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november 13-án született Szombathelyen Magyar Imre, nemesi származású gazdatiszt 
törvénytelen gyermekeként. Édesanyja, az ismeretlen foglalkozású Horváth Anna az Afri-

ka-kutató születése után három héttel gyermekágyi lázban elhunyt.
Az apa – a kutatás jelenlegi állása alapján – törvényesen sohasem ismerte el fiának, így bár 
elsôszülött volt, nem viselhette apja nemesi elônevét, nem örökölhette birtokait és társadalmi hely-
zete is meghatározatlan, bizonytalan volt. 
Az életrajzíró Thirring szerint Dunaföldváron járt elemi iskolába, majd tanulmányait a kalocsai pi-
aristáknál folytatta. Ott végezte az alsó gimnázium harmadik és negyedik osztályát és a felsô gim-
názium elsô osztályát. A felsô gimnázium utolsó osztályát a pesti piarista gimnáziumban kezdte 
az 1834/35-ös tanév elsô félévében és Szabadkán fejezte be 1835/36-os tanévben. A piarista gimná-
zium anyakönyvében levô bejegyzés visszaigazolja, hogy korábban Kalocsán tanult. A jánoshalmai 
(Jankovácz) Orczy-birtokon végzett rövid gazdatiszti gyakorlata után Fiumébe ment, hogy elvégezze 
a tengerészeti iskolát, majd 1843-ban egy osztrák postahajón végérvényesen elhagyta Európát.
Magyar László saját életrajzát a Triesztbôl postahajóval elutazással kezdi, jelezvén, hogy az azt 
megelôzô korszak nem fontos az életében. Világ körüli útjainak elsô állomása Brazília volt, in-
nen Argentínába ment, ahol az Uruguay elleni háborúban flottahadnagyként vett részt. Itt vette fel 
elôször a kapcsolatot az MTA-val és anyagi támogatást kért egy Brazíliában és Peruban folytatandó, 
feltáró jellegû kutatáshoz. Válasz hiányában folytatta útját Afrika felé; két évet töltött a mai Nigériá-
hoz tartozó Kalabárban, ahol a helyi szultán hajóinak volt a parancsnoka. Megromlott egészségi ál-
lapota helyreállítása végett 1848-ban elôször Kongóba utazik (ez a legelsô dátum afrikai tartózkodá-
sa idejérôl), és mintha innen kezdôdne meg az igazi élete. A Kongó folyó rabszolgatelepeit látogatja 
meg, és ezekrôl ír egy kizárólag magyar nyelvû beszámolót. Érdekes, hogy kongói utazása után Lu-
andán keresztül rögtön Benguelába megy, és a városi letelepedés helyett az ország belsejében talál-
ható Bié tartományba menô karavánhoz csatlakozik. Megérkezvén, a helyi uralkodó felajánlására fe-
leségül vette egyik lányát és letelepedett Biében. Gyermekei születtek és az apósától kapott mintegy 
300 rabszolgával megkezdte angolai utazásait és felfedezôútjait. 

magyar lászló 

életrajza:  
Magyarországtól-Angoláig

1818.



Elsô útja: Felhajózás a Kongó folyón (1848)
frikai feltáró munkái közül az egyik legértékesebb a legko-
rábban készült (1848), a Kongó folyó mentén levô rabszol-

gatelepek feltérképezése. Az érintôleges gazdasági-földrajzi beszá-
moló többnyire alapvetôen a kereskedelemre, a helyi szokásokra 
összpontosul, megadja a Kongó folyó atlanti-óceáni torkolatától 
való távolságukat, a rabszolga-kereskedôk számát, megközelítési 
módjukat és a legnagyobb telepet, Bomát részletes leírással mutat-
ja be olvasóinak. A mû nemcsak a telepre érkezô rabszolgákat és 
kereskedôiket mutatja be, hanem magát a kereskedelmi tranzak-
cióhoz szükséges háttérbázist is. A telep bemutatásakor nemcsak 
az épületek megépítését, a kereskedelmi áruk elhelyezését ismer-
teti, hanem a telep fenntartásához szükséges helyi adó összegét 
is, amelyet a kereskedôknek a tartomány fônökének kell fizetniük. 
A kereskedelemben részt vevô személyzet a helyi szabad emberek 
közül kerül ki, az ô fizetésük tartalmazza a tartományi fônöknek 
kifizetendô adót. Érdekes adatokat közöl a helyi mesterek által ké-
szített, transzatlanti utazásra is alkalmas hajókról, a rabszolgák 
áráról, a rabszolgatelepek mindennapjairól a kihajózásig. 

A második útja: Benguelától Biéig (1849)
1859-ben könyv formájában( Magyar László délafrikai utazásai 
1848-57- években (szerk.) Hunfalvy János, Pest, Eggenberger ) 
magyarul és németül is megjelenik e naplószerûen elôadott úti 
beszámoló. A magyar olvasót útitársul hívja e karavánútra, meg-
ismerteti vele az ország belsejében történô cserekereskedelem-
hez szükséges külföldi és afrikai árucikkeket. Leírja a karaván 
felépítését, az út folyamán elôforduló tipikus nehézségeket, az ál-

landó úti vámfizetést, a hamis követeléseket, az idônkénti táma-
dásokat. A legérdekesebb rész biei letelepedése, helyi uralkodó 
lányával történô házasságkötése, és a birodalom történetének, po-
litikai, társadalmi felépítésének a bemutatása. A bieiek minden-
napi életének földmûvelési eszközeit, hangszereit, fegyvereit, a 
viseleteket és az elôkelô emberek utazási szállítóeszközét jelenti 
meg a könyvhez csatolt rajzaiban. . Saját tapasztalataira alapozva 
és másodforrásból szerzett információk alapján készíti el az álta-
la bejárt terület statisztikai adatait és térképét, amelyen a portu-
gálok által elfoglalt részt választja el a még afrikai kézben levô bi-
rodalmaktól.

Harmadik útja: Biébôl a Lunda és Lobál birodalomba (1850-1851)
Magyar László az 1850-es, második afrikai felfedezôútját a 
Kwanza folyó eredete felkutatására szánta, ahol csillagászati mé-
réseket is végzett. Sikerült megtalálnia a Kwanza folyó származá-
si helyét és – az általa vizek anyjának nevezett – Dél-Afrika leg-
nagyobb vízhálózati rendszerét, ahonnan a Kwanza folyón kívül 
még számos jelentôs vízbôségû folyó ered. Ami különös ebben 
az útban, mely alapvetôen a vízgyûjtô területrôl szól, hogy éppen 
hogy megemlíti Moropue (portugál elnevezése Lunda) birodalom 
uralkodójánál tett látogatását

Negyedik útja: Kámba és Kwanyama birodalmakba (1852)
A mosszamedesi kormányzó felkérésére Magyar László feltáró 
munkát végzett a Kunene folyó eredetére, hajózhatóságára vonat-
kozóan, amelyet a kormányzó vezette expedíció 1854-ben hasznosít. 
Kámbai és kuanyamai útja folyamán részletes természetrajzi leírást 
készit és néprajzi adatokat jegyez fel a földmûvelésrôl, táplálkozás-
ról, a mindennapi életet beszabályozó hitvilágról és a méregpróbán 
keresztüli népi bíráskodásról. Megismertet minket – nehézségi fo-
kokat bemutatva - az elefánvadászat négy fajtájával, az utazás köz-
ben felmerülô gyakori eseményekkel, a helyi fônököknek fizetendô 
úti vámmal és a legnagyobb problémával, vízhiánnyal. A többi be-
számolójával ellentétben itt hosszan ír és szívesen számol be a 

kwanyamai királynál, Haimbirinél tett látogatásáról, akit kegyetlen 
uralkodási módszerei ellenére szívébe zár, betegségébôl kigyógyít-
ja és a belterületrôl visszafele útján újabb látogatást tesz nála. A 
Kwanyamától keletre tett útjáról nem ír beszámolót. 

Ötödik útja: a Kunene és Kubango folyamok között elterülô tar-
tományokhoz. (1853)
A második kwanyamai tartózkodása után 1853 elején a Kunene 
folyó eredetének kutatására vállalkozik, arról számol be 
Gambosban, majd a mosszamedesi kormányzónak. Ez a portugál 
gyarmati kormány érdekeit és kutatási terveivel egybeesik, ezért 
is biztatja a gambosi portugál helyôrségparancsnok, hogy utazá-
sainak eredményeirôl számoljon be a benguelai kormányzónak. 
Itt is a fô kutatási szempont a két folyam hajózhatósága, és a vízi 
közlekedés kialakításának lehetôsége a helyi kisebb folyók közötti 
hajózással, amely a kereskedelem fellendítését szolgálná. A cikk 
felhívja a figyelmet az európai kereskedelmi áruk eltérô fogadta-
tására, míg a két folyó közti északi részén élénkszínû szöveteket, 
világos apró gyöngyöt, sárga rézdrótot, lôfegyvert és hozzávaló 
puskaport akarnak venni, addig a déli területeken, a bôrbôl ké-
szült ágyékkötôt hordó pásztorok csak testdíszítésre használható 
gyöngyöket, csigákat vesznek. Egy szerinte nem ismert népcso-
portot ír le, a kaszekeleket, kistermetû, nomád nép, amely kitûnô 
elefántvadász és az elefántagyart ôk is gyöngyért, rézhuzalért el-
cserélik. A terület egészén megtalálható vas és rézbányákra, vala-
mint a malachitra hívja fel a figyelmet, amelyet ékszerül használ-
nak. Ezeket az adatokat megismétli a benguelai kormányzónak 
írt beszámolójában, felhívja a kormányzó figyelmét, egy angol te-
lepes kolónia érdeklôdésére az angolai ércbányák iránt.  
A benguelai kormányzó ezt az adatot csak három évvel késôbb je-
lenti Lisszabonba, mint egy angol invázió valós veszélyét és egy 
esetlegese katonai beavatkozás szükségességét. Magyar László a 
Kunene folyó kutatási eredményeinek átadása esetén, itt sem ka-
pott elismerést, de valószínû, hogy az 1853-as beadványát ezért fo-
gadták el olyan gyorsan, mert híre ment hasznos tanácsainak.

Hatodik útja: Biébôl a Lunda és Lobál birodalomba (1855)
Az akadémiai elvárásoknak megfelelni akaró szerzô kutatásai 
egyszerre irányulnak a terület vízhálózata leírására, a Moropuu 
és Lobal birodalom hatalmi rendszerének és gazdasági életének, 
szokásainak bemutatására. A legérdekesebb adatok a két biroda-
lom kere skedelmének átalakulására vonatkoznak. Hiszen Ango-
la legfôbb rabszolgapiacáról van szó, ide jártak korábban a biei 
és pungo andongoi karavánok, hogy a tengerpartra vigyék, és ott 
árusítsák a rabszolgákat. A transzatlanti rabszolgakereskedelem 
betiltásával és az angol cirkáló parti ellenôrzésével Moropuu fel-
hagyott a rabszolgakereskedelemmel és viaszra, valamint ele-
fántagyar értékesítésére tért át. Lobál birodalomban továbbra is 
árusítják a rabszolgákat és a viaszt. Az elôbbieket az ország belsô 
területein adják el házi rabszolgának, vagy tengerpartra viszik, 
és teherhordóként használva ôket, a hátukon vitetik el velük a vi-
aszt. Ily módon a kereskedôk dupla haszonra szert téve, a tenger-
parton festômoha szedésére adják el a belföldi rabszolgákat.

Hetedik útja: a Munda-Evámbo, Lungo és Kapota tartományokba 
(1859-1861)
Ez az utolsó MTA számára készített és elküldött cikke. A legtö-
mörebb és konkrétabb módon ismerteti olvasóival életében beállt 
nagy változást: Apósa meggyilkolása után a tengerpartra kellett 
menekülni mintegy 60 rabszolgájával és festômoha szedése biz-
tosítja életüket. A három hegy között elterülô tartomány termé-
szet és vízrajzának, valamint mezôgazdaságát ismerteti. Rátér 
az állatvilágra és külön figyelmet szentel a rabszolgáit pusztító 
oroszlánokra. A természetrajzi ismereteket a külszíni bányá-
szattal is kinyerhetô vasra, rézre hívja fel a figyelmet és elma-
rasztalja a portugál kormányt, hogy nem törôdik ásványkincsei 
feltárásával. Ezt követôen a tartomány mundombe etnikumhoz 
tartozó pásztor és félnomád csoportjairól ír, akik visszautasítják a 
rabszolgakereskedelem összes fajtáját és bizalmatlanok a szemé-
lyes szabadságukat veszélyeztetô idegenekkel szemben.

magyar lászló  
utazásai Afrikában
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Elsô útja: Felhajózás a Kongó folyón (1848)
frikai feltáró munkái közül az egyik legértékesebb a legko-
rábban készült (1848), a Kongó folyó mentén levô rabszol-

gatelepek feltérképezése. Az érintôleges gazdasági-földrajzi beszá-
moló többnyire alapvetôen a kereskedelemre, a helyi szokásokra 
összpontosul, megadja a Kongó folyó atlanti-óceáni torkolatától 
való távolságukat, a rabszolga-kereskedôk számát, megközelítési 
módjukat és a legnagyobb telepet, Bomát részletes leírással mutat-
ja be olvasóinak. A mû nemcsak a telepre érkezô rabszolgákat és 
kereskedôiket mutatja be, hanem magát a kereskedelmi tranzak-
cióhoz szükséges háttérbázist is. A telep bemutatásakor nemcsak 
az épületek megépítését, a kereskedelmi áruk elhelyezését ismer-
teti, hanem a telep fenntartásához szükséges helyi adó összegét 
is, amelyet a kereskedôknek a tartomány fônökének kell fizetniük. 
A kereskedelemben részt vevô személyzet a helyi szabad emberek 
közül kerül ki, az ô fizetésük tartalmazza a tartományi fônöknek 
kifizetendô adót. Érdekes adatokat közöl a helyi mesterek által ké-
szített, transzatlanti utazásra is alkalmas hajókról, a rabszolgák 
áráról, a rabszolgatelepek mindennapjairól a kihajózásig. 

A második útja: Benguelától Biéig (1849)
1859-ben könyv formájában( Magyar László délafrikai utazásai 
1848-57- években (szerk.) Hunfalvy János, Pest, Eggenberger ) 
magyarul és németül is megjelenik e naplószerûen elôadott úti 
beszámoló. A magyar olvasót útitársul hívja e karavánútra, meg-
ismerteti vele az ország belsejében történô cserekereskedelem-
hez szükséges külföldi és afrikai árucikkeket. Leírja a karaván 
felépítését, az út folyamán elôforduló tipikus nehézségeket, az ál-

landó úti vámfizetést, a hamis követeléseket, az idônkénti táma-
dásokat. A legérdekesebb rész biei letelepedése, helyi uralkodó 
lányával történô házasságkötése, és a birodalom történetének, po-
litikai, társadalmi felépítésének a bemutatása. A bieiek minden-
napi életének földmûvelési eszközeit, hangszereit, fegyvereit, a 
viseleteket és az elôkelô emberek utazási szállítóeszközét jelenti 
meg a könyvhez csatolt rajzaiban. . Saját tapasztalataira alapozva 
és másodforrásból szerzett információk alapján készíti el az álta-
la bejárt terület statisztikai adatait és térképét, amelyen a portu-
gálok által elfoglalt részt választja el a még afrikai kézben levô bi-
rodalmaktól.

Harmadik útja: Biébôl a Lunda és Lobál birodalomba (1850-1851)
Magyar László az 1850-es, második afrikai felfedezôútját a 
Kwanza folyó eredete felkutatására szánta, ahol csillagászati mé-
réseket is végzett. Sikerült megtalálnia a Kwanza folyó származá-
si helyét és – az általa vizek anyjának nevezett – Dél-Afrika leg-
nagyobb vízhálózati rendszerét, ahonnan a Kwanza folyón kívül 
még számos jelentôs vízbôségû folyó ered. Ami különös ebben 
az útban, mely alapvetôen a vízgyûjtô területrôl szól, hogy éppen 
hogy megemlíti Moropue (portugál elnevezése Lunda) birodalom 
uralkodójánál tett látogatását

Negyedik útja: Kámba és Kwanyama birodalmakba (1852)
A mosszamedesi kormányzó felkérésére Magyar László feltáró 
munkát végzett a Kunene folyó eredetére, hajózhatóságára vonat-
kozóan, amelyet a kormányzó vezette expedíció 1854-ben hasznosít. 
Kámbai és kuanyamai útja folyamán részletes természetrajzi leírást 
készit és néprajzi adatokat jegyez fel a földmûvelésrôl, táplálkozás-
ról, a mindennapi életet beszabályozó hitvilágról és a méregpróbán 
keresztüli népi bíráskodásról. Megismertet minket – nehézségi fo-
kokat bemutatva - az elefánvadászat négy fajtájával, az utazás köz-
ben felmerülô gyakori eseményekkel, a helyi fônököknek fizetendô 
úti vámmal és a legnagyobb problémával, vízhiánnyal. A többi be-
számolójával ellentétben itt hosszan ír és szívesen számol be a 

kwanyamai királynál, Haimbirinél tett látogatásáról, akit kegyetlen 
uralkodási módszerei ellenére szívébe zár, betegségébôl kigyógyít-
ja és a belterületrôl visszafele útján újabb látogatást tesz nála. A 
Kwanyamától keletre tett útjáról nem ír beszámolót. 

Ötödik útja: a Kunene és Kubango folyamok között elterülô tar-
tományokhoz. (1853)
A második kwanyamai tartózkodása után 1853 elején a Kunene 
folyó eredetének kutatására vállalkozik, arról számol be 
Gambosban, majd a mosszamedesi kormányzónak. Ez a portugál 
gyarmati kormány érdekeit és kutatási terveivel egybeesik, ezért 
is biztatja a gambosi portugál helyôrségparancsnok, hogy utazá-
sainak eredményeirôl számoljon be a benguelai kormányzónak. 
Itt is a fô kutatási szempont a két folyam hajózhatósága, és a vízi 
közlekedés kialakításának lehetôsége a helyi kisebb folyók közötti 
hajózással, amely a kereskedelem fellendítését szolgálná. A cikk 
felhívja a figyelmet az európai kereskedelmi áruk eltérô fogadta-
tására, míg a két folyó közti északi részén élénkszínû szöveteket, 
világos apró gyöngyöt, sárga rézdrótot, lôfegyvert és hozzávaló 
puskaport akarnak venni, addig a déli területeken, a bôrbôl ké-
szült ágyékkötôt hordó pásztorok csak testdíszítésre használható 
gyöngyöket, csigákat vesznek. Egy szerinte nem ismert népcso-
portot ír le, a kaszekeleket, kistermetû, nomád nép, amely kitûnô 
elefántvadász és az elefántagyart ôk is gyöngyért, rézhuzalért el-
cserélik. A terület egészén megtalálható vas és rézbányákra, vala-
mint a malachitra hívja fel a figyelmet, amelyet ékszerül használ-
nak. Ezeket az adatokat megismétli a benguelai kormányzónak 
írt beszámolójában, felhívja a kormányzó figyelmét, egy angol te-
lepes kolónia érdeklôdésére az angolai ércbányák iránt.  
A benguelai kormányzó ezt az adatot csak három évvel késôbb je-
lenti Lisszabonba, mint egy angol invázió valós veszélyét és egy 
esetlegese katonai beavatkozás szükségességét. Magyar László a 
Kunene folyó kutatási eredményeinek átadása esetén, itt sem ka-
pott elismerést, de valószínû, hogy az 1853-as beadványát ezért fo-
gadták el olyan gyorsan, mert híre ment hasznos tanácsainak.

