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Évforduló.
t

A magyar történelemnek fontos dátuma érke
zett meg első évfordulójához: november másodikán 
volt egy esztendeje, hogy két hónapig tartó izga
lom, háborús veszély és politikai huzavona után 
a bécsi döntőbíróság Magyarországnak ítélte oda 
a trianoni szerződésben elszakított Felvidék déli 
részeit. A döntőbíróságnak — a csehszlovák kor
mánnyal kötött megegyezés szerint — Németor
szág és Olaszország voltak tagjai. A két baráti 
nagyhatalom külügyminisztere: gróf Ciano és Rib- 
bentrop mondták ki a végső szót és adták meg a 
jogalapot arra, hogy ez a majdnem színtiszta ma
gyar terület pár nappal később tényleg., visszake
rüljön az anyaországhoz. Komárom, Érsekújvár, 
Léva, Kassa, Beregszász, Munkács és a többi drága 
város és falu felszabadulása mellett a magyar köz
véleményben különösen az okozott örömet, hogy 
— első esetben — sikerült békés tárgyalások útján 
enyhíteni a trianoni szerződés embertelen és ostoba 
területi intézkedésein. A trianoni kártyavár egyik 
része most egy éve összeomlott. Öt hónappal ké
sőbb összeomlott egy másik része is: Kárpátalja, 
egészen föl Kőrösmezőig és Uzsokig visszakerült 
a magyar korona közösségébe. Hiszünk és bízunk 
benne, hogy a nekünk kijáró jóvátételnek, az igazság 
és emberség érvényesülésének még további állo
másai is vannak: a magyar nemzet nem nyugszik 
meg addig, amíg el nem érte a trianoni szerződés 
igazságtalanságának teljes és maradéktalan jóvá
tételét.

A felvidéki magyarság hálája.
A felvidéki magyarság nevében az Egyesült 

Magyar Párt vezetői, Jaross Andor és gróf Révay 
István aláírásával táviratban köszönték meg a bécsi

döntés létrehozásában résztvett államférfiaknak fel- 
szabadulásukat. Meleghangú táviratot intéztek báró 
Ribbentrop német és gróf Ciano olasz külügymi
niszterekhez, gróf Teleki Pál miniszterelnökhöz, 
Kánya Kálmán volt külügyminiszterhez és Imrédy 
Béla volt miniszterelnökhöz.

Hálaének.
Előadja 14 gyermek. 12-nek a mellén 

egy-egy paizs, a városok címerével.
írta: M. Vargha Erzsébet.

Prológ.
Az Úristennek nagy kegyéből 
Reánk ma új hajnal hasad,
Tizenkét város hozza vissza 
A sok szenet, márványt, vasat.
Az érceket, a bérceket,
A gyárakat, a várakat,
A bányáknak komor sötétjét 
S a napsütötte tájakat.
Sok lágyan suttogó falombot,
A csörgedező ereket,
Zöld erdőben búgó galambot 
És sok-sok magyar gyereket.
Sok szép falut a völgy ölében 
És sok kunyhót a hegytetőn,
Óh, jöjjetek, én magyar népem, 
Régóta várunk epedőn.
Áldott legyen magyar hazánknak 
Minden picinyke, szent röge —
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És szóljon most tizenkét város 
Tizenkét apró hírnöke.

Ipolyság.
Örömkönnyes szemmel nézünk 
Az Ipoly partjára,
Ipolyság a magyar hajnal 
Első fénysugára.

Komárom.
Tekintetünk vidáman 
Jártatjuk szerteszét,
Jókai sem álmodhatott 
Elbüvölőbb mesét!
Magyar szó zeng magyar határon: 
Megint miénk, miénk Komárom!

Érsekújvár.
Érsekújvár, kurucok vára,
Itt vagy végre-valahára!
Magyaroknak éltetője,
Árulóknak büntetője,
Szívünk, lelkünk téged úgy vár, 
Érsekújvár! Érsekújvár!

Léva.
„Lévavár, Lévavár,
Magas Léva vára,
Csak a felhő s a madár 
Száll fel a fokára." 
így szólt a régi nóta.
Ma már romokban áll a régi vár,
De tudtuk, Léva nem hiába vár,
Nem állom ez, nem bűvölés, igézet, 
Léván léptetnek víg magyar vitézek... 
És újra szól azóta a régi-régi nóta: 
„Lévavár, Lévavár,
Magas Léva vára;
Égi nap merre jár,
Nincs uradnak párja."

Losonc.
Losonc! Fiaid te véreddel tápláltad, 
Mint a címeredbe vésett pelikán;
Ki lehetne nálad igazabb és bátrabb? 
Harcoltál és győztél a húszéves tusán.

Rimaszombat.
Örömujjongástól 
Zeng a Rima völgye.
Szabaddá lett Rimaszombat, 
Tompa szülőföldje!
Kálvinista magyaroknak

Szíve nagyot dobban, 
Rimaszombat városának 
Kálvinista magyaroknál 
Ki örülne jobban?

Jolsva.
Jolsva, híres város,
Magyar vagy és szabad; 
Megint a mienk lett 
Márványod és vasad.
Fegyvert vasadból nem 
Csehek kovácsolnak, 
Márványból sírkövet 
Már nem kopácsolnak; 
Koporsót számunkra 
Többé nem ácsolnak, — 
Ujjongó örömmel 
Kiált Magyarország:
Isten hozta Jolsvát!
Isten hozta Jolsvát!

