiváló szellemi képességei hamarosan reá irányították elöljárói figyel
mét és Rómába küldték. Itt végezte el a teológiát, s papként, doktori címmel tert

- vissza hazájába. .
Itthon 1878-79-ben Dunaharasztin volt segédlelkész. De sem ebeosztásában,

sem a püspöki székvárosban, Vácott, nem találta helyét, s a reá jellemző gyors
elhatározással fordított élete folyásán: 1879 szeptemberében belépett a jezsuita
rendbe. Így került Kalocsára, melynek gimnáziuma, a hajdani híres Piarista
Gimnázium, ahol az 1831-33-as tanévben az Afrika-kutató Magyar László is ta-
nult, a XIX. század második felében a jezsuiták igazgatása alá került. .

Kalocsai tanárkodása idején szerzett tudomást Czímermann arról, hogy a por
tugál Mozambik gyarmat területén szervezett Zambézi Misszió számára a Rend

.hithirdetőket keres.
Egész érdeklődésével nyomban Afrika felé fordult, és minden energiájával ar

ra törekedett, hogy maga is mielőbb a Zambézi Misszió tagja lehessen. Rendtár
sai, akik ismerték Czímermann hevülékeny, gyors és váratlan elhatározásokban
bővelkedő életét, úgy vélekedtek, hogy múló -hangulat ez nála, amely majd elmú
lik. Csak a ginmázium igazgatója, Menyhárth László vette komolyan, és segítette
az afrikai terv megvalósulását. Talán azért, mert titokban ő is már régen Afriká
ról álmodozott. 1885 nyarán megérkezett elöljárói engedélye. "Hosszú útra in
dulok _. _aR. P. Generális megengedte, hogy én Afrikába, a Zambezi Misszióba
mehessek ... Ez volt mindig fővágyam... "1 .
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A lelkiismeretes felkészülés szinte minden idejét lefoglalta. Az engedély el
nyerésekormég alig tudott többetAfrikáról,mintamennyit a lexikonokból bárki
kiolvashatott, de néhány hónap múlva már előadásokat tartott a fekete konti
nensről. Előadásait igen nagyérdeklódés kisérte. Czímermann minden alkalom
mal gyűjtést rendezett hallgatói között a Zambézi Misszió javára. Kibocsátott
úgynevett "Zambézi sorsjegyeket" is, és örömmel tapasztalhatta, hogya segítő

szándék sokkal erősebb, mint remélte. Egerben például nem volt elég a kibocsá- .
tot sorsjegy és a "pénzre nézve minden tekintetben igen jól ment a dolgom. Én
ezen hat nap alatt 200 forinthál többet kaptam a Zambézi Misszióra."
Késő őszre fordult az; idő 1885-ben, mire elindulhatott oda, ahol "egy testileg

és lelkileg szegény nép várta munkáját'', A messze indulók szokása szerint szám
ba vette és elosztotta javait. De csak néhány könyv képezte minden "vagyonát".
Ezeket osztotta el. Saját úti poggyászában is többnyire csak könyvek voltak,
Afrikáról szóló leírások.

1886 februárjában érkezett meg az Indiai-óceán partjári fekvő kelet-afrikai
Quelimane városába. Néhány évtizeddel korábban David Livingstone e várost a
mocsári láz egyik fészkének nevezte: "Quelimane iszapos zátonyon épült és ter
jedelmes mocsarakésrizsföldek övezik. Ha itt 3-4 lábnyira leásnak, már vizet
találnak, ennek következtében süllyednek a házak falai ... mondani sem kell,
hogy Quelimane nagyon egészségtelen. Itt mindig készen kell lenni a hidegláz
ra."2

Czímermann nyomban érkezése után megbetegedett. A betegséget jól ismerő

helyi kollégái mintegy háromhónapos kényszerpihenőtjósoltak neki, de "nem
csak három, hanem hat hónap is elmúlt, míg Quelimanét elhagyhattam. Augusz
tus vége felé .~lindultam Quelimanéból és iparkodtam vágyaim célját, Afrikabel
sejét elérni. Ot napi utazás után elérkeztem Mopeába, hol a Zambézi láz újra há
rom napig ágyhoz szegezett, de enyhülése után mégis tovább folytathattam uta
mat."

A láz fél esztendőn át tartó meg-megújuló rohamai - akkor, midőn a vállalt
feladathoz még hozzá sem kezdhetett -', más embert bizonyára meghátrálásra
késztettek volna. Czímermann úgy magyarázta magának ezt az állapotot, hogy a
láz hevében és verejtékében most edződik szervezete, akár az acél tűzben és
vizben.