Hatodik útja: Biébôl a Lunda és Lobál birodalomba (1855)
Az akadémiai elvárásoknak megfelelni akaró szerzô kutatásai 
egyszerre irányulnak a terület vízhálózata leírására, a Moropuu 
és Lobal birodalom hatalmi rendszerének és gazdasági életének, 
szokásainak bemutatására. A legérdekesebb adatok a két biroda-
lom kere skedelmének átalakulására vonatkoznak. Hiszen Ango-
la legfôbb rabszolgapiacáról van szó, ide jártak korábban a biei 
és pungo andongoi karavánok, hogy a tengerpartra vigyék, és ott 
árusítsák a rabszolgákat. A transzatlanti rabszolgakereskedelem 
betiltásával és az angol cirkáló parti ellenôrzésével Moropuu fel-
hagyott a rabszolgakereskedelemmel és viaszra, valamint ele-
fántagyar értékesítésére tért át. Lobál birodalomban továbbra is 
árusítják a rabszolgákat és a viaszt. Az elôbbieket az ország belsô 
területein adják el házi rabszolgának, vagy tengerpartra viszik, 
és teherhordóként használva ôket, a hátukon vitetik el velük a vi-
aszt. Ily módon a kereskedôk dupla haszonra szert téve, a tenger-
parton festômoha szedésére adják el a belföldi rabszolgákat.

Hetedik útja: a Munda-Evámbo, Lungo és Kapota tartományokba 
(1859-1861)
Ez az utolsó MTA számára készített és elküldött cikke. A legtö-
mörebb és konkrétabb módon ismerteti olvasóival életében beállt 
nagy változást: Apósa meggyilkolása után a tengerpartra kellett 
menekülni mintegy 60 rabszolgájával és festômoha szedése biz-
tosítja életüket. A három hegy között elterülô tartomány termé-
szet és vízrajzának, valamint mezôgazdaságát ismerteti. Rátér 
az állatvilágra és külön figyelmet szentel a rabszolgáit pusztító 
oroszlánokra. A természetrajzi ismereteket a külszíni bányá-
szattal is kinyerhetô vasra, rézre hívja fel a figyelmet és elma-
rasztalja a portugál kormányt, hogy nem törôdik ásványkincsei 
feltárásával. Ezt követôen a tartomány mundombe etnikumhoz 
tartozó pásztor és félnomád csoportjairól ír, akik visszautasítják a 
rabszolgakereskedelem összes fajtáját és bizalmatlanok a szemé-
lyes szabadságukat veszélyeztetô idegenekkel szemben.

magyar lászló  
utazásai Afrikában

A



Elsô útja: Felhajózás a Kongó folyón (1848)
frikai feltáró munkái közül az egyik legértékesebb a legko-
rábban készült (1848), a Kongó folyó mentén levô rabszol-

gatelepek feltérképezése. Az érintôleges gazdasági-földrajzi beszá-
moló többnyire alapvetôen a kereskedelemre, a helyi szokásokra 
összpontosul, megadja a Kongó folyó atlanti-óceáni torkolatától 
való távolságukat, a rabszolga-kereskedôk számát, megközelítési 
módjukat és a legnagyobb telepet, Bomát részletes leírással mutat-
ja be olvasóinak. A mû nemcsak a telepre érkezô rabszolgákat és 
kereskedôiket mutatja be, hanem magát a kereskedelmi tranzak-
cióhoz szükséges háttérbázist is. A telep bemutatásakor nemcsak 
az épületek megépítését, a kereskedelmi áruk elhelyezését ismer-
teti, hanem a telep fenntartásához szükséges helyi adó összegét 
is, amelyet a kereskedôknek a tartomány fônökének kell fizetniük. 
A kereskedelemben részt vevô személyzet a helyi szabad emberek 
közül kerül ki, az ô fizetésük tartalmazza a tartományi fônöknek 
kifizetendô adót. Érdekes adatokat közöl a helyi mesterek által ké-
szített, transzatlanti utazásra is alkalmas hajókról, a rabszolgák 
áráról, a rabszolgatelepek mindennapjairól a kihajózásig. 

A második útja: Benguelától Biéig (1849)
1859-ben könyv formájában( Magyar László délafrikai utazásai 
1848-57- években (szerk.) Hunfalvy János, Pest, Eggenberger ) 
magyarul és németül is megjelenik e naplószerûen elôadott úti 
beszámoló. A magyar olvasót útitársul hívja e karavánútra, meg-
ismerteti vele az ország belsejében történô cserekereskedelem-
hez szükséges külföldi és afrikai árucikkeket. Leírja a karaván 
felépítését, az út folyamán elôforduló tipikus nehézségeket, az ál-

landó úti vámfizetést, a hamis követeléseket, az idônkénti táma-
dásokat. A legérdekesebb rész biei letelepedése, helyi uralkodó 
lányával történô házasságkötése, és a birodalom történetének, po-
litikai, társadalmi felépítésének a bemutatása. A bieiek minden-
napi életének földmûvelési eszközeit, hangszereit, fegyvereit, a 
viseleteket és az elôkelô emberek utazási szállítóeszközét jelenti 
meg a könyvhez csatolt rajzaiban. . Saját tapasztalataira alapozva 
és másodforrásból szerzett információk alapján készíti el az álta-
la bejárt terület statisztikai adatait és térképét, amelyen a portu-
gálok által elfoglalt részt választja el a még afrikai kézben levô bi-
rodalmaktól.

Harmadik útja: Biébôl a Lunda és Lobál birodalomba (1850-1851)
Magyar László az 1850-es, második afrikai felfedezôútját a 
Kwanza folyó eredete felkutatására szánta, ahol csillagászati mé-
réseket is végzett. Sikerült megtalálnia a Kwanza folyó származá-
si helyét és – az általa vizek anyjának nevezett – Dél-Afrika leg-
nagyobb vízhálózati rendszerét, ahonnan a Kwanza folyón kívül 
még számos jelentôs vízbôségû folyó ered. Ami különös ebben 
az útban, mely alapvetôen a vízgyûjtô területrôl szól, hogy éppen 
hogy megemlíti Moropue (portugál elnevezése Lunda) birodalom 
uralkodójánál tett látogatását

Negyedik útja: Kámba és Kwanyama birodalmakba (1852)
A mosszamedesi kormányzó felkérésére Magyar László feltáró 
munkát végzett a Kunene folyó eredetére, hajózhatóságára vonat-
kozóan, amelyet a kormányzó vezette expedíció 1854-ben hasznosít. 
Kámbai és kuanyamai útja folyamán részletes természetrajzi leírást 
készit és néprajzi adatokat jegyez fel a földmûvelésrôl, táplálkozás-
ról, a mindennapi életet beszabályozó hitvilágról és a méregpróbán 
keresztüli népi bíráskodásról. Megismertet minket – nehézségi fo-
kokat bemutatva - az elefánvadászat négy fajtájával, az utazás köz-
ben felmerülô gyakori eseményekkel, a helyi fônököknek fizetendô 
úti vámmal és a legnagyobb problémával, vízhiánnyal. A többi be-
számolójával ellentétben itt hosszan ír és szívesen számol be a 

kwanyamai királynál, Haimbirinél tett látogatásáról, akit kegyetlen 
uralkodási módszerei ellenére szívébe zár, betegségébôl kigyógyít-
ja és a belterületrôl visszafele útján újabb látogatást tesz nála. A 
Kwanyamától keletre tett útjáról nem ír beszámolót. 

Ötödik útja: a Kunene és Kubango folyamok között elterülô tar-
tományokhoz. (1853)
A második kwanyamai tartózkodása után 1853 elején a Kunene 
folyó eredetének kutatására vállalkozik, arról számol be 
Gambosban, majd a mosszamedesi kormányzónak. Ez a portugál 
gyarmati kormány érdekeit és kutatási terveivel egybeesik, ezért 
is biztatja a gambosi portugál helyôrségparancsnok, hogy utazá-
sainak eredményeirôl számoljon be a benguelai kormányzónak. 
Itt is a fô kutatási szempont a két folyam hajózhatósága, és a vízi 
közlekedés kialakításának lehetôsége a helyi kisebb folyók közötti 
hajózással, amely a kereskedelem fellendítését szolgálná. A cikk 
felhívja a figyelmet az európai kereskedelmi áruk eltérô fogadta-
tására, míg a két folyó közti északi részén élénkszínû szöveteket, 
világos apró gyöngyöt, sárga rézdrótot, lôfegyvert és hozzávaló 
puskaport akarnak venni, addig a déli területeken, a bôrbôl ké-
szült ágyékkötôt hordó pásztorok csak testdíszítésre használható 
gyöngyöket, csigákat vesznek. Egy szerinte nem ismert népcso-
portot ír le, a kaszekeleket, kistermetû, nomád nép, amely kitûnô 
elefántvadász és az elefántagyart ôk is gyöngyért, rézhuzalért el-
cserélik. A terület egészén megtalálható vas és rézbányákra, vala-
mint a malachitra hívja fel a figyelmet, amelyet ékszerül használ-
nak. Ezeket az adatokat megismétli a benguelai kormányzónak 
írt beszámolójában, felhívja a kormányzó figyelmét, egy angol te-
lepes kolónia érdeklôdésére az angolai ércbányák iránt.  
A benguelai kormányzó ezt az adatot csak három évvel késôbb je-
lenti Lisszabonba, mint egy angol invázió valós veszélyét és egy 
esetlegese katonai beavatkozás szükségességét. Magyar László a 
Kunene folyó kutatási eredményeinek átadása esetén, itt sem ka-
pott elismerést, de valószínû, hogy az 1853-as beadványát ezért fo-
gadták el olyan gyorsan, mert híre ment hasznos tanácsainak.

Hatodik útja: Biébôl a Lunda és Lobál birodalomba (1855)
Az akadémiai elvárásoknak megfelelni akaró szerzô kutatásai 
egyszerre irányulnak a terület vízhálózata leírására, a Moropuu 
és Lobal birodalom hatalmi rendszerének és gazdasági életének, 
szokásainak bemutatására. A legérdekesebb adatok a két biroda-
lom kere skedelmének átalakulására vonatkoznak. Hiszen Ango-
la legfôbb rabszolgapiacáról van szó, ide jártak korábban a biei 
és pungo andongoi karavánok, hogy a tengerpartra vigyék, és ott 
árusítsák a rabszolgákat. A transzatlanti rabszolgakereskedelem 
betiltásával és az angol cirkáló parti ellenôrzésével Moropuu fel-
hagyott a rabszolgakereskedelemmel és viaszra, valamint ele-
fántagyar értékesítésére tért át. Lobál birodalomban továbbra is 
árusítják a rabszolgákat és a viaszt. Az elôbbieket az ország belsô 
területein adják el házi rabszolgának, vagy tengerpartra viszik, 
és teherhordóként használva ôket, a hátukon vitetik el velük a vi-
aszt. Ily módon a kereskedôk dupla haszonra szert téve, a tenger-
parton festômoha szedésére adják el a belföldi rabszolgákat.

Hetedik útja: a Munda-Evámbo, Lungo és Kapota tartományokba 
(1859-1861)
Ez az utolsó MTA számára készített és elküldött cikke. A legtö-
mörebb és konkrétabb módon ismerteti olvasóival életében beállt 
nagy változást: Apósa meggyilkolása után a tengerpartra kellett 
menekülni mintegy 60 rabszolgájával és festômoha szedése biz-
tosítja életüket. A három hegy között elterülô tartomány termé-
szet és vízrajzának, valamint mezôgazdaságát ismerteti. Rátér 
az állatvilágra és külön figyelmet szentel a rabszolgáit pusztító 
oroszlánokra. A természetrajzi ismereteket a külszíni bányá-
szattal is kinyerhetô vasra, rézre hívja fel a figyelmet és elma-
rasztalja a portugál kormányt, hogy nem törôdik ásványkincsei 
feltárásával. Ezt követôen a tartomány mundombe etnikumhoz 
tartozó pásztor és félnomád csoportjairól ír, akik visszautasítják a 
rabszolgakereskedelem összes fajtáját és bizalmatlanok a szemé-
lyes szabadságukat veszélyeztetô idegenekkel szemben.

magyar lászló  
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Elsô útja: Felhajózás a Kongó folyón (1848)
frikai feltáró munkái közül az egyik legértékesebb a legko-
rábban készült (1848), a Kongó folyó mentén levô rabszol-

gatelepek feltérképezése. Az érintôleges gazdasági-földrajzi beszá-
moló többnyire alapvetôen a kereskedelemre, a helyi szokásokra 
összpontosul, megadja a Kongó folyó atlanti-óceáni torkolatától 
való távolságukat, a rabszolga-kereskedôk számát, megközelítési 
módjukat és a legnagyobb telepet, Bomát részletes leírással mutat-
ja be olvasóinak. A mû nemcsak a telepre érkezô rabszolgákat és 
kereskedôiket mutatja be, hanem magát a kereskedelmi tranzak-
cióhoz szükséges háttérbázist is. A telep bemutatásakor nemcsak 
az épületek megépítését, a kereskedelmi áruk elhelyezését ismer-
teti, hanem a telep fenntartásához szükséges helyi adó összegét 
is, amelyet a kereskedôknek a tartomány fônökének kell fizetniük. 
A kereskedelemben részt vevô személyzet a helyi szabad emberek 
közül kerül ki, az ô fizetésük tartalmazza a tartományi fônöknek 
kifizetendô adót. Érdekes adatokat közöl a helyi mesterek által ké-
szített, transzatlanti utazásra is alkalmas hajókról, a rabszolgák 
áráról, a rabszolgatelepek mindennapjairól a kihajózásig. 

A második útja: Benguelától Biéig (1849)
1859-ben könyv formájában( Magyar László délafrikai utazásai 
1848-57- években (szerk.) Hunfalvy János, Pest, Eggenberger ) 
magyarul és németül is megjelenik e naplószerûen elôadott úti 
beszámoló. A magyar olvasót útitársul hívja e karavánútra, meg-
ismerteti vele az ország belsejében történô cserekereskedelem-
hez szükséges külföldi és afrikai árucikkeket. Leírja a karaván 
felépítését, az út folyamán elôforduló tipikus nehézségeket, az ál-

landó úti vámfizetést, a hamis követeléseket, az idônkénti táma-
dásokat. A legérdekesebb rész biei letelepedése, helyi uralkodó 
lányával történô házasságkötése, és a birodalom történetének, po-
litikai, társadalmi felépítésének a bemutatása. A bieiek minden-
napi életének földmûvelési eszközeit, hangszereit, fegyvereit, a 
viseleteket és az elôkelô emberek utazási szállítóeszközét jelenti 
meg a könyvhez csatolt rajzaiban. . Saját tapasztalataira alapozva 
és másodforrásból szerzett információk alapján készíti el az álta-
la bejárt terület statisztikai adatait és térképét, amelyen a portu-
gálok által elfoglalt részt választja el a még afrikai kézben levô bi-
rodalmaktól.

Harmadik útja: Biébôl a Lunda és Lobál birodalomba (1850-1851)
Magyar László az 1850-es, második afrikai felfedezôútját a 
Kwanza folyó eredete felkutatására szánta, ahol csillagászati mé-
réseket is végzett. Sikerült megtalálnia a Kwanza folyó származá-
si helyét és – az általa vizek anyjának nevezett – Dél-Afrika leg-
nagyobb vízhálózati rendszerét, ahonnan a Kwanza folyón kívül 
még számos jelentôs vízbôségû folyó ered. Ami különös ebben 
az útban, mely alapvetôen a vízgyûjtô területrôl szól, hogy éppen 
hogy megemlíti Moropue (portugál elnevezése Lunda) birodalom 
uralkodójánál tett látogatását

Negyedik útja: Kámba és Kwanyama birodalmakba (1852)
A mosszamedesi kormányzó felkérésére Magyar László feltáró 
munkát végzett a Kunene folyó eredetére, hajózhatóságára vonat-
kozóan, amelyet a kormányzó vezette expedíció 1854-ben hasznosít. 
Kámbai és kuanyamai útja folyamán részletes természetrajzi leírást 
készit és néprajzi adatokat jegyez fel a földmûvelésrôl, táplálkozás-
ról, a mindennapi életet beszabályozó hitvilágról és a méregpróbán 
keresztüli népi bíráskodásról. Megismertet minket – nehézségi fo-
kokat bemutatva - az elefánvadászat négy fajtájával, az utazás köz-
ben felmerülô gyakori eseményekkel, a helyi fônököknek fizetendô 
úti vámmal és a legnagyobb problémával, vízhiánnyal. A többi be-
számolójával ellentétben itt hosszan ír és szívesen számol be a 

kwanyamai királynál, Haimbirinél tett látogatásáról, akit kegyetlen 
uralkodási módszerei ellenére szívébe zár, betegségébôl kigyógyít-
ja és a belterületrôl visszafele útján újabb látogatást tesz nála. A 
Kwanyamától keletre tett útjáról nem ír beszámolót. 

Ötödik útja: a Kunene és Kubango folyamok között elterülô tar-
tományokhoz. (1853)
A második kwanyamai tartózkodása után 1853 elején a Kunene 
folyó eredetének kutatására vállalkozik, arról számol be 
Gambosban, majd a mosszamedesi kormányzónak. Ez a portugál 
gyarmati kormány érdekeit és kutatási terveivel egybeesik, ezért 
is biztatja a gambosi portugál helyôrségparancsnok, hogy utazá-
sainak eredményeirôl számoljon be a benguelai kormányzónak. 
Itt is a fô kutatási szempont a két folyam hajózhatósága, és a vízi 
közlekedés kialakításának lehetôsége a helyi kisebb folyók közötti 
hajózással, amely a kereskedelem fellendítését szolgálná. A cikk 
felhívja a figyelmet az európai kereskedelmi áruk eltérô fogadta-
tására, míg a két folyó közti északi részén élénkszínû szöveteket, 
világos apró gyöngyöt, sárga rézdrótot, lôfegyvert és hozzávaló 
puskaport akarnak venni, addig a déli területeken, a bôrbôl ké-
szült ágyékkötôt hordó pásztorok csak testdíszítésre használható 
gyöngyöket, csigákat vesznek. Egy szerinte nem ismert népcso-
portot ír le, a kaszekeleket, kistermetû, nomád nép, amely kitûnô 
elefántvadász és az elefántagyart ôk is gyöngyért, rézhuzalért el-
cserélik. A terület egészén megtalálható vas és rézbányákra, vala-
mint a malachitra hívja fel a figyelmet, amelyet ékszerül használ-
nak. Ezeket az adatokat megismétli a benguelai kormányzónak 
írt beszámolójában, felhívja a kormányzó figyelmét, egy angol te-
lepes kolónia érdeklôdésére az angolai ércbányák iránt.  
A benguelai kormányzó ezt az adatot csak három évvel késôbb je-
lenti Lisszabonba, mint egy angol invázió valós veszélyét és egy 
esetlegese katonai beavatkozás szükségességét. Magyar László a 
Kunene folyó kutatási eredményeinek átadása esetén, itt sem ka-
pott elismerést, de valószínû, hogy az 1853-as beadványát ezért fo-
gadták el olyan gyorsan, mert híre ment hasznos tanácsainak.

