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A F R IK A I L E V E L E K .
Irta Sáska László dr,
Fogvacogtató hidegben érkezünk a repülőtérre, mintha nem is Afrikában
volnánk. Reggsl fél hét. Sűrűn szitáló eső. Vastag, fekete sár, lelket nyomó köd.
Meleg szőve.gal.érjainkba burkolódzva is fázunk. Abesszíniában most van az
esős évszak. Alig várjuk, hogy útnak indulhassunk e kietlen környezetből.
A betonozott repülőtér már jól kiépült. A mi gépünk messze áll még, előbb
át kell esnünk a vámvizsgálat formaságain. Száznegyven kilós poggyászunk
méltó feltűnést kelt, karvalyszemek nézegetik. Mi minden lehet a ládák fene
kén? A vizsgáló tiszt is fázik, nyakát méiyen behúzza kabátja gallérjába. Lát
szik, hogy szívesebben volna a jó meleg ágyban, mint hogy csomagokkal
vesződjék a korareggeli hideg esőben. Végre felnyittat két csomagot. Unottan
belépillant, aztán lezáratja. Úgyis órákba telnék az átvizsgálása. Egy vámőr
észreveszi a fényképezőgépet, elveszi és leplombálva adja vissza, ami azt akarja
jelenteni, hogy repülőgépről nem szabad fényképezni Abesszíniát. Az idő már
lejárt, indulnunk kell.
Nagyterjedelmű ládáink sem férnek be a repülőgép testébe és a személyzet
hallani sem akar a csomagok elszállításáról. Igazuk van, de a mi érdekünk az,
hogy csomagjaink velünk utazzanak. Végre úgy egyezünk meg, hogy két ülő
széket leszerelnek és azok helyébe teszik ládáinkat. A Caproni három motorja
egymásután fülsiketítő dübörgéssel indul, a gépmadár egész testében remeg.
Vattacsomócskával bedugjuk fülünket, aztán beszállunk. A gép gyönge lökés
sel útnak indul és pillanatok múlva már kirúgja maga alól a földet. A levegőbe
emelkedünk. Addisz-Abeba mélyen alattunk marad, házai mind kisebbek lesz
nek, sötét eukaliptusz fái egybeolvadnak. Irányt vettünk Diredauának. Isten
ve'ed Abesszínia! Kedves emlékű helyek, Sidamo, Borona, életünk négy évé
nek emlékei: vadászatok, őserdei bolyongások, kedves kis galla kunyhók,
hegyek, völgyek, Isten veletek, s Isten veletek is, itt maradt magyarok!
A mi utunk messze elválik. Talán sohasem fogjuk egymást viszontlátni.
Az abesszíniái kis magyar kolónia széthull, mint viharban a búzakéve. Nézem,
amíg csak láthatom a mindinkább kisebbedő várost, a köd mind sűrűbb lesz
körülötte, már csak itt-ott dereng át rajta egy-egy városfolt.
3000 méter magasságban vagyunk. Utunk északkeletnek tart. Messze ellá
tunk minden iránvba. A'attunk hatalmas hegyláncok, fantasztikus hegyalakula'ok és folyamvölgyek. Egy-egv sziklafal, mintha óriás kezek építették volna.
Fehérlő vízesések. Ä hegyek lábain erdőségek. Magasabban csak kopár kő
anyag.
Átrepülünk egy-egy lakottabb völgy fölött is. Megmívelt, felszántott
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földdarabok, kis fekete, vagy tarkabarka négyzetek tűnnek föl. Emberi lény
e magasságból már nem látható. Csak nehezen fedezhetek föl a szédületes
mélységben benszülött telepeket. Fekete sávval gyűrűsen körülvett apró, tojásnyi
fücsomócskáknak látszanak a házak, a kerek kunyhók.
A motorok egyhangú, hol élesebb, hol mélyebb zúgása mintha dallá fino
multtá az emberi lélek húrjain. Az acél zengése, a csavarok búgása, a mozgássá
robbanó benzin ütemes lüktetése, a motorokban dolgozó láthatatlan manók
üvöltése felséges harmóniában egyesül. Mintha Schubert Ave Mariáját halla
nám belőle...
Most a Dankali sivatag fölött vagyunk. Alattunk mérhetetlen területen
sárga, élettelen kietlenség. Növényéletnek, emberi kultúrának semmi nyoma.
