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Fenichel Sámuel
Új-Guinea első maGyar kutatója

› 1. rész ‹

Kevés olyan magyar természetKutató van, aKi olyan fontos és hatásos mun-
Kát végzett olyan Kevés idő alatt, mint fenichel sámuel. neve talán soKaK 
számára ismeretlen, hiszen rövid élete során nem jutott idő arra, hogy a hír 
szárnyaira Kapja, Közismert természettudós legyen belőle. pedig munKája ré-
vén KorszaKalKotónaK, még inKább „KorszaKnyitónaK” mondhatjuK, mint Új-
guinea első magyar Kutatóját. de Ki is volt ez a fiatalember, s mi is volt az a 
fontos munKa, amit hazájától oly távol, a föld tÚlsó oldalán végzett?

Fenichel Sámuel 1868. augusz-
tus 25-én, az erdélyi alsó-fehér 
megyei nagyenyeden született. 
az izraelita vallású család felte-
hetően elég jómódú volt ahhoz, 
hogy sámuelt beírassák szülő-
városának kitűnő iskolájába, a 
bethlen Kollégiumba. a termé-
szettudományok és a régészet 
iránt érdeklődő fiú kiváló ok-
tatásban részesült itt. első természetrajz-tanára Elekes Károly 
volt, majd Herepey Károly1 (1817-1906) professzor tanítványa 
lett, akitől a növény- és állattan mellett mennyiségtant is ta-
nult. herepey professzor nagy tudású, elhivatott tanár volt, 
fenichel pedig kitűnő, szorgalmas tanítványnak bizonyult. 
Kettőjük kapcsolata túlnőtt a tanár-diák viszonyon, termé-
szetszeretetük összekötötte őket, mondhatni, egészen a sírig.   

A múzeum ifjú őre
élénk, jó felfogású fiatalemberként a természettudományok 
mellett fenichel már egész korán elkezdett komolyabban is 
foglalkozni a régészettel. ennek köszönhetően 1888-ban si-
került elhelyezkednie a bukaresti román nemzeti múzeum 

régiséggyűjteményében. az el-
 hanyagolt gyűjteményt néhány 
hónap alatt rendezte, s ennek 
eredményeként segédőri ki-
nevezést nyert. tudnunk kell, 
hogy az egykori múzeumi 
gyakorlatban az „őr” nem biz-
tonsági őrként értendő, hanem 
így nevezték azt, aki felelős 
beosztásban egy-egy gyűjte-

mény vagy múzeumi osztály vezetésével – „őrzésével” – volt 
megbízva. hogy fenichel ilyen megtisztelő pozícióba jutott 
rögtön pályája kezdetén, az ugyancsak nagy szó volt. ehhez 
járult még az is, hogy korának legfiatalabb archeológusaként 
tartották számon. 

Kinevezését követően mintegy két évig dobrudzsában, 
a Traianus római császár korából származó adamcliisi ro-
mok feldolgozásán fáradozott, dr. 
Gheorghe Tocilescu múzeum igazga-
tóval együtt. amikor tehette, visz-
szatért nagyenyedre, hogy herepey 
Károllyal ásatásokat végezzen. a 
torockói medence szélén fekvő 
gyertyános és bedellő térségében 
fennmaradt tumulusok (sírdomb-
ok) részleges feltárása (1887 őszén) 
is nevéhez fűződik.

a múzeumi szakembereknek sok mindenhez kellett érte-
niük, s a nagy kézügyességgel és szinte minden iránti érdek-
lődéssel megáldott fenichel hamarosan elsajátította a termé-
szettudományos gyűjtés és preparálás minden csínját-bínját 
is. a nagyenyedi képzés igen jól jött most, mert a természet 

1. Bíró Lajos (bal oldalon) és Fenichel Sámuel (jobb oldalon) 
emlékezetére készült bronzplakettek a Port Moresby-i egyetem falán.

2. Fenichel (hátsó sorban) és Grubauer (elől) a pápuák között.
3. A német hivatalnokoknak aránylag jó életük volt, mert a fizikai 

munkát a pápuákkal végeztették.
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alapos ismerete nélkül nem tudott volna olyan kiváló eredmé-
nyeket elérni, mint amilyeneket rendkívül gyorsan, néhány hó-
napos gyakorlati munka árán elért. az ügyes kezű fiatalembert 
rövidesen nagy tehetségű, sokoldalú muzeológusként tartották 
számon.