Hatodik útja: Biébôl a Lunda és Lobál birodalomba (1855)
Az akadémiai elvárásoknak megfelelni akaró szerzô kutatásai 
egyszerre irányulnak a terület vízhálózata leírására, a Moropuu 
és Lobal birodalom hatalmi rendszerének és gazdasági életének, 
szokásainak bemutatására. A legérdekesebb adatok a két biroda-
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szet és vízrajzának, valamint mezôgazdaságát ismerteti. Rátér 
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szattal is kinyerhetô vasra, rézre hívja fel a figyelmet és elma-
rasztalja a portugál kormányt, hogy nem törôdik ásványkincsei 
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lyes szabadságukat veszélyeztetô idegenekkel szemben.
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yitott kérdés, hogy Magyar László mikor kezdett el élet-
pálya-módosításon gondolkozni. Miért hagyta ott a flotta-

hadnagyi állását és váltott a bizonytalan kimenetelû kereskedô-
felfedezô pályára? Maga Magyar László 1853-ban 1849-re, biei 
letelepedése és a biei uralkodó lányával kötött házassága idejére 
datálja kutatási terve születését. Az 1848-as kongói utazás tehát 
a késôbbi felfedezôútjaira való felkészülést jelenthetett számá-
ra. A biei hercegkisasszonnyal kötött házassággal indokolja, hogy 
megteremtôdtek kutatási lehetôségei, feltételei. A kölcsönös ér-
dekeken alapuló házasságot meg is indokolja: a menyasszony 
apja európai szövetségest akart megnyerni magának a vele harc-
ban álló szomszédjai ellen, neki pedig afrikai szövetségesre volt 
szüksége, akitôl pártfogást kap, és akin keresztül eljuthat az eu-
rópaiak számára nehezen megközelíthetô afrikai birodalmakba.
 Angolai feltáró munkája már a gyarmatosító országok 
felfedezôire jellemzô területekkel foglalkozik: kereskedelem, 
ezen belül rabszolga-kereskedelem, gyarmati áruk versus afrikai 
termékek, a kereskedelmet kiszolgáló utak, elsôsorban a vízi utak 
hajózhatósága, a meglátogatott birodalmak történeti-néprajzi be-
mutatása és kapcsolattartásuk milyensége a gyarmatosítókkal.
Elsôsorban a portugál érdekeket szolgáló folyók hajózható-

ságára, nyersanyagkincseire, a föld megmûvelhetôségére, a 
mezôgazdasági termékekre irányul a figyelme. A folyók idôben és 
térben északról délre történô kutatása megegyezik Magyar László 
Angolában történô utazásai sorrendjével is. Észak-Angolába ér-
kezik, majd Benguelából délre, Biébe megy, és letelepedése után 
keresi fel a terület legdélibb folyóját, a Kunenét. Természetesen a 
kortárs portugál felfedezôk is a folyó eredetét, hajózhatóságát ku-
tatták. A hivatalos portugál kiadványokból úgy tûnik, mintha Ma-
gyar László egy lépéssel – azaz-néhány évvel – megelôzte volna 
ôket, és feltehetôleg az ô kutatási eredményei is szerepet játszot-
tak a portugál katonamérnökök néhány évvel, sokszor évtizeddel 
késôbbi, kormány támogatta földrajzi felméréseiben. Felfedezô 
útjain a másik kutatási témája a természeti erôforrásokra vonat-
kozott. Mint minden európai, ô is fokozott érdeklôdést muta-
tott a nemesfémek, elsôsorban az arany és a kézmûvesiparban 
fontos szerepet betöltô ásványkincsek, leginkább a vas és a réz 
iránt. Itt is jellemzô rá a társadalmi érzékenység, amely jelentke-
zik a bányák afrikai tulajdonjogának érvényesítésében is az eu-
rópai behatolókkal szemben, a természeti kincseknek az afrikai 
kézmûiparban történô feldolgozásában.
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Angola a 19. század  
közepén: a hagyományos 

társadalmak kereskedelme

A kereskedelem nyitása Közép-Afrika felé

Az atlanti rabszolgakereskedelem ide-
jén Kongó/Angola térségben történt 
a legnagyobb, 44% körül volt a kiha-
józások száma az egész szubszaharai 
területen.

oango partjától egészen Bengueláig a terület kikötôi 
megközelítôleg, 4,8 millió rabszolgát exportáltak az ame-

rikai kontinensre. A portugálok a 15. század végéig szinte teljes 
monopolhelyzetet élveztek ezen a területen. A nagy brazil rab-
szolgakereslet 3,9 millió rabszolgát fogadott be a tengerparti 
kereskedelmi lerakatain. A portugál királyságnak nem volt po-
litikai hatalma Angolában, kivéve a Kongó és Kwanza folyó men-
ti néhány részen. Európai árukkal kereskedtek és az alacsony 
népsûrûség miatt a tengerparttól egyre távolabbi területek fel-
keresésére kényszerültek kereskedôk, hogy rabszolgákat vásá-
rolhassanak. A 19. század elsô felében Kuango és felsô Zambézi 
folyók között elterülô Lunda királyság volt a legfôbb rabszol-
ga beszállító, melynek fôvárosa Kassai folyótól keletre fekvô 
Mussumba volt (ld. a térképet). Az 1850-es években az illegális 
rabszolgakereskedelem befejezôdésével a belföldi távolsági ke-
reskedelem megtartotta ugyanazokat az útvonalakat és a koráb-
bi kereskedelem néhány jellegzetességét is. Így például tovább-
ra is több száz, akár néhány ezer emberbôl is álló karavánokon 
keresztül valósult meg a belföldi kereskedelem. A kereskedelmi 

tôke továbbra is a tengerparton levô európai lerakatoké volt és a 
megbízottaikon, az aviadokon keresztül jutottak el az áruk az or-
szág belsejébe. Folytatták a közvetlen árucserét, a nagytömegû 
áruk értékesítése pénz használata nélkül történt meg. Hitelben 
kapták meg az árut az aviadok, mivel az utazások idôtartama 
sokszor hónapok helyett éveket vett igénybe. Változott az euró-
paiak által vásárolt áruválaszték is urzela (festômoha a textilipar 
számára), elefántcsont, (elsôsorban a zongorákra), viasz (a vil-
lany elôtt világítás alapanyaga), pálmaolaj (nagyon sokat hasz-
nálták, az akkor születô vegyiparban), kávé, és kis mennyiségben 
gyapot és állatbôr. Ugyanakkor az afrikaiaknak eladott áruk ösz-
szetétele alapvetôen megmaradt: szövetek, kék színûre festett 
kendôk, tûzfegyverek és tartozékaik, luxus italok s ételek, mint 
pálinka, bor, olívaolaj, búzaliszt, cukor, vaj, tea, testdíszek, ha-
misgyöngyök. 
A karaván vezetésével megbízott aviadok – különbözô szárma-
zásúak voltak. Többségükben fehér, mulatt vagy fekete szárma-
zásúak, iskolázatlanok, különbözô kulturális háttér-együttessel 
rendelkeztek, afrikai nyelveket és portugált egyaránt használ-
tak a kereskedelmi tranzakcióik folyamán. Az utazások hosszú 
idôtartama, az európai közigazgatás teljes hiánya miatt az ország 
belsejében az aviadok teljes önállósággal rendelkeztek az üzlet-
kötésük lebonyolításában. Nem lehet így csodálkozni azon, hogy 
gyakori volt a konfliktus az aviadok és vásárlóik, és az aviadok és 
a kereskedelmi ház tulajdonosai között.
Az 1850-es és 60-as években az aviadok karavánjainak 
mûködésterületét az afrikai uralkodók korlátozták. ôk is része-
sülni akartak a kereskedelmi elônyökbôl és politikai okok miatt 
is megakadályozták, hogy közvetlenül behatolhassanak ezek a ka-
ravánok néhány királyság területére, mint például Luandától ke-
letre esô Kassangéba, Benguelától keletre fekvô Bié és Huambo 
királyságokhoz. Az aviadok és a portugál királyság együtt szervez-
ték és ellenôrizték a nagy piacokat, amelyek az európai és az afri-
kai karavánok találkozóhelye volt.

A portugál királyság politikája
A portugál királyság legfôbb pénzügyi forrása a tengerparti vámhivatalokon keresztül beszedett adó-
ból származott. A rabszolgakereskedelem megszûnte nagy költségvetési krízist váltott ki, míg 1825-
ben a vámhivatalok Angolában 830 ezer reist szedtek be, 1844-ben már csak 201ezret. Az elefántcsont, 
festômoha, és viasz kereskedelmének felfutása ugyan megteremtette a pénzügyi egyensúlyt, de a ki-
rályság bevételei továbbra is kizárólag a belkereskedelemtôl függtek. Az 1850-es évek végén próbálko-
zott elôször a portugál kormány katonai hódítással. A legfôbb célja a bevételek növelése volt, létre akarta 
hozni a háztartásonként beszedett adó helyett a személyi adót. Terveik között szerepelt, hogy Afrikában 
megteremtik a rabszolgamunka nélküli, ültetvényekben és ásványkincsekben gazdag új „Brazíliát”. Sá 
da Bandeira márki, a Tengerentúli ügyek minisztere, több ízben is ennek a politikának lett a jelképe, De 
ez a korszak nem kedvezett a nagy gyarmati hódításoknak. Az ismétlô fegyverek adta elônyök ellené-
re, a megfelelô orvosi kezelés hiánya miatt, a kezdeti katonai sikerek nem voltak elegendôk arra, hogy 
megtartsák hódításaikat. 1860-1872 között Kongó fellázadt, Huila fennsíkját nem tudták megvédeni a 
Huambóból jövô támadások ellen, és a fôvároshoz, Luandához közel, Dembosban is lázongások törtek ki. 
A mindig költségvetési hiánnyal küszködô portugál királyság felhagyott a katonai támadással és 
visszatért az adóbeszedés hagyományos politikájához. Eközben 1870-es években bekövetkezett a 
kaucsuk boomja. Sá da Bandeirát követô miniszter, Andrade Corvonak sikerült meggyôznie a bri-
teket, hogy ismerjék el a portugál fennhatóságot az egész északi partvonal mentén Ambriztól a 
Kongó folyó torkolatáig. Így még több vámhivatal jött létre, nagy bevételt adó, könnyû pénzszerzé-
si lehetôséggel és kevés kiadással. 1902-ben, például Benguelai kikötôbôl a messzi Barotsébôl és 
Katangából származó árukat exportáltak, ugyanakkor egy 1500 km-es területen, mindössze 5 kato-
nai erôdöt létesítettek. A 19. században az afrikaiak még fél évszázadon keresztül uralták a terüle-
tet és a kereskedelmi hálózat nagy részét. Csak a 20. században kezdôdtek el a terület teljes katonai 
meghódítására irányuló nagy háborúk.
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litikai hatalma Angolában, kivéve a Kongó és Kwanza folyó men-
ti néhány részen. Európai árukkal kereskedtek és az alacsony 
népsûrûség miatt a tengerparttól egyre távolabbi területek fel-
keresésére kényszerültek kereskedôk, hogy rabszolgákat vásá-
rolhassanak. A 19. század elsô felében Kuango és felsô Zambézi 
folyók között elterülô Lunda királyság volt a legfôbb rabszol-
ga beszállító, melynek fôvárosa Kassai folyótól keletre fekvô 
Mussumba volt (ld. a térképet). Az 1850-es években az illegális 
rabszolgakereskedelem befejezôdésével a belföldi távolsági ke-
reskedelem megtartotta ugyanazokat az útvonalakat és a koráb-
bi kereskedelem néhány jellegzetességét is. Így például tovább-
ra is több száz, akár néhány ezer emberbôl is álló karavánokon 
keresztül valósult meg a belföldi kereskedelem. A kereskedelmi 

tôke továbbra is a tengerparton levô európai lerakatoké volt és a 
megbízottaikon, az aviadokon keresztül jutottak el az áruk az or-
szág belsejébe. Folytatták a közvetlen árucserét, a nagytömegû 
áruk értékesítése pénz használata nélkül történt meg. Hitelben 
kapták meg az árut az aviadok, mivel az utazások idôtartama 
sokszor hónapok helyett éveket vett igénybe. Változott az euró-
paiak által vásárolt áruválaszték is urzela (festômoha a textilipar 
számára), elefántcsont, (elsôsorban a zongorákra), viasz (a vil-
lany elôtt világítás alapanyaga), pálmaolaj (nagyon sokat hasz-
nálták, az akkor születô vegyiparban), kávé, és kis mennyiségben 
gyapot és állatbôr. Ugyanakkor az afrikaiaknak eladott áruk ösz-
szetétele alapvetôen megmaradt: szövetek, kék színûre festett 
kendôk, tûzfegyverek és tartozékaik, luxus italok s ételek, mint 
pálinka, bor, olívaolaj, búzaliszt, cukor, vaj, tea, testdíszek, ha-
misgyöngyök. 
A karaván vezetésével megbízott aviadok – különbözô szárma-
zásúak voltak. Többségükben fehér, mulatt vagy fekete szárma-
zásúak, iskolázatlanok, különbözô kulturális háttér-együttessel 
rendelkeztek, afrikai nyelveket és portugált egyaránt használ-
tak a kereskedelmi tranzakcióik folyamán. Az utazások hosszú 
idôtartama, az európai közigazgatás teljes hiánya miatt az ország 
belsejében az aviadok teljes önállósággal rendelkeztek az üzlet-
kötésük lebonyolításában. Nem lehet így csodálkozni azon, hogy 
gyakori volt a konfliktus az aviadok és vásárlóik, és az aviadok és 
a kereskedelmi ház tulajdonosai között.
Az 1850-es és 60-as években az aviadok karavánjainak 
mûködésterületét az afrikai uralkodók korlátozták. ôk is része-
sülni akartak a kereskedelmi elônyökbôl és politikai okok miatt 
is megakadályozták, hogy közvetlenül behatolhassanak ezek a ka-
ravánok néhány királyság területére, mint például Luandától ke-
letre esô Kassangéba, Benguelától keletre fekvô Bié és Huambo 
királyságokhoz. Az aviadok és a portugál királyság együtt szervez-
ték és ellenôrizték a nagy piacokat, amelyek az európai és az afri-
kai karavánok találkozóhelye volt.

A portugál királyság politikája
A portugál királyság legfôbb pénzügyi forrása a tengerparti vámhivatalokon keresztül beszedett adó-
ból származott. A rabszolgakereskedelem megszûnte nagy költségvetési krízist váltott ki, míg 1825-
ben a vámhivatalok Angolában 830 ezer reist szedtek be, 1844-ben már csak 201ezret. Az elefántcsont, 
festômoha, és viasz kereskedelmének felfutása ugyan megteremtette a pénzügyi egyensúlyt, de a ki-
rályság bevételei továbbra is kizárólag a belkereskedelemtôl függtek. Az 1850-es évek végén próbálko-
zott elôször a portugál kormány katonai hódítással. A legfôbb célja a bevételek növelése volt, létre akarta 
hozni a háztartásonként beszedett adó helyett a személyi adót. Terveik között szerepelt, hogy Afrikában 
megteremtik a rabszolgamunka nélküli, ültetvényekben és ásványkincsekben gazdag új „Brazíliát”. Sá 
da Bandeira márki, a Tengerentúli ügyek minisztere, több ízben is ennek a politikának lett a jelképe, De 
ez a korszak nem kedvezett a nagy gyarmati hódításoknak. Az ismétlô fegyverek adta elônyök ellené-
re, a megfelelô orvosi kezelés hiánya miatt, a kezdeti katonai sikerek nem voltak elegendôk arra, hogy 
megtartsák hódításaikat. 1860-1872 között Kongó fellázadt, Huila fennsíkját nem tudták megvédeni a 
Huambóból jövô támadások ellen, és a fôvároshoz, Luandához közel, Dembosban is lázongások törtek ki. 
A mindig költségvetési hiánnyal küszködô portugál királyság felhagyott a katonai támadással és 
visszatért az adóbeszedés hagyományos politikájához. Eközben 1870-es években bekövetkezett a 
kaucsuk boomja. Sá da Bandeirát követô miniszter, Andrade Corvonak sikerült meggyôznie a bri-
teket, hogy ismerjék el a portugál fennhatóságot az egész északi partvonal mentén Ambriztól a 
Kongó folyó torkolatáig. Így még több vámhivatal jött létre, nagy bevételt adó, könnyû pénzszerzé-
si lehetôséggel és kevés kiadással. 1902-ben, például Benguelai kikötôbôl a messzi Barotsébôl és 
Katangából származó árukat exportáltak, ugyanakkor egy 1500 km-es területen, mindössze 5 kato-
nai erôdöt létesítettek. A 19. században az afrikaiak még fél évszázadon keresztül uralták a terüle-
tet és a kereskedelmi hálózat nagy részét. Csak a 20. században kezdôdtek el a terület teljes katonai 
meghódítására irányuló nagy háborúk.
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Angola a 19. század  
közepén: a hagyományos 

társadalmak kereskedelme

A kereskedelem nyitása Közép-Afrika felé

Az atlanti rabszolgakereskedelem ide-
jén Kongó/Angola térségben történt 
a legnagyobb, 44% körül volt a kiha-
józások száma az egész szubszaharai 
területen.
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reskedelem megtartotta ugyanazokat az útvonalakat és a koráb-
bi kereskedelem néhány jellegzetességét is. Így például tovább-
ra is több száz, akár néhány ezer emberbôl is álló karavánokon 
keresztül valósult meg a belföldi kereskedelem. A kereskedelmi 

tôke továbbra is a tengerparton levô európai lerakatoké volt és a 
megbízottaikon, az aviadokon keresztül jutottak el az áruk az or-
szág belsejébe. Folytatták a közvetlen árucserét, a nagytömegû 
áruk értékesítése pénz használata nélkül történt meg. Hitelben 
kapták meg az árut az aviadok, mivel az utazások idôtartama 
sokszor hónapok helyett éveket vett igénybe. Változott az euró-
paiak által vásárolt áruválaszték is urzela (festômoha a textilipar 
számára), elefántcsont, (elsôsorban a zongorákra), viasz (a vil-
lany elôtt világítás alapanyaga), pálmaolaj (nagyon sokat hasz-
nálták, az akkor születô vegyiparban), kávé, és kis mennyiségben 
gyapot és állatbôr. Ugyanakkor az afrikaiaknak eladott áruk ösz-
szetétele alapvetôen megmaradt: szövetek, kék színûre festett 
kendôk, tûzfegyverek és tartozékaik, luxus italok s ételek, mint 
pálinka, bor, olívaolaj, búzaliszt, cukor, vaj, tea, testdíszek, ha-
misgyöngyök. 
A karaván vezetésével megbízott aviadok – különbözô szárma-
zásúak voltak. Többségükben fehér, mulatt vagy fekete szárma-
zásúak, iskolázatlanok, különbözô kulturális háttér-együttessel 
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belsejében az aviadok teljes önállósággal rendelkeztek az üzlet-
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gyakori volt a konfliktus az aviadok és vásárlóik, és az aviadok és 
a kereskedelmi ház tulajdonosai között.
Az 1850-es és 60-as években az aviadok karavánjainak 
mûködésterületét az afrikai uralkodók korlátozták. ôk is része-
sülni akartak a kereskedelmi elônyökbôl és politikai okok miatt 
is megakadályozták, hogy közvetlenül behatolhassanak ezek a ka-
ravánok néhány királyság területére, mint például Luandától ke-
letre esô Kassangéba, Benguelától keletre fekvô Bié és Huambo 
királyságokhoz. Az aviadok és a portugál királyság együtt szervez-
ték és ellenôrizték a nagy piacokat, amelyek az európai és az afri-
kai karavánok találkozóhelye volt.

