Angola
Fôváros: Luanda
Függetlenség: 1975. november 11. (Portugáliától)
Fekvés: Dél-Afrikában. Nyugaton az Atlanti Óceán határolja,
északon és keleten a Kongói Demokratikus Köztársaság, keleten
Zambia, és délen Namíbia.
Területe: 1 246 700 km2
Tengerpart: 1 650 km
Felszíne: a keskeny part menti síkságból hirtelen meredeken emelkedik a nagy belsô fennsík
Klíma: félszáraz délen és a tengerparton Luandáig; északon a
hûvös, száraz évszak (májustól októberig) és a forró, esôs évszak
(novembertôl áprilisig) váltakozik.
Legmagasabb pont: Môrro Moco 2 620 m
Fontosabb folyók: Cuanza, Zaire, Cunene, Cubango, Cuango, Queve, Cuito
Népesség: 12 263 595 (2007. július, becsült)
Pénznem (kód): kwanza (AOA)
Etnikai csoportok: ovimbundu 37%, kimbundu 25%, bakongo 13%,
mestiço (kevert európai és bennszülött afrikai) 2%, európai 1%,
többi 22%
Vallás: Római katolikus, protestáns, bennszülött vallások
Nyelv: portugál (hivatalos), bantu nyelvek
Kormányforma: köztársaság; többpártrendszer, elnök.
Közigazgatási rendszer
18 tartomány: Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Cuando Cubango,
Cuanza Norte, Cuanza Sul, Cunene, Huambo, Huíla, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uíge, Zaire
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Végrehajtó hatalom
Köztársasági elnök: José Eduardo dos Santos
Miniszterelnök: Fernando da Piedade Dias dos Santos
Külügyminiszter: João Bernardo de Miranda
Kabinet: az elnök által kinevezett Minisztertanács
Törvényhozás:
Egykamarás nemzetgyûlés: (220 szék; a tagokat négy éves
idôszakra választják arányos szavazattal. Választás utoljára 1992.
szeptember 29-30. volt.
Politikai pártok:
Szabad Demokrata Párt vagy PLD; Nemzeti Front Angola Felszabadításáért vagy FNLA; Nemzeti Unió Angola Teljes Függetlenségéért
vagy UNITA; Népi Mozgalom Angola Felszabadításáért vagy MPLA
(hatalmon lévô kormánypárt 1975 óta); Szociális Megújulás Pártja
vagy PRS

