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Révai Mátyás 

Pillanatképek Vanuaturól 

 

Vanuatu. Az Ausztráliától néhány ezer, Új-Kaledónia szigetétől pedig csupán néhány száz 

kilométerre, keletre található csendes-óceáni, több, mint 80 szigetből álló államról 

keveset tud az átlag magyar. Mi mégis honfitársainknak köszönhetően kaphattunk egy 

egyhónapos betekintést az itt élő emberek életébe, nem csupán turistaként, hanem a 

vendég-családtag szerepben is. 

Egy másfél éves utazás keretében, 2017 augusztusában vitorláshajóval érkeztünk 

meg kedvesemmel, Katával a szigetvilág déli részén található Tanna szigetére. A látogatás 

teljesen véletlenül alakult, nem volt eltervezett. Korábban Új-Zélandon stoppoltunk, 

először vitorláshajót, ám akkori kapitányunkkal a Fidzsi-szigetekig szólt a szóbeli 

megegyezés szerinti fuvar/legénységi szolgálat. Két hónapos fidzsi önkénteskedésünk 

után, végül egyik barátunk és utazótársunk szervezett nekünk új hajót, amely 

történetesen e kis ország felé tartott. Így kerültünk egy kedves új-zélandi házaspár 

katamaránján Fidzsiről a korábban Új-Hebridák néven ismert szigetcsoportra. 

Vanuatui magyar vendéglátóink – Greizerék – megtalálása is hasonlóan 

csodaszámba vehető véletlen volt. Történt ugyanis, hogy a csendes-óceáni térségbe 

érkezve eszembe jutottak a verbita szerzetesek. Egyik, Indiából származó tagjukkal még 

korábban, borsodi cigány missziós munkám során ismerkedtem meg. Tőle hallottam, 

hogy ez a szerzetesrend számos magyar atyát is a tagjai között tisztelhet, akik közül 

néhányan Ausztrálázsia közösségeiben teljesítenek szolgálatot. Mivel feltett szándékunk 

volt eljutni Pápua-Új-Guineába, e-mailben megkerestem az ott kiküldetésben lévő fiatal 

Ferenc testvért. Sajnálatos módon, neki már véget ért az ottani, kétéves szolgálata, ám 

tudatta velünk, hogy ha esetleg Pápua helyett (vagy mellett) Vanuatura tévednénk, ott van 

egy magyar család, akik Biblia-fordítási misszióban dolgoznak már két éve. Ő még Pápuán 

ismerkedett meg velük, amikor egy ottani képzésen vettek részt. Meg is adta az 

elérhetőségüket, és hamarosan sikerült is leegyeztetnünk a találkozót Greizerékkel: 

Mikivel és Zsófival, valamint 4 éves ikreikkel: Noellel és Málnával. Tannán töltött közel 

egy hónapunk alatt az ő vendégszeretetüket élvezhettük. Ők egy helyi család kertjében 

álló kis házat béreltek, mi pedig melléjük vertük le sátrunkat, így láthattuk a körülöttünk 

élő családtagok mindennapi életét. 
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A szülők a Wycliffe nevű, bibliafordítással foglalkozó szervezettel jutottak ki ide, a 

világ túlfelére. A szervezet célja, hogy olyan helyi nyelvekre is lefordítsa a Bibliát, 

amelyeket esetenként csupán néhány száz ember beszél. Így ők is saját anyanyelvükön 

hallgathatják/olvashatják a krisztusi örömhírt. Miki és Zsófi konkrét feladata nem a 

szövegfordítás volt, hanem hogy a fordítás híre minél több emberhez eljusson, és a Biblia 

használata a mindennapi élet részévé váljon. Angliai, majd későbbi új-guineai képzésük is 

erre a munkára készítette fel őket. Tanna szigetén 6 teljesen eltérő nyelv és ezeknek akár 

településenként (!) eltérő dialektusai találhatóak meg. Ehhez hozzájárul még, hogy az 

ország 1980-ig kettős gyarmat volt: francia és angol közös közigazgatás alatt állt. Emiatt 

nem ritka, hogy a helyiek 4-6 nyelven is beszélnek. A Greizer család tagjai a sziget 

legelterjedtebb helyi nyelvének, a netvarnak (vagy lenakelnek) az elterjedési területén 

tevékenykedtek, a sziget fővárosához, Lenakelhez közel. Munkájuk során azonban 

folyamatosan látogatták a távolabb élő közösségeket és gyülekezeteket is, ahova ottlétünk 

alatt mi is elkísértük őket. 