A portugál királyság politikája
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da Bandeira márki, a Tengerentúli ügyek minisztere, több ízben is ennek a politikának lett a jelképe, De 
ez a korszak nem kedvezett a nagy gyarmati hódításoknak. Az ismétlô fegyverek adta elônyök ellené-
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Huambóból jövô támadások ellen, és a fôvároshoz, Luandához közel, Dembosban is lázongások törtek ki. 
A mindig költségvetési hiánnyal küszködô portugál királyság felhagyott a katonai támadással és 
visszatért az adóbeszedés hagyományos politikájához. Eközben 1870-es években bekövetkezett a 
kaucsuk boomja. Sá da Bandeirát követô miniszter, Andrade Corvonak sikerült meggyôznie a bri-
teket, hogy ismerjék el a portugál fennhatóságot az egész északi partvonal mentén Ambriztól a 
Kongó folyó torkolatáig. Így még több vámhivatal jött létre, nagy bevételt adó, könnyû pénzszerzé-
si lehetôséggel és kevés kiadással. 1902-ben, például Benguelai kikötôbôl a messzi Barotsébôl és 
Katangából származó árukat exportáltak, ugyanakkor egy 1500 km-es területen, mindössze 5 kato-
nai erôdöt létesítettek. A 19. században az afrikaiak még fél évszázadon keresztül uralták a terüle-
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magyar lászló kutatási alternatívái

Az angol ajánlat
48-as emigráció két eminens tagja, a Párizsban élô Szemere Bertalan - Rónay Jácint –közvetí-
tésével juttatta el Magyar László a Magyar Hírlapban megjelent cikkeit az angol Királyi Földraj-

zi Társasághoz. A két magyar emigráns célja az volt, hogy az angol Királyi Földrajzi Társaság irányítsa, 
támogassa és publikálja Magyar Lászlónak, mint egy rendkívüli eredményeket elért magyar ember-
nek, a felfedezéseit. Felolvasásra került Magyar László Magyarországra küldött leveleinek ismertetése 
az angol Királyi Földrajzi Társaság nagygyûlésén, majd megjelent a társaság folyóiratában. Az elnök, 
Frederick Murchison 1856-ban levélben felkérte Magyar Lászlót, hogy részletesen ismertesse velük 
felfedezéseit és indítványozta, hogy további kutatásait a Társaság támogatásával végezze. Ez a diplo-
máciai úton továbbított levél eljutott Magyar Lászlóhoz, aki azonban magyar közvetítéssel akarta a tu-
dományos világ számára eredményeit átadni, hogy ezzel is növelje szeretetthazája hírnevét.

A portugál ajánlat
1852-ben egy váratlan esemény történt Benguelában: megérkezett az Afrika keleti partjáról, Zan-
zibárból induló karaván, mely kereskedelmi céllal kereste fel a nyugati partot és nagy érdeklôdést 
váltott ki a portugál kormányhivatalokból és telepesekbôl. Az Angola katonai és gazdasági meghó-
dításáért elszántan harcoló benguelai kormányzó, a késôbbi angolai fôkormányzó, José Rodrigues 
Coelho do Amaral, díjat is felajánlott annak, aki legelôször teszi meg nyugatról ezt az utat.  
A feladat az oda-vissza út megtételén kívül a naplóvezetés, a kormányzó által megadott feladatok el-
végzése és az angolai levél átadása a mozambiki kormányzónak, aki válaszában tanúsítja az út meg-
tételét. Az 1852-es felhívásról az éppen Kuanyamából visszatérô Magyar László hónapokkal késôbb, 
Gambosban értesül, amikor a Cunene folyón tett megfigyeléseirôl számolt be Gambos kerület 
vezetôjének., aki biztatta, hogy készítsen egy beadványt e terv megvalósításáról, és azt nyújtsa be a 
benguelai kormányzónak. Magyar László felajánlása már nemcsak a két tengerpartot összekötô útra 
vonatkozik, hanem az általa megtett eddigi utakról készült nyomtatott könyv formájú beszámolókra 
és Angola térképének elkészítésére is. Ez a terv meghatározza késôbbi éveit, a magánutas felfedezô 
elôtt megcsillan a remény, hogy intézményes támogatást kap élete végéig. Beadványa után egy év-
vel már döntött is a lisszaboni Tengerentúli Tanács, és elfogadta Magyar László ajánlatát. A kedvezô 
portugál és az azt követô angol ajánlat félretétele nehezen magyarázható meg. A portugálok még 
sokáig vártak, és nem vonták vissza a megbízást. Magyar László pedig az anyagi támogatást nem 
ígérô MTA felkérését választotta a magyar nyelven megírt kézirata kiadására.
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pozsonyi országgyûlés 1825. november 3-i ülésén Széche-
nyi István egy évi jövedelmét ajánlotta fel egy magyar tu-

dós társaság alapítására. Az országgyûlésen törvénycikket alkot-
tak (1825/27-i XI. tc.) 
a Magyar Tudományos 
Akadémiáról, amely 
különleges helyet fog-
lalt el a korabeli tudo-
mányos intézetek kö-
zött: nem uralkodói 
kezdeményezés hozta 
létre, hanem nemzeti-társadalmi mozgalomnak köszönheti létét. 
Az Akadémia elsõ elnöke Teleki József történész lett, másodel-
nökké az alapító Széchenyi Istvánt választották. Az MTA tagsága 
tiszteleti, rendes, levelezõ és külsõ tagokból állt, taggá válni vá-
lasztás útján lehetett.
Az Akadémia 1831-ben kezdte meg mûködését. Munkatervében 
legfontosabb feladatként, elsõ helyen állt a nyelvmûvelés,  
a magyar tudományos nyelv megteremtésének igénye. 
Az Akadémia nemzetközi kapcsolatain keresztül segítette ma-
gyar kutatók tudományos utazásait, így tartották a kapcsolatot 
Kõrösi Csoma Sándorral a bengáli Ázsia Társaságon keresztül, és 
így szereztek támogatást Reguly Antal nyelvészeti-földrajzi tanul-
mányútjaihoz.
Az 1848/1849-es szabadságharc leverését követõen a Magyar Tu-
dományos Akadémia nyilvános mûködését betiltották. A másod-
elnök, Széchenyi István a döblingi tébolydában, teljes szellemi 
passzivitásban élt, Teleki József elnök pedig hazafias magatartása 

miatt a politikailag gyanúsak közé tartozott. Az Akadémiát nagy 
veszély fenyegette: attól lehetett tartani, hogy a császári kormány-
zat a szabadságharc alatti mûködése következtében akár fel is 

oszlathatja. Teleki József 1855-ben bekö-
vetkezett halála után Dessewffy Emil lett 
az Akadémia elnöke, alelnöke pedig a 
svájci emigrációból hazatért 1848-as mi-
niszter, Eötvös József. 
Az abszolutista hatalom és az Akadé-
mia viszonya az óvatos, körültekintõ el-
lenállás és a szükségbõl fakadó lojali-
tás kettõs ségével írható le leginkább. Az 
1858-ban az MTA-ra erõltetett új alapsza-
bályok súlyosan csorbították önállóságát, 

a tudós társaság tagsága a teljes jogú mûködés érdekében mégis 
kénytelen volt elfogadni a Ferenc József által módosított alapsza-
bályokat.
A Magyar Tudományos Akadémia így 1847 után ismét agygyûlést 
tarthatott, amely 1858. dec. 15-én nyílt meg a Nemzeti Múzeum 
dísztermében. Döntöttek a függõben maradt pályázatokról és ju-
talmakról – a nagyjutalmat Petõfi Sándor 1847-ben megjelent 
Összes költeményeinek ítélték oda. Az 1847 óta eltelt évtized-
ben 85 fõvel csökkent az Akadémia tagsága. Az új választásokon 
11 tiszteleti, 16 rendes, 58 levelezõ és 41 külsõ tagot választottak. 
Most nyerte el az akadémiai tagságot Arany János, Hunfalvy  
János, Jókai Mór és Magyar László is.
A Magyar Tudományos Akadémia tehát 1858 végén poraiból újjá-
született, igazolva jelmondatát: Borúra derû!

A Magyar Tudományos Akadémia  
1825-1859

A
pozsonyi országgyûlés 1825. november 3-i ülésén Széche-
nyi István egy évi jövedelmét ajánlotta fel egy magyar tu-

dós társaság alapítására. Az országgyûlésen törvénycikket alkot-
tak (1825/27-i XI. tc.) 
a Magyar Tudományos 
Akadémiáról, amely 
különleges helyet fog-
lalt el a korabeli tudo-
mányos intézetek kö-
zött: nem uralkodói 
kezdeményezés hozta 
létre, hanem nemzeti-társadalmi mozgalomnak köszönheti létét. 
Az Akadémia elsõ elnöke Teleki József történész lett, másodel-
nökké az alapító Széchenyi Istvánt választották. Az MTA tagsága 
tiszteleti, rendes, levelezõ és külsõ tagokból állt, taggá válni vá-
lasztás útján lehetett.
Az Akadémia 1831-ben kezdte meg mûködését. Munkatervében 
legfontosabb feladatként, elsõ helyen állt a nyelvmûvelés,  
a magyar tudományos nyelv megteremtésének igénye. 
Az Akadémia nemzetközi kapcsolatain keresztül segítette ma-
gyar kutatók tudományos utazásait, így tartották a kapcsolatot 
Kõrösi Csoma Sándorral a bengáli Ázsia Társaságon keresztül, és 
így szereztek támogatást Reguly Antal nyelvészeti-földrajzi tanul-
mányútjaihoz.
Az 1848/1849-es szabadságharc leverését követõen a Magyar Tu-
dományos Akadémia nyilvános mûködését betiltották. A másod-
elnök, Széchenyi István a döblingi tébolydában, teljes szellemi 
passzivitásban élt, Teleki József elnök pedig hazafias magatartása 

miatt a politikailag gyanúsak közé tartozott. Az Akadémiát nagy 
veszély fenyegette: attól lehetett tartani, hogy a császári kormány-
zat a szabadságharc alatti mûködése következtében akár fel is 

oszlathatja. Teleki József 1855-ben bekö-
vetkezett halála után Dessewffy Emil lett 
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magyar lászló  
és a Magyar Tudományos Akadémia

december 25-én kelt levele után 1856. május 24-ig nem jött tôle újabb levél, ezért Hun-
falvy János az apa kérésére az MTA titoknokához, Toldy Ferenchez folyamodik. hogy dip-

lomáciai úton derítse ki Magyar László hollétét, és halála esetén szerezze meg hátrahagyott iratait, 
amelyeket az apa engedélyével kiadnak. Ekkor kezdôdik el kapcsolata az MTA-val, mivel a hazakül-
dött és külföldön is megjelent úti beszámolói miatt már hírnevet szerzett és a késôbbi szerkesztôje 
és pártfogója, Hunfalvy János felfigyelt rá. Elôször leveleit és naplórészleteit jelenteti meg az MTA-
nál 1857-ben és biztatja Magyar Lászlót utazásai könyv formájú megírására.
1857-ben küldte el könyve I. kötetének kéziratát, amely Benguelából kiindulva jutott el Luandába, 
majd a portugál minisztériumokból a lisszaboni osztrák követ továbbította az osztrák Külügymi-
nisztériumnak; onnan Budára került a Helytartótanácshoz, végül a címzetthez, az MTA-hoz. A beér-
kezett kéziratot az MTA Történeti Bizottmánya tárgyalta; megbízták Toldy Ferencet és Reguly Antalt 
a mû véleményezésével, azzal, hogy pozitív döntés esetén Hunfalvy Jánost kérik fel a kiadásra fel-
készítéssel.
Az 1859-ben 1000 példányban történô kiadásra kerülô könyve (1859 Magyar László dél afrikai uta-
zásai 1849–57 években. I. köt. [szerk.]: Hunfalvy János, Pest.) kéziratának elkészítése és elküldése 
után élete gyökeresen megváltozott. 1857-ben az uralkodói családon belüli hatalmi viszályban meg-
ölték az apósát, Bie tartomány volt fejedelmét. Felesége továbbra is Biében maradt; levelei alapján 
arra következtethetünk, hogy ekkor elváltak útjaik. A biei letelepedett gazdálkodói-felfedezôi életet 
rabszolgáival együtt felcserélte az élete végéig tartó nomád gyûjtögetô- halászó-vadászó életformá-
val. Így az utazásai feldolgozásához szükséges biei hátterét elveszítette, hazatérése reménytelen-
né vált, alkotó energiája alábbhagyott, így az MTA-nak küldött további kéziratok már csak rövid úti 
beszámolók voltak. Az MTA-tól várt tudományos elismerés, az MTA levelezô tagsága, könyve, cik-
kei magyar és német nyelvû megjelenésének híre csak évek múltával jutott el hozzá. Apja tanácsait 
megfogadva fia taníttatását tûzi ki célul, a könyvéért az MTA-tól 1862-ben végül is megkapott ho-
noráriumából angliai neveltetést szeretne neki biztosítani. A legutolsó, 1862-ben Magyarországra 
írt levele az MTA titkárának, Toldy Ferencnek szól, neki írja meg, mennyire nehezére esik az afri-
kai lét. A sors fintora, hogy halála után lényegesen több levélváltás történt az MTA és Magyar László 
sorsáról információt kérô hivatalos szervek között, mint életében. Az MTA vezetôsége csupán négy 
évvel a halála után 1868-ban, kezdett Magyar László holléte felôl érdeklôdni. 

1853.
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13. Dobocsányi Ignác könyvkötõ számlája a Magyar László délafrikai utazásai 1849-57

években címû könyv kötészetéért

Hunfalvy János, 
földrajztudós. 
Magyar László 
írásainak 
szerkesztõje

Dobocsányi Ignác 
könyvkötõ szám-
lája a Magyar 
László könyvének 
kötészetéért

Toldy Ferenc,  
az MTA titkára
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magyar lászló  
egészségének alakulása 

gy 19. századi tengerészdal utal az európaira leselkedô kór-
okra: „Kerüld el, rettegett a Benini-öböl, egy túlélô marad 

negyvenbôl” Nyugat-Afrikában az európaiak éves halandósága 50%-os. 

Az állandó, „stabil” malária és a járványos sárgaláz vitte el az áldo-
zatok felét, a vérhas, hastífusz, amôbás dizentéria, kolera a többit.
A 20. sz.-ban a maláriás halálesetek száma150-300 millió volt;  
a Föld lakosságának 2-5%-a! 2009-ben 781 ezer halottat, 225 millió 
megbetegedést regisztráltak.
Ismeretlenek voltak még a kórokozók. A maláriát bomló növényi 
párák mérgezésének tartották. Hidegrázással kezdôdik, magas láz-
ba (40-41 ºC) vált, bôséges izzadással oldódik. A láz visszatér – vál-
tóláz, harmad-, negyednapos láz – és gyengíti az immunrendszert. 
A lázat érvágással kezelték, a rossz epe és vér keveredésének tar-
tották Galénosz görög-római orvos nyomán (130-200 i.u.). Igazi 
gyógyszere a kinin. A kínafa (Cinchona sp.) Dél-Amerikából ke-
rült Európába (1620). Kérgében (Peru kéreg) van a kinin. A malária 

kórokozója a parazita plasmodium, gazdacserével emberben és az 
Anopheles szúnyogban él. Vérszíváskor kerül az emberbe. A szú-
nyog tenyészhelye nedves, mocsaras terep = mocsárláz. 
(2. ábra. A malária fejlôdése) (3. ábra. Anopheles szúnyog)
A szétesô vörösvértest festékanyagából a hemozoin a kidomboru-
ló lépben fölhalmozódik. Magyar, mint a kalabári uralkodó flottil-
la-kapitánya, 1848-ban elsô európaiként felhajózott a Kongó víz-

eséséig. Naplójából (3): „E vidék klímája öldöklô minden európaira 
nézve és csak a nyereségvágy miatt veszélyeztetik életüket… a fe-
hér rabszolga-kereskedôk, mert általában európai ember itt há-
rom esztendônél tovább nem élhet… a forró aequatori napsugarak 
által fôzetve, szüntelen gôzölg ki az életrontó miazma;” „… már 
Ponta de Lenha (a Kongó torkolatától 70 km K. Á.) vidéken teteme-
sen megromlott egészségem, itt egy forró láztól megtámadtatván, 
ágyban kelle maradnom, és csak két nap múlva, segítve a jó china-
sulfastól, valék képes azt elhagyni.” „… a mostani éghajlat egész-
ségemet annyira megrongálá, hogy más égalj alatt remélhetém 
helyreállítani, miért is 15 fokot délre hajózván, 1848. dec. 9-dikén a 
Benguelai öbölben veték horgonyt.”
Naplójából (3): „ Benguélában az éghajlat felette egészségtelen. … 

kivált március és április havakban… azon évszakot közönségesen „carneirado”-nak, azaz húsnyúzónak 
nevezik” ... „A csakhamar beköszöntô forróláz (febre maligna), ha jó ápolás, vagy inkább a betegnek 
szerencsés testalkotása azonnal erôt nem vesz a betegségen, három vagy négy nap múlva örökre meg-
szabadítja ôt az élet szenvedéseitôl.
„...Egy 25 éves férfi, ki két évig itt mulatván, rendesen sok szenvedés után 
végre az éghajlatot megszokta, 10 esztendôt emésztett föl az életébôl és 35 
éves férfi alakját ölti magára… itt az európai nemzetség 10-12 év alatt ren-
desen elenyészik.” Magyar kinint szed. 
Naplójából:”Mihelyt a láznak elsô kórjelét és nyilatkozását éreztem, azon-
nal a szobában nyugodtan maradva, egy adag himboj olajt (ricinolajt) 
szedtem, melynek hatását a reá ismételve vett gyönge húslével mozdítám 
elô; másnap korán reggel egyszerre 12-16 szemer kinaszulfátot szedtem, 
négy óra múlva ismét 8, s végre 4 szemert.” (1 angol szemer 64,8 mg )  
A fekete hányásnak is nevezett sárgalázat kevesen élik túl, de Magyar már 
1845-ben Madagaszkáron átvészelte. A vírust az Aedes egypti szúnyog ter-
jeszti majomról emberre. Életre szóló védettséget hagy. 
Magyar panaszai naplójából kigyûjtve (3):Emésztôrendszer: bélfertôzés, 
fekély, férgesség, gyomortáji fájdalmak. Légszomja vérszegénységre utal, 
az idült malária szövôdménye. Kiújuló szembaját okozhatta a poros-siva-
tagos terep. Kezelése helyi gyógynövényekkel sikeres. Említi a skorbutot 
is (C-vitamin hiány). „...egyedül friss, vagy szárított vadhússal, és hozzá 
legfeljebb mézzel élni a sivatag belsejében, hol egyedüli italom a víz, és 
még ez is többször zavaros, sós ízû és kevés… „Táplálkozása: fölismerte, 
hogy egészségének elônyös a helyi étkezési szokások követése. Fogyasz-
totta a spenótszerû a lumbit…”Életmódomat egészen a bennszülöttek 
módjára intézem el, mely sistéme, mint tapasztaltam, a legjobb, mely ál-
tal az európaiak itt Afrikában tartós egészséggel és élettel dicsekedhet-
nek.” Magyar László sorsa 1860-tól fordult rosszra. Életereje megcsap-
pant, ebben az idült malária közrejátszott. Levelében említette a (kinin 
okozta K. Á.) székrekedést, hashajtót és vaskészítményt kért. Hagyatéká-
ban föllelték ezeket. A kortárs Dr. Baikie elemezte a vasvegyületek szere-
pét a malária v. „parti tífusz” szövôdményére. 
(Magyar László 1864-ben halt meg, oka ismeretlen, valószínû, hogy  
malária végzett vele.
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tották Galénosz görög-római orvos nyomán (130-200 i.u.). Igazi 
gyógyszere a kinin. A kínafa (Cinchona sp.) Dél-Amerikából ke-
rült Európába (1620). Kérgében (Peru kéreg) van a kinin. A malária 

