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Szabó Adolf, választm. tag. Bedő Albert, titkár. 

Bei-Afrika tenyészvilága. 
(Stanley II. M. műve alapján.) 

Az „Erdészeti Lapok" érdemes olvasóinak figyelmét nem 
kerülte el bizonyára azon nagy horderejű utazás, melyet Stan
ley Henrik nevű hírlapíró a londoni „Daily Telegraph" és 
„New-York Herold" czimü lapok kiadótulajdonosainak költsé
gén főleg a Congó folyam kikutatása czéljából 1874. november 
17-től 1877. augusztus 9-ig annyi szerencsével és szép 
eredménynyel 11.519 kilométer (1555 mértföld) hosszúságban 
Afrika szivében végrehajtott. A lapok valóságos hozsannát 
zengedeztek az újkori argonautáknak, mikor majdnem 3 évi 
távollét után egyszerre kitoppantak Embománál (a d. sz. 6°) 
alatt a,bból az ismeretlen rejtélyes belföldből, hova előttük 
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fehér ember tekintete még be nem hatolt s hol az égalj és 
a vadak gyilkoló természete ezer halállal fenyegetik minden 
perczben a tudomány bátor előharczosait. E vállalat hordcrc-
jéről képzeletet alkothatunk magunknak, ha meggondoljuk, 
hogy még egy Livingstone vaserélye is meghátrált a benszü-
löttck fékezhetetlen vadsága előtt s a természet által útjába 
gördített akadályok sokféleségét látva, lehetetlenségnek nyilvá-
nitá a belföldön eredő Luelába felkutatását. De Stanleyben 
szerencsésen egyesülnek mindazon testi és lelki kellékek, melyek 
egy ilyen feladat keresztülvitelére valakit mintegy gondviselés-
szerüleg kijelölhetnek. Ilettcnhetetlen bátorság, soha nem 
lanyhuló erély és éberség, gyors elhatározás, a körülmények 
ügyes kihasználása, elpusztíthatatlan munkakedv s mindenek
felett széleskörű ismeret a természettudományok és földirat 
mezejéről mind concentrálódnak egyéniségében. Ennek lehet 
tulajdonítani, hogy a veszélyek tömkelegén diadalmasan átküz-
dötte magát s mig útitársainak több mint fele (174) odave
szett, rajta csak a törődés és izgalmak hagytak nyomokat. 
Eleinte mégis sok tamáskodó ember akadt s túlzással vádolták 
a lelkesülő földrajzi társulatokat, melyek legmagasabb dijaik 
és kitüntetéseik odaítélése által siettek elismerésük adóját 
leróni; de midőn mult év végén két hatalmas kötetben megje
lent Through the Dork Centiment *) (A fekete földrészen keresz
tül) czimü s valóban nagyszabású munkája, melynek elolvasása 
a legfeketevérübb kétkedőt is lefegyverezte s tisztelettel és 
ragaszkodással tölti el e férfiú iránt, ki annyi veszélyen, nél
külözésen keresztülküzdve magát Bei-Afrikának eddig híréből 
sem ismert tájairól nemcsak érdekes adatokkal gazdagitá a 
tudományt, hanem cz adatokat kellemes alakban mindenkire 

*) Egy-egy kötet 5—000 lap körét veszi el, s azonkívül részint mellékletül, 
részint a szövegben 149 kép, 10 művészi földkép növeli c mű becsét. Egyidejűleg 
20—20 ezer példányban jelent meg a német és franczia autorisált kiadás. Ara 
pénzünk szerint 20 frt. T. G. 



nézve élvezhetővé tudta tenni. Könyvének jellege olyan, hogy 
szoros értelemben véve, alig nevezheti egy szaktudomány 
kizárólagosan magáénak. A geographuson kivül tanúságot 
meríthet abból a geológus, a physiographus, ethnographus 
egyaránt, de azok mellett szintolyan haszonnal tanulmányoz
hatja az erdészeti szak mivelője is, ki itt o l v a s h a t e lő 
s z ö r az e g y e n l i t ő i A f r i k a e r d e i n e k n a g y s z e r ű 
s é g é r ő l . E feltevésben élve tehát, nem lesz tán érdektelen 
munka e' roppant anyaghalmazból a legjellegzetesebb növény-
földirati és erdészeti dátumokat összefüggő egészben bemutatni 
e folyóirat hasábjain. 