A beszéd és az éneklés kiemelten fontos az itteniek számára, ugyanis – a legtöbb 

csendes-óceáni kultúrához hasonlóan – a vanuatui emberek főleg verbálisan fogadják be 

és adják tovább az információt. Az olvasás nem szokványos errefelé. A Wycliffe emiatt 

egyszerű, jelképes összegért megvásárolható, hordozható diktafonokon igyekszik 

terjeszteni a helyi nyelvű bibliafordításokat.  

Talán a verbalitás fontosságának is betudható, hogy a szigeteken rendkívüli 

népszerűségnek örvendenek a – hazánkban gyakran teljesen ismeretlen – karizmatikus, 

„újkeresztény” egyházi felekezetek, amelyek nem elsősorban az írásos szövegekre, hanem 

inkább a spirituális tapasztalatokra, a közös éneklésekkel felpörgetett közösségi 

együttlétekre helyezik a vallási hangsúlyt. 

A nyugati emberek többsége is valamely egyházi szervezeten keresztül keveredik 

ide: önkéntesek, vagy misszióban vesznek részt. A turizmus elenyésző hatást gyakorol az 

itt élők mindennapi életére. A legtöbb utazó a „világ legmegközelíthetőbb tűzhányója” 

miatt keveredik csupán ide. Ezen program szervezése (és így haszna is) azonban egy szűk, 

helyi csoport kezében van, akik busás hasznot hajtanak a gyakran csupán egy napra 

berepülő turistákból.  

Vanuatun mintha máshogy telne az idő. Nehéz a dolgokat gyorsan elintézni, az 

elszigeteltség kézzel fogható. Az elvileg menetrendszerinti hajó néha napokat késik, sőt 

van, hogy egy-egy járatot jelzés nélkül törölnek, amiről csak akkor lehet tudomást 
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szerezni, amikor az ember az üres kikötőben meggyőződik róla. Ez persze különösen 

kellemetlen akkor, ha például építőanyagot rendeltünk a fővárosból egy iskola-

felújításhoz. Ilyenkor a projekt heteket is csúszhat. Az elszigetelődés másik példája a helyi 

árak alakulása. A legtöbb hétköznapi tárgy és étel, valamint az üzemanyag is méregdrága. 

A boltok kínálata a ’70-es évek Romániáját idézi: néhány konzerv, lisztes- és rizseszsákok, 

na meg persze a cukros üdítők, chipsek és cukorkák. Ezt az összképet kompenzálja 

valamelyest a friss, ám teljesen sablonkenyér ínycsiklandozó illata. A helyiek azonban a 

szűkösség ellenére eléggé kiegyensúlyozottnak és nyugodtnak tűnnek, pedig anyagilag 

szinte semmijük sincs. De mintha nem is hiányozna nekik semmi. Meglepő módon sokszor 

a helyi piac sem bővelkedik a terményekben, ennek egyik oka természetesen, hogy sokan 

csupán apró feleslegükön igyekeznek túladni. Ha a piacra-járó nem elég fürge és nem 

erőssége a koránkelés, akkor könnyen lemaradhat a hosszabb mandarinfürtökről, elvétve 

megtalálható ananászokról, és már csak az 5-6 kilós, megehetetlen mennyiségű jam 

marad neki. A kínálatot természetesen a szezonalitás is jelentősen befolyásolja. 

A helyi gazdaság jellegzetessége a megosztás. De a megosztáson alapuló gazdaság 

itt nem az Uber-t vagy az AirBnB-t jelenti. Sokkal inkább a vagyontárgyak körkörös 

elajándékozását a különböző ceremóniák keretében. Ennek volumene már a kezdetektől 

lenyűgözött bennünket. A magántulajdon a helyiek körében nagyon lazán kezelt fogalom. 

Az altruizmus mindenhol tetten érhető. Nagyon kevés a személyes vagyontárgy, általában 

mindent közösen használ a család és a távolabbi rokonságot is egybefogó közösség. Ezek 

a rokoni körök gyakran 30-40 főből is állhatnak gyerekekkel együtt, de előfordul, hogy 

ennél is nagyobbak. Ehhez természetesen csatlakoznak a szomszédok és a barátok is. Egy-

egy nagyobb ünnep keretében a különböző családok e közösségen belül ajándékozzák 

meg egymást. Az ajándékozás mértéke általában három dologtól függ: az ünnep 

nagyságától, a rokoni kapcsolat mértékétől és természetesen a család anyagi helyzetétől. 