Betegágyában kezdett hozzá a nyungve nyelv tanulásához. A nyungve vagy
chinyungve volt az a nyelv, melyet a Chire vidéktől a portugál birtokok nyugati
határáig legtöbben használtak a Zambézi mentén. A nyungve nyelv legnagyobb
összefüggő szígetei éppen azon a vidéken, Senna és Tete körül alakultak ki, ahol
a Zambézi Miszió Boroma nevű állomása is feküdt, ahová Czímermann igyeke
zett volna. E nyelvről a helyszínre érkezésekor csupán annyit tudott, hogya ban
tu nyelvek családjába tartozik. Előzetesen semmiféle ismeretet nem tudott
összegyűjteniróla. Irodalmat vagy nyungve szövegeket Európa legtekintélyesebb
tudományos központjaiban, legnagyobb könyvtáraiban sem talált. Ilyen szak
könyvek csak évekkel Czímermann halála után jelentek meg,' és bizonyos, hogy
Czímermann fordításai, máig lappangó szótár-kézirata és az általa publikált
nyungve szövegek nagyban járultak hozzá az-európai .kutatók későbbi eredmé
nyeihez. De 1886-ban, amikor Czímerman-nak a nyelvet el kellett sajátítania,
nem volt egyetlen szakkönyv, ismertetés vagy szótár sem. A nyungve írásbeliség
nem létezett.

A nyungve írásbeliség Czímermann szógyűjtésével kezdódőtt: "szorgalmasan
tanulom a portugálok és a négerek nyelvét - írta Quelimaneból 1886. július
19-én -, csakhogy ~z utóbbi nagyon nehezen megy, mert nincs semmiféle köny-
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vern, amelyből tanulhatnám, csak a négerektől elejtett, s általam gondosan
összeírt egyes szavakkal kell a boldogulást megkísérelnem."

A "gondosan összeírt" szavak e jegyzéke alkotta Czímermann nyungve szótá
rának magvát. A jegyzék az évek folyamán állandóan bűvült és a nyungve nyelvű

Biblia megjelenése idején állaga nem lehetett kevesebb 20-25 OOO szónál.
Csaknem négy évtizeddel korábban hasonló módszerrel sajátította el, egy má

sik portugál gyarmaton, az angolai tengerpart mögöttes területein élő népek ál
tal beszélt nyelveket a legnagyobb magyar Afrika-kutató, Magyar László is. Ma
gyar Lászlónak afrikai neve is e nyelvtanulás gyakorlatainak emlékét őrzi, ami
kor minden eléje kerülő tárgy nevét megkérdezte a környezetében levő afri
kai aktól. A portugál "mi, micsoda, hogyan" - como - kérdőszó gyakori ismételge
tése miatt a bennszülöttek Engana Komo - Komo úr, azaz "Kérdező úr"-nak ne
vezték el.

Czímermann is ehhez hasonlóan, kérdező módszerrel tanult. Számára is csak
egyetlen forrás létezett a törzsi nyelvelsajátításához: a nép nyelvkincse. Ez a
forrás azonban - bármennyire kiapadhatatlan és bőséges volt is - csupán kezde
ti fokon elégíthette ki igényeit. A nyelv belső törvényeiről a bennszülöttektől

semmi felvilágosítást nem remélhetett. A nyelv természetét és titkait magának
kellett, számos kísérlet, példa és deduktív próbálkozás segítségével kielemeznie.
E munkájával nem kevesebbet végzett el, mint a nyungve nyelv szabályainak fel
tárását, meghatározását és rendszerbe foglalását, más szóval, megalkotta a nyelv
gr;ammatikáját és lehetségessé tette a nyelv használatát nem anyanyelvi közeg
ben és nem anyanyelvűekszámára is.

Ez a hatalmas, és túlzás nélkül állíthatjuk, hogy egész Afrika művelődése

szempontjából igen jelentős teljesítmény rendkívül gyorsan bontakozott ki. Em
lítettük, hogy Afrikába érkezésekor Czímermann a nyungve nyelv ismeretében a
null-ponton állt, és az anyanyelvű bennszülöttek társaságán kívül semmi külső

segédeszköz nem állott rendelkezésére a nyelvelsajátításához. A nagy szorga
lommal elkezdett tanulást azonban hátráltatta elhúzódó betegsége. A Zambezi
láznak még hónapok után is meg-megújuló rohamairól egyik leveléből élethű ké
pet alkothatunk.