Stanley kiindulása Zanzibárból, illetőleg Bagomoyoból 
történt a déli szél G — 5°, és a k. h. 39° alatt s Embománál 
a nyugoti parton ismét a d. sz. 6° lépett a nyilt Óceánra, 
miközben a Luelába (Congo, Zaire, vagy Stanley elnevezése 
szerint, Livingstone) mentén az aequatört kétszer átlépte s az 
északi sz. 2°-ig hatolt. Ez útjában a Victoria-Nyanza tóig 
jobbadán ismert területet érintett, hol csillámpala, quarzit, 
gránit sziklákból, majd meg áradványi laukás halmokból kelet
kezett hullámos vidék fogadja a látogatót, melyen a pillangósok 
gazdag családja, mint a mimosa pudica, s főleg a valódi 
ákáczfajok, az Acacia Scyal, A. tortilis és A. Ehrenbergiana 
honolnak. Itt díszeleg a pharaco füge (Ficus scyomus), gumi
fa (Ficus elastica), dhom vagy donipálma, majd odább tövises 
bokrok, euphorbiák, sőt virágos kőris is (Fraxinus ornus) javá
ban virit. A hatalmas levelii banánok (Musa paradisiaca, M. 
sapieiitum), a mangó gyümölcse miatt kedvelt (Mangifera indica) 
foglalnak el nagyobb területet s főleg az óriás baobáb (Adan-
sonia digitata) nyújt üdítő árnyat a forróságtól eltikkadt ván
dornak. A 6;—7 méter magasra felhajtó pázsitfélék éles 
levelekkel, kemény szárral védik magukat az évszakok ellen
tétes hatásai ellenében, s az emiitett erdőségekhez társultan a 



savannákra emlékeztető növényformatiővá alakulnak át, melyen 
keresztül alig félméternyi keskeny ösvényt tör a gyér forgalom, 
mig sűrűjében a zebrák, antilopok, vad bivalyok, menyetek, 
petymegck, párduczok, sőt az elefánt és orrszarvú is biztos 
menedékre talál. 

Azonban nemcsak számra, hanem alakra is hihetetlen 
gyorsasággal váltakozik a különböző tájak flórája s mig egy-
egy folyó gazdag párázatában szintúgy éledez a parti növény
zet s a nap örökös verőfényéből leírhatatlan szinpompát és 
illatárt látszik magába szivni: addig a szerves élet e buja tel
jéből magasabb hegyhátakra lépve, több napi járó földre, fás 
állományú, vastagszáru pázsitok sivár képe tárul fel, mely a 
száraz évszak idején teljesen leperzselve, még csak egy árva 
vizerecskétől sem nyer üdülést, s egyetlen szikrától belátha
tatlan messzeségü tüztengerré alakul át. 

A tropicus égalj flórája a keskenyebb völgyek és hegyes 
tájakra szórja ki különös előszeretettel bőségszaruját, nevető 
zöldbe, s paradicsomi pompába öltöztetve azokat, hanem a 
sok szebbnél-szebb virágú növény andalító balzsamillatot áraszt 
szerte s festői csoportjainak varázsával valóságos igézetbe ejt. 
Még a meredeken kimagasló sziklák bordái közé is odaültető 
a jóságos természet a hajókötélnyi liánok s más kúszó növé
nyek ezreit, vagy legalább páfrányok és mohák szőnyegét 
boritá reájuk, mintha csak megakarná valósítani a régiek 
hitét az üres tértől való irtózása felől. Mindezek által táplálva 
és védve szintúgy hemzseg a sok vad. A dús lombozat alatt 
kajdácsok, majmok sivitoznak, odább vigan szökel a zergék 
népes családja, mint kudu, antilope (striepsiceros), kanna és 
gnu; mig ezekre leskelődve közeleg az afrikai hiúz, leopárd, 
a királyi termetű oroszlánnal, mely egy-egy magaslatról mél
tóságteljesen tekint a völgyekbe alá, mintha csak kémlelné, 
hogy kizárólagos örökébe nem hatolt-e idegen. 



