
11

szempontból is központja a szikh életnek, itt van a Khálsza kollégium (Khalsa 
College) hatalmas és modern épülete, amelyben a szikh ifjúság közép- és fő
iskolai tanulmányait végezheti. Nem kifejezetten szikh tanintézet ugyan a lahori 
College of Punjab Chiefs („A pandzsábi főnökök kollégiuma”), de tekintettel 
arra, hogy a pandzsábi fejedelmi és egykori törzsfőnöki nemzetségek nagy 
többsége szikh, ez a tanintézet is nagy mértékben szikh, ez esetben előkelő 
születésű szikh ifjak nevelését szolgálja.

A szikhek életképességét és fejlődő irányzatát bizonyítja a két legutóbbi 
indiai népszámlálás eredménye is: 1921-től 1931-ig, vagyis a legutóbbi britin
diai népszámlálás évéig kerek egy millióval gyarapodott a számuk, ami a 
szikhek esetében kb. 30%-os szaporulatot jelent és felülmúlja úgy a hinduk, 
mint a muzulmánok tízéves szaporulatának százalékarányát. A szikhek bizo
nyára meg is érdemlik, hogy számban, erőben és jelentőségben gyarapodjanak, 
mert általában férfias, büszke és becsületes emberek, amellett pedig India 
szempontjából is hasznos, eredményes szerepet játszhatnak, mert természetes 
áthidalói lehetnek az átkos hindu-muzulmán ellentéteknek és valahol az „arany 
középúton” állva a végletek közt, elfogulatlanabbul s előítéletektől mentesebben 
szolgálhatják minden indus testvérük közös ügyét, India javát.

M AGYAR UTAZÓ LE V E L E I A BISSZIN IÁ BÓ L.
Irta Szilády Zoltán dr.

Harmadfél évvel ezelőtt meglepően érdekes levelet kaptam Abissziniából. 
Egykori kedves tanítványom, Sáska László dr. írta, akivel utoljára mint isa- 
szegi orvossal találkoztam, de már évek óta nem adott életjelt. Most egyszerre 
megtudtam, hogy válságos életfordulatok miatt hallgatott ilyen sokáig. Akkori 
feleségétől el kellett válnia, aztán halálosan megunta a hivatalos polgárélet 
apró-cseprő bajait és elhatározta, hogy kivándorol.

Ebben a döntő lépésben nagy része volt annak, hogy új házasságra lépett 
és magához hasonló, eleven, kalandvágyó, bátor, jókedvű feleséget talált, aki 
kész volt vele útrakelni és pedig egyenest a legsötétebb Afrika veszedelmei közé.

Azóta Sáska László ismertnevű utazó lett. Érdekes cikkei jelentek meg 
különböző magyar lapokban és mások is írtak róla. Megtudtuk, hogy az első 
nélkülözések után csakhamar Ras Dessita fejedelemnek, Szidamo ország kirá
lyának udvari orvosa lett és így most az olasz-abisszin háborúval kapcsolatban 
kétszeresen érdekessé vált számunkra ez a bátor magyar kutató. Azt hiszem, 
hogy a magyar közönséggel szemben kedves kötelességet teljesítek, amidőn 
róla, mint hozzá legközelebb álló, elbeszélek egyet-mást és számotadok kuta
tásairól, leveleiről. Mert azóta alig múlt hónap, hogy ne kaptam volna tőle
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néhány sort és néha hosszabb, sok szeretettel és megható ragaszkodással tele 
írásokat.

