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ELŐSZÓ A VÍZPARTI TÖRTÉNETHEZ
— Li Cse —
A Nagy Asztrológus mondá: „A bölcsek és szentek művei mind úgy keletkeztek, hogy
felindultságuknak adtak hangot általuk.” Látni való ebből, hogy a régi bölcsek és szentek, hacsak
nem fűtötte őket szenvedély, nem alkottak. Mert felindulás nélkül alkotni annyit tesz, mint fázás
nélkül vacogni, betegség híján nyögni – s noha támadna is alkotás ilyen módon, arra már rátekinteni
sem érdemes.
A Vízparti történet pedig ilyen, felindulásból született mű. Mert amikortól már a Szung-dinasztia
nem állta a harcot, akkor nemesek és nemtelenek összekeveredtek, a nagy bölcsek kerültek alulra,
és felül lakoztak az elfajult korcsok. Ez oda vezetett, hogy a barbárok kerültek felül, Kína pedig alul
maradt; az akkori idők főméltóságai, akar palotákban lakozó fecskék és verebek, adózván és
meghódolván készek voltak térdet hajtani akár birkák s ebek előtt is. Si Naj-an és Lo Kuan-csung
pedig, noha testben a Jüan-dinasztia korában léteztek, lelkük a Szung-ház korába szállt vissza, s
noha a mongolok idejében éltek, szívük a Szung-kor sorsán kesergett. Ezért amikor felindultak a két
császár sikertelen északi hadjáratain, akkor indulataikat a kitajok leverésének dicsőítésével fejezték
ki, s midőn a délre menekülés gyalázatosságán háborodott fel szívük, Fang La elpusztításának
megéneklésével engedtek szabad folyást érzéseiknek.
Kérdeném, kik voltak azok, akiken keresztül felindulásukat kifejezték? Bizony, nem mások, mint
a hajdani időknek a vizek partjainál összesereglett rablói, akiket pedig másoknak, mint
hűségeseknek és igazságosoknak nevezni nem lehet, bármiképp is kívánná valaki. Ezért is Si Naj-an
és Lo Kuan-csung, megalkotván a Vízparti történetet, a hűség és igazságosság történetét beszélték
el benne.
De hogyan kerül a hűség és igazságosság a vízpart mocsaraiba? Ennek az oka ugyan tudni való.
A mocsarak serege egytől egyig mind hűségesnek s igaznak nevezhető. Tudni való ez abból,
ahogyan oda eljutottak. Mert az igazság úgy kívánja, hogy a kis erényű szolgálja a nagy erényűt, s a
kisebb bölcsességű a nagyobbat. Ha azonban a kisebb bölcsességűt ugyan az emberek szolgáljak, de
a nagyobb bölcsességűnek kellene az embereket szolgálnia, vajon megnyugvással és szégyenkezés
nélkül szolgálna-e? Olyan ez, mintha a csekély erejű ugyan megkötözhetné az embereket, de a nagy
erejű arra rendeltetnék, hogy őt kötözzék az emberek vajon hagyná-e megkötöztetni kezét tiltakozás
nélkül? Ennek pedig odáig kellett vinnie a birodalom nagy erejű vitézeit s nagy bölcseit, hogy
valamennyien a vízpartra járuljanak, s ezért a vízparti sereg nagy erejűekből s nagy-nagy bölcsekből
áll, akikben megvan a hűség és az igazság.
De mégsincs egyikük sem oly hűséges s oly igazságos, mint Szung Csiang volt, a vezérük. Ha
végignézünk a száznyolc vezéren, kik együtt jeleskedtek, együtt vétkeztek, együtt éltek, együtt
haltak, hűségük s igazságuk Szung Csiangtól származott. Mert egyedül Szung Csiang volt az, kinek
teste a vízparton lakozván, lelke a császári udvar körül járt, s minden akaratával azon volt, hogy
meghódoljon, s arra törekedett csak, hogy hazáját védelmezze. Noha nagy vétekbe esett, mégiscsak
hatalmas érdemeket szerzett, vezérei pedig elfogadták kezéből a mérget, vagy felkötötték magukat
sírján ellenkezés nélkül. A hűségnek és igazságnak ez a lelkesedése volt képes csak lebírni a
száznyolc vezér szívét, így tudott ő szövetséget teremteni Liangsanban, így lehetett csak a
száznyolc urává. Végül pedig, mikor a Fang La elleni hadjáratban a vezérek java része elesett, Tarka
Barát is a túlvilágra távozott a Hat Összhang Kolostorában, Pazar könnyek közt búcsút vett urától, a
két Tung testvér pedig visszamaradt Örvények Sárkánya ápolására – Szung Csiang nem mintha nem
tudta volna mindezeket, de azt tartotta, hogy úgy érzik, eljött számukra az alkalom, s noha nem
különbek a közönséges férfiaknál, kik saját maguk terveit bevégezvén, elhagyják urukat, de
hűségesek maradnak barátaikhoz; ezért tűrte, hogy szétszéledjenek. S ezért is nevezhető Szung
Csiang hűségesnek és igaznak.

Lehetett volna nem megírni ezt a történetet? S ha már megvan, lehet-e nem olvasni? Akik csak
országon uralkodnak, nem lehet, hogy el ne olvassák. Mert mihelyt elolvasták, a hűségesek s igazak
már nem a vízparton lakoznak majd, hanem valamennyien az uralkodó oldalán. Bölcs miniszterek
sem lehet, hogy el ne olvassák, mert mihelyt elolvasták, a hűség s igazság nem a vízparton lakozik
majd, hanem a császári udvarban. S a hadak vezetői, katonák parancsnokai, a mandarinok megint
csak nem lehet, hogy ne olvassák, mert ha egy nap elolvassák, akkor a hűség s igazság már nem a
vízparton lakozik majd, hanem mind a jó vezérek bizalmasai közt választatik. Mert ha nem, azaz ha
nem az udvarban található, ha nem a fejedelem oldalán s nem a jó vezérek bizalmasai közt, akkor
ugyan hol? Bizony a vízpartok mocsaraiban! Ezek azok az indulatok, amiket a Vízparti történet
kifejez. Mert ha hozzáértő, s jóindulatú emberek élnek tanulságaival, s a katonák az ő tervei szerint
hadakoznak, azért, hogy minden egyes a maga hasznát lássa, ugyan hol láthatsz akkor akár egy
„hűségest s igazságost” is?

A SZERZŐ ELŐSZAVA
– Csin Seng-tan –
Ha harmincéves korunkig még nem házasodtunk meg, azután se tegyük. Ha negyvenéves
korunkra még nem jutottunk hivatalhoz, akkor nem is vagyunk már arravalók sem. Ha pedig
ötvenéves korunkig még nem próbáltunk otthon ülni, azután se próbáljuk meg; már nem nekünk
való. Az meg aztán már igazán nem illik, hogy valaki hatvanéves fejjel kezdjen el csavarogni.
Hogy miért mondom mindezt? Könnyen felfogható: rosszul ütne ki, ha az ember ellenkezésbe
kerülne korával.
Reggelente jó korán felkelünk, sötét van akkor még és hideg. Megmosdunk, felöltözünk, hozzák
a reggelit – megtisztítjuk fogainkat –, s ahogy ez sorra mind megtörténik, már azt kérdezzük, hogy
mikor lesz dél? A dél pedig, hej, hamar eljön! Így megy ez délelőtt; hogy aztán délután mi van, azt
már úgyis tudjuk. Ha pedig minden nap ilyen, mire jó az emberi élet harminchatezer napja? Efelett
kesereg az ember, és töprenkedik, hogy miben is lehetne valami gyönyörűséget találni?
Mindig csodálkozom, ha az emberek arról beszélgetnek, hogy ez és ez már ilyen meg ilyen öreg.
Ami az évek számát illeti, az igaz, hogy felhalmozódnak. De ha fel is gyülemlettek, hol vannak hát?
Elő lehet venni őket, és számlálgatni? Nyilvánvaló, hogy éveink elmúltak, semmivé lettek, és mi
magunk is az enyészet felé tartunk. Bár inkább ne lenne így! Én a magam részéről eléltem addig,
hogy megírhassam ezeket a sorokat; igen bántam volna, ha előtte ragadott volna el a hirtelen halál.
Vidám históriák nem érnek semmit barátok nélkül, s víg cimborákkal is csevegés közt
legnagyobb a vidámság. Ugyan ki is tagadná? Ha pedig így van, miért ne igyekeznénk ezt minél
többet gyakorolni? Hiszen van úgy, hogy hideg van, vagy esik az eső, vagy betegek vagyunk, vagy
nem történik semmi. Olyankor úgyis mintha börtönben lenne az ember!
Házacskám előtt van egy kevéske sovány földem. Meglehetősen sok bornak való rizs terem rajta.
Nem győzöm magam meginni mind, barátaimat hívom hát segítségül. Kapum előtt folyam
hömpölyög, sudár fák tartanak árnyékot. Alkalmatos hely ez nekem s barátaimnak sétálgatásra,
ácsorgásra, üldögélésre. Házamban négy öreg szolgáló süt-főz, kezeli a tálakat és serpenyőket. Ott
lézeng aztán még egynéhány szolga is, összesen valami tízegynéhány ember arra, hogy lehessen
valakit ide vagy oda elszalajtani, üzeneteket, leveleket hozni-vinni. Házam körül szolgáim és
szolgálóim, ha egy kis ráérő idejük van, hát seprűket kötöznek, és nádszőnyegeket készítenek. A
seprűket a föld felsöprésére, a szőnyegeket meg avégből csinálják, hogy legyen mire leülnünk
barátaimmal.
Barátaim, akik eljárnak hozzám, együttvéve vannak vagy tizenhatan. Igen ritkán verődnek össze
valamennyien; azonban, ha csak nagy szél vagy eső nincs, kevés olyan nap adódik, hogy egy se
jönne. A legtöbbször úgy hatan-heten látogatnak meg. Ha eljönnek, nem vetik rá magukat az italra.
Ha inni akarnak, isznak, ha nem, hát nem, mindegyik a maga kedve szerint. Nem a borozásban
leljük örömünket, hanem a mesélgetésben. Baráti körünk históriái nem a felséges udvar dolgaival
foglalkoznak. Meg vagyunk mi elégedve a magunk sorával – meg aztán az efféle históriák legtöbbje
amolyan hosszú utat megtett, sok kézen keresztülment történet. Az ilyesmire, aki hallja, úgyis csak
azt mondja, hogy nincs alapja. Ha meg nincs alapja, hát az ember csak csóválja a fejét rajta, és köp
rá egyet. Nem foglalkoznak a mi históriáink az emberiség hibáival sem, mert hiszen ha már hiba
nélkül való az emberiség, akkor részünkről sem illő, hogy rágalmazzuk. Mesélgetés közben
kerüljük a hatásvadászatot, és így nem is keltünk megütközést. A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy
az ember igyekezzék mindenképpen megértetnie magát. Ha aztán mégis akadnak olyanok, akik
végképp nem értik, az már természet dolga.

Az emberek általában sietnek, és nemigen hajlandók türelemmel végighallgatni valamit.
Miután barátaim valamennyien már megállapodott és széles látókörű emberek, az, amit ők
mesélés közben kitalálnak, mind teljességgel hihető és valóságos. Mégis, ha egy-egy nap,
befejezvén a mesélgetést, nyugovóra térünk, az elhangzottakat senki sem jegyzi fel. Néha
gondoltam arra, hogy összeszedném ezeket, és könyvet csinálnék belőlük az utókornak. Mindmáig
azonban bizonyos dolgok visszatartottak ettől: az egyik az volt, hogy becsvágyam talán kimerül
közben, és rá találok unni. A másik, hogy ha az író csiszolt stílussal akar gyönyörködtetni, hát az
bizony keserves munkába kerül. A harmadik, hogy ha meghalok, nem lesz, aki olvassa. A negyedik
végül, hogy amit ma leírok, jövőre még lehet, hogy megbánom.
A Vízparti történet hetven fejezetét javarészt barátaim elmenetele után irkáltam össze
lámpafénynél, mulatságból. Más felét meg olyankor írtam le, amikor szeles, esős idő volt, s nem járt
felém senki. Tervezgettem magamban, sokáig formálgattam. Nem ragadtam azonnal papírt és
ecsetet, hanem csak jó sokára bontakozott ki bennem az egész. Sokszor megesett, hogy még reggel
öt órakor is, ágyam lebocsátott függönye mögött, lebillenő fővel, övem csücskét morzsolgatva
révedtem a világba.
Művem elkészültével akadhatnak némelyek, akik azt kérdezik, hogy eddig nem próbálván
könyvet írni, miért éppen ezt a történetet választottam? De hát miért is ne választottam volna épp
ezt? Először is: ha sikerül, akkor sem szerzek ugyan vele hírnevet, de ha nem sikerül, akkor sem
vesztek vele semmit. Másodszor: igen a szívemhez nőtt, amióta lapjait forgatom a magam
mulatságára. Harmadszor: bölcsek és balgák egyaránt olvashatják. Negyedszer végül: az effajta
műben egyre megy, hogy a stílusa elegáns, csiszolt-e, vagy pedig esetlen.
Jaj, véges az élet! Csak tudnám, mit mondanak majd halálom után művemről, akik olvassák.
Meg kellett elégednem azzal, hogy barátaimnak mutassam meg; ők pedig olvasván, igen
gyönyörködtek benne. De honnét tudjam, mit szólnak művemhez, ha meghaltam? Sőt, azt sem
tudom, lesz-e majd egyáltalán, aki olvassa? És hát: mire is való akkor már nekem az iránta
tanúsított figyelem?
SI NAJ-AN, A KELETI FŐVÁROSBAN

ELŐHANG
amelyben a Mennyei Mester áldozatot mutat be a ragály elhárítására,
és Hung marsall botorul felszabadítja a démonokat
Öt Dinasztia után, harc és zűrzavar nyomán
Végre kék ég fénylik át vészek felhőtorlaszán.
Új századra füveket drága harmat élteti,
Messzi földön újra úr a szent ősi hagyomány.
Törvény rendje helyreállt, ismét egy lett Kína már,
Víg zene szól mindenütt lantokon és fuvolán.
Mindenütt az ég alatt béke, boldogság honol,
Szebb jövőről álmodik virág és a csalogány.
Azt mondják, e nyolcsoros verset a hajdani Szung-dinasztia harmadik császárának udvarában élt
híres tudós, Sao Jao-fu szerzette, afelett sóhajtozván, hogy miután az Öt Dinasztia elemésztette a
Tang-ház uralmát, a széles birodalomban nem nyugodtak a fegyverek. Abban az időben reggel még
Liang volt az úr Kínán, de estére már Csin. Ahogy mondták aztán: „Adott öt család – öt dinasztiát,
Keverték a bajt – ötven éven át!” Utána azonban tapasztalta, hogy az ég forgása visszatért a rendes
kerékvágásba. Csiama városában világra jött a felséges császár, a Szung-dinasztia alapítója, a Harci
Erényekkel Ékes Nagy Ős, Taj-cu.
Azon a reggelen, amikor a felséges úr megszületett, vörös fény borította el az eget, és csodálatos
illat áradt szerteszét napestig. Mert nem más volt ő, mint a mennyek országából alászállt
Mennydörgő Nagy Halhatatlan. Vitézségben, bátorságban, nagylelkűségben a régi császárok óta
nem volt hozzá fogható Menny Fia. Buzogányával, mely akkora volt, mint ő maga, négyszáz
sereget vert széjjel, és úrrá lett az összes tartományokon.
A Menny Fia tisztára söpörte a mennyei birodalmat a lázadóktól, megtisztította Kínát a
zűrzavartól, Nagy Szung-dinasztia néven országok, fővárost alapítván Pienliangban, más néven
Kajfengfuban. Kilenc uralkodóház és számtalan császár után következvén, egy négyszáz éves
dinasztia uralmát nyitotta meg. Ezért mondja dicsérőleg róla Sao Jao-fu mester: „Végre kék ég
fénylik át vészek felhőtorlaszán.” Valóban, mintha ő tette volna lehetővé, hogy a nép újra
megláthassa az eget, a napot.
A Szung-dinasztia uralkodása elején a népnek boldogságban volt része. Ki gondolta volna, hogy
a boldogság tetőfokán bánat születik? A Jóságos Oltalom harmadik évének tavaszán, a negyedik
császár, Zsen-cung uralkodása idején a birodalomban pusztító ragály tört ki. Csiangnantól, a Jangce
vidékétől kezdve egészen a két fővárosig, Kajfengfuig és Lojangig nem volt hely, ahol a nép ne
szenvedett volna tőle. A birodalom összes tartományi és kerületi székhelyeit hófelhőként árasztották
el a segítségért könyörgő beadványok és panaszos levelek.
Azt mondják, hogy a fővárosban és környékén a nép és a katonaság nagy része elpusztult. A
főváros, Kajfengfu helytartója, Pao Cseng személyesen kívánván a nép segítségére sietni, saját
költségén vásároltatott gyógyszereket, hogy a népet kigyógyítsa a ragályból. De hogy segített volna
az orvosság? A ragály csak annál jobban dühöngött. Végtére a polgári és katonai méltóságok
tanácskozásra ültek össze a császári palotában a Vízóra-teremben, és várták a hajnali audienciát,

hogy a ragály elhárítására javaslataikat meghallgathassa a Menny Fia.
Ezen a napon, a Jóságos Oltalom harmadik éve harmadik havának harmadik napján, az ötödik
őrségváltásra eső harmadik órában a Menny Fia elfoglalta trónját a Bíbor-teremben. Miután fogadta
a méltóságok hódolatát, a főudvarmester kihirdette: – Akinek van valami ügye, lépjen elő sorban, és
gyorsan adja elő, akinek pedig nincs dolga, az távozhat.
Erre a sorakozó méltóságok közül előlépett Csao Cse főkamarás és Ven Jen-po főtanácsos, és
leborulva a császár előtt a következőket adták elő:
– Fővárosunkban ragály dühöng, a hadsereg és a nép körében igen nagy a pusztulás. Felséged
előtt leborulva kérjük, hirdessen közkegyelmet. Korlátozza a büntetéseket, és engedje el az adót,
mutasson be áldozatot az ég csapása ellen, mert csak így lehet megmenteni a népet.
A Menny Fia meghallgatta a kérést, és rögtön elrendelte, hogy a Hanlin Akadémia, azaz a
császári kancellária, fogalmazza meg rendeletét, amely szerint egyrészt adassék kegyelem az egész
birodalomban a száműzötteknek és bebörtönzötteknek, és a nép számára engedtessék el
mindennemű adó és robot – másrészt pedig meghagyta, hogy a főváros palotáiban és templomaiban,
kolostoraiban és szentélyeiben szüntelenül ájtatosságok, könyörgések tartassanak a ragály
megszüntetéséért.
A ragály azonban mindezek ellenére még tovább terjedt. Mikor a császárnak ez tudomására
jutott, egész felséges mivoltát nagy nyugtalanság fogta el, és újból tanácskozásra hívta a
főméltóságokat. A gyülekezet soraiból egy főminiszter esedezett meghallgatásért. A Menny Fia
rátekintett: nem más volt, mint Fan Csung-jen, az államügyek tanácsosa. Leborult a császár előtt,
majd felemelkedvén, ekképpen adta elő kérését:
– Hatalmasan pusztít rajtunk az ég csapása. A katonaság és a nép a pusztulás szélén van, sem
éjjel, sem nappal nincs nyugovásuk. Felséged szolgájának együgyű vélekedése szerint, ha el akarjuk
hárítani a csapást, akkor fel kell szólítani a Csianghszi tartományban, a Sárkánytigrishegyen székelő
Mennyei Mestert, hogy csillagos éjjelen járuljon az udvarhoz, lépjen be felséged palotájába, és
végezze el a mennyeket lenyűgöző háromezer-hatszáz részes nagy áldozatot. Ha a könyörgést
meghallgatja a Magasságos, akkor a nép megmenekülhet a ragály pusztításaitól.
A császár helyben hagyta a kérést. Elrendelte rögtön, hogy a Hanlin Akadémia tudósai
szerkesszék meg rendeletét, amelyet a Menny Fia saját fenséges ecsetével maga vetett papírra,
kiválasztott egy rúd császári füstölőt, és legkegyelmesebben meghagyta, hogy a külső és belső
szolgálattevők közül Hung Hszin marsall bízassék meg a küldetés végrehajtásával. Menjen
mihamarabb Csianghszi tartományba, Hszincsouba, a Sárkánytigrishegyre, és hirdesse ki, hogy a
császár kéri a Mennyei Mestert, jöjjön csillagos éjjelen az udvarba, és mutasson be áldozatot a
ragály megszüntetésére. Az Aranyteremben meggyújtották a császári füstölőt, s a császár maga adta
át vörös papírra írott rendeletét a marsallnak, hogy induljon útnak.
Hung Hszin a parancsnak megfelelően búcsút vett a Menny Fiától, magához ette a császári
rendeletet és a császári füstölőt, majd tízegynéhány embert maga mellé véve, lóra ült. A fővárost
elhagyva, Hszincsou és Kujhszihszien felé vette útját. Nem pihent egy napot sem, amíg csak
Csianghsziba, Hszincsouba nem érkezett. A város összes hivatalnokai kivonultak fogadására a
kapuk elé, majd embereket küldtek a Sárkánytigrishegyre, hogy tudassák a császári követség
érkezését a Fenséges Tisztaság Kolostorának gyülekezetével.
Másnap a küldöttség megérkezett a Sárkánytigrishegyhez. A Fenséges Tisztaság Kolostorának
szerzetesei gongokat döngetve, dobokat verve, füstölőkkel, gyertyákkal, templomi zászlókkal jöttek
alá a hegyről a császári parancs fogadására. A kolostor elé érve, a marsall és kísérete leszállt

lováról, ott fogadták őket a szerzetesek és a novíciusok, akik a Három Tisztaság Szentélyéhez
vezették őket, hogy ott helyezzék el a fenséges okmányt.
Hung marsall első dolga volt megkérdezni a kolostor elöljárójától, hogy hol van a Mennyei
Mester. A főapát így válaszolt:
– Jóságos parancsolónk, marsall úr, tudd meg: jelenlegi Mennyei Mesterünk, akit a
Semmiségben Való Megnyugvás Mennyei Mesterének is neveznek, noha jóságos természetű és
fennkölt tisztaságú, nemigen leli kedvét az üdvözlésekben és fogadásokban. Fent a
Sárkánytigrishegyen épített magának egy szalmakunyhót, és ott él szent gyakorlatainak, ezért nem
is lakik itt a kolostorban.
– De hát a Menny Fia parancsa szerint hol találkozhatnék a szent emberrel? – kérdezte újból a
marsall.
– Engedelmeddel – felelte a főapát – a felséges parancsot azért helyeztük el itt a szentélyben,
mert mi, együgyű szerzetesek, nem merészkedhetünk arra, hogy felbontsuk, és elolvassuk. Kérnélek
azonban, hogy jöjj be hozzánk egy kis teára, és kegyeskedjél ott megbeszélni a dolgot.
A császári iratot ott is hagyták a Három Tisztaság Szentélyében, s a küldöttség átvonult az
apátságba. A marsallt ültették az asztalfőre, s a szolgálattevők behozták a teát. És noha csak böjtös
eledeleket szolgáltak fel, azért volt közöttük mindenféle csemege.
A lakoma végeztével a marsall újra a főapáthoz fordult:
– Miután a Mennyei Mester fent lakozik a hegyen, nem lehetne-e valakit érte küldeni, hogy
jöjjön le, és találkozzunk, s így aztán elolvashassa a császár parancsát?
– Noha a Mennyei Mester fenn lakik a hegyen – magyarázta türelmesen a szerzetes –, nem úgy
jár-kel, mint más, közönséges ember. Csodálatos darvát nyergeli meg, vagy felhő hátára pattan, nem
lehet tudni az ő útjait. Mi, egyszerű szerzetesek is csak igen nehezen juthatunk a közelébe, hogy
lehetne akkor csak úgy érte küldeni valakit?
– Hát akkor hogy kerülhetek össze vele? – fakadt ki a marsall. – A fővárosban dühöng a ragály,
különleges megbízatással a császár saját kezű parancsával jöttem, hogy a Mennyei Mester mutassa
be a mennyeket lenyűgöző háromezer-hatszáz részes nagy áldozatot a ragály elhárítására, és a nép
megmentésére. Mi az ördögöt csináljak?
– Ha a Menny Fia meg akarja menteni a népét – felelte udvariasan a főapát –, akkor követének,
azaz uraságodnak, rettenthetetlennek és tiszta szívűnek kell lennie. Böjtölnie kell, és meg kell
tisztálkodnia, tiszta ruhát kell öltenie, embereit hátrahagyva egyedül kell a császár parancsával és a
császári tömjénnel felgyalogolnia a hegyre, és ott leborulva kell tiszteletét kifejeznie a Mennyei
Mester előtt; akkor megengedi majd, hogy találkozhassanak. De ha visszarettenne, vagy szíve nem
lenne tiszta, akkor hiába tette meg az egész utat idáig.
A marsall elgondolkozott: „A fővárostól idáig, bizony, elég böjtös koszton éltem, hogyne lennék
hát megtisztulva? Ha már így van, beleegyezem, holnap korán elindulok.” Azzal mindenki
nyugovóra tért.
Másnap hajnalban öt órakor a szerzetesek illatos fürdőt készítettek, és kérték a marsallt, hogy
tisztálkodjék meg. Utána durva vászonruhába öltöztették, lábára kenderharisnyát és szalmapapucsot
húztak. Megette a böjtös reggelit, fogta a császári parancsot, és sárga selyemkendőbe bugyolálva a
hátára kötötte, kezébe vett egy ezüst füstölőedényt, és meggyújtotta rajta a császári füstölőt. A
szerzetesek elkísérték egy darabon, hogy megmutassák az utat. A főapát búcsúzóul még

megjegyezte:
– Ha meg akarja menteni népét, marsall uram, akkor meg ne torpanjon semmi akadály előtt, meg
ne ijedjen semmitől, csak állhatatosan tartson felfelé!
A marsall, imádságokat mormolva, nekieredt a hegynek. Ment egy szál egyedül jó darabon,
kanyargós ösvényeken, meredek lejtőkön, indákba, kúszónövényekbe kapaszkodva. Már jó néhány
hegyhajlaton keresztüljutott, megtett több mint két mérföldet, amikor azt vette észre, hogy sajog a
lába, ég a talpa, remeg a combja, nem tud tovább menni egy tapodtat sem. Az imádkozást is
abbahagyta, elszántsága kezdett meginogni. Elgondolkozott: „Mégis császári nemes hivatalnok
vagyok! Odahaza dupla takaró alatt alszom, s annyiféle fogás áll előttem az ebédnél, hogy azt sem
tudom, melyikből egyem. Kellett is nekem szalmapapucsban hegyre másznom! Csak tudnám, merre
van az a Mennyei Mester! Majd megmondanám neki, hogy mi az ördögnek kell ilyen keserveket
kiállnom!” Megint elindult, de alig jutott tovább száz-százötven lépésnél, mikor sajogni kezdett a
válla, és teljesen kifulladt. Ahogy megállt, szél csapta meg egy völgytorokból. Ahonnét pedig a szél
támadt, a fenyőfák mögül mennydörgő bömböléssel egyszerre csak egy vad tekintetű, fehér
homlokú, selyemszőrű tigris tört elő.
Hung marsallt halálos rémület fogta el. Csak valami nyögésféle jött ki a torkán, azzal hátrálni
kezdett, de megbotlott és elvágódott. A tigris pedig, feléje rohanva, bömbölt még egy rettentőt,
aztán a hegyoldalon lerohanva eltűnt.
A marsall ott hevert egy fa tövében. Az ijedtségtől vacogtak a fogai, a szíve úgy vert, mintha
tizenöt vízhúzó veder húzta volna benne a vizet egyszerre, hét fel, nyolc meg le; egész testében
olyan lett, mint a szélütött, a lába meg úgy meredt az égnek, mint a legyőzött harci kakasé. Egy
teafőzésnyi időbe tellett, míg a tigris eltűnése után fel bírt tápászkodni. Felvette az elejtett
füstölőedényt, megint meggyújtotta benne a füstölőt, és újra nekivágott a hegynek, hogy ha törik, ha
szakad, ő felkutatja a Mennyei Mestert. Ment megint vagy harminc-negyven lépést, de egyre
szitkozódott magában: „Eddig ér hát csak a császári hatalom, hogy a követének ilyen borzalmakat
kelljen kiállnia?”
Még be sem fejezte morgolódását, amikor dögletes pára fuvallata ütötte meg az orrát.
Körülnézett, hát a hegyoldalon levő bambusz sűrűből egy hatalmas, hófehér pettyekkel tarkázott
kígyó mászott elő nagy recsegéssel, ropogással. Olyan széles volt a dereka, akár egy vödör. A
marsall elejtette a füstölőt, és csak annyit tudott kinyögni, hogy „Most aztán végem van!”, azzal
elvágódott a lejtőn, egy szikla tövében.
A kígyó pedig egyenest a szikla felé tartva, ott összetekerőzött, miközben szeméből ércfényű
sugarak lövelltek elő, kitátotta hatalmas száját, és mérges leheletét a marsall arcába köpte. Azt meg,
szegényt, a nagy ijedelemtől majd elhagyta mind a három lelke és testének hét szelleme. A kígyó
meg, miután megbámulta a marsallt egy darabig, tovább csúszott–mászott a lejtőn lefelé, és
csakhamar eltűnt.
– Hű, de megijedtem! – morogta a marsall maga elé, hogy egy kicsit összeszedte magát. – Már
azt hittem, hogy bekap! – Akkor vette észre, hogy egész teste csupa verejték. Erre aztán minden
mérgével a főapát ellen fordult:
– Ez már igazán pimaszság, így rászedni az embert! Ilyeneket kell, hogy kiálljak miatta!
Találjam csak meg a Mennyei Mestert, lesz majd odalenn a főapát úrhoz egypár szavam!
Éppen folytatni akarta útját, amikor a fenyőfák mögül közeledő fuvolaszót hallott. Odanézett, hát
látta, hogy egy barna bivaly ballag át a hegyháton, hátán egy kis növendék szerzetessel, aki
jókedvűen fuvolázgat. Hung marsall, ahogy meglátta, odakiáltott:

– Honnét jössz, hé? Nem ismersz meg? – A kis legény azonban rá sem hederített, minden
figyelmét a fuvolának szentelte. Az újabb kiáltozásokra aztán végül is nagy nevetve a marsall felé
bökött fuvolájával, és megszólalt:
– Ugye, a Mennyei Mestert keresed?
A marsall meghökkent:
– Honnét tudod ezt, te pásztorgyerek?
A gyerkőc mosolygott:
– Ma reggel, amikor fenn a hegyen a Mester lábainál vártam parancsait, így szól hozzám: „Ma
megjön ide a hegyre Hung marsall a császár parancsával és a császári füstölővel, hogy menjek el a
fővárosba, és mutassam be az eget lenyűgöző háromezer-hatszáz részes nagy áldozatot a ragály
ellen. Fel is ülök a darumra, s felhőháton odanyargalok.” Csakhamar fogta magát, el is tűnt, nincs a
kunyhóban. Ne is menj tovább, mert igen sok mérgeskígyó és vadállat van itt a hegyen, még kárt
tesznek benned.
– Remélem, nem akarsz elbolondítani? – kérdezte a marsall gyanakodva. A kis szerzetes csak
nevetett, majd rázendített újból a fuvolázásra, és tovább biztatta bivalyát. Csakhamar el is tűnt egy
hegyhajlat mögött.
A marsall elgondolkozott: „Honnét tudhatta ez a kölyök az egész históriát? Csak a Mennyei
Mester mondhatta neki!” Majd megint neki akart vágni a hegynek, de meggondolta: „Ej, de hát csak
az imént volt, hogy majd odavesztem! Jobb lesz már hazamenni!” Azzal fogta a füstölőt és
visszafordult. A szerzetesek már várták, és invitálták befelé a házba, hogy üljön le, és fújja ki magát.
Persze csak az kellett, hogy a főapát a Mennyei Mester felől érdeklődjön, s a marsall kiöntötte
minden keserűségét és haragját:
– Hogy merészkedtél engem, nemes császári hivatalnokot, ilyen borzalmak közé küldeni? Majd
otthagytam a fogamat! Először a hegy derekán egy fehér homlokú, dühös tigris ugrott nekem; olyan
volt, hogy majd kiszállt belőlem a lélek. Aztán meg, amikor megint mentem egy darabot, egy
bambusz sűrűből hatalmas, fehér pettyes kígyó állta el az utamat. Ha nem lett volna akkora
szerencsém, nem is tudom, mi lett volna velem! Szóval így rászedett engem ez a díszes szent
gyülekezet!
– De marsall uram – tiltakozott a főapát –, hogy mertünk volna mi, szegény szerzetesek, tréfát
űzni méltóságoddal? Mindezzel csak a Mennyei Mester akarta próbára tenni uraságodat. Mert
vannak ugyan a hegyen kígyók és tigrisek, de nem bántanak azok soha senkit.
A marsallt azonban nem lehetett megállítani:
– Már járni se bírtam, de tovább akartam indulni éppen, amikor látom, hogy a fenyőfák közül
egy gyerkőc szerzetes jön felém bivaly hátán, fuvolázva. Megkérdeztem, honnét jön, nem ismer-e
rám, s erre kijelentette, hogy már mindent tud, mert a Mennyei Mester közölte vele jöttömet, meg
hogy a Mester ma reggel darujával felhők hátán elindult a fővárosba. Így aztán szépecskén
visszafordultam.
– De marsall úr! – vágott közbe a főapát. – Hogy tévedhettél ekkorát? Hiszen az a gyerkőc maga
volt a Mennyei Mester!
– De ha ő volt a Mester – vetette ellene a meghökkent marsall –, akkor miért űzött tréfát
belőlem?