Csakhogy e nagyszerű tájképekben hiába keressük Közép-
Európa szelicl harmóniáját, hiiues rétéinek nyájas panorámáját 
s az őserő duzzadozásának c grotesk, szökellő, átmenetnélküli 
nyilvánulása korántsem gyakorolja lelkünkre azt az enyhe 
benyomást, mely hazánk kies tájain mintegy felfrissíti egész 
valónkat, s jóleső benyomásaival költői elragadtatásra lelkesít. 
A színek kirívó ellentéte, az alakok óriás méretei, buja gaz
dasága inkább kifárasztja, mint élénkíti a szemlélőt, s külö
nösen ránk európaiakra, kik azonfelül a gazdag harmatfejlés 
s évszaki szélsőségek miatt is szenvedünk ott, lehanogló össz
képnél egyebet nem nyujtnak. 

Még kellemetlenebb oldala e vidéknek, hogy az u. n. 
csecse legyek, az elhírhedt darázsok és szúnyogok irtó háborút 
indítnak a karavánok ellen, s miattuk lovat, sőt helyenként 
barmot sem lehet tenyészteni. 

De ha e hátrányos tulajdonok nem zavarnák is meg 
szemléletünk gyönyöreit, tisztán természeti érdeknél egyébre 
nem hangolhatják a bei-afrikai tájak lelkünket. Mi is elmond
hatjuk Humboldnak a délamerikai sivatagokról hangoztatott 
szép Ítéletét : „hogy nincsen itt egyetlen faragott kő, egyetlen 
elvadult gyümölcsfa, mely rég letűnt nemzedékek szorgalmára 
emlékeztetne. Mintegy az emberiség sorsával mit sem törődve 
s csupán a jelen korhoz lánczolva terül el ott e földzúg a 
szabad állati és növényi tenyészet színhelye." Az emberi szor
galom összes termékei oly ideiglenes jellegű gondatlan készít
mények, mintha a holnapról sem volnának egészen biztosítva. 
A helységek néhány faczölöpökből készült, náddal, szalmával 
hevenyészve befedett méhkasszerü, vagy a Luelába (Congo) 
táján deszkabódéinkra emlékeztető viskók valamely erdő sűrű
jében elrejtőzve, melyeknek biztosítására egy vékony czölöp-
soron kivül a húsos levelii cserje-faféle Euphorbiákból kelet-



kezett élő sövény szolgál, hogy mérges nedvével eltávolítsa 
a tolakodó ellenfélt vagy vadállatott. 

Ilyen körülmények között tehát erdőmivelésről vagy a 
rendelkezésre álló anyag tudatos kihasználásáról sem lehet szó. 