kórokozója a parazita plasmodium, gazdacserével emberben és az 
Anopheles szúnyogban él. Vérszíváskor kerül az emberbe. A szú-
nyog tenyészhelye nedves, mocsaras terep = mocsárláz. 
(2. ábra. A malária fejlôdése) (3. ábra. Anopheles szúnyog)
A szétesô vörösvértest festékanyagából a hemozoin a kidomboru-
ló lépben fölhalmozódik. Magyar, mint a kalabári uralkodó flottil-
la-kapitánya, 1848-ban elsô európaiként felhajózott a Kongó víz-

eséséig. Naplójából (3): „E vidék klímája öldöklô minden európaira 
nézve és csak a nyereségvágy miatt veszélyeztetik életüket… a fe-
hér rabszolga-kereskedôk, mert általában európai ember itt há-
rom esztendônél tovább nem élhet… a forró aequatori napsugarak 
által fôzetve, szüntelen gôzölg ki az életrontó miazma;” „… már 
Ponta de Lenha (a Kongó torkolatától 70 km K. Á.) vidéken teteme-
sen megromlott egészségem, itt egy forró láztól megtámadtatván, 
ágyban kelle maradnom, és csak két nap múlva, segítve a jó china-
sulfastól, valék képes azt elhagyni.” „… a mostani éghajlat egész-
ségemet annyira megrongálá, hogy más égalj alatt remélhetém 
helyreállítani, miért is 15 fokot délre hajózván, 1848. dec. 9-dikén a 
Benguelai öbölben veték horgonyt.”
Naplójából (3): „ Benguélában az éghajlat felette egészségtelen. … 

kivált március és április havakban… azon évszakot közönségesen „carneirado”-nak, azaz húsnyúzónak 
nevezik” ... „A csakhamar beköszöntô forróláz (febre maligna), ha jó ápolás, vagy inkább a betegnek 
szerencsés testalkotása azonnal erôt nem vesz a betegségen, három vagy négy nap múlva örökre meg-
szabadítja ôt az élet szenvedéseitôl.
„...Egy 25 éves férfi, ki két évig itt mulatván, rendesen sok szenvedés után 
végre az éghajlatot megszokta, 10 esztendôt emésztett föl az életébôl és 35 
éves férfi alakját ölti magára… itt az európai nemzetség 10-12 év alatt ren-
desen elenyészik.” Magyar kinint szed. 
Naplójából:”Mihelyt a láznak elsô kórjelét és nyilatkozását éreztem, azon-
nal a szobában nyugodtan maradva, egy adag himboj olajt (ricinolajt) 
szedtem, melynek hatását a reá ismételve vett gyönge húslével mozdítám 
elô; másnap korán reggel egyszerre 12-16 szemer kinaszulfátot szedtem, 
négy óra múlva ismét 8, s végre 4 szemert.” (1 angol szemer 64,8 mg )  
A fekete hányásnak is nevezett sárgalázat kevesen élik túl, de Magyar már 
1845-ben Madagaszkáron átvészelte. A vírust az Aedes egypti szúnyog ter-
jeszti majomról emberre. Életre szóló védettséget hagy. 
Magyar panaszai naplójából kigyûjtve (3):Emésztôrendszer: bélfertôzés, 
fekély, férgesség, gyomortáji fájdalmak. Légszomja vérszegénységre utal, 
az idült malária szövôdménye. Kiújuló szembaját okozhatta a poros-siva-
tagos terep. Kezelése helyi gyógynövényekkel sikeres. Említi a skorbutot 
is (C-vitamin hiány). „...egyedül friss, vagy szárított vadhússal, és hozzá 
legfeljebb mézzel élni a sivatag belsejében, hol egyedüli italom a víz, és 
még ez is többször zavaros, sós ízû és kevés… „Táplálkozása: fölismerte, 
hogy egészségének elônyös a helyi étkezési szokások követése. Fogyasz-
totta a spenótszerû a lumbit…”Életmódomat egészen a bennszülöttek 
módjára intézem el, mely sistéme, mint tapasztaltam, a legjobb, mely ál-
tal az európaiak itt Afrikában tartós egészséggel és élettel dicsekedhet-
nek.” Magyar László sorsa 1860-tól fordult rosszra. Életereje megcsap-
pant, ebben az idült malária közrejátszott. Levelében említette a (kinin 
okozta K. Á.) székrekedést, hashajtót és vaskészítményt kért. Hagyatéká-
ban föllelték ezeket. A kortárs Dr. Baikie elemezte a vasvegyületek szere-
pét a malária v. „parti tífusz” szövôdményére. 
(Magyar László 1864-ben halt meg, oka ismeretlen, valószínû, hogy  
malária végzett vele.
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jeszti majomról emberre. Életre szóló védettséget hagy. 
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még ez is többször zavaros, sós ízû és kevés… „Táplálkozása: fölismerte, 
hogy egészségének elônyös a helyi étkezési szokások követése. Fogyasz-
totta a spenótszerû a lumbit…”Életmódomat egészen a bennszülöttek 
módjára intézem el, mely sistéme, mint tapasztaltam, a legjobb, mely ál-
tal az európaiak itt Afrikában tartós egészséggel és élettel dicsekedhet-
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gy mai terepmunkás néprajzos dicséretére válna, ahogy 
Magyar László – maximálisan kihasználva afrikai élete 

nyújtotta körülményeit – megtervezte és végezte kutatásait. Afri-
kai kutatásai megkezdése elôtt elôször fizikailag hozzászoktatta 
magát a helyi éghajlathoz és a helyi életkörülményekhez, hóna-
pokig tartó állomásozó kutatást végzett, saját megfigyeléseit üt-
köztette adatközlôitôl szerzett adatokkal, megfigyeléseirôl naplót 
vezetett, hogy minél hitelesebben közölje kutatásai eredményeit 
a tudósvilággal. 
A feltáró munka mozgatóereje, a módszertan, az elkészült mun-
kák magyarországi fogadtatása visszatérô motívumok Magyar 
László írásaiban. A szerzô a magyar tudósvilág elismerésére vá-
gyik, ezen keresztül szeretné kivívni apja és családja megbecsü-
lését, valamint a Livingstone-éhoz hasonló nemzetközi hírnevet. 
Saját megfogalmazásában kiemeli, hogy magyar nyelven szeret-
né a tudósvilág számára feltárni munkájának eredményét. A nagy 
terv nagy erôket mozgat meg benne, nagy érzelmi odaadással és 
nagy csalódások, reményvesztettség hullámainak sorozatával. 
Mindent egy lapra tett fel: afrikai kutatásai magyar nyelvû ismer-
tetésén keresztül bejutni a magyar szellemi arisztokrácia köreibe 
és ezzel végérvényesen megszerezni apja elismerését. Ezért való-
jában a hazai hírnév érdekli csupán, az anyagilag és nemzetközi 
tudományos hírnévvel kecsegtetô portugál vagy angol ajánlatok-
kal csak a magyarországi elismertség után akar behatóbban fog-
lalkozni.
Módszereiben követte édesapja tanácsait, tematikus csoportok-
ban végezte adatgyûjtését. Feltáró munkája tárgyának megválasz-
tásánál tekintettel volt még a gyarmati portugál érdekekre is, ahol 

kihangsúlyozott szerepet tölt be a gyarmatosítás kiterjesztését elôsegítô folyók hajózhatóságának, 
eredetének és torkolatának az ismerete. 
A számára idegen helyen mindig a helyi kísérôk tanácsaira hagyatkozott, így megelôzte, akár elke-
rülte a helyi kultúrák ismerete hiányában megtörténhetô hibás döntéseket, cselekvéseket. 
A helyi kultúra tiszteletben tartására jó például szolgált számára a Kámba birodalom egyik szent 
helyén, az uralkodók temetôje területén történô vadászat tilalma. Magyar László hamarosan meg-
tanulta, hogy a fehér ember érkezése egy ismeretlen afrikai társadalomban befogadási rítussal és 
a rítust vezetô varázsló, valamint a helyi uralkodó kegyeinek megnyerésével jár. Az uralkodókat és 
a kutatása sikerét befolyásoló más vezetôket testalkatuk, arcvonásaik és szemtípusuk alapján ta-
nulmányozta, és alaptermészetükre vonatkozó tulajdonságaikra következtetett belôlük. A rá leg-
nagyobb hatást gyakorolt Haimbirirôl nemcsak a természetére utaló külsô jegyeket és az azt alátá-
masztó cselekedeteit ismertette, hanem ruházatát is: az európai uralkodóknál megszokott díszes 
viselet helyett a közemberektôl csak a lapos csigákból készült hatalmi jelvénye különbözteti meg.
Ecsedy Csaba Magyar Lászlóról szóló magyar és angol nyelvû cikkében kiemeli néprajzi elemzése-
iben elért eredményeit. Felhívja figyelmünket Magyar László árnyalt társadalomátalakulási elem-
zésére, amikor a Bie eredetét, egy saját társadalmával elégedetlen, titkos társaságot alapító csoport, 
az empacasseirok, a vadbivaly (enpacaça) vadászok az átmeneti passzív ellenállás helyett a migrá-
ciót választják, és a mai Bie területére vándorolva alapítják meg Bie vezérükrôl elnevezett birodal-
mukat. E titkos társaság létét a kortárs portugál források is megerôsítik, de ôk egy másik, késôbbi 
társadalmi mobilitásra hívják fel a figyelmet. A bátorságukkal jeleskedô vadbivaly-, párduc- és 
oroszlánvadászok szektát alapítottak hajdanán, de a 19. század közepén már gyarmati tisztviselôk 
szolgálatába álltak, teherhordókat kísértek, postát kézbesítették nagy távolságokat megtéve har-
mincnapos turnusban.
A titkos társaság, mint új társadalmat létrehozó szervezet, mellett ki kell emelni a transzatlanti 
rabszolgakereskedelem háttérintézményeinek, a rabszolgák felvásárlásával foglalkozó kereskedelmi 
lerakatok intézményének árnyalt leírását a Kongó folyón mentén. 
Magyar László kutatásainak egyik legnagyobb érdeme az ovimbundu társadalom leírása és azon be-
lül a különbözô társadalmi helyzetû emberek közötti kapcsolattartás. E társadalmi hálóba beletarto-
zik az átutazó karavánvezetô és a helyi fônök ajándékcseréje is, amely látszólag úti adóként átadott 
tárgyak és a karaván élelmezését szolgáló ételek cseréje. A nagy hozzájárulások egyike a csereke-
reskedelem árnyalt leírása, amely sokszor nem is kereskedelmi célú, hanem a társadalmi érint-
kezésben az egymást biztosító kapcsolat, például a szállásadó megajándékozása. Magyar László 
érdemeihez tartozik még a házi rabszolgaság árnyalt leírása az ovimbundu társadalom hatalmi szö-
vevényében, a kapcsolattartás kiegyensúlyozottságának fenntartásában.

 1. Songoi nõ  
Viselet: fahéjból készült szoknya (panda), kék és fehér 
gyöngyökbõl készült öv. Hamis korál a nyakon és karokon.

 2. Cassangei nõ  
Viselet: banánfa levelébõl készült, vállkendõt és szoknyát visel, 
fehér csigákkal díszített piros övvel, sárga fémlemezzel díszített 
fonott hajviselet, lábpereceket hord.

 3. Táncoló kimbunda nõ a Kvanza folyó túl oldaláról 
Viselet: Kék szinû szövet, fehér pamut öv, kendõ és fehér 
gyöngy a nyakon, fonott hajviselet.

 4. Teherhordó, egy fõnök alattvalója, aki munkát megy keresni
Viselet: Pamutszövet, kés, nádvágókés, és dohánytartó az  
övében

 5. Az olyan ambacai férfit hívják kimbarinak, aki Cassangeben 
jár kereskedni, viselet: banánlevélbõl készült sapkát és mellényt 
visel, fehér pamut szövet övvel, kezében nádvágókést és  
dohányfüzért visz.

 6. Zenza folyóról jövõ vízhordó nõk kék szinû lepelben, kék 
szinû övvel

 7. Massongoi férfi, aki teherhordóként fog dolgozni  
Öltözete: piros szinû mellényt és sapkát hord, kék szinû szö-
vettel, övében két õzbör lóg, patront és kést visel, fonott 
hajviseletû, fegyvert és botot hord önvédelemre.

 8. Liboloi teherhordó, pálmaolajat tartalmazó tökedényt és 
egy lábast visz a fején, és egy pár kukoricát élelemnek, fonott 
hajviseletû, korál díszíti a hajvégeket, kés az övében, pamut 
leplet hord, és nádból készült dohánytartót, libungot.
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gy mai terepmunkás néprajzos dicséretére válna, ahogy 
Magyar László – maximálisan kihasználva afrikai élete 

nyújtotta körülményeit – megtervezte és végezte kutatásait. Afri-
kai kutatásai megkezdése elôtt elôször fizikailag hozzászoktatta 
magát a helyi éghajlathoz és a helyi életkörülményekhez, hóna-
pokig tartó állomásozó kutatást végzett, saját megfigyeléseit üt-
köztette adatközlôitôl szerzett adatokkal, megfigyeléseirôl naplót 
vezetett, hogy minél hitelesebben közölje kutatásai eredményeit 
a tudósvilággal. 
A feltáró munka mozgatóereje, a módszertan, az elkészült mun-
kák magyarországi fogadtatása visszatérô motívumok Magyar 
László írásaiban. A szerzô a magyar tudósvilág elismerésére vá-
gyik, ezen keresztül szeretné kivívni apja és családja megbecsü-
lését, valamint a Livingstone-éhoz hasonló nemzetközi hírnevet. 
Saját megfogalmazásában kiemeli, hogy magyar nyelven szeret-
né a tudósvilág számára feltárni munkájának eredményét. A nagy 
terv nagy erôket mozgat meg benne, nagy érzelmi odaadással és 
nagy csalódások, reményvesztettség hullámainak sorozatával. 
Mindent egy lapra tett fel: afrikai kutatásai magyar nyelvû ismer-
tetésén keresztül bejutni a magyar szellemi arisztokrácia köreibe 
és ezzel végérvényesen megszerezni apja elismerését. Ezért való-
jában a hazai hírnév érdekli csupán, az anyagilag és nemzetközi 
tudományos hírnévvel kecsegtetô portugál vagy angol ajánlatok-
kal csak a magyarországi elismertség után akar behatóbban fog-
lalkozni.
Módszereiben követte édesapja tanácsait, tematikus csoportok-
ban végezte adatgyûjtését. Feltáró munkája tárgyának megválasz-
tásánál tekintettel volt még a gyarmati portugál érdekekre is, ahol 

kihangsúlyozott szerepet tölt be a gyarmatosítás kiterjesztését elôsegítô folyók hajózhatóságának, 
eredetének és torkolatának az ismerete. 
A számára idegen helyen mindig a helyi kísérôk tanácsaira hagyatkozott, így megelôzte, akár elke-
rülte a helyi kultúrák ismerete hiányában megtörténhetô hibás döntéseket, cselekvéseket. 
A helyi kultúra tiszteletben tartására jó például szolgált számára a Kámba birodalom egyik szent 
helyén, az uralkodók temetôje területén történô vadászat tilalma. Magyar László hamarosan meg-
tanulta, hogy a fehér ember érkezése egy ismeretlen afrikai társadalomban befogadási rítussal és 
a rítust vezetô varázsló, valamint a helyi uralkodó kegyeinek megnyerésével jár. Az uralkodókat és 
a kutatása sikerét befolyásoló más vezetôket testalkatuk, arcvonásaik és szemtípusuk alapján ta-
nulmányozta, és alaptermészetükre vonatkozó tulajdonságaikra következtetett belôlük. A rá leg-
nagyobb hatást gyakorolt Haimbirirôl nemcsak a természetére utaló külsô jegyeket és az azt alátá-
masztó cselekedeteit ismertette, hanem ruházatát is: az európai uralkodóknál megszokott díszes 
viselet helyett a közemberektôl csak a lapos csigákból készült hatalmi jelvénye különbözteti meg.
Ecsedy Csaba Magyar Lászlóról szóló magyar és angol nyelvû cikkében kiemeli néprajzi elemzése-
iben elért eredményeit. Felhívja figyelmünket Magyar László árnyalt társadalomátalakulási elem-
zésére, amikor a Bie eredetét, egy saját társadalmával elégedetlen, titkos társaságot alapító csoport, 
az empacasseirok, a vadbivaly (enpacaça) vadászok az átmeneti passzív ellenállás helyett a migrá-
ciót választják, és a mai Bie területére vándorolva alapítják meg Bie vezérükrôl elnevezett birodal-
mukat. E titkos társaság létét a kortárs portugál források is megerôsítik, de ôk egy másik, késôbbi 
társadalmi mobilitásra hívják fel a figyelmet. A bátorságukkal jeleskedô vadbivaly-, párduc- és 
oroszlánvadászok szektát alapítottak hajdanán, de a 19. század közepén már gyarmati tisztviselôk 
szolgálatába álltak, teherhordókat kísértek, postát kézbesítették nagy távolságokat megtéve har-
mincnapos turnusban.
A titkos társaság, mint új társadalmat létrehozó szervezet, mellett ki kell emelni a transzatlanti 
rabszolgakereskedelem háttérintézményeinek, a rabszolgák felvásárlásával foglalkozó kereskedelmi 
lerakatok intézményének árnyalt leírását a Kongó folyón mentén. 
Magyar László kutatásainak egyik legnagyobb érdeme az ovimbundu társadalom leírása és azon be-
lül a különbözô társadalmi helyzetû emberek közötti kapcsolattartás. E társadalmi hálóba beletarto-
zik az átutazó karavánvezetô és a helyi fônök ajándékcseréje is, amely látszólag úti adóként átadott 
tárgyak és a karaván élelmezését szolgáló ételek cseréje. A nagy hozzájárulások egyike a csereke-
reskedelem árnyalt leírása, amely sokszor nem is kereskedelmi célú, hanem a társadalmi érint-
kezésben az egymást biztosító kapcsolat, például a szállásadó megajándékozása. Magyar László 
érdemeihez tartozik még a házi rabszolgaság árnyalt leírása az ovimbundu társadalom hatalmi szö-
vevényében, a kapcsolattartás kiegyensúlyozottságának fenntartásában.

 1. Songoi nõ  
Viselet: fahéjból készült szoknya (panda), kék és fehér 
gyöngyökbõl készült öv. Hamis korál a nyakon és karokon.