Rozsnyó.
Rozsnyó! Te már kétszer 
Hortad a cseh jármot,
De nem lettél mégsem 
Hütelen, vagy álnok.
Tisztán láttad mindig,
Melyik út a rossz, jó;
Magyar voltál, magyar maradsz 
Mindörökre, Rozsnyó!

Kassa.
Hit és szabadság ősi vára: Kassa. 
Szabaddá lett a húszéves fogoly, 
Rákóczi, kétszer száműzött vezérünk, 
Megint szabad hazába nyughatol. 
Thököly, Bethlen, bátor fejedelmek,
A lelketek békét, nyugalmat lelhet; 
Kikelt a mag, amit vetettetek, 
Széttörte Kassa a bilincseket!
Békét? Keletre sírva fordulunk, 
Erdélyt! Erdélyt add vissza, jó Urunk!

Ungvár.
Ungvár, te láttad már 
Álmos fejedelmet,
S láttad Álmos fiát,
Honszerző Árpádot...
Istennek köszönjük 
Azt a nagy kegyelmet,
Hogy újra a magyar 
Honszerzőket látod!
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Munkács.
Munkács! A magyarság első védővára, 
Sosem szolgáltál rá a cseh rabigára;
Hét vezérünk vára ezer éve lettél, 
Hazádért te hetvenhétszer megszenvedtél, 
Áldás szálljon érte minden kis rögödre, 
Maradj'a mi várunk, Munkács mindörökre.

Beregszász.
Vérke patak partján 

hullattad a véred,
Irtott a cseh, mint rég 

török s a tatár;
Beregszász te mégis 

hitted, hogy megéred, 
Porbaomlik még a 

hazug cseh határ.
Epilóg.

Amit eddig visszakaptunk,
Legyen áldás, áldás rajtunk.

Horthy Miklós, hű vezérünk, 
Tartson meg az Isten nékünk!

(Pillanatnyi csend.)
S minden jóért ég Urára 
Szálljon hála, hála, hála!

Ki kész segíteni?
Első gyermek:

Ki segít hordozni a terhet? 
Könnyet letörölni ki kész? 
Rálépni ez útra ki merhet?
Hisz tenger a könny 
S a teher de nehéz!
Kicsiny erszényből ki mer adni,
S dolgozni, bár gyönge a kar; 
Árvát, beteget befogadni,
— Hisz tenger a könny —
Ki mer és ki akar?
A pogánvság bűne kit éget?
Ki hallja, ki látja a jajt, meg a bajt? 
Ki mer adni erőt, fillért, verítéket
— Hisz tenger könny —
Ki mer és ki óhajt?

Második gyermek:
Én, én óhajtok, én merek!

Harmadik gyermek:
Te?!... gyönge, gyáva kisgyerek!

Második gyermek:
Én gyönge vagyok,
De a Jézus erős;
Én gyáva vagyok,
De a Krisztus, a hős,
Értem meghalt a kereszten,
S legyőzve a halált,
Reám talált.
Megszánta elestem,
Hogy gyönge a testem;
S mert terhet emeltem,
Megszánta a lelkem.
Kezét szívemre tette,
És most Övé vagyok.
Ha menni kell, megyek,
Ha adni kell, adok;
Ha kötni kell sebet,
Törölni könnyeket,
Készen vagyok.

Harmadik gyermek:
De mindez, hogy lehet?
Körötted, ellened 
Sátán haragja dűl. ...

Második gyermek:
Csak úgy, ha én mindig kisebb leszek
S bennem mindig nagyobbá lesz az Úr!

Árva fecskék.
A háború zord jelenetei közben álljunk meg 

egy pillanatra egy kis hírnél, amelyet minap mon
dott be a rádió. Apró tragikuma persze ■eltörpül 
azok mellett, az apokaliptikus képek mellett, 
amelyeken hosszú, szomorú sorban vánszorog
nak Európa különböző tájain a sötét ország
utak mentén a menekültek tízezrei, hátukon 
batyu, szivükben kétségbeesés. A hír mégis meg
állít és halkan a lelkűnkhöz ér: vonulásuk közben 
a gyöngébb vándorfecskék ittrekedtek nálunk. Fészek 
nélkül, elárvultán, rokontalanul, hideg lépcsőhá
zakba húzódnak forró és éhes kis életükkel s várják 
a halált.

„Mit lehet itt tenni? — kérdezték sokan a 
Madártani Intézettől s az rögtön rádió útján vá
laszolt. Meleg szobába kell vinni őket, negyed
óránként léggyel, hangyatojással táplálni, ápolni 
kell őket s vigyázni reájuk, hogy a hosszúnak 
ígérkező telet kibírják nálunk. Fészket kell adnunk 
ezeknek a kis vándoroknak, akiket idevetett sorsuk, 
a korai ősz. Második hazát a falvak nyílt és nap
sugaras levegője után, hogy mire elolvadnak a 
jégcsapok a házak eresze alatt, boldog és hálás 
fecskeraj szállhason vissza a régi fészkekbe.
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Ezt kell tenni. Szeretettel és türelemmel kell 
bánni az árva fecskékkel, amelyeket a zord idő 
most a mi házainkba kényszerített. Isten reánkbízta 
madarait és a házat, ahol fecske lakik, nem érheti 
baj. S ha nem is tudunk különös fecske-nyelvükön 
szólni, jóságunk melegéi megérzik ők s megérti 
az Isten.