A kiutazás körülményeivel nem sokat foglalkozik. Csak a levelekkel kül
dött képekből tudom meg, hogy a Majella nevű olasz gőzössel indultak el 
Cataniából. A következő képek már a Vöröstenger partjáról beszélnek. Nem 
közölni való, igen gyönge fölvételek, látszik, hogy akkor kezdte tanulgatni a 
fényképezést. Talán Dsibutiban szálltak partra először, mert ma is szidja a 
franciákat, akik elvették a fegyvereit és azóta sem adták vissza. Hogy aztán 
mit kezdett fegyver nélkül és hogyan indult neki a fekete világrésznek, azt egy 
szóval sem említi, csak annyit tudtam kiolvasni a sorok közt, hogy a Szomáli 
félszigeten keresztül elbarangoltak majdnem az egyenlítőig. Itt azlán, kissé 
túlságosan meleg lévén, gondoltak egyet, északnak fordultak és az olasz Szo
máli gyarmatokon keresztül, ismeretlen, járatlan területeken át, sivatagokon 
és őserdőkön keresztül eljutottak Abisszínia magas hegyvidékére, majd a fő
városba, Addisz Abebába. Itt aztán hosszabb időre megállapodott, hogy terv
szerű munkát kezdjen, önfenntartását is biztosítsa és tudományos kutatásait 
is elkezdhesse. Itt tűnik ki, hogy mi volt az a titkos törekvés, amely ezt az 
elszánt, szikár, majdnem törékeny szervezetű kis embert elvezette a marosparti 
Nagyenyedtől Afrika közepéig . . .

A regényíró szép rendjében elmesélheti, hogyan jutott el egy székely 
legényke, a Hargita remetéje, Ábel Amerikába. Én nem írhatok ilyent, de ha 
Sáska László élete mégis regénynek indul, ez már az ő érdeme.

Regényhős volt ő már akkor is, amikor 12 éves korában bemutatta nekem, 
akkori tanárának, az osztály legszebb bogárgyűjteményét. Csöndes, zárkózott 
kis fiú volt, érzékeny, könnyen sértődő, tele Robinsonos hajlamokkal. Ritkán 
jött velem kutató kirándulásaimra. Inkább egymagában indult el, hogy hátha 
valami nagy szerencsét tesz, hátha valami csodát fedez föl . . . Családja sokat 
nyugtalankodott többnapos csavargásai miatt. Rémülettel hallgatták, hogy 
egyedül jár az erdőkben s a tanár úr rossz példamutatására már a veszélyes 
barlangokba is bemerészkedik. És valóban így volt.

Akkoriban történt, hogy a topánfalvi Lucsia barlangban csontokat talál
tak. Az első híradásra odautaztam és a barlangi medve csontjain a kőkori ős
ember készítményeit ismertem meg. Erre az útra legügyesebb nagydiákomat, 
Pávay-Vajna Ferencet vittem segítőül, akinek értékes geológiai munkásságát, 
kútfúrásait azóta mindnyájan ismerjük. Most utólag jut eszembe, hogy László 
fiúnak talán rosszul eshetett, hogy erre a nevezetes útra mást vittem. De már 
akkor elhatározta, hogy ő egy külön barlangot fog fölfedezni. És ettől az elha
tározástól nem is tágított. Ezt az útját is titokban és egyedül hajtotta végre, 
csoda, hogy ott nem veszett a runki sziklák gyomrában. Tordáról indult el és 
Runk mellett, Erdély egyik legszebb, szakadékos völgyében, a Runki szorosban 
bogarászott. Ott látta meg azt a fenyegető barlangtorkolatot, amelybe addig 
senki sem merészelt behatolni. Szinte hihetetlennek látszik, hogy ez a kis diák 
— akkor talán 17 éves lehetett — miként kutathatta föl azt a barlangot. Mert 
nemcsak hogy benne járt, hanem a topánfalvi példa nyomán haladva pontosan 
fölmérte és térképezte is a barlangot. Ez a rajz ma is megvan letétben dr. Ka- 
dic őrizete alatt a Magyar Földtani Intézetben. A barlang leírása nem volt meg. 
Ezt azonban most Abisszíniában emlékezetből készítette el számomra és onnan 
küldtt el egyik levelében.

Nem írhatom ide ennek a kalandos, regényes barlangjárásnak a történetét 
és a helyleírást. Csak annyit említek meg, hogy egy becsületes runki oláh parszt
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volt a kísérője, aki végül a mentőkötélen hűségesen kivontatta a fiatal turistát 
a bizonytalan üreg torkából.

