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zik a borostyánkősav, a gliczerin stb., úgy hogy Pasteur szerint 
ioo súly rész czukorból le sz :

48*40 súlyrész alkohol,
46*60 » szénsav,

3*30 » gliczerin, 
o’ó'i a> borostyánkősav,
1 *20 » sejtanyag, zsír stb.

ioo -n  súlyrész.
Fontos még Pasteurnek ama felfedezése is, hogy az erjedési 

produktumok összege mindig kevesebb, mint az elerjedt czukornak 
elméletileg megfelel, a minek oka az, hogy a czukor egy részét az 
organizmusok felhasználják.

Végére jutok ismertetésemnek.
Az erjedés tüneményei kétségen kívül a legérdekesebbek közé 

tartoznak és kimagyarázásuk épen olyan fontos elméletileg, mint 
hasznos gyakorlatilag. Fontos, a mezőgazdasággal szorosan össze
függő iparágak érdeke függ attól, vájjon mennyire vagyunk képe
sek azon feltételeket megadni, a melyek mellett a jó és legkevesebb 
munkával és veszteséggel járó erjedés végbemegy. A  legújabb idő
ben e tekintetben igen sok történt. Azonban még messze vagyunk  
attól, hogy az erjedést tökéletesen megmagyarázni tudjuk; hiszen 
látjuk, hogy alig állította föl Pasteur a maga elméletét, Nágeli 
kisérletei alapján már új elmélettel lépett föl, a melyet, meglehet^ 
ma-holnap egy másik fog felváltani. De azért a helyes út már meg 
van találva és bizonyára csak rövid idő kérdése, hogy az erjedés 
teljesen megmagyarázott tünemény legyen. Szil a si  Ja k a b .

A KONGÓN.

Ismeretes az a fontos szerep, mely | 
napjainkban a Kongó folyamának mint j 
az Afrika szivébe vezető nyugoti kapu- ! 
nak osztályrészül jut;  továbbá, hogy 
tájékán expedíczió expedíczió sarkába 
hág, hogy a sötét kontinens belsejébe 
a kereskedelemnek és művelődésnek 
ugyanannyi lábnyomává váljék. Ez a 
nagy folyam körülbelül 450 mérföldnyi, 
mintegy Szent-Pétervártól Madridig ter
jedő hosszúságon szeli át Afrikát; fel
keresése a »Gazelle«-n tett utunk leg
érdekesebb szakaszaihoz tartozott* Már

* V. ö. Term. tud. Közi. X IX . k. 138.1.

a nyílt tengeren is felismerjük a nagy 
| folyam közellétét a különben kék tenger 
! zöldes-sárga színéről, a sok uszadék

fáról, melyeket magával hoz meg a 
nádszigetekről, melyek az ő munkájá
nak eredményei. A »Gazelle«*től később 
végezett buvárlatok kiderítették, hogy 
a tengeri víz színe lényegesen függ sós 
vóltától. Ha igen nagy a sótartalom, 
mint példáúl az Atlanti-óczeánban, a 
tenger vizének színe erősen sötétkék ; 
ha kisebb a fajsúly, a víz színe is derűl- 
tebb kékbe s végre kékes-zöldbe csap 
át, mint példáúl az Északi-tengerben ; 
a folyók torkolatánál a sós víz az
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édes vízzel keverődvén, zöldes-sárgává 
válik.

Szeptember 2-ikának reggelén a 
keleti szemhatáron keskeny, sötét csík 
merült fel: a lapos fekvésű part erdős 
szegélye. A szárazföld közelléte, még 
mielőtt megpillanthattuk volna, érezhe
tővé lett a fokozódó hőmérséklet miatt, 
mely az elviselhetetlenig fokozódott. A 
part egyes, kiálló facsoportjai adták a 
hajó czélpontját. A közeledést annyival 
óvatosabban kellett végezni, mert a fo
lyam sok homokot hömpölyget a ten
gerbe, mitől mélységének viszonyai gyak
ran változnak. Minél közelebb érkeztünk 
a parthoz, annál erősebb lett az őserdő 
lombozata, annál számosabb alacsony és 
szegényes kunyhó ötlött szemünkbe, me
lyek fekete lakossága erősen fel volt iz
gatva. Végre megpillantottuk a tenger
hez hasonló folyam jobb partján fekvő 
és utunk legközelebbi pontját alkotó 
Banana árútelep fehér tetőit. Elhajóz
tunk egy kereskedelmi hajó mellett, 
mely, bár teljesen kibontotta vitorláit, 
a gyenge fuvalom szárnyain haszta
lan erőlködött megbirkózni az árral; 
>Marié.Heydorn« nevű hamburgi német 
bárka volt ez, melyet azután a »Ga- 
zelle« vontató kötelére akasztott. Dél
ben kivetettük a vasmacskát Bana- 
nában, a Kongó egyedüli tengeri ki
kötőjében, mégis tisztességes távolságra 
az árúházaktól, mert a torkolatba való 
behajózást előleges mélyszíni mérések 
nélkül meg nem koczkáztathattuk. Ért
hető az a türelmetlenség, mellyel a szá
razra vivő első csolnakra várakoztunk, 
hogy Monroviától másodízben rálépjünk 
Afrika földjére. S ámbár minket egy 
nem mély járású kutter-hajó vitt, mégis 
eltartott egy óráig az út, mert a sok el
dugott homokpad miatt nagy kerülőket 
kellett tenni.