Gazdasági körkép
Angola gyors növekedése az olajkitermelésnek köszönhetô, hála
uango, Que- a rekord olajáraknak és a növekvô termelésnek. Az olajtermelés
és mellékágai a GDP mintegy felét teszik ki és az export 90%-át.
A megnövekedett olajtermelés 12%-kal járult hozzá a fejlôdéshez
2004-ben, 19%-kal 2005-ben és csaknem 14%-kal 2006-ban. A háakongo 13%, ború utáni újjáépítés okozta fellendülés és az otthonukat vesztettek áttelepítése magas növekedési rátát eredményezett az építôiparópai 1%,
ban és a mezôgazdaságban egyaránt. Az ország infrastruktúrájának
nagy része még mindig magán viseli a 27 évig dúló polgárháború
k
sebeit, vagy eleve fejletlen. A konfliktus maradványai, pl. az ország
nagy részén található aknák, továbbra is megzavarják a vidék békés
arculatát. A békét az UNITA vezetôjének, Jonas Savimbi-nek 2002.
februárban bekövetkezett halála után kötötték meg. A saját célra termelt mezôgazdasági tevékenység biztosítja a vidék lakossága nagy
ubango,
anda, Lun- részének megélhetését, de az ország élelmiszerszükségletének a felét még mindig importálni kell. 2005-ben a kormány megkezdte az
ire
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angolai közösségi infrastruktúra újraépítésére rendelkezésre bocsájtott 2 milliárd dolláros kínai hitel lehívását, és több óriásprojekt
2006-ra befejezôdött. A Központi Bank 2003-ban árfolyam-stabilizációs programot hajtott végre külföldi devizatartalékai felhasználásával, a kwanza forgalomból való kivásárlása érdekében. Ezt a
politikát 2005-ben is folytatták, az olajexportból származó jelentôs
bevétel felhasználásával, ami jelentôsen csökkentette az inflációt. A fogyasztói infláció ugyan a 2000-as 325%-ról mintegy 13%-ra
csökkent 2006-ban, a stabilizációs politikai nyomást gyakorolt a nemzetközi nettó fizetôképességre. Annak érdekében, hogy Angola teljes mértékben ki tudja aknázni gazdag természeti kincseit – arany,
gyémánt, kiterjedt erdôk, halászat az Atlanti Óceánban, valamint
nagy olajtartalékok –, Angolának kormányzati reformokat kell végrehajtania és le kell küzdenie a korrupciót.
GDP (vásárlóerô paritás): $51,95 milliárd (2006., becsült)
GDP (hivatalos átváltási árfolyam): $28,37 milliárd (2006.,
becsült)
GDP természetes növekedési ráta: 14% (2006., becsült)
GDP egy fôre jutó (PPP): $4 300 (2006., becsült)
GDP szektoronkénti összetétel:
Mezôgazdaság 9,6%, Ipar 65,8%, Szolgáltatás: 24,6% (2005., becsült)
Munkaerô: 6,393 millió (2006., becsült)
Munkaerô foglalkozás szerint:
Mezôgazdaság 85%, Ipar és szolgáltatás: 15% (2003., becsült)
Munkanélküliség: elterjedt munkanélküliség és alulfoglalkoztatottság, amely a népesség több mint a felét érinti (2001., becsült)
Inflációs ráta (fogyasztói ár) 13,2% (2006., becsült)
Befektetés (a GDP %-ában) 14,6% (2006., becsült)
Költségvetés
Bevétel: $10,98 milliárd
Kiadás: $9,7 milliárd; beleértve a $963 millió dolláros kiadást
(2006., becsült)
Nyilvános adósság (a GDP %-ában) 32,7% (2006., becsült)
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Mezôgazdasági termékek:
Banán, cukornád, kávé, szizálkender, búza, pamut, manióka, dohány, zöldség, banánfa; állattenyésztés; erdei termékek; hal
Ipar:
Kôolaj; gyémánt, vasérc, foszfát, földpát, bauxit, uránium és arany;
cement; alapvetô fémtermékek; halfeldolgozás; élelmiszer-feldolgozás, sörgyártás, dohányipar, cukor- textilipar; hajójavítás
Ipari termelés növekedési rátája: 13,5% (2004., becsült)
Olajtermelés: 1,6 millió hordó/nap (2005., becsült)
Gyémánttermelés: 6 millió karát (2007., becsült)
Természetes gáz termelés: 750 millió m3 (2004., becsült)
Jelenlegi banki egyenleg: $7,7 milliárd (2006., becsült)
Export: $35,53 milliárd f.o.b. (2006., becsült)
Exporttermékek: nyersolaj, gyémánt, finomított olajszármazékok,
gáz, kávé, szizálkender, hal és haltermékek, fa, pamut
Import: $10,21 milliárd f.o.b. (2006., becsült)
Importcikkek: gépgyártás és elektromos berendezések, jármûvek
és alkatrészek; orvosságok, élelmiszer, textil és hadászati termékek.

1848. júni
sa. Onnan
1848. dece
1849. janu
1849. febr
1949. ápri
1818. november 13. Megszületett Magyar László. Horváth László
néven jegyezték be a szombathelyi plébánián. Természetes apja
1849. máju
Magyar Imre, anyja Horváth Anna.
1850. febru
1826-29. Dunaföldváron járt általános iskolába.
Quilembeb
1831-34. A kalocsai piaristáknál végezte az alsó gimnázium har1850. máso
madik és negyedik osztályát és a felsô gimnázium elsô osztályát. 1851. máso
1834-35. A pesti piaristáknál kezdte el a felsô gimnázium utolsó
majd vissz
osztályának elsô félévét, a korábbi iskolai anyakönyvében levô be- 1852 elsô f
jegyzés igazolja, hogy korábban Kalocsán tanult.
1852. máju
1835-36. Szabadkán fejezte be a felsôgimnáziumot.
udvarban 4
1837-41. Apja, Magyar Imre, az Orczy birtok fôigazgatója mellett írnok. 1852-53. Sz
1841-43. A Tengermelléki kormány által fenntartott fiumei tenge- gyar László
1853 év ele
részeti tanoda tanulója.
1843. augusztus 7. Az osztrák Pachetto de Trieste (trieszti posta- benguelai
1853. októb
hajóval) elutazik Brazíliába.
1854. Huil
1843. szeptember 15. Megérkezik Salvadorba (Brazília)
1854. A po
1843-46. Világkörüli útja során elôször Brazíliából Kubába, on1855. Harm
nan a Guineai-öbölbe és vissza Kubába utazik, ahol hat hónapot
tölt. Kubából Kelet Indiákon (ma Indonézia) keresztül Madagasz- 1856. Vissz
kárra, a Jó Reménység fokára, majd innét Brazíliába érkezik, in- 1857. eleje
majd vissz
nen egy év után Argentínába.
1846. Maldonado. Uruguayi hadifogoly lesz az argentin-uruguayi 1857. vége
háborúban. Visszatér Brazíliába és onnan – Sebestyén Éva kuta- 1858. Legid
1858. dece
tásai szerint – Új Kalabárba megy.
1859. eleje
1846-48. Az új kalabári szultán hajóinak parancsnoka.
Afrikában
1848. május 9. Angolába utazik. Az elsô felfedezô útját kezdi
1859. Magy
meg Ambrizban, ahonnan Kongó folyó torkolatához vitorlázik,
Értesítô. 11
hogy elkezdje a felhajózást a folyón.
1848. május 16. Ponta da da Lenha. Ismert rabszolgatelep meglá- 1859-61. B
1864. nove
togatása
magyar lászló