„A barlang azután sem hagyott pihenni” — így fejezi be leírását. — 
,,A maga rejtelmességével még egyszer magához vonzott, de hajszállal se ju
tottam előbbre akkor sem, mint az első alkalommal. Közben bújtam a vidéket, 
a rengeteg erdőket és egy ilyen alkalommal Lunka Lárgán, a Runki szoros 
túlsó végében, egy sziklafal tövében majdnem függőleges, iszonyú mélységű 
barlangbejáratra bukkantam.

„A további kutatásokban meggátolt a világháború. Az a kedvenc tervem, 
hogy ezt a rejtelmes barlangot földerítsem, örökre csak terv maradt, mint annyi 
sok más terv az ember életében. Közben az én szekerem rúdját az égiek Afrika 
felé irányították, más barlangok, más rejtelmek kutatására. Most az otthoniaké 
a föladat, fényt deríteni arra a barlangra, amelyik nekem annyi hidegrázós 
gyönyörűséget és annyi álmatlan éjszakát okozott . . .”

Az isaszegi vasúti orvos most már Abisszinia úttalan utait járja, de a lelke 
ime vissza-visszatér a kedves Erdélybe és oroszlánvadászat közben is ott jár 
gondolatban a Runki szoros rejtelmei között.

De lássuk most már, mit ír nekem Sáska doktor első levelében.
„Bizonyára csodálkozol, hogy Afrikából kapód a levelemet, akit még min

dég Magyarországon képzelsz, azonban Amri ia Mungu — Allah úgy akarta — 
és jelenleg Abisszinia fővárosában tartózkodom megjárva Erithreát, Olasz Szo- 
máli földet — feleségestől. De nem azzal az asszonnyal, akit Te ismersz, hanem 
a második feleségemmel, aki a puskát úgy forgatja, akárcsak én, úgy lovagol, 
vadászik, úgy nélkülöz, aki nem reflektál semmi nőies simogatásra és akinek 
az ajkát még panaszszó nem hagyta el . . . Magyarországi munkálkodásom 
minden értékét elkótyavetyélve nekivágtunk ketten a nagy Afrikának. És most 
itt vagyunk. Olasz Szomáliföld rettenetes melegével majd töpörtyűvé aszalt, 
hiszen az egyenlítő felett 3 foknyira tartózkodtunk legtovább.

Sáska László dr. és felesége vadászaton Olasz Szomáliban. Az elejtett vadak: egy zsiráfgazella és egy
keselyűfejü gyöngytyúk.
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„De nekem, mint erdélyi embernek, hegy kellett. Átjöttünk Abissziniába. 
Itt aztán már van hegy, több, mint kellene! Őstermészet, ősemberek és minden, 
amit az ember Afrikától vár. Régi vágyam teljesült, elértem Afrika ősvadonait, 
csodálhatom állatvilágát, vadászhatom úgy, amint akarom és főként megvan 
a nyugalmam, nem bánt senki. Ismét rabja lettem a gyűjtésnek és az állatok 
megfigyelésének . . .

„Elsősorban hazámnak akarok szolgálatot tenni a gyűjtött anyaggal és 
csak ha az otthoni magyar testvéreknek nem lenne rá szükségük, akkor for
dulnék a külföldhöz. írtam a Magyar Nemzeti Múzeumnak, a debreceni és sze
gedi tudományegyetemnek . . .  és valamennyinek felajánlottam a gyűjtendő ál
latokat . . . Amennyiben pedig ismerőseid körében volna valaki, aki az állat
világ valamelyik osztályával foglalkozik és a jelenlegi tartózkodási helyem 
faunája érdekli, a legnagyobb készséggel állanék rendelkezésére. Itt a madár
világ rendkívül gazdag. És meggyőződésem, hogy sok új fajta is található. 
Nagy macskák és egyéb ragadozók, antilopok, hüllők bőségben, egyszóval 
olyan terület, ahonnan Magyarország részére még nemigen történt gyűjtés. Ro
varvilága szintén igen gazdag . . .”