Itt-ott száraz folyammedrek. Kigyódzó vonalban haladnak egy messzeíekvő
földmélyedés felé. Az esős évszakok víztömegei ezekben a most száraz völgyek
ben rohannak le a mélyebb alföldek felé. A partokon amott már némi növény
zetet látunk, messze egy tó vize csillog. Kissé lejjebb ereszkedünk. Nincs semmi
baj, mind az öt utas egészséges.
Már közeledünk Diredauához. Utunknak ez a legközelebbi célja. Kis város
és vasúti állomás, az olasz térhódítás repülőállomást is létesített a djiboutii
vonal megkönnyebbítésére. Alattunk mélyen egy fekete, kigyódzó cérnaszál.
Ez a Djiboutiba vezető vasút vonala. A Danakil sivatag szélén, hegyvonulatokat
megkerülve, tömérdek kanyarulattal kapaszkodik Addisz-Abeba felé. A sivatag
lakói hol itt, hol amott megrongálják. Belélövöldöznek, aztán eltűnnek. Mulat
ságos, de néha idegpusztító vasúti utazás ez mostanában.
A sivatag lakóiról, a danakilokról nincs már időm elmélkedni. Kegyetlen
szokásaik, embertrófea vadászataik és véres tragédiáik elmosódnak már emlé
kezetemben, amint feltűnik a láthatáron Diredaua.
Negyedóra múlva már meg is érkezünk a rohamosan nagyobbodó repülő
tér fölé. Siklórepüléssel szállunk alá. Feleségem füleihez kap a nyilalló fájdalom
miatt, amelyet a hirtelen légnyomáskülönbség, a gyors leszállás okoz. A gép
vezető észreveszi és mérsékli a leereszkedést. Gyönge zökkenéssel földet érünk
és már puha homokon száguldunk. Végül megállunk a repülőállomás sátrai előtt.
Itt már kellemes meleg van. Szinte teher a vastag ruha. Egy kis frissítőt
veszünk a sátor szalonjában. A gépet közben benzinnel töltik. Két utasunk
itt marad, de újak jönnek helyettük. Indulást jeleznek, már újra bent ülünk és
vidám motorzúgással kapaszkodunk ismét a magasba. Gyönyörű, növényben
dús területek fölött haladunk tovább. A hegyvidékek színpompás tájképei meg
ismétlődnek. Magas hegyek fölött haladunk. Alattunk ismét őserdők, majd kopár
sziklahegyek, szeszélyes alakulatokkal. A magas vidékek szelíden ereszkednek
a'acsonyabbakká. Fekete hegyek világa fekete erdőrengetegekkel és fekete
titkokkal...
Már jó ideje lebegünk egy kietlen terület fölött a tengerpart irányában.
De gépünk most hol esik, hol pedig mintha emelkednék. Az esés pillanatában
gyomrunkat a torkunkban érezzük. Szájunkat önkéntelenül is ásításra tátjuk,
bár unatkozásról szó sincs. Kérdőleg tekintünk rádiós tisztünkre, aki ugyan
csak táviratozik és szorgalmasan jegyez. Hol a vezetőnek, hol a gépésznek
sugdos a fülébe. Látszik, hogy ő is nyugtalan. Egy kis ellenszelünk van, ma
gyarázza és sietve folytatja munkáját. Ä gép szabálytalan himbálódzása nagyon
kellemetlen. Az eddigi gyorsaságot lecsökkentik 150 km-esre. így is bizonytalan
a mozgásunk. Hol oldalra, hol lefelé lökődünk, a következő pillanatban meg föl
felé kapaszkodunk. Szédületes mélység van alattunk. Utitársaink halottsárgák.
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Naplemente az Indiai óceánon. (Tanganyika.)

Egymásután kapkodnak a papírzacskók után. Nem mernek az ablakra tekinteni.
Feleségem sem gyönyörködik már a vidékben. Valami üzenetet firkant papí
rosra. Sietve bíztatom: „Itt a tenger!”
Szavaimnak csodálatos a hatásuk. Roszulléte azonnal elmúlt és amint a
láthatáron észreveszi a kéklő víztükröt, lassanként visszatér arcára a pirosság.
Leszállás után azonban siet kijelenteni, hogy nem óhajt többé repülőgépen
utazni.
— Tudod-e — fordult hozzám —, hogy egész úton az Ave Máriát hallot
tam a gép zúgásában?