életpályája

1848. június 6. Boma, a Kongó folyón levô leghíresebb rabszolgakeresekedelmi telep meglátogatása. Onnan Luandába utazik, majd vissza Új Kalabárba.
1848. december 9. Megérkezik Új Kalabárból Benguelába.
1849. január 15. A biei karavánnal Benguelából Biébe utazik.
1849. február 18. Megérkezik Biébe, Masisi Kuitoba, ahol letelepszik.
1949. április 6. Tisztelgô látogatást tesz Bie uralkodójánál.
1849. május 23. Megnôsül, feleségül veszi a biei uralkodó, Kaiala Kaiangula lányát, Ina Kullu Ozorot.
1850. február 20. Általa szervezett karavánnal elindul Lunda tartományba, ahová elkíséri felesége.
Quilembeben letelepednek.
1850. második fele Megszületik elsô fia Sah Quilembe Gonga.
1851. második fele Második utazása Kabebebe, a Lunda birodalom fôvárosába, a királyi udvarba,
majd vissza Biébe.
1852 elsô fele Biébôl elutazik Benguelába
1852. május Benguelából Gamboson át Kámba, majd Kwanyama ország fôvárosába utazik, a királyi
udvarban 40 napot tölt. Onnan délkeletre folytatja útját és visszatér Kwanyama országba.
1852-53. Szemere Bertalan és Rónay Jácint az angol Királyi Földrajzi Társaság támogatását kérik Magyar László felfedezô útjainak finanszírozására.
1853 év eleje A Kunene folyó kutatása. Márciusban Gambos, ahonnan elküldi kutatási tervét a
benguelai kormányzónak.
1853. október Huila tartomány meglátogatása.
1854. Huila tartomány, onnan Kakingi tartományon keresztül visszautazik Biébe.
1854. A portugál Tengerentúli Tanács döntése, hogy támogatja Magyar László kutatási tervét.
1855. Harmadik utazása Biébôl Lundán keresztül Lobálig.
1856. Visszatér Biébe.
1857. eleje Biébôl Benguelába utazik, hogy elküldje könyve kéziratát az MTA-nak Magyarországra,
majd vissza Biébe.
1857. vége Apósa meggyilkolása miatt el kell menekülnie Biébôl.
1858. Legidôsebb fiát elviszi Mosszamedesbe tanulni, ô a tengerpart melletti Lucirába letelepszik.
1858. december 15. Az MTA levelezôtagjává választják, és döntenek könyve kiadatásáról.
1859. eleje Magyarul, majd év végén németül is megjelenik a könyve (Magyar László utazásai DélAfrikában az 1849-57 években) Hunfalvy János szerkesztésében.
1859. Magyar László: Rövid tudósítás a Moluva vagy Moropuu és Lobál országokról. Akadémiai
Értesítô. 11 (1859): 26
1859-61. Bejárja Benguela hátországát.
1864. november 9. Elhalálozik Ponto do Cuioban (Benguela tartomány, Angola).