A szép ígéretekre eddig senki sem reflektált. Múzeumainknak, egyetemeink
nek mostani szerény ellátottságukból nem telik arra, hogy a szép afrikai álla
tok legszerényebb árát és szállításuk költségét megtéríthetnék. Aki pedig tudo
mányos kutatás céljára a közönség támogatását keresi, annak nem ilyen sze
rény eszközökkel kell elindulnia. Annak itthon kell megrázni a hírverés harang
ját, kell ígérni füt-fát, soha nem látott csodákat és aranybányákat. Akkor be
ugrik egy csomó jóhiszemű ember, még magasállású urak is, ajándékoznak 
műszereket, autókat és minden jót . . . hogy az illető aztán elmegy-e egyáltalán 
Afrikába, az mellékes. Jól emlékszünk még egy ilyenforma esetre. így készül
nek nálunk újabban az afrikai expedíciók. Ezt azonban Sáska László nem tud
hatta és így következett be a nagy csalódás. E sorok írója egyik legnagyobb 
lapunkban már a múlt évben megemlékezett Sáska tudományos vállalkozásáról 
és kalandos utazásairól. Szépen kérte a gazdag magyar urak támogatását, de 
egyetlen fillér és egyetlen sornyi ígéret vagy érdeklődés sem következett. Kí
sérletem merőben eredménytelen maradt.

így aztán Sáska barátunknak sem maradt más választása, mint hogy a 
külföldhöz folyamodjék. Jelenleg több múzeum vásárol tőle és különösen a 
stockholmi és a brüsszeli múzeum támogatja kutatásait. Nekünk, a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak csak ajándékba küldhet néha egy-egy doboz pompás lep
két, legyet vagy bogarat. A cikkeivel szerzett írói díjakból pedig fényképező és 
fogorvosi anyagot küldök neki, hogy a munkájához igényelt legszükségesebb 
fölszerelése ne hiányozzék.

A következő hónapban már további utazással foglalkozik. „A tervem, 
amint meg is írtam, az, hogy az Omo folyam mentén a Rudolf tóig fogok le
ereszkedni. Azonban most (július végén írja) az esős évszak van a nyakunkon. 
Várni kell, mert minden időszakos folyam áradásban van és az átkelés lehe
tetlen . . .

„Bizony itt kultúrnyelvekkel megélni nem lehet. Most szorgalmasan tanu
lom az abisza nyelvet. Ezzel általában az ország területén meg lehet élni, de 
helyenként sok változata van. Például nekünk még gallául is meg kell tanul
nunk, mert a galla földön is keresztül kell mennünk. Könyveim csak orvosiak 
vannak, azonban az orvosi praxis a mindennapi megélhetést nem biztosítja, 
noha mindenesetre többet jelent a semminél.”

Egy későbbi levelében már sok fényképet küld, egyik-másik sikerültebb.
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Aztán így végzi: „Alig pár nyomorult beza csörög a tárcánkban . . .  Ha el
múlik az esős évszak, sürgősen itthagyom ezt a várost, ahol Európa legkétesebb 
múltú egyénei ütöttek tanyát . . .  Jól vagyunk, még élünk . . .

„Vasárnap egyéb munka hiányában ismét a Majomszakadékban voltunk. 
Szakállaskeselyükről (Gypaetus barbatus) csodás filmet készíthettem volna ..

Ebben az évben még két levél érkezett tőle, de ezek csak úti fölszerelés
ről, bevásárlásról szólnak. Még újabb fényképeket küldött, de azután hosszú 
időre elhallgatott. Félesztendő telt el minden híradás nélkül. Már azt hittem, 
hogy a vakmerő házaspár ottveszett valahol egy távoli őserdőben. Semmi módja 
nem volt, hogy sorsukról hírt szerezzek. De nem így történt. A következő év
ben, 1934 július 26-ról keltezve, új levelet kaptam egy még távolabbi, ismeret
len pontról, olyan városból, amelynek nevét sem találtam meg a térképen. A 
levél így hangzik:

Yrga Alem, Sidamo...