Nem akarja elhinni, mikor azt mondom, hogy én is ezt hallottam.
Djibouti (Francia Szomáliföld). 1937. július 9.

Déli verőfényben érkezünk a repülőtérre. A hőség akkora, aminőről euró
pai embernek fogalma sincs. Autóban ülünk, de mintha sütőkemencében vol
nánk. Éppen nyár dereka van most itt és kezdem hinni, amit többfelé hallottam
már, hogy Djibouti a földgolyó legmelegebb pontja.
A repülőtér körül, ameddig a szem ellát, izzó futóhomok. A világosság
vakító. A hűvös Abesszínia után különösen szokatlan és kellemetlen ez a kör
nyezet. Fényvédő szemüveg nélkül egy pillanatig sem bírnánk. Szállodát kere
sünk, de egyikben sincs hely. Olaszoktól hemzseg itt minden. Lefoglalták az
egész várost. Megtudjuk, hogy a belga konzul elutazott, s egy barátunk révén
az ő lakásán találunk szállást. Megeresztjük a hideg zuhanyt, aztán elindulunk
valami élelmet keresni, mert alaposan megéheztünk. Egy étteremben nagyszerű
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tevehússzelet illatozik a tányérokon. Nekünk is hoznak. Feleségem bizalmatla
nul bökdösi tányérján a még soha nem tapasztalt szeleteket, de csakhamar el
ismeréssel nyilatkozunk. A sok kemény zebuhús után fölséges pecsenye. Jég
darabokkal hűtött víz, trópusi gyümölcs következik utána és már sietünk is
vissza lakásunkra, hogy mindent ledobva magunkról szembeszálljunk az isme
retlen hőséggel.
Nyugalomról, alvásról szó sem lehet. Csöppekben csurog a veríték, sza
ladgáló pókok érzését keltve. A puszta tábori ágy vászna is éget. A lakás falait
mintha kívülről tűzzel fűtenék. Literszámra fogyasztjuk a vizet. A lakásban
nagy termoszüveget fedezünk föl. Megtöltetjük jéggel és ennek hűsítő darab
káival keverjük a vizet. Ismételten megfürdünk és csalóka reményekkel ámítjuk
magunkat, hogy majd naplemente után jobb lesz. Dehogyis lett jobb. A hőség
éjjel is ki ál Ihatatlan. Rövid pihenés után ismét vízért támolygunk a sötétben.
A város közvetlenül a tengerparton fekszik, körülötte beláthatatlan futó
homok és izzó sziklák. Ezek magukba szívják a meleget és éjjel is ontják a
szerencsétlen városra. A tenger levegője sem bír eléggé hűteni. Aki csak teheti,
elmenekül a városból szelídebb éghajlatú vidékre, hogy töpörtyűvé ne aszalódjék a forróságban. Mindenki tele van hőkiütésekkel, mintha himlősek volnának.
A lakosság napközben csak múlhatatlan szükségben hagyja el a lakást. A höl
gyek ruhája ilyenkor combközépig érő, rövid kis színes nadrág, lenge szövésű,
hátul a csípőkig kivágott karnélküli mellényke, a lábakon könnyű szandál, a
kézben 2—3 literes termoszkanna füllel és ízléses japáni festéssel. Ebből időn
ként apró jégdarabokat halásznak elő s ezeket szopogatják. Ez a kanna helyet
tesíti itt a retikült. Még a legkisebb útra is magukkal viszik, moziban az ülő
helyük mellé állítják. Kávéházakban, szórakozó helyeken mindenütt látni ter-
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moszkannás szép hölgyeket. Lenge trópusi ruhájukban nagyszerűen festenek.
Itt nem adnak ki erkölcsrendészeti parancsokat az ilyen viselet ellen.
A mozi szabadban van, nagy üres telken. Előadás közben a fekete szolgá
lók jeges hűsítőket hordanak körül. A vendég fizetés helyett bont nyom a mar
kukba. Az elszámolás más napokon történik. A bonrendszer bizonyítja, hogy
a fehérek iránt roppant nagy a bizalom. Silány mozidarabok, rádiós hangszó
róval, bömbölve recsegő zenével. Ha nincs más, ez is jobb a semminél.
A városka épületei erősen kopottak. A vakolat és a festés darabokban hull
le róluk, mert lemarja a sós levegő. A kikötő mellett a tengeiparton nagy só
aszalók. A tenger vizét terjedelmes medencékben párologtatják és a kiszáradó
tengeri sót kupacokba seprik. A fehér sóhalmok vakítóan villognak.