"Már úton is voltam Tete felé, de Mopeába érkezvén megkaptam a Zambézi
lázt, és az ott töltött öt nap alatt oly rosszul lettem, hogy főnököm már-márazt
hitte, .hogy belehalok. A láz folytán gyomrom képtelen volt valamely étel fölvéte
lére. Igy feküdtem több napon át, éspedig el.einte azon roskatag házban, ahol a
levegő igen rossz volt és ahol ágy gyanánt egy ajtó szolgált - nem lévén más bú
tor az egész házban. Később főnököm átvitt a Zambézi partjához, remélvén, hogy
a hely- és levegőváltozás jól fog hatni. Itt a Zambézi partján elhelyezett egy né
ger kunyhóban, amelyen az ajtón kívül más nyílás nincs, itt a kunyhóban feküd
tem a földön, a tűz mellett, mely a kunyhó közepén azon célból égett, hogy távol
tartsa a sok moszkitót ... Miután e kunyhóban három napi tartózkodás után
sem javult a helyzetem, elöljáróm visszavitt Quelimanéba ... "

Pontosan nem tudjuk, hogy mennyi időbe került a nyungve nyelv "meghódítá
sa" az állandósuló trópusi láz állapotában, de azt tudjuk, hogy 1887 őszén, tehát
bámulatosan gyorsan, másfél esztendővel Afrikába érkezése után már olyan
nyungve szovegeket tanított Czímermann az általa alapított boromai missziós
iskolában, melyeket ő maga írt, a bennszülőttek nyelvén. Ezek az első, Czímer
mann-féle nyungve szövegek kizárólag vallásos témájúak voltak, és a tanulók
egyelőre hallás útán sajátították el, mivel a nemrégen működő iskolában az- írás
elsajátítására még nem volt elégséges idő: "Jelenleg összeírtam egy kis katekiz
must, megtoldva egy rövid imádságos könyvvel a szegény négerek számára,
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amelyből aztán fekete gyermekeim ismételgetik azt, mit nekik naponként magya
rázok. Csakhogy nem tudom, vajjon mikor és hol látja majd e könyv a napvilá
got? Annak nyomtatása vajmi nehéz Afrikában."

A nyungve írásbeliség megalkotásának művét az afrikai gyermekek írás- és olva
sás-készsége tette teljessé. Czímermann iskolája 1888 elejére érte el ezt a korsza
kot jelentő eredményt. "Fekete kis növendékeim igen szepen haladnak az iskolá
ban. Mindnyájan jól tudják a katekizmust, melyet számukra kaffer nyelvre át
fordítottam, , , A nagyobbak olvasnak és írnak már, és mindnyájan iparkodnak
tehetségük szerint a tanulásban." Az olvasás ekkor még csak a kézirással készült
szövegek megfejtését jelentette. Nyomtatott nyungve írás ekkor még nem léte
zett, Az első nyomtatott nyungve szöveget, a Czímermann által összeállított
imádságoskönyvet, Nataiban készítették 1888 végén vagy 1889 elején az ottani
trappista szerzetesek nyomdájában.

1889 tavaszán Czímermann Európába utazott, hogy személyi és anyagi segítsé
get szerezzen a Zambézi Misszió számára. Európai tartózkodását arra is felhasz
nálta, hogy kinyomtassa az általa írt és fordított "kaffer könyveket'". "Három
más kaffer könyvemet, melyeket Afrikában írtam, itt Lisszabonban szeretném ki
nyomtatni. Ezt az ügyet is most rendezem." Később, Czímermann és Menyhárth
László közrermíködésével, az Alsó-Zambézi menti Chupangi helységben saját
könyvnyomdát is sikerült berendezni. A nyomda egyik legfontosabb eszköze és
feltétele volt az írásbeliség fenntartásának és kiterjesztésének. A másik fenntar
tó bázist a misszió iskolái képezték.

Az iskola és a réndszeres népoktatás gondolata Czímermann Istvánnal együtt
jelent meg a Zambézi mentén. Korábban Afrika e térségében a bennszülöttek
nek sem saját, sem idegenek által fenntartott iskolái, vagy ehhez hasonló, szer
vezett oktatást szolgáló intézményei nem voltak. A tudatlanság szinte az egész
földrészt abban a "sötét és primitív állapotban" tartotta, melyet az európaiak oly
sokszor kárhoztatták, de megszüntetése érdekében semmit sem tettek. Ellenke
zőleg! A négerek tudatlanságát olyan szövetségesnek tekintették, amely hatható
san képes előmozdítania gyarmati uralom kiterjesztését és megszilárdítását a fe
kete kontinensen. Ebből az időszakból, Afrika felosztásának éveiből származik
egy mondás, melynek eredetét pontosan nem ismerjük, de melyet nemzetiségre
való tekintet nélkül, csaknem valamennyi Afrikában szolgáló gyarmati tisztvise
lő magáévá tett. "Az okos néger rosszabb, mint egy járvány!" - vélték, és ennek
megfelelőencselekedtek.