E tejjel-mézzel folyó karaván lakói, a négerek hajlékony 
puha idomaikkal szinte kifejezni látszanak, hogy ereikben a 
tropicus anyaföld ősereje lükteti a vért, s idejük nagy részét 
henye contemplatióban töltve, csupán a füge pisaiig (banana) 
ligetek tenyésztésére fordítnak némi gondot, mennyiben a 
banana gyümölcse még az ő örökös teritett asztalukon is 
jelentékeny szerepet játszik, a füge rostjaiból meg azonfelül 
ruhaszövetet is készitnek, jóllehet inkább kecske, juh, leopárd 
és majombőrökkel fedik testük meztelenségét. Legkedveltebb 
tápszerük egyébiránt a rizs, bab, yamsgyökér (Dioscorea alata), 
köles, földi mogyoró, csicsóka s a Manichot utilissima kemé-
nyitődús tőkéje, mely tejnedvétől megtisztítva, az egészséges 
és jóízű tapioca lisztet szolgáltatja. E lisztből ott pépet gyúr
nak, s cassabia, vagy cassavia kenyeret készitnek. Hanem az 
egyenlítő vidéki benlakók kenyerének java részét mégis a pál
mák költői termetű csoportja nyújtja. Ott emeli fel gyönyörű 
lombkoronáját a Eorassus flabelliformis, melynek rostjaiból 
hajókötél és ruhaszövet készül, levágott törzséből házakat 
emelnek. Nem kevésbé ápolják a Cocos nuciferat, melynek 
gyönge levélhajtásai ízletes főzeléket nyújtanak, gyümölcseiből 
meg bort és ezukrot erjesztenek. A Congo mentén ezek mel
lett kiváló szerepet játszik még az olajpálma (Eleis guinensis), 
továbbá a Copernica cerifera viaszkja, s a Phytelephas, mint
hogy az ismeretes elefántcsontszerü kereskedelmi czikket 
termi. 

De a természet bőséges ingyen kegyelme daczára esőzés 
idején alig találni valami élctkészletct, mert c nép boldog 
tudatlanságában a jövőre vajmi keveset gondol, s ilyenkor 



pombe sörrel (kukoriczasör), doliány és kender szipákolásával 
öli az időt, lesve, mig újra megérkeznek a bőség napjai, hogy 
akkor újra vége-hossza nc legyen a dinomdánomnak. 

Csakhogy véginséget a nagyobb folyamok mentén, minő 
a Luciába is alig láthatnak, mert elég sajnosán egymás húsától 
sem riadnak vissza, s mindannyian ügyes halászok és született 
Nimródok. Olyan vadászterülettel még királyok sem dicseked
hetnek, minővel itt a partlakókat megáldotta a természet. Ott 
lőhetik a kettős szarvú orszarvut, a nagy afrikai elefántot, 
bivalyokat, giraffot és zebrát, hogy a kisebb vadakat ne is 
említsük, Stanleynek is volt része mindebből, s zebrára a 
kitaugehi medenczében bukkant legelőször. E vadnak tudva
levőleg igen finom szaglása és jó hallása van, annálfogva meg
közelítése csupán a magas tsunglékban lehetséges. Valami 
2 30 méterről lőtt rájuk Stanley. A lövés eldördülte után az 
egyik vadul felugrott s őrületes gyorsasággal vágtatott néhány 
lépést előre, de akkor hirtelen összerogyott s lábait égfelé 
tárva, kimúlt. Társai villongva jártak körül, s egy második 
lövéssel felriasztva, délezegen elszáguldottak. Már errefelé is 
bőviben honol az afrikai elefánt és az oroszlán, de azokból 
lövésre egyik sem jutott, s utazónk legérdekesebb vadászati 
zsákmányát az orrszarvuk és vad bivalyok képezték, melyek 
a. Tanganyska és Victoría-Nyanza tavak közt elterülő mocsáros 
fensikon különös bőségben kínálkoznak. Nagyobb tavakban, 
minők az egyenlítői felföld vizeit miutegy természetes reser-
voirokként nagy számban gyűjtögetik, vadászemberre nézve a 
víziló (Hippopotamus amphibius) és a krokodilusok bírhatnak 
legnagyobb ingerrel. Amabból a Victoría-Nyanza tavában egy 
igen kritikus védelmi harcz hevében vala kénytelen Stanley 
egyet 5 latos golyójával leteríteni; ebből bőviben kínálkozott 
volna a jó fogás, de szintén csak egyetlen egyszer vadászott 
rá a hatalmas ugandai király kívánságára, midőn a Viktória-