 2. Cassangei nõ  
Viselet: banánfa levelébõl készült, vállkendõt és szoknyát visel, 
fehér csigákkal díszített piros övvel, sárga fémlemezzel díszített 
fonott hajviselet, lábpereceket hord.

 3. Táncoló kimbunda nõ a Kvanza folyó túl oldaláról 
Viselet: Kék szinû szövet, fehér pamut öv, kendõ és fehér 
gyöngy a nyakon, fonott hajviselet.

 4. Teherhordó, egy fõnök alattvalója, aki munkát megy keresni
Viselet: Pamutszövet, kés, nádvágókés, és dohánytartó az  
övében

 5. Az olyan ambacai férfit hívják kimbarinak, aki Cassangeben 
jár kereskedni, viselet: banánlevélbõl készült sapkát és mellényt 
visel, fehér pamut szövet övvel, kezében nádvágókést és  
dohányfüzért visz.

 6. Zenza folyóról jövõ vízhordó nõk kék szinû lepelben, kék 
szinû övvel

 7. Massongoi férfi, aki teherhordóként fog dolgozni  
Öltözete: piros szinû mellényt és sapkát hord, kék szinû szö-
vettel, övében két õzbör lóg, patront és kést visel, fonott 
hajviseletû, fegyvert és botot hord önvédelemre.

 8. Liboloi teherhordó, pálmaolajat tartalmazó tökedényt és 
egy lábast visz a fején, és egy pár kukoricát élelemnek, fonott 
hajviseletû, korál díszíti a hajvégeket, kés az övében, pamut 
leplet hord, és nádból készült dohánytartót, libungot.
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1 A legújabb kutatások szerint eredeti neve Szász Mária Borbála, és az afrikai út során „hivatalosan” nem volt Baker felesége.

Afrika egyenlítõi vidékeinek megismerése magyar lászló korában

frika déli és középsõ területeinek talán legalaposabb, de mindenkép-

pen leghíresebb kutatója a skót orvos-misszionárius David Living-

stone (1813-1873) volt, akinek néprajzi munkásságáról a kulturális antropo-

lógia történetével foglalkozó szakemberek is elismeréssel emlékeznek meg. 

Életének második felét majdnem megszakítás nélkül Afrikában töltötte, s ez 

idõ alatt nemcsak a kontinens negyedik legnagyobb folyója, a Zambézi teljes 

vízrendszerét és a Kongó felsõ folyásának hidrográfiai viszonyait térképez-

te föl, hanem öt kisebb és nagyobb tavat is felfedezett. Õ volt az elsõ tudo-

mányosan fölkészült kutató, aki nyugat-kelet irányban átszelte a kontinenst. 

Utazásairól három könyv számol be, amelyek azóta is az afrikai etnológia 

alapmûveinek számítanak: az újonnan feltárt vidékek állat-, növény- és ter-

mészetföldrajzi leírásán kívül a látott népekrõl is sokoldalúan számolt be. 

Ezek akkor is forrásértékûek, ha nem rendszeresen felépített ismertetések. 

Mivel a helyiek között sok idõt töltött és velük beszélni is tudott, olyan nehe-

zebben megfigyelhetõ kulturális jelenségekrõl is írt, amilyenekrõl másnak 

nem vagy csak közvetve lehetett tudomása (döntéshozás mechanizmusa, csa-

ládon belüli kapcsolatok, mítoszok stb.), illetve térítõi tevékenységébõl faka-

dóan a helyiek vallásos képzeteivel, betegségeivel és azok orvoslásával is rész-

letesen foglalkozott.

Egyenlítõi-Afrika tudományos kutatása kezdetének 1858 februárja tekinthetõ, 

amikor Richard Burton (1821-1890) és John H. Speke (1829-1864) a kelet-afri-

kai tengerpartról kiindulva egy arab karavánutat követve elérkezett a hosszú 

és mély Tanganyika-tóhoz. A súlyosan beteg Burton nélkül Speke 1858 júli-

usában a Viktória-tó partjára is eljutott. Noha csak egy keskeny öbölben járt, 

a helyi lakosok elbeszélése alapján — többé-kevésbé helyesen — egyetlen, 

nagy, majdnem négyszögletes tó képét rajzolta meg.

Burton kiáltó ellentéte volt a puritán Livingstone-nak: az extravagáns férfi az 

afrikaiak ruháiban járt, gyûjtötte szokásaikat, nyelvüket, vallásukat és nemi 

életük titkait. Noha természetesen õ is (mint mindegyik - bármilyen inten-

ciójú vagy alkatú - felfedezõ utazó) politikai szempontból a gyarmatosítás 

elõkészítõje volt, azt is világosan látta, hogy „semmi sem veszélyesebb, mint 

a bennszülöttek közti erõegyensúlyt bármi módon befolyásolni.” Magyar 

László kutatásait elismerte, errõl Hunfalvy János is ír Magyar Lászlónak szen-

telt emlékbeszédében „Burton Magyar László tudósításait például a Lualaba 

folyóról a Kazembeország egyéb vizeirõl helyesebbeknek tartja, mint Stan-

ley s Livingstone állítólagos értesítéseit, s azért angolra akarja fordíttatni ha-

zánkfia nagyobb munkáját és kisebb tudósításait. Richard Burton a trieszti 

diplomáciai szolgálata alatt elkészítette Magyar László 1859-es németre fordí-

tott könyvének angol nyelvû fordítását. A mind a mai napig kiadatlan kézirat 

elõszavában méltatja Magyar László közvetlen tapasztalatokon alapuló, a min-

dennapi afrikai életre vonatkozó írásait, melyek szerinte hûbb képet adnak 

Afrikáról, mint az addig megjelent tudományos könyvek.

1860 és 1863 között Speke J. A. Grant (1827-1892) társaságában félig körbejár-

ta a Viktória-tavat, megtalálta a tóból kiömlõ Viktória-Nílust és követte annak 

folyását csaknem az Albert-tóig. Speke katona lévén kevésbé értett a néprajz-

hoz, mint Burton, az õ szakterülete a térképészet és a csillagászati helymeg-

határozás volt. Ennek ellenére könyve bevezetõjében részletesen szólt az 

általa bejárt vidéken lakó népekrõl, ám meglehetõsen lekezelõ módon és felü-

letesen általánosítva, a helyi viszonyok iránt nem sok megértést mutatott. Az 

általános és részletes leírás helyett fõleg azokról a jelenségekrõl írt, amelyek 

útja során nagy nehézséget okoztak neki, a despota fõnökökrõl, az utazóban 

legfõbb vetélytársukat látó varázslókról. A különbözõ néptörzsek közt csak 

külsõségekben látott különbséget (tetoválás, fogkiütés, ruházkodás).

Speke és Grant Gondokoróban az ellenkezõ irányból érkezõ európaiakkal ta-

lálkozott. Samuel White Baker (1821-1893) és felesége, Sass Flóra1 (1841-1916) 

a Speke által mellõzött, a helyi nyelven Mwutanzige-nek nevezett Albert-ta-

vat megpillantva megtalálták a Nílus legészakibb forrástavát (éppen 1864-

ben Magyar László halálának évében), amelytõl a folyó már megszakítás 

nélkül hömpölyög a Földközi-tenger felé. Bakert a szakirodalom igazi te-

repi kutatónak, az afrikai lakosság élete és szokásai különösen éles szemû 

megfigyelõjének tartja. Õ maga elsõsorban a tények rögzítését tartotta fontos-

nak, és kerülte az elméleti fejtegetéseket.

A

1 A legújabb kutatások szerint eredeti neve Szász Mária Borbála, és az afrikai út során „hivatalosan” nem volt Baker felesége.

Afrika egyenlítõi vidékeinek megismerése magyar lászló korában

frika déli és középsõ területeinek talán legalaposabb, de mindenkép-

pen leghíresebb kutatója a skót orvos-misszionárius David Living-

stone (1813-1873) volt, akinek néprajzi munkásságáról a kulturális antropo-

lógia történetével foglalkozó szakemberek is elismeréssel emlékeznek meg. 

Életének második felét majdnem megszakítás nélkül Afrikában töltötte, s ez 

idõ alatt nemcsak a kontinens negyedik legnagyobb folyója, a Zambézi teljes 

vízrendszerét és a Kongó felsõ folyásának hidrográfiai viszonyait térképez-

te föl, hanem öt kisebb és nagyobb tavat is felfedezett. Õ volt az elsõ tudo-

mányosan fölkészült kutató, aki nyugat-kelet irányban átszelte a kontinenst. 

Utazásairól három könyv számol be, amelyek azóta is az afrikai etnológia 

alapmûveinek számítanak: az újonnan feltárt vidékek állat-, növény- és ter-

mészetföldrajzi leírásán kívül a látott népekrõl is sokoldalúan számolt be. 

Ezek akkor is forrásértékûek, ha nem rendszeresen felépített ismertetések. 

Mivel a helyiek között sok idõt töltött és velük beszélni is tudott, olyan nehe-

zebben megfigyelhetõ kulturális jelenségekrõl is írt, amilyenekrõl másnak 

nem vagy csak közvetve lehetett tudomása (döntéshozás mechanizmusa, csa-

ládon belüli kapcsolatok, mítoszok stb.), illetve térítõi tevékenységébõl faka-

dóan a helyiek vallásos képzeteivel, betegségeivel és azok orvoslásával is rész-

letesen foglalkozott.

Egyenlítõi-Afrika tudományos kutatása kezdetének 1858 februárja tekinthetõ, 

amikor Richard Burton (1821-1890) és John H. Speke (1829-1864) a kelet-afri-

kai tengerpartról kiindulva egy arab karavánutat követve elérkezett a hosszú 

és mély Tanganyika-tóhoz. A súlyosan beteg Burton nélkül Speke 1858 júli-

usában a Viktória-tó partjára is eljutott. Noha csak egy keskeny öbölben járt, 

a helyi lakosok elbeszélése alapján — többé-kevésbé helyesen — egyetlen, 

nagy, majdnem négyszögletes tó képét rajzolta meg.

Burton kiáltó ellentéte volt a puritán Livingstone-nak: az extravagáns férfi az 

afrikaiak ruháiban járt, gyûjtötte szokásaikat, nyelvüket, vallásukat és nemi 

életük titkait. Noha természetesen õ is (mint mindegyik - bármilyen inten-

ciójú vagy alkatú - felfedezõ utazó) politikai szempontból a gyarmatosítás 

elõkészítõje volt, azt is világosan látta, hogy „semmi sem veszélyesebb, mint 

a bennszülöttek közti erõegyensúlyt bármi módon befolyásolni.” Magyar 

László kutatásait elismerte, errõl Hunfalvy János is ír Magyar Lászlónak szen-

telt emlékbeszédében „Burton Magyar László tudósításait például a Lualaba 
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agyar László leveleiben többször is utalt a térképeire. Ezeket az 
útjairól készített beszámolókhoz mellékelve küldte el Magyar-

országra. Sajnos nem zárható ki, hogy egyes levelei útközben elvesz-
tek. Ez a tény is hozzájárul, hogy Magyar László hagyatéki anyagának 
sorsát ez idáig nem sikerült minden kétséget kizáróan tisztázni.
Az eredeti címzetthez eljutott dokumentumok közé tartozik a Magyar 
Tudományos Akadémia Kézirattárában ôrzött, 1857-ben szerkesztett tér-
kép. (1. térkép) Az 1859-ben kiadott elsô kötetéhez mellékelt térkép Rohn 
Alajos átrajzolása után, a könyv magyar és német kiadásában is meg-
jelent. A másolatról megállapítható, hogy az valóban a kéziratos térkép 
alapján, kétszeres kicsinyítéssel készült. Másfél évszázadon keresztül 
ez volt az egyetlen olyan ismert kéziratos térkép, amely Magyar László 
utazását ábrázolja. A kolozsvári Cholnoky-hagyatékból1 azonban 2007-
ben elôkerült egy térkép, melynek címe „Kivonat Dél-Afrika földképébôl 
szerkesztette 1858-ban Magyar László”. (2. térkép) A cím egyértelmûen 
utal a térkép szerkesztôjére, ennek ellenére elképzelhetô, hogy ez a tér-
kép nem ténylegesen a Magyar László által szerkesztett változat, hanem 

annak csak egy másolata. A tartalmi elemek alapján bizonyítható, hogy 
ezt a 2007-ben megtalált térképet közvetett vagy, akár közvetlen módon 
ismerte az August Petermann Földrajzi Közleményeiben 1860-ban meg-
jelent – Magyar László utazásait bemutató – térkép szerkesztôje.

Terepi mérések és térképszerkesztés
A 19. századi Afrika-utazók általában nem rendelkeztek precíz geo-
déziai mûszerekkel, ráadásul az ehhez szükséges alapponthálózatot 
is csak a múlt század elején építették ki. A felfedezôk esetében nem 
is volt elvárható, hogy térképeiket geodéziai pontossággal készítsék. 
Legfôbb mûszerük az óra és a barométer volt.
Magyar László tudósításaiban beszámol, hogy csillagászati megfigye-
lések alapján határozta meg helyzetét, de azt nem említi, hogy bármi-
lyen mûszert is használt volna. Leveleibôl kiderül, hogy amennyiben 
létrejön az együttmûködés a portugál gyarmati kormányzattal, akkor 
a felméréseket a szükséges mûszerekkel folytatta volna. Valószínûleg 
az egyik legegyszerûbb, becslésen alapuló mérési eljárást alkalmazta: 
egy ismert helyrôl kiindulva a megtett napi távolságból határozta meg 
a helyzetét, ami esetenként jelentôs hibákat eredményezett.
A fenti mérési hibára enged következtetni a két kéziratos térképen ta-
lálható rendszeres hiba is. Ezt leginkább a két térkép átfedésébe esô 

Cuanza folyó képe és a környezô települések szemléltetik. Az említett 
folyót az 1858-ban készített térképhez képest majdnem egy teljes fokkal 
keletebbre tette az 1857-es térképen, miközben a Benguela és a közel 
észak–déli futású tengerpart helyes hosszúság alatt van. Az 1858-ra dá-
tumozott térképen a Cassai a folyam keleti hosszúság 23º alatt látszik, 
ami valójában egy fokkal nyugatabbra, a 22º mentén folyik észak felé.
A hosszmérésbôl adódó tévedés Magyar László térképein jellemzôen 
a szélességi körök mentén nyugat–keleti irányba terjedô hiba. Az 
1858-as térképén a meridiánok mentén is jelentkezik a hossztorzulás. 
A Cassaiba ömlô Lulua folyó (Lu-lua) torkolatát három szélességi fok-
kal délebbre jelölte, mint kellett volna.
Mindezek megerôsítik a leírásaiból is kikövetkeztethetô feltevést, hely-
meghatározásaihoz Magyar László nem végzett mûszeres méréseket. 
Ennek ellenére az 1858-ban szerkesztett térképe meglepôen helyesen 
ábrázolja a Kongó és Zaire vízválasztóján található folyóhálózatot.
Kizárólag csillagászati megfigyelésekkel nem lehet ilyen pontosságú 
térképet szerkeszteni. Ez csak akkor lehetséges, ha rendelkezett már 
térképekkel és földrajzi leírásokkal. Levelezésébôl egyértelmûen tud-
juk, hogy közel harminc tudományos munkát kapott Európából. Ezek 
már kellô alapot adnak a térképezéshez. (3. térkép)
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M

Dél-Afrika 19. századi felfedezôinek 
útvonalai.
A térképek megegyezô nagyságú te-
rületeket mutatnak be. A korábbi tér-
kép nagyobb papírméretébôl adódik, 
hogy az nagyobb méretarányú. A fok-
hálózati vonalak segítségével – azo-
nos méretarány esetén – a térképek 
összeilleszthetôek. Az átfedésbe ke-
rült területek ábrázolása közt jelentôs 
különbség van, de a bemutatott terü-
let alapján megállapítható, hogy az 
1857-es térkép keleti irányú folytatása 
az 1858-as lap

Méretarány és vetület
A térképszerkesztési módszer valamennyi felfedezô vázlatán hasonló. Különbség csak a kezdômeridián 
megválasztásában van. A legtöbb felfedezô a Greenwichtôl kezdve jelölte a hosszúságot, de a párizsi illetve 
a ferroi kezdômeridián is használatban volt.
Sokkal nagyobb változatosság van a mértékléc feltüntetésében és a mértékegységek megválasztásában. A 
méretarányt általában mértékléc segítségével adták meg. A mértékléc hosszát a földrajzi fokhálózathoz 
igazították. A gömbi fôkörön (Egyenlítô) mért 1º különbözô arányú felosztása jelentette az egységet, amit 
mérföldnek neveztek. Az egyes országok különbözô értékû mérföldet használtak. Az utazók a saját orszá-
guk valamelyik elfogadott mérföldét használták, de mindig feltüntették a pontos nevét és az osztás értékét. 
Magyar László az 1857-es térképen nem adott meg méretarányt. Az 1858-as térképen az angol mérföldet 
használta, ami 1º-on 60 mérföldet jelent. A kiadásra átszerkesztett térképeknél a méretarányt már a kiadó 
a saját belátása szerinti módon és mértékegységgel jelölte.
Ha elvonatkoztatunk a térképkészítés módjától még azt is ki lehet jelenteni, hogy a térképek négyzetes 
hengervetületben készültek. Ez a megállapítás szigorúan véve csak a fokhálózatra igaz, valójában vetület 
nélküli térképekrôl lehet beszélni. A négyzetes fokhálózat az üres térképlapra elôzetesen felszerkesztett, 
geodéziai koordinátarendszerként fogható fel. Ebben helyezte el a településeket és a vízhálózatot.
A fent leírt megállapításokhoz a korabeli térképek egymással és napjaink vízhálózati térképével – térinfor-
matikai módszerekkel – elvégzett összehasonlítása alapján jutottunk el. A digitalizált térképek látványosan 
megjelenítik a szerkesztési hibákat, torzításokat és az utólagos módosítások helyes vagy téves döntéseit. 
(4/a, b, c, d. térkép)

Kivonat Dél-Afrika földképébôl szerkesztette 1858-ban Magyar László.  
(Kolozsvár, ChJFT – 450×330 mm fekvô)
A hosszmérésbôl adódó tévedés Magyar László térképein jellemzôen a parallelkörök mentén 
nyugat–keleti irányba terjedô hiba. Ezen a térképen megállapítható, hogy amint Yah-Quilem 
felé, északi irányba haladt a meridiánok mentén is jelentkezik a hossztorzulás. A Cassaiba ömlô 
Lulua folyó (Lu-lua) torkolatát három szélességi fokkal délebbre jelölte, mint kellett volna.

