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Egy ma is modern utazó,
Festetics Rudolf

Mintegy  nyolc  évre  ter jedő,  ép  oly  érdekes,  mint
veszedelmekkel  teljes  utazást  tett  meg  a  bátor  és  vállalkozó
szellemű  magyar  főur,  gróf  Festetics  Rudolf  az  1893-1902-ig
terjedő időszakban. Óceánia sziget-csoportjait kutatta es írta le az
erre a célra épült „Tolna” nevű, 76 tonnás, két árbócos vitorlás
hajóján; útjára felesége is elkisérte.

 

Bejárták  a  Havai-szigeteket,  a  korallok  épitette  Fanning  és
Manahaki sziget-csoportokat és jóformán az egész sziget-láncolatot,
mely a Csendes-óceán déli részén végig vonul.

 

Az utazásról Festetics Rudolf francia nyelven írt beszámolót. A
korabeli lapok így méltattak a könyvet.

 

"Ez a vállalkozás részben felfedezési utazás számba is mehet,
mert a bejárt szigetek közül sok nagyon is félreesik a kereskedelmi
hajók rendes járásából s így alig fordul ott meg művelt ember,
minél  fogva  a  szigetek  egyrésze  jóformán  ismeretlen.  A
benszülöttek  több  helyen  teljesen  vad  állapotban  élnek,  mint
hajdan a kőkorszaki népek, s az emberevés is széltére szokásban
van még náluk.

 

Az  utazás  sokban  hozzájárult  a  Föld  eme  részének
megismeréséhez;  gróf  Festetics  tömérdek  érdekes  tárgyat



összegyűjtött, melyek közül mintegy 1500-at, valamint 360 maga
által felvet eredeti fényképet a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi
osztályának ajándékozott."

 

A könyvből megtudhatjuk: már útja kezdetén komoly veszély
fenyegette  az  utazó  felfedezőt,  mert  csakhamar  kitűnt,  hogy
felfogadott  matrózai  tengeri  rablók  voltak,  akik  arra  esküdtek
össze, hogy a grófot és nejét valamely puszta szigeten kiteszik, a
„Tolná”-t pedig mint kalózhajót használják. Az összeesküvés még
időben lelepleződött, a személyzetet sikerült kicserélni.

 

A  szigetek közötti  kalandozás aztán évekig tartott.  Festetics
megdöbbentő részletességgel számol be az ott élő emberek - ahogy
ő  is  sokszor  mondja:  vademberek  -  szokásairól.  Ma  úgy
fogalmaznánk: kultúrájáról. Az egész azért érdekes most is, mert a
szerző igyekezett  levetközni  előítéleteit,  és  nem a fehér  ember
civilizációs gőgjével közeledik a szigetlakókhoz. Képes arra, hogy
részt vegyen embervadászaton, végignézzen kannibál lakomát, és
mindezekről  érdekesen,  de  ne  naturálisan  írjon  az  európai
olvasónak. Végül eljut odáig, hogy összeveti néha a fejlett világ és
a  természeti  népek  gondolkodását,  cselekedeteit.  Ez  már
önmagában is rendkívüli a saját korában. Még kirívóbb, hogy nem
ritkán a "benszülőtt" felfogást tartja normálisabbnak. Néha azért
megütközik  a  látottakon.  Mint  írja:  "Mialatt  csónakba szálltam,
hogy  a  „Tolná"-ra  visszatérjek,  a  bennszülöttek  csoportokban
leguggoltak a földre és hozzáláttak az emberhús elköltéséhez. Azok
a férfiak, a kikkel alig egy órával azelőtt cserevásárt folytattam,
most már csak pecsenyeszámba mentek."

 

A  kaland  nyomában  címmel  2003-ban  a  Néprajzi  Múzeum



kiállításon mutatta be a különös utazó által gyűjtött tárgyakat, a
gróf  maga  készítette  fotóit.  A  gyűjteményt  Festetics  1902-ben
ajánlotta fel a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának az
intézmény fennállásának centenáriuma alkalmából.