Banana homokos földnyelven fek
szik ; a hollandi kereskedelmi társaság 
árútelepeinek egész sora s egy kis 
franczia árútelep van rajta. A telepek 
sűrű mangrove-bokrok mentén hosszan 
elnyúló néger falú mellett vonúlnak e l ; 
a bokrok közül egyes pálmafák nyúl

nak ki. Banana a szárazföld belsejéből 
érkező termékek fő lerakodó helye. 
Kiválóan nyüzsgő életre bukkantunk 
ottan. Itt a csipejük körül laza kendőt ke
rített vagy zsákot nyakukba vetett öltö- 
zetű négerek, többnyire jól megtermett 
feketés-barnái, alakok, földi mogyoróval 
töltögették a zsákokat, melyekből több 
ezer volt egymásra téve. Egy kru törzs
beli néger ügyelt fel rájuk, a ki ennek 
előtte az emberevés mesterségével foglal
kozott ; midőn megkérdeztük tőle, hogy 
annak idejében melyik testrész ízlett a 
legjobban, visszaemlékezésről tanúskodó 
vigyorgással a felső karjára ütött. 
Amottan gummit és pálmaolajat rejtet
tek a hordók, melyeknek száma tenger 
sok volt. Más térségen a rumos és 
puskaporos hordók, fegyverek, kézi szer
számok, dohány, piperetárgyak, tarka 
keszkenők és minden színű és alakú 
bögrék, fazekak és üvegfélék ütöttek 
tanyát, mindnyájuknak az lévén a 
rendeltetésük, hogy a bennszülöttekkel 
a cserekereskedést előmozdítsák. Lép- 
ten-nyomon találkoztunk a fövenyen 
a patkányok nyomaival, melyekkel az 
árútelep jócskán meg volt áldva.

Elvégezvén a parton Banana föld
rajzi szélességének a Nap magasságából 
sextánssal való meghatározását, neki 
eredtünk a telep mellett elterülő néger 
falú megszemlélésének. A sivár homo
kon hevenyészett viskók nyomorúságo
sak ; közös jellemvonásuk a festői düle- 
dezés; nádfonadékból készültek s alig 
értek olyan magasra, hogy az ember 
tetejükhöz nem verte a fejebubját. Az 
egyikben vígan zajongtak; befurakod
tunk s öt asszonyt láttunk a nyílt tűzön 
halat pirítani. A betolakodó fehérbőrűek 
okozta ijedelmet csakhamar eloszlatta a 
rumos palaczk, mellyel a néger szépek
nek kedveskedtünk. A viskóban szaba
don terjeszkedhetett a füst s a tartózko
dást felette megnehezítette; fő bútorzata 
egyszerű fekvő hely volt, fonott takaróval 
beborítva, melyben nem minden ügyes
ség nélkül mintázott állatalakok voltak; 
továbbá tarka, tört vagy ép fazekak és 
néminemű halászszerszám vala a beren
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dezés. A fekete hölgyek, bár szerfelett 
hiányosan öltözködtek, karjukat, nyaku
kat vastag sárgaréz-gyűrűkkel felpipe- 
rézték, s hogy a cziczomázás szenvedé
lyük, úgy adták tudtunkra, hogy az 
ajándékba kapott aprópénzt röktön ki
fúrták és nyakukba akasztották. Mint
hogy a szűk viskóban az ember szagló 
idegének kelletenél is több kijutott, 
örvendettünk, hogy ismét a szabadba 
értünk. Itt kicsinyke kígyót vettem észre, 
a mint végig surrant a homokon; lekap
tam fegyveremet, hogy lelőjem, de a né
gereknek nem tudom mi okból való tilta
kozó mozdulata megakadályozott benne. 
A kunyhók közt a homokban mindenütt 
férfiak, gyermekek lustálkodtak, munkát- 
lanúl hevertek, míg az alig tizenhárom 
esztendős anyák, csecsemőikkel karju
kon, ott álltak mellettük és makraszárú 
pipából látható élvezettel pöfékeltek. 
Sokszor láthattunk undorító kiütések
től és mindenféle betegségektől elcsúfí
tott négereket, de viszont szemünk elé 
került nem egy olyan is, kinek bőre, 
kivált a hátán tele volt kelevényszerű 
sebforradásokkal, melyeket cziczoma 
gyanánt maguk ejtenek magukon. A 
kiket a sors ruhához juttatott, olykor a 
legfurcsább díszítést eszelték ki. Egy 
vörös sapkás főnök öltözete több össze
varrt tarka zsebkendőből került ki, még 
pedig olyanokból, melyeken a »Reinecke 
Fuchs« egész történetét olvashatta 
volna, ha olvasni tudott volna. Nem volt 
gyér eset, hogy egy magános lajbli vagy 
bársonyzeke volt a tulajdonos összes 
büszkesége ; az eldobott papirosgallért 
röktön nyakukra kötötték, még ha a 
boldog megtaláló ágyékát takaró köté
nyen kívül más ingósággal nem is ren
delkezett. A mangrove cserje nyirkos 
talajában sok lyukat láttunk, melyekbe 
közeledtünkre számtalan ollótlan rák
alakú állatka nyílgyorsasággal osont be. 
Minthogy a láb egyre mélyebben süp
pedt és kétségtelen lázas levegőáram 
sietett üdvözlésünkre, csakhamar hátat 
fordítottunk neki, és a hatalmas hullám
járású part mentén tértünk vissza. Itt 
ismét egy rákféle állatot vettünk észre,

mely gyorsan vágtatott tova a fövenyen 
mint a szél, és a tovarepített futó
homoktól alig volt megkülönböztethető, 
mert színe akár a homoké, szürke. 
Monroviában hasonló rákra bukkan
tunk, csakhogy színe a homok sárga 
színének megfelelően sárga volt. Érdekes 
a négerek halászata a hullámjárásban. 
Ügyes és mozgó fekete alakok mellig 
gázoltak a piszkossárga vízben, kilesték 
az alkalmas pillanatot s ólomdarabok
kal megterhelt vetőhálójukat kidobván, 
legottan alámerűltek, hogy a feneken a 
háló nyílását összevonják. Mindig bő fo
gással, sok hallal és molluszkával tértek 
vissza; a zsákmányt a homokra dobták, 
honnét a puczér fekete-barna gyerme
kek a pörkölő napfényben felszedték, s 
azután fonott zsákba eltették.