A kis néger baj társak.
I r ta :  Kittenberger Kálmán.

A néger gyerek — kiszuahili nyelven: toto, 
minden tekintetben hamar fejlődik, testileg épúgy, 
mint szellemileg. Már öt-hatéves kis fickók cso
dálatos teljesítményekre képesek. Ennek illuszt
rálására elmondom a következő jellemző esetet:

Harmadik afrikai kirándulásom idejében tör
tént, hogy Ruwana-steppén a gyüjlő és állatfogó 
tanyám fíípalotájából kitekintve, az asztalsimaságú 
steppén egy pici fekete pontot láttam a campem 
felé közeledni.

Füttyentettem a látcsövemért. A pompás 
prizmás látcső elém rajzolta egy alig öt-hatéves 
pöttömnyi néger gyerek alakját, aki a karaván
néger hosszú, egyenletes lépteivel haladt az ös
vényen.

Azonnal szóltam munyamparámnak, kara
vánom főemberének:

— Nézd, egy apró gyerek közeledik felénk 
teljesen egyedül; mi lehet az oka, hogy ilyen 
lakatlan vadonságnak nekivág egy ilyen apró toto?!

Meg kell jegyeznem, hogy tanyámtól az utolsó 
lakott hely jó tízkilométernyire volt és onnan a 
másik néger falu, Ikoma, jó harmincöt kilométerre.

A fekete pontot egyre figyeltem. Kísérője 
nem volt, akárhogy is lestem annak feltűnését. 
Egyenletes lépésekkel, egyre közelebb és közelebb 
jött. Mikor azonban fűből épült palotámat és a 
befogott állatok karámját megpillantotta, meg- 
hőkölt és egy helyen, ahol a fű magasabb volt, 
oldalt el akart illanni. Szóltam embereimnek, 
köztük egy gyorslábú fegyverhordozómnak, hogy 
csípjék el a kis bujdosót. Csakhamar elém is 
hozták a kis szökevényt. Csinos és értelmes arcú 
öt-hatéves néger gyerek volt. Kezében egy gyerekíjj 
és néhány nyírvessző, amivel a vasasi törzsbeli 
gyerekek egerekre, ürgemókusokra, gyöngytyúkokra 
vadásznak. Ruházata úgyszólván semmi, csak a 
nyakán lógott egy piszkos madzag, azon egy 
törpeantilop-szarv, mint valami baj ellen védő 
varázsszer, „dawa“, no meg egy másik piszkos 
madzag a derekán és erről az „öv“-ről alig fél- 
tenyérnyi piszkos rongy csüngött alá.

Szörnyen meg volt ijedve és szinte láttam, 
hogy dobog félelmében kis szive a bordái alatt. 
Kétségbeesetten gesztikulálva magyarázott.

— Hol van a vadászjegyed?! Te bizonyára 
az én oroszlánjaimat és orrszarvúimat akarod 
agyonlőni — szóltam rá és íjjára mutattam.

Humor iránt a négernek nincs sok érzéke, 
de kijelentésem groteszksége még az embereimet 
is kacagásra ingerelte. Csak úgy düledeztek, hogy

a fehér ember, a „mzungu", milyen furcsákat tud 
kérdezni.

A kisfiú nagyon komolyan szabadkozott, 
hogy ő nem bántja az én oroszlánjaimat, az orr- 
szarvúimnak is békét hagy — az édesanyját ke
resi lkoméban.

Embereim azután megmagyarázták, hogy a 
kisfiú apja nagyon kegyetlenül bánt- lkoméban 
vásárolt feleségével, a kisfiú édesanyjával. A rossz 
bánásmódhoz nagyon is hozzászokott néger asz- 
szony is megelégelte a túlságos kegyetlenséget és 
visszaszökött falujába. A kisfiút, ezt az öt-hatéves 
csöppséget az anya utáni vágyódás késztette erre 
a rengeteg útra. Kunyhójától számítva negyven
ötven kilométernyi utat kellett volna megtenni az 
izzó steppéken, víz nélkül, élelem nélkül.

Nagyon meghatott a kisfiú édesanyja utáni 
vágyódása és Naisebva munyámparámnak meg
mondtam, hogy „tegyen cukrot a nyelvére", vagyis 
barátságosan beszéljen vele és úgy nyugtassa 
meg. Azután lássa el minden jóval.

Mikor megnyugodott, előhozattam a csere
árúnak használt olcsó gyolcsot, hogy kis vendé
günket „felruháfzam". Csakúgy csillogott a szeme, 
mikor megmondtam neki, hogy három „mkono" 
azaz előkarnyi gyolcsot mérjen le magának. De 
csakhamar észbekapott és kijelentette, hogy az ő 
karja még kicsi, tehát úgy mint a vándorárúsok- 
nál a felnőttek szokták, a lemérést végezze a leg
hosszabb karú. Rá is mutatott mindjárt leg- 
hórihorgasabb emberemre, kit éppen ezért „Tvigá- 
nak", zsiráfnak kereszteltünk. Tvigánk azután az 
embereim kacagásától kísérve ki is mérte a há
rom előkarnyi vásznat és pedig oly bőségesen, 
hogy kis vendégünk akár háromszorosan is körül- 
burkolódzhatott vele.