 

Rockenbauer  Zoltán,  korábbi  kulturális  miniszter  Festetics
Rudolf  életpályáját  felidézve  elmondta:  a  hatvan  évvel  ezelőtt
elhuny gróf keveset élt Magyarországon, Párizsban született és ott
is  halt  meg.  Ella  Haggint  -  egy  amerikai  milliomos  lányát  -
1892-ben  vette  feleségül.  A  hozományból  építtette  76  tonnás
jachtját, s azt Tolna névre keresztelte, utalva hazájára. Nászútjuk
során  járták  be  a  csendes-óceáni  szigetvilágot  Polinéziától
Melanéziáig,  míg  1900-ban  a  hajó  zátonyra  nem  futott  a
Maldív-szigeteknél.

 

Rockenbauer  Zoltán  ismertetése  szerit  Festetics  Rudolf
kivételes  élményeiket  kétkötetes  munkában  írta  meg  francia
nyelven.  Az  Emberevők  között  című  könyve  valóságos
kalandregény  -  mondta.  Mint  fogalmazott:  amikor  1902-ben  az
utazó a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának ajándékozta
felbecsülhetetlen  gyűjteményét,  hazája  iránt  érzett
ragaszkodásáról  és  hűségéről  tett  tanúbizonyságot.

 

A  jelen  kötet  válogatás  az  eredetileg  többszáz  oldalas
útikönyvből.  Azokra  a  részekre  koncentrál,  amelyek  az  eredeti
címből következnek: "Az emberevők között" töltött időszakot fogja
össze.  A  kötet  illusztrációit  nem  teljességgel  tartalmazza  az
elektronikus  változat,  csak  néhány  kép  került  beválogatásra  a
kiadvány végén elhelyezve.

Az eredeti mű rövidített változata.



Tanná, az emberevők szigete.
1895.  Július  13-án  elindultunk  Tannára,  az  Új-Hebridák

legvadabb  és  —  emberevők  tekintetében  —  leghirhedtebb
szigetére.

Egy nap alatt megtettük a negyvenöt mértföldnyi távolságot, a
mely  ezt  Aneityum-tól  elválasztja.  Szélnek fordulva  töltöttük  az
éjszakát,  melyet  a  sziget  tűzhányó  hegyeinek  vörös  fénye
megvilágított.  Másnap  bementünk  a  Port-Résolution  nevű  szűk
csatornába. A part közelében emelkedő tűzhányókból most sárgás
füst szállt  az égnek, a tölcsér oldalain lefolyó patakokból pedig
sűrű gőzök emelkedtek. Az öböl előbb nagyobb volt, de a vulkán
egyik erupcíója félig betöltötte lávaömléssel és sziklatömbökkel,
melyek mint holmi római romok hevertek a tengerpart szélén.

A  parton,  hirtelen,  sortűz  roppant  meg.  Meghívás  volt  ez,
mellyel  a  vadak  bennünket  közeledésre  felszólítottak.  A
lőporfüstben százával nagy izgatottságban láttuk őket szaladgálni.

Néhány jól fegyverkezett emberemmel partra szálltam. A vadak
bátran, minden félelem nélkül jöttek elébünk. Külsejük rettenetes
volt,  arcukon  állati  vadság,  gyáva  ravaszság  és  kegyetlenség
tükröződött.  Adtam  a  királyuknak  egy  darab  szövetet,  melyet
azonnal  a  derekára  kötött.  Kisérői  közül  néhányat  szintén
hasonlóan  megajándékoztam,  de  ezek  nem kötötték  fel,  hanem
kezökben tartották a szövetet.  Vagy teljesen meztelenek voltak,
vagy nem sok kellett, hogy egészen ilyenek legyenek. Az egészen
mezteleneknek  sokkal  tisztességesebb  a  megjelenésük.  Egy
misszionárius  ezt  mondta  róluk:

-  Egyetlen  keztyűvel  öt  embert  lehetne  felöltöztetni  és  még
akkor is megmaradna a keztyű feje.