A gyarmatpolitika ilyen törekvései mellett léteztek a bennszülöttek oktatásá
nak hatalmas objektív akadályai is. Ezek sorában a legerősebb gátló tényező ta
lán az írásbeliség hiánya és ennek következményei voltak. Czímermannig a Zam
bézi mentén a tanításnak egyszerűennem volt eszköze és tárgya. Nem volt okta
tásra alkalmas nyelv és tananyag. A nyelvi közlés kizárólag a legegyszerűbb gon
dolatok és indulatok kifejezésére szorítkozott, a létezésnek azon szűk skáláján,
amelyen a bennszülöttek éltek. Arra, hogy a bennszülöttek nyelvét alkalmassá
lehet tenni és felhasználni ismeretek közlésére, illetve az írás révén - az ismere
tek tárolására és reprodukálására, senki nem gondolt. Ha Czímermann előtt va
laki már foglalkozott is hasonló gondolatokkal, nyilván elriasztotta az elvégzendő

feladatok sokasága, amelyek színte megközelíthetetlenné tették az afrikaiak nyel
vét. Ily módon a bennszülöttek nyelve - és természetszerűen maguk a bennszü
löttek is - kívül rekedtek azon iskolák falain, melyeket európaiak létesítettek
Afrikában a XIX. század utolsó negyedében. Czímermann - útban állomáshelye
felé - Fokvárosban meglátogatott egy ilyen afrikai iskolát, amelynek csupán
annyi köze volt Afrikához, hogy Afrika területén építették. "Capetownban be-

116



mentünk az Iskola-testvérekhez is, megnéztük intézetüket, meglátogattuk a. há
romszáz fiút, kiket az elemi iskolákban a jó Testvérek oktatnak Afrikai négere
ket az iskolákban nem láttam, velük csak az utcán találkoztam."

Czímermann nem ilyen iskolákat képzelt el, ahol európai nyelveken, európai
tisztviselők vagy katonák gyermekeit tanítják. Az ő iskola-ideálja a szó legsze
rosabb értelmében afrikai volt; a bennszülöttek nyelvén, afrikai tanulókkal. Es
ezt az elképzelését Boromában meg is valósította. "Fő és majdnem kizárólagos
foglalkozásom kis gyermekeim nevelése és oktatása, és gyakorlása a négerek
nyelvében, melyre eddig már több hasznos és nagyon szükséges könyvecskét át
fordítottam és összeállítottam. Ilyen egy kis kaffer katekizmus, egy rövid bibliai
történet, egy imádságos könyvecske, a vasárnapi epistolák és evangéliumok ... "
"Azonkívül berendeztem itt egy kis néger konviktust, ahol jelenleg már negyven
kis fekete gyermekem van, kiket nagyobbrészt olcsón vettünk az itt még mindig
divatozó rabszolgakereskedésben. Egy 4-8 éves gyermeknek az ára 4-8 forintot
érő vászon. Föladatom most növendékeim számát szaporitani., amennyire azt
mostoha anyagi körülményeink megengedik."

Az iskolák és tanulóik számának növelésére akkor kínálkozott alkalom,
miután 1890-ben a Zambézi Misszió személyi és anyagi erősítést kapott.
Menyhárth László ekkor átvette a boromai állomás vezetését, Czímermann pe
dig Zumbó helységben, Mozambik gyarmat nyugati határán létesített telepet, ter
mészetesen iskolával. "Azon esetben, ha Zumbóban megvetheti lábát, a Zambézi
folyam mentében sok helyütt lehet majd iskolát állítani." Erre 1890 után azért is
jó reménye lehetett, mert az 1889/90-es esztendő fordulóján magyarországi és,
európai gyűjtőútjaalkalmával jelentős összeget sikerűlt összegyűjtenie a Zambé
zi Misszió számára. "Eddig gyűjtöttem már 50 OOO forintnál többet, és ezzel le
het már szegény négereken segíteni."