Dél-Afrika térképe, a 8dik és 15dik szélességi, s a 11dik és 19dik 
hoszasági fokok között. Készitve Magyar László által 1857 évben. 
(Budapest, MTA – 760×570 mm fekvô)
Ekkora területet, ilyen tartalmi sûrûséggel Magyar László csak 
alaptérképek segítségével szerkeszthetett. Térképének fô érté-
ke az egyes népcsoportok területének lehatárolásában van. Ez 
az elsô kötetébôl is kiderül, amelyhez ezt a térképet mellékelte. 
Levelezésébôl egyértelmûen tudjuk, hogy közel harminc tudo-
mányos munkát kapott Európából, amik segíthették a térkép-
lap teljes egészének kitöltését.



agyar László leveleiben többször is utalt a térképeire. Ezeket az 
útjairól készített beszámolókhoz mellékelve küldte el Magyar-

országra. Sajnos nem zárható ki, hogy egyes levelei útközben elvesz-
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az egyik legegyszerûbb, becslésen alapuló mérési eljárást alkalmazta: 
egy ismert helyrôl kiindulva a megtett napi távolságból határozta meg 
a helyzetét, ami esetenként jelentôs hibákat eredményezett.
A fenti mérési hibára enged következtetni a két kéziratos térképen ta-
lálható rendszeres hiba is. Ezt leginkább a két térkép átfedésébe esô 

Cuanza folyó képe és a környezô települések szemléltetik. Az említett 
folyót az 1858-ban készített térképhez képest majdnem egy teljes fokkal 
keletebbre tette az 1857-es térképen, miközben a Benguela és a közel 
észak–déli futású tengerpart helyes hosszúság alatt van. Az 1858-ra dá-
tumozott térképen a Cassai a folyam keleti hosszúság 23º alatt látszik, 
ami valójában egy fokkal nyugatabbra, a 22º mentén folyik észak felé.
A hosszmérésbôl adódó tévedés Magyar László térképein jellemzôen 
a szélességi körök mentén nyugat–keleti irányba terjedô hiba. Az 
1858-as térképén a meridiánok mentén is jelentkezik a hossztorzulás. 
A Cassaiba ömlô Lulua folyó (Lu-lua) torkolatát három szélességi fok-
kal délebbre jelölte, mint kellett volna.
Mindezek megerôsítik a leírásaiból is kikövetkeztethetô feltevést, hely-
meghatározásaihoz Magyar László nem végzett mûszeres méréseket. 
Ennek ellenére az 1858-ban szerkesztett térképe meglepôen helyesen 
ábrázolja a Kongó és Zaire vízválasztóján található folyóhálózatot.
Kizárólag csillagászati megfigyelésekkel nem lehet ilyen pontosságú 
térképet szerkeszteni. Ez csak akkor lehetséges, ha rendelkezett már 
térképekkel és földrajzi leírásokkal. Levelezésébôl egyértelmûen tud-
juk, hogy közel harminc tudományos munkát kapott Európából. Ezek 
már kellô alapot adnak a térképezéshez. (3. térkép)
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Dél-Afrika 19. századi felfedezôinek 
útvonalai.
A térképek megegyezô nagyságú te-
rületeket mutatnak be. A korábbi tér-
kép nagyobb papírméretébôl adódik, 
hogy az nagyobb méretarányú. A fok-
hálózati vonalak segítségével – azo-
nos méretarány esetén – a térképek 
összeilleszthetôek. Az átfedésbe ke-
rült területek ábrázolása közt jelentôs 
különbség van, de a bemutatott terü-
let alapján megállapítható, hogy az 
1857-es térkép keleti irányú folytatása 
az 1858-as lap

Méretarány és vetület
A térképszerkesztési módszer valamennyi felfedezô vázlatán hasonló. Különbség csak a kezdômeridián 
megválasztásában van. A legtöbb felfedezô a Greenwichtôl kezdve jelölte a hosszúságot, de a párizsi illetve 
a ferroi kezdômeridián is használatban volt.
Sokkal nagyobb változatosság van a mértékléc feltüntetésében és a mértékegységek megválasztásában. A 
méretarányt általában mértékléc segítségével adták meg. A mértékléc hosszát a földrajzi fokhálózathoz 
igazították. A gömbi fôkörön (Egyenlítô) mért 1º különbözô arányú felosztása jelentette az egységet, amit 
mérföldnek neveztek. Az egyes országok különbözô értékû mérföldet használtak. Az utazók a saját orszá-
guk valamelyik elfogadott mérföldét használták, de mindig feltüntették a pontos nevét és az osztás értékét. 
Magyar László az 1857-es térképen nem adott meg méretarányt. Az 1858-as térképen az angol mérföldet 
használta, ami 1º-on 60 mérföldet jelent. A kiadásra átszerkesztett térképeknél a méretarányt már a kiadó 
a saját belátása szerinti módon és mértékegységgel jelölte.
Ha elvonatkoztatunk a térképkészítés módjától még azt is ki lehet jelenteni, hogy a térképek négyzetes 
hengervetületben készültek. Ez a megállapítás szigorúan véve csak a fokhálózatra igaz, valójában vetület 
nélküli térképekrôl lehet beszélni. A négyzetes fokhálózat az üres térképlapra elôzetesen felszerkesztett, 
geodéziai koordinátarendszerként fogható fel. Ebben helyezte el a településeket és a vízhálózatot.
A fent leírt megállapításokhoz a korabeli térképek egymással és napjaink vízhálózati térképével – térinfor-
matikai módszerekkel – elvégzett összehasonlítása alapján jutottunk el. A digitalizált térképek látványosan 
megjelenítik a szerkesztési hibákat, torzításokat és az utólagos módosítások helyes vagy téves döntéseit. 
(4/a, b, c, d. térkép)

Kivonat Dél-Afrika földképébôl szerkesztette 1858-ban Magyar László.  
(Kolozsvár, ChJFT – 450×330 mm fekvô)
A hosszmérésbôl adódó tévedés Magyar László térképein jellemzôen a parallelkörök mentén 
nyugat–keleti irányba terjedô hiba. Ezen a térképen megállapítható, hogy amint Yah-Quilem 
felé, északi irányba haladt a meridiánok mentén is jelentkezik a hossztorzulás. A Cassaiba ömlô 
Lulua folyó (Lu-lua) torkolatát három szélességi fokkal délebbre jelölte, mint kellett volna.

Dél-Afrika térképe, a 8dik és 15dik szélességi, s a 11dik és 19dik 
hoszasági fokok között. Készitve Magyar László által 1857 évben. 
(Budapest, MTA – 760×570 mm fekvô)
Ekkora területet, ilyen tartalmi sûrûséggel Magyar László csak 
alaptérképek segítségével szerkeszthetett. Térképének fô érté-
ke az egyes népcsoportok területének lehatárolásában van. Ez 
az elsô kötetébôl is kiderül, amelyhez ezt a térképet mellékelte. 
Levelezésébôl egyértelmûen tudjuk, hogy közel harminc tudo-
mányos munkát kapott Európából, amik segíthették a térkép-
lap teljes egészének kitöltését.



agyar László leveleiben többször is utalt a térképeire. Ezeket az 
útjairól készített beszámolókhoz mellékelve küldte el Magyar-

országra. Sajnos nem zárható ki, hogy egyes levelei útközben elvesz-
tek. Ez a tény is hozzájárul, hogy Magyar László hagyatéki anyagának 
sorsát ez idáig nem sikerült minden kétséget kizáróan tisztázni.
Az eredeti címzetthez eljutott dokumentumok közé tartozik a Magyar 
Tudományos Akadémia Kézirattárában ôrzött, 1857-ben szerkesztett tér-
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alapján, kétszeres kicsinyítéssel készült. Másfél évszázadon keresztül 
ez volt az egyetlen olyan ismert kéziratos térkép, amely Magyar László 
utazását ábrázolja. A kolozsvári Cholnoky-hagyatékból1 azonban 2007-
ben elôkerült egy térkép, melynek címe „Kivonat Dél-Afrika földképébôl 
szerkesztette 1858-ban Magyar László”. (2. térkép) A cím egyértelmûen 
utal a térkép szerkesztôjére, ennek ellenére elképzelhetô, hogy ez a tér-
kép nem ténylegesen a Magyar László által szerkesztett változat, hanem 

annak csak egy másolata. A tartalmi elemek alapján bizonyítható, hogy 
ezt a 2007-ben megtalált térképet közvetett vagy, akár közvetlen módon 
ismerte az August Petermann Földrajzi Közleményeiben 1860-ban meg-
jelent – Magyar László utazásait bemutató – térkép szerkesztôje.

Terepi mérések és térképszerkesztés
A 19. századi Afrika-utazók általában nem rendelkeztek precíz geo-
déziai mûszerekkel, ráadásul az ehhez szükséges alapponthálózatot 
is csak a múlt század elején építették ki. A felfedezôk esetében nem 
is volt elvárható, hogy térképeiket geodéziai pontossággal készítsék. 
Legfôbb mûszerük az óra és a barométer volt.
Magyar László tudósításaiban beszámol, hogy csillagászati megfigye-
lések alapján határozta meg helyzetét, de azt nem említi, hogy bármi-
lyen mûszert is használt volna. Leveleibôl kiderül, hogy amennyiben 
létrejön az együttmûködés a portugál gyarmati kormányzattal, akkor 
a felméréseket a szükséges mûszerekkel folytatta volna. Valószínûleg 
az egyik legegyszerûbb, becslésen alapuló mérési eljárást alkalmazta: 
egy ismert helyrôl kiindulva a megtett napi távolságból határozta meg 
a helyzetét, ami esetenként jelentôs hibákat eredményezett.
A fenti mérési hibára enged következtetni a két kéziratos térképen ta-
lálható rendszeres hiba is. Ezt leginkább a két térkép átfedésébe esô 

Cuanza folyó képe és a környezô települések szemléltetik. Az említett 
folyót az 1858-ban készített térképhez képest majdnem egy teljes fokkal 
keletebbre tette az 1857-es térképen, miközben a Benguela és a közel 
észak–déli futású tengerpart helyes hosszúság alatt van. Az 1858-ra dá-
tumozott térképen a Cassai a folyam keleti hosszúság 23º alatt látszik, 
ami valójában egy fokkal nyugatabbra, a 22º mentén folyik észak felé.
A hosszmérésbôl adódó tévedés Magyar László térképein jellemzôen 
a szélességi körök mentén nyugat–keleti irányba terjedô hiba. Az 
1858-as térképén a meridiánok mentén is jelentkezik a hossztorzulás. 
A Cassaiba ömlô Lulua folyó (Lu-lua) torkolatát három szélességi fok-
kal délebbre jelölte, mint kellett volna.
Mindezek megerôsítik a leírásaiból is kikövetkeztethetô feltevést, hely-
meghatározásaihoz Magyar László nem végzett mûszeres méréseket. 
Ennek ellenére az 1858-ban szerkesztett térképe meglepôen helyesen 
ábrázolja a Kongó és Zaire vízválasztóján található folyóhálózatot.
Kizárólag csillagászati megfigyelésekkel nem lehet ilyen pontosságú 
térképet szerkeszteni. Ez csak akkor lehetséges, ha rendelkezett már 
térképekkel és földrajzi leírásokkal. Levelezésébôl egyértelmûen tud-
juk, hogy közel harminc tudományos munkát kapott Európából. Ezek 
már kellô alapot adnak a térképezéshez. (3. térkép)
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térképeinek értékelése

M

Dél-Afrika 19. századi felfedezôinek 
útvonalai.
A térképek megegyezô nagyságú te-
rületeket mutatnak be. A korábbi tér-
kép nagyobb papírméretébôl adódik, 
hogy az nagyobb méretarányú. A fok-
hálózati vonalak segítségével – azo-
nos méretarány esetén – a térképek 
összeilleszthetôek. Az átfedésbe ke-
rült területek ábrázolása közt jelentôs 
különbség van, de a bemutatott terü-
let alapján megállapítható, hogy az 
1857-es térkép keleti irányú folytatása 
az 1858-as lap

Méretarány és vetület
A térképszerkesztési módszer valamennyi felfedezô vázlatán hasonló. Különbség csak a kezdômeridián 
megválasztásában van. A legtöbb felfedezô a Greenwichtôl kezdve jelölte a hosszúságot, de a párizsi illetve 
a ferroi kezdômeridián is használatban volt.
Sokkal nagyobb változatosság van a mértékléc feltüntetésében és a mértékegységek megválasztásában. A 
méretarányt általában mértékléc segítségével adták meg. A mértékléc hosszát a földrajzi fokhálózathoz 
igazították. A gömbi fôkörön (Egyenlítô) mért 1º különbözô arányú felosztása jelentette az egységet, amit 
mérföldnek neveztek. Az egyes országok különbözô értékû mérföldet használtak. Az utazók a saját orszá-
guk valamelyik elfogadott mérföldét használták, de mindig feltüntették a pontos nevét és az osztás értékét. 
Magyar László az 1857-es térképen nem adott meg méretarányt. Az 1858-as térképen az angol mérföldet 
használta, ami 1º-on 60 mérföldet jelent. A kiadásra átszerkesztett térképeknél a méretarányt már a kiadó 
a saját belátása szerinti módon és mértékegységgel jelölte.
Ha elvonatkoztatunk a térképkészítés módjától még azt is ki lehet jelenteni, hogy a térképek négyzetes 
hengervetületben készültek. Ez a megállapítás szigorúan véve csak a fokhálózatra igaz, valójában vetület 
nélküli térképekrôl lehet beszélni. A négyzetes fokhálózat az üres térképlapra elôzetesen felszerkesztett, 
geodéziai koordinátarendszerként fogható fel. Ebben helyezte el a településeket és a vízhálózatot.
A fent leírt megállapításokhoz a korabeli térképek egymással és napjaink vízhálózati térképével – térinfor-
matikai módszerekkel – elvégzett összehasonlítása alapján jutottunk el. A digitalizált térképek látványosan 
megjelenítik a szerkesztési hibákat, torzításokat és az utólagos módosítások helyes vagy téves döntéseit. 
(4/a, b, c, d. térkép)

Kivonat Dél-Afrika földképébôl szerkesztette 1858-ban Magyar László.  
(Kolozsvár, ChJFT – 450×330 mm fekvô)
A hosszmérésbôl adódó tévedés Magyar László térképein jellemzôen a parallelkörök mentén 
nyugat–keleti irányba terjedô hiba. Ezen a térképen megállapítható, hogy amint Yah-Quilem 
felé, északi irányba haladt a meridiánok mentén is jelentkezik a hossztorzulás. A Cassaiba ömlô 
Lulua folyó (Lu-lua) torkolatát három szélességi fokkal délebbre jelölte, mint kellett volna.

Dél-Afrika térképe, a 8dik és 15dik szélességi, s a 11dik és 19dik 
hoszasági fokok között. Készitve Magyar László által 1857 évben. 
(Budapest, MTA – 760×570 mm fekvô)
Ekkora területet, ilyen tartalmi sûrûséggel Magyar László csak 
alaptérképek segítségével szerkeszthetett. Térképének fô érté-
ke az egyes népcsoportok területének lehatárolásában van. Ez 
az elsô kötetébôl is kiderül, amelyhez ezt a térképet mellékelte. 
Levelezésébôl egyértelmûen tudjuk, hogy közel harminc tudo-
mányos munkát kapott Európából, amik segíthették a térkép-
lap teljes egészének kitöltését.



térképet megnézvén két kérdés merül föl a szemlélôben: hogyan készíthetett egy ilyen, vi-
szonylag nagy felbontású – kb. 1:1 200 000-es – térképet Magyar László, és milyen méré-

si módszereket használt a szerzô. A kérdés azért érdekes, mert az ismertté vált hagyatékában nem 
szerepelt mûszer, ô pedig Fiúméban a tengerészeti középiskolában tanult térképészetet, továbbá 
egy fél évig csillagászati mérést Havannában. A rajzolás kivitelezésében is van egy-két érdekes mo-
mentum: a köztudottan szemproblémával küzdô Magyar László hogyan tudott ilyen finom rajzolatú 
térképet készíteni? A megválaszolatlan kérdések problémái azonban ez eltörpülnek a terepi gyûjtés 
óriási adatmennyiségéhez képest.
Magyar László utazásai során valószínûleg a Nagy Felfedezések korának alapvetô módszereit használ-
ta: néhány pontot bemért, azokat felvitte egy – a négyzethálóból kikövetkeztethetôen – a meridiánok-
ban hossztartó (Cassini-Soldner féle) hengervetület koordinátarendszerébe. Terepi ismereteire  
támaszkodva a közöttes területekre berajzolta a folyókat, településeket. 
Ezáltal a térkép mérhetôsége kétséges, így mai fogalmaink szerint inkább helyszínrajznak tekinthetô, 
ahol a földrajzi objektumok pozíciói jók, azonban fokhálózati helyük nem. Pl. Pungo Andungo por-
tugál erôd valóban a Cuanza folyótól északra, annak délre fordulásától viszont nyugatra helyezkedik 
el, de a valósághoz képest bô száz kilométerrel keletebbre rajzolta be (a példa térképen lilával van ki-
emelve). Az egyes települések helye sajnos nem igazán bizonyító erejû a térkép pontossága szem-
pontjából, hiszen a helyôrséggel ellátott portugál telepeken kívül jóformán nincs más beazonosítható 
település a vidéken. Ez azonban inkább az afrikai településszerkezetbôl következik, semmint Magyar 
László pontatlanságaiból. Az afrikai falvak ugyanis idônként „elköltöznek”, és lakosai új helyen építik 
fel ugyanazon a néven a falut. A vízrajz viszont bizonyító erejû. Tényleg jól ismerte a terepet és min-
den, a térképen szereplô folyó a megfelelô pozícióban van. A folyó futásának rajza nem mindig fedi 
a valóságot; az élesebb kanyart ívként ábrázolja például, de a források egymáshoz képesti pozíciója 
azonban a legjobb a kortárs térképek között. A Cubango és Cuanza forrásvidékének és a vízválasztók-
nak a meghatározása csak évtizedekkel késôbbi térképeken szerepel ugyanígy helyesen, és természe-
tesen pontosabban. Magyar László neve tehát joggal szerepel a legnagyobb földrajzi felfedezôk között.

magyar lászló  
kéziratos térképe

A
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agyar László utazásai során a többféle megfigyelés mel-
lett – többé-kevésbé rendszeresen – idôjárásra vonatkozó 

méréseket is végzett. Elsôsorban a hômérsékleti adatokat jegyez-
te fel. Mérôeszköze egy Réaumur típusú hômérô volt, amely a 
víz fagyáspontját 0 foknak, forráspontját 80 foknak vette. Nap-
jainkra ez a francia típusú eszköz már kiment a divatból, és az 
angolszász hagyományú országok is lassan áttérnek a világszer-
te egységesen használt Celsius rendszerre. Idôjárási mérésnek 
tekinthetô a légnyomás mérése is; azonban írásaiból kitûnik, 
hogy ezt a sokkal ritkábban végzett mérést elsôsorban a terület 
magasságának meghatározására használta, így ennek meteoroló-
giai értéke nincs.
Mérései nem voltak rendszeresek. Alkalmanként naponta elvé-
gezte azokat és rögzítette az adatokat, máskor azonban hosszú 
kihagyások vannak naplójában. A mérés idôpontja sem volt állan-
dó; gyakran a napi szélsôségeket – a leghidegebb ill. a legmele-
gebb órák hômérsékletét – adja meg. Azonban ebbôl is lehet ér-
dekességeket kihámozni, mint pl. a trópusi fronttal érkezô gyors 
és nagymértékû változások esetében tette azt.
Magyar László átfogó klimatológiai megfigyelései, leírásai ér-
tékes hozzájárulások a bejárt területek földrajzi leírásaihoz. 
Benguelában és Bihé-ben bizonyára több éves tapasztalatait fog-
lalja össze, de azokon a vidékeken, ahol csak átutazott, a helyi 
emberektôl kapott információkat dolgozta fel. Ezeket ellenôrizni 
– pontosabban fogalmazva összehasonlítani – lehet a mai, hiva-
talos méréseken alapuló adatsorokkal. 