Nílus kiszakadása (Ripon vízesés) közelében 200 méter távol
ból egy sütkörésző bestiát egyetlen lövéssel leterített. A ben-
szülöttek szigonnyal támadják meg a hippopotaniust, és minda-
kettőről igazi vadászpbantasiával a lehető legmerészebb elbe
széléseket tudnak komponálni. Csak példaképen említem fel a 
többi közül, hogy állítólag Ukora királya heves vonzalomra 
lobbant a Victoría-Nyanza átellenes partján lakó ukrevei király 
egyik háremhölgye iránt, s minthogy máskép nem juthatott 
hozzá : „betanított" krokodiljével lopatta el, midőn a hölgy 
rendes fürdését végezte a tóban. Egy viziló pedig naponta 
kijött a kagehyi királyhoz, hogy ott megfejjék. Azt hiszem, 
mutatványul annyi is elég annak jellemzésére, hogy fekete 
vadászkollegáink is jól értik a báró D. V. Manehe-féle histó
riák előadását. Most tehát komolyabb dolgokra térhetünk át. 

Az emiitett felföld fügazdag tájai pásztoréletre indítván 
az őslakókat, ott a természeti erők inkább az állati alakok 
sokféleségében nyilvánulnak, mig odább a Tanganyika taván 
túl a Luciába folyam mentén, tehát azon a területen, melyről 
most nyerünk először feljegyzéseket, szabadon csupán a lét
ért való harcz által korlátolva fejlik a növényi élet s az 
ember irtó vasa által alig érintett rengeteg vadonok életét 
csupán a folyondár növények fojtogató csavarulatai, s a talaj 
és égalj változásai fenyegetik. 

E roppant vadonság baljóslatú sötét felhőként tűnik fel 
a Nyanzon túl, s már külső alakjával borzalomba ejti a ván
dort, kinek képzeletét az éjszakánként felhangzó állati zsivaj 
mellett, melynek félelmességét a szokomajom (chimpanze), a 
szürke-barna pávián és Mandrill vad bőgése még fokozza, a 
puszta elnevezések is képesek a legnagyobb mérvben felizgatni, 
Metanubánál lépnek fel teljes borzalmasságukban ez áthatol
hatatlan sűrűségű rengetegek, melyekben a déli passatok által 
sűrített vízgőzök örökös zuhanyt és átláthatatlan ködöt idéz-



nek egyszerre elé, mig fenn a lombozat a levelek felszínével 
a meleget visszsugározva, áthatolhatatlan természetes ernyőt 
alkot, hogy azon keresztül a száraz évszaki örökös derült ég 
sem küzdhcti át világító sugarait. A nap sugarai ellenében 
ilyeténkép védett sűrűségben azután számos nagy folyó leli 
kiapadhatatlan kutforrását, s egészen sajátlagos mérsékleti! 
klima támad, minek befolyása alatt a korhadó szerves állomá
nyok által rendkívül vastagságúvá növelt televény rétegben 
hihetetlen mérveket ölt a természet tenyésző képessége. 

Ue maguk a 100 méternyi óriás fatörzsek szintúgy, mint 
a kisebb cserjék és dudvafélék csak alig kapaszkodnak oda a 
talajhoz, mintha tudnák, hogy az egyenlítői viharok ereje a 
természetes melegházakba be nem hatolhat, s ők jó szélesre 
terebélyesedett alapjukon, mint valami piedestálon egymást 
kölcsönösen támogatva megfuthatják életpályájukat. Erdészeti 
szempontból ítélve, műszaki czélokra kimeríthetetlen gazdag 
választék kínálkozik itt az emberiségnek s ha valaha a civi-
lisatió utat nyit ama távol vidékek áthatolhatatlan sűrűibe, 
nemcsak az ébenfa (kankalinfélék családja) nyer európai hír
nevet, hanem egész sorát fogjuk használni a haszon- és mű-
szerfa-termékeknek, melyek most improduktív élik le világukat. 