Czímermann afrikai iskolái sokkal több pénzt emésztettek fel, mint az állami
költségvetésekből fenntartott hasonló európai tanintézetek. A tanulókat itt min
denekelőtt ki kellett váltani a rabszolgasorból. Ezek az iskolák a szó valódi értel
mében rabszolga-iskolák voltak. Szabadságukat éppen csak elnyert, tegnapi rab
szolgák töltötték meg az iskolapadokat és ezek a rabszolgák váltak a nyungve
írásbeliség első hordozóivá a Zambézi mentén. 1890 után Czímermann nemcsak
a gyűjtésből származó összeg felhsználására számítva bízott a tanulók számának
növekedésében, hanem azért is, mert az általa létesített zumbói állomás környé
kén a rabszolgák ára jóval alacsonyabb volt. " ... egy kis néger fiú vagy fekete
lányka felében sem kerül annyiba, mint Boroma vidékén."

A kiváltás mellett további és állandó költséget jelentett a tanulók élelmezése,
ami "neh,éz, ha nagyon keveset és nem mást, mint csak vízben forralt lisztet esz
nek is." Ehínséges esztendőkben különösen magasra szöktek az iskola múködé
sével járó kiadások. De más megoldás nem létezett. Olyan közegben kellett rend
szeres iskolai oktatást megvalósítani, melyben már maga az iskola fogalma is ért
hetetlen, a bennszülöttek életvitelétől, évszázados szokásaitól pedig teljesen ide
gen volt. A szülők a világ e térségében nem iskolába küldték gyermekeiket, ha
nem eladták rabszolgának. A gyermek gyakoribb árucikk volt a piacokon, mint a
baromfi vagy a háziállatok. Mert ez utóbbiakhoz mint táplálékhoz jobban ragasz
kodtak a családfők, mint gyermekeikhez, akik csak növelték az éhesek, az ellá
tásra várók számát.

E rabszolga-iskolák eredményes rmíködését megdrágította aza körülmény is,
hogy a gyarmati adminisztrációtól semmiféle támogatást nem kaptak. Ellenkező

leg! A többnyire büntetésből Afrikába helyezett gyarmati tisztviselők, vagy a
gyors meggazdagodást hajhászó gátlástalan európai telepesek, de a gyarmatosító
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hatalom hivatalos kormánykörei is, ellenezték és akadályozták a négerek okta
tását. Czímermann e helyzet megszüntetése érdekében, 1889-es európai útja
alkalmával, a legmagasabb fórumoknál járt el. "Jelenleg itt Lisszabonban vagyok
-írta egyik volt rendtársának Kalocsára -, a portugál kormánynál a misszió több
ügyét kell rendeznem. Jól tudja On is, hogy ha az európaiak kényük-kedvük sze
rint bánhatnak szegény szerecsenekkel, nagyon megbéníthatják a hithirdető

civilizáló tevékenységét. Mennyi mindent kell ez irányban elintézni! Csak lega
lább egyes területeken akadálytalanul taníthassuk a négereket, s a civilizált be
vándorlók nem civilizált erkölcsei le ne rontsák, amit fölépítettünk! Már több

. miniszterrel tárgyaltam ezekben az ügyekben."
Czímermann iskoláinak az anyagi biztonságot s ezzel a fennmaradás lehetősé

gét végülis azok a míntagazdaságok nyújtották, melyeket Menyhárth László léte
sített, s amelyek nem csupán az iskolákat tették önellátóvá, hanem ínséges idők

ben a lakosság élelmezéséhez is jelentősen járultak hozzá.
Az anyagi biztonság mellett a szellemi kiteljesedés ideje is az 1890 utáni kor

szakra esett. Ekkor évenként mintegy 100-120 afrikai sajátította el a Zambézi
Misszió boromai és zumbói iskoláiban az írás és olvasás tudományát, és 1897-ig
több százra növekedett együttes számuk. A Zambézi mentén akkoriban több kép
zett afrikai élt, mint talán Fekete-Afrika egész területén együttvéve, és a néhány
esztendővel előbb még teljesen ismeretlen "primitív törzsi nyelv" - a nyungve ~

Afrika egyik leginkább kiművelt és legsokoldalúbban használt kultúmyelvévé ala
kult Czímermann István áldozatos munkája nyomán. E nyelven rendszeres isko
lai oktatás folyt, iskolai tankönyvek és vallásos irodalom jelent meg nyungve
nyelven.f közöttük az emberiség olyan szellemi alkotása, mint a Biblia.'