Szeptember 3-ikánakreggelén fekete 
hajókalauzt kerítve, elvittük a »Ga- 
zelle« fedélzetére; a vizet folytonosan 
kémlelve, közvetetlenűl Banana fából 
való parti erősítése mellett hajóztunk el, 
hogy alkalmasabb helyen szenet rakhas
sunk hajónkra. A hatalmas hadihajó meg
jelenése nagy nyüzsgést támasztott a 
négerek körében, kik vasmacskán pi
henő két kereskedelmi hajón, egy hol
landi meg egy svéd briggen szállították 
ki és be az árúkat; nemcsak a munkát 
hagyták abba, hanem rövid időre a 
szavuk is elállt, hogy azután öröm
ujjongásban törjön ki. Az árútelep szí
ves tisztviselőitől támogatva, már min
dent elkészítettünk volt a vidék és em
berek lefotografálására, midőn egyszerre 
hire szárnyal, hogy a kapitány a folyón 
fölfelé több napi kirándulást tervez, s 
az expedíczió tagjainak tetszésükre bízza, 
hogy abban részt vegyenek vagy ne 
vegyenek. Értetődik, hogy két kézzel 
kaptunk az ajánlaton, s rögtön megtet
tünk minden készülődést, hogy a »Ga- 
zelle«-ről három napra eltávozzunk. A 
hadihajó sajkáját, azaz egy kis gőzöst, 
melyet a »Gazelle« a fedélzeten hozott, 
érte a szerencse, hogy pórázra fogjon 
egy nagy kuttert, és bennünket a folya
mon fölfelé Bomáig, a legszélsőbb árú
telepig elszállítson. Ez vala az a hely, a
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hol három évvel később Stanley nagy 
műve, az Afrikán való keresztűlutazás, a 
bennszülöttekkel szerencsésen megvívott 
3 2 csata és a folyam borzadalmas sellői- 
vel való diadalmas küzdelem után az 
éhenhalás miatt már-már dugába dűlt 
volna, ha a bomai árútelep tulajdonosai 
neki és kísérőinek idejekorán segítsé
gére nem sietnek. Kirándulásunk az 
utolsó pillanatban majd hogy csütörtököt 
nem mondott, mert a sajka a délelőtt 
folyamán a zászlóállomás tisztét teljesít
vén, azaz a part felmérésében állópont 
gyanánt használtatván, homokpadra ke
rült, melyről csak nagy üggyel-bajjal 
lehetett lekeríteni. Szerencsére semmi 
baja se lett. Midőn megvizsgálás vé
gett kiemelték, kisült, hogy csak a gőz
kazán vízi szellentyűjét tömte tele a 
homok.

A Kongó-expedíczióhoz való készü
lődések érdekes mozzanatok nélkül nem 
szűkölködtek. Mindenekelőtt megostro
moltuk a törzsorvost chininért; az em
ber cognacba önti a port, önmegtagadás
sal nyeli le a keserű folyadékot, s hogy 
ízének nyoma vesszen, pár pohárka 
madeirával öblögeti le torkát. Azután 
mindenki siet szobájába, hogy vadász
szereit jó karba helyezze, s hogy a benn
szülöttekkel való cserekereskedés czél- 
jából néhány értéktelen tárgyat felkutas
son. A kiknek forgópisztolyuk nem volt, 
legénységi forgópisztolyt kaptak és a 
vele való bánásmódra is megtanították 
őket. A kíséretet tevő matrózokat szin
tén felfegyverezték. A zoológus rendezi 
borszeszes üvegeit, hogy majd czúszó- 
mászó állatokat tegyen beléjük; a törzs
orvos, mint afféle botanikus, kikészíti a 
gyűjtött növények számára való szárító 
papirost; a fotográfus se hagyja a maga 
szerszámait. A gőzsajkába ült a kapi
tány, a törzsorvos, az expedíczió két 
tagja, a kapitány szakácsa, két fűtő, egy 
kormányos s egy kongóbeli fekete hajó- 
kalauz, a vontatott kutterbe pedig a 
többi négy tag, öt tiszt és hat matróz 
fedezetűi. Azonkívül vittünk magunkkal 
élelemtárt, itallal, élelmiczikekkel és szük
séges szerszámokkal megrakott kosara

kat és több hordó vizet, mert a Kongó 
vize élvezhetetlen.

Délutáni két órakor útnak eredtünk 
és a partok mellett elhajózva láttuk, 
hogy a meddig csak elkeverődött a 
sós víz az édessel, merőben sűrű man
grove őserdő fedé azokat; a gyökerek 
a vízből magasra kinőttek, hogy a dús 
levelű, sötét lombozatú fa levegőbeli 
gyökereivel össze-vissza bonyolódjanak. 
Magasan keringett felettünk az angola 
keselyű. Papagáj-csapatok rikácsolva 
húzódtak a folyam fölött. Kis úszó szige  ̂
tek vonúltak el mellettünk, és ha a jobb 
part mentén haladtunk, a nagy távolság 
miatt alig vehettük ki a balt. Szorgal
masan vadásztuk az említett keselyűt, 
melynek néger neve bemba, portugál 
neve pedig basanigue, és több példányt 
elejtettünk belőle. A Kongó mellékének 
ez a legfelötlőbb szárnyasa. Egész na
pon át látja az ember, hogy sasra emlé
keztető repülése közben, zsákmányt ku
tatva, mint lebeg a folyam fölött; csak 
estefelé telepszik le társaságban a ma
gas fák csúcsára, hogy napkeltével 
visszataszító károgással ismét a magasba 
szálljon. Az öreg keselyűnek fehér és 
fekete a tollazata, a fiatalé barna. Ha 
az ilyen madár a magasból a vízbe 
bukott, sietni kellett hozzá, mert a Kon
gót számtalan krokodilus népesíti. A 
piros farkú, szürke papagájokból golyó
val sem ejthettünk el, olyan maga
san repültek. A part egyik helyén, mely 
kevésbbé sűrűn látszott benőttnek, meg
próbáltuk a kikötést. Minthogy a csol- 
nakok a gyökérfonatok miatt nem fér
kőzhettek elég közel a parthoz, egy 
kicsikét lábolni kellett a vízben. Azonban 
a magas mangrove gyökereken való, rend
kívül fárasztó fel- s alákapaszkodás, 
mely gyakori gyökértörés esetében ko
moly aggodalomra adott okot, az ős
erdőnek áthatatlan volta és a hiú 
remény, hogy tisztásra érünk, nem so
kára arra bírt, hogy visszatérjünk és 
izzadó homlokkal keressük fel a csol
nakot.