magyar lászló

leszármazottainak emlékei
Magyar család a török hódoltság után a Felvidéken élt, ahol tagjai jelentôs pozíciókban voltak. Magyar (Horváth) László apai ükapja Magyar Gáspár-Menyhért-Boldizsár (nemességet kap (imagem
1. brasao) 1725-ben VI. Károly királytól) körmöcbányai fôbíró, akinek János fia még a Felvidéken él, de
György unokája Dunaföldvárra költözik, ahol megszületik Magyar (Horváth) László apja. Magyar György
takácsmester és gazdálkodó.
Emericus (Imre) fiának( imagem 2 pai de Ladislau) 1791-es keresztelôi bejegyzése ma is megtalálható a
Dunaföldvári plébánia anyakönyvében. A takácsmester Dunaföldváron, Kalocsán, Bécsben majd a Festetics György által alapított Georgikonon 1811-tôl taníttatja fiát - a Georgikonra deákul, magyarul és németül
jól beszélô, író és olvasó, egészséges, ajánlólevéllel rendelkezô, a gazdálkodáshoz elhivatottságot érzô fiúgyermeket vettek fel - ahol ösztöndíjat kapott és jól képzett agrárszakemberré nevelték.
Magyar Imre, miután 1814-ben tanulmányait befejezte, a fiatal intézményben lévô tanárhiány csökkentésére egy évig a Georgikonon oktató, majd Festetics György üzemi gyakorlatra csáktornyai birtokára helyezi. Erre az idôszakra esik Horváth Annával való megismerkedése. László Szombathelyen születik meg.
Az anya ezt követôen hamarosan meghal. Az apa, Magyar Imre, Nagymányokra, majd az Orczy családhoz
kerül jószágigazgatónak Jankovácra – ma Jánoshalma – és Kisszállásra, az Alföldre. Kisfiát azonban nem
hagyja magára, hanem szüleinél, Dunaföldváron helyezi el.
Nevelésére külön gondot fordít, majd idôsebb korában maga mellé veszi írnoknak, adoptálja. Így Magyar
(Horváth) László a gazdaságok helyszínein: Jankovácon (ma Jánoshalma), Öttömösön, Mélykúton, Kisszálláson, Ásotthalmon, Suplyákon vele van, tôle sajátítja el a megfigyelések pontos lejegyzésének fontosságát.
A királyi Magyarország változatos népessége miatt az emberek több nyelven beszéltek, a hivatalos nyelv a
latin és a német. A világban leginkább a latin nyelv segítségével lehet boldogulni. M. László a sok nyelven
való kommunikálás készségét, a jegyzetelést és a tudományos következetességet apja nevelésének eredményeként viszi magával.
Magyar Imre 1835-ben elismerteti nemesi származását, és Öttömösön önálló gazdálkodó lesz. Élete végéig Bács-Bodrog vármegye jelentôs (3000 holdnál nagyobb terület) gazdálkodója. Birtokait a jobbágy
felszabadítás elôtt is bérmunkásokkal mûvelteti meg, ezzel a gazdasági újításait hatékonyan tudja végrehajtatni. Istállózott állattartást vezet be és a trágyát nem téli tüzelônek használja – mint az a 19 szd.
elsô felében szokásos volt az Alföldön, - hanem talaj termôerejének javítására. Bács-Bodrog, Csongrád
és Heves vármegyékben választott táblabíró. A Baja – Mélykút - Szabadka vasútvonal megvalósításában
a vármegye képviselôje, a gazdálkodás jobbításában élenjáró szakember. Országosan elismert, ezért a
A