Magyar László adatai és megfigyelései sajnos gyakorlatilag nem 
kerültek be a tudományos körök látóterébe. Kivételnek tekinthetõ 
Balla Károly akadémikus részérõl ismert reagálás, aki Sebestyén 
Éva által az MTA kézirattárában fellelt meteorológiai vonatkozású 
írásában foglalkozik Magyar megfigyeléseivel  
és méréseivel. (MTAK Kézirattár RAL K 974 31/1857) 

1. Balla Károly példája Magyar László hômérséklet mérésére  
(a mérési adat zárójelben Celsius fokban is megadott)

Ben gu elá ból Bihébe vezetõ elsõ útja során végzett mérések  
1849. január 15. (Benguela síkján) „A nap éppen legforróbb suga-
rait lövellte a térségre, s a hévmérõ 42 R fokot (52,5 C°) mutatott”.
Január 18. „A hévmérõ itt az árnyékban 26 R fokot (32,5 C°)  
mutatott, az árnyéktalan sziklás Makángókban pedig 35 R fokra 
(43,75 C°) is felszállt”.
Január 24. „Estve erõs villámlással és mennydörgéssel nagy zá-
por állott be, mely azután csendesen permetezõ esõvé változott, 
mitõl a levegõ egészen felfrissült, úgy hogy éjjel a hévmérõ 19 R 
fokot (23,75 C°) mutatott”.

Hámbóországban
Február 1. „…az erdõ szélén … a karaván délutáni két és három 
óra között szálla meg. A hévmérõ e magasságokon az említett 
idõtájban 22 R fokon (27,5 C°) állott”. 
Február 5. „A hévmérõ déltájban 26 R fokon (32,5 C°) állott, de a 
legott bekövetkezett záporesõ alatt 20 fokra (25 C°) szállott”.

2. Balla Károly példái Magyar László éghajlatra  
vontakozó megfigyeléseire

Példa 1: A partvidéken
Benguelában az éghajlat felettébb egészségtelen. A beljebb való 
tartományokban rendes váltakozással beállani szokott száraz és 
esõs évszakok itt nem tapasztalhatók, mert a szárazság mindig 
uralkodó, s csak néha-néha vannak esõzések. Azonban itt is két 
különbözõ évszak van, melyekben nagyobb vagy kisebb forróság 
uralkodik, s melyek, bizonyos okoknál fogva, jobb vagy rosszabb 
befolyást gyakorolnak az ember egészségére. Május, június, júli-
us, augusztus és szeptember havakban, midõn a Nap az éjszaki 
félgömbön mulat, a levegõ, a tengerpartok közelében bizonyos 
szélességre kelet felé, nappal ködös, s ekkor a hévmérõ ritkán 
mutat 20 R foknál (25 C°) többet. Ellenben a többi hónapok alatt, 
midõn a Nap a déli félgömbön mulat, s ide-oda jártában kétszer 
függõlegesen lövelli sugárait a benguelai sík vidékre, oly roppant 
forróság uralkodik, hogy az csaknem kiállhatatlan volna, ha a  
tenger felõl rendesen déltájban fúvó passzátszél (viração) annak 
erejét nem mérsékelné; a hévmérõ akkor 28, sõt 34 R fokot  
(35-42,5 C°) is mutat az árnyékban.
Csak ekkor, kivált március és április havakban tapasztalják az eu-
rópaiak az itteni éghajlat öldöklõ befolyását, azért azon évszakot 
közönségesen „carneirado”-nak, azaz húsnyúzónak nevezik.
Magyarázat a leíráshoz: A trópusi konvergencia zóna (ITCZ)  
januárban Angola területén csaknem észak-déli irányban húzó-
dik a hideg Benguela-áramlás partvidéket hûtõ hatása miatt.  
Ekkor valóban dél-nyugatról fújnak a passzát szelek (l. ábra)

Példa 2: Hámbóország éghajlatának leírása
Az idõszakos esõzéseket Dél-Afrika belsejében egymástól 
különbözõ két szakaszra lehet osztani, a kis és nagy esõk szaka-
szára, melyek mintegy 30 napi, ha nem is egészen esõtlen idõ-
köz által elválasztvák. Október, november és december havakban 
az esõk szaporák, de nem mindennaposak, januárban esõtlen 
idõköz van, vagyis inkább csak gyéren esik (Huambó [2. ábra]  
diagramján ez a szárazabb idõszak inkább februárban van);  
február, március és április havakban pedig felette bõ esõk esnek,  
s mondhatni mindennaposak. Ekkor az elébbi esõzés folytában 
elázott földön hamar beállanak a kiöntõ vízáradások, melyek  
csak májusban enyésznek el egészen. 

magyar lászló  
id�járásra – éghajlatra  

vonatkozó mérései  
és megfigyelései

M

délkeleti passzát

északkeleti passzát

más összeáramlási övek

trópusi konvergencia zóna (ITCZ)

A trópusi konvergencia zóna (ITCZ) helyzete januárban
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méréseket is végzett. Elsôsorban a hômérsékleti adatokat jegyez-
te fel. Mérôeszköze egy Réaumur típusú hômérô volt, amely a 
víz fagyáspontját 0 foknak, forráspontját 80 foknak vette. Nap-
jainkra ez a francia típusú eszköz már kiment a divatból, és az 
angolszász hagyományú országok is lassan áttérnek a világszer-
te egységesen használt Celsius rendszerre. Idôjárási mérésnek 
tekinthetô a légnyomás mérése is; azonban írásaiból kitûnik, 
hogy ezt a sokkal ritkábban végzett mérést elsôsorban a terület 
magasságának meghatározására használta, így ennek meteoroló-
giai értéke nincs.
Mérései nem voltak rendszeresek. Alkalmanként naponta elvé-
gezte azokat és rögzítette az adatokat, máskor azonban hosszú 
kihagyások vannak naplójában. A mérés idôpontja sem volt állan-
dó; gyakran a napi szélsôségeket – a leghidegebb ill. a legmele-
gebb órák hômérsékletét – adja meg. Azonban ebbôl is lehet ér-
dekességeket kihámozni, mint pl. a trópusi fronttal érkezô gyors 
és nagymértékû változások esetében tette azt.
Magyar László átfogó klimatológiai megfigyelései, leírásai ér-
tékes hozzájárulások a bejárt területek földrajzi leírásaihoz. 
Benguelában és Bihé-ben bizonyára több éves tapasztalatait fog-
lalja össze, de azokon a vidékeken, ahol csak átutazott, a helyi 
emberektôl kapott információkat dolgozta fel. Ezeket ellenôrizni 
– pontosabban fogalmazva összehasonlítani – lehet a mai, hiva-
talos méréseken alapuló adatsorokkal. 

Magyar László adatai és megfigyelései sajnos gyakorlatilag nem 
kerültek be a tudományos körök látóterébe. Kivételnek tekinthetõ 
Balla Károly akadémikus részérõl ismert reagálás, aki Sebestyén 
Éva által az MTA kézirattárában fellelt meteorológiai vonatkozású 
írásában foglalkozik Magyar megfigyeléseivel  
és méréseivel. (MTAK Kézirattár RAL K 974 31/1857) 

1. Balla Károly példája Magyar László hômérséklet mérésére  
(a mérési adat zárójelben Celsius fokban is megadott)

Ben gu elá ból Bihébe vezetõ elsõ útja során végzett mérések  
1849. január 15. (Benguela síkján) „A nap éppen legforróbb suga-
rait lövellte a térségre, s a hévmérõ 42 R fokot (52,5 C°) mutatott”.
Január 18. „A hévmérõ itt az árnyékban 26 R fokot (32,5 C°)  
mutatott, az árnyéktalan sziklás Makángókban pedig 35 R fokra 
(43,75 C°) is felszállt”.
Január 24. „Estve erõs villámlással és mennydörgéssel nagy zá-
por állott be, mely azután csendesen permetezõ esõvé változott, 
mitõl a levegõ egészen felfrissült, úgy hogy éjjel a hévmérõ 19 R 
fokot (23,75 C°) mutatott”.

Hámbóországban
Február 1. „…az erdõ szélén … a karaván délutáni két és három 
óra között szálla meg. A hévmérõ e magasságokon az említett 
idõtájban 22 R fokon (27,5 C°) állott”. 
Február 5. „A hévmérõ déltájban 26 R fokon (32,5 C°) állott, de a 
legott bekövetkezett záporesõ alatt 20 fokra (25 C°) szállott”.

2. Balla Károly példái Magyar László éghajlatra  
vontakozó megfigyeléseire

Példa 1: A partvidéken
Benguelában az éghajlat felettébb egészségtelen. A beljebb való 
tartományokban rendes váltakozással beállani szokott száraz és 
esõs évszakok itt nem tapasztalhatók, mert a szárazság mindig 
uralkodó, s csak néha-néha vannak esõzések. Azonban itt is két 
különbözõ évszak van, melyekben nagyobb vagy kisebb forróság 
uralkodik, s melyek, bizonyos okoknál fogva, jobb vagy rosszabb 
befolyást gyakorolnak az ember egészségére. Május, június, júli-
us, augusztus és szeptember havakban, midõn a Nap az éjszaki 
félgömbön mulat, a levegõ, a tengerpartok közelében bizonyos 
szélességre kelet felé, nappal ködös, s ekkor a hévmérõ ritkán 
mutat 20 R foknál (25 C°) többet. Ellenben a többi hónapok alatt, 
midõn a Nap a déli félgömbön mulat, s ide-oda jártában kétszer 
függõlegesen lövelli sugárait a benguelai sík vidékre, oly roppant 
forróság uralkodik, hogy az csaknem kiállhatatlan volna, ha a  
tenger felõl rendesen déltájban fúvó passzátszél (viração) annak 
erejét nem mérsékelné; a hévmérõ akkor 28, sõt 34 R fokot  
(35-42,5 C°) is mutat az árnyékban.
Csak ekkor, kivált március és április havakban tapasztalják az eu-
rópaiak az itteni éghajlat öldöklõ befolyását, azért azon évszakot 
közönségesen „carneirado”-nak, azaz húsnyúzónak nevezik.
Magyarázat a leíráshoz: A trópusi konvergencia zóna (ITCZ)  
januárban Angola területén csaknem észak-déli irányban húzó-
dik a hideg Benguela-áramlás partvidéket hûtõ hatása miatt.  
Ekkor valóban dél-nyugatról fújnak a passzát szelek (l. ábra)

Példa 2: Hámbóország éghajlatának leírása
Az idõszakos esõzéseket Dél-Afrika belsejében egymástól 
különbözõ két szakaszra lehet osztani, a kis és nagy esõk szaka-
szára, melyek mintegy 30 napi, ha nem is egészen esõtlen idõ-
köz által elválasztvák. Október, november és december havakban 
az esõk szaporák, de nem mindennaposak, januárban esõtlen 
idõköz van, vagyis inkább csak gyéren esik (Huambó [2. ábra]  
diagramján ez a szárazabb idõszak inkább februárban van);  
február, március és április havakban pedig felette bõ esõk esnek,  
s mondhatni mindennaposak. Ekkor az elébbi esõzés folytában 
elázott földön hamar beállanak a kiöntõ vízáradások, melyek  
csak májusban enyésznek el egészen. 

magyar lászló  
id�járásra – éghajlatra  

vonatkozó mérései  
és megfigyelései

M

délkeleti passzát

északkeleti passzát

más összeáramlási övek

trópusi konvergencia zóna (ITCZ)

A trópusi konvergencia zóna (ITCZ) helyzete januárban



5 50

0 0

10 100

I.

73 71 75 68 52 41 35 31 41 62 75 74

II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

15 150

20 200

25

30

°C mm

250

300

páratartalom (%)

napsütéses órák száma

Huambó éghajlati diagramja
tszf. 1700 m

agyar László utazásai során a többféle megfigyelés mel-
lett – többé-kevésbé rendszeresen – idôjárásra vonatkozó 

méréseket is végzett. Elsôsorban a hômérsékleti adatokat jegyez-
te fel. Mérôeszköze egy Réaumur típusú hômérô volt, amely a 
víz fagyáspontját 0 foknak, forráspontját 80 foknak vette. Nap-
jainkra ez a francia típusú eszköz már kiment a divatból, és az 
angolszász hagyományú országok is lassan áttérnek a világszer-
te egységesen használt Celsius rendszerre. Idôjárási mérésnek 
tekinthetô a légnyomás mérése is; azonban írásaiból kitûnik, 
hogy ezt a sokkal ritkábban végzett mérést elsôsorban a terület 
magasságának meghatározására használta, így ennek meteoroló-
giai értéke nincs.
Mérései nem voltak rendszeresek. Alkalmanként naponta elvé-
gezte azokat és rögzítette az adatokat, máskor azonban hosszú 
kihagyások vannak naplójában. A mérés idôpontja sem volt állan-
dó; gyakran a napi szélsôségeket – a leghidegebb ill. a legmele-
gebb órák hômérsékletét – adja meg. Azonban ebbôl is lehet ér-
dekességeket kihámozni, mint pl. a trópusi fronttal érkezô gyors 
és nagymértékû változások esetében tette azt.
Magyar László átfogó klimatológiai megfigyelései, leírásai ér-
tékes hozzájárulások a bejárt területek földrajzi leírásaihoz. 
Benguelában és Bihé-ben bizonyára több éves tapasztalatait fog-
lalja össze, de azokon a vidékeken, ahol csak átutazott, a helyi 
emberektôl kapott információkat dolgozta fel. Ezeket ellenôrizni 
– pontosabban fogalmazva összehasonlítani – lehet a mai, hiva-
talos méréseken alapuló adatsorokkal. 

Magyar László adatai és megfigyelései sajnos gyakorlatilag nem 
kerültek be a tudományos körök látóterébe. Kivételnek tekinthetõ 
Balla Károly akadémikus részérõl ismert reagálás, aki Sebestyén 
Éva által az MTA kézirattárában fellelt meteorológiai vonatkozású 
írásában foglalkozik Magyar megfigyeléseivel  
és méréseivel. (MTAK Kézirattár RAL K 974 31/1857) 

1. Balla Károly példája Magyar László hômérséklet mérésére  
(a mérési adat zárójelben Celsius fokban is megadott)

Ben gu elá ból Bihébe vezetõ elsõ útja során végzett mérések  
1849. január 15. (Benguela síkján) „A nap éppen legforróbb suga-
rait lövellte a térségre, s a hévmérõ 42 R fokot (52,5 C°) mutatott”.
Január 18. „A hévmérõ itt az árnyékban 26 R fokot (32,5 C°)  
mutatott, az árnyéktalan sziklás Makángókban pedig 35 R fokra 
(43,75 C°) is felszállt”.
Január 24. „Estve erõs villámlással és mennydörgéssel nagy zá-
por állott be, mely azután csendesen permetezõ esõvé változott, 
mitõl a levegõ egészen felfrissült, úgy hogy éjjel a hévmérõ 19 R 
fokot (23,75 C°) mutatott”.

Hámbóországban
Február 1. „…az erdõ szélén … a karaván délutáni két és három 
óra között szálla meg. A hévmérõ e magasságokon az említett 
idõtájban 22 R fokon (27,5 C°) állott”. 
Február 5. „A hévmérõ déltájban 26 R fokon (32,5 C°) állott, de a 
legott bekövetkezett záporesõ alatt 20 fokra (25 C°) szállott”.

2. Balla Károly példái Magyar László éghajlatra  
vontakozó megfigyeléseire

Példa 1: A partvidéken
Benguelában az éghajlat felettébb egészségtelen. A beljebb való 
tartományokban rendes váltakozással beállani szokott száraz és 
esõs évszakok itt nem tapasztalhatók, mert a szárazság mindig 
uralkodó, s csak néha-néha vannak esõzések. Azonban itt is két 
különbözõ évszak van, melyekben nagyobb vagy kisebb forróság 
uralkodik, s melyek, bizonyos okoknál fogva, jobb vagy rosszabb 
befolyást gyakorolnak az ember egészségére. Május, június, júli-
us, augusztus és szeptember havakban, midõn a Nap az éjszaki 
félgömbön mulat, a levegõ, a tengerpartok közelében bizonyos 
szélességre kelet felé, nappal ködös, s ekkor a hévmérõ ritkán 
mutat 20 R foknál (25 C°) többet. Ellenben a többi hónapok alatt, 
midõn a Nap a déli félgömbön mulat, s ide-oda jártában kétszer 
függõlegesen lövelli sugárait a benguelai sík vidékre, oly roppant 
forróság uralkodik, hogy az csaknem kiállhatatlan volna, ha a  
tenger felõl rendesen déltájban fúvó passzátszél (viração) annak 
erejét nem mérsékelné; a hévmérõ akkor 28, sõt 34 R fokot  
(35-42,5 C°) is mutat az árnyékban.
Csak ekkor, kivált március és április havakban tapasztalják az eu-
rópaiak az itteni éghajlat öldöklõ befolyását, azért azon évszakot 
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esõs évszakok itt nem tapasztalhatók, mert a szárazság mindig 
uralkodó, s csak néha-néha vannak esõzések. Azonban itt is két 
különbözõ évszak van, melyekben nagyobb vagy kisebb forróság 
uralkodik, s melyek, bizonyos okoknál fogva, jobb vagy rosszabb 
befolyást gyakorolnak az ember egészségére. Május, június, júli-
us, augusztus és szeptember havakban, midõn a Nap az éjszaki 
félgömbön mulat, a levegõ, a tengerpartok közelében bizonyos 
szélességre kelet felé, nappal ködös, s ekkor a hévmérõ ritkán 
mutat 20 R foknál (25 C°) többet. Ellenben a többi hónapok alatt, 
midõn a Nap a déli félgömbön mulat, s ide-oda jártában kétszer 
függõlegesen lövelli sugárait a benguelai sík vidékre, oly roppant 
forróság uralkodik, hogy az csaknem kiállhatatlan volna, ha a  
tenger felõl rendesen déltájban fúvó passzátszél (viração) annak 
erejét nem mérsékelné; a hévmérõ akkor 28, sõt 34 R fokot  
(35-42,5 C°) is mutat az árnyékban.
Csak ekkor, kivált március és április havakban tapasztalják az eu-
rópaiak az itteni éghajlat öldöklõ befolyását, azért azon évszakot 
közönségesen „carneirado”-nak, azaz húsnyúzónak nevezik.
Magyarázat a leíráshoz: A trópusi konvergencia zóna (ITCZ)  
januárban Angola területén csaknem észak-déli irányban húzó-
dik a hideg Benguela-áramlás partvidéket hûtõ hatása miatt.  
Ekkor valóban dél-nyugatról fújnak a passzát szelek (l. ábra)

Példa 2: Hámbóország éghajlatának leírása
Az idõszakos esõzéseket Dél-Afrika belsejében egymástól 
különbözõ két szakaszra lehet osztani, a kis és nagy esõk szaka-
szára, melyek mintegy 30 napi, ha nem is egészen esõtlen idõ-
köz által elválasztvák. Október, november és december havakban 
az esõk szaporák, de nem mindennaposak, januárban esõtlen 
idõköz van, vagyis inkább csak gyéren esik (Huambó [2. ábra]  
diagramján ez a szárazabb idõszak inkább februárban van);  
február, március és április havakban pedig felette bõ esõk esnek,  
s mondhatni mindennaposak. Ekkor az elébbi esõzés folytában 
elázott földön hamar beállanak a kiöntõ vízáradások, melyek  
csak májusban enyésznek el egészen. 
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