A tűz körül ülve a kisfiú alaposan nekilátott 
a ritka csemegének, a húsnak. Munyamparám 
később figyelmeztetett, hogy kis hasa milyen ter
jedelmesre dagadt új gyolcsöltözetében. Kiderült 
azután, hogy nemcsak pukkadásig ette magát, 
hanem a nyárson sült húsból nagy adagot új 
ruhája alá rejtett, mert — mint öntudatosan ki
jelentette — „édesanyja elé nem megy az ember 
üres kézzel" . . . Munyamparámnak azonban a 
kisfiút meg kellett kötni a nyugszékhez, mert 
nagy hajlandóságot mutatott arra, hogy éjjel meg
szökjék.

Másnap azután erejéhez mért kis tehernyi hús
sal ballagott fegyverhordozóim mellett édesanyjá
hoz. Többet azután nem is hallottam kis véden
cemről.

A fentebb elmondottakkal kapcsolatban meg
említem, hogy a néger, rendes körülmények kö
zött, nagyon jó szülő. Nagyon jó anya és jó apa. 
A gyerekkel sohasem bánnak rosszul és a leg- 
rittkább esetben nyúlnak a testi fenyítéshez. Csak 
az anyátlan árváknak rossz a dolguk. Soha el- 
hagyatottabb apróságokat nem láttam mint az 
anyátlan néger gyerekek.

A néger gyerekekben nagyon hamar fel
lángol a kalandvágy, meg a vándorlási kedv. Így
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azután megesik, hogy egész apró gyerekecskék 
csatlakoznak a falujukon áthaladó szafáriákhoz, 
teherhordozó karavánokhoz és kis inasként egy- 
egy teherhordozóhoz, vagy aszkárihoz (katona) 
szegődnek. Nevetséges bérért cipelik azok feles
leges holmiját nap-nap után az uttalan utakon és 
azonkívül még a főzés is az ő kötelességük a 
táborverés után. Nehéz iskola ez. Bizony sok toto 
életével fizette meg gyerekes kalandvágyát, de 
azokból, akik végigjárták a „bara-barák“, a karaván- 
útak nehéz iskoláját, a legjobb teherhordozók, a 
legjobb munyamparák lettek. Sokan ezek között 
már egész gyerekkorukban „szafiri“-nek, sokat 
utazódnak mondhatták magukat, kik az Indiai 
óceántól egészen Kongóig bejárták Kelet-Afrikát, 
öt-hat néger nyelvet beszéltek és pontosan is
merték az átutazott területek törzseinek szokásait.

Első afrikai utazásomnál egyideig tolmácsom 
is egy ilyen toto volt, egy alig 12— 13 éves gye
rek. Mászai származású volt és csak az Isten 
tudja, hogy milyen körülmények között került 
szuahili nevelőszüleihez, akik azután hozzám ad
ták szolgálatba.

Érdekesebb és energikusabb kis szolgám 
nem volt nála, úgyhogy ennek a gyereknek több 
respektusa volt teherhordozóim előtt, mint akkori 
öreg munyamparámnak. De nem is csoda, mert 
ha egy teherhordozó — mondjuk — a sátor
verésnél vagy a sátorbontásnál ügyetlenkedett, 
úgy nyakon penderítette, hogy a hatalmas szál 
ember alig tudott feleszmélkedni az álmélkodásból.

Az én gyerek-tolmácsom akkor volt csak 
igazán kitűnő, mikor egy-egy törzs véneivel folyt 
a „shauri". Shauri tanácskozást, megbeszélést 
jelent.

Ezeknél az élelmezésről, az árakról, a veze
tőkről szóló „chaurizálásoknál" az én toto tol
mácsom igazi diplomata volt. Hol áradozó dics
himnuszokkal próbált a fekete hatalmasságra hatni, 
hol meg gúnnyal és fenyegetéssel igyekezett a 
törzs főembereit a dolgainak megnyerni. . .  •

Mint természetrajzi gyűjtőnek nagyon jó 
segítőim voltak a néger gyerekek, kik sokkal tanu
lékonyabbak voltak, mint a felnőttek és csak
hamar megtanulták, hogy kell a lelőtt madarat 
kipreparálni és hamarosan elsajátították a rovar- 
gyűjtés egyes- ágait.

Mikor állatfogó voltam, „egér-gyereket" is 
tartottam, kinek foglalkozása az egérfogás volt, 
hogy zsákmányával kigyászkeselyüimet és más, 
egércsemegét szerető állataimat ellássam.

Egyszer szegénynek nagyon kellemetlen, ka
landja volt mestersége gyakorlása közben, mikor 
egy egérlyukat bontott ki kapájával. Egy másik 
egérvadász előzte őt meg, egy afrikai szemüveges 
kigyó, a najahaja és nagyon rossz néven vette a 
háborgatást. Ennek a kígyónak megvan az a rossz 
szokása, 'hogy. háborgatva, mérgét az ellenfele 
szeme felé köpi, azért a délafrikai burok, köpő- 
kigyónak nevezik. A megzavart naja az én sze
gény totómat is szemenköpte, úgyhogy jajgatva 
vánszorgott vissza a tanyámhoz, ahol más hiá

nyában hidegvizes borogatásokkal próbáltuk fáj
dalmait enyhíteni. Két-három napig nagy fájdal
mai voltak, azután kigyógyult.

Nagyon érdekes totóval kötöttem ismeret- 
• séget az utolsó afrikai kirándulásunk során. West- 
Nile tartományban, a mádi-törzs területén talál
koztam vele.