A nyungve-Biblia megjelenése Czímermann életművének betetőzését is jelen
tette. A bennszülöttek nyelvére fordított Biblia nem egyszerű imádságos- vagy
tankönyv volt '- bár ezek kultúrtörténeti jelentőségétsem kívánjuk kisebbíteni -
hanem egy törzsi nyelv "civilizálásának" dokumentuma. Az iskolai tan- és imád
ságos könyveket Czímermann csábítóan szép kötésben adta ki. Bőrbe kötve, dús
aranyozással, hogy a tanulók, mint valami ékszert, vagy gyönyörű játékot, szíve
sen és sokszor vegyék kezükbe. A Biblia víszont éppen komolyegyszerűségével

reprezentálta a benne megtestesülő tudományos feladat nagyságát és kultúrtör
téneti jelentőségétaz afrikai írásbeliség fejlődésében.

De mit is jelentett konkrétan törzsi írásbeliséget alkotni, egy regionális törzsi
nyelvet irodalmivá tenni a XIX. századvégi Afrikában? A kérdésre adandó vá
laszhoz az írásbeliség afrikai múltját kell vázlatosan áttekintenünk,

Fekete-Afrikát - a Szaharától délre fekvő területeket - gyakran emlegetik
írásbeliség nélküli kontinensként. Ezt az elnagyolt és általánosító véleményt a
lakosság írástudatlanságának óriási - helyenként 100%-os - aránya sugalmazta.
A-valóság ezzel szemben az, hogy Afrika területén fejlett írásbeliségek is létez
tek. A X. században a szuahéli, a XIII. században pedig a kanuri, arab írásjeleket
használó írásbeliség alakult ki a keleti partvidék, illetve Nyugat-Afrika térsé
gein. Néhány esetben kisebb nyelvcsoportokhoz tartozó vagy izolált nyelvet be
széló népek múltjában is kimutatható az írásbeliség megléte. A XIX. század
30-as éveitől néhány ősi írásrendszert afrikai uralkodók és vezetök kezdeménye
zésére megreformáltak. 1833-ban Momolu Duwalu Bukare újította fel a vai írás
jelrendszerét. Ezt a szótagírást a Libéria és Sierrá-Leone területén élő mandingo
népek használják. Valamelyest a rovásírásra emlékeztető jeleikkel lejegyezték a
nép eredetének legendáit és a múlt érdekes hagyományait. Lefordították a Biblia
és a Korán egyes fejezeteit is. 1920-ban a vai írást némileg ismét módosították.
Nyugat-Afrika e térségében a Loma és a Kpelle szótagírás is elterjedt. Ezek is
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figurális, a vai-hoz hasonló jelrendszert használtak. Ugyancsak a vai írás jellegét
őrizte az 1920-as években Kisimi Kamara által a síerra-leonei mende nyelvűek

számára alkotott írás.
Kamerunban a XX. század elején vezette be Ibrahim Njoya szultán a bamoun

írást. Ez eredetileg mintegy 500 ábrát és képszerű jelet tartalmazott, s ezért szin
te csak "jelképesen" létezett, használni nem is igen lehetett. A komplikált ba
moun írást többen, több ízben próbálták használhatóvá tenni. Maga Njoya is
négy alkalommal' egyszerűsítette az általa bevezetett írást. E beavatkozások. kö
vetkezményeként az óriási jelkészlet lényegesen lecsökkent, és 1930 táján már
csupán 80 egységb ől állott. - Az 1920-as 30-as években született meg Délkelet
Nigériában a 32 jelból álló, egészen eredeti, más írásokkal nem rokonítható ikpa
betűírás, és ugyanitt elevenítették fel az uralkodók környezetében hajdan titkos
írásként használt nsibidi írásjeleket.

Ezek az írások belső, afrikai fejlődés eredményeként jöttek létre, az akan, az
ibo, a hausza, az eve, a ganda, a zulu és még néhány más írásbeliség viszont kül
ső segítséggel, a misszionáriusok tevéken.ysége nyomán alakult ki a XIX-XX.
század fordulóján, hasonlóan a Czímerrnann által megalkotott nyungve írásbeli-
ség létrejöttéhez. .

Az írásbeliséggel rendelkező afrikai helyi nyelvek száma a XIX. század végén
elenyészően csekély volt a korabeli szóhasználattal "primitív"-nek nevezett, írás
beliség nélküli nyelvek tengerében. A fekete kontinensen 90 fő nyelvcsoportot
tartanak nyilván. E csoportok mindegyikébe több tucat, esetleg több száz önálló
nyelv, vagy ilyennek tekinthető dialektus tartozik. A bantu nyelvek csoportjának
például-- ahová a nyungve nyelvet is sorolják - 350 tagja van. Ezek közül a XIX.
század utolsó évtizedeiben csupán néhány rendelkezett önálló írásbeliséggel.
Ilyen közegben a nyelvművelés bármilyen formája is úttörő jellegű, művelődés

történeti jelentőségű tevékenység volt, írásbeliség megalkotása pedig a legfonto
sabb feltétel és eszköz biztosítását jelentette egy népcsoport számára a művelő-
déshez. .