Mihelyt beköszöntött az éj, meg
állapodtunk, kivetettük a vasmacskát s
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eloltottuk a világot, hogy a Kongó tor
kolati kalózokat oda ne csaljuk. Meg
jegyzendő, hogy ezek a kalózok egy 
évvel azután, hogy egy angol hajó le
génységét megrohanták és megkínozták, 
az angoloktól kemény leczkét kaptak, 
mert faluiknak egész sorát teljesen fel
perzselték. De ha a sajka nem is, annál 
inkább elárúlhatott bennünket a víg 
hangulat, mely a pompás ízű vacso
ránál mindnyájunkon erőt vett, és a 
rajnai bor meg az erlangeni sör hatá
sától vidám német dalolássá fokozódott, 
mely hihetőleg első ízben zavarta meg 
itt az őserdő éji csöndét. Miután a 
tányérokat, poharakat és evőeszközöket 
valamely támadásra kész krokodilustól 
való nem minden aggodalom nélkül 
megmosták, mert ezek az állatok leg
inkább éjjel mennek zsákmányolni, éjjeli 
tanyává alakítottuk át a két járóművet. 
Minthogy âz egen sűrűn ültek a fellegek 
és a fullasztó rekkenő hőség vihar 
közeledtét jelezte, a még fennmaradt 
vitorlákat kifeszítettük; s azután kinek- 
kinek az volt a gondja, hogy ez alatt a 
fedél alatt, szorosan egymáshoz lapulva, 
evezőkön és vizes hordókon hogyan 
talál nyugalmas tanyát. Az éjjeli szállás 
kérdését a leggyakorlatibb oldalról fogta 
fel egy fiatal tiszt, ki a kutter két árbocza 
közt hintaágyat feszített ki, és akár va
lami Kongó főnök, úgy nyugodott benne. 
Mielőtt elhangzott volna a csendre intő 
parancs, a kapitány a kutter orrára 
és tatjára őrül egy tisztet és egy 
matrózt rendelt, másfélórai felváltással, 
egyrészt, hogy a kalózokra vagy a tá
madni vágyó krokodilusokra őrköd
jenek, másrészt pedig, hogy a vasmacska 
tartósságát ellenőrizzék, mert ha az ár 
észrevétlenül elvisz az őserdő felé, a 
következmények beláthatatlanok lettek 
volna. A trópusi eső nem sokáig vára
tott magára, s mintha csöbörből öntöt
ték volna, úgy hullott alá, de azért ha 
át is áztatott mindent, mi mégis kapva 
kaptunk rajta, mert hűsítő és üdítő volt 
a hatása. Alvásról persze szó sem lehe
tett. Szerencsére minden támadástól 
mentek maradtunk és csak hébe-korba

hallottuk a krokodilusok panaszos, a kis 
gyermek nyögéséhez hasonló jajszavát. 
Végre egész éjen át be nem húnyt szem
mel pillantottuk meg a pirkadó verő
fényes reggelt, és sok újat és érdekest 
vártunk tőle. Nagyon nevetséges volt a 
csolnakban az öltözködés, kivált egye
seknél, mert a csolnakból egész fejüket 
bemártották a vízbe és törülköző hiányá
ban a zsebkendőbe törülköztek, melyet 
azután a Napon szépen kiszárítottak. 
Nemsokára működni kezdett az élelem
tár, mely azonban jobban kedveskedett 
füstjével mint sikerűit kávéjával. Kár
pótlást kellett keresni a sörben és a 
sonkában, s bár az utóbbi kellemetlen 
illatot árasztott, egyeseknek mégis pom
pásan ízlett.

Ismét felfelé haladtunk a folyamon, 
és kecsegtetett a remény, hogy dél télé 
elérjük a Bananától mintegy 30 tengeri 
mérföldre eső Puerto da Lenha árú
telepet. A növényzet változatosabb színt 
öltött és lassanként elkezdett rit
kulni ; mindenfelé láttunk borpálmákat 
s árnyékukban gyakran néger telepeket; 
láttuk továbbá az óriás majom-kenyérfát 
(Adansonia) hosszú, ugorkához hasonló 
gyümölcseivel. Hébe-korba el-elvált egy- 
egy csolnak a parttól, hogy sietve keres
sen fel valami rejtett zúgot, vagy nagy 
sebesen tova iramoljék a folyón. Kilencz 
órakor elragadó pálmatisztáson kötöt
tünk ki, hogy vadásszunk, növényeket 
gyűjtsünk; azonban váratlanúl meghábo- 
ríttatánk, mert a mechanikus ejtette 
lövésre az erdőből nem sejtett benn
szülöttek vad kurjogatása üté meg fü
lünket, s lövés dördült el ellenünk, mire 
síri csend következett. Abban a hiszem* 
ben, hogy valamelyikünket megtámadták 
a bennszülöttek, kapitányunk vezérlete 
alatt tüstént a lövés irányába indúltunk, 
futó lépésben szeldelve a tisztást, mert 
a rejtekből minden pillanatban érhetett 
bennünket nyíl. A nélkül, hogy emberi 
lényre akadtunk volna, végre banana ül
tetvények közt elterülő, nyomorúlt nád
viskókból álló faluba értünk, mely teljesen 
kihalt vala; csupán egy madzagra kötött 
malaczot hagytak vagy feledtek itt a
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bennszülöttek. Az egyik viskóba íjjat és 
nyilakat, rabszolgalánczot és fetiseket, 
azaz különös alakú bálványképeket lát
tunk. Mivel a távolban gyakran láttunk 
fekete alakokat elsurranni, éreztük, hogy 
az egész idő alatt szemmel tartanak, 
azért valamely érdekes etnográfiai tárgy 
annektálásától tartózkodtunk. Azután 
visszasiettünk csolnakainklioz, és öröm
mel tapasztaltuk, hogy mindnyájan meg
vagyunk. Ismét jókedvvel füstölgött a 
kis gőzös a folyamon fölfelé; de midőn 
még egy tekintetet vetettünk oda, a hol 
kikötöttünk volt, a helyet legnagyobb 
csodálkozásunkra bennszülöttekkel el
lepve találtuk. Tábori szemcsővön jól 
kivehettük, hogy a többség puskával van 
felfegyverezve. Itt találkoztunk az »In
dustrie« brémai briggel, mely Bomából 
jött és bennünket örömteli »Hurrá«-val 
üdvözölt.