Rossz, egészségtelen vidék a mádiak or
szága, tele maláriával, álomkórral, vize guina- 
féreggel fertőzött és kevés helyen szenved annyit 
a vadász a csecselegyektől és a szúnyogoktól, 
mint ott. De van egy csodás vonzóereje ennek a 
kietlen vidéknek: az elefánt...

Jó elefánthíreket hoztak Amua nevű folyócska 
környékéről, mely nem messze Dél-Szudán hatá
rától torkollik a Nílus papyrus-mocsaraiba.

Egy leveles gallyal folyton védekezve a ce- 
celegyek állandó támadása ellen, már vagy másfél 
órát voltunk úton célunk felé, mikor egy apró, 
alig nyolcéves gyerek szaladt hozzánk. Féllábon 
állva — természetesen a fekete vadászok szokása 
szerint másik lábát a térdén nyugtatta —, kifordí
tott tenyérrel egy hozzá képest „komoly" lándzsá
ra támaszkodva adta elő jelentését. Olyan nagy 
volt a lándzsa, hogy mifelénk megkérdezték volna: 
„Hallod-e lándzsa, hova viszed azt a gyereket!?"

Bátran és minden félszegség nélkül adta elő 
mondókáját, míg két nála jóval nagyobb mádi 
gyerek messzebbről bámész csodálattal figyelte ki
csi vezérét.

Cosimg néven mutatkozott be. (A misszio
náriusok nagyon szeretik ezeket a különös neveket!) 
Előadta azután, hogy az éjjel elefántok trombitá
lását hallotta a hegyek felől és vállalkozott rá, 
hogy elvezet hozzájuk.

— Jól van toto, de most mi Amuához me
gyünk, hanem ti menjetek a hegyek felé és ha az 
elefántok közelébe juttok, akkor valamelyitek sza
ladjon utánunk.

Cosima nagy komolyan vette ezt a megbí
zatást, sőt egészen üzletszerűen az eredmény ese
tén neki járó baksis dolgát is kikötötte. Azután 
belebújtatta lábát az elefántormány-bőrből készült 
szandáljába, intett két famulusának és nagykomo- 
lyan nekivágott a félig leégett elefántfűvel, tüskés 
szavanna-erdővel borított hegyeknek.

Nem messzire mehettünk, mikor látom, hogy 
Cosima futva igyekszik hozzánk. Azonnal megáll
tunk és már azt gondoltam, hogy egy magányos 
vén agyaras sziesztái valahol egy árnyas faóriás 
alatt és'arra bukkantak gyermek-nyomozóim.

Hiábavaló volt a remény, mert Cosima azt 
jött jelenteni, hogy egy fehér orrszarvúra akadtak.

Kedvetlenül ballagott vissza, mikor megmond
tam neki, hogy orrszarvú nem érdekel minket, 
csak elefánt. Csak akkor derült fel kissé, mikor 
azt mondtam neki, hogy visszafelé bivalyt is lö
vök, tehát kereshetnek bivalynyomot is.

Amuához későn érkeztünk. Az ott látott friss 
elefántnyomok nagysága sem mutatott semmi biz
tatót. A- nyomok már leégett eletántfüves területen 
vezettek keresztül, tehát követtük abban a remény-
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ben, hátha időközben egy erős bika csatlakozott 
hozzájuk. Akkor értük el a Nílus papirusz-mo
csarát, mikor az elefántcsapat éppen eltűnt a zöld 
papirusz-rengetegben.

Nyomott hangulatban ballagtunk visszafelé. 
Rekkenő volt a hőség, messze a camp és az ered
ménytelenség is nagyon fárasztja a gyaloglót! Már 
vagy egy órája ballagtunk hazafelé, mikor megint 
feltűnt a felénk futó Cosima alakja.

— No, mi hírt hozol Cosima?! Talán csak 
nem bukkantatok elefántokra?!

Röviden elmondta, hogy két magányos bi
valybikára lelt, melyek az út melletti sűrű bozó
tosban feküdtek le. Totóit a fára küldte fel és 
onnan figyelik a bozótost, hogy jelentsék, ha a 
bivalyok időközben onnan kiváltottak volna.

Ez már igazán jó hír volt, kárpótlás az ered
ménytelen kirándulás után!

A bivalyok a Nílushoz lenyúló hegygerinc 
lábánál feküdtek el. A fára felgallyazott két gye
rek látta ugyan, hogy eredeti helyükről elmozdul
tak, de még bent voltak valahol a sűrűségben.

Ólomhegyű lövedékre töltöttem át nehéz cor- 
dite expressemet. Rossz szelünk volt. Nagyot kel
lett kerülnünk, míg tűrhető széllel a bivalyokat 
rejtő érintetlen bozótos felé indultunk.

Egy pillanatra nyakamon éreztem a szellőfu
vallatot. Gyakran megszokott fordulni a szél a 
szavanna-égések idején, kivált a déli órákban. 
Abban a pillanatban kibukkant az első bivaly és 
felénk tartott.

Szinte kapásból nyaktőn lőttem: Csodálatos 
gyorsasággal megperdült és tovarohant. Hirtelen 
a másik lövésemet is utána eresztettem és magam 
is utána rohantam. Végre bivalybőgést hallottunk. 
Odamenve bivalyunkat már elterülve láttuk. Mikor 
egész közel értünk hozzá, vállon ragad egyik em
berem és a lelőtt mellett fekvő másik bivalyra fi
gyelmeztet. Azt is vállapon lőttem. Mikor a lövé
semre felpattant, mégegyszer rálőttem. De ez a 
nagybeteg bukdácsolt és csak a negyedik lövé
semre dőlt újra össze.