Galgóczy Károly által szerkesztett az Országos Magyar Gazdasági
Egyesület 19. századi történetét és 114 jeles hazai agrárszakember
életrajzát tartalmazó mû 5 kötetében Magyar Imrét is bemutatja.
Munkásságából kiemelkednek a juh- és szarvasmarha tenyésztésben, a homoktalajok fásításában, a szôlô és borgazdaságban elért sikerei. Hazafias érzelmû, a délvidék védelmére egy század húszárt
szerel fel és azok segítik Szabadka megvédését a szerb támadóktól.
A magyar mezôgazdaságban és a gazdálkodásban gyakorlatias megoldásokat alkalmazó tudós szakember. Afrikában élô László fiának
írt leveleiben az ottani gazdasági növények hazai meghonosítása
felôl érdeklôdik. Lászlótól származó unokáját a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémiára javasolja beíratni – ezekben az
években a gyarmattartó államokban a meghódított területek ásványvagyonának feltárására vonatkozó kutatások nagy erôkkel folynak
– javaslata ésszerû és gyakorlatias. Magyar Imre elsô felesége nem
szerette volna, ha férje az elsôszülött Lászlót törvényesíti, hiszen
ezzel a lépéssel saját gyermekei örökségét rövidítette volna meg.
A féltestvérek László, József, ifj. Imre és Etelka azonban jó viszonyban voltak egymással, amit Magyar Lászlónak Etelkához írott francia
nyelvû levele is bizonyít, egy másik levélben József öccse Komárom
alatti hôsi halálát meggyászolja.
Magyar Imre másodszor is megnôsült, a született gyermekeknek
(Paula, György és Irma) László egy érdekes színfolt, de ôk még fiatalok, amikor László meghalt Afrikában.
Az 1848-49-es szabadságharc után a család érdeklôdéssel és tisztelettel fordul Magyar László munkái felé, de voltak olyan személyek is,
akik Magyar László afrikai társadalom által megkövetelt életmódja –
pl. többnejûség, stb. – miatt elutasítják.
M. Imre unokája, Jenô anyagilag támogatta a szombathelyi emlékmû
megvalósítását, M. Emma unokahúga – az elsô magyar pilótanô –
pedig Magyar László sírjának felkutatására expedíciót szervezett. Emlékének fenntartásában jelentôs szerepe volt másik unokahúgának,
M. Ilonának és férjének Raggambi Fluck Ferencnek, aki Magyar László levelezését tanulmányozásra 1936-ban a könyvének elkészítéséhez
átadta Thirring Gusztávnak.

Ismeretlen festô
portréja Magyar
Imrérôl, 1840

Magyar Imre
öregkori képe

Magyar László
nagyapjának háza
Dunaföldváron
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Cunene
unene tartomány Dél-Angolában fekszik, fôvárosa Ondjiva. 6 kerülete van: Cuanhama, Ombadja, Cuvelai, Kuroca, Kahama és Namacunde.
Területe 87 342 km2. Az éghajlat trópusi, száraz, a leghûvösebb hónap július (kb. 17 ˚C a hômérséklet), míg a legforróbb hónap az október (kb. 26 ˚C). Lakói mezôgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoznak, a legelterjedtebb nyelv a kwanyama.
Nagyobb folyók: Cunene, Cuvelai és Calonga.
A tájat erdô, szavanna és sztyepp jellemzi.
Angola legnagyobb részével ellentétben a népesség elsôsorban ambo, nem pedig bantu eredetû.
Négy etnikai csoport van:
koysan – békés nomád népesség, elsôsorban vad gyümölcsök gyûjtögetésével és vadászattal tartják
fenn magukat,
ovambo (alcsoportjai: kwanyama, kuamato és muvale)
nyanyeka humbe, herero (alcsoportjai: mucahone és mutua).
A népesség elsôsorban mezôgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozik. A területen két fôbb
repülôtér van, az egyik Ondjivá-ban, a másik Caham-ban. Helyi repülôterek találhatók Xangongo-ban
Namacundé-ben és Kurocában kis gépek számára. Luandából Kwanza Sul-on, Benguelá-n, Huilá-n
vagy Namíbiá-n keresztül juthatunk el országúton Cunenébe.
C

Kirándulás
A Mupa természetvédelmi terület a tartomány északi részében 6 600 km2 kiterjedésû. Megtalálhatók itt zsiráfok, hiénák, leopárdok, gungák, rinocéroszok, vízilovak, zebrák, elefántok és oroszlánok,
vörös antilop (Palanca), strucc, gém, úszóhártyás lábú madár, olongo és impala.
Ruacaná gát – a namíbiai határnál Kalukében, a Cunene folyó közelében van. A 100 méter magasról
lezuhanó vízesés emlékezetes látványt nyújt. Különösen szép a Monte Negro Vízesés (Epupa) Kuroca területen, a namíbiai határ közelében.
Afrika legnagyobb baobab fája az Ombadja kerület Péu-Péu területén található.
Mandume király emlékhelye – Namacundétôl 42 km-re található, itt nyugszik az utolsó kwanyama
király. Az emlékhelyet rönkök övezik, amelyek a királynak a portugálok elleni hôsies küzdelmeire
emlékeztetnek. Az emlékhelyhez turistalétesítmény tartozik.
Big Empala – itt temették el a környék 11 királyát, Mandumét kivéve, aki nem volt körülmetélve,
neki egy másik Empalában kellett élnie és ott temethették el.