Délben kikötöttünk a Puerto da 
Lenha hollandi árútelep előtt, mely an
gol, franczia és portugál árúházakkal a 
folyam egyik mocsaras szigetén fekszik. 
A banánoktól és a folyam tükrébe 
kaczéran kandikáló pálmáktól beszegett 
árútelep, hatalmas négerek igazgatta 
csolnakjaival és sajkáival, leírhatatlanúl 
szép volt. Maas úr, egy fiatal hollandi 
s a kereskedői ház ügynöke, szívvel- 
lélekkel üdvözölt és legottan spanyol 
borral fűszerezett falatozásra hivott meg, 
melyet siettünk elfogadni, mert nagyon 
kapóra jött. Maasúrat, ámbár fiatal éveit 
éli, a sok láz úgy megviselte, hogy olyan 
rossz színben volt, mint valami roskatag 
aggastyán, s mi bizony őszintén meg
sajnáltuk. Az árútelep udvarán sajátságos 
látnivaló ötlött a szemünkbe. A közeli 
czölöphöz kötött súlyos lánczzal a nya
kán ott ült egy néger a házul szolgáló 
tonna előtt, és eltompúltságában béké
vel tűrte, hogy a camera obscurát ráiga
zítsuk és őt lefotografáljuk. Ő kegyelme 
úgy került a fatális állapotba, hogy 
régiben betört az árútelepbe, de rajta 
vesztett, s afrikai jogszokás értelmében 
legazonnal lánczra verték. Ki volt rá 
mondva az ítélet, hogy később szabadon 
bocsátják, de ügyelni fognak rá, és ha

még egyszer betör, mint rabszolgát más 
árútelepnek eladják. Midőn a fekete 
Diogenesre épen rászegesztem a képíró 
készüléket, a mechanikus ő kegyelme 
bohókás humorával fura jelenetet rög
tönzött. Vörös sapkájú, ágyékát kötény
nyel fedő hórihorgas főnök kiséretében 
jött elém, és midőn ránéztem, a leg
mélyebb tisztelettől áthatottan kezdett 
hajlongani. A következés az lett, hogy 
a főnök szintén meghajtotta magát előt
tem, kétszer keresztbe illesztette velem 
a karját s végűi megölelt, nyilván annak 
jeléül, hogy magához hasonló szőrűnek 
tekint. Minthogy a négereket rendesen 
visszataszító foghagyma illat veszi körül, 
bizony köszönet helyett eláldogattam 
magamban a mechanikust a megtiszte- 
lésért. A főnölE taglejtésekkel értésemre 
adta, hogy a lebilincselt négert felszaba
díthatom, és később, midőn az árú
telepből való három néger fiút fotogra- 
fáltunk, a legnyájasabban iparkodott 
értésünkre adni, hogy a három gyermek
nek boldog apja épen ő. Az árútelep 
fekete hölgyei csak kedvetlen-kelletlen 
hagyták a készüléket magukra beállít
tatni, és tarka ál tál vetőjükben, lesütött 
szemmel, mezítelen lábbal ugyancsak 
furcsa képet tártak a szem elé.

Két órakor ismét útra keltünk, s 
Maas úr is hozzánk csatlakozott; új hajó- 
kalauzt is fogadtunk, mert itt a Kongó 
nagyon el van fövenyesedve.

A parti tájék jelleme megváltozik 
itten; a fa gyérülni kezd helyét a 
nád meg a papirusz-fű foglalja el, 
melyből csak egyes legyező levelű pál
mák és májomkenyérfák kandikálnak ki. 
Az uralkó forró évszak miatt a sza
vanna magas fűve nagyobbára aszott 
és több helyen le volt égve. Fehér 
kócsagok, tarka borsevők vagyis tuká- 
nok, fekete-fehér foltú jégmadarak és 
egész halom fecske élénkítették a folya
mot. Azért azután az egész délutánt szen
vedélyes vadászással töltöttük el. Útköz
ben a kalauz a Kongó egy mocsaras és 
buja náddal teli öblére figyelmeztetett, 
melyben nem régiben öt néger lett 
a krokodilusok áldozata, felfordúlván
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csolnakuk. Mi egyetlen egyet sem vehet
tünk észre ez állatokból, pedig mind
egyikünk égett a vágytól, hogy a 
czudaroknak golyót repítsen az agyukba. 
Időközben leszállt az est, s kilátásunk 
volt rá, hogy a második éjszakát is ott 
töltsük a folyamon, mert Bomát csak 
másnap lehetett elérni. Nem számítva az 
elviselhetetlen forróságot, az éjszaka 
csendes és szép vala; a trópusi mennybol
ton szelíden világított a Hold. Számtalan 
világítóbogár, akár a csatangoló bolygó 
tűz, rajongott körül. A folyam alattomos 
homokpadjai miatt nagy kanyarodáso
kat kellett tennünk, de azért szakadat- 
lanúl haladtunk. A legnagyobb éberség 
mellett is zátonyra kereltünk, de csak
hamar megszabadultunk tőle. Ezen a 
tájon hajóztunk el a mennykő vagy 
Taololi Umsasa és az átellenes parton 
levő fetis-szikla, egy sziklakapu marad
ványa mellett, melyet a belső magas 
fensíkról érkező folyam a tenger felé erő
szakkal vájt. Végre szeptember 5-ikének 
reggelén szemünkbe ötlöttek a hegyes, 
szavanna-szerű térszínen a Kongó jobb 
partján fekvő Boma árútelep fehér tetői. 
Számos néger gyűlt a partra és kiván- 
csian leste kiszállásunkat; sok fekete 
szépség tartózkodás nélkül végezte a víz
ben reggeli toilette-jét. Mivel a csolna- 
kok nem álltak meg a part közelében, 
egy részünk ingó sajkákon, másik részünk 
tagbaszakadt néger legények hátán érte 
el a partot.