Czímermann életműve azonban még e hatalmas szolgálatnál is többet jelen
tett: ő nem csupán az eszközt, a feltételt biztosította a művelődéshez, hanem a nép
oktatás konkrét, gyakorlati megvalósítója volt Afrikában. Nemcsak írásbeliséget
alkotott, hanem iskolái révén közeget, könyvek kiadásával pedig eszközt terem
tett az írásbeliség fennmaradásához és fejlődéséhez. Ez a komplexitás teszi egye
dülállóvá Czímermann életművét az afrikai művelődéstörténetmajdan megíran
dó krónikájában.

Végül foglalkoznunk kell a nyungve írásbeliség és a Zambézi Misszó iskolái
ban megvalósított népoktatás olyan vonatkozásaival is, amelyek fontos társadal- .
mi mozgások csíráit hordozták magukban. Teljes joggal beszélhetünk ez esetben
népoktatásról, mivel Czímermann iskoláit nagyrészt rabszolgák utódai, szolga
ságból kiváltott vagy arabszolgaságból megszökött fiatalok népesítették be. A
tudás a társadalom legnyomorúságosabban élő rétegébe hatolt be, egyelőre csak
hajszálerek mikro-méreteinek arányában, de a jövőt illetően reménykeltően. A
tanyanyagban, a vallásoktatás mellett, helyet kaptak a közismereti tárgyak és
egy kézműves mesterség elsajátítása. .

Czímermann kezdettől fogva nagy figyelmet fordított az általános ismereteket
nyújtó tananyagra. Olyan tantervet állított össze tanulói számára, amely öt rész
ben a legfontosabb közismereti tárgyakat tartalmazta. Szólt Afrika felfedezésé
ről, népeiről és történelméről, a fekete kontinens hegy- és vízrajzáról és ezen
belül a szűkebb pátria, a Zambézi vidékének természeti viszonyairól. Az Afrikán
kívüli világról három fejezetben a világtörténet jelentős eseményeit, nagy embe-
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rek életrajzát és a technika történetét tartotta fontosnak megtanítani. Ez az afri
kai viszonyok között páratlanul korszerű tananyag 1890-ben, Menyhárth Lász
lónak az oktatásba való bekapcsolódásával jelentősen bővült, természettudomá
nyi ismeretekkel, földművelési, növénytani alapfogalmakkalés gyakorlatitudni
valókkal. A nyungve mellett bevezették a portugál nyelv rendszeres oktatását is.
Talán semmi nem jellemzi beszédesebben iskolái sikerét, mint az az eset, ami
kor a missziós iskola egyik növendéke levélben akarta megköszönni a Kalocsá
ról kapott ajándékokat. Nyungve nyelven írta meg a köszönő sorokat. De, miután
megtudta, hogy ezt a nyelvet a távoli országban, ahonnan az ajándék érkezett,
nem ismerik, portugáiul írta meg a levelét.

Történt mindez a Zambézi-menti Boromában, 1893-ban a Kamangu nevű ti
zenkét esztendős kisfiúval, aki 1890-ben még rabszolga volt. A közismereti tár
gyak mellett kötelező kézműves mesterségek közül Kamangu a szakács mester
séghez vonzódott.

Az ipari oktatás ismét olyan eleme volt a Zambézi menti iskolának, amely a jö
vőt tekintve fontos társadalmi rétegképző szerepet tölthetett volna be, hatással
lehetett volna a társadalom összetételére, gyorsíthat-ta volna a tradicionális afri
kai társadalmak fejlődését.

Az írásbeliség megteremtésének további közvetett, ugyancsak hosszú távon
jelentkező, de talán legfontosabb hatásaként az érintett népek tudatában, a kö
zös nyelv segítségével, kialakulhatott volna a közösségi tudat, az együvé tartozás
érzése, amely nélkülözhetetlen talaj a "nemzeti" tudat csiréinek kibontakozásához,
annak a "politikai" közeledésnek megvalósulásához, melyet addig a közös nyelv
hiánya meggátolt.