„Bizonyára csodálkozol hosszú hallgatásom fölött. Ennek oka az, hogy 
csak most érkeztem haza három hónap és tíz napos délabissziniai kirándulá
somról. Megjártam Szidamót, Boronát, Dzsam-Dzsamot és Olasz Szomáli- 
földnek Abissziniával határos Lughi területét. Négyezer és kettőszáz kilométert 
tettem meg. Gondolhatod, hogy sok érdekes dolgot láttam. Hiszen utam olyan 
helyeken vezetett, ahol előttem fehér ember még nem járt. Megjártam az abisz- 
sziniai nagy tavak vidékét, aztán Libái és Borán óriási kiterjedésű vadonjait. 
Végighaladtam Dava és Gannale Doria trópusi lázzal fertőzött vidékein. Most 
ismét Szidamóban vagyok, annak Yrga Alem nevű királyi székhelyén és szer
vezetemet pihentetem. Mert hiába, a hosszú út kissé kifárasztott. A táplálko-

Addisz Abeba, Abisszínia fővárosa.
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zással nem volt baj, mert nyers hús mindig akadt és mondhatom neked, hogy 
az nem is olyan rossz, csak szokni kell hozzá. Most már a nyers húst, a nagy
szerű friss zebupúpot és gyomrot is úgy fogyasztom, mint az őslakók.

„Feleségem ezen a veszedelmes úton nem kísért el, mert Afrikának erre a 
vidékére mégsem mertem magammal vinni. Itt várt reám Yrga Alemben, de 
érkezésemnek hírére — mert a bennszülötteknek csodás híradásaik vannak — 
elém jött, öt napig bolyongva az őserdőkön keresztül öszvérháton.

„Azonban tudnod kell, hogy mi is tulajdonképpen ez a Szidamo. Külön 
királyság az abissziniai császárság kebelében. Úgy 450 kilométerre fekszik 
délre Addisz Abebától, az abissziniai Nagy tavak vidékén. Területe kétszer 
akkora, mint a mostani Magyarhon területe. Királya Ras Dessita. Ennek a 
hatalmas területnek vagyok most királyi orvosa. Nagyszerű bangalóm, vagyis 
nádpalotám van Yrga Alemben. Rendelkezésemre áll három szép hátas öszvér, 
meg annyi gyönyörű termetű, acélizomzatú bennszülött katona, amennyire szük
ségem van.

„Szóval feleségemmel együtt igen jól érezzük magunkat és boldogok va
gyunk, hogy végre olyan helyen élünk, ahol igazi Afrika van . . .

„Rengeteg lepkét gyűjtöttünk és küldtünk Belgiumba és Svédországba. 
Sajnos, oda és idegeneknek, mert Magyarhon minden számottevő embere tar
tózkodással vette ajánlatunkat. Az idegenek két kézzel kaptak utána . . .”

Itt fölsorolja azokat a tudósokat, akikkel levelez és a tudományos inté
zeteket, amelyek eddig gyűjteményeket rendeltek meg. Megemlíti a csodálatos 
páncélos pókokat, amelyek belga szakemberek kezébe jutottak . . .

„Feleségem szenvedélyes lepkevadász. Naphosszat kóborol lepkék után 
erdőkben, steppéken. Most Szidamónak egész nagyfőnöki kara lepkét gyűjt,

mert mindenki kedveskedni akar nekünk 
egy-egy doboz szebbnél-szebb bogár
ral, lepkével.

„Életünk változatos, de csendes. 
Megelégedés honol kis fészkünkben, 
mert itt nincs bürokrácia. Te nem is tu
dod elképzelni, mit jelent az: közigaz
gatási vonalvezetés és hasoncsúszkálás 
nélkül élni csendes őserdei vidéken, gyö
nyörű trópusi vadvirágok között! Csak 
azt sajnálom, hogy e környezetbe ak
kor kerültem, amikor fejemen már ezüst- 
csillogású hajszál is akad a fekete für
tök között. Miért nem hamarább”? . . .

Természetesen többször sürgettem, 
hogy írja meg részletesebben az emlí
tett háromhónapos középafrikai út tör
ténetét. Hiszen tudom, hogy vannak róla 
jegyzetei és fényképei is. Da a sok új 
benyomás úgylátszik még kétesztendei 
ottlét után is olyan lázas sietségben 
tartja, hogy nem ér rá írni. Hiába bizta
tom, hogy maradjon hosszabb ideig egy 
helyen és dolgozza föl útinaplóját. A 
múlt év novemberében már új tervekkel 
foglalkozik.Előkelő amhara asszony Szidamóban, Délabisz- 

sziniában.
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Szidamói asszony zebubőrből készült vízhordótömlővel. Mellette villás fára erősített méhkas.