Boma jóval egészségesebb helyen 
fekszik mint Puerto da Lenha, de mégis 
csak 14 lábnyi mély járású hajók keres
hetik fel. Egy fiatal igazgató, Oldenburg 
úr alatt álló hollandi árú telepen kívül 
találtunk itten még angol, franczia, 
portugál és braziliai árútelepeket is. A 
konyhai czélokra való buja ültetvények
től körülvett árúházak közt egy nagy 
Adansonia van, melynek kerülete 37*5, 
és magassága körülbelül 70 láb. Rövid 
vadászatot tartván a körül levő mocsa
rakban, mikor a hozzáférhetetlenség 
miatt több pompás elejtett madarat ott 
kellett hagyni, a barátságos reggelinek 
elköltése után, 9 órakor, matrózaink

és számos néger kiséretében kirándul
tunk a vidékre, hogy a környék falvait 
és lakosait megismerjük, továbbá, hogy 
leopárdokra, antilópékra és majmokra 
vadásszunk. Kár, hogy az utóbbi tekin
tetben semmit sem nyomoztunk ki, 
minek oka nyilván abban rejlett, hogy 
az út nagyon is élénk volt a feketéktől, 
kik épen ezen a napon Bomába jártak 
a vásárra.

Embermagasságú nád közt haladva, 
csakhamar halmos tájékra értünk, mely 
gyakran festői részleteket tárt a sze
münk elé. Mindenek előtt Chimpfuta 
nevű faluban állapodtunk meg, mely
nek fejedelmét Kikila néven nevezik. 
Nagyon barátságosan fogadott, több 
fétist megmutatott, melyek czondra ké
pében ott függtek a fákon, és meg
hívott, hogy az út fáradalmait gondosan 
elkészített fekvőhelyén pihenjük ki.

Nyomorúságos egy falú volt ez a 
falú, és félénk lakosaiból alig láthattunk 
egynéhányat.

A pörkölő napon ismét tovább 
ballagtunk Sinda nevű nagyobb te
lep irányában, melynek főurát M’Dunda- 
nak hívták. Itt a négerek, nem tudni 
hol, egy kis ágyút kerítettek, melynek 
nem volt talpa; azért, midőn tisztele
tünkre buzgón durrogattak, az ágyú 
csöve kecsesen ide-oda ugrándozott. A 
falú barátságos ligettől volt körülvéve, a 
melyben piros csőrű szürke pintyek csi
cseregtek s mint verebek ide-oda szállin
góztak. Az alacsony kunyhóknak több
nyire előre ugró ereszük, a benszülöttek 
nyelvén szombrá-jók volt, melyek alatt 
rendesen különféle fetisek vannak fel
állítva. Az egyik közülök szerfelett ér
dekelt, mert felső részében kalpagos, 
tollas magyar mágnásra hasonlított, míg 
alsó része csupa merő tarka rongy 
volt és alapzata kis puskaporos hordócs
kából került ki. Úgy látszik, hogy vala
melyik afrikai burgonyaféleből van 
faragva. Lehet, hogy ez a fétis Magyar 
Lászlóra vezethető vissza, ki az ötvenes 
években itten élt, a bihéi néger fejede
lem leányát feleségül vette, a kivel sok 
elefánt- és tigrisvadászt kapott hozo-
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mányúl, és a kivel érdekes kiránduláso
kat tett Afrika belsejébe. Egy másik 
fétis a házereszről lefüggő rongy volt, 
rajta kis csengettyűvel. A legbecsesebb 
fétist mégis a szabadban, egy kis térecs- 
kén pillantottuk meg. Lehet 3 láb ma
gas, fából durván volt kifaragva és olyan 
kedves, vicsorgó pofát szabott kioltott 
nyelvével, hogy tüstént kezdtem leraj
zolni. Kiváncsian vett körül a nagyon 
is hiányosan öltözött tömeg, különösen 
a fekete szép nem, és nagy figyelem
mel kisérte szándékomat. Mihelyt a kép 
a torz eredetire hasonlított, a társaság 
bohózatos örömujjongásba és tapsolásba 
tört ki, mely mindnyájunkat eléggé 
mulattatott. Teljesen dugába dűlt abbeli 
kísérletem, hogy akár ezt a fétist, mely 
községinek látszott, akár mást birto
komba kerítsek ; a négerek taglejtéssel 
értésünek adták, hogy ilyen tettért az 
Isten ok ve tetlenűl halállal sújtaná őket. 
Elmondották nekünk, hogy a négerek 
védőszentjeiket néha el is agyabugyál- 
ják, ha a hozzájok fűzött várakozás
nak meg nem felelnek, továbbá, hogy, 
a mikor rosszat akarnak elkövetni, el
dugják fétiseiket, hogy azok róla ne 
szerezhessenek tudomást Meglepett, 
hogy kiséretünk négerjei kigunyolták az 
itteni fetiseket. Valószínű, hogy a házi 
és községi szentek választása az egye
sek külön ízlésétől függ, s hogy az a 
nevetés ennek az ízlésnek kritizálását 
és kigúnyolását jelentette.

Árnyékos szombra alá telepedtünk 
le ebédelni, elköltvén a megmelegített 
konzerveket és a tüzes spanyol bort. 
Megízleltük az úgynevezett négerkenye
ret, melyet fehér, szétdörzsölt gyökér 
(Mandiocca) lisztjéből készítenek, és 
a mely egészen közömbös ízű volt. 
Sinda környékén táplálékul szolgál
nak továbbá a papaja-fának dinnye- 
szerű gyümölcsei, a belföldi borsó, 
batatasz, a jamsz, a banánok és a na
rancs.