Ottlétem idején is volt köztük egy misszionárius, a ki még nem
régóta érkezett és akit még nem koncoltak fel. Ez a sziget túlsó
részében  térítgetett,  nem  sok  sikerrel.  A  vadak,  különösen  az
emberevés  tekintetében,  hajthatatlanok  voltak.  A  király  ekként
védte előttem e csúf szokásukat:

- A misszionárius meg akarja nekünk tiltani, hogy emberhúst
együnk. Apáink is ették, miért ne ennénk tehát mi is ?

Fölöslegesnek  tartottam  vitába  elegyedni  ezzel  a  csökönyös
emberrel.  Beértem azzal,  hogy megkérdeztem tőle,  evett-e  már
fehér ember húsából?

- Igen, de nem valami nagyon kedvelem, — felelte.

- És ugyan miért nem?—kérdeztem kissé sértődve.

- Mert rossz az íze. Nagyon sós !

A bennszülöttek jobban szeretik a szomszéd szigeteken lakó,
velük  hasonfajúak  húsát;  a  király  ellenben  kijelentette,  hogy
legjobban ízlik neki a sárga embereké. Olykor ugyanis japánok és
kínaiak  vetődnek  e  sziget  tájékára  ezeknek  a  húsát  isteni
eledelként  dicsőítette.

A király aztán engem vallatott ki alaposan. Nem üzérkedem,
csere-kereskedelmet sem folytatok, mi a kő vitt hát oly messzire a
fehér emberek országától, a hol olyan gazdag mindenki?

- Azért jöttem, hogy meglássam e vidékeket — mondtam; de ő
ezt  nem  tudta  megérteni.  A  vademberek  nem  ismerik  a
kíváncsiságot,  de  még  a  nevét  sem.

A pesszimisták azt állítják, hogy az elkábítás szüksége jellemzi a
modern civilizációt. Tanná lakói is érzik ennek szükségét. Napokig
guggolnak  a  tűz  mellett  és  beszívják  a  nyers  fa  füstjét.  Ez  a
zsibbadtságnak  egy  nemébe  ejti  őket,  a  melyet  nagyon
kellemesnek találnak. Miként a kínaiaknak az ópium szívása, ez



pótolja  nekik  a  korcsmát  és  a  keleti  népeknél  nélkülözhetetlen
kávéházat. Füsttel teli kunyhójukban órákat töltenek félholtan. Ha
már  nem  tudják  kiállani,  fuldokolva  az  ajtóhoz  támolyognak,
egyet-kettőt  szippantanak  a  friss  levegőből,  aztán  megint  csak
visszatérnek a tüz mellé.

A feketék kivétel nélkül mind szenvedélyes káva-ivók. Ez az ital,
mely Szamoán egészen ártatlan, itt, nem tudom mi oknál fogva,
veszedelmes felizgulást okoz.  Az ivók közül némelyek elájulnak,
mások  mint  renyhe  testek  a  földön  fetrengenek,  míg  mások
dühöngőkké  válnak.  Még  rettenetesebb  hatással  van  rájuk  a
borókapálinka — ha elkövetik azt a vigyázatlanságot a matrózok,
hogy adnak nekik belőle. Ettől ellepi őket a vérengzés dühe, futva
bejárják a falut és vakon gyilkolnak. A király azt tanácsolta nekem,
este ne maradjak a szigeten. Ő maga is kávát iszik és nem állhat jót
biztonságunkért.

Néhány napig maradtam az öbölben. Dinamittal halásztam, a mi
rendkívül meglepte a bennszülötteket. Alábuktak és megkeresték a
halakat,  melyeknek  egy  részét  nekik  adtam.  Ezzel  teljesen
megnyertem jóakaratukat. Elbámultak a tömérdek halon, melyet
ily  módon  szereztem.  Egyetlen  tölténynyel  egész  bárkára  valót
ejtettem zsákmányul.

Reggelenként a szigetre mentem és kirándulásokat tettem a
belsejébe. Lefényképeztem a jóindulatú bennszülötteket, a vörös
gyapotszövettel  megajándékozott  királyt  is.  Gépem elé  kerültek
azonfelül az erdő fegyveres férfiai, a koprát tisztító asszonyok, s a
sertése mellett  a  földön guggoló királynő.  Az asszonyok ép oly
rettenetesek, mint férjeik, de jobban fel vannak öltözve.