„Szidamó, Borona és Dzsam-Dzsamban megtett 101 napos utamat egé
szében leírni meg sem próbálom. Az új benyomások tömege, a szokatlan kör
nyezet, új emberfajták, ítélkezések és még sok-sok más, amit hivatalos állá
somban ezidőszerint nem is említhetek, olyan hihetetlen tömeggel és gyorsa
sággal zúdultak agyamra, hogy azokat leírni nem lehet. Ide a nagy Jókai kel
lene: abból, amit láttam és tapasztaltam, egy életen keresztül írhatna vérfa
gyasztó történeteket és mulatságos epizódokat egyaránt. Lehet, ha a Magyarok 
Istene is úgy akarja, egyszer talán nyomdafestéket láthatnak élményeim. Ha 
talán visszatérek . . .  De egyelőre ilyen terveim nincsenek.

„Most arra a kérdésedre is felelek, hogy meddig maradok itt: Ha már 
sokat láttam, sokat bolyongtam és elmondhatom, hogy Afrikának ezt a parányi 
részét ismerem, akkor feleségemmel ismét vándorbotot veszünk és vándorolunk 
tovább. Legtávolabbi célom Portugál Mocambique. De egyelőre Abissziniát 
mondhatom hazámnak . . .

„Hivatalos állásom csak azt jelenti, hogy a király árnyékában sok olyan 
dolgot láthatok és tehetek, amit másképpen nem állana módomban meg
cselekedni.”

Időközben több cikke jelent meg különböző lapokban. Ezeket mind magam 
juttattam el az illető szerkesztőségekhez. Kettőt azonban ő küldött egyenesen 
egy nagy lapunkhoz és ezek a képekkel együtt elkallódtak. Egyik a szidamói 
lakodalom, a másik a temetési szertartás leírása volt.

Tavasszal könyveket és fölszerelést küldtem neki. A köszönő levélben 
megírja, hogy a gyüjtődobozok, amikre olyan nagy szükség lett volna, rosszul-
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jártak: „Örömmel tudatom, hogy megérkeztek a küldött dobozok is. Azt azon
ban már szomorúan tudatom, hogy összepréselt papírlapok alakjában érkez
tek kezeimhez. Persze te, Zoltán bátyám, európai szemmel mérlegelted a hely
zetet és azt gondoltad, hogy az afrikai posta sem lehet másforma. Figyelmen 
kívül hagytad, hogy fekete felebarátunk, már mint a postás, Addisz Abebától 
tizenhat napig hozza gyalog a postazsákot a hátán. Esőben, szélben rója végig 
a 365 kilométert. Kezében egy „hivatalos lándzsa” van, mellyel a nem egészen 
biztonságos vidékeken igyekszik magát védeni. Persze tolvajok mindenütt 
akadnak, széles Afrikában is. Hogy ezek ellen a postás védekezni tudjon, tizen
hat éjszaka a postazsákon ül és alszik. Szóval tizenhat napig a postazsák pó
tolja számára a karavánszéket. Józan ésszel utánagondolva a dolognak, ez az 
egyetlen megoldási lehetőség, hogy a zsák útközben el ne tűnjék valamiképpen. 
Hiszen, ha alóla ráncigálnák ki a zsákot, még álmából is fölébredne.

„A repülőgép és civilizáció korszakára hivatkozva persze némi kis kifo
gást lehetne emelni az ilyen postaközlekedés ellen. Hivatkozni lehetne arra is, 
hogy a zsákban lévő, esetleg Európából érkező bogárgyüjtő-skatulyák, ha 
papirosból készültek, előbb-utóbb összelapulnak, a bennük levő szépen pre
parált rovarokkal együtt. Azt is föl lehetne hozni az ilyen afrikai „barbariz
mus” ellen, hogy elvégre a postazsák nem párna vagy szék. Mondassék ki a 
genfi népszövetségi ülésen, hogy az afrikai postazsákokat ilyen célokra fel
használni nem szabad. De aki ezt tenné, az a saját lelkiismeretével vessen ám 
számot, mert a postazsákot itt nem csak kétlábú, hanem négylábú tolvajok is 
ellophatják. A sanda pofával, észrevétlenül odalopakodó sakál vagy hiéna 
bizony pár pillanat alatt eltűnhet a sokak által messiásként várt zsákkal.