Djibouti lakói magastermetü Szomáliák. Keskenycsípőjü, hosszúlábú és
szélestalpú embertípus ez. Egész szervezetük a sivatagi és pusztai életmódhoz
alakult. Széles talpukkal könnyen haladnak a süppedő homokban és föl sem
veszik a tikkasztó meleget. Nekik már egész szervezetük, verejtékmirígyrendszerük más, mint az európaiaké. Könnyen bírják a meleget, mert évezredek óta
alkalmazkodtak hozzá. Hanem az európaiak, importált állataikkal együtt, ke
gyetlenül szenvednek a hőségben.
Nagyon megörvendtünk a jó hirnek, hogy várvavárt hajónk, a derék
„Chantilly” francia gőzös egy nap múlva megérkezik s így rövidesen elhagy
hatjuk Djiboutit, csontot aszaló forróságával együtt.
A „Chantilly” födélzetén, 1937. júilus 12.

Végre hátunk mögött hagytuk Djiboutit. A beszállás kissé körülményes
volt. Djiboutinak ugyanis nincsen kiépített kikötője. A hajók messze bent hor
gonyoznak a tengeren és az utasokat motoros bárkákon vagy csónakokn viszik
odáig. Igen ám, de most monszún van, esőhozó viharok járják a tengert és
hajónk is épen a monszún miatt késett. Ilyenkor a tenger erősen hullámzik, nem
kellemes a beszállás. Gőzbárkánk hullámról hullámra emelkedik, aggódunk
nehéz csomagjaink miatt. Minden reményünket a gémlábú Szomáliák ügyessé
gébe vetettük. Nem is csalódtunk. Sok vesződés után csomagjaink szerencsé
sen, baj nélkül, velünk együtt a fedélzetre kerültek.
A „Chantilly” nagy személyszállító hajó, Madagaszkárba megy, ragyo
góan tiszta. Födélzetén sok a francia tisztviselő; nyaralni járnak oda az anya
országból. El átásunk elsőrangú. A párisi rádió hangjai mellett elfeledjük, hogy
odakünn monszún dühöng és hogy hajónk nagyon lassan vergődik előre. A vihar
fokmérője a hajón: a női társaság. Kis viharban csak kevesen hiányoznak az
étkezésnél, ma azonban a feleségemen kívül senki sem képviselte a vacsoránál
a női nemet. Tehát komolyabb vihar van. Érezzük, de meg látjuk is, amint a
hullámok az ebédlő üvegfalához csapódnak és pillanatnyilag elsötétítik. Min
den kést, tányért, poharat külön kis ketrecbe zárva helyeznek az utasok elé,
hogy el ne szaladjanak, vagy föl ne boruljanak.
A tengerparttól távol járunk. Szárazföldnek semmi nyoma. Napok óta
szürke ég alatt, fekete vízen úszunk. Egyetlenegy madár sincs körülöttünk.
Csak repülőhalakat látunk, amint egy-egy hullámhegyről kiszökkenve a szom
széd hullámba átrepülnek. Némelyik két-három hullámon is átvetődik és úgy
csap be ismét a vízbe, tajtékot szórva maga körül.
Nagy delfincsapat követi hajónkat. Úgylátszik, szeretik a vihart. Nagyo
kat ugranak ők is hullámról hullámra. Tömzsi fekete testük a felszökés pilla-

A dar-es-salaami kórház a tengerparton. Előtte óriási baobab fa.

natában élesen látszik a levegőben. Aztán ismét csak a tenger és sehol semmi
élet.
Délnek tartunk. Hajónk csak Mombasában fog megállni, de a vihar miatt
bizonyosan néhány napi késéssel. Már hatodik napja szeljük a hullámokat.
A vihar nappal rendesen eláll, de esténként újult erővel ébred fel. Előrelátható
lag 20-án fogunk megérkezni.
A mai nap életünk páratlan eseménye: átléptünk az Egyenlítőn. A Föld
északi féltekéjéről áthajóztunk a délire. A nagy vihar miatt senki sem törődött
ezzel. Csak annyit állapíthattunk meg, hogy az Egyenlítő tájékán ebben az idő
szakban hatalmas monszun dühöng és nagyon próbára teszi a hajó viharálló
képességét, de az utazó közönség idegeit is. A mi hajónk, a derék „Chantilly”,,
játszik a hullámok dühével és ha lassabban is, mint kellene, halad a maga útján.