– A Mennyei Mester nem mérhető hozzánk – jelentette ki ünnepélyesen a főapát. – Noha fiatal,
rendkívüli képességekkel rendelkezik. Rendkívüli ember, a varázslatok minden formájában jártas.
Nemhiába nevezik a Tao, azaz a Mindenség Törvényei Tudójának.
A marsall elszontyolodott:
– Hát akkor csakugyan nagy baklövést követtem el, amikor ott volt az orrom előtt, és nem
ismertem meg.
De a főapát vigasztalta:
– Nyugodjék meg, marsall úr! Ha a Mennyei Mester így kegyeskedett szólni, akkor, mire vissza
tetszik érkezni a fővárosba, már minden el is lesz intézve.
Ebben aztán a marsall meg is nyugodott.
A főapát ekkor elrendelte, hogy a császár parancsát helyezzék el a Tisztaság Templomában, a
császári iratok szekrényében, a füstölőt pedig elégették a Három Tisztaság Szentélyében. A
kolostorban aztán mindezek örömére nagy lakomát csaptak, egész hajnalig tartott a mulatozás.
Másnap a szerzetesek meghívták a marsallt, hogy nézzen körül a kolostorban. Hung igen
megörült ennek, s nagy kísérettől követve elindultak. Elöl két kis szerzetesnövendék mutatta az utat,
és végignézték a szebbnél szebb szentélyeket. A Három Tisztaságos Szentélyének pompáját le sem
lehet írni. De ott volt még a balszárnyon a Kilenc Ég Szentélye, a Bíborcsillag Szentélye, a
Sarkcsillag Szentélye, a jobbszárnyon meg a Mindenség Ősokának Szentélye, a Három Nagyúr
Szentélye, a Gonoszt Kiűző Szentélye, szebbnél szebb pompásabbnál pompásabb épület
valamennyi. Mikor aztán végigjárták valamennyit, Hung marsall a jobbszárny mögött egy újabb
épületet pillantott meg. Vörösre festett vert fal vette körül, vörös lakk kapuján karvastagságú
láncok. A kapu különben keresztül–kasul volt ragasztva nagy, vörös pecsétes papírokkal, az épület
eresze alatt pedig egy vörös lakk tábla függött, aranybetűs felírással: „A Leláncolt Démonok
Szentélye.”
– Miféle szentély ez? – kérdezte a marsall, arrafelé bökve ujjával. – Ez az egyik hajdani Mennyei
Mester által béklyóba vert démonok szentélye – válaszolt a főapát.
– Miért van úgy összevissza ragasztva azokkal a pecsétes papírokkal? – érdeklődött tovább a
marsall. A főapát megfelelt rá:
– Azok a démonfejedelmek sínylődnek itt, amelyeket a nagy Tang császárok korában a
Barlangok Sötét Birodalmának Mennyei Mestere igázott le. Valahányszor új Mennyei Mester
következik, az pecsétjével ellátott új papirost ragaszt a kapura, hogy az utódok közül se merje senki
botorul felnyitni ezt a szentélyt, mert rettentő baj származnék abból, ha a démonok
elszabadulnának. A kilencedik Mennyei Mester esküdött már meg, hogy nem nyitja fel. A láncok
különben is össze vannak forrasztva olvasztott bronzzal, ki tudná megmondani, mi van bent?
Jómagam is, pedig már van vagy harminc éve, hogy idekerültem, csak hallomásból tudom
mindezeket.
Ezek hallatára a marsallt elfogta a kíváncsiság, és elgondolta magában, hogy mi lenne, ha
megpróbálná megnézni ezeket az ördögkirályokat. Oda is szólt a főapátnak, hogy nyittassa ki a
szentélyt. Az megrettenve tiltakozott, de a marsall gúnyosan vágta közbe:
– Ostoba beszéd az egész! Mindenféle csodálatosságokkal akarjátok szédíteni a becsületes
embert, és ideszerkesztettétek ezt a szentélyt, s ráfogjátok, hogy leláncolt démonfejedelmek vagy
micsodák vannak benne, hogy ezzel is tündököljetek a ti nagy tudományotokkal. Hát én olvastam

egy okos könyvet, amiben szó sem volt semmiféle démonok megláncolásáról, hanem meg volt
benne mondva kereken, hogy az ördögök és démonok lent, a pokolban vannak. Nyissátok ki
gyorsan a kaput, hadd látom, mi fán terem valójában az ördögök királya!
A főapát azonban hallani sem akart erről:
– Nem lehet kinyitni a kaput, mert nagy baj lesz belőle, nagy csapás származhatik az egész
emberiségre!
Erre aztán a marsall végképp nekidühödött, és a szerzetesekre böködve ujjával, ordítozni kezdett:
– Ha nem nyitjátok ki nekem ezt a szentélyt, akkor jelentést teszek a császárnak, hogy útját
állottátok a császári parancs kihirdetésének, ellenkeztetek felséges akaratával, és nem hagytátok,
hogy utánanézzek Mennyei Mesteretek bűnös mesterkedéseinek! Azután meg jelenteni fogom, hogy
ti itt önhatalmúlag holmi szentélyt építettetek, ráfogtátok, hogy leláncolt démonfejedelmek vannak
benne, és ezzel bolondítjátok a népet. Majd aztán, ha bevonják a papi engedélyeteket, és száműznek
valamennyiőtöket valami istentelen vidékre, akkor aztán nyöghettek és kesereghettek!
A szerzetesek féltek a marsall hatalmától, úgyhogy mit volt mit tenni, előhívatták a kovácsokat,
akik leszedték először is a pecséteket, aztán nagy pörölyökkel leverték a láncokat. Valamennyien
nekivetették vállukat a kapunak, amely kitárult. Mindnyájan betódultak, de odabent feneketlen
sötétség fogadta őket, nem lehetett látni semmit.
A marsall parancsára fáklyákat hoztak. Amint világosság lett, látták, hogy csak a szentély
közepén áll egy öt-hat láb magas kőoszlop, alatta egy kő teknősbéka, de ez is már félig a földbe
süppedt, különben a helyiség üres. Ahogy az oszlopra rávilágítottak, hát látták, hogy az elülső
oldala mindenféle csudálatos írással van televésve, senki sem tudta elolvasni. Az oszlop hátsó
oldalán pedig ez állt: „Hung jöttére megnyílok.”
A marsall a felirat láttán felujjongott, és a szerzetesekhez fordult:
– Ti akartatok visszatartani engem, amikor már évszázadokkal ezelőtt ideírták a nevemet,
mondván: „Hung jöttére megnyílok”? Világos ebből: elrendeltetett előre, hogy meglássam a
démonokat. Mit féltek? Azt hiszem, hogy a démonok itt vannak valahol az oszlop alatt. Hívjátok
csak a mesterembereket, hozzanak feszítővasakat, hadd emeljük odább!
A szerzetesek reszketve tiltakoztak:
– Marsall úr, ne mozdítsd, baj lesz belőle! Nem fog ebből semmi jó kisülni!
A marsall méregbe jött, és ordítozni kezdett:
– Mitől tartotok, taoista söpredék? Világos az írás, hogy jöttömre megnyílik a szentély, mit
okvetetlenkedtek? Hívjatok csak gyorsan embereket!
Végül is be kellett hogy szólítsák az embereket, akik eldöntötték az oszlopot, és nekiálltak kiásni
a teknősbékát. Fél napig ástak, míg annyira jutottak, hogy kiemelhették. A teknősbéka alatt már
csak három-négy láb mélyre jutottak, mert ott egy nagy, négyszögletes, zöld kőlapba ütköztek a
csákányok.
A marsall parancsot adott a kőlap kiemelésére, s rá se hederített a szerzetesek könyörgésére. A
kőlap alatt nem találtak mást, mint egy mélységes mély üreget, s ahogy egyesült erővel felemelték a
kőlapot, az üregből egyszerre csak leírhatatlan zengésű földöntúli hang tört elő. Mikor pedig a hang
elhalt, fekete füst ömlött ki az üregből, betöltötte a fél szentélyt, aztán felcsapott egyenest az égig,

ott számtalan ragyogó fénysugárrá vált szét, és eloszlott a világ minden tája felé.
A szentélyben tartózkodók valamennyien megijedtek, ásót, csákányt, feszítővasat eldobva,
egymás hegyén-hátán rohantak kifelé, úgyhogy egymásba botolva rakásra zuhantak. Hung
marsallnak a szája is tátva maradt a rémülettől, az arca földszürkére sápadt. Rohant a szentély előtt
keservesen imádkozó szerzetesekhez:
– Miféle démonok szabadultak itt el? – kérdezte halálra váltan.
– Tudd meg, marsall úr – felelte még mindig a főapát –, hogy amikor hajdanában a Barlangok
Sötét Birodalmának Mennyei Mestere átadta örökét, meghagyta utódjainak: „E szentélyben
harminchat mennyei csillag és hetvenkét földi csillag ura, összesen száznyolc démonfejedelem van
bebörtönözve. Kőoszlop van fölébük állítva, melyre felvésték sárkány-főnix írással a nevüket, hogy
lebűvölve tartsa őket. Ha valaki ismét á világra szabadítaná őket, nagy baj származnék abból
minden teremtett lényre.” Most, hogy felszabadítottad őket, gondolhatod, mennyi baj lesz még
ebből!
A marsallt ezek hallatára kiverte a hideg verejték, alig bírt megállni a lábán. Sebtében
összeszedte cókmókját, és embereivel elindult vissza a fővárosba. Azt már nem beszélem el, hogy a
főapát és a gyülekezet, miután egy darabon elkísérték, visszatértek a kolostorba, és nekiláttak a
szentély helyreállításának.
Hung marsall pedig, hogy tovább folytassam, meghagyta útközben embereinek, hogy a démonok
kiszabadításáról ne szóljanak senkinek egy mukkot se, mert félt, hogy ha a Menny Fia megtudja a
dolgot, még felelősségre vonja. Nem is esett szó róla az egész úton. Amikor Pienliang falaihoz
közeledtek, már széltében mesélték a népek, hogy a Mennyei Mester elvégezte az áldozatokat a
császári palotában hét napon és hét éjjelen keresztül, és amuletteket osztogatott, ennek
következtében a ragály elült, s a Mester is hazanyargalt már felhők hátán a Sárkánytigrishegyre.
Hung marsall másnap hajnalban megjelenvén a császári kihallgatáson, jelentést tett a Menny
Fiának.
– A Mennyei Mester, csodálatos daruja hátán, előbb ért a fővárosba, mint felséged szolgája,
akinek bizony nem egy helyen várnia kellett a postalovakra – mondotta.
Azt már nem beszélem el, miként hagyta helyben a császár Hung marsall jelentését, hogyan
jutalmazta meg érte, s helyezte vissza régi tisztébe. Hanem a Menny Fia, Zsen-cung császár,
uralkodván trónján negyvenkét esztendeig, felszállt a mennyekbe, s nem lévén trónörököse, hát
Puan hercegének, Jinek a fiára, Taj-cung császár unokájára szállott a trón, s ő lett a császár, Jingcung néven. Ő pedig, uralkodván négy esztendeig, fiára, Sen-cungra hagyta a trónt, Sen-cung meg
ismét uralkodván tizennyolc évekig, fia következett utána a trónra, Csö-cung. Béke s boldogság
honolt ez időben a birodalomban, nyugalomban volt mind a négy világtáj.
No de megálljunk csak! Ha csakugyan olyan nagy béke volt, és semmi se történt, akkor
elkezdvén e történetet, vajon miről fog szólni beszédem? Ne aggódjatok, tisztelt hallgatóim, ez
eddig csak az előhang volt, az igazi történet csak most következik!
Harminchat mennyei csillag leszáll a földi világba,
S a hetvenkét földi démon emberformát ölt magára.
Mert az történik majd, hogy
Jüance falai közt rejtőzködnek tigrisek,

Ljaoer vizeiben sárkányok sereglenek.
Hogy aztán hogyan s miért történik majd mindez, azt más alkalommal halljátok meg.

AZ ELSŐ FEJEZET
amelyben Vang vívómester titkon Jenanfuba
menekül,
Kilencsárkányos pedig a Si család falvában
csatázik
Ott tartottunk, hogy éppen Csö-cung császár uralkodott már, a Szung-uralkodóházból – hol volt
már akkor Zsen-cung császár! – s élt az ő idejében a Keleti Fővárosban, Kajfengfuban, más nevén
Pienliangban, a Hszüanvucsün kerületben egy mihaszna, senkiházi fickó, bizonyos Második Kao,
minthogy ő volt családjában a második fiúgyermek. Nem tanult ez a fickó soha semmi becsületes
mesterséget, hanem csak a lándzsavívást és fütykösforgatást kedvelte, főképpen azonban a
labdarúgásban jeleskedett. Ezért aztán a fővárosiak szavajárásában nem is nevezték őt Második
Kaónak, hanem mindenki csak Labdarúgó Kaónak ismerte. Ő aztán ezt elmásította, és felvette a
Kao Csiu nevet. Énekelt, zenélt, táncolt, ha kellett; megforgatta a lándzsát s a fütyköst, ha arra
került a sor; sőt, a versfaragásba is belekontárkodott. Az emberségről, az igazságosságról, az
udvariasságról, a bölcsességről, a hűségről és az egyenességről azonban azt sem tudta, mi fán terem,
hanem leginkább a városban és környékén élősködött mások nyakán. Mikor aztán egyszer a
Vasembernek is nevezett Vang tanácsos úr fiacskájának is segítségére kezdett lenni abban, hogy
atyja pénzének a nyakára hágjon különböző lebujokban, teaházakban, nyilvánosházakban és
játékbarlangokban, Vang úr bevádolta őt a hatóságnál. Kao Csiut erre húsz botütésre ítélték, és
száműzték a fővárosból.
Kao Csiu most aztán nem tudta, mitévő legyen. Végül is Huajhszi tartományba ment,
Linhuajcsouba, az egyik ottani játékbarlang tulajdonosához, bizonyos Liuhoz, egy henye
gazemberhez, aki igen kedvelte az ilyen naplopókat. Egész sereg léhűtőt tartott el, s messze földről
maga köré csődítette a legocsmányabb csirkefogókat.
Kao Csiu megtelepedett hát Liu úrnál, és nála lakott vagy három évig. Ekkor történt, hogy a
császár, áldozatot mutatván be a déli külvárosban, meggyőződött arról, hogy béke és boldogság van
mindenfelé, és ennek folytán elrendelte az általános amnesztiát. Kao Csiu, mihelyt megtudta, hogy
megszüntették száműzetését, rögtön arra gondolt, hogy milyen jó lenne visszatérni a fővárosba. Liu
úrnak volt ott egy rokona, egy Tung nevű gyógyszerész, az Aranyhíd mellett. Ajánlólevéllel és
útravalóval ellátva, útnak is indította Kao Csiut, hogy éljen most már a gyógyszerész házánál.
Tung gyógyszerész, ahogy meglátta Kao Csiut, és elolvasta az ajánlólevelet, igen gondolkodóba
esett: „Hogy az ördögbe helyezhetném el magamnál ezt a Kao Csiut? Még ha becsületes,
megbízható, idősebb, tapasztalt emberről lenne szó, nem bánnám; még taníthatná a gyermekeket is
valami jóra. Ez azonban egy ingyenélő senkiházi, és nem látszik valami megbízható embernek.
Rossz fát is tett már a tűzre, száműzött volt, előbb–utóbb kibújik belőle régi természete. Ha
beengedem a házamba, nem sok jót fognak tanulni tőle a gyerekeim.” Elhatározta hát, hogy nem
tartja magánál Kaót, de egyelőre azt sem akarta, hogy Liu úr tekintélyén csorba essék. Ezért
túláradó szívélyességgel üdvözölte a vendéget, beinvitálta házába, és kérte, hogy helyezze
kényelembe magát, etette–itatta naphosszat, közben pedig állandóan azon törte a fejét, hogyan
adhatna túl rajta szépszerével.
Pár hét múlva végre megtalálta a megoldást. Egy rend ruhát és egy ajánlólevelet nyomott Kao
Csiu markába, e szavak kíséretében:
– Szegényes portám fénye legfeljebb akkora, mint egy fénybogárkáé, nem vet valami nagy fényt
a benne melegedőkre. Félek, hogy még csalódást okoznék önnek, ezért inkább beajánlanám a tudós

Hsziao Szu házához, ahol inkább lenne alkalma képességei kibontakoztatására. Mi az ön véleménye
erről?
Kao Csiu persze igen megörült, és nagyban hálálkodott. Tung egy emberével el is küldte őt
rögtön a tudós házához, ahol az ajtónálló bejelentette őket. Hsziao Szu kijött. Amint megpillantotta
Kao Csiut, és elolvasta Tung ajánlólevelét, rögtön látta, hogy egy ingyenélő mihasznával van dolga.
„Mit kezdjek én ezzel a fickóval? – gondolta magában. – Azt hiszem, legjobb lesz, ha beajánlom a
császár vejének, Vang úrnak kíséretébe. Azt úgyis afféle kiskirálynak ismeri mindenki, és úgy
tudom, kedveli az ilyen népséget.” Azzal megválaszolta Tung levelét, Kaót azonban csak egy
éjszakára marasztotta magánál, másnap már tovább is küldte egy ajánlólevéllel és egyik szolgájával
Vang palotájába.
Vang úr Cse-cung húgának volt a férje, az öregebb császárnak, Zsen-cung-nak pedig ennélfogva
a veje. Szerette a víg cimborákat, és éppen ilyen ember kellett neki. Nagy örömmel üdvözölte Kao
Csiut, és azon módon befogadta kíséretébe, úgyhogy Kao Csiu ettől fogva úgy járt ki és be a
palotában, akár a háznép többi tagja.
Nemhiába mondják régtől fogva, hogy „a nap is azt melegíti, aki közel van hozzá”. Vang úr
születésnapja alkalmával nagy lakomát rendezett, melyre meghívta unokaöccsét, Tuan herceget is,
aki Zsen-cung tizennegyedik fia volt, Cse-cungnak pedig az öccse.
Tuan herceg éles elméjű és elegáns fiatalember volt. A naplopók és mihasznák időtöltései, az
ingyenélők ügyeskedései közül egy sem volt, amelyet ne ismert, melyhez ne értett, és amelyet ne
kedvelt volna. Egyaránt jártas volt a lantjátékban, a sakkozásban, kalligráfiában és festészetben,
hogy a labdarúgásról, íjászatról, fuvolajátékról, táncról ne is beszéljünk.
Nos hát, Vang úrnál feltálalták a lakomát. Volt ott minden, ami szem–szájnak ingere. Miután már
jó néhány pohárral felhajtottak, és két fogáson túl voltak, Tuan herceg kiment kezet mosni, és
közben a könyvtárszobába tévedt. Gondolta, leül ott egy kicsit, és körülnéz, amikor Vang úr
íróasztalán két gyönyörű ürüfaggyú–jáde oroszlánocskát pillantott meg. Remekbe készült, mesteri
faragványok voltak. A herceg felemelte az egyiket, hosszan szemlélte, majd önkéntelenül is kitört
belőle:
– Remek darabok!
Vang úr amikor látta, hogy a hercegnek megtetszett a két levélnehezék-oroszlán, megjegyezte:
– Van még ugyanennek a mesternek a kezéből egy sárkányt ábrázoló jáde ecsetállványom.
Sajnos, nincs kéznél, de holnapra előkerestetem, és ezekkel együtt elküldöm felségednek.
– Igazán nagyon hálás vagyok ezért a végtelen kedvességért – felelte Tuan herceg. – Azt hiszem,
az ecsetállvány még elbájolóbb lehet.
– Holnap feltétlenül átküldöm őket – biztosította Vang a herceget. – Akkor aztán kedvére
gyönyörködhet bennük felséged. Tuan herceg nagyon köszönte mindezt, aztán visszatértek a
lakomázókhoz, vigadtak hajnalig, s csak akkor tért haza a herceg, amikor már levette lábáról a bor.
Másnap Vang úr előszedte a jáde ecsettámasztó sárkányt és a két oroszlánt, aranydobozba tette,
ezt sárga selyemkendőbe csomagolta, és egy levél kíséretében átadta Kao Csiunak, hogy vigye el.
Kao Csiu a herceg palotájához érve, először is egy ajtónállóba ütközött, aki látva küldetése nem
közönséges voltát, beszólt az udvarnagyért. Az udvarnagy közölte vele, hogy őfelsége éppen labdát
rugdos a belső udvarban az ifjú eunuchokkal, és ajánlkozott, hogy bevezeti oda. Kao Csiu követte
az udvarnagyot. A belső udvar kapujához érve, meglátták a herceget, amint négy-öt eunuchhal
javában rugdosták a labdát. Kao Csiu nem mert közéjük rontani, így hát megállt kísérője háta

mögött és várt.
És most jött el az alkalom, hogy Kao Csiu üstökön ragadja a szerencsét: a labda magasra repült,
Tuan herceg már nem tudta elérni, és a labdázók csoportjából egyenesen Kao felé szállt, Kao pedig
pillanatnyi habozás után nekirugaszkodott, és egy csavart mandarinkacsa–rúgással visszarúgta a
hercegnek.
– Ki vagy? – kérdezte Tuan herceg meglepetten.
Kao előlépett, térdre borult:
– Vang úr kíséretéhez tartozom. Ezeket a kincseket küldi felségednek egy levéllel együtt.
– A sógor igazán nagyon figyelmes – jegyezte meg mosolyogva Tuan herceg. Aztán csak
rápillantott az ajándékokra, és máris, odaadta őket az udvarnagynak, hogy viselje gondjukat, majd
újból Kaóhoz fordult:
– Te aztán tehetséges labdarúgó vagy! Hogy hívnak?
Kao mellén keresztbe téve karjait, újból térde borult, és így felelt:
– Kao Csiunak hívják csekélységemet, s annak idején olykor-olykor belekontárkodtam a
labdarúgásba.
– Kitűnő! – lelkesedett a herceg. – Állj be közénk játszani egy kicsit!
Kao húzódozott:
– Nem vagyok én rangbéli, hogy merészkedhetnék felségeddel labdázni?
A herceg azonban megnyugtatta:
– Mi itt egy labdarúgó társaság vagyunk, úgy hívnak bennünket, hogy „Kerek az ég alja”, nincs
abban semmi, ha beállsz közénk.
Mit volt mit tenni, Kao végül is sűrű bocsánatkérések közepette beállt a csapatba. Alig rúgott
egyet-kettőt a labdába, Tuan herceg újból elragadtatásban tört ki. Erre aztán minden ügyességét
összeszedte, hogy kivágja a rezet, mintha csak az élete sorsa hozzá lett volna enyvezve a labdához.
A játék végeztével Tuan herceg hallani sem akart arról, hogy Kao hazamenjen, hanem éjszakára is a
palotában marasztotta. Másnap meghívta magához vendégségbe Vang urat, és elkérte tőle Kao
Csiut, amibe Vang természetesen minden teketória nélkül beleegyezett. Kao ettől fogva úgy kísérte
Tuan herceget, mint az árnyéka, egy lépést sem tágított mellőle.
Alig múlt el két hónap, meghalt a császár. Nem lévén fia, természetes trónörököse, a polgári és
katonai főméltóságok tanácsa Tuan herceget kiáltotta ki császárrá, aki császári névként a Huj-cung
nevet vette fel, azaz ő lett teljes címe szerint a Jádetisztaságú Mester, a Misztikus Erőkön Uralkodó
Felséges Császár. Kao Csiu természetesen az új császár egyik legbizalmasabb embere lett, s a
császár egy napon így szólt hozzá:
– Szeretnélek előléptetni, de ahhoz érdemek kellenek. Mindenesetre elrendelem, hogy vegyenek
fel a császári titkos tanácsba, mert azon keresztül vezet az út a felemelkedéshez.
Valóban, még egy fél év sem telt bele, s Kao megkapta a palotatestőrség parancsnokságát,
marsall lett.

Kinevezését megkapva, Kao kiválasztott egy szerencsés napot és kedvező órát, amikor elfoglalja
hivatalát. Akkor az összes alája tartozó főhivatalnokok, parancsnokok, a palotaőrség és a fővárosi
rendőrség tisztjei a lovas és gyalogos egységektől mind üdvözlésére siettek, magával hozván
mindegyik a létszámkimutatást. Ahogy Kao sorra vette a névsort, és egymás után megismerkedett
alárendeltjeivel, kiderült, hogy egy hiányzik közülük, mégpedig Vang Csin, a palotaőrség egyik
vívómestere. Fél hónapja megbetegedett, és nem járt be hivatalába.
Mikor Kao megtudta ezt, igen megharagudott:
– Ostoba beszéd! Itt van a neve a listán, ő maga meg nincs itt! Hát nem az derül ki ebből, hogy a
fickó ellenszegül feljebbvalóinak, és elhanyagolja hivatalát? A betegség üres kifogás! Azonnal
hozzátok ide! – Azzal rögtön elküldött Vangért.
Vang Csinnek nem volt sem felesége, sem gyermeke, csak egy ősz, öreg édesanyja, azzal élt
együtt. Mikor az érte küldött katonák elővezették, üdvözlést mormolva négyszeres leborulással
üdvözölte új parancsnokát, majd félreállt. Kao Csiu rögtön nekirontott:
– Ugye, Vang Seng vívómester volt az apád?
– Az – felelte Vang Csin.
– Ezt a csirkefogót! –bömbölte Kao. – Az apád házaló kuruzsló volt csak, hogy is érthetnél te a
katonáskodáshoz? Hová tette elődöm a szemét, hogy vívómestert csinált belőled? Hogy merészelsz
engem annyira semmibe venni, hogy meg sem jelensz a szemlén? Milyen címen merészkedtél
mostanáig odahaza lebzselni?
– Hogy vetemedhettem volna ilyesmire? – tiltakozott Vang. – Valóban beteg vagyok még.
– Te bitang! – üvöltötte Kao. – Ha egyszer beteg vagy, hogy tudtál mégis eljönni?
– Feljebbvalóm parancsát teljesítenem kellett – felelte Vang Csin.
Kao erre rettenetes dühbe gurult:
– Őrség! – tombolt. – Kapjátok le azt a fickót a tíz körméről, és verjetek rá alaposan!
A tisztek és hivatalnokok mind jóban voltak Vang Csinnel, ezért kérlelni kezdték Kaót:
– Ma, ezen a boldog napon, amikor méltóságod elfoglalja hivatalát, meg kellene bocsátani neki.
– Te söpredék – mormogta Kao –, a tiszt urakra való tekintettel ma megkegyelmezek, de holnap
majd számolunk!
Vang Csin bocsánatért esedezett. Amint sűrű hajlongások közepette egyszer felemelte a fejét,
megismerte Kao Csiut, a Labdarúgó Kaót. Ahogy kiért a kaszárnyából, nagyot sóhajtott: „Az életem
egy hajszálon függ! Ki hitte volna, hogy az új marsall a Második Kao, ez a naplopó labdaművész!
Persze annak idején fütykösforgatás közben apám egyszer úgy odasózott neki, hogy hónapokig
feküdt belé. Most aztán, hogy a keze alá kerültem, bosszút akar állni. Nemhiába mondják: »Ne félj
a tiszttől, csak a kezétől!« Most aztán mitévő legyek?”
Kétségbeesve tért haza, és beszámolt anyjának a történtekről.
– Édes fiam – jegyezte meg az édesanyja –, a harminchat fortély közül a menekvés áll legfelül.
De hová?

– Igazad van, anyám – helyeselt Vang. – De lám, eszembe jutott valami! Jenanfuban, a
végvárban, az öreg Csung a parancsnok. Az ottani tisztek közül sokan fordultak meg nálunk a
fővárosban, és mindannyiszor méltányolták ügyességemet a fegyverforgatásban. Mi lenne, ha
hozzájuk menekülnék? Hasznomat tudnák venni, a megélhetésünk is biztosítva lenne.
Ebben aztán meg is állapodtak, ám az anya még hozzátette:
– Mennék én is veled, fiam, de hogy játsszuk ki a tisztiszolgáidat?
– Ne félj, anyám – nyugtatta meg Vang –, nem lesz semmi baj, lerázom őket szépszerével.
Azzal alkonyatkor Vang beszólította az egyik katonát, és így szólt hozzá:
– Vacsorázz meg, mert el akarlak küldeni valamiért.
– Mi lenne a parancsa? – kérdezte a katona.
– Betegségem alatt fogadalmat tettem – mondta Vang –, hogy ha felgyógyulok, áldozatot
mutatok be a Keserűdatolya Kapu melletti Szenthegy Templomban. Holnap korán reggel,
gondoltam, hogy ezt megcsinálom. El kellene menned ma este a templom papjához, és megmondani
neki, hogy holnap korán reggel nyissa ki a templomot, és várjon ott ránk. Te aztán maradj a
templomban, és ott várj rám. – Így is lett, a katona vacsora után elindult a templomba.
Vang és anyja pedig éjszaka összecsomagolták holmijukat, és batyuba kötötték, két zsákot
megtöltöttek takarmánnyal, és rárakták Vang lova hátára. Aztán kora hajnalban, még mielőtt
kivilágosodott volna, Vang behívatta a másik katonát:
– Fogd ezt a pénzt – mondta neki –, eredj vele a Szenthegy Templomába, és vegyétek meg az
áldozathoz szükséges holmikat, készítsetek mindent elő. Én még elmegyek füstölőket és áldozati
pénz-t venni, aztán megyek utánatok.
A másik katona gyanútlanul szintén elindult a templomba. Vang pedig felszerszámozta lovát,
kivezette az istállóból, majd anyját felsegítette rá. Az abrakos zsákokat is rátette a ló hátára, aztán
bezárta az utcai kaput, vállára kapta a teherhordó rudat, amelynek két végén a batyujuk lógott, és
elindult anyja nyomában. Kihasználva a szürkület homályát, kisurrantak a nyugati kapun, és
rátértek a Jenanfuba vezető útra,
A két katona, persze, közben elintézett mindent, és várta, várta Vangot, de hiába. Végül is
nyugtalankodni kezdtek, és egyikük hazatért, de látta, hogy a kapu be van csukva. Nem tudván,
hogy hátsó kijárata is van a háznak, leült a kapu előtt, és várt egészen délig, de megint csak hiába.
Mikor Vang estére sem került elő, a másik katona is nyugtalankodni kezdett, ő is hazajött, és együtt
láttak a keresésnek. Másnap, utolsó szalmaszálként, végigjárták Vangék rokonságát, de attól sem
lettek okosabbak. Mit volt mit tenni, be kellett vallaniuk a parancsnokságon, hogy nem tudják, Vang
hova lett. Kao a bejelentésre hatalmas haragra gerjedt, és nyomban kiadta a körözőlevelet az összes
tartomány hatóságainak a szökevény elfogatására.
Arról azonban, hogy a két tisztiszolgát megbüntették-e vagy sem, nem beszélek, hanem inkább
arról, hogy Vang Csin és anyja, miután elhagyták a Keleti Fővárost sokat nélkülöztek utazás
közben. Éjjelre megszálltak valamelyik út menti fogadóban, nappal továbbmentek. Már több mint
egy hónapja voltak úton, amikor egy nap estefelé Vang, amint terhével vállán a ló nyomában
lépdelt, így szólt anyjához:
– Megkönyörült rajtunk az ég! Most már Jenanfu nincs messze, Kao emberei ott már nem
foghatnak el!

Ezen aztán annyira megörültek, hogy a nagy örvendezés közben észre sem vették, hogy letértek
az országútról, és besötétedett. Márpedig ha valaki éjszaka utazik, és nem bukkan véletlenül egy
falura, ugyan hol éjszakázik akkor? Fogadók csak az országút mentén vannak.
Már nem is tudták, mihez kezdjenek, amikor messze, messze a távoli erdő fái közt világot vettek
észre.
– Biztosan lakott hely lesz – örvendett meg Vang Csin. – Remélhetőleg adnak szállást éjszakára,
reggel meg majd folytathatjuk utunkat. – Azzal elindultak az erdő felé. Közelebb érve látták, hogy
egy vályogfallal körülvett udvarházhoz érkeztek, amelyet néhány száz öreg fűzfa vett körül.
Vang Csin jó hosszan dörömbölt a kapun, amíg végül előkerült egy szolgalegény. Vang Csin
letette terhét, és köszöntötte.
– Mit kerestek itt mifelénk? – kérdezte a legény.
– Megmondom úgy, ahogy van – felelte Vang. – Nagy sietségünkben letértünk az országútról, és
idekeveredtünk. Szállást kérnénk éjszakára, illőképpen megfizetünk érte. Reggel aztán
továbbmennénk. Nagyon kérünk, ne hagyjatok éjszakára itt a szabad ég alatt.
– Ha már így van – mondta a szolgalegény –, várjatok egy kicsit, szólok a gazdának. Ha ő
beleegyezik, akkor nálunk aludhattok. – Azzal eltávozott. Sokáig oda volt, és amikor visszatért,
közölte, hogy az ura üzeni, jöjjenek be.
Vang lesegítette anyját a lóról, vállára kapta holmiját, és lovát vezetve, megindult anyjával a
szolgalegény után. Az a szérűskertbe vezette őket, ott Vang letette terhét, és lovát egy fűzfához
kötötte, majd pedig anyjával együtt belépett a házba, köszönteni a gazdát, a nemzetség fejét.
A nemzetségfő túl lehetett már a hatvanon, egészen ősz volt. Porvédős meleg süveg volt a fején,
egyszerű, bő ruhát viselt, melyet derekán fekete selyemöv szorított össze, a lábán bélelt bőrcsizma
volt.
Vang Csin mély meghajlással köszöntötte, de az öreg rögtön rászólt:
– Ugyan, hagyd a ceremóniákat, vendég uram! Utasemberek vagytok, sokat szenvedtetek
szélben, hidegben, üljetek le inkább!
Vang és anyja letelepedtek hát az asztal mellé. A gazda kérdezősködni kezdett:
– Hová valósiak vagytok? Hogy kerültetek ide, messze az országúttól?
– Csangnak hívnak – füllentette Vang Csin –, a fővárosból jövünk. Mivel tönkrementünk, és nem
volt miből megélnünk, elhatároztuk anyámmal, hogy elköltözünk Jenanfuba, rokonainkhoz. Ma
váratlanul, mivel sietős az utunk, elnéztük az utat, és letévedtünk az országútról. Szeretnénk szállást
kapni éjszakára, illendően megfizetünk érte, reggel aztán továbbállunk.
– A fizetéssel ne törődj – vágott közbe a házigazda. – Ezekben a mai időkben olyan nagy dolgot
csinálnak a szállásból lakásból pedig hát senki se hordhatja hátán a házát. Semmiség az egész,
vendégül látlak benneteket. Ugye, nem vacsoráztatok még? – Azzal be sem várva a választ, kiszólt:
– Készítsetek vacsorát! Csakhamar meg is terítettek a nagy szobában. A szolgalegények beállítottak
egy nagy tállal, rajta négyféle zöldség és marhahús; majd nekiálltak a bortöltögetésnek.
– Ne vessétek meg – szíveskedett a házigazda. – Faluhelyen nemigen szolgálhatunk
különlegességekkel.