Roçada erôdítmény katonai bázisként szolgált a Xangongo déli részei elfoglalására indított hadmûveletekhez. Ombadja kerületben található, a Cunene folyó jobb partján.
Vau-do-Pembe emlékmû – mindazoknak a portugáloknak állít emléket, akik a Cunene folyó átkelésekor vesztették életüket az angolaiak ellenállásakor.
Mufilo emlékmû – Mandume király innen indította legnagyobb hadjáratát a portugálok ellen a cuamato-i Tchetekela király támogatásával. Az emlékmû Xangongo-tól délre található.
Tudta, hogy Mandume király még ma is fontos refenciapont a portugál gyarmatosítók elleni harcban? Mandume király február 6.-n halt meg a Namacunde kerületben lévô Oihale-ben.
Konyhamûvészet
Vannak helyi ételek, pl. Funge de massangomavanda mafumá-val (békahússal fôzve), lombi, quimala
vagy harcsa, ill. más, tehénhúsból készített ételek. Helyi ital a macau vagy malodo – ami árpából készül, aztán a cukornádból vad gyümölcsökkel készített erôs ital, a canhome.
Bevásárlás
Különféle, szizálból készített tárgyakat vehetünk (quimbala, fedeles piaci kosarak és kosarak) valamint agyagedényeket.
Ünnepek
A hagyományos ünnepek egy-egy meghatározott napon vannak, (pl. a körülmetélés – Coenley május
és október között), a serdülôk ünnepe, amit a helyiek Efufulo-nak hívnak szeptember és december
között tartják. Február 6-a Mandume király ünnepe és július 10-e a Város Napja.
Sport: A Ruacana és Monte Negro folyók vízesései természeti szépségükön túl csodálatos lehetôséget
biztosítanak kötélen leereszkedésre és canyon-túrákra.

Az ovakwanyama nép
z ovakwanyama nép (a szó jelentése: húsevôk) létszáma kb. egymillió fô. A dél-nyugat afrikai ovambo nemzetiségi–nyelvi királyságokhoz tartozó 12 alnemzetiségi csoport egyike.
Az ovambo csoport a mai Dél-Angolában és Észak-Namíbiában élô bantu népességhez tartozik a
Cunene és Cubango, délen pedig az Etosha Pan vidékén.
Közös nyelvük az oshiwambo. A szókincs és a nyelvi fejlôdés vizsgálata a különbözô kultúrák és a
külvilág között az évszázadok során lezajlott idôbeni változásokat mutatja, vagy azokra enged következtetni. A nyelv elterjedése egyben a területi terjeszkedés határait is mutatja.
Az ovakwanyamák királyságokra oszlottak. Az elsô királyságot – amely a gyarmatosítás elôtti
ovambo legnagyobb állama volt – Kavongeka király vagy Mushindi ua Kanhene király alapította. A
társadalmi hierarchia élén a király állt, de fontosak voltak a prófétái és gondolkodói.
A hatalom nem apai, hanem anyai ágon öröklôdött. Ahhoz, hogy valakibôl király legyen, a
trónigénylô anyjának királynônek kell lennie. Az anya törzse jelentôsebb és erôsebb. A közös anyától származás gazdasági és politikai szempontból egyaránt fontos. Mindig mindkét törzset figyelembe kell venni, mivel mindenki mindkettôtôl származik. Ez a társadalmi-családi szervezetre és a
törvényekre is hatással van.
Manapság az apa törzsén belül a tagok egymás közti házassága többé már nem tilos, de ha a házasulandók túl közeli rokonok, a tilalom fennmaradt az anya törzse esetében.
Az ovakwanyamák mezôgazdasággal foglalkoznak; kölest, kukoricát, cirokot, babot és más zöldséget (pl. Gynandropsis gyandra-t) termelnek. Jól ismerik a helyi növényvilágot. Fejlett a fazekasság.
Az állattenyésztés, valamint vas- és gyémántbányászat is jelentôs.
Az 1885-ös Berlini Konferencia után Portugália nagy földfoglaló hadjáratot indított déli határai
megerôsítésére, mivel ezekre a területekre a németeknek is nagyon fájt a foguk.
Mandume fiatalon lett a portugálok által közvetlenül fenyegetett hatalmas Kwanyama királyság
uralkodója. Igaz, hogy csak hat évig volt hatalmon, de tisztelték, mint az ellenállás vezetôjét, és tevékenysége például szolgált az angolai és namíbiai függetlenségi háborúk számára. Mindkét országban nemzeti hôsnek számít, így emlékmûvet állítottak neki Angolában azon a helyen, ahol
megölték és eltemették.
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