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Fenichel Sámuel
Új-Guinea első maGyar kutatója

› 2. rész ‹

A VAdon előző számábAn Az olVAsó megismerhette Fenichel sámuelt, A XiX. szá-
zAd sokoldAlú, tehetséges mAgyAr muzeológusát, és köVethette útját 
nAgyenyedtől bukAresten és A dunA-deltán át budApestre, mAjd új-guineábA, 
Amely A természetbúVár számárA Az ígéret Földjének tűnt. társAi mAgárA 
hAgyták Az iFjú kutAtót, ő AzonbAn nAgy elszántsággAl FolytAttA munkáját 
Az ismeretlen állAtok és Veszedelmes kórokozók között. Amint egy leVelében 
írtA, egészségesnek érezte mAgát, „egy pár kisebb mAláriA esetet kiVéVe”…

Az Astrolabe-öböl vidéke rendkívül 
egészségtelen táj volt. A gyarmati alkal-
mazottak között aratott a halál, a tele-
pülések temetőiben egyre szaporodtak a 
sírhalmok. A trópusi betegségek orvos-
lása gyermekcipőben járt akkor még, a 
szúnyogok és a malária közötti kapcso-
latot nem ismerte az orvostudomány. Az 
általános hiedelem az volt, hogy a trópusi 
lázakat a mocsarak kigőzölgése okozza, s 
nem a szúnyogok terjesztette kóroko-
zók. érthető tehát, hogy a legtöbben a 
maláriától és az abból származó szövőd-
ményektől szenvedtek. természetesen a 
mindmáig előforduló dengue és egyéb 
trópusi láz is kínozta a telepeseket, akár-
csak a szinte gyógyíthatatlan fekélyek és 
kiütések. A kórházban általában minden 
ágy foglalt volt, egészen addig, míg egy-
egy beteg ki nem költözött belőlük – a 
temetőbe. 

Az új-guineai németek állami alkal-
mazottak voltak, és tulajdonképpen nem 
is volt rossz soruk – míg éltek. költsé-
geiket a német birodalom fedezte, de 
Fenichel még csak német állampolgár 
sem volt, és így semmiféle segítségre 
sem számíthatott, magára maradt. hogy 
fenntartsa magát, a németek számára madarakat preparált. A 
magyar nemzeti múzeumhoz fordult, s kapott is annyi segítsé-
get, hogy ha szűkösen is, de legalább fenn tudta tartani magát. 

A hAzA mindenek előtt
A sanyarú helyzet nem szegte kedvét, sőt, talán még az addigi-
nál is nagyobb buzgalommal vetette magát a munkába. min-
den bizonnyal az is fokozta lelkesedését, hogy most már kizá-
rólag hazai intézményeknek – elsősorban a nemzeti múzeum-

nak – dolgozhatott. kísérővel bejárta az 
Astrolabe-öböl egész partvidékét, s 1892. 
július közepe táján 5-6 forint értékű cse-
retárgyakért „házat” építtetett magának. 
A nádból, pálmalevelekből készült kuny-
hó nem csak egyszerű, de kényelmes 
otthonául szolgált, hanem alkalmas volt 
a preparálásra és a gyűjtött anyag tárolá-
sára is. 

A gerinces állatokon kívül gazdag ro-
varanyagot és ma már valóságos kincs-
nek számító néprajzi tárgyakat is gyűj-
tött. hamarosan elindultak a nemzeti 
múzeumnak címzett ládák, bennük a 
pótolhatatlan értékű tudományos anyag. 
munkájának híre ment, és hamarosan 
ajánlatokat kapott a szingapúri, valamint 
a batáviai múzeumoktól, hogy adjon 
el nekik a gyűjtött anyagból. Fenichel 
azonban hallani sem akart erről, mert 
számára fontosabb volt a haza szolgálata. 
elgondolkoztató dolog ez – vajon hány 
ilyen idealistát találhatnánk kortársaink 
között?