– Ugyan, semmi kifogásunk ellene – hálálkodott Vang. – Nem is tudom, hogy viszonozzuk ezt a
kedvességet.
– Ne ceremóniázzál annyit, hanem inkább igyál! – jegyezte meg az öreg, azzal máris koccintásra
emelte boroscsészéjét. A vacsora végeztével, amikor leszedték az asztalt, a nemzetségfő is felállt, és
elvezette Vangékat a vendégszobába, hogy lepihenjenek. Vang Csin még megkérte:
– Adass enni, légy szíves, anyám lovának is; bizonyára van szénátok, a többivel együtt
megfizetek érte.
– Szóra sem érdemes – felelte az öreg. – Nekem is vannak öszvéreim, lovaim. Majd szólok a
szolgalegényeknek, hogy vezessék az istállóba.
Vang köszönte ezt is, aztán fogta a holmiját, és anyjával bement a vendégszobába. Egy
szolgalegény lámpát gyújtott, és meleg vizet hozott a lábmosáshoz.
Vang Csin és anyja köszönetet mondtak a szíveslátásért, aztán becsukták az ajtót és lefeküdtek.
Másnap már magasan járt a nap, ám még mindig nem keltek fel. A házigazda, ahogy reggeli sétája
közben ajtajuk elé ért, hallotta, hogy valaki sóhajtozik odabenn. Beszólt:
– Vendég uram! Magasan jár a nap már, nem lenne jó felkelni?
– Már régóta fent vagyok – felelte az elősiető Vang Csin, miután üdvözölte a házigazdát. – Sok
alkalmatlanságot okozhattunk az éjszaka, ami igazán illetlenség volt.
– Melyikőtök sóhajtozott az elébb akkorákat? – kérdezte a gazda.
– Nincs mit titkolnunk rajta – felelte Vang. – Szegény anyám igen eltörődött a lovaglásban, és
szívfájása támadt az éjjel.
– Ne aggódj miatta – nyugtatta meg az öreg. – Mondd meg anyádnak, hogy nyugodtan
maradhattok nálunk még pár napot. Különben is, van egy jó orvosságom szívfájások ellen,
beküldöm egy szolgalegényünket a városba a hozzávalókért, azzal majd kikezeljük az édesanyádat,
pihenjen csak nyugodtan.
Vang megindultan mondott köszönetet. Hogy ne szaporítsuk a szót, ettől fogva ott is maradtak az
udvarházban. Hat-hét napi kezelés után, amikor anyja jobban lett, Vang Csin nekiállt, hogy
összeszedje a holmiját, és elinduljanak. Ahogy az istálló felé tartott a lováért, a szérűskertben
megpillantott egy félmeztelen ifjút. Olyan tizennyolc-tizenkilenc éves lehetett, arcbőre, mint egy
ezüst tál, úgy ragyogott, a felsőteste pedig tele volt tetoválva kék sárkányokkal. Fütyköst forgatott a
kezében, azzal gyakorlatozott. Vang Csinnek, ahogy elnézte egy darabig, önkéntelenül is kicsúszott
a száján:
– Nem éppen rosszul forgatod a fütyköst, de ha ilyen hanyagul védekezel, aligha lesz belőled jó
vitéz!
A fiatalember a megjegyzés hallatára felbosszankodott, és így kiáltott vissza:
– Kiféle, miféle vagy te, hogy így le mersz pocskondiázni a művészetemben? Tanultam én már
vagy hét-nyolc neves mester keze alatt, hogyne bírnék meg veled is! Lenne merszed kiállni velem
egy fordulóra?
Még be sem fejezte, amikor a nemzetségfő odaérkezett, és ráförmedt:

– Hagyod abba a gorombáskodást?
– De csak nem tűrhetem – feleselt vissza a legény –, hogy ez a fickó kigúnyoljon?
– Vendég uram – érdeklődött a házigazda –, nem értesz véletlenül a fütykösforgatáshoz?
– Értek valamit – vallotta be Vang. – Ha szabad kérdeznem, gazduram, ki ez a fiatalember?
– A fiam – felelte az öreg.
– Szóval ő a kisebbik gazda! Ha kedve volna a tanuláshoz, mit szólnál hozzá, ha vállalkoznék rá,
hogy kiképezzem a fegyverforgatásban?
– Nagyon jó lesz! – örvendezett az öreg, azzal rászólt a fiára: – Gyere, és tisztelegj mestered
előtt!
A fiú azonban hallani sem akart róla, hanem nagy hetykén felelte:
– Ne hallgass, atyám, erre a locsogásra! Mesteremül tisztelem, de csak akkor, ha legyőz a
párviadalban!
– Ha a fiatalúrnak nincs ellenére –vágott vissza Vang megpróbálhatjuk!
A legény erre megpörgette feje felett a fütyköst, és odakiáltott:
– Gyere csak, gyere, hadd látom, milyen vitéz vagy!
Vang Csin azonban csak mosolygott, de a kisujját sem mozdította. A gazda végül is nem állhatta
tovább és rászólt:
Vendég uram, ha már móresre akarod tanítani ezt az ostoba kölyköt, hát ragadj meg egy fütyköst.
Mi tart vissza?
– Félek – mosolyodott el Vang megint –, hogy ha nekirontok a fiatalúrnak, még nem nézitek jó
szemmel.
– Csak ne zavartasd magad – biztatta az öreg. – Még ha el is töröd kezét–lábát, hát ő kereste,
magának kapja.
– Akkor hát engedelmet kérek, ha udvariatlan leszek – mondta Vang. Azzal odament a
fegyverállványhoz, kezébe ragadott egy fütyköst, és megforgatta annak rendje–módja szerint,
tisztelgett vele katonásan.
A legény ennek láttára nekirontott. Vang pedig, maga után húzva fütykösét, megfutamodott. Az
ifjú teljes erővel utána. Már majdnem beérte Vangot, amikor az hirtelen megfordult, és lecsapni
készült fütykösével a legény fejére. Az a magáét tartotta elébe, hogy kivédje, de Vang hirtelen
visszarántotta fegyverét, és mellbe lökte vele ellenfelét. Ezzel vége is lett a viadalnak; a fiú elejtette
fütykösét, és elvágódott. Vang tüstént eldobta a magáét, odaszaladt hozzá, és felsegítette,
mondogatván:
– Ne haragudj, ne haragudj!
Az ifjú feltápászkodott, odahúzott egy lócát, és kérte Vang Csint, hogy foglaljon helyet. Aztán
meghajolt előtte, mondván:

– Hiába tanultam én annyi mestertől, nem ért semmit az egész! Nincs más hátra, mesterem, meg
kell kérnem, hogy oktasson engem.
Vang Csin így felelt:
– Jó ideje alkalmatlankodunk már maguknál anyámmal együtt, és nem volt mivel viszonoznom
szívességüket. Igyekszem majd ezzel.
A nemzetségfő nagyon megörült a dolog ilyetén fordulatának. Rászólt a fiára, hogy öltözzék fel,
aztán bevonultak az ünneplő szobába, majd pedig a gazda kiadta a parancsot, hogy vágjanak juhot,
hozzanak bort, terítsenek lakomára. Meghívta Vang anyját is, hogy tartson velük.
A lakomához ülvén, a házigazda felemelkedett, és ivócsészéjét köszöntésre emelve, megszólalt:
– Biztosan vívómester vagy, vitéz uram, hogy ilyen kiválóan forgatod a fegyvert. A fiam, „bár
van szeme, nem ismerte fel a Tajsan hegyet”.
– Derék emberek nem csapják be egymást – válaszolt mosolyogva Vang Csin. – Nem Csang az
én nevem, hanem Vang Csin vagyok, a császári palotaőrség vívómestere. A lándzsavívás,
fütykösforgatás mindennapos foglalkozásom. Nemrég új marsallt kaptunk Kao Csiu személyében.
Apám egyszer régen leütötte őt fütykösvívás közben, és most, hogy feljebbvalóm lett, rajtam akarta
megtorolni a sérelmet. Én nem húzhattam ujjat vele, így hát nem tehettünk mást, elmenekültünk a
fővárosból, gondolván, hogy Jenanfuba megyünk, az öreg Csung parancsnoksága alá. Útközben
idekeveredtünk, és annyi kedvességben lett részünk, hogy nem is tudom, mivel háláljam meg. Ha a
kisebbik gazda tanulni akar tőlem, minden tudásomat összeszedem, hogy igazi bajnokká neveljem.
Amit eddig tanult, az afféle iskolavívás, szemre szép, de komoly harcban nem sok hasznát venni.
A házigazda ezek hallatára odaszólt fiának:
– Nem tudod, fiam, az illendőséget? Tisztelegj mestered előtt!
A fiú mélyen meghajolt Vang előtt, az öreg meg így folytatta:
– Tisztelt tiszt uram, hogy magunkról beszéljek, ez a vidék itt a Huajin járás, az ott előttünk a
Gyérvirághegy. Ezt a falut a Si család falvának hívják, valami három-négyszáz Si családbeli lakja,
én volnék a fejük. A fiam kicsi korától kezdve csak a lándzsa vívást, fütykösforgatást szerette, a
paraszti munkával nem sokat törődött. Jó anyja mindig óvta ezektől, de egyszer csak meghalt. Én
meg, hát mit volt mit tennem, engedtem a fiam hajlamainak. Nem is tudom már, mennyi pénzt
költöttem a különböző vívómesterekre, hogy vitézzé nevelhessem. Aztán meg hozattam egy ügyes
tetoválómestert, aki a testére szurkálta ezt a cifraságot, kilenc sárkányt a vállára, karjára, mellére. A
környékbeliek erről aztán el is nevezték a Kilencsárkányos Sinek. Hogy tiszt uram közénk érkezett,
egy csapásra teljessé tette a boldogságát. Fáradozását természetesen dúsan meg fogom fizetni.
– Légy nyugodt, gazduram – felelte nagy örömmel Vang. –Ahogy mondtam, nem megyek el
addig, amíg mindenre meg nem tanítom a fiatalurat.
Vang és anyja ott is maradtak. A Kilencsárkányos Si pedig mindennap kérte Vangot, hogy, a
fegyverforgatás művészetének tizennyolc ágából elejétől végéig mutasson meg neki mindent. Az,
hogy közben az öreg Sit kinevezték elöljárónak, nem tartozik a történethez.
Észre sem vették az idő múlását, olyan hamar eltelt egy fél év. Si Csin töviről hegyire kitanulta a
fegyverforgatás művészetének tizennyolc ágát. Mestere lett annak, hogyan kell bánni a gerellyel, a
buzogánnyal, az íjjal, a számszeríjjal, a mordállyal, az acélkorbáccsal, a gombos korbáccsal, a
karddal, a csatacséppel, a szigonnyal, a fejszével, a csatabárddal és alabárddal, a kéthegyű

lándzsával, a pajzzsal, a fütykössel, a lándzsával és a vasvillával. Mikor aztán Vang Csin látta, hogy
tanítványa tökéletes vitéz lett, elgondolta magában, hogy jó ugyan az itteni élet, de azért nem
minden. Elhatározta azért, hogy búcsút vesznek, és tovább mennek Jenanfuba. Si Csin és apja csak
marasztalták, de ő kitartott szándéka mellett. Nem volt más hátra, hát nagy búcsúlakomát rendeztek,
és hálából megjutalmazták két vég selyemmel és száz lat ezüst-tel, majd pedig Vang Csin újra
nekiindult anyjával a Jenanfu felé vezető útnak.
Azt nem mondom el, hogy Vang Csin hogy állt be ismét katonának. Csak azt beszélem el, hogy
Si Csin továbbra is mindennap keményen edzette magát. S most nem volt se felesége, se gyermeke,
ereje teljében lévén, felkelt már éjféltájban, a harmadik őrség idején, hogy gyakorolja a
fegyverforgatást. Nappal pedig az udvarház végében nyilazott, lovagolt. Egy fél év múlva azonban
Si Csin apja megbetegedett, és ágynak esett. Si Csin orvosokat hivatott mindenfelől, de nem tudtak
segíteni, és meghalt, ó, jaj, a nemzetség feje!
Si Csinék házában nem volt most már, aki a munkával törődjék. Si Csin nem akart paraszti
munkával foglalkozni, másra bízta a gazdaság vezetését, s lándzsavívással, fütykösforgatással
töltötte idejét.
A hatodik hónap közepe táján nagy forróság támadt. Si Csin nem tudván a nagy melegben mivel
tölteni idejét, fogott egy karos lócát, és kiült hűsölni a fűzfák árnyékába. A szemközti fenyőerdőből
szellő csapta meg az arcát. Helyeslően állapította meg:
– Jó hűvös szél!
Ahogy ott hűsölt, egyszer csak meglátta: a tanya palánkjánál valaki leselkedik.
– Micsoda szemtelenség! Ki bámészkodik ott? – azzal felugrott és odament. A Nyúlfogó Li Csi
volt az, a vadász.
– Hé, Li Csi! – kiáltott neki. – Mit bámészkodsz itt? Mintha csak kémkedni akarnál!
Li Csi közelebb jött, és üdvözlést mormolva így szólt:
– Aj Csiut keresem, nagyuram, egy kis borozgatás végett, de ahogy megláttam, hogy itt hűsölsz,
hát nem mertem egyenesen berontani.
– Azt kérdem tőled – folytatta Si Csin –, hogyan van az, bár sokszor hozol vadat a faluba eladni,
nekem sose hozol? Úgy teszel, mintha attól félnél, hogy becsaplak, vagy talán azt hiszed, hogy nem
tudnám megfizetni!
– Hogy lehet ilyet feltételezni rólam! – tiltakozott a Nyúlfogó. – Nincs most vad semerre se,
azért nem mertem jönni.
– Bolond beszéd – morogta Si Csin. – Nem hiszem, hogy akkora hegyen, mint a Gyérvirághegy,
ne akadna egyetlen őz vagy nyúl sem.
– Persze, nagyuram, te nem tudod – legyintett fölényesen a vadász. – A Gyérvirághegyet
mostanában egy rablóbanda szállta meg, tábort ütöttek odafent, körül is palánkolták. Összeszedtek
vagy hat-hétszáz szegénylegényt, lovuk is van százegynéhány. A fővezér Csu Vu, más néven az
Ármányos Vezér, második vezérük Csen Ta, a Szakadék Tigrise, a harmadik meg Jang Csun, a
Fehértarka Kígyó. Ennek a háromnak a vezetésével járnak rabolni, fosztogatni. A járási székhelyről
csak üldözik őket, de nem bírják elfogni egyiket sem. Most aztán háromezer köteg rézpénzt tűztek
ki a fejükre, de ugyan ki merne felmenni elfogni őket? Így aztán a magunkfajta szegényember
nemigen merészkedik arrafelé vadászni, ne követeld hát, hogy vadat hozzak!

– Hallottam én is ezekről a betyárokról – mormogta Si Csin –, de nem gondoltam volna, hogy
ilyen nagy legények. A végén még rajtunk ütnek egyszer. No jó, Li Csi, azért ha vadra akadsz, csak
keress fel!
Li Csi elköszönt és tovább ment. Si Csin meg hazafelé menye gondolkozni kezdett: „Ezek a
betyárok jól fel vannak fegyverkezve, a végén még a falunkra is rátörnek. Akkor meg…”
Odahaza előszólította a szolgalegényeket, hogy vágjanak le két kövér bivalyt, és hozzanak bort.
Ó maga közben az istenek segítségül hívására elégetett az áldozati oltáron egy marék áldozati pénzt,
majd kiadta a parancsot, hogy hívják össze a Si családbelieket. Az összegyűlt három-négyszáz
családfőt aztán leültette kor szerint a nagyteremben, a szolgákkal bort és pecsenyét hordatott körül,
és beszédbe kezdett: – Azt hallottam, hogy a Gyérvirághegyen három rablóvezér székel. Valami hathétszáz betyárt gyűjtöttek maguk köré, rabolnak, fosztogatnak. Jól fel vannak szerelve, előbb-utóbb
ránk is sor kerülhet. Azért hívattalak ide benneteket, hogy ezt megtanácskozzuk. Ha jönnének,
legyen mindenki felkészülve. Faharangokat állíttatunk a faluba, ha veszély van, azok hangjára
mindenki ragadjon fegyvert, közös erővel így meg tudjuk védelmezni a falut. Ha itt lesznek a
betyárok, fogom tudni a módját, hogyan bánjunk el velük.
– Téged választunk vezérünknek! – kiáltották a családtagok egyhangúlag. – Ha megszólaltatod a
faharangokat, mindnyájan ott leszünk.
Azzal estéig lakomáztak, amikor is mindenki hazament, és előszedte a fegyvereit. Azt már nem
is kell mondanunk, hogy Si Csin kijavíttatta a kapukat és a falakat, rendbe hozatta az udvarokat,
több helyen faharangokat állíttatott, készenlétbe helyezte a fegyvereket és lovakat a rablók elleni
védekezésre.
Közben a három rablóvezér haditanácsot tartott a Gyérvirághegyen. Az Ármányos Vezér, Csu
Vu, Tingjüanba valósi volt. Két karddal verekedett egyszerre, s habár ebben nem volt egészen
tökéletes, de a hadvezetéshez, lesvetéshez aztán nagyon értett. Csen Ta, a Szakadék Tigrise, a
második, Jencsengből származott, és ügyesen kezelte a fényes hegyű acéllándzsát. A harmadik
vezérnek végül, Jang Csunnak, a Fehértarka Kígyónak, aki a Pucsoubeli Csieliangból származott, a
hosszú kard volt a fegyvere.
– Most hallottam – kezdte Ármányos Vezér –, hogy a járási székhelyen háromezer köteg pénzt
tűztek ki a fejünkre, és körözőlevelet bocsátottak ki ellenünk. Félek, hogy nemsokára meg kell
velük verekednünk. Táborunkban azonban a pénz is, élelem is fogytán van már, ezek híján pedig mi
hasznát vesszük ennek az erődítménynek? Gyűjtsünk készleteket, hogy felkészüljünk a császári
csapatok fogadására. Akkor aztán megadjuk majd nekik.
– Igazad van –vágta rá Szakadék Tigrise. –Gyerünk le Huajinhszienbe körülnézni, hogy hol
szerezhetnénk egy kis élelmet.
– Ne menjünk Huajinhszienbe – vágott közbe Fehértarka Kígyó. – Gyerünk csak
Jecsenghszienbe, az biztos hely, ott nem kell tartanunk semmitől.
– Jecsenghszienben kevés a lakosság – vetette ellen Szakadék Tigrise. –Nincs ott se pénz, se
élelem. Csapjunk rá inkább Huajinhszienre, ott gazdag a nép, és bővében vannak a gabonának.
– Nem tudod te azt, bátyám – ellenkezett a harmadik vezér. – Huajinhszienbe a Si család falván
keresztül vezet az út. Ott meg az a Kilencsárkányos Si valóságos tigris, azt nem egykönnyen
intézzük el; az aligha fog beleegyezni, hogy átmenjünk a faluján.
– Ti aztán pipogya fickók vagytok! –fakadt ki Szakadék Tigrise. – Hogy akartok megállni a
császári csapatok előtt, ha egy koszos falun se tudtok átmenni?

– Csak ne fitymáld le Si Csint – intette Fehértarka Kígyó. –Az az ember mindenre képes.
– Én is hallottam, hogy milyen nagy vitéz –jegyezte meg Ármányos Vezér. – Ne menjetek arra!
Szakadék Tigrise felordított:
– Fogjátok be a pofátokat! Aki fél másoktól, attól nem fél senki! Ő is csak egy ember, nincs
három feje és hat karja! Nem félek én tőle! – Azzal odakiáltotta betyárjainak:
– Lóra! Ma megütjük Sifalvát, holnap meg Huajinhszient!
A másik két vezér még egyre tartóztatta, de ő rájuk se hederített. Lovára kapott, és százötven
betyárral, gongokat döngetve, dobokat verve, lezúdult a hegyről a Si család falva felé.
Si Csin éppen a fegyvereit hozta rendbe portája előtt, amikor egy szolgalegény jelentette neki,
hogy jönnek a rablók. Rögtön megverette a faharangokat. A Si család tagjai, mihelyt meghallották,
lándzsát, fütyköst ragadtak, és rohantak a gyülekezőhelyre.
Csakhamar Si Csin is megérkezett. Legdíszesebb ruháját vette fel a harcra: fejére díszes
kendőből turbánt kötött, testére vörös lakkpáncélt húzott, amely alatt kék brokátkabátot viselt.
Lábára tükörfényes zöld csizmát húzott, derekát bőrtüsző szorította, elöl-hátul vaslemezekkel. Íjjal,
nyíllal volt felfegyverezve, és kezében tartotta háromhegyű, kétélű, négylyukú, nyolcgyűrűs kardját.
Egy szolgalegény elővezette tűzvörös lovát. Si Csin felpattant rá, és magasra emelt karddal előre
állított harminc-negyven szolgalegényt, hátulra meg nyolcvanat-kilencvenet az ügyetlenebbjéből,
meg a családbelieket. A csapat a vezér nyomában hangos csatakiáltásokkal elindult az ellenség
elébe.
A hegy felől meg Szakadék Tigrise vágtatott lefelé a lejtőn, nyomában betyárjaival. Amint
közelebb értek, Si Csin látta, hogy Szakadék Tigrise fején tisztavörös betűrt süveget visel, testén
arannyal kivert vaspáncél, felette vörös kaftán; derekán hét láb hosszú fonott tüsző, lábán
hegymászó csizma. Nagy, fehér lovon ült, és előreszegezte öles acéllándzsáját. Nyomában betyárjai
hangosan kurjantgattak. A két vezér szembevágtatott egymással.
Szakadék Tigrise, ahogy lóhátról meglátta Si Csint, meghajolt feléje a nyeregben, úgy üdvözölte.
A Kilencsárkányos odakiáltott neki:
– Hej, ti gyilkosok, mordályégetők, házfelverő latrok! Vétkeztetek az ég ellen, pusztulás lesz a
sorsotok! Ha van fületek, hát ide hallgassatok! A világmozgató csillag feje tetején akartok táncolni?
– Hegyi táborunkban megfogyatkozott az élelem – mentegetőzött Szakadék Tigrise. –
Szeretnénk Huajinhszienbe menni élelemért. Eresszetek át a falun, adjatok utat, egy fűszálat sem
mozdítunk el a helyéről. Ha átengedtek, megháláljuk visszajövet.
– Szófia beszéd! – förmedt rá Kilencsárkányos. – Én vagyok a vidék elöljárója; éppen titeket
akarlak kézre keríteni. Ha most átengedlek benneteket, és megtudják a hatóságnál, még felelősségre
vonnak engem!
– A négy tenger között mindnyájan testvérek vagyunk! –idézte az ősi mondást Szakadék Tigrise.
– Legyetek szívesek, engedjetek utat nekünk.
– Hiábavaló fecsegés – legyintett Si Csin. – Még ha engednélek is, van itt valaki, aki nem
egyezne bele. Kérdezzétek meg tőle, hogy átenged-e.
– És ki légyen az illető, mondd, derék vitéz? – érdeklődött Szakadék Tigrise.

– Hát ez a kard itt a kezemben! – kiáltotta Kilencsárkányos – Ezt kérdezzétek meg, enged-e utat
nektek!
– Csak ne olyan fennhéjázva – kiáltotta most már dühösen Szakadék Tigrise is –, mert
meggyűlik velem a bajod!
Ezzel a két vezér kivont karddal és előreszegzett lándzsával egymásnak vágtatott. Sokáig
küzdöttek, míg végül Si Csin egyszer csak fedetlenül hagyta mellét, és Csen Ta a lándzsájával Si
Csin gyomorszája felé döfött. Ez a döfés elől azonban villámgyorsan félrehajolt, úgyhogy Szakadék
Tigrise valósággal a karjaiba esett. Akkor aztán Si Csin Csen Tát egy majomkar–farkasderék
fogással könnyedén kiemelte nyergéből, és a földre dobta. A gazdátlanul maradt ló riadtan
elvágtatott. Si Csin odakiáltotta a szolgalegényeket, hogy kötözzék meg a foglyot, a sereg meg
nekiesett a betyároknak, és hajtotta, űzte őket. Azok szanaszét szaladtak.
Si Csin hazatérve először is egy oszlophoz kötöztette Csen Tát. Úgy számította, hogy a másik két
vezér elfogása után mindhármukat egyszerre adja át a hatóságnak, és felveszi a kitűzött jutalmat. A
falu népét megvendégelte, és egyelőre pihenőt adott a seregnek. Emberei el voltak ragadtatva.
– Nemhiába tartottak téged, nagyuram, olyan nagy vitéznek – mondogatták.
Azt már nem is kell elmondanom, hogy vigadtak aztán boroskancsók mellett a győzelem
örömére. Elég az hozzá, hogy a hegyi táborban Csu Vu és Jang Csun már éppen aggódni kezdtek, és
nem tudták, mitévők legyenek. Meg is hagyták egypár betyárnak, hogy menjenek le, és kémleljék ki
a helyzetet. Hát egyszer csak látták, hogy jön vissza Csen Ta vert serege, a vezér gazdátlan lovával.
A palánkhoz érve, nagy jajgatást csaptak:
– Jaj nekünk! Csen bátyánk nem hallgatott két bátyja szavára, most aztán otthagyta a fogát!
Ármányos Vezér kikérdezte a betyárokat, hogy mi történt. Azok apróra elmeséltek mindent, és
közben egyre csak azt hajtogatták:
– Micsoda vitéz az a Si Csin!
– Hát nem hallgatott ránk – sóhajtott a vezér –, most aztán itt a baj.
– Mi lenne, ha valamennyien nekimennénk, és együtt pusztulnánk vele? – kérdezte Jang Csun.
– Nem lesz az jó – felelte Ármányos Vezér. – Ha már egyszer Csen Ta pöffeszkedésében
elveszejtette magát, mit használ az, ha egy sorsra jutsz vele? Van azonban egy jó tervem. Ha az nem
sül el, még mindig meghalhatunk vele együtt.
– Mi a terved? – kérdezte Jang Csun.
– Hát… – és Csu Vu odahajolt Jang Csun füléhez.
– Nagyszerű! – lelkesedett Jang Csun. – Megyek veled, ne késsünk egy percet sem!
Si Csin harci dühe még jóformán le sem csillapodott, amikor egy szolgalegény rontott be
lélekszakadva az udvarba és jelentette:
– A hegyi táborból maga Csu Vu és Jang Csun jön, egyenesen a falu felé!
– A nyomorultak együtt fogják végezni – mormogta Si Csin a foga között. – Együtt adom át őket
a mandarinnak! A lovamat!

Azzal megverette a faharangokat, és a sereg egykettőre összegyülekezett.
Si Csin felpattant a lovára, és már éppen kifelé tartott a faluból, amikor meglátta szemközt jönni
Csu Vut és Jang Csunt egyedül, gyalogszerrel. Mikor elébe értek, térdre borultak mindketten;
szemükből patakzott a könny. Si Csin leszállt a lováról, és odaszólt nekik:
– Mit térdepeltek itt?
– Nyomunkban a hatóság minden oldalról – felelte zokogva Csu Vu –, a vadon erdő sem nyújt
már számunkra biztos menedéket. Annak idején, amikor mi hárman szövetséget kötöttünk, így
esküdtünk: „Nem kérhettük, hogy egy napon szülessünk, de egy napon akarunk meghalni.” Nem
vagyunk olyan derék vitézek, mint Kuan volt, a Hadisten, vagy Csang Fej, és Liu Pej, de úgy
érzünk, mint ők, a jó vitézek tükörei. Hasztalan könyörögnénk menekvésért, így hát eljöttünk, hogy
haljunk meg együtt. Arra kérünk, hős dalia, vigyél mindhármunkat a mandarin elé, és vedd fel a
vérdíjat, esküszünk, hogy szemrebbenés nélkül halunk meg. Nincs szívünkben semmi harag, a te
kezedből kérjük a halált.”
Kilencsárkányos ezek hallatára elgondolkodott: „Micsoda igaz emberek ezek! Ha rájuk tenném a
kezemet, és átadnám őket a hatóságnak, a világ összes derék vitézei előtt gúny és megvetés tárgya
lennék, és elveszíteném vitézi híremet. A tigris nem eszik dögöt, tartja a közmondás.” Azzal
odaszólt nekik:
– Jertek csak velem.
Csu Vu és Jang Csun követték. Mikor aztán beértek a ház elé, újból térdre borultak, és újból
kérték, kötöztesse meg őket.
Si Csin ismételten kérte, hogy keljenek fel, ők azonban nem hajlottak a szavára. De „az egymást
értők megkönyörülnek egymáson, megismeri a jó vitéz a jó vitézt” – és Si Csin így szólt hozzájuk:
– Ha már ilyen sokat adtok a becsületre, nem lennék jó vitéz, ha kiszolgáltatnálak benneteket. Mi
lenne, ha visszaadnám nektek Csen Tát?
– Ne keverd magad, jó vitéz, a mi bajunkba – felelte Csu Vu –, még megjárhatod. Adj ki inkább
mindannyiunkat a mandarinnak, és vedd fel értünk a vérdíjat.
– Hogy tehetnék ilyet? – kiáltotta Si Csin. – Nem akarnátok inni a boromból, enni az ételemből?
– Ha már a haláltól sem féltünk – jegyezte meg Csu Vu – hogy ijednénk meg a bortól és a
hústól?
Si Csin erre nagyon megörült, feloldozta Csen Ta kötelékeit, lakomára teríttetett, és
megvendégelte mindhármukat. Csu Vu, Jang Csun és Csen Ta hálásan köszönték kegyességét. Jó
néhány pohárral felhajtottak, kezdtek is már egy kicsit tavaszi színt ölteni. A végén aztán
megköszönték a vendéglátást, és visszatértek a hegyre. Si Csin a falu határáig kísérte őket.
Ettől kezdve Si Csin és a három rablóvezér igen jó barátságba keveredett. Ármányos Vezér és
társai pár nap múlva gazdag ajándékokkal hálálták meg Si Csinnek, amit Si Csin is viszonzott. Telt–
múlt az idő, elközelgett az őszközép ünnepe, a nyolcadik hónap tizenötödike. Si Csin elhatározta,
hogy az ünnep estéjét együtt tölti a három vezérrel, együtt fogják élvezni a telihold szépgégét, mely
a hagyomány szerint ezen az estén a legragyogóbb és legkerekebb. El is küldte Negyedik Vangot,
szolgalegényét, egy levéllel hozzájuk, amelyben tizenötödikére lakomára hívta meg őket. Negyedik
Vang, aki máskor is hozott-vitt üzeneteket a vezérek és Si Csin között, csakhamar odatalált a
táborhoz, tisztelettel üdvözölte a három vezért, és átadta a levelet. A meghívásnak a három vezér

nagyon megörült. Természetesen elfogadták, Negyedik Vangot pedig öt lat ezüsttel jutalmazták, és
megitattak vele vagy tíz csésze bort. Ahogy aztán lefelé igyekezett a hegyről az alkonyatban,
összeakadt azzal a betyárral, aki meg a vezérek ajándékait szokta volt vinni Si Csinhez. Az hallani
sem akart róla, hogy Vangot szépszerével tovább engedje, hanem betuszkolta az egyik út menti
fogadóba; és megint csak megitatott vele jó néhány csésze bort. Mikor aztán Negyedik Vang végre
megszabadult tőle, és elindult újra hazafelé, ahogy megcsapta az úton a hegyi szél, egyszerre csak
felszállt benne a bor, dülöngélni kezdett, botladozott. Még tíz mérföldet sem tett meg, amikor
megpillantott egy erdőcskét. Betántorgott hát a fák közé, és leheveredett a gyepre, hogy egy kicsit
kifújja magából a részegségét.
Li Csi, a Nyúlfogó, éppen nyúlcsapdákat rakott ki a hegyoldalba, amikor meglátta Negyedik
Vangot arrafelé botladozni. Utána sietett, hogy feltámogassa, de nem bírta talpra állítani. Emelgetés
közben Vang övéből egyszer csak ezüstpénzek potyogtak elő. Li Csi morfondírozni kezdett: „Ez a
fickó berúgott… hol szerezte ezt a sok pénzt?... Mi lenne, ha zsebre tenném?...” Ezzel leoldotta
Vang övét, kirázott belőle mindent, és persze az ezüsttel együtt előkerült Csu Vuék levele is. Ahogy
felnyitotta, látta, hogy legfelül a három vezér neve áll rajta, utána meg sok–sok írás, amiket már
nem tudott kisilabizálni, csak éppen az előbbi három nevet.
– Én csak egyszerű vadász vagyok – dünnyögte magában Li Csi de nem tudnám-e egyszer én is
megtalálni a szerencsémet? Megjósolták, hogy az idén nagy vagyonhoz jutok. Most hát itt van!
Huajinhszienben háromezer köteg pénzt ígérnek annak, aki elfogja azt a három rablót. És utóvégre
az is tűrhetetlen, hogy ez a Si Csin a, minap, amikor a faluban Aj Csiut kerestem, azt merészelte a
fejemhez vágni, hogy a rablóknak kémkedem, most pedig éppen ő az, aki velük barátkozik! – Azzal
fogta a pénzt és a levelet, és nekivágott az útnak Huajinhszien felé.
Negyedik Vang egyvégtében aludt hajnali kettőig, akkor kezdett csak ébredezni. A holdfény az
arcára esett, attól felébredt, és látta, hogy a fenyőfák közt hever. Ahogy keze a derekára tévedt,
észrevette, hogy öve és a levél nincs sehol. Négykézlábra ereszkedett, és keresgélni kezdett, de
bizony már csak az üres övet találta meg a fű között.
– A pénz még csak hagyján – sóhajtott fel fájdalmasan –, de mi lesz, ha nem kerül elő a levél?
Csak tudnám, hogy ki vitte el!
A nagy töprengés közepette azonban hirtelen egy ötlete támadt: „Ha úgy megyek haza, hogy azt
mondom, elvesztettem a levelet, a gazda még megharagszik, és elkerget a háztól. Inkább azt
mondom neki, hogy nem volt válaszlevél, honnét is találná ki, hogy volt?” Emellett döntött, és
rohanvást indult hazafelé, ahová öt óra tájban meg is érkezett.
Csakhamar be is köszöntött az őszközép ünnepe. Ragyogó, derült napra virradtak. Si Csin
leöletett egy kövér ürüt meg jó néhány csirkét, kacsát, és előkészítve a lakomát, várta az estét.
A Gyérvirághegyen pedig a három vezér kiadta a parancsot a betyároknak, hogy jól őrizzék a
palánkot, azzal kardot kötöttek, tőrt dugtak övükbe, és csak úgy gyalogosan, négy-öt ember
kíséretében elindultak. Si Csin már a kapuban várta őket, és a kölcsönös üdvözlések után a hátsó
kertbe tessékelte a társaságot, ahol már meg volt terítve. Aztán kérte a három vezért, hogy
foglaljanak helyet, ő maga pedig, mint házigazda, velük szemben ült le. Utána meghagyta a
szolgalegényeknek, zárják be a kapukat, és nekikezdtek az ivásnak. A szolgalegények egyre hordták
a tálakat, szeletelték az ürüsültet, és töltögették a bort.
Jó néhány csésze bor volt már bennük, amikor keleten egyszerre csak felbukkant a fénylő
holdkorong. Si Csin és a vezérek meg vigadtak, régi históriáikat mesélgették egymásnak, hozzátéve
egyet-egyet az újakból is. De egyszer csak a falun kívülről nagy lárma hallatszott, és fáklyák
imbolygó fénye szűrődött át a sötéten. Si Csin meghökkenve ugrott fel:

– Maradjatok csak, bölcs barátaim – szólt. – Megyek és megnézem, mi az! Azzal odakiáltott a
szolgáknak: – Ki ne nyissátok a kapukat!
Fogott egy létrát, a falnak támasztotta, és felmászott a fal tetejére.
Ahogy körülnézett, hát látta, hogy ott áll lóháton a járási mandarin két cirkáló-hadnagyával, s a
velük jött három-négyszáz katona már körül is vette a falut. Si Csin és barátai bizony kelepcébe
kerültek. A fáklyák fénye megcsillant az acélhegyű lándzsákon, a kardokon, az ötágú szigonyokon,
a „vendégmarasztalókon”, amelyek oly sűrűn meredeztek a fal körül, akár egy kendererdő. A két
vezér meg torkaszakadtából ordította:
– El ne engedjétek a rablókat!
Ha ez a sereg nem azért jött volna, hogy elfogja Si Csint és a három vezért, akkor hogy
történhetett volna, hogy Si Csin előbb jó néhányat levágjon közülük, majd meg ismeretséget
köthessen jó néhány jeles vitézzel? Igazat szól a mondás:
Rengeteg sás sűrűjén rejtőznek a harcosok,
Lótuszlevél árnya közt vezérlik a csónakot.
Hogy aztán Si Csin és a három vezér végül is hogyan menekült meg a kelepcéből, azt majd más
alkalommal halljátok meg.