Mombasa, Kenya kikötője, 1937. július 20.

Ma korán keltünk és érdeklődéssel szemléljük a fedélzetről Mombasa köze
ledő partvidékét. Az egyhangú, sziklás, kopár keletafrikai partvidéknek itt már
vége. Gazdag növényzet mindenütt. Sötét pálmaerdők •— amint később kide
rült: kókuszpálmák és mangrove fák — láthatók a part mentén. A fü is dús és
élénk zöld. A kókuszpálmák között apró négyszögletes néger kunyhók.
Hajónk hatalmas villamos darukkal, emelőgépekkel fölszerelt, nagyszerű
angol kikötőbe fut be. Látszik az építkezésekről és az óriási raktárakról, hogy
nagy forgalmat bonyolít le. Kiabálás, sürgésforgás mindenfelé. A szokásos vámvizsgálat után kimehetünk a városba, mert csak délután indulunk tovább.
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Szokásunk szerint itt is a vásárcsarnok iránt érdeklődünk. Láthatjuk a
frissen fogott tengeri állatok sokaságát. A benszülöttek mindjárt szép, ropo
gósra sütött tengeri halat is kínálnak. Az állatokat nem asztalokon árulják, mint
az olaszok, hanem betonmedencékben tartják, frissen áramló tengervízben.
Közegészségügyi szempontból is helyesebb ez az élelmiszerkezelés. Itt jut
eszembe a szárított és füstölt polip, amelyet ládákba csomagolva szállítottak
az olaszok számára Addis-Abebába. Ezt a kevésbbé kívánatos csemegét itt
nem ismerik.
A gyümölcspiacon a trópusi Afrika minden gyümölcsét megtaláljuk. Van itt
mindenféle banán. A legkisebb, az úgynevezett ananászbanán, csak újjhegynyi
hosszúságú, de van félméteres is a keményhúsú fajtából. A friss ananász óriási
tenyőtobozhoz hasonló. A nagymagvú, szép sárgás húsú, tenyérnyi nagyságú
inangót néhány fillérért tömegben kínálják. Megterem ez a gyümölcs Abesszí
niában is, de az ottani éghajlaton csak fillér nagyságúra nő meg. Az afrikai
narancs és mandarin hegyekben áll, éretten és frissen a fákról szedve. Van friss
kókuszdió, pompás kókusztejjel. A sárgadinnyéhez hasonló papája pálmaszerií
magas fán terem egész éven át, 30—40 darab dinnyenagyságú gyümölcs, szár
nélkül, szorosan egymás mellett a fa tetejében. Az utcák tele vannak kereske
désekkel. Igen sok az indiai. Japáni kelmék, díszműáruk, keleti ritkaságok közt
komoly európai gépalkatrészek.
Mombasa Kenya legfontosabb kikötője. Innen vasútvonal vezet Nairobiba,
amelyet az angolok szeretnek „afrikai Londonnak” nevezni. Mombasa igen
szép és érdekes város. Az utcákon egyenruhás néger rendőrök angol gumi
botokkal tartják fenn a rendet. Érdekesek a teveerőre berendezett olajmalmok.

Elsüllyesztett néme t hajó a da r-e s -sa la a m i öbölben.
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Bekötött szemű tevék húzzák, körben haladva, a sajtolót. Nagyokat nyögnek
és sajátságos visítással sírnak. Féloldalukkal teljes erővel belefekszenek a já
romba és ferdén megdőlve húznak, verejtékeznek, amíg elérkezik a felváltás.
Lehangolva nézi az ember a szerencsétlen állatok keserves munkáját. A mal
mok- körül a halálra fáradt tevék a homokban fekszenek. Pihennek. Ezalatt
seregélyek szaladgálnak rajtuk bőrférgek után keresgélve.
A „Chantilly” födélzetén, 1937. július 21.

Mombasát elhagytuk, hajónk a Zanzibári szigetcsoport felé közeledik.
A parton égbenyúló, sugár kókuszpálmák. Borzas koronájukkal olyanok, mint
egy-egy termetes szuahéli néger, szétszórt, csapzott hajdísszel a fején. A pál
mák lábánál a tenger vize hullámzik, fehér tajtékot vetve a dagályban. Pálma
és tenger itt már elválaszthatatlan testvérek.