Ez az utolsó bivalyom volt a legerősebb 
szudáni bivalyom, melynek szarvvastagsága feltű
nően nagy. És ezt a pompás trófeát egy alig 8 
éves gyerek-nyomozónak köszönhettem, aki a va
dászat alatt is nagyon okosan viselkedett, nem 
gyáván, de szem előtt tartotta, hogy az óvatosság 
sohasem árt. Mindjárt egy-egy megmászható fa 
felé ugrott ha valamit észrevett és a végső jele
neteket egy fa csúcsáról szemlélte, mondván, hogy 
az esetleg elugrókat akarta megfigyelni.

A lövések zajára természetesen hamarosan 
összegyűlt a környék apraja-nagyja. Cosima úgy 
járt közöttük, mint egy harcból visszatért hős és 
büszkén magyarázta a húsra váró tömegnek, hogy 
miként nyomozták ki ők a totók a bivalyokat. 
Egyszersmind arról is rendelkezett, hogy a neki 
kijáró egész bivalycombot hozzájuk vigyék.

A campben a hús széjjelosztása nem ment 
civódás nélkül. Nekem kellett rendet teremtenem 
a veszekedők között. A hús körül veszekedő tö

megben megint Cosima állt elém aki egész ro
konságát magával hozta és húst követelt azok 
számára is.

— Hiszen kaptál már egy egész combot — 
mondtam a kis telhetetlennek.

— Az, az enyém, az én tulajdonom, de az 
a szokás nálunk, hogy a szülők és a testvérek is 
kapnak a lelőtt vad húsából — indokolta követe
lését az élelmes kölyök.

Világ folyása.

A „Bizalom" legutóbbi számának megjele
nése óta lényeges változás nem állt elő a világ- 
helyzetében. A német—francia határon még mindég 
farkasszemet néznek egymással, egyik oldalról a 
a német, másik oldalról az angol—francia hadse
reg, — azonban kisebb helyi harcoktól eltekintve 
nagy csata nem fejlődött ki. A tengeren és a le
vegőben ugyancsak szétszórva történnek támadá
sok és összeütközések minden oldalról, — azon
ban nagy csatákra ott sem került sor. — A világ 
figyelmét élénken foglalkoztatja, néhány százezer 
németnek a Birodalomba való hazaköltözése. Ezek 
eddig Észtországban, Lettországban, Litvániában 
(eme három, most Oroszország fennhatósága alá 
került kis északi államban éltek) és Lengyelország 
azon részében, amelyet Oroszország szállott meg. 
— A számtalan siralmas sorsú lengyel menekült 
még csak kis számban tért vissza azokra a terü
letekre, amelyek német kézben vannak, nagyré
szük azonban szerencsétlen körülmények között 
él. — A hadviselő államok fővárosait éjjelenként 
koromsötétség borítja, mert a légitámadásoktól való 
félelem miatt alkonyaitól hajnalig le kell sötétíteni 
mindent.

H azaköltöztetik a  volhiniai és galíciai 
ném eteket is. A német külügyi hivatal tisztvise
lőiből és a népi német szervezetek képviselőiből 
álló vegyesbizottság Moszkvába utazott, hogy elő
készítő tárgyalásokat folytasson a volhiniai és ga
líciai németek hazaköltöztetéséről.

Az akció más, mint a balti németek vándo
roltatása. Kisebb keretekben, kevesebb számú né
metekről van szó. Moszkvában semmiesetre sem 
kerül szóba az úgynevezett volgamenti németek 
kérdése, bár évekkel ezelőtt Berlin már igen nagy 
érdeklődést tanúsított irántuk. Most azonban már 
úgy ítélik meg a helyzetet, hogy a Volga-németek 
ügye már idejétmulta kérdés, mivel a német pa
raszttelepülésekben élő idősebb nemzedékek rész
ben elvándoroltak, részben pedig már nincsenek 
földjük birtokában.

A török lapok élénken foglalkoznak Itália 
balkáni politikájával. A Cumhüry-et szerint Olasz
ország teljes figyelmét a Balkán felé fordítja s 
úgy a magyar—román viszony alakulásában, mint 
az olasz—görög megegyezés során tanúsított maga
tartása bizonyítja, hogy Olaszország politikája va
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lóban békepolitika. A Tan nevű török lap is hang
súlyozza, hogy Itália magatartását politikai és nem 
katonai szempontok irányítják.

Lipski, volt berlini lengyel nagykövet Páris- 
ban megnősült. Egy francia állampolgárságú len
gyel nőt vett feleségül. Esküvő után a volt nagy
követ jelentkezett a párisi lengyel hadseregben. A 
45 éves diplomatát közlegénynek besorozták.

A balti sajtó  szerint összesen 100.000 né
metet vándoroltalak Németországba észt-, litván- 
és lett földről. Az elköltöztetettek vagyonát 3 milli
árd litaszra becsülik. (Ez az összeg hozzávetőle
gesen másfélmiiliárd pengőnek felel meg.)

A rgentína 200.000 tonna élelmiszer szállí
tására kötelezte magát a Buenos-Aires-ben most 
aláírt angol—argentin gazdasági szerződésben.