Ismét körénk sereglettek a falú 
fekete szépei, kiknek ágyéktakarójok 
rövid volt ugyan, de kezükön és lábukon 
annál több volt a sárgarézgyűrű. Egy

kis fekete világpolgárnak, a kit a tom
porán nyargalva vitt az anyja, oda nyúj- 
tám kezemet, s az isten adta olyan sikol
tozásra fakadt, hogy csak fényes garas
nak a markába csúsztatása segíthetett 
rajta. A legtöbb asszony kényelmesen 
szipákolt makrapipájából, melynek szára 
olykor-olykor gyönggyel volt körülvéve. 
Szereztünk íjjakat, asszagaikat — lánd
zsákat — , pipákat, csak fétist nem, mint 
már említém.

Ebéd után czélba lőttünk a kiürült 
palaczkokba, és gyönyörűség volt nézni, 
hogy a lövésre legazonnal szétpattant 
palaczk mekkora ijedséget támasztott 
a sokaságban.

A visszatérést nagy zene-bona előzte 
meg, mert a négerek nem tudtak 
megegyezni abban, vájjon tiszteletünkre 
ne tegyenek-e megint néhány lövést az 
üdvözlő ágyúból; végre diadalt ült a 
durrogató párt. A visszatérésnél meg
változtattuk az irányt és mindenekelőtt 
felkerestük Mavuanga főnök Chinculo 
nevű faluját. Itt megvendégeltek pa- 
laczkalakú tökből való edényben pálma
borral, mely hűsített ugyan, de kissé 
csípős ízű volt. A falún kívül több halmot 
láttunk, melyek mosdómedenczék, faze
kak, palaczkok és poharak törmelékeivel 
voltak fedve és a bennszülöttek ugyan
annyi sírját jelezték.

Elhagyva a M’Gobo telepet, hol a 
főnök vörös zekében és görbe karddal a 
kezében büszkén sétálgatott fel s alá, el- 
étrük a pálmafák alatt kedvesen elterülő 
Laonda falujába, melynek főnöke, Juca 
uram, nem nagyon kérette magát, hogy 
nekünk a szimbella nevű néger tánczot be
mutassa, melyben örege, ifja résztvett, s 
mely a tomporok szeszélyes kimarjítá9á- 
ból állt. Két néger gondoskodott a ze
néről, kik a ráhangzó szekrény gyanánt 
működő ládára illesztett négy vagy öt 
rugalmas pálczikán szerepeltek részint 
a pálczikákat megrezegtetve, részint a 
láda huros felszinét, kezükkel vagy 
késnyéllel ütve, miközben a tánczoló 
sokaság egyhangú énekével gyakorta 
belevágott. Itt láttunk több pirosra fes
tett arczú leányt, kik bizonyos időre
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ezzel tették magukat felötlővé. A táncz 
annyi élvezetet szerzett minekünk, hogy 
tüstént több üveg rumot ajándékoztunk 
nekik, melytől azután az uralkodót meg
illető elsőségi jog alapján először a főnök, 
utána az alattvaló csőcselék rúgott be.

Végre elértük a Munigolombe kerü
letet, melyben kicsiny volta mellett is 
nyolcz Kongó király — legalább ők így 
nevezik magukat — uralkodik. Sok 
pompás tollazatú harkályt, továbbá egy 
sólymot lőttünk, és teljesen elcsigázva, 
esti hét óra tájban állítottunk be az árú
telepen. Mikor ott ültünk a hollandi 
telepen a dús vacsoránál és javában 
beszélgettünk a napi tapasztalatokról, 
a mennyezetről hirtelen két nagy gyík 
pottyant le tányérom mellé, melyek 
nem mondhatnám, hogy nagyon fel
lelkesítettek volna, de annál inkább a 
zoológust, ki csak azt sajnálta, hogy a 
megrémült állatokat miért nem csíptem 
nyakon. Az éjjelt ezúttal a szárazon töl
töttük, és bizony a folyamon álmatlanúl 
töltött két éjszaka után nagy volt a mi 
örömünk, hogy az árútelep mennyezetes 
ágyain kipihenhetjük fáradalmainkat. 
Persze, hogy megfeledkeztünk a gyötrel- 
mes moszkitókról, meg a falakon sétáló 
nagy százlábúakról, és a minden zeg- 
zugot, még a csizmát is felkereső patkány
hadról, mely különösen nagy számmal 
bújt elő tiszteletünkre. Ugyanezen az 
éjszakán egy néger suhancz megpróbál
kozott azzal, hogy a fonott falon át az 
egyik tiszt óráját elemelje; csakhogy 
tetten kapták, s az árútelep vezetője 
legottan lánczra verte.

Másnap jókor reggel összegyűltünk 
a kis hajóknál, hogy Bomának és az 
ottani barátságos európaiaknak »Isten 
hozzád«-ot mondjunk. Az árútelep üd
vözlő lövései kisértek lefelé vivő utun
kon, míg csak a telep pompás és a hát
térben kiterjeszkedő hegyes vidékével a 
szem elől el nem tűnt. Folytonosan 
méregetve a folyam mélységét, már 
három óra múlva elértük Puerto da 
Lenha-t, és nagy örömünkre megpillan
tottuk a vasmacskán pihenő »Gazelle«-t, 
mely bár 20 lábnyira mélyen járta a

vizet, Bananából mégis útnak mert in
dúlni, és szerencsésen meg is érkezett. 
Sebtiben felkerestük szobáinkat, hogy 
külsőnkön alaposan változtassunk, és a 
gyűjtött kincseket megfelelően elhelyez
zük ; ezeknek megtörténte után a tisztek 
társaságában jókedvű ebédre gyűltünk 
össze. Ebéd után a kapitány vadászatot 
rendezett a Kongó számos öblébe, 
melyre engemet is meghívtak. Előttünk 
haladt egy néger csolnak a néger kalauz
zal, utána következett a »Gazelle« gigje 
a kapitánnyal, a zoológussal, botanikus
sal, Oldenburg úrral és velem.