Gyapotfából 3 fáj várja a felhasználást, a legnagyobb fáj 
törzsei 8 . a mt. magas, perifériája 4 . 1 2 ni., gyapotját a babvende 
nép gyutacsul használja. Egy babérfa is fordul elő, melynek fáját 
tüzelésre használják, de kiálhatatlan illatot gerjeszt a nélkül, 
hogy őket feszélyezné. A Bassia-Porkiiból (vajfa: thea tulu) 
nyolez külön faj létezik, mindannyinak vastag kérge (4 ctm.) 
sárgás gyantát izzad ki (a belföldiek szerint tej). Szép világos 
fáját a vadak is hasznukra tudják már fordítani, ebből és a 
theafából készítvén legjobb csónakjaikat; körfogata 2>.6§ m., 
s magassága 16. 7 t í m. A Ficus kotschyana (kMn.) 3.<M m. 
kerülettel. Az afrikai ezüst vagy fehér bükknek, vad olajfának, 



számos fái szintén alkalmasak műszerfának. Egy zygia species 
kerülete 7 . 3 1 méter, tehát az amerikai mammuthfákkal 
képes versenyezni. Ott emeli fel nagyszerű koronáját a Tan ia -

rindus indiea, tovább a Rubiaceak, Balsamodendron, különféle 
Loranthus, diófa, Anacardium oceidentale, colanus, Mangofa, 
Jatropa curcas, (Manihot utilis), Acanthus arab. forit. egészen 
a viz tükre fölé hajolva, köztük a kautsukot választó kúszó 
növények sokszoros fonatot képeznek, s a jázmin erős illatával 
járul a jelenet nagyszerűségéhez. E gazdag tenyészetben azon
ban a mi izes gyümölcseinket hasztalanul keressük, s csupán 
fanyar vadalmaféle és egy szilva nemű fa tengődik ott. A 
vizenyős partokba hatalmas orchideák helyezkednek el, inig 
a sziklapárkányzatról tetemes páfrányok, ananas. alma stb. 
emelkednek fel. 

Hol a Luciába, vagy Stanley elnevezése szerint Living
stone, sekélyes ágakra oszolva, szigetek, zátonyok közt höm-
pölygcti szennyes víztömegét: Usongora, Menő és Kaséra 
félelmes rengetegei helyett derültebb tájrészletek fogadják az 
idegent. A szigetek megannyi paradicsomkertként tünedeznek 
fel, honnan kellemes illatárt terjesztenek a viruló pálmák, 
pizangok, ezukornád, s főleg a széleslevclü Ammomon , mely
nek csüngő ágai a Phryniumét jóval túlszárnyalják. Ott 
illatoz a Myrrha Bedellium a Cassia árnyában, mig a Capsi-
cum és Ipomaea (jalappa) piros bogyóikat korálgyöngyként 
csavarják a magas fasudarak közé. Minél lejebb hatolunk 
az óriási kanyarulatokkal hömpölygő folyam mentében, annál 
gazdagabb és változatosai) a tenyészet, s a szőlővenyige is sza
porítja a kapaszkodó növények számát. A kiöntések lagymatag 
iszapjában erdőnyi sűrűséget ér el az Arundo phragmites, 
Papyrus antiquorum, czirók (Sorghum vulgare) s a Cyperaceák, 
Carex és Typha népes családjai, hogy jól védett tanyát nyújt
sanak az óriás marabunak, mely mellett a baleári gémek, 



rövidlábú Balaoniccps res, Flamingó, bíbicz (vancllus eristatus), 
kacsa, búvár, fekete fehér ibis, lúd, szárcsa, fehér kócsag, gém 
és mindenféle szalonkák táborában az embertől mit sem tartva, 
éktelen zsivaj közt fel s alá bukva, úszva, hemzsegnek ide s 
tova. Csakhogy a hasznos emlősökre nézve annál gyötrelmesebb 
azután, hogy a nappalok kiálhatatlan hősége után sem talál
hatnak nyugalmat a szúnyogok, darázsok és más szúró bogarak 
serege miatt, melyekhez még a mocsári sodorkák járulnak, 
az embereknek is veszélyes lábdaganatokat okozva. 