Anthony Edén minisztert, aki őrnagyi 
rangot visel, a londoni királyi lövészosztag moto
rizált zászlóaljába osztották be.

Egy indiai alkirály, aki a harrowi egyetem 
diákja volt s jelenleg huszonnégy éves, hadnagyi 
rangban beállt az angol hadseregbe.

Glyn Elynor, a békeidők ismert nevű re
gényírónője, akárcsak a világháborúban, most is 
felajánlotta szolgálatait a női segédszolgálatnak. 
Ha kell, mosogatólánynak is elmegyek, mondta. 
Az írónő 75 éves.

Litvánia terü lete  6.800 négyzetkilóméterrel 
gyarapodott a visszatért Vilna vidékkel. Ez a 
6.800 négyzetkilóméter 129 százalékát teszi ki 
Litvánia egész területének, amely most már 60.120 
négyzetkilóméter.

A ném et hadsereg  főparancsnoksága közli, 
hogy egyelőre nem vonhatja vissza azt a tilalmat, 
amely szerint a hadműveleti területről, vagy a 
megszállt területről nem lehet hazaszállítani az 
elesett katonák holttestét.

Az angol kereskedelm i körök kívánságára 
tervbevették, hogy távbeszélő forgalmat létesítenek 
Anglia és Skandinávia között. A telefonkábel a 
Shetland-szigeteken át Bergenbe vezetne.

A német órásboltok nem tudtak az utóbbi 
időben munkát vállalni, mert az órásmestereket 
és az órássegédeket a frontra vitték. Most elren
delték, hogy körzetenként közös órajavitó műhelyt 
kell felállítani az órásoknak. Ez a műhely saját 
áron szállítja a javítási munkákat az órásoknak, 
akik így nem szenvednek kárt.

A berlini rendőrfőnökség egészségügyi 
okokból új általános patkányirtást rendelt el no
vember 19.-ére, vasárnapra. A patkányirtás szerdán, 
november 22.-én ér véget.

Egy nyugatporoszországi parasztnak a 
lovát, Grétet, hadiszolgálatra elrekvirálták és Len
gyelországba vitték. A paraszt, aki nagyon sze
rette a lovat, belefont egy cédulát az állat söré
nyébe és a cédulán arra kérte a ó jövendő gon
dozóját, — közölve vele Gréte szokásait és sajá

tosságait, — hogy időről-időre adjon hírt, hogy 
érzi magát „az ő Grétéje“. A napokban azután 
tábori levelezőlapot hozott a pósta. Gréte — azaz 
Gréte gondozója — arról értesítette a derék po
rosz gazdát, hogy jó dolga van, nincs hiánya 
semmiben.

Előléptették a Bremen parancsnokát: Ahrens 
kapitány megkapta a Kommodore rangot. A pa
rancsnok, aki az óriásgőzöst egy Jeges-tengeri 
kikötőbe szöktette, el volt szánva arra, hogy nem 
kerül élve az üldöző angolok kezébe. Petróleum
tartályokat állíttatott fel a hajó minden részében 
s ha ellenséges hajó elfogta volna, lángbaborítot- 
ták volna a Brement.

Küzdelem a „Nagysárkány-rend“ ellen.
Regény.

Ir ta :  M ilgöm a.
Vakság és tetszhalál. (Folytatás.)

Ezalatt Ábrahám dr., az e napi osztályins- 
pekciós, bent tartózkodott az orvosi inspekciós 
szobában. A tündöklő tavaszi nap azonban a be
tegek legnagyobb részét a kertbe vonzotta ki ma 
délután s így őt már egy teljes félóra óta nem 
hívták sehova sem! Ilyen kényelemben s nyuga
lomban régen nem volt része.

El is határozta, hogy eme ritkán adódó bé
kés órát felhasználja kedvenc gyakorlatának vég
zésére: (mihez sajnos csak nagyon néha jut hoz
zá!) elmúlt életfolyása összefüggéseinek áttekinté
sére.

Ám alig kezdett bele, kopogás nélkül nyílt 
az ajtó, Bánáth lépett be. Bánáth eredetileg mint 
beteg került ide, azonban már három év óta any- 
nyira gyógyult, hogy az igazgatósági irodában 
igen értékes munkát tudott végezni. Most egyene
sen a kályhához ment, mert a mögött egy kétlá
bas összehajtható, vászonüléses szék állt, Bánáth 
magántulajdona.

— Maradhatok? — köszönés helyett csak eny- 
nyit kérdezett Ábrahámtól. Ennek igenlő válaszára 
elővette a kis széket, a kályhához támasztotta és 
leült reá.

— Ma egész kivételesen nem a Nagysárkány- 
rendről fogok beszélni veled . . .

— Az nem lehet!— Szakította őt félbe Ábra
hám. — Nem a Nagysárkány rendről? Csak nem 
haltak ki lovagjai?

— Sajnos bizony nem haltak k i . . .  s ő t . . . 
Azonban ma egy interjút akarok kapni tőled!

— Interjút? Minek?
— Ne félj, nem a nagy nyilvánosság részére, 

csak saját magamnak!
— Még mindig nem értem!
— A magam kárán eleget tanultam már. 

Most más, helyesebben a te károdon is szeretnék 
tanulni!