Csodálatos egy élet van az ember
magasságú fűvel benőtt nádas szigete
ken. Hogy a kép hatása fokozódjék, a 
hajókalauz több ilyen szigetet felgyúj
tott. Az apró madarak raja szárnyra 
kélt a sistergő lángok elől, míg az égő 
nádas fölött zsákmányt szomjuhozva 
kóválygott az angola keselyű. A lángok 
világospiros, majd bibor, végié ibolya
színt váltva, öltögették nyelvecskéiket 
a magasba, s nádszár nádszár után 
recsegett. Komoran vált el a leégett 
rész a nyugodt víztükörbe festőien kan
dikáló élénk tűztengertől. Elejtettünk 
több jégmadarat, melyeket a négerek 
csak futva hozhattak ki a sekély vízből, 
mert az egész környék hemzsegett a 
krokodilusoktól. Hogy mégis vajmi ke
veset láttunk belőlük, mint dugják ki 
fejüket a vízből, az onnan van, mert 
megpillantásukkor a négerek rend
szerint pokoli zajt csaptak. Az árú
telepen kivált éjjel féltek a krokodilu
soktól, hol nagyon támadóan szoktak 
fellépni, és nem egyszer föl se véve 
a különböző riasztó szereket, egy-egy 
disznót vagy kecskét elrabolnak. Egy. 
helyen a vízi ló óriási lábanyomára buk
kantunk, mert ez is gyakori ezen a 
tájon, csakhogy nappal többnyire ott 
csücsül a magas nádasban és csak éjjel 
jár ki legelészni.

A felkeresett szigetek közül az 
utolsónak, egyúttal a legnagyobbnak 
erdőségéből a kakuk szava, a galambok 
turbékolása és a papagájok csacsogása 
hallattszott; ugyanebben nagyon érdé-
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kés gyümölcsöt találtunk, mely a földi 
epernek narancs nagyságúvá növő mássa 
volt, s arra színével is nagyon ráütött, 
íze emlékeztetett a vadalma ízére; 
azonban a megízlelésnél nem vittük 
tovább, mert a botanikus sem ismerte 
a gyümölcsöt. A parton magános né
ger sírhalmot is találtunk, melyen 
ismét fel volt halmozva a jellemző fazék
cserép, és a mely dorongokkal durván 
be volt kerítve és egymásra rakott puska
poros hordókkal díszítve. Ezen a szige
ten szintén tüzet rakott a kalauz, a mi, 
úgy látszik, különös szenvedélye.

Visszatéréskor a hosszú evezőket 
rövidekkel váltottuk fel, hogy lehetőleg 
csendben evezzünk be az öblökbe. Az éj 
leszállásakor valóban meg voltunk le- 
petve, miként kezdett körülöttünk eleve
nedni minden. Úgy tetszett, mintha az 
erdőnek, a fűnek szeri-száma nélküli la
kója volna ; itt kakukolt a kakuk, ott csi
cseregtek a szövő madarak ; mindenütt 
zúgás, röpkedés, rikácsolás, hogy a va
dász, noha fegyverének legyét rég nem 
látta már a sötétségtől, mégis minden 
figyelmét összpontosította, hogy valamit 
kinyomozzon. Sötét éjjel kerültünk vissza 
a »Gazelle«-ra.

Majmot és kigyót a szabadban, úgy 
szólván, nem is láttunk. A gorilla, a né
gerek nyelvén pongo, állítólag a csim
pánzzal egyetemben Bomától pár napi 
járó földre, a Majumbe erdőségében 
található. Egy fekete arczú, kékes-fehér 
baj szú és sárga barkójú vörhenyes-barna 
kis majmot gyakran láttunk a négerek
nél megszelídítve; két darabot szerez

tünk is belőle, melyek nagyon bizalma
sok voltak. Chameleon, gyík, skorpió, 
százlábú és kígyó tengersok van az 
alsó Kongón, különösen az esős évszak
ban. Oldenburg úr mondja, hogy ő 24 
lábnyi óriás kigyókat is lő tt; különben 
ezektől a bennszülöttek nem félnek. 
Termeszeket az ő kúp- és gombaalakú, 
két láb magas építményeikkel eleget 
láttunk és számtalan hangya is mindenütt 
bőven volt.

Szeptember hetedikének reggelén, 
miután a hajóról Puerta da Lenha pom
pás fekvésű képét lerajzoltam, és né
mely etnográfiai tárgy, egy néger dob 
is, a szárazról a hajóra került, »Isten 
hozzád «-ot mondtunk e helynek is, s 
míg a »Gazelle« fenségesen úszott 
lefelé, a fedélzet hajói az árútelep 
taraczkjainak harsogva feleltek, és a 
matróz zenekar a portugál nemzeti him- 
nust játszotta. Megkapó pillanat volt ez 
a Kongón, a trópusi őserdőnek köze
pette. Délben a torkolatra érkezve, egész 
sereg játszadozó delfinre bukkantunk ; 
csolnakon felkerestük még a Bananá- 
nak átellenében fekvő Shark-point-ot, 
(czethal-pontot) s több egészen meztelen 
néger családot találtunk ott, kik halá
szattal foglalkoztak és kunyhók helyett 
fonott kalibákat építettek; ugyanott az 
1858. évi Kongó-expedíczióangol tagjai
nak több sírjára bukkantunk, kiknek 
egy részét a folyam, más részét a lázas 
betegség döntötte sírba. Minket szeren
csére semmiféle szomorú emlék sem 
fűz a pompás Kongóhoz.

W e in e k  L ászló.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

A v i p e r á k  f o g s á g b a n . Az iroda
lomban alig két-három eset van fel
jegyezve, hogy a viperák fogságban hosz- 
szabb időn át éltek és táplálkoztak volna. 
H e r m á n  O t t ó  a szarvas viperáról 
(Vipera cerastes) tett közzé érdekes

adatokat* F. P r o s t  az Isis 1885-ik 
évfolyamának 52-ik számában azt írja, 
hogy viperái az ő vivariumában ettek ;

* Term. tud. Közi. XIV. k. 3 5 7 —3 6 1 .1.
1882.
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