A hajó közönsége lesi már a zanzibári partokat. A sziget lassan emelkedik
a láthatár fölé, amint feléje közeledünk. Zanzibár forgalmas kikötőjében csak
két órát pihenünk, ez is elég a szemlélődésre. Mindenfelé kisebb-magyobb,
pálmaerdőkkel borított szigetek. Nem is olyan régen az afrikai rabszolgavadá
szok gyiijtőállomásai voltak a szigetek. Innen irányították a szerencsétleneket
tovább keletnek: Ázsiába és Indiába. A sötét emlékezetű múlton töprengtem,
amíg a szigetcsoport utolsó pálmafája le nem tűnt a láthatárról. A másik olda
lon már Tanganyika partvidéke, beljebb a napnyugta arany sugaraiban néhány
hegyóriás ködös képe látszik. Az egész vidék fölött ibolyakék ködfátyol lebeg.
Közeledik a trópusi éjszaka, amely itt, az Egyenlítő vidékén mindig pontosan
12 óra hosszat tart.
Dar Es Salaam, 1937. július 22.

Arra ébredtünk, hogy hajónk ájl, a gépek nem zakatolnak, megérkeztünk
Dar Es Salaamba. Sietve készülődtünk a partra szálláshoz. A rendőri vizsgá
lat csak formaság, de annál komorabb hangulatot vált ki, amikor mindenkinek
100 angol font óvadékot kell előre lefizetnie, ha nem angol alattvaló. Aki itt
marad, csak egy év múlva kapja vissza pénzét, de távozás esetén azonnal.
Egyelőre a szép fekvésű Hotel Central lesz a hajlékunk. Emeleti ablakunkból
messzire ellátunk a városra. A forgalmas utcákon kínai módra riksák, rudas,
uagykerekü taligák közlekednek, egy bensztilött húzza, a másik meg taszítja a
jármüvet.
Az itteni néger középafrikai, szuahéli fajta. Nem egészen fekete, inkább
csokoládébarna. Széles arca közepén éktelen nagy, lapos orr. Az asszonyok
orrát többnyire átfúrják és benne, rendesen baloldalt üveg gyémántutánzat
függ, réz foglalatban. A vásárcsarnokban eléktelenített fülcimpájú és ajkú gyer
mekek és asszonyok ülnek. A szuahéli anya csípőjére helyezve hordja csecse
mőjét.
A város nem nagy. Fehér lakossága mindössze néhány ezer. Annál több
az indus. A hindu nők testhez simuló, lenge ruházatukkal, ékszerekkel pompázó
meztelen karjaikkal, lenge fátyolkendőikkel és szépen fésült koromfekete hajuk
kal határozottan kedves jelenségek. Jellemző a baloldalt átfúrt orr, amelynek
függőjén, különösen a gazdagabbak vagyonokat érő brilliánsokat hordanak.
Akadnak turbános arabok is, egyszerű ruházatuk élesen elütt az indusok szín
pompájától. Az arab nők lefátyolozva, méltóságos fejtartással, lassú, szertar
tásos nyugalommal haladnak el mellettünk: idegen lelkivilág megszemélyesítői.
Az arab úrnő után kimért léptekkel, illő távolságban lépdel az úrnőjére vigyázó
szolga. A legtöbb kereskedés hindu kézben van. Ez az élelmes nép nagy törne-
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gekben vándorol be, hogy szorgalmas munkájával kellemetlen versenyt
támasszon.
Ugyancsak elég sokan vannak a japániak is. Mandulavágású szemük halá
los közömbösséget sugároz a villogó szemüvegen keresztül. A fehér fajt leg
inkább a görögök képviselik. Ezek is élelmesek és szorgalmasak. Sokan közü
lük, különösen ültetvények létesítésével, nagy vagyonra tettek szert. Mindenütt
ott vannak már Afrika forgalmas piacain és Abesszíniából is ide szivárognak
át, ha ott már nem tudnak érvényesülni.