A történelem alakulása miatt mindezek megvalósulatlan lehetőségek marad
tak. XIX. század végén a gyakorlatban is végbement Afrika felosztása. Az euró
pai hatalmak által megszerzett afrikai területek tartós birtoklásának egyik eszkö
ze pedig az afrikaiak tudatlanságánk és elmaradottságának konzerválása volt.
Ilyen körülmények között a nyungve írásbeliség nagy műve és a népoktatás meg
szervezésére tett kísérlet is az Afrika ellen indított gyarmati háború áldozatává
vált. Siettette e nagyszerű alkotás pusztulását a két misszionárius korai halála
is. Czímermann 1894. január 31-éről február l-ére virradó éjjel meghalt. Meny
hárth Lászlót pedig, aki Czímermann életművének értő folytatója volt, 1897-ben
ölte meg a Zambézi-láz. A nyungve írásbeliség - egy évtizedes virágzás után 
gyakorlatilag megszűnt. A tisztásokat pedig, ahol valaha Czímermann iskolái áll
tak, lassan visszahódította az őserdő.

A magyar Afrika-kutatásnak Czímermann életműve egy különösen gazdag feje
zetét alkotja. Ez a rendkívüli képességű és rendkívüli energiájú ember a nyung
ve írásbeliség megteremtése, nyungve nyelvű könyvek írása és fordítása, vala
mint iskolák szervezése mellett számos európai folyóiratnak és újságnak küldött
tudósításokat, tudományos értekezéseknek is beillő tanulmányokat az afrikai né
pek eredetéről, Afrika őslakóiról, Kelet-Afrika néptörzseiről, állat- és növényvi
lágáról.

E sokoldalú és Afrika művelődéstörténetébenigen jelentős szerepe ellenére
neve és tevékenysége még hazájában is szinte teljesen ismeretlen. Pedig nem
csak a tudománynak tett szolgálataiért, az afrikai népek kulturális felemelésén
való szüntelen fáradozásáért lenne méltó az utókor tiszteletére, hanem mélysé
ges humanizmusa, az afrikai népek iránt érzett önzetlen szeretete miatt is,
amelyről egyszer igy beszélt: "Kész volnék önmagamat is eladni rabszolgának,
csakhogy ezen szerencsétleneken segíthessek."
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Jegyzetek: 1. Czímermann István levele bátyjához, ,- Czíinermann Ignác szepesi karÍonokhoz.
Kalocsa, 1885. június 21. Czímermann Ignác irathagyatéka. (A továbbiakban CIH.) Az irathagyaték
rendelkezésre bocsátásáért ezúton is köszönetet mondok a Czímermann család leszármazottjának, a
Csehszlovákiában élő Mikulas CrigeI úrnak. - 2. David Livingstone: Missionary Travels and Resear
ches in South Africa. London, New-York, Melburne, 1857. p. 581. - 3. V.J. Courtois: Diccionario
Portugues-Caffre-Tetense. Coimbra, 1899.; Elementos de grammatica tetense, lingua Chinyungve.
1900. A. Mohi: Praktische Grammatik der Bantu-Sprache von Tete. 1904. - 4. Szakértők véleménye
szerint a Biblia huszonötezres szóállaggal fordítható le. Minimálisan ezt li mennyiséget kell tehát fel
tételeznünk a Czímermann által összeállított szótár anyagában is. A szótár kéziratának létezéséről

több forrásból tudunk. E kézirat Czímermann halála után eltűnt. - 5. A "kaffer" szót a XIX. század
végén az európai nyelvekben általában olyan jelzőként használták, amelyafrikaiakat, bennszülötte
ket jelentett. - 6. P. Estevao Czímermann: Nkuebzí mu ndjira ia kupurumuka. Peno bzakupemba
bzadidissa bza uantu Akristao, kuti afike kudzuru ku na Murungu. Natal, 1890; Estevan Czímer
mann: Katekismo ia doktrina Rakrismo iomue ina bzensene bzomue tinifuna kutinchadidi, kuchita,
kutambira, na kupemba. Lisboa, 1890; Estevan Czímermann: Marua a Mario pena Mnezi ua Maio
udaperikina ku na dende Maria Santissima. Lisboa, 1890. - a további csupán utalásokból ismert,
Czímermann által írt, vagy fordított nyungve nyelvű könyvek valószínűleg li Zambési mentén fekvő

Chupanga helységben berendezett könyvnyomdában készültek. - 7. Estevan Czímermann: Biblia
Sagrada. la Testameuto iakare na ipsa. Ku Lisboa 1890. Imprensa Nacional.
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