egy kecsegtető AjánlAt
az ásatások munkálatai mellett, ha alkalma adódott, járta a 
duna-delta vízimadarakban gazdag tájait, és a begyűjtött pél-
dányokat ügyesen preparálta. ebben az időszakban ismerkedett 
meg Albert Grubauerral, a jómódú müncheni ornitológussal, 
aki abban az időben (1891) szintén a duna deltájában gyűjtött 
madarakat. a német tudós színes egyéniség volt. Kalandos uta-
zásai során a tudományos munka mellett kereskedett is a gyűj-
tött anyaggal, ami abban a korban elfogadott gyakorlat volt. a 
fényképészettel is hivatásos szinten foglalkozott, lánya is gya-
korlott fényképésze volt korának. találkozásuk sorsdöntő volt 
fenichel számára, mert grubauer meghívta őt tervezett új-gui-
neai expedíciójára.

Új-guinea a természetbúvár számára valóságos paradicsom-
nak tűnhetett. olyan ismeretlen volt ott minden, akárcsak egy 

távoli égitest feltételezett élővilága. még olyan hírek is terjeng-
tek, hogy a pompás tollazatú paradicsommadaraknak nincs is 
lábuk, mert szárnyon, a levegőben élik életüket, s tojásaikat a 
hím madár költi ki – a hátán. és a rovarok! cincérek, másfél 
araszos csápokkal, gyönyörű szövőlepkék, tenyérnyi, színpom-
pás szárnyakkal, no meg a földkerekség legnagyobb pillangói, 
az ornithopterák – hogy csak néhány csodát említsünk. az 
ott élő emberekről is csupa érdekes dolgot hallottak európá-
ban – volt, akik fák tetejére építették kunyhóikat, pénz helyett 
disznóagyarral, kagylóval fizettek, s állítólag sertéseiket többre 
becsülték, mint asszonyaikat. mind szinte mesébe illő, megfej-
tetlen talány, amit még elképzelni is izgalmas volt, hát még a va-
lóságban tanulmányozni! ne csodálkozzunk hát, hogy fenichel 
nem sokat habozott, hanem azon nyomban elfogadta grubauer 
ajánlatát.

1891-ben maga mögött hagyta dobrudzsát, bukaresti állá-
sát felmondta, és budapestre utazott. a nemzeti múzeumban 
elsajátította mindazokat az ismereteket, amelyek a preparálás 
terén számára még újaknak számítottak. a múzeum vezetősége 
felismerte benne a rendkívül tehetséges, szorgalmas terepmun-
kást és kutatót. az eredmény sem váratott magára sokáig, ha-
marosan a nemzeti múzeum is megbízást adott neki: gyűjtsön 

zoológiai és néprajzi anyagot a múzeum számára, majd ott, Új-
guineában!

Édenkert – kis szÉpsÉghibávAl
1891. augusztus 6-án münchenbe utazott, és ott grubauerrel 
együtt, mintegy hat hét alatt felkészültek a hosszúra tervezett 
expedícióra. öt résztvevője volt az utazásnak: grubauer és 
szolgája, fenichel, mint preparátor és gyűjtő, egy fényképész/
rajzoló és egy orvos. összegyűjtötték a felszerelést, beládáz-
ták, és fenichel felügyeletével hamburgba – az akkori német-
ország legnagyobb tengeri kikötőjébe – szállíttattak mindent. 
szeptember 30-án indult a Salatiga nevezetű hajó, fedélzetén 
fenichellel és az expedíció tagjaival, rakterében a teljes felszere-
léssel és készletekkel. grubauer vonaton utazott az olaszországi 
genovába, s csak ott szállt fel. innen együtt folytatták útjukat 
Új-guinea felé. a hosszú utazást meg-megszakították néhány 
rövidebb partraszállással ceylonban és szingapúrban, míg-
nem aztán 51 nap után, november 20-án elérték jáva szigetén 
batáviát (ma: dzsakarta). itt azonban éppen kolerajárvány dúlt, 
s emiatt kénytelenek voltak visszafordulni a biztonságosabbnak 
tűnő szingapúr felé. 

több mint egy hónapnak kellett eltelnie, mire végre, decem-
ber 22-én megérkeztek Kaiser Wilhelmsland-ba, azaz német Új-
guineába. az astrolabe-öböl partján lévő Konstantinhafennél 
(ma: erimba) vetettek horgonyt. ez a hely ma már csak meg-
lehetősen lepusztult falucska, de akkor még lényeges kikötője 
volt német Új-guineának. a közelben volt még néhány kisebb 
település, többek között stephansort (ma már nem létezik) és 
bogadjim2, továbbá a környék legnagyobb „városa”, friedrich-
Wilhelmshafen (ma: madang). itt voltak a német hivatalnokok 
munka és lakótelepei, a kórház, s nem utolsósorban a temetők.