Szétnéztünk már a város környékén is. A felszín mindenütt sík, majdnem
a tenger szintjében fekszik. A vizek lefolyása bizonytalan, a víz itt-ott mocsa
rakban gyűlik össze. A mocsarak embermagasságú, haragos zöld fűnövényze
tének drótkeménységű szárai úgy összekuszálódnak, hogy ember nem tud át
vergődni rajtuk. A partmenti mocsarak a malária melegágyai, itt terem a tömér
dek lázterjesztő szúnyog. Az Egyenlítő tájékán a malária legsúlyosabb trópusi
formája uralkodik, amelyet feketén pettyezett szárnyú Anopheles szúnyogok
oltanak be szúrásukkal az emberi vérbe. Szúnyoghálóval védekeznek ellenük,
de azért a lakosság többsége mégis maláriával fertőzött. Különösen föltűnő ez
a betegség az európaiak arcán, mert bőrükön a maláriás sárgaság mellett a
súlyos vérszegénység és a szervezetükben pusztító betegség minden tünete lát
ható. A benszülött gyermekek is szinte mind maláriások, csenevészek, nagyhasúak.
A város körül, ameddig a szem ellát, mindenütt hatalmas kiterjedésű ültet
vények zöldéinek. Leginkább kókuszdiót, agavét és gyapotot termelnek nagy
ban. A kókuszdió betakarításának épen most van az ideje. Benszülöttek kapasz
kodnak macskaügyességgel a pálmák tetejébe és hajigálják le az emberfej
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nagyságú diókat. Lent asszonyok és gyermekek tisztogatják le a külső, rostos
burokrészeket. A kemény héjból kibocsátják az édes kókusztejet, üvegekbe töl
tik, a fehér dióbelet pedig késekkel vagdalják darabokra. Ha megszárad, kopra
néven kerül piacra és ebből készül az Európában is ismert kókuszzsír. A pré
selés után fennmaradó hulladékot a cukorkagyárak és a cukrászok dolgozzák
föl. A kókusztejet vagy frissen isszák, vagy alkoholos itallá erjesztik.
Másik fontos terményük az agave. A nagylevelü, húsos növény vastag leve
leit 2—3 cm-es tüskék védik. Magját sorokba vetik. A levelek edénynyalábjai
ban erős háncsanyag terem, ebből készül a világ legjobb zsákszövete. A leve
lek három év alatt érnek meg az aratásra. A harmadik év végén az egy méter
nél hosszabb, súlyos leveleket levagdalják, megszárítják és körülbelül úgy
kezelik, mint nálunk a kendert. A kitisztított háncsanyagot nagy tömbökbe pré
selik és vasabroncsokkal átszorítva, kerül piacra. A termelés igen föllendült,
különösen mióta Anglia is fegyverkezésbe kezdett. Az agaveháncs azóta 40 szá
zalékkal drágult, de bármennyit termelnek is, alig tudják kielégíteni a világ
nyersanyag szükségletét. Különösen a kötélverő ipar használ fel hihetetlen
mennyiséget. Az agavetermelés terén óriási lehetőségek kínálkoznak. Vannak
itt 4—5 ezer hektáros agaveültetvények is, mezőgazdasági kisvasúttal, modern
préselő, mosó és földolgozó berendezéssel.
Nagy mennyiségben termelik a gyapotot is. Nem mindennapi iátvány a
kipattant tokocskákból messze fehérlő gyapotültetvény. Szép az agave is, mi
kor 5—6 m hosszú kocsánya magasba tör, lábszár vastagságú és egyetlen
virágfürt van a tetején.
Az ültetvényes telep mellett nagy kiterjedésű baromfiudvarok és gyümöl
csös kertek vannak: gyönyörű narancs és mandarin bokrok, banán, papája fák
és egyéb apró gyümölcsök. Csendes boldogság honol e kis kultúrszigeteken:
akit csak fölkerestem, mind megelégedett ember, nagyszerű munkatervvel és a
jövőbe vetett hittel. Irigylésre méltó emberek. Elvonultak a világ zajától, nincs
kávéházuk, bridzs partijuk, hírhordó asszonytársaságuk.
Július 25.

Dar es Salaam környéke tele van még most is a világháború emlékeivel.