A MÁSODIK FEJEZET

amelyben Kilencsárkányos éjjel elmenekül
Huajinhszienből,
Lu határőrkapitány pedig megöklözi a Végvidék Urát
Ott tartottunk, hogy Kilencsárkányos megszólalt:
– Hát most mit tegyünk? – mondta vendégeinek. A három vezér térdre borult előtte:
– Te tiszta ember vagy, bátyánk – kezdték. – Ne keveredj a mi bajunkba! Adj ki bennünket a
mandarinnak, csak így mentheted meg jó híredet.
– Hogy tehetnék ilyet? – szörnyedt el Kilencsárkányos. – Gúnnyal illetne mindenki széles e
világon, ha az derülne ki, hogy tőrbe csalván benneteket, vérdíj fejében kiadtalak! Ha meg kell
halnunk, hát haljunk meg együtt, de ha van menekvés, együtt menekedjünk! Várjatok csak, legyetek
nyugodtan, mindjárt kitalálok én valamit! Megyek, és megtudom, mi történt. – Azzal megint
felhágott a létrára, s lekiáltott:
– Mit háborgattok itt minket éjjeli időben?
– Magadat okolhatod érte, uram! – felelte a két cirkáló-hadnagy. – Itt van, lásd, a feljelentőd, Li
Csi is!
– Li Csi –kiáltott Kilencsárkányos –, hogy mered megrágalmazni a becsületes embert?
– Én nem is tudom, hogy volt – mentegetőzött a Nyúlfogó. –Negyedik Vangnál az erdőben
találtam egy levelet, s hogy bevittem a járásba, abból kerekedett az egész.
Si Csin kérdőre vonta Vangot, aki, mit volt mit tenni, bevallotta az igazságot. Némi gondolkodás
után végül Si Csin lekiáltott újból a létráról a két hadnagynak:
– Nehogy támadni merjetek, vonuljatok vissza! Magam fogom átadni a rablókat a hatóságnak, a
vérdíj az enyém.
– Jó, jó – felelték a cirkáló-hadnagyok, akik féltek Si Csintől –, majd megvárunk idekint.
Si Csin lejött a létráról. Első dolga volt, hogy Vangot hátravonszolta a kertbe, és egy
kardcsapással megölte. Utána meghagyta a szolgalegényeknek, hogy amit lehet, csomagoljanak
össze, majd fáklyákat gyújtatott. Valamennyien fegyverbe öltöztek, és felgyújtották a szérűskert
végén levő viskókat.
Az udvarházat körülvevő sereg a tűz láttára mind az udvar hátsó végéhez tódult. Si Csin még
csóvát vetett tulajdon házára, azzal kinyitotta a főkaput, és hangos harci kiáltásokkal kirohantak. A
szolgalegények és a betyárok belevágtak az ellenség tömegébe. Si Csin úgy verekedett, mint egy
tigris, senki sem bírt megállni előttük. Harc közben egyszer csak meglátták a két cirkáló-hadnagyot
és Nyúlfogót. Si Csin szikrázó szemekkel vetette magát rájuk. A hadnagyok, látván, hogy ebből
nem sülhet ki semmi jó, futásnak eredtek. Si Csin azonban csakhamar beérte őket, és Nyúlfogót egy
csapással kettőbe vágta. A két hadnaggyal Szakadék Tigrise és Fehértarka Kígyó végzett. Maga a
mandarin ijedten menekült, katonái szétszaladtak.
Si Csin és a három vezér a szolgalegényekkel és a betyárokkal a Gyérvirághegyre, a táborba
menekült. Néhány nap telt el pihenéssel, tervezgetéssel, amikor egyszer Si Csin odaállt a három

vezér elé:
– Mesterem, Vang Csin vívómester, a nyugati végvidéken szolgál. Már régen fel akartam keresni,
de apám halála miatt nem tehettem. Most, hogy mindenem odaveszett, utánamennék.
– Ne hagyj itt bennünket, bátyánk – kérlelte a három vezér. – Mi már megállapodtunk magunk
között, hogy itt tartunk. De ha nem kívánkoznál a szegénylegénység után, hanem rendes emberként
akarsz élni, akkor felépítjük újra udvarházadat, hogy ott élj tovább.
– Igen jó szívvel vagytok hozzám – érzékenyedett el Si Csin –, de úgy érzem, hogy nem
maradhatok. Mindenem elpusztult, ti se bírnátok újra felépíteni a házamat. Elmegyek mesterem
után, hogy mint végbeli vitéz keressek magamnak hírnevet, s a harcok gyönyörűségének éljek.
– Téged teszünk vezérünknek, bátyám – vetette közbe Csu Vu –, az lesz aztán a víg élet! Kicsi
ugyan ez a tábor, de jut itt hely neked is, meg a lovadnak is!
– Nem, nem! – tiltakozott Si Csin. – Nem akarom, hogy vitézi hírnevemen csorba essék; hogy
engedhetném, hogy testem, melyet szüleimtől kaptam, gyalázatba keveredjék? Ne biztassatok
többet, hogy rabló legyek!
Mit volt mit tenni, Si Csin felkészült az útra. Szolgalegényeit a rablóknál hagyta, ő maga meg
összecsomagolta holmiját, amit elbírt vinni. Fejére sötét; puha fejkendőt kötött, arra meg fehér.
nemez fanjangi kalapot tett, amit piros zsinórral szorított le. Fehér selyem vitézi kabátját ragyogó
sárga övvel szorította össze, föléje öltötte tenyérnyi széles, szilvavörös tüszőjét, lábát kékesszürke
puha kapcába csavarta, amelyre hegymászó kenderpapucsot húzott. Felkötötte rézcsengős, vadlúd–
pengéjű kardját, hátára kapta batyuját, kezébe ragadta egyenes szablyáját, és elbúcsúzott a három
vezértől.
Félnapi út után a határvidékre érkezett, Vejcsouba. „No, talán itt találom mesteremet” – gondolta
magában, azzal betért egy út menti teázóba.
– Teát parancsol? – kérdezte az elősiető tulajdonos.
– Teát – felelte Si Csin. Mikor a teát behozták, megkérdezte: – Ha szabad kérdeznem, nem
szolgál itt véletlenül a helyőrségben egy Vang Csin nevezetű vívómester a Keleti Fővárosból?
– Igen sok vívómester van itt mifelénk – mosolyodott el a tulajdonos. – Vang nevű is akad vagy
három-négy, honnét tudjam, hogy melyik az a Vang Csin? De különben – mutatott egy éppen
belépő, jól megtermett, katonás külsejű idegenre –, kérdezze meg a kapitány urat, az biztosan
ismeri.
Si Csin végignézett az idegenen. Vagy nyolc láb magas lehetett, a dereka kerülete is volt vagy tíz
arasz, kerek arcú, nagy fülű, egyenes orrú volt, szögletes szájjal. Fején szerencsegombákkal,
szvasztikákkal hímzett kendőt viselt, amelyről hátulról két selyemmel bevont tajjüani aranykarika
lógott alá, testén papagájzöld selyem katonakabát, derekán hollófekete selyemöv, lábán négyszer
varrott saskörömbőr mintás sárga csizma. Si Csin üdvözölte az idegent, és odahívta asztalához. Az
látván, hogy Si Csin is szép szál legény és derék vitéz, nem sokat kérette magát. Kiderült, hogy Lu
Tának hívják. Igen megörült, amikor Si Csin nevét megtudta, mert sokat hallott már vitézkedéseiről,
közölte azonban, hogy Vang Csin Jenanfuban van. A találkozás örömére meginvitálta
Kilencsárkányost egy pohár borra valamelyik kocsmába. Ahogy kiléptek a teaházból, és
nekiindultak kocsmát keresni, az egyik utcasarkon nagy csődületet vettek észre. Odafurakodtak a
tömegbe, amelynek közepén egy vándor kuruzsló vívómestert pillantottak meg, jó néhány
vívófütykössel, amint éppen füveit és kenőcseit árulgatta. Si Csin rögtön felismerte: Li Csung volt,
hajdani első vívómestere, más néven Tigrisverő.

– Mesterem! Mióta nem láttalak! – örvendezett hangosan.
– Hogy kerülsz ide, öcsémuram? – vidámodott fel Li Csung No, ha Si Csin mestere vagy –
szólalt meg Lu Ta –, tarts velünk, iszunk egyet.
– Várjatok egy kicsit, amíg eladom a szereimet, aztán mehetünk együtt – kérte Li Csung, de Lu
Ta megmérgelődött:
– Az ördög fog rád várni! Jössz rögtön, vagy nem?
– Én ebből élek – mentegetőzött a vívómester. – Menjetek csak előre, vitéz uram, majd megyek
utánatok.
Lu Ta azonban erre végképp megmérgelődött, és szétlökdösve a körülállókat, rájuk ordított:
– Húzzátok be a farkatokat, fickók, aztán iszkolás, mert ha nem, hát ütök!
A tömeg, persze, ész nélkül eltisztult. A Tigrisverő is csak magában mert morogni, és mosolyt
tettetve megjegyezte:
– De hirtelen természetű vagy, vitéz uram!
Azzal hármasban vágtak neki Vejcsou kanyargós utcáinak. Végül is eltaláltak Pan úr nevezetes
kocsmájába. Az elősiető szolgalegénynél Lu Ta nagy dohogások közepette italt és borkorcsolyákat
rendelt. Poharazgatás közben élénk társalgásba kezdtek a vívóművészet különböző
mesterfogásairól, amikor a szomszéd szobából egyszerre csak hangos zokogás zavarta meg őket. Lu
Ta mérgében földhöz vágta a csészéjét.
– Mi dolog ez – förmedt rá az elősiető fogadósra –, hogy miközben itt úri barátaimmal
poharazgatunk, holmi vinnyogások zavarnak meg! Régi vendég volnék itt, vagy micsoda, ezt igazán
nem érdemeljük!
– Ezer bocsánat –mentegetőzött a fogadós. – A szomszéd szobában egy énekeslány van az
apjával, nem tudták; hogy nagyuramék itt mulatnak, ők csaptak ekkora zokogást.
– Hívd csak ide őket! – parancsolta Lu Ta.
Csakhamar belépett egy tizennyolc-tizenkilenc éves leány, nyomában egy ötven-hatvanéves
öregemberrel, aki ütemjelzőt tartott a kezében. A leány nem volt tökéletes szépség, de volt benne
valami, vonzó. Hímzett piros kabátkát és fehér szoknyát viselt. Könnyeit szárítgatva, halkan
„tízezerszeres boldogság”-gal köszöntötte Lu Táékat.
– Hová valósiak vagytok? – kérdezte Lu Ta. – Mit bömböltetek?
– A Keleti Fővárosból jöttünk – szipogta a leány. – Szüleimmel együtt ide költöztünk, hogy
felkeressük rokonainkat, de kiderült, hogy azok közben elköltöztek innét a Déli Fővárosba. Anyám
itt a fogadóban megbetegedett, és meghalt, ketten maradtunk. Közben akadt egy gazdag ember,
Cseng, a Végvidék Ura, aki belém szeretett, és ágyasává akart tenni. Meg is kötötte apámmal a
szerződést, de ki gondolta volna, hogy abban háromezer köteg pénz kártérítést kötött ki, ha
otthagynám? Magához is vett, de alig múlt el három hónap, a felesége, egy végtelenül gonosz
asszony, elüldözött a háztól. Cseng meg követeli rajtunk a háromezer köteg pénzt, és a
fogadósunkat tette felelőssé érte. Apám öreg és gyenge, nem tud vele kikezdeni, neki meg pénze is
van, hatalma is. Annak idején egy garast sem kaptunk tőle, s most még ő követelőzik. Nem tudtunk
más tenni, mint hogy, mivel apám kicsi korom óta megtanított néhány dalra, fogadókba, kocsmákba

járok énekelni. Amit keresek, annak nagyobb részét törlesztésre adjuk, a maradékból éldegélünk.
Mostanában azonban kevés a vendég, nemigen keresek, hát igen kétségbeestünk, hogy újabb
nyomorgatásban lesz részünk. Nincs kihez fordulnunk, így hát csak magunkban keseregtünk. Nem
tudtuk, hogy ezzel megzavarjuk nagyuramat, alázatosan bocsánatot kérünk érte.
– Hogy hívnak benneteket? Hol vagytok megszállva? – érdeklődött tovább Lu Ta. – És merrefelé
lakik az a Cseng?
– Csinnek hívnak – mondta az öreg –, én Második Csin vagyok, a leányom neve Zöldlótusz.
Cseng úr mészáros a Csuangjüan hídnál. Mi meg itt lakunk szemben, a keleti kapunál, Lu úr
fogadójában.
– Pfuj – jegyezte meg Lu Ta ezek hallatára. – Szóval, ez a nagyúr, ez a Végvidék Ura nem más,
mint a malacöldöső Cseng mészáros! A piszkos csirkefogó, persze, befészkelte magát
határvidékünk ura, az ifjú Csung védőszárnyai alá, mészárszéket nyitott, és nyomorgatja a
becsületes embert! – Azzal barátaihoz fordult: – Maradjatok itt, várjatok meg, amíg agyonverem
egy kicsit ezt a böllért.
A másik kettő hiába csitítgatta, nem bírták visszatartani Lu Tát, aki most meg az öreghez fordult:
– Ti meg gyertek velem – mondta –, kifizetem a tartozástokat, útiköltséget is kaptok,
hazamehettek a Keleti Fővárosba!
– Nagyuram – hálálkodott az öreg és a lány –, ha mi hazamehetnénk, úgy tisztelnénk téged, mint
édes szülőnket, de mit fog szólni ehhez a fogadósunk? Cseng úr rajta követeli majd a pénzt.
– Attól ne tartsatok – legyintett Lu Ta elintézem azt is. Azzal az asztalra vetett egy öt latos ezüstöt,
és így szólt Si Csinhez: – Most nincs nálam több. Ha van pénzed, adj kölcsön, holnap megadom.
– Ugyan, bátyám – hárította Si Csin –, szóra sem érdemes. Azzal ő is elővett iszákjából egy tíz
latos ezüstöt, és a másik mellé tette. Lu Ta most Li Csungra nézett:
– Adj te is – követelte.
Li Csung előkotorászott egy kétlatost. Lu Ta fitymálva méregette.
– Na, te sem vagy valami bőkezű! – jegyezte meg. Azzal a tizenöt latot odatolta az öreg elé, és
hozzátette:
– Fizessétek ki a fogadóst, és csomagoljatok össze. Holnap hajnalban elmegyek értetek. Majd
meglátjuk, merészel-e a fogadós visszatartani benneteket!
Az öreg és a leány sűrű hálálkodások közepette távozott. Lu Ta a két latot visszalökte Li Csung
elé, még iddogáltak egy sort, majd eltávoztak. Az utcán elbúcsúztak: Si Csin és Li Csung szállására
ment, Lu Ta pedig hazament. Nem is vacsorázott, sűrű dühöngések közepette feküdt le, házigazdája
meg sem merte kérdezni, mi van vele.
Az öreg Csinnek első dolga volt, hogy a város szélén vett egy taligát, aztán hazamenve, kifizette
adósságait, és lányával együtt izgatottan várta a reggelt.
Még alig pitymallott, amikor az öreg és a lánya már megreggelizett. Ekkor robogott be nagy
léptekkel Lu Ta, és a fogadós után kiáltozott:
– Hé, merre van az öreg Csin?

Az öreg előjött, és szíves üdvözlés után hellyel kínálta, Lu Ta azonban ráförmedt:
– Mi a fenének üljek le? Gyerünk, gyerünk, mire vársz?
Az öreg és lánya felkapták cókmókjukat, és kifelé igyekeztek a fogadóból, egy szolga azonban
útjukat állta:
– Hová mentek, öreg Csin?
– Mi az, talán tartozik valamivel? – érdeklődött Lu Ta.
– Nem, nem – felelte a szolga –, kifizetett tegnap este rendben mindent, csak éppen Cseng úrnak
tartozik még, aki minket tett felelőssé a tartozásért.
– Majd én kifizetem a mészárosnak a tartozást, engedd el őket – kérte Lu Ta. A szolga azonban
hallani sem akart róla. Lu Ta erre dühbe gurult, és öt ujjával a szolga arcába bökött olyan erővel,
hogy az vért köpött. Még egy ütés, a szolga kiköpte két fogát, és elvágódott. Amint feltápászkodott,
elillant, mint a füst. A fogadós az orrát sem merte elődugni. Az öreg és a lány nagy sietve elhagyta a
fogadót, a városszélen megkeresték az este vásárolt taligát, felpakoltak és útnak indultak.
Lu Ta félt, hogy a fogadóból még utánuk megy valaki, azért leült egy lócára, és várt egy-két órát.
Mikor aztán úgy gondolta, hogy az öreg és a lány már jó távol lehet, feltápászkodott, és elindult a
mészároshoz.
Cseng mészáros éppen ott ült ajtaja előtt, a pultnál, négy-öt féldisznó tövében. Mikor meglátta
Lu Tát, mézesmázos szívélyességgel üdvözölte, és hellyel kínálta. Lu Ta leült és megszólalt:
– A határőrség parancsnoka tíz font színhúst rendelt apróra vágva, de egy csöpp zsír se legyen
benne.
– Hé, segédek! – rikkantotta a mészáros. – Válasszatok ki tíz font színhúst a legjavából!
– Ne engedd, hogy ezek a mocskos kezűek turkáljanak benne – intette Lu Ta –, menj és magad
szeleteld fel.
– Igaz, igaz – buzgólkodott a mészáros –, magam megyek.
Azzal kiválasztotta a húst, és elkezdte szeletelni. Közben a fogadóbeli szolga is feltűnt az utcán,
hatalmas kötéssel a fején. Éppen jelenteni akarta a mészárosnak a történteket, de amint meglátta Lu
Tát, nem mert közeledni, hanem megállt az egyik szomszéd ház eresze alatt, és onnét leskelődött. Jó
fél órába is beletelt, míg a mészáros elkészült a hússal, becsomagolta lótuszlevelekbe, és Lu Tához
fordult:
– Hazaküldessem, kapitány uram?
– Mi a fenének? – förmedt rá amaz. – Várj csak: mérj még ki tíz font hájat, de egy csepp hús se
legyen benne, vagdald apróra azt is.
– Az elébb még azt hittem – mosolygott kényszeredetten a mészáros –, hogy a parancsnok úr
húsgombócot akar készíttetni, de minek a vagdalt háj hozzá?
– A parancsnok úr így rendelkezett – förmedt rá Lu Ta – mit tudom én?
– No, akkor még ha ilyen kevert dolog is, megcsinálom – serénykedett a mészáros, és buzgón
tovább szeletelt. Mire a hájjal is kész lett, bele is éhezett. A fogadós szolgája meg csak ott

ólálkodott, de nem mert közelebb jönni. Gyülekeztek már a vásárlók, de Lu Ta láttára egyik sem
merészkedett beljebb, csak az utcán ácsorogtak. A mészáros lótuszlevelekbe csomagolta a hájat is,
és Lu Tához fordult megint:
– Adok valakit, aki elviszi kapitány urammal a csomagot.
– Mérj még ki tíz font porcot – vágott közbe zordan Lu Ta –, de a legjavából, és vagdald fel azt
is, de egy szem hús se legyen rajta!
– Csak azért jött, kapitány uram, hogy tréfát űzzön belőlem? – vigyorodott el a mészáros.
– Igen, éppen ezért jöttem! – robbant ki Lu Ta, azzal fogta a két csomagot, és egyenesen Cseng
arcába vágta. Valóságos húszápor zúdult a mészáros fejére. Azt elöntötte az indulat, ádáz
bosszúvágy lobbant fel benne. Felkapott egy kést a pultról, s azzal neki Lu Tának. Az meg kiugrott
az utcára.
A várakozó vevők szétrebbentek, az utca két oldalán megálltak a járókelők. Ott bámészkodott
köztük a bepólyált fejű szolga is.
A mészáros jobbjával a kést markolta, bal kezével pedig Lu Tát igyekezett megragadni. Lu Ta
megragadta a mészáros bal kezét, magához rántotta, és úgy a hasába rúgott, hogy egyszeriben
elterült az utcán. Azután a mellébe kapott a mészáros egy rúgást, majd Lu Ta, felemelve rizsestál
nagyságú öklét, ezt bömbölte:
– Mióta itt szolgálok a határvidéken, öt út határőrparancsnoka lettem, s nemhiába neveztek azóta
a Végvidék Urának. És téged, te pacaláruló kutyafajzat, téged is annak címeznek? Miért játszottad
ki Zöldlótuszt, erre felelj!
Azzal orrba vágta rettentő öklével a mészárost, úgyhogy annak orrán–száján eleredt a vér, az orra
meg félreferdült. Mintha fűszeres boltot nyitottak volna fejében: sós, savanyú, keserű ízek áradtak
szét a szájában. A mészáros elejtette kését és felnyögött:
– Ez eltalált!
– Te leánypecér – szitkozódott Lu Ta –, még feleselni mersz? – Azzal szemöldökcsontján vágta
öklével a mészárost, aki úgy érezte, mintha egy selyemkereskedésbe esett volna fejjel: vörös,
fekete, piros színben kavargott előtte a világ, szemgolyója felhasadt, pupillája kifordult. Az
összegyülemlett tömeg csak tisztes távolból merte szemlélni mindezt. A mészáros kegyelemért
könyörgött, de Lu Ta ráförmedt:
– Pfuj, te senkiházi fattyú! Még ha küzdöttél volna velem, mint férfi a férfival, talán
megkegyelmeztem volna, de így nem! – Azzal felemelte öklét, halántékon vágta Csenget. Annak
fülében mintha egy taoista zenekar zendült volna meg, csengő kövek, harangok, cintányérok
csengését hallotta. Lu Ta csak azt látta, hogy elnyúlik a földön, süvít kifelé a szájából a levegő, de
nem lélegzik, és nem mozdul többet.
– Ne tettesd magad, fickó – kiáltotta meghökkenve –, mindjárt kapsz még egyet! – De akkor
észrevette, hogy a földön fetrengő arca lassan eltorzul. Meghökkent: „Én csak egy kicsit
nyomorékká akartam verni ezt a fickót, ki gondolta volna, hogy három ütésbe belehal? Most aztán
ehetem az állam kenyerét a börtönben, mert küldeni nem fog nekem oda senki semmit. Jobb, ha
odábbállok.” Azzal nagy léptekkel elindult, még visszafenyegetőzve a mészáros felé:
– Ne tettesd magad, kutya! Még számolunk!

Hazarohant, összeszedte a cókmókját, kezébe ragadta hatalmas fütykösét, és menekült. Rohant,
mint a kivert kutya, menekült, mint hal az előtte tátongó háló elől. Éhezett, fázott, nem volt fejét
hová lehajtsa, azt se tudta, merre tart. Félhónapi menekülés után Tajcsou tartományába érkezett,
Jenmenhszien városába. A vásártéren óriási volt a sokadalom, egymás hegyén-hátán nyüzsögtek az
emberek, a lacikonyhák, a fogatok, rengeteg árus kínálgatta áruját. Járási székhely volt csak a város,
de forgalma után tartományi székhelynek is beillett volna.
A tömegen keresztülverekedve magát, Lu Ta egyszer csak egy újabb csoportosulás közepébe
került. A tömeg éppen egy utcasarkon kifüggesztett hirdetményt tanulmányozott nagy
buzgalommal. Lu Ta nem tudott olvasni, de azért közelébb nyomakodott és hallgatta, amint a
közelebb állók lassan böngészik a hirdetmény szövegét:
„A tartományi székhelyről. A vejcsoui hatóság átirata értelmében elfogatóparancsot adunk ki
Cseng, vejcsoui mészáros gyilkosa, Lu Ta, volt határőrkapitány ellen. Aki nevezettet rejtegetné,
vagy akár házába fogadná, vagy akár élelemmel látná el, vele egyenlően bűnhődik. Aki pedig a
tettest törvény elé hozza vagy feljelenti, ezer köteg pénzjutalomban részesül.”
Ezek hallatára Lu Ta azt sem tudta, hová legyen, amikor a háta mögött megszólalt valaki:
– Csang bátyám, hogy kerülsz ide? – Azzal az ismeretlen átkarolta a derekát, és odább vonszolta
egy mellékutcába.
Ha az ismeretlen nem látta volna meg Lu Tát, és nem vonszolta volna váratlanul odább, hogy
történhetett volna az, hogy Lu Ta levágja haját, szakállát, letegye gyilkos nevét, és dühében
agyonverje a szent buddhá-kat és arhat-okat? Igazat szól a mondás:
Szerzetesi bot csapása veszélyes útra vezet,
Jámbor papi penge éle pusztít főrendűeket.
Hogy ki volt, aki megragadta Lu Tát, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A HARMADIK FEJEZET

amelyben Lu, a Mélybölcsességű nagy botrányt
támaszt a Vutajsanon,
de Csao úr helyrehozatja a Mandzsusri-kolostort
Ott tartottunk, hogy Lu Ta megfordult, s látta, hogy az ismeretlen nem más, mint az öreg Csin.
– Kegyelmes jótevőm – kezdte az öreg –, te aztán bátor ember vagy! Hogy mertél odaállni a
hirdetmény elé, amelyben ezer köteg pénzt tűztek ki a fejedre? Ha nem látlak meg, biztosan rád
teszik kezüket a fogdmegek, hiszen a hirdetményen ott van az egész személyleírásod!
Lu Ta pár szóban elmondta a vele történteket, majd megkérdezte:
– Hát te hogy kerülsz ide? Miért nem vagy a Keleti Fővárosban?
– Kegyes jótevőm – felelte az öreg –, igaz, hogy amikor a te segítségeddel megmenekültünk,
eredetileg a Keleti Fővárosba tartottunk, de aztán útközben eszembe jutott, hogy esetleg üldözőbe
vesznek, és ezért inkább észak felé kanyarodtam. Itt összetalálkoztam egy régi fővárosi
szomszédommal, egy kereskedővel, aki pártfogásába vett bennünket, sőt, leányomat is
összeboronálta egy gazdag emberrel, Csao úrral. Most aztán, hála a te segítségednek, megvan
mindenünk bőségben. Leányom sokat mesélt Csao úrnak a te jószívűségedről. Az úr is nagy
kedvelője a bajvívás művészetének, és gyakran mondogatja, mennyire szeretne veled találkozni. Így
hát éppen jókor jöttél. Tölts nálunk néhány napot, majd megtanácskozzuk, mitévők legyünk.
Lu Ta elindult az öreggel. Csao úr háza közel volt a piactérhez. Az öreg Csin, az ajtó elé érve,
felemelte az ajtó függönyét, és bekiáltott:
– Gyermekem, itt a jótevőnk!
A leány hamarosan megjelent, felékszerezve, ápolt külsővel. Beinvitálta Lu Tát, kérte, hogy
foglaljon helyet, majd hatszor mélyen meghajolt előtte, és így szólt:
– Ha kegyes jótevőnk nem mentett volna meg minket, nem is tudom, hogyan értük volna meg a
mai napot. – Aztán megkérte, hogy fáradjon fel az emeletre. Lu Ta zavartan szabadkozott:
– Igazán nem akarok alkalmatlanságot okozni, mindjárt megyek is.
Az öreg és leánya azonban hallani sem akartak róla. Elszedték tőle fütykösét, batyuját, és
felkísérték az emeletre, ahol az öreg újra vendégéhez fordult:
– Leányom majd szórakoztat egy kicsit, amíg én harapnivaló után nézek.
– Minek ekkora hűhó?! – ellenkezett Lu Ta, az öreg azonban így felelt:
– Amit kapitány uram velünk tett, azt még azzal sem viszonozhatnánk kellőképpen, ha az
életünket adnánk oda. Az a hitvány kis uzsonna, amivel szolgálhatunk, igazán szóra sem érdemes! –
Azzal az öreg lement a konyhába, és megparancsolta a szolgálóknak, hogy rakjanak tüzet. Ő maga
meg egy kis inassal kiment a piacra bevásárolni. Friss hallal, csirkével, pácolt libával, kövér sóshal–
vagdalékkal, idei gyümölccsel megrakodva tértek haza. A teraszon megterítettek három személyre,
behozták a tálakat, majd egy szolgáló ezüst kannában meleg bort hozott. Az öreg és leánya
elrendezték az evőeszközöket, majd az öreg leborult Lu Ta előtt, úgy fejezte ki újból hódolatát.