Meglepő jelenség e tekintélyes vizén, midőn a hűvösebb 
passatszelck ellenáramlása a felhevült légkörben tölcséres viz-
oszlopokat sodor fel, roppant sebességgel meglepve a hajóso
kat, kik az ilyen forgatag karjaiból csak a legnagyobb erő
feszítéssel menekülhetnek meg. 

És e roppant vadonban egymástól annyira elütő népek 
laknak, hogy nyelvjárásukat még a belföldi tolmács som érti 
néhány napi járó földre. Néhányan ezek közül fel s alá va
dászva bebarangolják a környéket, mások letelepedve saját 
termésű gyümölcs- és főzelékféléket esznek, sőt egymással 
cserekereskedésben állnak, mivégből többnyire a folyam part
ján megállapított vásárterek léteznek. De szánalom fogja el 
lelkünket, ha rágondolunk, hogy valamint az őserdők és siva
tagok fenevadjai egymás ellen örökös harezban élnek, ugy a 
Livingstone mentén lakó népek főleg az első vízesésektől 
(Stanley 7 vízesése), a második zuhatag csoportig (Livingstone 
32 vízesése) egymás ellen folytatnak irtóharezot, s nemesebb 
természetüket megtagadva, vérszomjas állatokként szívják egy
más vérét. A merre ezen a tájon utazóink haladtak, mindenütt 
a nyama-nyama (hus-hus) kiáltás borzongató üvöltése fogadta 
a legállatiasabb orditásoktól kísérve, s a gondviselés különös 
kegyelmének köszönheti Stanley, hogy c hyenaszcrü durva
ságnak ő és kísérői áldozatul nem estek. És mégis egész 



csodálattal kell észrevennünk, hogy a legvérengzőbb faj a 
bangala tűnik ki lelki és testi adományai által leginkább s 
ennél találjuk meg mindazon képességeket és műfogásokat 
legnagyobb tökélyben, melyek általán a haladás és nemesedés 
előfeltételei. 

Itt nemcsak a vas és réz használata, sőt kohászata van 
elterjedve, hanem műfaragászatban is jeleskednek, s fából, 
elefántcsontból félreismerhetetlen bálványalakokat állitnak elő, 
nem is említve, hogy harczi felszerelésük, mint az ajtőnyi 
nagyságú ébehfápaizsok, gyékény- és rostszöveteik s mesteri 
csónakjaik minden többi népéknél kiválóbbak. E viszásnák 
tetsző jelenséget a folyóvizek üdvös hatásának kell tulajdoni
tanunk, mely még itt a műveltség legalsó fokán álló népek 
között is minden lépten-nyomon észrevehető, mert főleg az 
erdők kihasználására némi kísérletet csupán errefelé találunk, 
s a tavak és Livingstone mellett a halászattal együtt járó 
csónakkészitésen kivül az életszükségletek egyéb kellékei is 
sokkal fejlettebb alakban találhatók fel, s máris oly népes 
állandó telepek helyezkedtek el, melyek egykor a polgáriasult
ság nemesítő befolyása alatt a kereskedés, ipar és műveltség 
központjaira emelkedhetnek. 

De nem tartozik ide cz érdekes eszmék további fűzése, s 
itt bátran megállhatunk következtetéscink levonásával, remélve, 
hogy a szives olvasó nem veszi rosz néven, hogy a szakszerű 
adatok száraz felsorolása helyett bátorságot vettünk magunknak 
a belafrikai szerves világ vázolásában a természet azon nagy
szerű hatalmának érintésére is, melynélfogva különféle befo
lyást gyakorol az ott lakó emberek sorsára, kik szellemük ere
jével még nem küzdöttek teljesen fel arra a polezra magukat, 
hol a „teremtés ura" nevezetét önérzettel és jogosan hasz
nálni lehet. Téglás Gábor. 


