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Felfedezések az afrikai földrészen
Afrika Földünk második legnagyobb kontinense 29 821 000 km²-nyi területével.
Népessége 1,3 milliárd fő, mellyel a második legnépesebb földrész, Ázsia után.
Legmagasabb pontja az 5895 méter magas Kilimandzsáró. A kontinensen található Földünk legnagyobb sivataga a Szahara, melynek területe 90-szer nagyobb
hazánkénál. Leghosszabb folyója a Nílus (6671 km), legnagyobb szigete pedig
Madagaszkár. Még fennmaradt színes növény- és állatvilágát számos nemzeti
parkban védik.

Teleki Sámuel (���������),
kinek nevét egy vulkán viseli
Ez a kontinens számos magyar utazót vonzott
egzotikusságával,
felfedezetlen
területeivel.
Talán legismertebb közülük Teleki Sámuel, aki
1887-ben indult el 300 száz fős expedíciójával
Kelet-Afrikába. Az utazás tervét Rudolf főherceggel, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösével
közösen találták ki. A trónörökös javaslatára
Ludwig von Höhnel lett az expedíció térképésze,
illetve felfogadtak helyi vezetőket is. Dzsumbe
Kimemeta, tanácsaival segítette az expedíciót és
szervezte a mindennapi teendőket. A védelem
biztosítását pedig Dualla Idriszre és szomáliai
testőrcsapatára bízták.
Az expedíció Zanzibár szigetcsoportról indult.
Ezzel kezdetét vette egy nehézségekkel teli, de sikeres felfedező utazás. Már az
út elején sok teherhordó megszökött
a csomagokkal, így vesztek el a gondosan összeállított könyvek és térképek,
mérőműszerek,
ajándéktárgyak
egy
része. A teherhordók folytonos elégedetlenség - a nehéz terhek, a napi több
órai gyaloglás, a nem megfelelő ellátás
- miatt gyakran kellett Teleki Sámuelnek
határozottan fellépni, hogy elkerülje az
expedíció sikertelenségét.
Néhányszor
fegyveres
összetűzésre
is sor került az expedíció tagjai és a
helyiek között. A karaván találkozása Kelet-Afrika népcsoportjaival azonVonuló karaván

ban nem csak kellemetlen vagy veszélyes, de
néha egész szórakoztató jeleneteket is hozott.
A Számbó-hegy közelében nagy csodálattal
fogadták Teleki Sámuelt, és kíváncsian tapogatták.
Azt hitték valami különös állat, mert a cipőit
patának vélték. Azt, hogy mennyire megerőltető
volt az expedíció, mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy Teleki Sámuel 40 kg-ot fogyott az utazás
végére.
Az expedíció végül 3000 kilométeres útja során
számos tudományos felfedezést tett. Feljutottak
a Kenya-hegy és a Kilimandzsáró hóhatáráig.
Eljutottak addig ismeretlen területekre és felfedeztek két tavat, melyeknek a Rudolf, illetve a
Stefánia neveket adták. A Rudolf-tótól délre leírtak egy működő tűzhányót, melyet Teleki Sámuel
tiszteletére Teleki-vulkánnak neveztek el. Ezt még
ma is így találjuk meg a térképeken, noha számos
európaiak által adott földrajzi nevet megváltoztattak az afrikaiak. Olyan bennszülött törzsekről
számoltak be, amelyekről alig voltak ismereteink
előtte. Értékes néprajzi tárgyakat gyűjtöttek, mely
az alapja lett a későbbi Néprajzi Múzeum Afrika
gyűjteményének. A térség állat- és növényvilágát
is kutatták. Az expedíció által begyűjtött fajok
közül 6 virágos növény és egy májmoha is őrzi
Teleki Sámuel nevét. A kenyaiak, pedig tiszteletük
jeléül elneveztek róla a Kenya-hegy nyugati
oldalán egy völgyet, egy menedékházat és egy
tengerszemet.

Sass Flóra (���������) azaz Lady
Baker a felfedezőnő
Sass Flóra Erdélyben született, s mindössze hat
esztendős volt, amikor szüleit 1848-ban a magyarok
ellen felbujtott román parasztok meggyilkolták.
Az árva kislányt egy örmény származású család
vette gondjaiba. Nevelőapja, Finian őrnagy a
szabadságharc végéig Bem tábornok seregében harcolt. A bukás után a család Törökországba menekült, ahol kaotikus állapotok uralkodtak.
Flórának nyoma veszett, és elkövetkező tíz évéről
semmit sem tudunk, csak azt, hogy rabszolga lett.
A fiatal nőt Vidinben a rabszolgapiacon vásárolta meg egy angol, nevezetesen Samuel Baker, aki
később feleségül vette. Ezt követően Flóra élete
végéig hűséges társa maradt a kutatónak.