fenichel és társa nagy lelkesedéssel azonnal munkához lá-
tott. a vidék pont olyannak mutatkozott, mint amilyennek 
megálmodták, az állatvilág gazdagsága minden képzeletüket 
felülmúlta. minden roppant ígéretesnek tűnt, s az expedícióra 
szánt 200000 márka valóságos vagyon volt, melyből akár évekig 
is folytathatták volna munkájukat. Új-guineában nem élnek 
nagy ragadozók – a bordás krokodil (Crocodilus porosus) kivé-
telével –, ezért az őserdőkben folytatott gyűjtőmunka látszólag 
veszélytelennek látszott. s hogy valóban szinte minden begyűj-
tött hüllő, madár és emlős – de főleg rovar – teljesen újnak tűnt 
a tudomány számára, az hellyel-közzel fedte a valóságot, mert 
fenichel és grubauer előtt csak az orosz Mikluho Maklaj (1846-

4. Kék paradicsom madár 
(Paradisaea rudolphi), hím

5. Kék paradicsom madár 
(Paradisaea rudolphi),  nőstény

6. Fenichel Sámuel
7. A pápuák félelmetes kinézetük 

ellenére általában barátságosak 
voltak.

4. 5. 6. 7.
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1888) és a német Otto Finsch (1839-1917) folytatott gyűjtéseket 
ezen a tájon. 

egyedül A vAdonbAn
a látszat azonban ugyancsak csalókának bizonyult. a veszélyt 
nem a ragadozók jelentették, de még csak nem is a mérgeskígyók 
vagy az alkalmanként ellenségesnek tűnő őslakosok, hanem a 
szabad szemmel alig látható – vagy egyáltalán nem látható – lé-
nyek, a parányi vérszívó rovarok és a sokféle, ismeretlen beteg-
séget terjesztő mikroba.

fenichel egyelőre főként Konstantinhafen környékén gyűj-
tött, főleg zoológiai anyagot, a néprajzzal csak szabad idejében 
foglalkozott. grubauerral úgy tervezték, hogy hamarosan gyűj-
tőútra indulnak a néhány napi járóföldnyire kezdődő finisterre-
hegységbe. grubauer azonban megbetegedett, s néhány hónap 
eltelte után, dolgavégezetlenül elhagyta Új-guineát. ez talán 
nem is lett volna olyan nagy baj fenichel számára, de az már an-
nál nagyobb csapást jelentett, hogy grubauer az egész kasszát is 
magával vitte. mindössze egy kis összeget hagyott fenichelnek, 
ami hosszabb távon még a megélhetését sem fedezte volna, nem 
beszélve a hazautazás költségeiről. 

fenichel egyik 1892-ben írt levelében reális képet fest a vállal-
kozás kimeneteléről: „Folyó év martius havában vált bizonyossá 
a Grubauer féle expeditio tönkre jutása, tényleges működésbe lé-
pése előtt. E sajnos esetet, az ügy hibás felfogása, szervezete és 
főleg finantiális viszonyok idézték elő. E vállalat szerencsétlen 
vezetője még e hó folyamán (martius) alatt elhagyta Uj-Guineát 
és Singaporéba utazott vissza. Hogy innen merre vette utját nem 

A mai Bogadjim

Az őserdő most is sok érdekességet nyújt a természetvizsgálónak

tudom. Természetesen én is elutazhattam volna. De egyszerűen 
a veni vidi-vel nem lehettem megelégedve. Azért hagytam el édes 
Hazámat, azért utaztam ilyen messzire, hogy a vici-t is elmond-
hassam3. Itt maradtam tehát setét, borongós viszonyok között 
alig 80-100 márkával a zsebemben. Ez oly összeg, mellyel az it-
teni Colonia viszonyai között alig egy hónapot lehet élni. De a 
csüggedés nem tartozik sajátságaim közé.” arról is beszámol egy 
másik levélben, hogy saját egészségi állapotát jónak véli, „egy 
pár kisebb malária esetet kivéve”…

Folytatjuk!
Dr. Hangay György
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Hálás köszönet illeti dr. Xántus gábort, kinek jóvoltából eljutot-
tam az Astrolabe-öbölbe, s értékes információt kaptam ehhez az 
íráshoz. Köszönöm cséke zsolt önzetlen segítségét, ami nagyban 
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iból, mint forrásmunkákból merítettem. 
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1 az irodalomban hol herepei, másutt pedig herepey. az itt 
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