A Finisterre-hegységbe tervezett ex-
pedíció is megvalósult. 1000 méter ten-
gerszint feletti magasságba hatolt el, a 
tovább jutásra sajnos már nem volt lehe-

tőség. ám így is csodálatos anyagnak jutott birtokába. újabb 
ritkaságokat gyűjtött a tudomány számára, ismeretlen hegyek 
között. kapcsolatot teremtett számos falu lakóival, tanulmá-
nyozta életüket, szokásaikat. egyik hazaküldött levelében így 
írt: „Tanulmányaim érdekesek, szép és bő anyagot fognak szol-

1. Képalá (Bándy Erzsébet felvételei)
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gáltatni útleírásomhoz. E tárgyú gyűjteményem eddig 35 ládára és 
csomagra rúg és folyton szaporodik.”

1892. októberében szeretett természetrajz-tanárához, herepey 
károlyhoz írta: „...mi lehet érdekesebb, mi lehet nagyszerűbb, mint 
a még kőkorban élő félvad embert tanulmányozni?! ...Itt tanulsá-
got szerezhet az ember sok olyan rejtélyről, a melyről az európai 
praehistorikus kérdőjellel állítja fel theoriáját… Nem, - nem lehet 
szavakat találnom azon érzelmek kifejezésére, melyet mindannyi-
szor érzek, midőn a kőkor e népei között járkálok és jegyzek. Ilyen-
kor túlboldog vagyok; örömkönnyek lopóznak szemeim közé. E nép 
minden mozzanatában, minden lépésében nagy érdekesség rejlik.” 

A kutAtó hAgyAtékA
A megerőltető terepmunka, a kegyetlen trópusi hőség, a hiányos 
táplálkozás, de főleg a rendkívül egészségtelen környezet, a sok-
féle betegséget terjesztő, vérszívó rovarok még Fenichel fiatal, 
erős szervezetét is kikezdték. mint a bevezetésben idézett levél-
töredéke bizonyítja, már megérkezése után nem sokkal maláriát 
kapott, de sokáig egész jól viselte az időnként fellépő rohamokat. 
A malária azonban alattomos kór: a beteg minden roham elmúl-
tával abban reménykedik, hogy ezután már nem lesz több, talán 

már meg is gyógyult. Aztán a következő roham – ami sohasem 
marad el – még erősebb, még inkább igénybe veszi a szervezetet. 
komplikációk is adódnak, mert a legyengült test egyre érzéke-
nyebbé válik az újabb fertőzésekre. Fenichel esetében a „fekete-
víz” nevezetű veseműködési zavar lépett fel. Az akkori primitív, 
elégtelen gyógyszerek nem tudtak rajta segíteni.1893 elején a 
stephansorti kórházba került, s hosszú szenvedés után, március 
12-én elhunyt.

gyűjtéseinek jó részét még halála előtt hazajuttatta, s a hátra-
maradt anyagot – legalábbis annak javarészét – a tisztességes né-
metek eljuttatták magyarországra. mindazonáltal jó néhány lá-
dának lába kélt útközben – valószínűleg a szingapúri kikötőben. 
Főleg a néprajzi gyűjtés szenvedhette a legnagyobb veszteséget, 
mert Fenichel híradásai szerint a tárgyak száma elérte a tízezret. 
ennek még egy harmada sem jutott el magyarországra…

Fenichel egy évnél alig hosszabb új-guineai munkássága révén 
25000 zoológiai példány és mintegy 3000 néprajzi tárgy került 
haza, gazdagítva hazánk kultúrkincsét. de nemcsak a magyar 
tudományt szolgálta: az általa gyűjtött anyag nemzetközileg is 
fontos, mert több náció tudósai tanulmányozták úgy a zoológi-
ai példányokat, mind a néprajzi gyűjtést. számos, a tudományra 
új fajt írtak le, főként a rovargyűjteményből. A néprajzi tárgyak 

javarésze ma már rendkívüli ritkaságnak számít, mert azok egy 
azóta letűnt vagy átalakult kultúra tárgyi bizonyítékai, mintegy 
ablakot nyitva a múltra. még a nagyenyedi bethlen kollégium-
ra is gondolt, jó néhány pápua használati eszközt, fegyvert és 
faragványt, valamint preparált madarakat és rovarokat küldött 
egykori iskolájának. Az anyag javarészét ma is kegyelettel őrzi 
a kollégium.