– De öregapám – feszengett zavartan Lu Ta –, miért borulsz le előttem? Ez a hódolat valósággal
megsemmisíti az embert.
– Hallgass ide, jótevőnk – kezdte ünnepélyesen az öreg. – Ideérkezésünk első napján vörös
papírra írtam a nevedet, éjjel–nappal tömjént égettünk előtte, és szüntelenül hódoltunk neki.
Hogyne hódolnék most előtted, mikor te magad vagy itt!
Azzal nekiláttak az uzsonnának. Estefelé járt már az idő, amikor az utcáról egyszerre csak
valami lárma ütötte meg a fülüket. Lu Ta kinézett az ablakon, és látta, hogy a ház előtt valami húszharminc ember áll husángokkal, fütykösökkel, és azt ordítozzák:
„Fogják meg!”, a tömeg közepén meg egy úrféle ül lóháton, és azt kiabálja:
– El ne engedjétek a gazfickót!
Lu Ta látta, hogy ennek fele sem tréfa, megragadta hát a lócát, amelyen ült, és rohant volna
lefelé. Az öreg Csin azonban útját állotta, és nyugalomra intette, majd pedig lement a ház elé, és pár
szót váltott a lovassal. Az úr elnevette magát, és megparancsolta az embereknek, hogy oszoljanak.
Utána leszállott lováról, és belépett a házba. Az öreg Csin megkérte Lu Tát, hogy fáradjon le hozzá.
A kapitány láttára az úrféle meghajolt, és így szólt:
– Hallottam már híredet, és nagyon örülök, hogy megismerkedhettünk. Nemes Lu. Ta, igazság
bajnoka, fogadd tiszteletemet!
Az úrféle nem volt más, mint Csao úr. Meghallotta, hogy az öreg Csin valami idegen férfit cipelt
az ő házába, akivel talán ott akar dorbézolni, ezért összeszedte az embereit, hogy rajtuk üssön.
Szerencsére a tévedés még idejében kiderült. Valamennyien felmentek az emeletre, és folytatták a
lakomázást. Lu Ta szabadkozott, de Csao úr így szólt hozzá:
– Sokat hallottam már kapitány uram vitézségéről, és tízezerszeres boldogság számomra, hogy
végre találkozhatunk.
– Én csak egy faragatlan fickó vagyok – szerénykedett Lu Ta –, és ráadásul főbenjáró bűnt
követtem el. Ha nagyuram nem veti meg csekélységemet, kössünk barátságot; számíthat rám, ha
úgy gondolja, hogy valamiben hasznára lehetek.
Csao úr nagyon megörült a válasznak. Elkérdezgette aztán Lu Tát viselt dolgairól. Szó esett a
mészáros esetéről, főképpen azonban a fegyverforgatás különböző mesterfogásairól. Eliddogáltak
egészen éjfélig.
Másnap reggel Csao úr így szólt vendégéhez:
– Ez a hely, sajnos, nem valami biztonságos. Azt hiszem, a legjobb lesz, kapitány uram, ha
lejössz velem a birtokomra. – Lu Ta helyben hagyó válaszára előhozatott két paripát, az egyikre
felültette Lu Tát, a másikra maga ült. Egy szolgalegény vitte utánuk a poggyászt. Elbúcsúztak Öreg
Csintől és lányától, s útnak indultak. Elénk beszélgetés közben hamar telt az idő, nemsokára meg is
érkeztek Csao úr udvarházába. Házigazdája az ebédlőbe vezette Lu Tát, juhot vágatott, és bort
hozatott, evés után pedig a vendégszobába kísérte. Másnap újra kezdődött a lakomázás. Lu Ta
zavartan szabadkozott:
– Érdemtelenre pazarolja nagylelkűségét, nagyuram. Hogy tudom én mindezt viszonozni?
– A négy tenger között mindnyájan testvérek vagyunk – idézte az ősi mondást Csao úr. – Hogy is
lehetne itt szó bármi viszonzásról?

De ne szaporítsuk a szót. Elég az hozzá, hogy Lu Ta vagy egy hetet töltött Csao úr vendégszerető
falusi házában. Egy napon, amint éppen a könyvtárszobában beszélgettek, egyszer csak
lélekszakadva berontott hozzájuk az öreg Csin. Mikor látta, hogy egyedül vannak, Lu Tához
fordult:
– Ne gondold, jótevőm, hogy holmi fölösleges aggályoskodás vezetett ide, de a múltkori eset
után, amely bizony, elég nagy feltűnést keltett, az emberek gyanakodni kezdtek, és megindult a
szóbeszéd. Tegnap három-négy fogdmeg már nyomozásba is kezdett a szomszédságunkban,
úgyhogy attól félek, a végén még felfedeznek. Mit csináljunk?
– Ha már így van – válaszolta Lu Ta – legjobb lesz, ha odábbállok.
– Az igazat megvallva – kapcsolódott be a beszélgetésbe Csao úr is –, ha kapitány uram itt
marad, félek, hogy még bajba keverem, de az meg nagy szégyen volna, ha csak úgy kiengedném a
vakvilágba. Volna egy tervem, amely szerint kapitány uram biztos menedékhez jutna, csak attól
félek, nem lesz ínyére a dolog.
– Halálra szánt ember vagyok, mindegy nekem, hogyan, csak menekülhessek – vallotta meg Lu
Ta.
– Akkor jól van – nyugodott meg Csao úr. – Innét valami harminc mérföldnyire van a Vutajsan
hegy. A hegyen van a Mandzsusri-kolostor, valami hat-hétszáz szerzetessel. A kolostor főapátja,
Igazság Tudója, jó barátom. Apám a kolostor patrónusa volt, én is az vagyok. Már régóta szeretnék
valakit szerzetessé tenni, és bejuttatni a kolostorba, hogy imádkozzék érettem. Vettem is e célból
egy szerzetesi level-et, de megfelelő emberre még nem találtam. Ha kapitány úrnak kedvére volna,
én gondoskodnék minden szükségesről. Nem volna hát kedve baráttá lenni?
Lu Ta némi gondolkozás után beleegyezett. Csao úr erre még aznap este összecsomagoltatta az
úti holmit meg az ajándékokat a kolostor részére. Másnap korán reggel útnak is indultak a Vutajsan
felé. A hegy lábához érve, Csao úr és vendége hordszékbe ülték, egy szolgalegényt pedig előre
szalajtottak, hogy jelentse jövetelüket. A kolostor előtt már várták is őket a rend elöljárói, és
egyenest a főapát elé vezették őket, aki főpapi trónusán ülve, fogadta a vendéget.
A kölcsönös üdvözlések után a főapát kezdte a beszédet:
– Nehéz útja lehetett, kegyes pártfogónk.
– Lenne egy kis elintéznivalóm – felelte Csao úr –, azért jöttünk.
– Fáradjanak hát be az apátságba egy kis teára – szíveskedett a főapát. Az apátságba érve aztán
helyet mutatott Csao úrnak a vendéghelyen. Lu Ta letelepedett egy imazsámolyra, de Csao úr a
fülébe súgta:
– Ha szerzetes akarsz lenni, hogy mersz leülni a főapát előtt?
– Nem tudtam – mentegetőzött Lu Ta, azzal Csao úr háta mögé állt. Velük szemben sorra helyet
foglalt az előimádkozó, a kamarás, a szertartásmester, a kancellista, a vendéglátó barát. A szolgák
előhozták Csao úr ajándékait. A főapát szabadkozott:
– Minek ez a sok ajándék? Kegyes pártfogónk túlságosan bőkezű.
– Ez a csekélység szóra sem érdemes, tisztelendő atyák – hajlongott Csao úr. – Egy régi
kívánságomat szeretném a szent gyülekezet elé terjeszteni: régi óhajtásom, hogy beöltöztessek
valakit a rendbe, aki érettem imádkozik. Az engedély is megvolt hozzá, csak éppen alkalmas

személyt nem találtam. Most itt áll önök előtt fogadott öcsém, bizonyos Lu, hajdani katona a
határvidékről. Megutálta a világ hiúságait, és be akar lépni a rendbe. Alázatosan kérem a
főtisztelendő apát urat, hogy legyen tekintettel csekély érdemeimre, és teljesítse kívánságomat.
Minden szükségesről gondoskodom.
– Pártfogónk kérése kitüntetés a kolostor számára – szíveskedett a főapát –, nincs semmi
akadálya teljesítésének. Parancsoljanak teát.
Teázás közben a rend elöljárói hosszan méregették Lu Tát, akinek marcona külseje bizony nem
nagyon nyerte meg a tetszésüket. Mikor a vendéglátó barát a két vendéget szállására kísérte, ezt
meg is mondták a főapátnak. A főapát azonban türelemre intette őket:
– Patrónusunknak, Csao úrnak az öccséről van szó, az ő tekintélyét nem tehetjük kockára. Ne
keményítsétek meg a szíveteket, tisztelendő testvéreim, várjatok egy kicsit, hadd elmélkedjem, hadd
kérjek tanácsot az istenektől. – Azzal füstölőt gyújtott, térdre borult, és imádságot mormolva, mély
elmélkedésbe merült. Mikor magához tért elmélyedéséből, kihirdette a gyülekezetnek:
– Fel kell szentelnünk. Ez az ember egy mennyei csillag megtestesülése, a szíve egyenes és
tiszta. Noha rárakódott a világ szennye, és sorsa félrekanyarodott, el fogja érni a megtisztulást.
Magasabb rendeltetése van, a nyomába sem érhet egyikőtök sem. Jegyezzétek meg szavaimat, és ne
gáncsoskodjatok.
Megindultak hát az előkészületek Lu Ta felszentelésére. Csao úr megrendelte a szerzetesi
öltözéket és a hozzávalókat a kolostor műhelyeiben. Két nap alatt minden elkészült. A főapát ekkor
kiválasztott egy szerencsés napot és egy kedvező órát, amikor megszólaltatta a harangokat,
megverette a gongokat, és összehívatta a gyülekezetet a főtemplomban. Felsorakoztak a szerzetesek
ünnepi ornátusukban. Buzgó imádság után Csao úr elhelyezte ajándékait az oltár előtt, és előadta
kérését. Ezután egy növendékszerzetes bevezette Lu Tát. A szertartásmester levette Lu Ta
fejkendőjét, és felszólította a hajnyíró mestert, hogy lásson munkához. Mikor a bajuszára került sor,
Lu Ta megszólalt:
– Hagyjál egy kicsit belőle, nekem úgy is jó.
A szerzetesek nem állhatták meg nevetés nélkül, de trónusáról a főapát csendre intette a
gyülekezetet és odakiáltott:
– Levágni az egészet!
Az előimádkozó ekkor a főapát elé nyújtotta a szerzetesi levelet, és kérte, adjon nevet az új
rendtagnak. A főapát, kezében a papírral, ünnepélyesen megszólalt:
– Buddha törvényéből a Mélybölcsességű nevet adományozom neked. – Azzal átadta az okmányt
a kancellistának, aki beírta a nevet, és tovább adta Lu Mélybölcsességűnek, hogy őrizze meg. A
főapát ezután átadta a szerzetesi ruhát Mélybölcsességűnek, hogy öltse fel. A szertartásmester ekkor
a főapát trónusa elé vezette Lu Tát, aki az új szerzetes fejére tevén a kezét, ezeket mondta:
– Tartsd meg a Három Törvényt: légy olyan, mint Buddha, kövesd a Tant, tiszteld rendtársaidat.
Tartsd meg az Öt Tilalmat: ne ölj, ne orozz, ne paráználkodjál, tartózkodj a részegítő italoktól,
tartózkodj a hiú dicsekvéstől.
Mélybölcsességűnek sejtelme sem volt arról, mit kellene felelni mindezekre; végül is kibökte:
– Igenis.

Másnap Csao úr hazaindult. Elbúcsúzott a főapáttól és Lu Tától, akinek a lelkére kötötte, hogy
jól viselkedjék.
Amikor Mélybölcsességű visszatért a kolostorba, és bekísérték a kápolnába, hogy megkezdje a
szent gyakorlatokat, az imádkozó padon ülve, egyszerre csak leesett a feje és elaludt. A mellette ülő
két szerzetes felrázta, és így szólt hozzá:
– Ez igazán nem való! Ha már egyszer el akarsz vonulni a világtól, miért nem merülsz el a szent
elmélkedésben?
– Ha egyszer aludni akarok – felelte Lu Ta –, mi közötök hozzá?
– De ez kápolna! – tiltakoztak a szerzetesek.
– Ettem én már teknősbékát is – vágta vissza Mélybölcsességű –, mi az, hogy ángolna?
– Hát ez rettenetes! – szörnyűködtek a szerzetesek.
– Mi van ebben rettenetes? – csodálkozott Lu Ta. – Ha a teknősbéka kövér, akkor igen jóízű.
A szerzetesek ezután nem is törődtek vele, hagyták aludni. Másnap azonban elhatározták, hogy
egyenest a főapáthoz mennek, és bevádolják Lu Tát illetlen viselkedéséért. Az előimádkozó vitte a
szót:
– Az, amit a főapát mondott, hogy ő el fogja érni a megtisztulást, hogy magasabb rendeltetése
van, és egyikünk sem érhet a nyomába sem, ez mind csak üres mentegetés. Nem csinálhatunk
egyebet, mint hogy többé nem állunk szóba vele. – Ebben meg is állapodtak.
Lu Ta, mikor látta, hogy senki nem áll vele szóba, este szépen hanyatt vágta magát az imádkozó
padon, és karjait szétvetve elaludt, akkorákat horkantva, mint egy-egy mennydörgés. Reggel
felkelvén, a szerzetesek nem kis botránkozására a szentély háta mögé ment szükségét elvégezni, és
teljesen összerondította az egész környéket. A kolostor egyik elöljárója, a tanácsadó barát,
lélekszakadva rohant a főapáthoz:
– Mélybölcsességűnek fogalma sincs az illemről! Egyáltalán nem úgy viselkedik, mint aki el
akar vonulni a világtól. Hogy tűrhetünk meg ilyen embert szent gyülekezetünkben?
– Ostoba beszéd! – förmedt rá a főapát. – Tekintettel kell lennünk pártfogónk magas személyére.
Meg fog ő meg változni. – Ettől kezdve aztán senki nem mert szólni egy szót sem.
Lu Ta észre sem vette, máris négy-öt hónapot töltött a kolostorban. Amíg hideg idő járta, addig
megvolt békében. Egy derült tavaszi napon azonban egyszer csak magára rángatta csuháját, felhúzta
lábbelijét, és elindult a kolostorból. Egyenesen a hegyoldalban levő út menti hűsellő felé tartott. Ott
letelepedett, és nagy töprengésbe kezdett:
„A keservét! Azelőtt sohasem vontam meg magamtól sem a bort, sem a jó pecsenyét, most meg,
hogy baráttá tettek, hát egészen összeasztam a nagy koplalástól. Már a nyálam is csorog valami jó
falat vagy jó itóka után, de mostanában még Csao úr sem küldött semmit. Ha törik, ha szakad,
valahogyan bort kell kerítenem!”
Amint ezen füstölgött magában, egyszer csak azt látta, hogy egy ember jön felfelé az úton, a
vállára vetett teherhordó-rúdján két vödörrel, a kezében merítőedénnyel. Lu Ta kiállt a hűsellő elé,
úgy leste. Az ember, odaérve, letette terhét. Mélybölcsességű megkérdezte:

– Hé, legény, mit viszel ebben a két vödörben?
– Bort – hangzott a válasz.
– Mit kérsz egy vödörért? –érdeklődött tovább Lu Ta.
– Te barát – csodálkozott az ember –, ugye, tréfálsz?
– Már miért tréfálnék? – ütődött meg Lu Ta.
– Ezt a bort – magyarázta az ember – a kolostori szolgáknak, őröknek, fűtőknek, hordszékvivőknek viszem. A kolostor apátja meghagyta, hogy ha barátnak adnék belőle, akkor elveszi
mindenemet, és kikerget a házamból. Nekem ehhez a kolostor adta a pénzt, a kolostor házában is
lakom, hogy mernék hát adni neked belőle?
– Igazán nem adsz? – érdeklődött Lu Ta.
– Ha megölsz, akkor sem – erősítgette az ember.
– No, nem öllek meg – mentegetőzött a szerzetes –, csak egy kis bort szeretnék.
Az ember látva, hogy ennek nem lesz jó vége, felkapta a terhét, és elindult. Lu Ta azonban elébe
ugrott, két kézzel megragadta a teherhordó rudat, és egy rúgással hatalmába kerítette a két vödröt.
Az ember elvágódott, és gyomrára szorított kézzel vonaglott a földön. Lu Ta becipelte a két vödröt a
hűsellőbe, és a merítőedény segítségével nekilátott az egyik vödörnek. Hamarosan ki is itta az
utolsó cseppig, aztán az emberhez fordult:
– Holnap gyere be a kolostorba az áráért.
Az ember, aki éppen csak magához tért a fájdalomtól, csak azon reszketett, hogy az apátúr meg
ne tudja a dolgot, mert akkor vége van a keresetének, s esze ágában sem volt a pénze után menni.
Magába nyelve keserűségét, a maradék bort egyenlően elosztotta a két vödörben, majd vállára
kapva terhét, amilyen gyorsan csak bírt, nekieredt a hegynek.
Lu Ta elüldögélt a hűsellőben jó hosszú ideig. A bor kezdett a fejébe szállni, úgyhogy egy közeli
fenyőfa tövébe telepedett, de a bor ereje mindjobban erőt vett rajta. Végül is lerángatta válláról
csuháját, úgyhogy kilátszott tetovált háta, és két kezével legyezve magát, nekivágott a hegynek.
A két kapus, amikor meglátták, hogy jön, fogták a bambuszbotjukat, és amint a kapu elé ért,
elébe ugrottak:
– Te Buddha tanítványa, hogy mersz ilyen holtrészegen beállítani a kolostorba? Ha nem vagy
vak, olvashattad a kifüggesztett figyelmeztetést: „Ha valamely szerzetes megszegné a borivás
tilalmát, méressék rá negyven ütés a bambuszbottal, és űzessék ki a kolostorból. Ha pedig a
kapusok ittas szerzetest bocsátanának be a kolostorba, tíz botütésben részesüljenek.” Gyere csak
gyorsan, hadd verjünk rád!
Az újdonsült szerzetesből azonban előtört régi természete, és villogó szemekkel rájuk kiáltott:
– Majd adok én nektek verést, anyaszomorító leánypecérek!
A kapusok látták, hogy ennek fele se tréfa. Az egyikük rohant a főapáthoz, a másik pedig
megpróbálta visszatartani Lu Tát. Az azonban, megragadva ellenfele botját, jobb öklével teljes
erőből ellenfele arcába ütött, mikor pedig amaz ütéshez készülődött, egy ökölcsapással a földre
terítette.

– Majd adok én nektek! – fenyegetőzött Mélybölcsességű, és berontott a kolostorba. A felügyelő
barát, értesülvén a dologról, összeszedett vagy húsz-harminc szolgát, őrt, hordszékvivőt, akik
fütykösöket ragadva rohantak Lu Ta elé, hogy illő fogadtatásban részesítsék. Mikor Lu Ta meglátta
őket, akkorát bődült, mint a mennydörgés, és nekik rontott. A szolgák nem tudták, hogy kiszolgált
katonával van dolguk, de hamarosan rájöttek, hogy ők húzzák a rövidebbet. Hanyatt–homlok
rohantak hát a közeli raktárba, és oda bezárkóztak. Lu Ta felrobogott a lépcsőkön, és rettentő
ökölcsapással, rúgással betörte az ajtót. A szolgák, látva, hogy nincs más menekvés, eldobták
fegyvereiket, és kirohantak a helyiségből.
A felügyelő barát lélekszakadva rohant a főapáthoz. Az apát három-négy tanácsadó barát
kíséretében a színhelyre sietett, és rákiáltott Lu Tára:
– Mélybölcsességű, hagyd abba a garázdálkodást!
Lu Ta, részegsége ellenére, ráismert a főapátra. Eldobta az imént felragadott fütyköst, keresztbe
tett karokkal, meghajolva üdvözölte elöljáróját, majd körbe mutatva, így szólt hozzá:
– Csak egy kis borocskát ittam, és igazán nem akartam semmi felfordulást okozni, de ezek
nekem jöttek, és meg akartak verni.
– Légy rám tekintettel – korholta a főapát. – Eredj gyorsan aludni, holnap majd beszélünk.
– Ha nem lennék tekintettel a főapát úr személyére – fenyegetőzött Lu Ta – agyonvertelek volna
benneteket, kopasz szamarak!
A főapát odaszólt két tanácsadó barátnak, hogy támogassák haza Lu Tát, aki ágyához érve,
tüstént végigvágódott rajta, és nagy hortyogással elaludt.
A kolostor elöljárói közrefogták a főapátot, és szemrehányásokkal illették:
– A minap már figyelmeztettük főtisztelendő atyánkat, és ma megint mi történt? Ha ezt a kóbor
kandúrt továbbra is megtűrjük a kolostorban, teljesen fel fogja borítani rendünk szent szabályait!
– Ha elkövetett most egy kis garázdálkodást – mentegette Lu Tát a főapát –, el fogja ő még érni a
megigazulást. Nem tehetünk mást, mint hogy, tekintettel Csao úr, pártfogónk magas személyére, ez
egyszer még megbocsátunk neki. Holnap majd alaposan a lelkére beszélek.
„Jámbor, együgyű vénség ez a mi főapátunk!” – nevettek magukban gúnyosan a szerzetesek.
Azzal mindenki nyugovóra tért.
Másnap reggeli után a főapát leküldte Lu Táért az egyik tanácsadó barátot az elmélkedő
kápolnába. Az, persze, javában aludt. A tanácsadó barát mosolyogva felköltötte, és felkísérte az
apátságba. A főapát így szólt Lu Tához:
– Mélybölcsességű! Noha hajdan katona voltál, most már pártfogónk, Csao úr, beíratott téged
szerzetesnek. Mikor megáldottalak, és befogadtalak a rendbe, arra tanítottalak, hogy ne ölj, ne
orozz, ne paráználkodjál, tartózkodj a részegítő italoktól, tartózkodj a hiú dicsekvéstől. Ezek a
szerzetes kötelességei, de a legfontosabb az, hogy részegeskedni nem szabad. Hogy ihattad le
magadat az este annyira, hogy összeverd a kapust, összetörd a raktárajtót, és nagy ordítozással
végigverd a kolostor szolgáit? Hogy tehettél ilyet?
– Nem teszem többé – morogta szégyenkezve Lu Ta. A főapát még jobban nekihevült:
– Ha már egyszer búcsút mondtál a világ hiúságainak, hogy szeghetted meg éppen a borivás

tilalmát? Fogsz még véteni szent szabályaink ellen? Ha nem néznénk pártfogónk, Csao úr magas
személyét, bizony mondom, kiűzetnélek a kolostorból. Ne vétkezz többé!
– Nem teszem többé, nem teszem – fogadkozott összetett kezekkel Lu Ta. A főapát ott
marasztotta reggelire, s evés közben szelíd szavakkal intette és korholta. Utána megajándékozta
Mélybölcsességűt egy új csuhával és egy új pár lábbelivel, s hazabocsátotta.
A borivás azonban olyan dolog, amivel nem lehet betelni. Azt szokták mondani, hogy „a bor sok
minden jóra vihet, de sok mindent el is ronthat”. Ha félénk ember issza, azt is megbátorítja, hát még
ha valaki különben is nagy természetű?
Elgondolhatjuk, hogy Mélybölcsességű ez után a garázdálkodás után három-négy hónapig még
ki sem merte dugni orrát a kolostorból. Egy szép meleg napon azonban, egyszer csak otthagyta
celláját, és kisétált a kolostor elé. Amint nagy kedvteléssel legeltette szemét a Vutajsan vidékének
pompás tájain, hirtelen valami csengés-bongás zaját hozta feléje. a szél a hegy aljából. Lu Ta erre
visszasietett a kolostorba, néhány ezüstöt a keblébe rejtett, és elindult lefelé a hegyből. A hegy alján
csakhamar egy díszkapuhoz ért. Akkor látta, hogy azon túl egy nagy vásártér terül el. Volt ott
valami hat-hétszáz árus, lacikonyhák, zöldségárusok, kocsmák, sütők. Lu Ta elgondolkozott:
„A keservét! Ha hamarább tudtam volna erről a helyről, nem raboltam volna el azt a vödröt,
hanem egyenesen ide jöttem volna! A sok vízivásban már egészen elepedtem a szomjúságtól.
Keressünk csak egy jó kis kocsmát!” Ekkor vette észre, hogy az a csengés–bongás, amit a hegyen
hallott, egy kovácsműhelyből ered. Arrafelé vette hát útját.
A műhelyben hárman kalapáltak nagy buzgalommal. Lu Ta Megkérdezte:
– Mester uram, van-e jó vasa?
A kovácsmester, látva, hogy Lu Ta, borotvált ábrázata ellenére, elég félelmes külsővel
rendelkezik, egy kicsit meghökkent tőle, de azért letette kalapácsát, és így válaszolt:
– Foglaljon helyet, főtisztelendő atyám! Mit parancsol?
– Egy zarándokbotot szeretnék –felelte Lu Ta – és egy szerzetesi kard-ot. Nem tudom, van-e
elsőrendű vasa?
– Vasam az volna – felelte a kovács –, csak nem tudom, hogy tisztelendő atyám mekkora
zarándokbotot akar csináltatni? A kard nyilván a szokásos lesz.
– Csináljon nekem, mester uram, egy száz fontos botot – rendelkezett Lu Ta.
– Nehéz lesz az – mosolygott a mester. – Én megcsinálom, tisztelendő atyám, attól nem félek,
csak aztán fel tudod-e emelni? Hiszen még a Hadisten kardja is csak nyolcvanegy fontos.
Lu Ta bosszankodva toppantott a lábával:
– Még hogy a Hadisten! Ő is csak egy ember!
– Én a magam részéről csak azt mondanám – fűzte tovább a szót a kovács –, hogy egy negyven–
ötven fontos bot is éppen elég nehéz lesz.
– Legyen akkora, mint a Hadisten kardja, ahogy mondtad – egyezett bele Lu Ta nyolcvanegy
fontos.
– Túl vastag lesz, tisztelendő atyám –, húzódozott a kovács, szemre sem lenne szép, meg nem is

esnék jól kezed ügyébe. Ha rám hallgatsz, kovácsolok neked egy szép, csiszolt, hatvankét fontos
zarándokbotot, de ha nem bírod meg se mozdítani, hát ne rám haragudj. A kard, az rendben van, a
legjobb acélból fogom elkészíteni.
– Mibe kerül a kettő? – kérdezte Lu Ta.
– Nem veszünk össze – felelte a kovács –, összesen öt ezüst az egész.
Lu Ta kifizette a pénzt, és megjegyezte:
– Ha jól csinálod meg, még külön jutalmat kapsz. Nincs kedved inni velem egyet?
– Tisztelendő atyám nagyon szíves – válaszolta a kovács –, de én a mesterségemből élek, nem
hagyhatom itt a munkát.
Lu Ta kilépett a kovácsműhelyből. Húsz-harminc lépésnyire egy kocsmacégért pillantott meg.
Arrafelé tartott, majd félrehajtva az ajtófüggönyt, belépett, letelepedett az egyik asztalhoz, és
megkocogtatva az asztalt, elkiáltotta magát:
– Bort hozzanak!
– Ne vétkezz, tisztelendő atyám – kérlelte az elősiető fogadós. – Ez a ház a kolostoré, a tőkét is a
kolostor adta. Az apátúr pedig meghagyta nekünk, hogy ha kolostorbeli szerzetesnek bort
szolgálnánk ki, akkor elveszi a kocsmánkat, és kiűzet a házunkból. Ne haragudj hát, de nem
adhatok.
– Ha mégis adnál egy kis bort – kérlelte Lu Ta –, én biztosan nem árulnám el senkinek, hogy
nálad ittam.
– Semmi szín alatt sem lehet – felelte eltökélten a fogadós. – Ne haragudj, tisztelendő atyám, de
menj máshová inni.
Mit volt mit tenni, Lu Ta' feltápászkodott, de azt mondta:
– Hát elmegyek máshová, de még visszajövök, és beszélek a fejeddel! – Azzal kilépett a
kocsmából. Pár lépés után újra egy kocsmát pillantott meg, de némi szóváltás után ott is úgy járt,
mint az előbb. Erre végigjárt még öt-hat kocsmát, de egyikben sem akartak neki inni adni.
„Ha nem találok ki valamit – bosszankodott magában Lu Ta –, bizony nem jutok borhoz.” Ekkor
messze, a vásártér végén, virágzó barackfák alól, megint egy kocsmacégért látott előbukkanni.
Arrafelé vette hát útját. Belépve a kocsmába, az ablak mellé telepedett, és elkiáltotta magát:
– Hé, gazduram, hozzon egy csésze bort a szegény vándor szerzetesnek!
– Te barát – mérte végig a fogadós Lu Tát –, hová valósi vagy?
– Vándor szerzetes vagyok – füllentette Lu Ta – átutazóban vagyok errefelé, egy kis bort
szeretnék.
– Te barát –folytatta a fogadós –, ha a Vutajsan hegyi kolostorból vagy, akkor én nem merek
neked bort adni.
– Nem onnan vagyok – tiltakozott Lu Ta –, hozd csak gyorsan a bort.
A fogadós, érezvén Lu Ta kiejtésén, hogy idegen vidékről való, megnyugodott, és hamarosan

hozta a bort. Lu Ta felhajtott vagy tíz csészével, aztán megkérdezte:
– Van valami pecsenyéd? Hozz egy tállal!
– Reggel még volt egy kis marhahúsom – szabadkozott a fogadós –, de már elfogyott.
Lu Ta orrát azonban pecsenyeszag ütötte meg. Kilépett az udvarra és körülnézett, hát látta, hogy
a fal mellett a kemencében egy kutya sül. Megkérdezte:
– Miért nem adsz ebből a kutyahúsból, ha van?
– Féltem, hogy papi ember lévén nem eszel kutyahúst –mentegetőzött a fogadós.
– Itt a pénz! – vágta ki dölyfösen Lu Ta az asztalra. – Hozd ide a felét!
A fogadós nagy sebbel–lobbal betálalta a fél kutyasültet, végigöntötte fokhagymamártással, és
Lu Ta elé tette. Az meg nagy örömmel két marokra kapta a pecsenyét, és jól megforgatva a
fokhagymamártásban, nekilátott. Közben még felhajtott vagy tíz csésze bort. Úgy belemelegedett a
zabálásba, hogy se nem látott, se nem hallott, csak nyelte egymás után a falatokat nagy
csámcsogással, úgyhogy a végén még a fogadós is megsokallta és rászólt
– Te barát, hagyd már abba a zabálást!
– Nem ingyen eszem – morogta dühösen, teli szájjal Lu Ta –, mi közöd hozzá?
Mikor már úgy érezte, hogy jóllakott, Lu Ta a maradék pecsenyéből kikanyarította a kutya egyik
combját, és keblébe rejtette. Aztán kifelé indult, de az ajtóból még visszaszólt:
– Ennyi pénzért holnap is eljövök.
A fogadós elhűlt képpel csak akkor jött rá, mekkora baklövést követett el, amikor látta, hogy a
„vándor szerzetes” egyenesen a Vutajsan felé veszi útját.
Lu Ta félúton a hűsellőhöz térve, megpihent egy kicsit. A bor egyre jobban kezdett erőt venni
rajta. Felugrott és azt morogta magában: „Már jó ideje nem végeztem semmi testmozgást. Most
veszem észre, hogy egészen el vagyok gémberedve. Csináljunk hát egy kis testgyakorlatot!” Azzal
kilépve a hűsellőből, marokra fogta csuhája ujja végét, és elkezdett tornászni annak rendje–módja
szerint. Lengette karjait, forgatta törzsét fel, le, jobbra, balra, míg aztán egyszer olyan erővel talált
rácsapni a hűsellő egyik tartóoszlopára, hogy az összetörött, s az építmény teteje nagy recsegéssel–
ropogással beroskadt.
A kapusok a zaj hallatára kinéztek őrhelyükről. Látták, amint Lu Ta nagy tántorogva a kapu felé
tart.
– Rettenetes! – sóhajtottak fel. – Ez a barom már megint alaposan leitta magát! – Azzal rohantak
elreteszelni a kaput, s a hasadékán át lesték, mit művel Lu Ta. Az meg a zárt kapu elé érve,
dörömbölni kezdett, de a kapusok csak nem mertek ajtót nyitni neki. Miután dörömbölt egy sort,
véletlenül megfordult, és megpillantva a baloldalon levő kapuőrző istenség szobrát, rákiáltott:
– Te jómadár! Nemhogy zörgetnél nekem, hanem még fenyegetőzöl az öklöddel? Nem félek ám
tőled! – Azzal odaugrott, és kiszakítva egy szál deszkát a szobrot védő korlátból, csépelni kezdte
vele a szobrot, úgyhogy szerteszét repült róla a festés és az agyag.
– Rettenetes! – szörnyedtek el a kapusok, és rohantak a főapáthoz. Lu Ta várt egy keveset, aztán
sarkon fordult, és a jobb oldali kapuőrző szentre förmedt rá:

– Mit tátod ott a szádat! Rajtam röhögsz? – Azzal odaugrott hozzá, és kettőt olyat vágott a szobor
lába szárára, hogy az hatalmas dördüléssel lebukfencezett a helyéről. Lu Ta magasra emelve
győzelmes fegyverét, a deszkát, diadalordításban tört ki.
A két kapus rohant a főapáthoz, aki intette őket, hogy kerüljenek minden összetűzést, és
oszoljanak szét. Ekkor azonban már az előimádkozók, a főfelügyelők, szóval a kolostor összes
elöljárói mind az apátságba sereglettek, és nekitámadtak a főapátnak:
– Ez a kóbor kandúr ma megint alaposan berúgott, szétverte a hűsellőt, szét a kapuőrző szobrokat
is! Micsoda dolog ez?
– Régtől fogva mondják – felelte a főapát –, hogy „a részeg ember elől még a császár is kitér”,
hát még mi, szerzetesek? Ha összetörte a kapuőrző szobrokat és a hűsellőt, hát majd megkérjük
Csao urat, hogy térítse meg az okozott kárt, állíttasson új szobrokat és új hűsellőt!
– De a kapuőrző istenek a kolostor védőszellemei – tiltakoztak a szerzetesek hogy lehet azokat
egyszerűen újakkal kicserélni?
– Még ha magát a főszentélyt rombolta volna le – jelentette ki a főapát –, akkor sem tehetnénk
egyebet, mint hogy kitérjünk az útjából. Emlékeztek rá, hogy a múltkor mit csinált?
– A mi apáturunk egy mihaszna vénség! – háborodtak most már fel a szerzetesek. – Kapusok, ki
ne nyissátok neki a kaput, csak figyeljétek, mit csinál.
Lu Ta meg kívülről üvöltözött:
– Hej, ti leánypecérek, kopasz szamarak! Ha nem engedtek be, rátok gyújtom ezt a koszos
kolostort!
A szerzetesek megrettenve szóltak a kapusoknak:
– Engedjétek be ezt a barmot, mert ha nem, még ki tudja, mit csinál!
A kapusok nekigyürkőztek, és nagy hirtelen leemelték a kapu zárógerendáját, aztán nyílsebesen
rohantak befelé, nyomukban a szerzetesekkel.
Lu Ta meg közben teljes erőből nekifeszült a kapunak, úgyhogy mikor az váratlanul kitárult, egy
hatalmas bukfenccel elterült a földön. Feltápászkodott, megtapogatta a feje búbját, és a gyülekezeti
hely felé igyekezett. Az elmélkedő szerzetesek, amint meglátták, hogy Lu Ta dülöngél be az ajtón,
megrettenve húzták be a nyakukat. Lu Ta egyenesen a padjához igyekezett, ott pedig hatalmas
öklendezéssel elokádta magát. A szerzetesek a kibírhatatlan bűz elől ijedten fogták be az orrukat. Lu
Ta pedig, miután megkönnyebbült, felmászott az imapadra, és kezdte magáról lecibálni a ruháját. A
ruhája öbléből előgurult a kutyacomb.
– Remek! kiáltott fel. – Éppen megéheztem! – Azzal evésnek látott. A szerzetesek borzadva
takarták el arcukat, a mellette ülő két barát pedig igyekezett egyre távolabb húzódni tőle. Lu Ta
ennek láttán, kezében a kutyasülttel, az egyik felé fordult, és így szólt:
– Tartsd ide a szád!
A szerzetes, ruhaujjával eltakarva arcát, elkeseredetten védekezett.
– Nem eszel? – kérdezte vészjóslóan Lu Ta, azzal a kutyacombot a másik szomszédja szájába
tömte. Az kétségbeesetten próbált odább húzódni, Lu Ta azonban a fülénél fogva húzta közelebb, és

gyömöszölte szájába a húst.
A szerzetesek elborzadva futásnak eredtek, Lu Ta pedig eldobta a kutyacombot, és utánuk sietve
rettentő öklével püfölni kezdte kopasz koponyájukat.
Lu Ta működése nyomán egykettőre kiürült a csarnok. A kolostor elöljárói most már nem is
mentek a főapáthoz, hanem összeszedtek valami száz kolostori szolgát fütykösökkel, vasvillákkal,
és azok élén berontottak a csarnokba. Lu Ta láttukra felordított. Nem lévén fegyver a keze ügyében,
megragadta a Buddha–szobor előtti áldozó asztalt, kitörte a két lábát, és azzal vágott neki
ellenségeinek. Javában vagdalkozott, mikor egyszer csak a főapát felháborodott hangja ütötte meg a
fülét:
– Mélybölcsességű, szüntesd be gyalázatosságaidat! Senki se mozduljon!
A harcoló tömeg, a főapát jöttére, sebesültjeivel együtt szétszéledt. Lu Ta is eldobta a
széklábakat, és felkiáltott:
– Az apátúr az én uram és parancsolóm! – Ekkor már félig–meddig kijózanodott.
– Mélybölcsességű – mondta fölháborodottan a főapát –, a végén még a sírba viszel! Amikor a
múltkor lerészegedtél és garázdálkodtál, megmondtam, hogy megírom Csao úrnak! Most ismét
lerészegedtél, és botrányos dolgokat műveltél, felrúgva szent szabályainkat, tönkretetted a hűsellőt,
a két kapuőrző szobrot, ezt mind neki kell majd megfizetnie. Nem kicsiség az sem, hogy a jámbor
szerzeteseket megháborítottad imádkozásuk közben. Itt a Vutajsan hegyen, Mandzsusri
kolostorában, ahol évszázadok óta csak tiszta imáink illatos füstje szállt az ég felé, nem tűrhetünk el
ilyen gyalázatosságot! Kövess az apátságba, ott töltesz majd néhány napot, aztán, keresek neked
egy új helyet, mert itt nem maradhatsz!
Másnap a főapát megtanácskozta az elöljárókkal, hogy mitévők legyenek. Megállapodtak abban,
hogy Lu Tát egy másik kolostorba küldik, Csao úrnak pedig megírják, hogy megint mit művelt a
védence. A válasz csakhamar meg is érkezett. Csao úr magára vállalta a károk megtérítését, Lu Tát
pedig rábízta a főapátra, tegyen vele, amit akar.
A főapát a levél vétele után meghagyta az egyik tanácsadó barátnak, hogy hozasson elő egy új
rend csuhát, egy pár lábbelit, tíz ezüstöt, aztán magához hívatta Lu Tát. Így szólt hozzá:
– Mélybölcsességű, egyszer már lerészegedtél, megháborítottad a gyülekezetet, bűnt követtél el.
Most megint berúgtál, összetörted a kapuőrző szobrokat, összerongáltad a hűsellőt, botrányt
rendeztél a templomban… ez mind nem kicsiség, de ráadásul még kárt is tettél szerzetbéli
társaidban. Rendházunkban, a békés nyugalom és tisztaság helyén ilyesmiket művelni nem lehet.
Csao úrra való tekintettel egy másik kolostorba küldelek ezzel a levéllel, élj ott tovább, itt nem
maradhatsz. Az éjjel – folytatta – látomásom volt. Négy igét hallottam, ezeket most átadom neked,
vezéreljenek további életedben.
– Tisztelendő atyám – kérdezte Lu Ta –, hová menjek? Mondd meg nékem a szent igéket.
A főapát, kezét Mélybölcsességű felé kinyújtva, elmondta az igéket, és elmagyarázta neki, hová
menjen.
Mi lett Mélybölcsességű sorsa?
Kacagva forgatva botját,
Veri le sorra a jó vitézeket,

És kardja csapása alatt
Hullnak az árulók, a gazemberek.
Hogy mit mondott a főapát Mélybölcsességűnek, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A NEGYEDIK FEJEZET

amelyben Kis Zsarnok részegen lép be az aranyos
függönyök közé,
Mélybölcsességű pedig Barackvirágfalvában
garázdálkodik
Ott tartottunk, hogy a főapát így szólt Lu Tához:
– Mélybölcsességű – mondta neki –, itt semmiképpen sem maradhatsz. Ezt a levelet
rendtársunknak, a Keleti Fővárosban levő Tahsziangkuo-kolostor főapátjának, a Tisztaság
Tudójának küldöm, hogy fogadjon be, és helyezzen el kolostorában. A szent igék pedig – emelte fel
hangját –, amelyeket az éjjel hallottam, és amelyeket neked útravalóul adok, így szólnak: „Erdőt
érve feltámadjál, hegyet érve gazdagodjál, vizet érve magasan álljál, folyónál megállapodjál.”
Mélybölcsességű keblére rejtette a levelet, elbúcsúzott a főapáttól és a gyülekezettől, hátára
kapta a batyuját, vállára kanyarította tarisznyáját, és elment. Első útja a kovácsműhelybe vezetett,
ahol megvárta, amíg botja és kardja elkészül. Nem is kell mondanunk, hogy a szerzetesek egytől
egyig nagyon örültek távozásának, és amikor Csao úr pénze megérkezett, nagy buzgalommal láttak
neki a károk helyrehozásának.
Mikor fegyverei elkészültek, Lu Ta még egy hüvelyt is csináltatott kardjának, botját pedig
szépen belakkoztatta. Busás jutalmat adott a kovácsnak, majd felszedelőzködött és útnak indult.
Valósággal olyan volt, mint egy szökött szerzetes.
Már úton volt több mint fél hónapja. Nem a kolostorokba lépett be éjjeli szállásra, inkább a
fogadókat részesítette előnyben napközben pedig be–betért iszogatni az út menti kocsmákba. Egy
napon, éppen útban lévén, annyira elgyönyörködött a táj szépségében, hogy észre sem vette, milyen
későre jár az idő, és semerre sem látott fogadót. Az úton sem találkozott senkivel, akitől
érdeklődhetett volna. Ment még vagy húsz-harminc mérföldet a mezőn, s egy fahídon átjutva, a
távolban, az alkonyi derengésben, egy kis falut pillantott meg a fák sűrűje közt. A falu mögött
hegyek emelkedtek. „Odamegyek és szállást kérek éjszakára” – döntötte el magában, és
megszaporázta lépéseit. A faluhoz érve, látta, hogy nagy sürgés–forgás van, emberek ide–oda
cipekednek. A falu bejáratánál Mélybölcsességű botjára támaszkodva köszöntötte az ott talált két
szolgalegényt.
– Te barát – kérdezte az egyik –, mit keresel ilyen későn errefelé?
– Nem találtam fogadóra – felelte Mélybölcsességű. – Szállást vennék itt éjszakára, reggel meg
mennék tovább.
– Nálunk ugyan nem – volt a válasz –, mert itt ma este lagzi lesz.
– Csak egy éjszakáról volna szó – kérlelte Lu Ta –, megfizetek érte.
– Tisztulj innét, barát – mondta gorombán a szolgalegény – ne lábatlankodj itten!
– Ez azért mégiscsak furcsa! – fortyant fel most már Lu Ta. – Mi alkalmatlankodás van abban, ha
szállást kérek?
– Takarodj innen – fenyegette a szolgalegény –, mert ha nem, hát kóterba kerülsz!

– Ostoba parasztok! – kiáltotta dühösen Mélybölcsességű. – Alig szóltam egy szót is, és már
kóterral fenyegetőztök!
A veszekedésre gyülekezni kezdett köréjük a falu népe. Lu Ta már éppen emelte botját, hogy
szétüssön közöttük, amikor egy öregember közeledett. Lu Ta úgy nézte, hogy felül van már a
hatvanon is. Az öreg, botjára támaszkodva, közelebb lépett és megkérdezte:
– Min veszekedtek?
– Ez a barát verekedni akar – felelte a szolgalegény.
– A vutajsani kolostorból jövök – vágott közbe Lu Ta –, és a Keleti Fővárosba tartok. Ma este
nem találtam fogadóra, és itt akartam szállást kérni, de ez a népség olyan faragatlan, hogy még
kóterral fenyegetőzik.
– Ha már a Vutajsanról jössz, tisztelendő atyánk – mondta az öreg –, gyere velem.
Azzal egy udvarházba vezette Mélybölcsességűt, és leültette, majd megszólalt:
– Ne haragudj, tisztelendő atyám. Ez a falusi népség nem tudja, hogy ti Buddha urunk
nyomdokain jártok, csak úgy vesz titeket, mint más közönséges embereket. Én nagy tisztelője
vagyok Buddha tanításának. Igaz ugyan, hogy ma este lagzi lesz a falunkban, de azért meghívlak,
töltsd nálunk az éjjelt.
Lu Ta megköszönte az öreg jóakaratát, aztán bemutatkoztak egymásnak. Kiderült, hogy a falut
Barackvirágfalvának hívják, az öreg pedig Liu, a nemzetség feje.
– Tisztelendő atyám bizonyára vacsorázni szeretne – mondta végül az öreg –, de nem tudom,
hajlandó-e fogyasztani világias eledelünkből.
– Nem tartom én magam az ilyen babonaságokhoz – nyugtatta még az öreget Lu Ta. – Nem
vagyok én finnyás a borra sem, lehet akármilyen lőre is. A hús meg lehet akár marhahús, akár
kutyahús, csak legyen.
– No, ha már így van – rendelte az öreg –, akkor hozzátok a vacsorát!
Hamarosan meg is terítettek. Lu Ta lerakta a cókmókját, és nekilátott. Nem sokat kérette magát,
egykettőre végére járt a kancsó bornak, a tál húsnak. Az öreg csak nézte. Mikor vége lett a
vacsorának, az öreg kezdte el újra a beszédet:
– Fáradj át, tisztelendő atyám, a külső szobába, és térj ott nyugovóra. Ha az éjjel valami lármát
hallanál, ne törődj vele.
– Ha szabad kérdeznem – érdeklődött Lu Ta –, mi lesz itt az éjjel?
– Nem olyasmi – felelte az öreg –, ami egy világtól elvonult szent embert érdekelne.
– Mintha nem nagyon örvendenél a dolgon, nagyuram – firtatta tovább Lu Ta. – Nem okozok
mégis valami alkalmatlanságot? Holnap megfizetek a szállásért és tovább megyek.
– Hallgass ide, tisztelendő atyám – mondta az öreg. – Mindig adtam alamizsnát a barátoknak,
hogy fogadnék hát el tőled pénzt? Csak éppen ma este megy férjhez a kislányom, azon bánkódom.
Mélybölcsességű nevetve csapott az asztalra:

– Ha a fiú megnő, meg kell házasítani; ha a lány felserdül, férjhez kell adni! Ez a világ rendje,
mire való ezen szomorkodni?
– Nem tudhatod te azt, tisztelendő atyám – ingatta a fejét az öreg. – Nem olyan szívbéli nász ez!
– Bolond vagy te, öregapám! – nevette el magát újra Lu Ta. – Ha nem szívlelik egymást, akkor
minek erőlteted őket egymásnak?
– Egyetlen kislányom van – vallotta be az öreg –, éppen tizenkilenc éves. Itt mögöttünk, a
Barackvirághegyen két vezér székel. Tábort vertek, összegyűjtöttek ott hat-hétszáz embert,
rabolnak, fosztogatnak. Csingcsouból a császári katonaság már régóta üldözi, de sehogy sem bírja
őket kézre keríteni. Mikor a falunkba jöttek, hogy meghódoljunk nekik, az egyikük meglátta a
lányomat, és megtetszett neki. Húsz ezüstöt fizetett jegypénzül, egy vég vörös brokátot is adott
ajándékba, és ma este akarja feleségül venni.
Én nem kezdhettem ki vele, engednem kellett, ezért szomorkodom. De nem érdemes, hogy
törődj vele, tisztelendő atyám.
– Szóval ez a helyzet – szögezte le Lu Ta. – Mit szólnál hozzá; ha azt mondanám, hogy tudnám a
módját, hogy térítsem el a szándékától?
– Olyan elvetemedett fickó ez – aggodalmaskodott az öreg –, hogy szemrebbenés nélkül
megölne akárkit. Hogy is tudnád te visszafordítani a szívét?
– A Vutajsan hegyi kolostor apátjától – jelentette ki ünnepélyesen Lu Ta – elsajátítottam a
sorsfejtés művészetét. Még ha vasból vagy kőből lenne is, akkor is vissza tudnám fordítani! Rejtsd
el ma estére a lányodat valahol, én meg a lányod szobájában szent igéimmel rábírom majd a
vőlegényt, hogy álljon el szándékától.
– Nagyon jó lenne! – örvendezett az öreg. – De – tette hozzá aggodalmasan – nem jó cibálni a
tigris bajuszát.
– Bízd csak rám magadat! – nyugtatta meg Lu Ta.
Az öreg, nagy boldogságában, meg találta kérdezni Lu Tát, hogy nem akar-e még enni. A
szerzetes természetesen igenlő választ adott, csak az iránt érdeklődött, hogy bor is lesz-e még.
– Lesz, lesz – nyugtatta meg az öreg, azzal csakhamar behozott egy egész sült libát, megfelelő
mennyiségű borral. Mikor aztán Lu Ta ezeket is elpusztította, fogta a botját és kardját, még egyszer
figyelmeztette az öreget, hogy rejtse el a lányát biztos helyre, azzal megkérte, hogy vezesse a
nászszobába. A szobából kihordta a székeket és asztalokat, kardját az ágy fejéhez tette, botját is az
ágyhoz támasztotta. Aztán meztelenre vetkőzött, és letelepedett az ágy közepére, összehúzva az ágy
függönyét.
A sötétedés beálltával a nemzetségfő fáklyákat gyújtatott, és a szérűskertben egy hosszú asztalt
állíttatott fel a szolgalegényekkel, megrakva virágokkal és füstölőkkel, majd pedig pecsenyét és bort
hozatott. Nemsokára gongok és dobok zaját hallották a hegy felől. Az öreg Liu az izgalomtól
remegve meghagyta a szolgalegényeknek, akiket szintén kezdett kiverni a verejték a félelemtől,
hogy nyissák ki a kapukat. Ekkor látták, hogy rengeteg fáklya világánál, amelyek szinte nappali
fényt árasztanak, egy sereg lovas vágtat a falu felé. A nemzetségfő üdvözlésükre sietett. A betyárok
villogó fegyverei vörös és zöld szalagokkal voltak felcifrázva, mindegyikük fejfedőjén virágcsokor
virított. Legelöl, öt piros selyem lampiontól körülvéve, maga a vezér lovagolt, a fején csúcsosra
kötött vörös turbánnal, halántéka mellett csinált virágok, a testén tigrisbőr–rajzolatú, arannyal
hímzett zöld selyemkabát, a derekán arannyal kivert díszes öv, a lábán nehéz marhabőr csizma. A

falu elé érve leszállt délceg tartású, göndör szőrű hóka lováról. A betyárok üdvrivalgásban törtek ki.
Az öreg Liu nagy sebbel–lobbal egy csésze bort hozott, és térdre borulva nyújtotta át, nyomában
pedig térdre borult a falu népe is. A vezér azonban felemelte, és így szólt hozzá:
– A vőd lennék, vagy micsoda, mit borulsz le előttem?
– Szerény szolgád vagyok, nagyuram – alázatoskodott az öreg. A vezér, aki már teljesen részeg
volt, hangos hahotával fejezte ki elismerését. Azzal az ünnepi asztalhoz értek, a betyárok meg egy
fűzfához kötötték a vezér lovát, majd pedig letelepedve, hangos zeneszóval kezdték ünnepelni a
nagy eseményt.
– Kedves apósom – szuszogta a vezér az asztal fejéhez telepedve –, hol a feleségem?
– Fél szegényke – mondta az öreg –, nem mer előjönni.
– Hát akkor hozzatok bort – hahotázott a rablóvezér –, hadd tiszteljem meg apósomat!
Később, miután iddogáltak egy sort, felállt:
– Most pedig megyek a feleségemhez, a bor ráér azután.
Az öreg Liu, aki már alig várta, hogy a barát lelkére beszéljen a vezérnek, buzgón ajánlkozott:
– Mindjárt hozzávezetlek, nagyuram. – Azzal megragadott egy gyertyatartót, és elindultak. A
nászszoba elé érve, az öreg befelé intett:
– Itt vagyunk, nagyuram, menj csak be! – Azzal gyertyástul eltűnt, nagy rettegéssel várva, hogy
mi lesz.
A vezér a szobába lépve, szuroksötétben találta magát.
– Nézzék csak – jegyezte meg –, micsoda házigazda az én apósom! Lámpa nélkül hagyja
kuksolni a feleségemet a sötétségben. No, nem baj, holnap majd hozatok a táborból egy hordó jó
lámpaolajat.
Mélybölcsességű, az ágyon kuporogva, visszafojtotta nevetését, és egy mukkot sem szólt. A
vezér tapogatózva megindult a szobában, és újra megszólalt:
– Asszony, mért nem jössz elém? Ne félj, holnap már te leszel a tábor úrnője! – Feleségét
szólítgatva egyre közelebb tapogatózott, míg végül keze az ágy függönyébe ütközött. Felemelte azt,
és keze a sötétben Lu Ta hasához ért. Mélybölcsességű felhasználta az alkalmat, megragadta a vezér
turbánjának csücskét, annál fogva lerántotta az ágyra és ráordított:
– Te leánypecér! — azzal a füle tövére sózott egyet.
– Micsoda dolog ez – ordította felháborodottan a vezér –, megütni a férjedet?!
– Majd mindjárt megismerkedel a feleségeddel! — felelte Mélybölcsességű harsányan, azzal
lelökte az ágy mellé a földre, és elkezdte dögönyözni kézzel-lábbal, úgyhogy a vezér végül is
segítségért kiáltott.
Az öreg Liut odakint a kétség fogta el; egyre várta, hogy mikor beszél már a lelkére vejének a
barát, amikor egyszerre csak segélykiáltás ütötte meg a fülét. Sietve lámpákat hozatott, és egy sereg
betyárral betódultak a szobába. Rettenetes látvány tárult eléjük; a szoba közepén a kövér barát
anyaszült meztelenül lovagolt a vezér hátán, és csépelte teljes erejéből.

– Mentsük meg a vezért! – kiáltozták a betyárok, azzal lándzsákat, fütykösöket ragadva,
odarontottak. Mélybölcsességű erre félrelökte a vezért, és felkapva vasbotját az ágy mellől, közébük
vágott. A betyárok, látva, hogy ennek fele sem tréfa, nagy ordítozással megfutamodtak. Az öreg Liu
hangosan jajveszékelt.
A verekedés közben a vezér nagy üggyel–bajjal kikecmergett a szobából. Rohant a lovához,
nyeregbe vetette magát, és egy fűzfaágat letörve, megcsapkodta vele. A nagy izgalomban azonban
elfelejtette eloldozni a fától. Nem kis időbe tellett, amíg végre sikerült lovát eloldoznia, aztán
vágtatva menekült. Kiérve a faluból, szidta az öreg Liut, mint a jégesőt:
– Megállj csak, vén szamár! Iszkolsz majd még te is innét! – Azzal megcsapkodva lovát, rohant
fel a hegyre.
– Tisztelendő atyám – nyöszörgött az öreg Liu, Mélybölcsességű karját cibálva – tönkretetted a
házamat!
– Bocsásd meg udvariatlanságomat – felelte Lu Ta –, de most hozasd ide a ruhámat, hadd
öltözzem fel. – Mikor Lu Ta felöltözött, az öreg újra rákezdte:
– Én azt hittem, hogy majd szépen a lelkére beszélsz, és azzal fordítod el a szívét! Ki gondolta
volna, hogy nekiesel, és jól megrakod? Most aztán biztosan nagy csapattal jönnek a táborból, és
bosszúból halomra gyilkolnak mindnyájunkat!
– Ne aggódj, öreg – intette le fölényesen Lu Ta. – Én valamikor a jenani végvárban a határőrök
kapitánya voltam, az öreg Csung keze alatt! Azért lettem barát, mert megöltem valakit. Ha nem ez a
két jómadár, hanem két lovasezred jönne ellenem, attól sem ijednék meg. Ha nem hiszitek,
emeljétek csak fel a botomat!
A falubéliek közül persze megmoccantani sem bírta senki a botot. Lu Ta meg könnyedén
felkapta és megpörgette, mintha csak egy mécses kanócát forgatta volna a kezében.
– Tisztelendő atyánk – kérlelte most már az öreg –, ne hagyj itt bennünket, hanem védj meg a
rablók ellen!
– Szamár vagy! – förmedt rá Lu Ta. – Ha agyonvernek, sem futok meg!
– Hoznék még egy kis bort tisztelendő atyámnak – sürgölődött az öreg –, de attól félek, megárt.
– Tudod – magyarázta Mélybölcsességű –, amennyi bort ittam, annyi erő van bennem. Attól
vagyok a legerősebb, ha teleittam magam.
– Akkor jól van – lelkendezett az öreg Liu. – Van itt még bor is, pecsenye is bőven, egyél–igyál
csak, tisztelendő atyám, kedvedre.
A Barackvirághegyen közben a fővezér már éppen le akart küldeni valakit, hogy megtudja, mi
történt az újdonsült férjjel, amikor egyszer csak látta, hogy nagy óbégatással jön felfelé a vert sereg.
– Mi történt? – kérdezte izgatottan. – Valami baj van?
– Majdhogy agyon nem verték az alvezért! – jajgatták a betyárok.
A fővezér már éppen megrettenve faggatni kezdte a betyárokat, hogy mi is történt
tulajdonképpen, amikor egyszerre jelentették:
– Megjött az alvezér. – A megvert vitéz, aki elhagyta valahol gyönyörű piros turbánját, és akinek

zöld selyemkabátja is cafatokban lógott, leszállt lováról, és leborulva könyörgött a fővezérnek:
– Ments meg, bátyám, ments meg! – Csak ezt az egy mondatot tudta kinyögni.
– De hát mi történt? – kérdezte a fővezér.
– Ahogy a faluba értem – magyarázta még mindig lihegve a másik –, és bementem a nászszobába, hát az a vén szamár eldugta a lányát, és egy pohos barátot dugott az ágyba a helyére.
Amikor én gyanútlanul az ágy körül tapogatózva felemeltem a függönyt, megragadott és úgy
megrakott, hogy egész testem sajog belé. Az emberek segítségemre siettek, de az meg akkor fogta a
botját, és úgy szétvert köztük, hogy alig bírtunk megmenekülni. Állj értünk bosszút, bátyám!
– Eredj be, és pihend ki magad – rendelkezett a fővezér. – Ti meg – fordult a betyárokhoz –
velem jöttök, megfogjuk ezt a kopasz zsiványt! – azzal lovára pattant, és megragadva lándzsáját,
betyárjai élén, hangos csataordítással lezúdult a hegyről.
Mélybölcsességű javában lakmározott, amikor berohant egy szolgalegény, és jelentette:
– Jön a fővezér rengeteg sereggel!
– Legyetek csak nyugodtan – nyugtatta Mélybölcsességű az egybesereglő falubelieket. – Csak
arra ügyeljetek, hogy ha leütök valakit, azt nyomban megkötözzétek! Majd a mandarin elé visszük
őket, szép pénzt kapunk értük! – Azzal levetette felsőruháját, csuhája alját feltűzve, övébe tűzte
kardját, megragadta botját, és kilépett a szérűskertbe a ház elé.
A fővezér, fáklyásaitól kísérve, előreszegzett lándzsával vágtatott a faluba, és torkaszakadtából
ordította:
– Hol az a kopasz szamár? Bújj csak elő, hadd mérkőzzünk meg!
Mélybölcsességű dühösen kiáltotta vissza:
– Te, piszkos zsivány! Mindjárt megtudod, kivel van dolgod! – Azzal megpörgette botját, és
előrontott. A fővezér azonban leeresztette lándzsáját és odakiáltott:
– Ne moccanj barát! Igen ismerős a hangod! Mondd csak, hogy hívnak?
– Nem más vagyok – felelte büszkén Lu Ta –, mint Lu Ta, hajdani határőrkapitány az öreg Csung
alatt! Mióta baráttá lettem, Mélybölcsességűnek hívnak.
A fővezér harsányan elnevette magát, leugrott lováról, eldobta lándzsáját, és tisztelettudóan
leborulva Lu Ta előtt, így kiáltott:
– Nincs semmi baj, bátyám! Megismerhettem volna öcsémen, hogy a te kezed nyomát viseli!
Lu Ta gyanakodva ugrott hátra, és erősen megmarkolta vasbotját. Ahogy azonban odanézett,
megismerte a fáklyák fényénél, hogy nem más borult le előtte, mint Li Csung, a Tigrisverő, vándor
kuruzsló és vívómester a folyók és tavak népe közül. Li Csung felállt, és megragadva Lu Ta karját,
megkérdezte:
– Miért mentél papnak, bátyám?
– Kerülj beljebb – mondta Lu Ta –, majd elmondom. – Az öreg Liu ezek láttára keservesen
sóhajtott, hogy lám, a barát is egy húron pendül a rablókkal.

Odabent Lu Ta rendbe szedte ruháját, leültette Tigrisverőt, és hívta az öreg Liut is, de az nem
mert közelebb jönni.
– Ne félj tőle, öregapám – nyugtatta meg Lu Ta –, esküdt testvérek vagyunk.
Az öregnek ezen biztató szavak hallatára, amelyek újabb balsejtelmekkel töltötték el, még
jobban inába szállt a bátorsága, de mit volt mit tenni, leült melléjük. Lu Ta elmesélte Li Csungnak,
hogy mi történt vele, amióta elváltak egymástól, aztán megkérdezte:
– Nem is gondoltam, hogy veled itt fogok találkozni. Hogy kerültél ide? Ki az a fickó, akit
elvertem?
– Mikor Kilencsárkányossal hárman Vejcsouban, a fogadónál elváltunk egymástól, másnap
hallottam, hogy agyonverted a mészárost. Hallottam, hogy keresnek téged, így hát elmenekültem, és
ide vetődtem a hegyre. Az, akit elvertél, Csou Tung, másik nevén Kis Zsarnok, már akkor itt trónolt
a táborában a Barackvirághegyen. Megverekedtünk egymással, és én legyőztem, de meghagytam
alvezérnek. Így hát betyárrá lettem.
– Ha már veled van dolgom, öcsém – vette fel a szót újra Mélybölcsességű –, ne bolygassátok
többet ennek a házasságnak a dolgát! Egyetlen gyermek a lány, az viseli gondját apjának. Ne
tegyétek tönkre, hiszen ha megfosztjátok tőle, elveszíti egyetlen támaszát.
Az öreg ezek hallatára nagyon megörült, bort és pecsenyét hozatott a két vendégnek. A betyárok
serege is vidám lakmározásba kezdett. Mikor befejezték a lakomát, az öreg Liu előhozta a jegypénzt
és a jegyajándékot.
– Li öcsém – mondta neki Lu Ta –, vidd vissza ezeket, és intézd el a dolgot.
– Semmi akadálya – felelte készségesen Li Csung sőt, meghívlak mindkettőtöket, gyertek fel a
várba egy kicsit.
Az öreg Liu hordszékeket hozatott, és előhozatta Lu Ta holmiját is, azzal elindultak. A várba
érve, Li Csung a csarnokba vezette vendégeit, aztán behívta Csou Tungot. Kis Zsarnok, amint
meglátta a barátot, nagy dühösen fordult vezértársához: Nemcsak hogy nem álltál hosszút értem,
bátyám, hanem még arra vetemedsz, hogy ide hívod a várba, és a fő helyre ülteted?
– Tudod-e öcsém – kérdezte Tigrisverő –, ki ez a barát?
– Ha tudtam volna – felelte Kis Zsarnok –, nem hagytam volna megverni magamat.
– Ez a barát az, akiről már annyit meséltem neked – magyarázta nevetve Tigrisverő. – Ez az, aki
három ökölcsapással agyonverte azt a mészárost!
– Ejha! – tapogatta meg a fejét Csou Tung, azzal tisztelettudóan leborult vendége előtt. Lu Ta
pedig válaszul bocsánatot kért tőle goromba viselkedéséért.
Hárman leültek, az öreg Liu eléjük állt. Lu Ta szólalt meg:
– Csou öcsém, hallgass a szavamra: ezzel a házassággal kapcsolatban nem tudtál valamiről. Neki
– mutatott az öreg Liura – a lánya egyetlen gyermeke, az gondozza öregségében, az fog halála után
füstölőt égetni a sírján. Ha elveszed tőle, megfosztod az öreget egyetlen támaszától, ezért nem
szívesen adná oda. Ha rám hallgatsz, abbahagyod az egészet, keresünk majd más asszonyt, jobbat.
Itt van a jegypénz is, meg a jegyajándék. Hogy vélekedsz erről?

– Megfogadom a szavadat, bátyám – felelte Csou Tung –, a lábamat sem teszem be többé oda. –
Szavait esküvel erősítette meg, egy nyílvesszőt törve ketté. Az öreg Liu nagy hálálkodva búcsúzott
el vendéglátóitól és pártfogójától.
A vezérek nagy lakomát csaptak Lu Ta tiszteletére és ott marasztották. Végig is vezették a
hegyen, és megmutatták neki a tájat. A Barackvirághegy valóban pompás hely volt. Négyfelől vad
szakadékok vették körül. A tetőre egyetlen út vezetett, körös–körül különben véges–végig
mindenütt sűrű bozót borította a hegyoldalt.
– Pompás menedékhely – állapította meg elismerően Lu Ta. Pár nap után azonban látta, hogy
házigazdái nem valami nemeslelkű lovagok, hanem meglehetősen kapzsi és zsugori emberek, akik
mindig csak az útonálláson törik a fejüket. Nem is igen akarózott közöttük maradnia, kijelentette
tehát, hogy ha már papnak ment, semmi kedve betyárrá lenni.
– Ha már nem akarsz betyár lenni és elmész – mondta a két vezér –, akkor holnap lemegyünk a
hegyről, és amit szerzünk, azt veled adjuk útiköltségnek.
Másnap nagy lakomát csaptak. Töméntelen arany és ezüst borosedénnyel terítették meg az
asztalt. Éppen a borra vártak, amikor egy betyár jelentette:
– Két szekér jön a hegy alatt, valami tíz emberrel!
Li Csung és Csou Tung összeszedte a betyárokat, csak kettőt hagytak ott, hogy kiszolgálják
vendégüket, azzal így szóltak hozzá:
– Csak iddogálj magadban nyugodtan, bátyám. Mi most lemegyünk, és megszerezzük neked az
útiköltséget. – Azzal elindultak betyárjaikkal.
„Ez aztán a zsugori népség! –gondolkozott el Mélybölcsességű. – Ebből a sok arany meg ezüst
holmiból, amivel megterítettek, bezzeg nem adnának, hanem lemennek fosztogatni, és amit
elvesznek mástól, azt adják nekem! Nem becsületes dolog ez, másokat megnyomorítani. No de
majd én megtanítom őket!” Odaszólította a két betyárt, hogy töltsenek bort. Mikor aztán megivott
két pohárral, felugrott, két ökölcsapással mindkettőjüket leütötte, nagy gyorsan gúzsba kötötte őket,
és betömte szájukat, aztán fogta a batyuját, kiürítette, megrakta az asztalon levő drágaságokkal,
majd pedig felkapta holmiját, és kilépett a táborból.
„Ha az elülső oldalon megyek le – gondolta magában, a meredek hegyoldalt méregetve –,
biztosan beleütközöm ezekbe a fickókba. Jobb lesz akkor már itt a bozótosban leszánkázni a lejtőn.”
Kinézett magának egy alkalmas helyet, fogta a cókmókját, és legurította a hegyoldalon. Utánadobta
a botját is, aztán a fenekére ült, és lecsúszott a lejtőn. Minden baj nélkül földet ért a hegy lábánál.
Felugrott, összeszedte holmiját, és nekivágott az útnak.
Ment egészen délutánig, megtett vagy ötven–hatvan mérföldet, amikor egyszerre csak gyötörni
kezdte az éhség. Körülnézett, de semerre sem látott emberi szállást, ahol élelmet remélhetett volna.
Tanakodni kezdett magában: „A nagy rohanásban egészen elfeledkeztem az evésről. Hol találok
most valami jó helyet, ahol megvendégelnek?” Ahogy nézelődött, egyszerre csak csilingelés ütötte
meg a fülét messziről.
– Remek! – kiáltott fel. – Ha ez nem buddhista, akkor taoista kolostor, annak az ereszén rázza a
csengőket a szél. Gyerünk csak arrafelé!
Ha Mélybölcsességű nem arrafelé vette volna az útját, nem pusztult volna el fél nap alatt
tízegynéhány emberi élet, és nem borult volna lángba csóváktól egy nevezetes ódon szentély. Mert
hát

Aranyos szentély falain vérveres láng lobog,
A zöld csarnok ajtajából füstoszlop gomolyog.
Hogy miféle kolostorba vetődött Lu Ta, azt majd más alkalommal halljátok meg.