Samuel Baker Afrikába szervezett expedíciót.
A korabeli afrikai kutatóutak egyik fő célja a Nílus
forrásának felfedezése volt, Baker is ezt tervezte.
Az expedíció 1861-ben indult el felfelé a Níluson, de
hamarosan súlyos nehézségek támadtak. Kísérőik
fellázadtak, és a házaspár élete is veszélybe került.
A helyzetet Flóra türelme és határozottsága mentette meg. Baker később maga is beszámolt arról,
hogy életét többször is felesége mentette meg.
1864-ben túljutottak az Egyenlítőn, és felfedeztek
egy tavat, melyet Samuel Baker - Viktória királynő
férjéről - Albert-tónak nevezett el. Ezt a Nílus
forrásának tartották, amiben nem sokat tévedtek,
hiszen a Nílus egyik ága valóban innen ered.
Visszatérésük alkalmával Bakert otthon hősként
ünnepelték. A királynő fogadta, és lovaggá ütötte.
Sass Flórát, most már Lady Bakert viszont nem
fogadták az udvarban bizonytalan múltja miatt. A házaspár néhány évet pihenéssel töltött.
1869-ben az egyiptomi kedive felkérte
Bakert egy újabb afrikai kutatóút
vezetésére. A kedive az expedíció legfőbb céljaként a nílus-menti rabszolgaság
felszámolását tűzte ki. Továbbá feladatul kapta, hogy a hajózás számára tegye
elérhetővé az egyenlítői nagy tavakat, valamint háromnapi járóföldre egymástól katonai állomások, és kereskedelmi raktárak
láncolatát alakítsa ki.
Flóra természetesen erre az útra is elkísérte
férjét. Az expedíció itt is többször veszélybe került a különböző bennszülött törzsek
háborúskodása miatt. Az asszony nagyon
népszerű volt a bennszülöttek között.
Szőke haja miatt Hajnalcsillagnak nevezték el. A rabszolgaságot természetesen
nem sikerült felszámolni, de új, addig ismeretlen területeket térképeztek fel,
valamint második útjuk eredményeként olyan intézkedések születtek, melyek
visszaszorították a rabszolgakereskedelmet. A házaspár ezután visszavonultan élt
Devonshire-ben. Utazásaik történetét jórészt Flóra naplójából ismerjük, ami azonban csak majdnem száz évvel később került elő.

Magyar László (���������) Délnyugat-Afrika feltárója
Magyar László házasságon kívül született, és édesanyja nemsokkal születése után
meghalt. Édesapja Magyar Imre a nagymamánál helyezte el a gyermeket,
így a fiatal Magyar Lászlónak nélkülöznie kellett a szülői szeretetet. Már gyermekként vágyakozott a tengerészélet és az óceánok iránt. Ennek ellenére 1840-től
gazdasági gyakornokként dolgozott apja mellett. A gazdasági gyakornokoskodást

1841-ben hagyta abba, s Fiumébe utazott, ahol
bekerült a Tengerészeti Akadémiára. Később
szolgálatot vállalt az argentin hadseregben, ahol
flottahadnagyi rangban részt vett az Uruguay
elleni háborúban. Az angolok és a franciák által
támogatott Uruguay hadiflottája legyőzte az argentinokat és Magyar László is fogságba került.
Ezen időszak alatt tervezett Dél-Amerika ismeretlen
vidékeinek felkutatására egy expedíciót, melyhez
a Magyar Tudós Társaság segítségét kérte, de az
ismeretlen hadnagy kérését elutasították.
A véletlen tette Afrika felfedezővé. Afrika nyugati partjaihoz hajózott, ahol a kalabári néger
király flottájánál lett hajóparancsnok. Így juthatott
el a Kongó alsó folyásának vidékére. Legnagyobb
felfedezői érdemei közé tartozik, hogy utazásai
révén kirajzolódott az Atlanti- és az Indiai-óceán
közötti vízválasztó, s így a Kongó és a Zambézi folyók rendszere.
Mivel Magyar László egészsége megromlott, kedvezőbb éghajlatú vidéken keresett gyógyulást. Így jutott el a Benguelai-fennsíkra. Magyar László számos felderítő
utat tett Benguela környékén. Megfigyelte a növény- és állatvilágot, s igen intenzív
kapcsolatot épített ki a helybéliekkel. A Benguelába érkezett bihéi karavánok tagjaival folytatott beszélgetések keltették fel érdeklődését Délnyugat-Afrika belseje
iránt. Magyar László sok-sok szenvedés
árán jutott el Bihé ország fejedelméhez.
Sikerült elnyerni a fejedelem bizalmát,
olyannyira hogy az afrikai uralkodó leányát
is felajánlotta számára. Így köttetett meg
a házasság Magyar László és a fiatal
14 éves királylány, Ina Kullu Ozoro között.
Magyar László Bihé országban pazar
hozományt kapott, 285 fegyveres kísérőt,
akiknek minden költségét a fejedelem
após fizette. Így indulhatott el 15 hónapos
expedíciójára Délnyugat-Afrika belsejébe.
A Magyar László által gyűjtött adatok
földrajzi, vízrajzi, hegyrajzi szempontból rendkívül átfogó és részletes képet adnak
Délnyugat-Afrika több magyarországnyi területéről. Magyar László délnyugatafrikai expedíciója után visszatért Bihébe. 1856-ban azonban a bihéi belháborúban
meggyilkolták apósát, a fejedelmet és neki magának is menekülnie kellett.
Visszatért Benguelába, ahol nyomorúságos körülmények között hunyt el 1864-ben,
mindössze 46 évesen.