A német keletafrikai hadsereg fő támpontja, von Lettow hősiesen küzdő, ma
roknyi seregének kulcsa volt ez a kis kikötőváros. A világháború kitörése itt
talált néhány nagy német kereskedelmi hajót. Különösen két hatalmas gőzös
okozott súlyos gondot a német hadvezetőségnek, mert már' nem lehetett őket
hazakiildeni. Der es Salaam kis öböl mellett fekszik, az Indiai óceán partján, az
öböl bejáratát elzárta az angol flotta. Az anyaország a lehetetlenséget is meg
kísérli, hogy hadianyagot küldjön. Felszerel két hajót hollandi lobogó alatt,
hollandi nyelven beszélő német tengerészekkel és ezek különböző furfangokka!
el is juttatják a reájuk bízott hadianyagot Dar es Salaamba. Egyiknek a ron
csai most is itt hevernek a parton. Az öbölben pedig ott fekszik egy óriási né
met hajóroncs, a ,,Königsberg”, amely mesébe illő kalandos küzdelem után itt
fejezte be dicsőséges pályafutását. Két esztendeig volt elpusztíthatatlan réme
és veszedelme az Indiai óceán brit hadi és kereskedelmi hajóinak. Két éven át
tudta leplezni rejtett kikötőjét a szomszédos Rufíju folyó lombsátorában, amíg
utói nem érte végzete. Ormótlan, szomorú teteme az öböl torkolatában hever,
de pusztulásában is egy hatalmas nép erejének, akaratának és dicsőségének
emlékképe. Ma Nagybritannia itt az úr, de a Német birodalom emléke ezen a
távoli ponton mélyebben él a lelkekben, mint talán Európa bármely országában.
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Mindennap elsétálunk a tengerhez fürödni. Fürdőhelyünk a város felé be
nyomuló tengeröböl túlsó partja. Szuahéli csónakon evezünk át a bársony símaságú, fehér, fövenyes partra. Az öblön kívül nem tanácsos fürödni, sok a cápa.
A parton apály után ezerszámra szaladgálnak apró kis tengeri manók: pókszerűen mozgó kis tarisznyarákok. Hihetetlen gyorsak, de mindig csak oldal
vást mozognak, előre vagy hátra soha. Befúrják magukat a puha fövenybe és
közeledésünkre mind eltűnnek. Ha mozdulatlanul maradunk, csakhamar ismét
előbújnak és elkezdik bohókás táncukat, futkározásukat. Van köztük szürke,
feketés és sárga, de különösen sok a világos színű, szép rózsaszín ollóval. Leg
főbbjének csak a jobb keze van fölszerelve rákollóval, de ez annál nagyobb, az
illat termetéhez képest hatalmas fegyver. Otrombán bökdösik vele egymást,
mulatságos vívóállásban, amíg az egyik fél megúnja a játékot és tovább áll.
Mulattató jelenség, amikor a kis társaság szinte adott jelre leül és nagy ollóját,
mint valami kardot meglóbálja feje fölött. Ilyen ülő helyzetben balkézzel sza
porán kapkodják a homokot apró galacsinok alakjában szájuk felé. Nyélen ülő
fekete szemük éberen figyel mindent. Egy mozdulatunkra villámgyorsan eltűn
nek s néhány perc múlva újra kibukkannak terepszemlét tartani, hogy bizton
ságos-e a helyzet.
Apálykor hosszúlábú és hosszúcsőrű gázlómadarak szaladgálnak végig a
parton. Szorgalmasan szedegetik a szárazon maradt, vagy a sekély víztócsák
ban meghúzódó tengeri állatkákat. Apálykor helyezik el a benszülöttek is halá
szó készségeiket. Többnyire előre elkészített vesszősövényt szurkálnak szoro
san egymás mellé rakott ágakból. Erre még sűrűn font hálót is erősítenek.
Ha az elkerített területre dagály idején beúsznak a halak, apálykor a sövény
kerítés miatt már nem tudnak visszavonulni. A fekete halászok lándzsával föl
szerelve már résen állnak a parton és ha netalán nagyobb hal akadna a sö
vénybe, azonnal leszúrják, hogy át ne törhesse a kerítést.
Fürdés után hosszú sétákat teszünk a tengerparton. Elnézzük a hajók érke
zését. Délután négy órakor az öböl közepéről félrevonulnak a hajók, mert ilyen
kor érkezik a hatalmas négymotoros angol hidroplán Európából vagy Délafrikából. Innen Londonba négy nap alatt röpülnek. A leszállás, noha mindennap
ismétlődik, nagy esemény. A hidroplán érkezése előtt a tengerpart megelevene
dik. Gyermekkocsikkal kivonult családok, gépkocsik sorban helyezkednek el a
parton, az indusok is sűrű tömegben ülnek. A gép még egy kört ír le a város
fölött, aztán szinte súrolva a kókuszpálmák koronáját, leereszkedik a vízre.