AZ ÖTÖDIK FEJEZET

amelyben Kilencsárkányos útonállással foglalkozik
a Vörösfenyőerdőben,
Mélybölcsességű pedig felgyújtja a Vakuan-kolostort
Ott tartottunk, hogy ment Mélybölcsességű hegyeken, völgyeken át. Egyszer csak nagy
fenyőerdőt pillantott meg maga előtt, azon vitt keresztül egy meredek hegyi ösvény. Fél mérföldet
sem tett meg rajta, mikor egy omladozó kolostor bukkant fel előtte. Ennek az ereszén rázta a
csengettyűket a szél. „Vakuan kolostora” – ez állt ott elmosódott aranyos betűkkel a kapu fölött, egy
ütött–kopott vörös lakktáblán. Bement a kapun, vagy negyven–ötven lépésnyire attól egy kőhídon
áthaladva, az épületek közé jutott. Egyenest a vendégszállás felé vette útját, ott azonban már azt
tapasztalta, hogy ajtaja sincsen az épületnek, s falai is jórészt romba dőltek már.
„Hogy pusztulhatott el ennyire ez a kolostor?” – csodálkozott magában. Fecskék piszka fedte a
földet az apátság előtt is, s a bezárt kapu zárját pókhálók szőtték be vastagon. Megdöngette botjával
a földet, s elkiáltotta magát:
– Vándor szerzetes kér szállást! – de hiába kiáltozott, nem jött válasz semerről. Hátrafelé
kerülve, a konyha felé pedig meggyőződhetett róla, hogy romokban hevernek már a tűzhelyek s a
kemencék is. Lerakta hát holmiját a konyhaisten képe előtt, s a botjával kezében további felfedező
útra indult. Végre a konyha mögött egy kis házikóban néhány elsárgult képű, összeaszott vén
barátot pillantott meg, amint ott üldögéltek a földön.
– Tisztelendő barátok – kiáltott oda nekik – ti aztán ügyefogyott népség vagytok! Hagytok itt
kiáltozni minden válasz nélkül!
– Ne olyan hangosan! – integettek ijedten az öregek.
– Vándor szerzetes vagyok – mondta bosszúsan Mélybölcsességű –, s megéheztem, enni
szeretnék, mi baj lehet ebből?
– Három napja nem volt egy falat sem a szánkban – magyarázták az öregek –, honnét adjunk
neked enni?
– Szerzetes vagyok a Vutajsanról – türelmetlenkedett Mélybölcsességű – beérném egy fél csésze
kásával is.
– Tudjuk, tudjuk, illenék, hogy jól tartsuk a magának Buddhának szent tetteivel megszentelt
kolostor-ból érkező vándort – magyarázta az egyik öreg barát. – Kolostorunkból azonban
szétfutottak a szerzetesek, nem maradt itt egy szem ennivaló sem. Mi is harmadik napja éhezünk
már!
– Bolond beszéd! – ellenkezett Mélybölcsességű. – Ekkora kolostorban ne akadna ennivaló?
– Hát ez nem is akármilyen kolostor – magyarázta tovább egy másik vén barát. – Messze földön
híres kegyhely volt ez valamikor, csakhogy nyakunkra ült egy kóbor barát egy taoistával együtt, és
mindenünkből kipusztított! Leírhatatlan gazságokat műveltek ezek ketten, még a szerzeteseket is
elkergették innen! Nekünk, öregeknek, már jártányi erőnk sem volt, úgyhogy itt ragadtunk minden
nélkül.
– Micsoda beszéd! – hitetlenkedett tovább Mélybölcsességű – hogy tudna egy szál barát meg egy
taoista egymagában ilyesmiket művelni? Miért nem jelentettétek fel őket a mandarinnál?

– Nem tudod te ezt, tisztelendő atyánk rázták fejüket az öregek. – Messze van innét a hatóság,
meg aztán a katonaság is hiába üldözte őket, nem bírta kézre keríteni egyiküket sem. Jófélék ezek
ketten, valóságos gyilkosok és gyújtogatók. Itt telepedtek most meg az apátság mögött.
– Hogy hívják ezt a két fickót? – kérdezte Mélybölcsességű.
– A barát neve Törvény Teljessége – válaszolták az öregek –, de mindenki csak Vasbuddhának
emlegeti. A taoistát meg csak Repülő ördögnek nevezik. Persze, csak színre papi személyek,
valójában igazi erdei rablók, papi köntösük csak álruha.
A beszélgetés közben Mélybölcsességű orrát ételszag ütötte meg. Ahogy körülnézett, meglátta,
hogy egy földből vert szalmatetős tűzhely füstölög. Közelebb menye, egy fazék kását talált ott.
Szitkozódni kezdett:
– Nincs bennetek semmi becsület! Azt hajtogatjátok, hogy három napja nem ettetek, és lám, itt
van ez a fazék kása! Mit hazudoztok egy szerzetesnek?
Az öregek, hogy Lu Ta felfedezte a kását, jajveszékelni kezdtek. Ő pedig, korgó gyomrával, nem
tudta, mitévő legyen, mert sem evőcsészéje, sem kanala nem volt. Ám egyszerre ütött–kopott kis
asztalkát pillantott meg a tűzhely mellett. A szükség találékonnyá tette: letépett egy marok szalmát a
tűzhely fedeléről, és ledörgölte vele az asztalka lapját, aztán fogta a fazekat, és a kását az asztalkára
öntötte. A vén barátok erre előrohantak, hogy birtokukba vegyék a kását, de Lu Ta félrelökdöste
őket, és a tíz ujjával belemarkolva a kásába, enni kezdett. Alig evett néhány falást, amikor az egyik
öreg barát panaszosan megszólalt:
– Igazán nem ettünk három napja; véletlenül sikerült összekoldulnunk ezt a kevéske rizst, hogy
kását főzzünk belőle magunknak, és most megeszed előlünk.
E szavak hallatára Lu Ta abbahagyta az evést. Közben kívülről énekszó ütötte meg a fülét.
Megtörölte a kezét, fogta a botját, és kilépett a házikóból. Körülnézett, hát az egyik leomlott fal
mögött egy taoistát pillantott meg: Két bambuszkosarat vitt a vállán egy teherhordó rúdon. Az
egyikből halfarkak kandikáltak ki és lótuszlevélbe csavart hús, a másikból egy boros kancsó. Ezt
énekelte:
A felvégen lakom, te meg az alvégen,
Neked férjed nincsen, nekem feleségem.
Én legénymódra is csak élem világom,
De te csak keseregsz örömtelenségben.
Az öreg barátok előtotyogtak, és Lu Tának integetve, a taoista felé mutogattak:
– Az ott a Repülő Ördög! – suttogták.
Lu Ta az ember nyomába eredt. Az nem vette észre, hogy követik, csak egyenesen az apátság
mögé igyekezett Mikor odaértek, Lu Ta az apátság mögött, zöldellő fák árnyékában egy három
személyre megterített asztalt pillantott meg. Az asztal mellett sötét ábrázatú, kövér barát ült, olyan
szemöldökkel, mint valami kefe. Valósággal rengett a háj rajta, melle alatt kilátszott a piszkos hasa.
Mellette egy fiatal nőszemély ült. A taoista letette terhét, és melléjük telepedett.
Mikor Mélybölcsességű a közelükbe ért, a kövér szerzetes láthatóan meghökkent, de felugrott és
üdvözölte a jövevényt:
– Foglaljon helyet, tisztelendő testvérem, és tartson velünk!

– Miért tettétek tönkre a kolostort? – emelte fel a botját Mélybölcsességű.
– Foglalj helyet, tisztelendő testvérem – folytatta zavartalanul a másik –, és hallgass meg.
– Beszélj csak, beszélj! – mondta Lu Ta, a szeme közé nézve.
– Beszélek hát. Ez a kolostor azelőtt pompás hely volt. Rengeteg földje volt, és nagyszámú
szerzetes lakott benne. Azok a vén barátok ott azonban folyvást tobzódtak, részegeskedtek,
paráználkodtak, nőket tartottak, úgyhogy a kolostor apátja sem tudott semmit tenni ellenük, sőt, a
végén hamis vádakkal őt magát is elűzték. Erre aztán a szerzetesek is szétszéledtek, a kolostor
pusztulásnak indult, hiszen közben a földeket is mind eladták. Én és ez a taoista csak nemrég
telepedtünk meg itt, és éppen azon vagyunk, hogy rendbe hozzuk egy kissé ezt a szörnyű romlást.
– Hát ez a nőszemély kicsoda? – firtatta gyanakodva Mélybölcsességű. – Itt ül, és bort iszik.
– Hallgass ide, tisztelendő testvérem. Ez az asszonyság a kolostor hajdani pártfogójának, a
szomszéd faluba való Vang úrnak a lánya. Pártfogónk azóta tönkrement, és mostanában igen nehéz
helyzetben van. Háza népe szétszéledt, az asszonyság apósa is beteg, úgyhogy rizst jött
kölcsönkérni. Pártfogónk hajdani jóságára való tekintettel, igazán minden rossz szándék nélkül
megkínáltam egy kis borral. Ne hallgass, tisztelendő testvérem, azokra a vén barmokra.
Lu Tát elgondolkoztatták a hallottak, és így szólt:
– Nem is engedem, hogy néhány vén barát így felültessen! – azzal fogta a botját, és visszaindult
a konyha felé. Az öreg szerzetesek éppen a kását ették, amikor Lu Ta közéjük rontott, és rájuk
bődült:
– Hát ti vagytok azok voltaképpen, akik tönkretettétek a kolostort és még mertetek a szemembe
hazudni!
– Ne hallgass azokra, tisztelendő testvérünk! – kiáltották kórusban az öregek. – Láttad, hogy
asszonyt is tartanak! Biztosan látták, hogy kardod is van, botod is van, náluk meg nem volt semmi
fegyver, és így nem mertek veled szembeszállni. Ha nem hiszel nekünk, menj csak vissza megint, és
meglátod, hogyan fogadnak majd. Gondolkozz csak: azok ott bort isznak és pecsenyét zabálnak,
nekünk meg még kásánk sincs elegendő, sőt, még attól féltünk, hogy megeszed előlünk.
– Igazatok van – felelte némi habozás után Mélybölcsességű, azzal fogta a botját, és elindult
újból az apátság felé. Az odavezető kaput azonban zárva találta. Dühbe gurulva, egy hatalmas
rúgással kinyitotta és berontott, hát látta, hogy Vasbuddha, szablyát emelve, rohan feléje. Lu Ta
elordította magát, és megpörgetve vasbotját, nekirontott. Összecsaptak valami tizenötször, de
Vasbuddha nem bírt Lu Tával, egyre csak védekezett. A végén már annyira szorult helyzetbe került,
hogy csak azt leste, hol lelhetne egérutat. Repülő Ördög pedig, mikor látta, hogy társa már nem
győzi, szintén kardot ragadott, és hátulról nekirontott Lu Tának. Mélybölcsességű harc közben
egyszerre csak meghallotta léptei zaját a háta mögül, de nem mert hátranézni. Amikor rávetődött
hátulról közeledő ellenfele árnyéka, rájött, hogy orvtámadóval van dolga. Felordított:
– Nesze!
Vasbuddha a kiáltásra megzavarodott, és otthagyva a harcot, futásnak eredt. Lu Ta megfordult.
Ellenfele már csak háromlépésnyire volt tőle.
A két gazfickó most már szembe támadta Lu Tát, és összecsaptak vagy tízszer. Mélybölcsességű
azonban éhes volt, meg fáradt is a hosszú úttól, nem bírt a másik kettő friss erejével. A végén
egérutat vett, és elszaladt. A másik kettő még üldözte egy darabig, de a kőhídnál elmaradtak.

Mélybölcsességű jó sokáig futott, míg a végén megállt, hogy kifújja magát. Kétségek gyötörték:
„A holmimat otthagytam a konyhaisten előtt. Ha nem hozom el, nem lesz miből élnem az úton, éhes
is vagyok. Mit csináljak?” Már éppen vissza akart indulni, de nem tudta végképp elszánni magát.
– Ők ketten vannak, én meg csak egyedül – mormogta magában. – Hiába kockáztatnám csak az
életemet. – Megfordult hát nagy kelletlenül. Néhány mérföld után egy nagy vörösfenyőerdőbe ért.
„Pompás vadon” – állapította meg. Amint az erdőben gyönyörködött, észrevette, hogy. a fák közül
valaki leskelődik. Nézte őt, aztán köpött egyet, és eltűnt. „Ez a jómadár biztosan valami útonálló –
gondolta magában Lu Ta –, kereskedőkre leskelődik, de meglátta, hogy baráttal van dolga, ezért hát
köp rám és elbújik. Éppen jó, hogy beléje botlottam. Nincs mit tenni, lehúzom róla a ruháját, majd
csak kapok érte valamicske bort meg ételt.” Azzal felemelte a botját, és berontva az erdőbe,
kiáltozni kezdett:
– Hej, te erdei jómadár, bújj csak elő!
A fickó az erdőből nagy hahotával válaszolt:
– Én kitértem előled, te meg a kardom alá szaladsz? – Azzal magasra emelt karddal kirontott a
fák közül, ezt kiáltva – Magadat okold, te kopasz szamár, ha most itt hagyod a fogad!
Majd mindjárt megtudod, kivel van dolgod! – felelt vissza Lu Ta, azzal nekirontott emberének.
Az meg egyszerre csak megállt: – Igen ismerős a hangod, te barát! – kiáltotta. – Ki vagy?
– Majd a háromszázadik összecsapás után megmondom – gúnyolódott a szerzetes.
A másik nagy haraggal nekirohant. Tízegynéhány összecsapás után az ismeretlen elismerően
felkiáltott:
– Derék legény ez a szökött barát! – Újra összecsaptak vagy ötször, mikor az útonálló megint
megszólalt:
– Pihenjünk egy kicsit, beszédem van veled. – Mindketten lebocsátották fegyverüket, és
félreugrottak.
– Mondd meg hát a neved – kezdte újra Lu Ta ellenfele –, mert igen ismerős a hangod. – Mikor
aztán Lu Ta bemutatkozott, az útonálló eldobta a kardját, leborult Lu Ta előtt, és így szólt:
– Hát nem ismered meg Si Csint?
– Hát persze! – kiáltott fel örvendezve Lu Ta is. – Ifjú Si! – és viszonozta az üdvözlést.
A két barát letelepedett egymással szembe, és mesélgetni kezdték, mi történt velük, amióta nem
látták egymást. Kiderült, hogy Lu Ta elfogatásának hírére Kilencsárkányos is elmenekült
Vejcsouból, és Jenanfuba igyekezett, ahol mesterét kereste, de nem találta. Azután az Északi
Fővárosban töltött egy kis időt, míg a végén minden pénze elfogyott, úgyhogy nem volt mit tennie,
végül is útonállásra adta a fejét.
– Ha éhes vagy, bátyám – mondta Si Csin, amikor Mélybölcsességű beszámolt neki szorult
helyzetéről –, van itt egy kis szárított hús és lepény, nesze, egyél.
Mikor aztán Lu Ta jóllakott, Kilencsárkányos azt javasolta, hogy most már kettesben menjenek
vissza barátja otthagyott holmijaiért. El is indultak vissza a kolostorba. A két gazfickó ott üldögélt a
kőhíd tövében. Mélybölcsességű harsány hangon odakiáltott: – Gyertek csak, gazemberek, gyertek!
Most aztán megküzdünk életre–halálra!

– Egyszer már megraktunk – gúnyolódott a kövér szerzetes –, hogy merészkedtél most megint
előbújni?
A két ellenfél egymásnak rontott. Lu Ta azonban, most már, hogy maga mögött érezte Si Csint,
meg hogy jól is volt lakva, végre igazán meg tudta mutatni, mi lakik benne. Nyolc-kilenc
összecsapás után Vasbuddha meghátrált, és futásnak eredt. Repülő Ördög, látva társa vereségét,
segítségére sietett. Mikor ezt Si Csin meglátta, előugrott a fák közül, és rájuk ordított:
– Ne fuss, gazember! – Azzal ledobva szalmakalapját, nekitámadt Repülő Ördögnek. Négyesben
folyt most már a harc. Lu Ta visszaszorította Vasbuddhát a híd közepéig, ott aztán akkora csapást
mért rá, hogy az belefordult a vízbe. Repülő Ördög, látva társa vesztét, megfutamodott.
– Ne szaladj! – kiáltott utána Kilencsárkányos, azzal utána eredt, beérte, és egy csapással vállig
hasította. Így ért a két nyomorult gazfickó dicstelen véget. A két barát fogta a gazfickók hulláját, és
belökte egy szakadékba, aztán elindultak a konyha felé Lu Ta holmijáért.
Az öreg szerzetesek közben, mikor látták, hogy Lu Ta elfutott, a két gazembertől való féltükben
mind felakasztották magukat. Mire a két barát rájuk lelt, valamennyien halottak voltak.
Mélybölcsességű és Kilencsárkányos továbbment. Mikor az apátság mögé értek, ott kiderült, hogy a
nőszemély a kútba ölte magát. Végigjárták az épületeket, de nem találtak sehol senkit, csak egy
helyen, az ágyon három-négy csomag ruhát. Kilencsárkányos kibontotta őket, s némi pénzt talált.
Ezt és a legjobb ruhákat magához vette. Ezután ismét a konyhához mentek, és látva, hogy maradt
még élelem, tüzet raktak, és jóízűen belakmároztak. Aztán felszedelőzködtek, csóvákat csavartak, és
a négy sarkán felgyújtották az egész kolostort. Szél kerekedett, és csakhamar lángba borult a
kolostor valamennyi épülete.
A két barát várt még egy ideig, amíg meggyőződtek róla, hogy a tűz elvégzi pusztító munkáját,
aztán így szóltak:
– Pompás hely a császár kertje, de nem jó soká lakni benne. Legjobb lesz, ha tovább megyünk
innen.
Mentek egész éjszakán keresztül. Mikor pitymallani kezdett, a messzeségben egy falut
pillantottak meg. Csakhamar odaértek. A falu előtti hídnál betértek az ott levő kocsmába. Bort és
ételt rendeltek és megreggeliztek. Mikor jóllaktak, Mélybölcsességű barátjához fordult:
– Merre tartasz, öcsém?
– Visszamegyek a Gyérvirághegyre, Csu Vuékhoz – felelte Kilencsárkányos. – Ott töltök egy kis
időt, aztán majd csak lesz valami.
– No, jól van, öcsém – mondta Mélybölcsességű. Azzal benyúlt az iszákjába, előkotorászott egy
pár arany-ezüst borosedényt, és barátjának adta. Azzal a két barát felszedelőzködött, fizettek és
útnak indultak. A falut elhagyva, vagy hat-hét mérföldnyi út után, elágazáshoz értek.
– Itt az idő, öcsém – mondta Lu Ta –, hogy elváljunk. Én a Keleti Fővárosba tartok, ne kísérj
tovább. Ezen az úton jutsz el Huacsouba. Találkozunk még. Ha alkalom adódik, adjál hírt magadról.
– Azzal elbúcsúztak egymástól, és elindult mindegyik a maga útján.
Nyolc-kilenc napi út után Mélybölcsességű megérkezett a Keleti Fővárosba. Bizonytalanul
kódorgott a zsivajgó lármás utcákon, a nagy sokadalomban. Végre, elszánta magát, és megkérdezte
az egyik járókelőt, merre van a Tahsziangkuo-kolostor. Elindulva a mutatott irányba, csakhamar
odaért. Egyenesen a vendégszállásra ment.

A vendéglátó barát, mikor jelentették neki a jövevény érkezését, előjött és egy ideig némi
bizalmatlansággal méregette az idegen marcona külsejét, vasbotját, hatalmas kardját, jókora
batyuját.
– Honnét jöttél, tisztelendő testvérünk? – kérdezte tőle.
Mélybölcsességű letette holmiját, botját, és illendően üdvözölte. Az viszonozta az üdvözlést,
majd Mélybölcsességű válaszolni kezdett:
– A Vutajsanról jövök, itt van az apátúr levele, melyben a Tisztaságos főapátúr oltalmába ajánl,
hogy fogadjon be a kolostorba valami szerzetesi munkára.
– A Vutajsan-kolostor főapátjától hoztál levelet? – enyhült meg a vendéglátó barát. – Fáradj be
velem, tisztelendő testvérem, az apátságba.
Az apátságba érve, Mélybölcsességű előkaparászta a levelet, és a kezébe fogta, de a vendéglátó
barát rászólt:
– Hogy lehet az, tisztelendő testvérem, hogy nem ismered a regulákat? Ha az apátúr elé járulsz,
le kell tenned a kardodat, és rendünk hét szent jelvényével felékesítve, füstölővel a kezedben kell
kifejezned előtte hódolatodat.
– Hamarább is mondhattad volna! – méltatlankodott Mélybölcsességű, de azért–úgy tett, ahogy a
vendéglátó barát mondta. Persze nemigen értett a kegyszerekkel való bánásmódhoz, így aztán a
vendéglátó barátnak kellett megint eligazítani a dolgot.
Nemsokára előlépett a főapát. A vendéglátó barát bemutatta neki a jövevényt, majd odasúgta Lu
Tának, hogy fejezze ki hódolatát a főapát előtt. Mélybölcsességű azonban zavarában nem tudta, mit
csináljon a füstölővel, csak szorongatta a kezében. A vendéglátó barát végül is megszánta, kivette a
kezéből, és az oltárra tette. Ezután meg úgy belemelegedett a hajlongásba, hogy megint csak rá
kellett szólni, hogy hagyja már abba. A vendéglátó barát közben, mondanom sem kell, majd
megszakadt a nevetéstől.
A főapát elolvasta a levelet, amelyben apróra meg voltak írva Mélybölcsességű viselt dolgai, de
a végén azzal a kéréssel fejeződött be, hogy ne utasítsák el Lu Tát, mert minden remény megvan
arra, hogy végül el fogja érni a megigazulást. A levél elolvasása után a főapát elbocsátotta Lu Tát,
akit egy növendékszerzetes a szállására kísért.
A főapát egybehívta a kolostor elöljáróit
– Lássátok, tisztelendő atyák – kezdte –, micsoda ügyefogyott ember ez a vutajsani apátúr. Ez a
jövevény határőrkapitány volt valamikor, aztán, mert agyonvert valakit, hát szerzetes lett. Kétszer is
nagy botrányt csinált a kolostorban, ezért hát nem bírták ki vele tovább. Nem tudták hova tenni, így
a mi nyakunkba varrták! A vutajsani főapát kérését nem utasíthatjuk vissza, de mi lesz akkor, ha
nálunk is garázdálkodni kezd?
– Én is úgy vélném – szólt a vendéglátó barát –, hogy ez a barát nem fest valami ájtatosformán.
Hogy is fogadhatnánk be?
– Támadt egy gondolatom, tisztelendő testvéreim – mondta ekkor a felügyelő barát. – Ott van a
zöldségeskertünk a Keserűdatolya Kapun túl. A helyőrségbeli katonák és a külvárosi csavargók
állandóan fosztogatják, juhokat, lovakat engednek rá, szörnyű pusztítást művelnek. A kertre most
csak egy öreg barát vigyáz, aki teljesen tehetetlen velük szemben. Mi lenne, ha ezt az embert
bíznánk meg a kert őrzésével? Ez majd ráncba szedné őket.

– Helyesen szóltál, testvérem – bólintott a főapát, azzal így szólt a tanácsadó barátokhoz: –
Keressétek meg ezt az embert, és ha már jóllakott, hozzátok ide.
Mélybölcsességű nemsokára meg is jelent a főapátnál. A főapát közölte vele a döntést és
hozzátette:
– Mindennap beküldesz tíz teher zöldséget a kerti munkásokkal, a maradék felett te rendelkezel.
– Az én apáturam azzal küldött ide – ellenkezett Mélybölcsességű –, hogy valami kolostori
tisztséget kapok. Ha már nem is lesz belőlem felügyelő barát vagy kincstáros, mért tesztek meg
kertésznek?
– Nem érted te ezt, tisztelendő testvérem – avatkozott közbe az előimádkozó barát. – Most jöttél
csak, érdemeket sem szerezhettél még, hogy akarnál egyszerre felügyelő barát lenni? A
kertészkedés, az is szerzetesi hivatal. Én pedig nem leszek kertész – makrancoskodott
Mélybölcsességű –, hanem felügyelő vagy kincstáros.
– Hallgasd meg, amit mondok – vette át most a szót a vendéglátó barát. – A tisztséget viselő
barátok között sokféle van. Csekélységem például vendéglátó barát, csak a jövő–menő
vendégekkel, átutazó barátokkal törődöm. Ami a törvénytudó barát, a tanácsadó barát, a kancellista,
az előimádkozó munkakörét illeti, ezek mind magas hivatalok, és bizony nem könnyű a munkájuk.
A felügyelő barát, a kincstáros, a számvevő, a háznagy a kolostor vagyonát kezeli. Te csak most
jöttél éppen, hogyan illethetne meg ilyen magas hivatal? Ott van aztán még a kulcsár, aki a
készleteket osztja el, a szentélyek felvigyázója, a kegyhelyek őre, az alamizsnás barát, a fürdőházi
barát, ezek is mind fontos tisztségek, a középső rangosztályba tartoznak. Van aztán a harangozók
felvigyázója, az étekmester, a teamester, a fősöprögető és a főkertész. Ezek is tisztségek, ha a
legalsóbbak is. Egyévi kertészkedés után előléphetsz, és te leszel a harangozók felvigyázója. Ha ott
is becsületesen kitöltesz egy évet, lehet belőled fürdőházi barát. Megint egy év után elérheted
esetleg a kincstárosi tisztséget.
– Hát jól van – egyezett bele Mélybölcsességű –, megyek holnap a kertészetbe.
A főapát még aznap, miután végzett egyéb dolgaival, megíratott egy hirdetményt az új főkertész
kinevezéséről, és kiküldte a zöldségeskertbe, hogy akasszák ki a kapura. Másnap reggel pedig
ünnepélyesen átadta Mélybölcsességűnek főkertészi kinevezését. Mélybölcsességű összeszedte
holmiját, és két barát kíséretében elindult, hogy elfoglalja hivatalát.
Közben legyen mondva, hogy a zöldségeskert környékén állandóan ott tanyázott vagy húszharminc semmirekellő csavargó. Jórészt szerencsejátékosok voltak, de főként abból éltek, hogy
rendszeresen fosztogatták a kolostor kertjét. Amint ezen a napon a kert kapujához értek, szemükbe
ötlött a frissen kifüggesztett hirdetmény: „A Tahsziangkuo-kolostor a főkertészi tisztséggel Lu
Mélybölcsességűt bízza meg, aki holnaptól kezdve átveszi az ügyek intézését, és meghagyta neki,
hogy tartson távol a kerttől minden rendű és rangú naplopó és kártevő népséget.”
A hirdetményt elolvasván, a csavargók összehívták társaikat, és megállapodtak abban, hogy majd
móresre tanítják az új főkertészt. Az egyikük így szólt:
– Gondoltam egyet. Még nem is ismer bennünket, minek rontsunk hát egyszerre neki? Ha
megjön, csalogassuk oda a trágyagödör széléhez, mintha tiszteletünket akarnánk kifejezni előtte,
akkor aztán kapjuk el kezét–lábát, és dobjuk be a gödörbe. Jó lecke lesz neki.
– Remek, remek! – kiáltották a többiek. Azzal alig várták, hogy megjöjjön az új főkertész.
Mélybölcsességű megérkezvén, lerakta holmiját a kertészházban. A kertészek üdvözlésére

siettek, és átadták neki a kulcsokat, aztán a régi főkertész és Mélybölcsességű két kísérője elindult
vissza a kolostorba. Az új főkertész pedig elindult a kert megszemlélésére. Egyszer csak elébe állott
egy csapat csavargó, nagy tál gyümölcsökkel és boroskancsókkal és mosolyogva üdvözölték:
– Hallottuk, hogy tisztelendő atyánk most foglalja el hivatalát; mint jó szomszédok eljöttünk hát
tiszteletünket tenni.
Mélybölcsességű gyanútlanul követte őket a trágyagödör felé. A csavargók ekkor nekirontottak,
egyikük a bal, másikuk a jobb lábát akarta elkapni, hogy lerántsák a földre. No de hiszen jóval is
kezdtek ki! Olyannal, akinek
Rúgásától vad tigrisek bősz szíve is megremeg,
Ökle elől sárkányok is tengerbe menekszenek.
Mert hát:
Környes-körül a kis kertben csend és nyugalom van,
S szemünk láttára hirtelen csatatér lesz nyomban.
Hogy aztán a csavargók hogy jártak Mélybölcsességűvel, azt majd más alkalommal halljátok
meg.

A HATODIK FEJEZET

amelyben a Tarka Barát kitépi a földből a fűzfát,
Párduckoponya pedig betéved a Fehér Tigris Csarnokba
Közben legyen mondva, hogy a Keserűdatolya Kapunál tanyázó csavargóknak volt két vezérük:
Útipatkány volt az egyik, becsületes nevén Harmadik Csang, a másik Füvikígyó, polgári nevén
Negyedik Lin. Ezek ketten siettek először a jövevény üdvözlésére.
Mélybölcsességű már jóformán a trágyagödörhöz ért, amikor látta, hogy a csavargók nem
mozdulnak, csak megállnak a trágyagödör mellett, és azt hajtogatják:
Tiszteletünket szeretnénk kifejezni előtted, barát uram.
– Ha már szomszédok vagyunk – felelte Mélybölcsességű fáradjatok be a házba, és foglaljatok
helyet.
Útipatkány és Füvikígyó azonban csak leborultak a földre előtte, és amikor látták, hogy a barát
közelebb jön hozzájuk, hogy az illendőség szabályai szerint felsegítse őket, kinyújtották feléje
kezüket. Mélybölcsességű gyanút fogott: „Ezek csak várnak, és nem akarnak elébem jönni. Talán
csak nem akarnak lekapni a lábamról? No hiszen, meg akarjátok cibálni a tigris bajuszát? Majd
mindjárt becsületre tanítlak benneteket!” Azzal közelebb lépett. A két vezér újabb üdvözlő szavakat
mormogott, majd hirtelen nekiugrottak, hogy elkapják Lu Ta két lábát. Mélybölcsességű sem volt
rest, felemelte jobb lábát, és Füvikígyó egy hatalmas rúgástól belebukfencezett a trágyagödörbe.
Útipatkány menekülni akart, de Mélybölcsességű bal lába rúgása őt is a társa után küldte, úgyhogy
a két zsivány egyszerre csak ott evickélt nyakig a trágyalében. A többi csavargó kimeredt
szemekkel, tátott szájjal bámulta a történteket, és már el akartak iszkolni, amikor Mélybölcsességű
rájuk dörrent:
– Aki futni merészel, szintén a trágyagödörbe kerül!
A csavargók moccanni sem mertek. A két vezér kétségbeesetten kapálózott a feneketlen
mélységű trágyagödörben. Egész testük merő ganéj lett, a hajukban férgek nyüzsögtek, úgy
nyöszörögték:
– Bocsáss meg nekünk, tisztelendő atyánk!
– Hé, fickók! – fordult Mélybölcsességű a többi csavargóhoz. – Megbocsátok nektek, húzzátok
ki gyorsan ezt a két jómadarat.
A csavargók nagy nehezen kirángatták a két vezért a trágyagödörből, de azok olyan büdösek
voltak, hogy a közelükbe sem lehetett menni. Mélybölcsességű nagy hahotázva az öntöző
medencéhez zavarta őket, hogy mosdjanak meg, aztán, amikor már úgy–ahogy rendbe szedték
magukat, beinvitálta az egész társaságot a kerti házba. Ott aztán rájuk förmedt:
– Be ne csapjatok, jómadarak! Mondjátok csak el szépen, miért akartatok csúfot űzni belőlem.
– Idevalósiak vagyunk – felelték térdre borulva a csavargók szerencsejátékból tengetjük
életünket. Ez a zöldségeskert látott el bennünket élelemmel. A kolostor már ki akart velünk egyezni
néhányszor, hogy pénzt kapunk, csak ne bántsuk a kertet, de nem mentünk bele. Honnét jöttél,
tisztelendő atyánk, hogy eddig még sosem láttunk a kolostorban? Mától fogva alávetjük magunkat
akaratodnak, csak ne bánts.