emlékét mA is őrzik
miért neveztem „korszaknyitónak” Fenichelt? elsősorban azért, 
mert ő volt az első magyar kutató, aki új-guinea földjére lépett, 
és ott tudományos munkát végzett. Az ő munkássága nyitotta 
meg az utat az elkövetkező magyar új-guinea-kutatók számá-
ra, kik közül az első és legnagyobb Bíró Lajos (1856-1931) volt. 
Amikor halálának híre eljutott budapestre, a magyar tudomá-
nyos Akadémia 1895. február 9-én emlékülést tartott Fenichel 
sámuel tiszteletére. érdemeit, önfeláldozó munkáját Herman 
Ottó méltatta, s az itt elhangzottak késztették bíró lajost, hogy 
folytassa Fenichel félbeszakadt munkáját. bíró hat évet töltött 
új-guineában, s mindmáig német új-guinea legkiemelkedőbb 
természetkutatójaként tartják nyilván. őt még jó néhány magyar 

kutató követte, közöttük a legfontosabbak Dr. Szent-Ivány József 
és Dr. Balogh János professzor volt.

ki emlékszik Fenichel sámuelre? kétségtelen, hogy nagyenyedi 
alma materének tanárai és diákjai, a magyar tudománytörténet 
iránt érdeklődők, és mindazok, akik tisztelettel gondolnak mind-
azokra, akik a magyarság értékeit gyarapították, sokszor mosto-
ha körülmények között, hazájuktól messze. de mások is – azok, 
akikről mi alig tudunk valamit – kegyelettel gondolnak a messze 
idegenben nyugvó honfitársunkra. Azok, akik örökbe fogadták 

Az Astrolabe öböl Ezen a vidéken dolgozott Fenichel
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Köszönetnyilvánítás
Hálás köszönet illeti dr. Xántus gábort, kinek jóvoltából elju-
tottam az Astrolabe-öbölbe, s értékes információt kaptam ehhez  
az íráshoz. Köszönöm cséke zsolt önzetlen segítségét, ami nagy-
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továbbá köszönettel tartozom mindazon szerzőknek, kiknek írá-
saiból, mint forrásmunkákból merítettem. 
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ei őt, és gondozzák sírját még ma is, több mint egy évszázad elmúl-
tával: a hajdani stephansorttól nem messze lévő bogadjim falu 
pápua lakói! 

2009 márciusában Dr. Xántus János professzorral és filmes 
stábjával felkerestük Fenichel sámuel sírját, hogy síremléket állít-
sunk neki, megemlékezve haláláról4. A kis ünnepségre több mint 
száz pápua jött el. Volt, aki három napig utazott, mire eljutott a 
stephansorti temetőbe. megilletődve álltunk az őserdei tisztás 
szélén, a koralldarabkákkal kirakott, ápolt sír körül. néhány szót 
szóltam pidzsinül, megemlékezve Fenichel munkásságáról, korai 
haláláról, aztán köszönetet mondtunk, hogy emlékét mindmáig 
megőrizték. meghatódva hallgattak bennünket, néhányan még 
meg is könnyezték a pápua földben nyugvó magyart, kit csak a 
helyi szájhagyomány jóvoltából ismertek.

pápua új-guinea fővárosában, port moresby-ben megláto-
gattuk az egyetem falán elhelyezett, Fenichelt és bírót ábrázoló 
bronzplaketteket. jó érzés volt látni, hogy a modern új-guinea is 
szellemi örökségének tekinti a két magyar kutató munkásságát, 
és ennek megfelelően, kegyelettel őrzi emléküket. 

Vége
Dr. Hangay György

Az Astrolabe öböl partvidéke  
még ma is Paradicsom  

a természetbúvár számára

A pápuák félelmetes kinézetük ellenére általában barátságosak voltak
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