„Mi tehát itt a tennivaló? Egyetlen okos dolog az, ha fekete felebarátun
kat még jobban biztatjuk, hogy a jövőben szorgalmasabban üldögéljen és 
szundikáljon a postazsák tetején. Azt itt szívesen megbocsátjuk, ha egy levél 
tízfelé hajlítva és zsugorítva érkezik meg. Elvégre egy ilyen összegyürött levél 
még mindég százszor többet ér, mint egy hibátlan állapotban levő, de soha meg 
nem érkező levél.

„Skatulyáid megjöttekor rettentő gaudium volt a postán, hogy a doktornak 
sok európai holmija érkezett. Én vegyes érzelmekkel figyeltem a lábaim elé 
rakott drágaságokat. Amikor a halom már együtt volt, felbontogattam a postás 
előtt. Az összelapult üres dobozok láttára aztán leesett állal mormolták: batám, 
batám nornó — „nagy-nagy szégyen”, — mert semmiképp sem ment a fejükbe, 
hogy ilyeneket is lehet küldeni.

„. . . Valahogyan már megelégeltem Szidamót. Más vidék után vágyódom. 
Természetesen az esős időszak elmúlta előtt már kimozdulni nem lehet. Nagyon 
zavar kóborlásaimban az olasz mozgolódás. A fekete ember ilyenkor minden 
fehéret olasznak néz. A vidéken mászkálni életveszélyes. Nehézséget okoz az 
olasz konzulátusi védelem is, mert így még inkább egy kalap alá vehetnek min
ket az olaszokkal. A Makki időszakos folyam a váratlan esőzésektől megduz
zadt és két útban levő nagy teherautót elsodort. Az autók mindenestül oda
vesztek. Azóta nem mernek kirándulni járművel . . .”

Ez a levél múlt május 25-ről volt keltezve. Azóta két küldeménye és egy 
levele érkezett. Sajátságos bögölyféle legyeket küld, amelyek az elejtett víziló 
húsán lakmároznak. És talált egy óriásvirágú kála-fé'e erdei növényt. Virág
záskor nincsen levele, hosszúszárú, sárga virágtölcsére azonban rettentő bűzt 
terjeszt maga körül. Ez a növény megelőzte a modern haditechnikát, mert gyil
kos gázokkal védekezik. Ezek a gázok olyan erősek, hogy a hozzá közeledő 
legyek és más apró rovarok százával huhanak le a virág körül.
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Jólsikerült fényképeket 
is küldött Sáska László er
ről a csodálatos növényről 
és ígérte, hogy magát az 
óriási virágot is elküldi va
lamimódon, ami annál ér
dekesebb lenne, mert már 
a fényképekből is megálla
pítható, hogy eddig isme
retlen, új növényfajt fede
zett föl.

Hétről-hétre nagyobb 
érdeklődéssel várom ezeket 
a középafrikai küldeménye
ket. De a közbevágó világ- 
események talán máris el
szakították a fonalat. Ki 
tudja, megérkezik-e még 
egyszer céljához a zsák
hordó fekete postás és a 
magyar orvost, kedves sző
ke feleségét és a vendéglátó 
Ras Dessita fejedelmet élet
ben fogja-e találni.

Az utóbbi levelek mind 
rövidebbek, csak néhány 
sorosak. A júliusi így vég
ződik: „Címem minden
esetre marad. Háború ese
tén a leveleket részemre to
vábbítani fogják a harc
térre.”

Legújabban még két 
értékes légy-gyűjteménye 
érkezett hozzám a Múzeumba. Csak a mellévetett sorok sietős plajbász-írásából 
sejtem, hogy a háborúval változhatott valami az ő sorsában is. Ki tudja, mikor 
jön ismét híradás tőle vagy róla? . . .

Amhara nagyfőnök Szidamóban.