A vagyontárgyak legtöbbje mezőgazdasági termény: jam- illetve tárógyökerek, manióka, 

élő sertés, kava gyökér (a csendes-óceáni szigetek nagy részén fogyasztott, bódító hatású, 

kulturális ital alapanyaga [mámorbors]) vagy pedig kézműves termékek: kézzel fonott 

kosarak, táskák és szőnyegek. Az ajándékok egy nagy kupacban történő felhalmozása 

általában a szertartások részét képezi. A megosztás azonban nem csupán ingóságokra 

terjed ki: a vendégszeretet sem ismer határokat. Egy rokon halálakor például akár hetekig 

tarthat, mert ilyenkor az ország legtávolabbi részéből is jönnek távoli rokonok, akik 

beköltöznek az elhunyt családjához, hogy együtt imádkozzanak velük. 
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Egyik alkalommal lehetőségünk adódott, hogy részt vegyünk egy körülmetélési 

ceremónián is, ahol megtapasztalhattuk az ajándékozás kultikus szerepét.  

A körülmetélés – a többség kikeresztelkedése ellenére – még mindig élő 

hagyomány, amelynek eredetét homály fedi. A fiúgyermekek hat éves koruk elején esnek 

túl rajta, ezután idősebb férfiakkal több hétre az erdőbe költöznek. Visszatérésükkor kerül 

sor az ünneplésre, ekkor válnak a közösség teljes jogú férfi tagjává.  

Már jóval az ünnepség kezdete előtt felállították a különböző családok oszlopait, 

amelyek a családi, fából eszkábált pavilonok előtt foglaltak helyet, kört formázva. A 

pavilonok alatt a népi díszekbe öltözött nők már javában készítették a lap-lap-ot, ezt a 

kókusztejből, maniókából (esetleg jamból vagy táróból) készült helyi ételt. Az oszlopok 

köré órákon keresztül (5-10 perces szünetekkel megszakítva) hordták az ajándékozásra 

szánt javakat, féltő gonddal rendezgetve az embermagasságú installációt. Az utolsó 

elemek az összekötött lábú disznók voltak, amelyek visítása különös, vad hangulatot 

kölcsönzött a jelenetnek. Ezután vonultak be a fiatal fiúk és kísérőik táncolva, énekelve, 

zenélve. Az ünnepség végén a megajándékozott fiúk családjai széthordták a tornyokat, a 

felhordáshoz hasonlóan valamiféle rendszert követve, egymás után. Ezután kezdődött a 

közös táncolás, ahová mi is becsatlakoztunk. A fiúk hangosan nevettek rajtam, mert 

természetesen képtelen voltam követni ritmikus dobogásukat és tapsolásukat. Katának 

könnyebb dolga volt: a nőkkel együtt neki csak nagyokat kellett páros lábbal szökkennie 

a ritmikus- és fúvóshangszerekkel kísért énekszóra. Az ünnepség végére az ünnepélyes és 

kimért hangulat lazult, a táncba való bekapcsolódásunk után többen odahívtak magukhoz, 

hogy fotókat készíthessünk színes ruháikról és arcfestésükről.  

Mint később Greizeréktől megtudtuk, néhány nap múlva újabb ünnepségre kerül 

majd sor a körülmetélési ceremónia után. Ilyenkor a „vagyontárgyak” újra gazdát 

cserélnek. Habár a disznó is annak számít, azt tényleg csak nagyon különleges 

alkalmakkor fogyasztják: három és fél hetes ott tartózkodásunk alatt egyszer sem 

jutottunk sertéshúshoz… 

Lakóhelyünkön mi is megtapasztaltuk az önzetlenséget. Szinte minden este 

érkezett a szomszédoktól a frissen sült kukorica, gyümölcs, egy kis főtt jam, manióka vagy 

laplap, amelyet a következő napon mi próbáltunk viszonozni egy kis házi kenyérrel, vagy 

palacsintával. A vasárnaponként meglátogatott gyülekezetek is mindig virágfüzérrel 

üdvözöltek bennünket, és nagy örömmel láttak vendégül mindannyiunkat. 
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Ottlétünk gyorsan elszállt, élményekkel és nagyszerű emlékekkel feltöltekezve 

indultunk tovább Ausztrália felé. Ez azonban már egy másik történet. 
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Egypercesek 

 

az irodalom és a társadalomtudomány határán │mi is az az ’antropológiai 

látásmód’ │hogyan figyeljük meg a mindennapi élet legapróbb mozzanatait  
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