— Hogyan?
— Három év alatt történt számtalan beszél

getésünk alkalmával sok apró megjegyzést ejtettél
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el. Ezekből összeállítottam életed történetét; meg
vizsgáltam annak ritmusát s törvényszerűségét. 
Szeretném, ha felülvizsgálnád eredményeimet.

— Ezekre magam is kiváncsi vagyok.
— Minden egyes alkalommal, amikor életed

del foglalkoztam, sorsodnak az a törvényszerűsége 
nyilatkozott meg etőttem, hogy minden jó, ami 
valaha ért téged, életed legnagyobb szerencsétlen
ségeiből származott reád.

— Nem világos előttem az, amire célozni 
akarsz.

— Pedig, öregem, bármi szempontból is 
vettem újra meg újra a kritika bonckése alá éle
ted folyásának ok és okozati kapcsolatait, mindig 
ugyanennek a törvényszerűségnek a megállapítá
sára jutottam. Hivatásodat, munkakörödet s evvel 
együtt benső megelégedettségedet azoknak a súlyos 
csapásoknak köszönheted, melyekbe annak idején 
azt hitted, hogy belehalsz s melyek mindegyike 
csakugyan, visszavonhatatlan értéket rabolt el tő
led.

— Ez nekem túl magas! Ereszkedjél le hoz
zám, beszélj világosabban s főleg rövidebb mon
datokban.

— 21 éves korodban egy gyermekkori bal
eset utókövetkezményeképen bal szemed világát 
elvesztetted.

— Igaz.
— Ennek a szembajnak következményeké- 

pen el kellett hagynod a katonai pályát, melyre, 
mióta eszedet tudtad mindig készültél.

— Úgy van. •
— Ez mindenképen borzasztó csapás volt 

rád nézve, mert teljesen árva fiú lévén, koragyer
mek éveid óta életed egyetlen tartalma és gyökere, 
jövendő pályád iránt érkezett szenvedélyes forró 
szeretet volt.

Ábrahám nem .tartotta szükségesnek, hogy 
közbeszóljon. Hiszen Bánáthnak teljesen igaza volt. 
A 21 korában rázúdult testi baj, anyagi nyomor 
s lelki összeomlás, közös erővel, csakugyan a tel
jes kétségbeesésbe sodorták.

Bánáth törhetetlenül folytatja:
— S mégis súlyos és makacs szembajod 

volt az, melynek révén nemcsak általában az or
vostudománnyal, hanem annak mindenféle ismert 
és kevésbbé ismert, — divatjamúlt és csírában levő 
— irányzatával kapcsolatba kerültél, mert mindent 
a világon meg akartál tenni gyógyulásodért. Igaz, 
vagy nem?

— Igaz.
— Mire azután hosszas kínlódás és keres

gélés után sikerült látóképességed nagy részét 
visszanyerni, egészen otthonosan érezted már ma
gad az orvostudományban. Végül is ezt választot
tad hivatásul.

— így volt!
— Minek köszönheted tehát, hogy most nem 

a halál, hanem az élet szolgálatában állsz? An
nak a súlyos sorscsapásnak, mi miatt 21-ik éved
ben majdnem öngyilkos lettél!

— Tagadhatatlan!
Mind a ketten elmerengenek.
— Ábrahám, Ábrahám! — kacagva cseng 

elő Ábrahám lelkében a múltból egy aranyfényű 
hang. Szőke leányarc áll Ábrahám lelke előtt. 
Jobb kezében bonckés, —• balkezével hajából ró
zsaszín rózsákat bont ki Ábrahám részére.

— Nem bírom ezt a halálszagot! Nem hi
szek abban, hogy ennek a hóhér munkának bármi 
köze is lenne a tudományhoz!

A leány az egész bonctermet feldíszítette ró- 
zsákkal..

— A kertemből valók — magyarázza.
— Magának ott kellene maradni kertjében, 

— miért is jár ide?
— Gyermekorvos szeretnék lenni!
Mindenben segítettek egymásnak s addig

hangsúlyozták, hogy kapcsolatuk tisztára szellemi, 
míg nem tudtak egymás nélkül élni. Ábrahám 
doktorrá avatásának napján megtartották eljegyzé
süket.

Ábrahám mai eszével, s az azóta elmúlt évek 
tapasztalatainak birtokában, egész természetesnek 
találta már, hogy egy ilyen tündéri kedvességű és 
angyali jóságú teremtés, nem lehetett hosszú ideig 
a föld lakója . . .  De akkor . . . ,  midőn sirba kellett 
tenni a virúló teremtést, az őrüléstöl féltették ba
rátai, mert fanatikusan azt állította, hogy menyasz- 
szonya csak tetszhalott, s nem akarta eltemetesét 
megengedni. A hatóságok nagy utánjárásra bele
egyeztek a temetésnek rövid időre való elhalasz
tásába. A feloszlás szaga a holttest közelében 
már érezhetővé kezdett válni, azonban Ábrahám 
lelki bénultsága idegrendszerének működését is 
megállította.

Nem tudott semmiféle szagot érezni. Azokat 
akik erről beszéltek neki, ellenségeinek tekintette 
s az eszétvesztő ember gyűlöletével nézte.

Környezete végül is egy cselfogással bevitte 
őt egy ideggyógyintézetbe, hol a gyötrelem okozta 
idegkimerültségtől azonnal elaludt. Morfiummal 
mesterségesen hosszabbították meg álmát s mikor 
felébredt, azt mondták neki, hogy két hétig aludt.

(Folyt, köv.)
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