Torday Emil (���������) a Kongómedence népeinek kutatója
Húszesztendős korában telepedett le Belgiumban, ahol pénzügyi hivatalnokként dolgozott.
Így került a belga állam szolgálatába, s a gyarmati
közigazgatáshoz csatlakozva eljuthatott Afrikába,
Kongóba.
Víziutakon, vagy helybeli kísérők kalauzolásával
járta be a Kongó-medence európai ember
által alig-alig ismert tájait. A balubák között
gyűjtött néprajzi tárgyait, részletes leírásokkal
a British Múzeumnak ajándékozta, így második
útjára Torday Emil már brit támogatással indulhatott el. A Kongó-medence törzsei között végzett
gyűjtéseket. Nyelvtudása lehetővé tette, hogy
minél több emberrel kerülhessen közvetlen kapcsolatba, s így megismerhette a törzsek tagjainak életviszonyait, szokásait, viselkedését
és jellemvonásait. Részletesen leírta lakóhelyeiket, kunyhóikat, használati eszközeiket, étkezési szokásaikat. Az emberevés
akkoriban még sokfelé előfordult. Az egyik falu
főnöke tisztelete jeléül embercombbal kedveskedett neki. Ő nem fogadta el ezt a borzalmas kínálást, de végig kellett néznie, hogyan
fogyasztja el vendéglátója az iszonyatos étket.
Torday sokat köszönhetett Afrikának, de kishíján az életével fizetett páratlan élményeiért.
Egy váratlanul rátámadó rinocérosz csaknem
halálra taposta. A baleset után hónapokig
ápolásra szorult, s élete végéig csak mankóval
tudott közlekedni az eset után.

egyben kiváltotta a bennszülött törzsfőnök
ellenszenvét. A népszerűségét féltő helyi törzsfőnök
mérgezett ételt küldött neki, s a betűk atyjaként
tisztelt jezsuita misszionárius 1894. február 1-én
hajnalban, szörnyű kínok között halt meg.
Menyhárt László 1890-ben érkezett meg
Mozambikba. Czimermann István segítségével
ismerte meg az afrikai viszonyokat. Már egyetemi tanulmányai alatt érdekelte a növénytan.
A magyar misszionárius arra törekedett, hogy földművelő közösségeket hozzon létre Boromában,
és ennek elősegítésére időjárási megfigyeléseket
végzett, mezőgazdasági naptárt állított össze.
Kísérleti ültetvényeket hozott létre a Zambézi
partján, ahol olajos magvak, kávé, cirok, burgonya, bab termesztésével próbálkozott. A helybéli
munkája eredményeként valóságos mintagazdaság jött létre. A boromai csoda híre eljutott
Európába. A malária következtében azonban
szervezete legyengült és 48 éves korában elhunyt
Menyhárt László.

SZÓMAGYARÁZÓ:
Baluba:		
		

Egy bantu törzs, melyekre jellemző az alacsony, robusztus testalkat
és a világosbarna bőr.

Czimermann István (���������)
és Menyhárt László (���������)
– Két misszionárius Mozambikban

Flotta:		
		

Hajók összessége, amely egy ország minden hadi és kereskedelmi
hajóját magában foglalja.

Kedive:		

Az egyiptomi török alkirály címe a török uralom (1867–1914) idején.

Czimermann
István
1886-ban
érkezett
a
Zambézi-misszióba. Érkezése után hamarosan a
malária megbetegítette, de már betegen hozzá
látott a nyungve nyelv elsajátításhoz. Másfél
esztendő alatt olyannyira elsajátította a nyelvet, hogy iskolai tankönyveket írt és a bibliát is
lefordította nyungve nyelvre. Czimermann számos rabszolgagyermeket mentett meg, s a
misszióban táplálkozási, tanulási lehetőséget
nyújtott számukra. Czimermann István munkálkodása ugyan a helybéliek javát szolgálta, de

Ültetvény:
Nagy földbirtok a korábbi gyarmatokon, ahol egyféle növényt
		
termesztenek. Régebben rabszolgák, ma bérmunkások művelik
		a területet.
Vízválasztó:
		
		

Két szomszédos vízfolyás, folyórendszer, tó vízgyűjtő területe közötti
határvonal, a terület vizei ettől a vonaltól két oldalra áramlanak
a két vízgyűjtő mélyebben fekvő területei felé.
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