A jenani végvárban a határőrök kapitánya voltam, az öreg Csung keze alatt – felelte büszkén Lu
Ta. – Sok ember vére nyomja a lelkemet, így hát elhatároztam, hogy baráttá leszek. A vutajsani
kolostorból jöttem, Mélybölcsességűnek hívnak. Nehogy azt higgyétek, számít nekem, hogy
ennyien vagytok! Kivágnám magamat egy ezred lovas közül is.
A csavargók meghökkenten fejezték ki elismerésüket, aztán elbúcsúztak. Mélybölcsességű még
rendet csinált a háza táján, aztán nyugovóra tért. Másnap a csavargók tanácsot tartottak. Pénzt adtak
össze, vettek rajta tíz kancsó bort meg egy malacot, és azzal indultak el Mélybölcsességűhöz.
– Ugyan mire való ez a pénzpocsékolás? – szabadkozott Mélybölcsességű.
– Nagy szerencse számunkra, tisztelendő atyánk – hízelkedtek a csavargók –, hogy megismerkedhettünk. Urunknak akarunk fogadni.
Mélybölcsességű nagyon megörült. Ettek, iddogáltak, nótázgattak, beszélgettek, játszottak,
tréfálkoztak. Már igen össze is melegedtek, amikor varjúkárogás ütötte meg fülüket. A vendégek,
összevacogtatva fogukat, szinte egyszerre kiáltották:
– Vörös száj az égbe, fehér nyelv a földbe!
– Micsoda madárnyelven beszéltek? – ütődött meg Mélybölcsességű.
– Rosszat jelent a varjúkárogás – magyarázták a csavargók –, így védekezünk ellene. A közelben
egy fűzfán fészket rakott nemrég egy varjú, az kiáltozik.
– Hozzunk létrát, és üssük le a fészkét – javasolták néhányan.
– Jó lesz – mondták a többiek –, hadd szabaduljunk meg ettől a vészmadártól. – Azzal elindultak
létrát keresni.
Mélybölcsességű elgondolkozott magában, aztán egyszerre csak odament a fűzfához, ledobta
csuháját, úgyhogy kilátszott tetovált háta. Azzal jobb kezével megragadta alul a fatörzset, bal
kezével feljebb, nekiveselkedett és dereka egy hatalmas rántásával tövestül kirántotta a fűzfát a
földből. A csavargók ennek láttára üdvrivalgásban törtek ki.
– Ez semmi – legyintett Lu Ta. – Holnap majd megmutatom, hogyan tudok fegyverrel bánni.
Másnap viszonzásképpen Mélybölcsességű vendégelte meg a csavargókat. A vendégek
kíváncsian sürgették a házigazdát, mutassa hát be fegyverforgató művészetét. Mélybölcsességű
előhozta vasbotját. A vendégek elszörnyűködtek:
– Ezt legföljebb egy bivaly tudná megmozdítani! – jegyezték meg fejcsóválva. Mélybölcsességű
pedig a középre szökött, és megforgatta a botot, hogy csak úgy süvített a levegőben, aztán
mindenféle gyakorlatokat végzett vele annak rendje és módja szerint, úgyhogy a legkiválóbb
szakértők sem találtak volna benne hibát. A vendégek hangos kiáltásokkal nyilvánították
tetszésüket.
Javában élvezték a mutatványokat, amikor egyszer csak észrevették, hogy a kert fala mögül egy
tiszt nézi őket, és helyeslőn állapítja meg:
– Tökéletes!
Mélybölcsességű leeresztette botját, és odanézett, szemügyre vette az idegent. A fal egyik résén
bekandikáló idegen csúcsosra csavart kék selyemkendőt viselt a fején, haja kétoldalt hátul két fehér

jáde-gyűrűre volt felcsavarva. Tarka zöld, selyem vitézi kabátot viselt, amelyet derekán vidrafarok
és teknősbékahát mintákkal kivert ezüstöv tartott össze. A lábán hegyes orrú fekete cipőt viselt,
kezében összehajtogatott hszicsuani papírlegyezőt tartott. Az arca olyan volt, mint egy párducé,
kerek szeme, fecskeálla, tigrisszakálla volt, lehetett vagy nyolc láb magas, és úgy harmincnégyharmincöt éves.
– Ki ez a tiszt? – kérdezte Mélybölcsességű a csavargóktól. – A nyolcszázezres császári gárda
vívómestere, Lin Csung, a Párduckoponya – volt a válasz.
– Fáradj beljebb! – invitálta Mélybölcsességű a tisztet.
Az átlépett a fal omladékos részén, ahonnét az előbb nézte őket, és letelepedett közéjük. Nagyon
megörült, amikor megtudta, hogy Mélybölcsességű katonaviselt ember, és annak idején jól ismerte
apját, az öreg Lint.
– A feleségemmel éppen a Szent Hegy templomába igyekeztünk egy kis ájtatosságra – mondta
amikor megláttalak benneteket a kerítésen keresztül. Gondoltam, elnézlek egy kicsit benneteket, és
előreküldtem feleségemet Brokáttal, a szolgálóval.
Az új ismerősök csakhamar élénk eszmecserébe kezdtek. Lin Csung, a Párduckoponya, és
Mélybölcsességű testvériséget fogadtak egymásnak. Javában borozgattak, amikor Brokát, a szolgáló
jelent meg a fal nyílásánál, lihegve, kivörösödött arccal, és odakiáltott hozzájuk:
– Mit üldögélsz itt, uram? A templomnál idegenek huzakodnak a feleségeddel.
– Hol? – kérdezte felugorva Párduckoponya.
– Mikor a templom melletti fogadóhoz értünk – folytatta még mindig lihegve Brokát –, egy
csapat semmirekellő váratlanul körülfogta asszonyodat, és nem akarják elengedni!
– Ne haragudj, tisztelendő bátyám – szabadkozott Párduckoponya –, majd még látjuk egymást! –
Azzal Brokáttal együtt rohant a templomhoz. Amint odaérkeztek, látta, hogy a templom előtti
kerítés mellett egy csapat íjjal, kürttel, lépvesszővel felszerelt léhűtő ácsorog, a lépcsőn pedig, háttal
neki, fiatalember áll, aki az ő feleségét tartóztatja vissza, és ezeket mondja neki:
– Gyere be egy kicsit, szeretnék szót váltani veled.
Párduckoponya felesége a szégyentől pirosan felelte:
– Hát van igazság ezen a világon, hogy becsületes emberből így csúfot űznek?
Párduckoponya odarohant, és vállon ragadta a fiatalembert.
– Szégyen, gyalázat! Becsületes ember feleségéből így csúfot űzni! – kiáltotta, és már ütésre
emelte öklét, amikor megismerte a fiatalembert: Kao Csiu marsall fogadott fia volt.
Mikor Kao Csiu elnyerte magas hivatalát, nem volt családja, aki támogassa, ezért hát a házába
fogadta nagybátyja fiát, és úgy bánt vele, mint édesgyermekével. Ez a fickó aztán, fogadott apja
hatalmával a háta mögött, hamarosan hírhedtté tette magát az egész városban garázda tetteivel.
Különösen mások feleségét szerette elcsábítgatni. A város népe persze félt a hatalmától, és senki
sem mert szembeszállni vele. Csak Kéjcsillag néven emlegették.
Párduckoponya ökle lehanyatlott.
– Mit avatkozol a dolgomba, Lin Csung? – förmedt rá az ifjú Kao. Nem tudta, hogy a vívómester

feleségével kezdett ki, mert abban az esetben talán meggondolta volna a dolgot. Látva, hogy ez nem
mozdul, egy kicsit nekibátorodott. A léhűtők is köréjük sereglettek, és csitítgatni kezdték a
felbőszült férjet:
– Ne haragudj, vívómester uram – mondták –, a fiatalúr nem tudta, kivel van dolga, innét ered ez
a kis összekoccanás. Párduckoponya dühe csak nem csillapodott, szikrázó szemekkel méregette
felesége megháborítóját. A léhűtők azonban félretuszkolták, majd Kéjcsillaggal együtt elsiettek.
Párduckoponya éppen hazafelé indult feleségével és a szolgálóval, amikor egyszerre csak azt
látták hogy Mélybölcsességű, hatalmas botját forgatva, ugyancsak rohan a templom felé, nyomában
húsz-harminc csavargóval.
– Hova sietsz, tisztelendő bátyám? – kérdezte Párduckoponya.
– Gondoltam, segítünk neked egy kicsit – felelte a barát. Párduckoponya csitítgatta barátját, hogy
nem történt semmi baj, meg aztán, hogy feljebbvalójának, a hatalmas marsallnak a fia ellen úgysem
tehetnek semmit, de Mélybölcsességű csak azt dörmögte:
– Lehet, hogy te félsz a hatalmas marsall úr fiától, én azonban egy cseppet sem tartok tőle.
Kerüljön csak egyszer a kezem közé ez a jómadár, majd megtanítom becsületre ezzel a bottal.
– Igazad van, igazad van – helyeselt Párduckoponya, mert látta, hogy Mélybölcsességű
tökrészeg.
– Ha lenne valami – biztosította utoljára barátját Mélybölcsességű –, csak szólj és jövök! – Azzal
elváltak egymástól. Lin Csung háborgó szívvel vitte haza feleségét.
Az ifjú Kao is nagy bánatosan tért haza palotájába kísérőivel. Az összetűzés óta egyre csak Lin
Csung felesége járt az eszében, sehogy sem bírta elfelejteni. Múltak a napok, de hiába gyűltek össze
nála cimborái, hogy szolgálatára legyenek valami újabb szórakozás kieszelésében, kedvetlenül
bocsátotta el őket.
Volt azonban emberei között valaki, Fu An, a Madárfejű, aki megsejtette, hogy mi bántja az ifjú
Kaót. Beállított hozzá hát a palotába, hogy felajánlja szolgálatait. A fiatalúr a könyvtárszobában
üldögélt.
– Biztosan valami nagy bánatod van, ifjú uram – szólította meg Fu An –, hogy napok óta ilyen
sápadt és levert vagy.
– Honnét is tudhatnád, hogy engem mi bánt? – sóhajtott kedvetlenül Kéjcsillag.
– Kitalálom én rögtön – mosolygott Madárfejű –, ugye, hogy Lin Csung felesége jár az
eszedben?
– Eltaláltad – mosolyodott el az ifjú Kao is. – Csak azt nem tudom, hogyan szerezhetném meg
magamnak.
– Nem lesz az nehéz! – legyintett fölényesen Fu An. – Te, ifjú uram, Lin Csung vitézségétől
félsz, attól, hogy nem fogja tűrni, hogy foltot ejtsenek a becsületén. Pedig hát ő fegyelem alatt áll,
és jól tudja, hogy sorsa a mindenható marsall kezében van, hogyan is merne bármit is tenni ellened?
A legenyhébb esetben is száműzetés lenne a sorsa, de az sem lehetetlen, hogy az életével fizetne
vakmerőségéért. Egy terven töröm a fejem, amelynek segítségével hozzájuthatsz vágyaid tárgyához.
– Sok szép nővel volt már dolgom – sóhajtotta Kéjcsillag de egyik után sem éreztem olyan

emésztő vágyat, mint most. Ha megszerzed nekem, busásan megjutalmazlak.
– Van egy kenyerespajtásom – fűzte tovább a szót Madárfejű – Lu Csien, a palotaőrök egyike.
Lin Csung neki igen jó barátja. Menj el holnap, ifjú uram, az ő házához, és készíttess ott lakomát, őt
magát pedig elküldjük, hogy csalja el Lin Csungot valamelyik kocsmába. Közben én elküldök
valakit Lin Csung feleségéhez azzal az üzenettel, hogy férje Lu Csien házánál lerészegedett, és
alighanem gutaütést kapott, jöjjön gyorsan a segítségére. Ha aztán ilyen módon sikerül összehozni
benneteket, elérheted célodat. Az asszonynépség olyan, mint a futó víz. Ha majd meglátja, hogy
milyen nagy gavallér vagy, és meghallja édes szavaidat, biztosan beadja a derekát.
– Remek terv! – csapta össze a tenyerét az ifjú Kao. – Ma este elküldök Lu Csienért.
Lin Csung eközben csak nem tudott erőt venni rossz érzésein. Naphosszat ki se lépett a háza
kapuján, csak odahaza emésztette magát. Egyszer délután csak hallja, hogy a kapuban valaki utána
kérdezősködik. Kisietve Lu Csienbe ütközött.
– Gondoltam, bátyám, fölkereslek – mondta a vendég. – Nem láttalak a városban már jó néhány
napja.
– Rossz a kedvem mostanában – legyintett Párduckoponya nemigen járok ki.
– No, akkor eljössz velem – javasolta Lu Csien – megiszunk egypár pohárka búfelejtőt.
Párduckoponya leültette vendégét, és megkínálta teával, azután elindultak.
– Sógorasszony – fordult Lu Csien a barátja feleségéhez –, elviszem a férjedet magunkhoz, egy
kis borozásra.
Az asszony kikísérte urát, és még utánaszólt:
– Ne igyál sokat, és gyere korán haza!
A két barát elindult az utcán, mentek egy darabon, amikor Lu Csien hirtelen megszólalt:
– Ne menjünk mihozzánk, bátyám. Tudok itt a közelben egy jó kocsmát, térjünk be oda.
Úgy is tettek. Letelepedtek az egyik ivószobában, rendeltek két kancsóval a legfinomabb borból
és mellé még egy tál finom gyümölcsöt úsztatónak. Iddogálás közben megeredt köztük a
beszélgetés. Párduckoponya egyszer csak elsóhajtotta magát.
– Mire sóhajtottál olyan nagyon bátyám? – kérdezte Lu Csien.
– Nem tudod te azt, öcsém! – legyintett Párduckoponya. – Hiába törekszik az emberfia teljes
erejéből, ha nem akad becsületes gazdája. Méltatlanságok nyomják csak az embert, és mindenféle
szennybe, mocsokba keverik!
– Van a császári gárdában jó néhány vívómester – vigasztalta barátját Lu Csien –, de olyan, mint
te, nincs több. A marsall úr is, úgy tudom, jó szemmel néz, micsoda méltatlanság bánt hát?
Párduckoponya elmesélte minapi esetét az ifjú Kaóval.
– A fiatalúr biztosan nem ismerte meg a sógorasszonyt – nyugtatta meg Lu Csien. – Csillapodj,
bátyám, és igyál.
Lin Csung megivott még vagy nyolc-kilenc pohárral, amikor egyszer csak úgy érezte, hogy ki

kell mennie.
– Rögtön jövök – mondta, azzal kilépett az ajtón, és az egyik sikátor felé tartott, hogy elvégezze
dolgát. Már éppen visszafelé tartott a kocsmába, amikor Brokátba ütközött.
– Hát itt vagy, uram? – kapkodta a levegőt a szolgáló a meglepetéstől és a kimerültségtől. – A fél
várost bejártam már utánad.
– Mi történt? – kérdezte meghökkenve Párduckoponya.
– Mikor elmentetek – magyarázta a szolgáló fél óra sem tellett bele, és nagy sebesen berontott
hozzánk egy ember, és így szólt asszonyomhoz: „Lu Csien szomszédja vagyok, férjed vele iddogált,
amikor egyszerre csak elállt a lélegzete, és elvágódott a földön. Gyere gyorsan, segíts felápolni!”
Mikor asszonyom ezt meghallotta, gyorsan megkérte Vang anyót a szomszédból, hogy vigyázzon a
házra, azzal elindultunk az ember után. Az bevezetett minket a házba, de ott csak egy terített asztalt
találtunk, tégedet sehol. Már éppen visszafelé indultunk volna, amikor előpattant az a csirkefogó,
aki a múltkor a templomnál olyan csúfot tett szegény asszonyommal, és azt mondta: „ülj le egy
kicsit, asszonyom, mindjárt jön a férjed is.” Én már éppen kifelé igyekeztem a házból, amikor az
utcáról meghallottam, hogy asszonyom segítségért kiált. Mindenfelé kerestelek, de nem találtalak
sehol, míg végül Csang, a gyógyszerész, elárulta, hogy látott benneteket betérni ebbe a kocsmába.
Ezért aztán rohantam ide. Gyere, uram, gyorsan, siess!
Párduckoponyát e szavak hallatára rettenetes aggodalom fogta el. Nem törődve azzal, hogy a
szolgáló követi-e vagy sem, egyet lépve három helyett, rohant Lu Csien házához. Felrohant a
lépcsőn, de az ajtó zárva volt. Belülről felesége hangját hallotta:
– Hát van igazság a földön, hogy becsületes ember feleségére rázárják az ajtót?
Aztán az ifjú Kao hangja ütötte meg a fülét:
– Szánj meg, asszonyom, könyörülj rajtam! Még ha kőből is lennél, meg kellene hogy indulj
gyötrődésemen!
– Nyisd ki az ajtót, sógorasszony! – dörögte Párduckoponya. Lu Csien felesége, meghallván,
hogy a férj jött meg, mit volt mit tenni, sietett ajtót nyitni. Az ifjú Kao közben nagy félelmében
kiugrott az egyik ablakon, és úgy menekült. Párduckoponya, berohanva a szobába, sehol sem találta
ellenfelét, így feleségéhez fordult:
– Nem tett kárt becsületedben ez a gazember?
– Még nem – suttogta az asszony. Párduckoponya, felgerjedt haragjában, ízzé-porrá tört mindent,
majd pedig fogta feleségét, és az időközben megérkező Brokáttal együtt hazatámogatta. Otthon
magához vett egy hegyes henteskést, és rohant a fogadóhoz. Remélte, hogy még ott kapja Lu
Csient, de az már eltávozott. Erre elindult a gazember háza felé. Leste egész estig, hogy mikor jön
haza, de csak nem jött. Végül is haza kellett hogy menjen. Felesége csitítgatta:
– Többet már nem hagyom magamat elbolondítani, de te se csinálj semmi bolondságot!
– Ha nem ez a gyalázatos Lu Csien lenne – fújtatott dühében Párduckoponya –, akivel úgy
voltam, mint a testvéremmel, és most ilyen bitangul ki akart játszani! Csak az a drága fiatalúr ne
vigyázna annyira testi épségére!
Az asszony nagy aggodalmában semmi áron nem akarta többet kiengedni férjét a házból. Lu
Csien persze Kao palotájában keresett menedéket, és nem mert hazamenni. Párduckoponya leste a

palota előtt vagy három napig, de hiába. A palotabeliek látták vészjósló arckifejezését, de egyikük
sem merte megszólítani.
A negyedik napon Párduckoponyáék éppen ebédnél ültek, amikor beállított Mélybölcsességű.
– Hogy van az, hogy olyan régen nem láttalak? – kérdezte barátját.
– Meglehetősen sok dolgom akadt mostanában – hárította el Lin Csung a kérdezősködést. –
Váratlanul jöttél, barátom, nem készültünk a fogadásodra, mit szólnál hozzá, ha kimennénk a
városba egy kicsit iddogálni?
– Rendben van – jelentette ki Mélybölcsességű, azzal elindultak. Az egész napot borozással
töltötték, és búcsúzáskor megállapodtak, hogy másnap megint találkoznak. Ettől kezdve mindennap
együtt ittak, és Párduckoponya dühe és rossz érzései kezdtek lassan elpárologni.
Az ifjú Kao, attól fogva, hogy azon az emlékezetes napon kiugrott Lu Csien házának ablakán,
nem merte a dolgot tudatni nevelőapjával, hanem csak szobájában feküdt és betegeskedett. Lu
Csien és Madárfejű látogatták meg egy nap. Megdöbbenve látták, hogy a fiatalúr milyen rossz
bőrben van.
– Mi gyötör ennyire, ifjú uram? – kérdezte Lu Csien.
– Nem akarlak félrevezetni benneteket – mondotta Kéjcsillag. – Attól fogva, hogy már kétszer
kudarcot vallottam Lin feleségénél, és hogy ki kellett állnom akkora ijedtséget, a bajom még
súlyosabb lett. Ha ez így megy tovább, pár hónap múlva teljesen végem van.
– Nyugodj meg, ifjú uram! – vigasztalgatta a két kegyenc. – Bízd csak ránk, valahogy majd
összehozunk vele!
Beszélgetés közben egyszer csak belépett a palota orvosa, hogy megvizsgálja a beteget. Lu
palotaőr és Madárfejű félrevonultak, és tanácskozni kezdtek. Mikor az orvos munkája végeztével
kifelé tartott, elébe állottak:
– Ha azt akarjuk, hogy a fiatalúr meggyógyuljon, szólni kellene a marsallnak, hogy tegye el Lin
Csungot az útból, hogy az ifjú úr összekerülhessen Lin feleségével, aki után ez a gyötrő vágyakozás
emészti. Ha ezt nem tesszük meg, az könnyen a fiatalúr életébe kerülhet.
– Ezen könnyű segíteni – mondta az orvos –, ma este beszélek a marsall úrral.
– Jelentsd be azt is, hogy már megvan a tervünk, hogy mit tegyünk – tette hozzá a két csirkefogó.
Az orvos aznap este beszámolt Kao Csiunak fogadott fia betegségéről, annak okáról, és a két
kegyenc ajánlatáról.
– E miatt a lotyó miatt végezzenek Párduckoponyával? – töprengett Kao Csiu. – Ha viszont
megkönyörülök Lin Csungon, azzal a tulajdon fiamat küldöm a halálba. Mit tegyek?
– Lu Csiennek és Fu Annak van egy terve – szólalt meg az orvos.
– Hívasd be őket – döntött Kao Csiu.
Párduckoponya, hogy mindennap inni járt Mélybölcsességűvel, már el is felejtette a rajta esett
sérelmeket. Az egyik napon, amint megint éppen az utcát rótták, jól megtermett legényt pillantott
meg, a fején csúcsosra kötött turbánnal, kopottas vitézi kabátban. A kezében drága mívű kardot
tartott, és hallották, amint ezt mondja magában:

– Nem találni hozzáértőre, aki meg tudná becsülni ezt a rendes fegyvert!
Párduckoponya ügyet sem vetett rá, el volt merülve Mélybölcsességűvel való beszélgetésében.
Mikor elhaladtak előtte, az ember újra rákezdte mögöttük:
– Remek egy kard ez! Milyen kár, hogy nem talál igazi műértőre!
Párduckoponya azonban csak tovább beszélgetett barátjával. Az ember megint megszólalt a
hátuk mögött:
– Milyen nagy is ez a Keleti Fővaros, és mégsincs benne egyetlen ember sem, aki igazán értene a
fegyverekhez!
Párduckoponya e szavak hallatára megfordult. Az ember kezében megvillant a kard, de olyan
fénnyel, hogy majd belevakult az ember szeme.
– Lássuk csak! – dörmögte Párduckoponya, azzal a fegyver után nyúlt. Mélybölcsességűvel
együtt hosszan nézték, és meglepetve szaladt ki a szájukon:
– Remek kard! Mennyiért adod?
– A tulajdonképpeni ára háromezer köteg pénz lenne, de odaadnám kétezerért is.
– Kétezerért nem kapsz rá vevőt – legyintett Párduckoponya. – Ha ezerért ideadod, megveszem.
– Sürgősen szükségem van pénzre – mondta az ember. – Ha igazán meg akarod venni, engedek
az árából ötszázat, ezerötszázért megkaphatod.
– Ezerért hajlandó vagyok megvenni – kötötte magát Párduckoponya. Az ember nagyot sóhajtva
tiltakozott:
– Hiszen annyit ócskavasnak is megér, egy garast sem engedhetek többet.
– No, jól van – egyezett bele Párduckoponya –, gyere velem, megkapod a pénzedet. – Azzal
Mélybölcsességűhöz fordult:
– Várj rám itt egy kicsit ebben a teaházban, mindjárt jövök vissza.
– Megyek én haza – hárította el Mélybölcsességű –, majd holnap találkozunk.
Párduckoponya hazavezette az embert, és leszámolta neki a vételárat. Aztán megkérdezte:
– Hogy jutottál ehhez a kardhoz?
– Őseimről maradt rám – sóhajtott a legény. – Elszegényedtünk, nem volt mit tennem, el kellett
adnom.
– Kik voltak őseid? – érdeklődött tovább Párduckoponya.
– Megölne a szégyen, ha bevallanám! – felelte bánatosan az ember. Párduckoponya aztán nem is
kérdezősködött többet.
Az ember fogta a pénzét, és elment. Párduckoponya csak forgatta kezében a fegyvert, és
elismerően állapította meg:

– Gyönyörű fegyver! Kao marsall úrnak is van egy drága mívű kardja, de még véletlenül sem
mutatná meg senkinek. Többször kértem már, hogy mutassa meg, de csak nem akarta. De most,
hogy megvettem ezt a kardot, majd összehasonlítjuk egyszer az övével, melyik a különb. – Le se
tette a kardot a kezéből egészen estig, akkor meg a falra akasztotta, és alig várta a reggelt, hogy
megint kezébe vehesse.
Másnap délben két szolga állított be hozzá, és így szólt:
– Lin Csung, a marsall küldött hozzád. Hallotta, hogy vettél egy remekbe készült kardot, és
megparancsolta, hogy hozd el hozzá, hadd hasonlítsátok össze az övével. A palotában vár rád.
– Hamar elterjedt a kardom híre! – állapította meg magában büszkén Párduckoponya, s azzal
elindult a két szolga nyomában. Az úton megjegyezte:
– Nem emlékszem rátok a palotából.
– Csak nemrég állottunk szolgálatba – felelte a két szolga. Csakhamar a palotához értek. A
csarnokba érve, Párduckoponya megállt, de kísérői így szóltak hozzá:
– A marsall a hátsó palotában vár rád.
Megkerülték hát a szélfogó fal-at, és bementek a hátsó palotába, de ott nem látván a
parancsnokot, Párduckoponya megint csak nem akart tovább menni, míg kísérői meg nem biztatták,
hogy a marsall a belső termek egyikében várja őt, és meghagyta, hogy vezessék hozzá. Átmentek
vagy két-három ajtón, míg végül egy helyiség elé nem értek, amelynek előterét zöld korlát övezte.
Kísérői itt megálltak:
– Várj itt egy kicsit, vívómester uram – mondták –, amíg bejelentünk a marsallnak.
Párduckoponya, kardjával kezében, megállt az ajtófüggöny előtt. A két ember bement. Már egy
teafőzésnyi idő is eltelt, de nem jött elő senki. Párduckoponya gyanakodni kezdett, és beóvakodott
az ajtón. Amint a terembe ért, a szemközti falon meglátta a feliratot: „A Fehér Tigris Csarnoka” –
volt ott olvasható sötét betűkkel.
– De hiszen ez a vezérkar ünnepi tanácskozó terme! – eszmélt fel Párduckoponya. – Ide tilos
belépni! – Éppen visszafelé igyekezett, amikor csizmás léptek zaja ütötte meg a fülét, és valaki
kívülről belépett. Nem volt más, mint maga Kao marsall. Párduckoponya, kardját markolva,
előlépett és üdvözlést mormolt, a marsall azonban rákiáltott:
– Lin Csung! Hogy merészkedtél hívás nélkül behatolni a Fehér Tigris Csarnokába? Nem
ismered a törvényt? Kardot szorongatsz kezedben: talán csak nem engem akarsz megölni? Mondták
már nekem, hogy két-három napja itt ólálkodtál palotám előtt, késsel a kezedben! Biztosan valami
gonoszat forraltál!
– Kegyelmes uram! – borult le Párduckoponya. – Hiszen éppen a te két szolgád hozott engem
ide, hogy összehasonlítsuk kardjainkat!
– Hol vannak azok a szolgák? – kiáltotta dühösen a marsall.
– Bementek a palotába, és eltűntek, kegyes jótevőm – mentegetőzött Párduckoponya.
– Ostoba fecsegés! – dühöngött Kao úr. – Melyik szolgám merészelne belépni belső termeimbe?
Őrség! Fogjátok el ezt a fickót!

Még be sem fejezte szavait, a mellékszobából vagy húsz ember rontott elő, leteperték
Párduckoponyát, és bilincsbe verték. Kao úr haragosan förmedt rá:
– Szép kis vívómester vagy te, hogy még a törvényt sem ismered! Miért is léptél volna be kivont
karddal az ünnepi csarnokba, ha nem azért, hogy engem megöli! – Azzal parancsot adott, hogy
vezessék el a foglyot.
Ha nem így történt volna, hogy következhetett volna be az, hogy hősünket baj kísérje végig Kína
széles földjén, a négy égtáj alatt nyugalmat nem lelvén? S a jövendő?
Parasztok kopott kabátja harci jelt visel;
Csónakjában öreg halász lobogót emel.
Hogy aztán mi lett Párduckoponya további sorsa, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A HETEDIK FEJEZET

amelyben Párduckoponyát, megbélyegezvén,
száműzik Cangcsouba,
de Mélybölcsességű a Vaddisznós Erdőben közbeavatkozik
Ott tartottunk, hogy a marsall odakiáltott embereinek, hogy tartóztassák le Párduckoponyát. Az
hangosan tiltakozott a jogtalanság ellen, de Kao úr ráförmedt:
– Mi keresnivalód volt itt a tanácskozó csarnokban? Miért lett volna kard a kezedben, ha nem
engem akartál volna megölni?
– Nagyuram parancsa nélkül nem is merészkedtem volna ide – mentette magát Párduckoponya. –
Két szolga csalt ide azzal, hogy nagyuram hivatott!
– Hazudsz! – förmedt rá a marsall. – Nincs tudomásom semmiféle szolgákról! Ha ellenkeznék a
fickó – fordult embereihez – vágjátok le! Vigyétek a fővárosi hatóság elé, és mondjátok meg Teng
főbíró úrnak, hogy vallassa meg alaposan, vizsgálja ki az ügyet, és hozzon szigorú ítéletet, a kardot
meg kobozza el!
Az őrség közrefogta Párduckoponyát, és elindult vele. Teng urat még hivatalában találták. Az
őrség vezetője letérdepeltette előtte a foglyot, majd pedig átadta a marsall üzenetét, a kardot meg
bűnjelként a vádlott elé helyezte.
– Párduckoponya – szólította meg Teng úr –, te a gárda vívómestere vagy, hogy lehet, hogy
annyira ne tudd a törvényt, hogy karddal a kezedben szántszándékkal behatolj a tanácskozó
csarnokba? Hiszen ez főbenjáró vétség!
– Kegyes uram fényes elméje meg fogja látni, hogy hamisan vádolnak! – fohászkodott hozzá
Párduckoponya. Azzal elmondta apróra Kéjcsillag mesterkedéseit felesége körül, a kardvásárlás és a
palotába csalás históriáját.
Az elöljáró, meghallgatva Párduckoponyát, levelet írt a marsallnak, és elküldte az őrséggel. Majd
kalodába tétette Párduckoponya nyakát, kezét, és levitette a börtönbe. A család csakhamar pénzt és
élelmet hozott a rabnak, apósa, Csang vívómester pedig sietett a bíróságra, hogy szokás szerint,
megvásárolja a bírák jóindulatát.
Az üggyel foglalkozó hivatalnokok között volt egy Szun Ting nevezetű tisztviselő. Tetőtől talpig
becsületes, derék ember volt, és amellett egyenes és szókimondó. Mindig arra törekedett, hogy a
lehetőség szerint felmentse a vádlottakat, ezért sokan éppenséggel Buddhának nevezgették. Rögtön
átlátta az ügyet elejétől végéig, aztán, amikor az elöljáróságon tárgyalásra került az ügy, szót kért:
– Ebben az ügyben valóban jogtalanság történt Párduckoponyával. Fel kell őt mentenünk.
– De hiszen akkora bűnt követett el – szörnyedt el az elöljáró hogy a marsall megparancsolta,
nyilvánítsuk bűnösnek, mert kezében kivont karddal szántszándékkal berontott a csarnokba, és
gyilkosságot forgatott a fejében.
– A fővárosi hatóságok talán nem a császári udvar, hanem a marsall személyes rendelkezése alá
tartoznak? – érdeklődött szerényen Szun Ting.
– Szamárság! – mormogta zavartan az elöljáró. Szun Ting folytatta:

– Mindenki tudja, hogy a marsall, visszaélve hatalmával, milyen gyalázatos erőszakosságokat
művel. A saját körében mindenre képes. Most meg, hogy valaki egy cseppet is ellenkezni merészelt
vele, hát ráüzen a hatóságra, hogy végezzék ki, vagy vagdalják el a kezét-lábát. De hát ez talán
mégsem az ő családi hivatala!
– Szerinted akkor – tűnődött el az elöljáró – valahogy úgy el lehetne intézni Párduckoponya
ügyét, hogy száműzetési végzést hoznánk?
– Párduckoponya vallomásából nyilvánvaló – jelentette ki Szun Ting –, hogy ártatlan. Sajnos, a
két szolgát nem tudjuk előkeríteni. Ilyenformán annak alapján, hogy a szabályzat ellenére karddal
betévedt az ünnepi csarnokba, ítéljük húsz botütésre, és megbélyegezve száműzzük.
Az elöljáró személyesen ment el a marsallhoz, és ismertette vele Párduckoponya vallomását.
Kao Csiu érezte, hogy alulmaradt, és némi ellenkezés után belenyugodott az ítéletbe.
Még aznap ítélkeztek Párduckoponya felett. Levették róla a kalodát, húsz botütést mértek rá,
majd előkerítették a tetoválómestert, aki bélyeget ütött az arcára. A száműzetés helyét mérlegelve, a
bíróság végül is a cangcsoui fegyenctelep mellett döntött. Ott a bírósági csarnokban mindjárt
nyakába is tették a hét és fél fontos vaskalodát, erre ráragasztottak egy cédulát bűnének és
rendeltetése helyének megjelölésével. Két poroszló közrefogta, kezükben a kísérőlevéllel, hogy
elszállítsák Cangcsouba.
Az elöljáróság előtt várta már Párduckoponyát apósa és az egész szomszédság. Elkísérték a
város határáig. Ott, a híd mellett, betértek egy fogadóba.
– Hála Szun úrnak – mondta vidáman Párduckoponya –, az a kis pálcázás meg se kottyant, bírok
én menni.
De apósa bort és harapnivalót is hozatott, hogy megvendégelje a két poroszlót, mikor pedig már
néhány pohárral felhajtottak, némi pénzt nyomott a markukba, útiköltségre.
– Apámuram – szólalt meg ismét Párduckoponya –, igen rám jár most a rúd. Az ifjú Kaóval való
összeütközésben igazságtalan ítélet áldozata lettem. Azt mondanám most neked, apámuram: amióta
meg nem érdemelt jóindulatodból feleségül vehettem lányodat, az elmúlt három év alatt még csak
egy hangos szó sem esett köztünk. Nincs ugyan egy fél gyermekünk se, de soha össze sem
különböztünk. Most pedig nagy bajba keveredtem, száműzetésbe indulok, ki tudja, élek-e, halok-e.
Aggódó lélekkel hagyom itt az asszonyt, mert tartok tőle, hogy Kao úr tovább űzi ármánykodásait.
Aztán meg fiatal is még, minek osztozzon az én balsorsomban. Azt mondom hát: hadd menjek én a
magam útján, és ne sújtson mást az én végzetem. Itt, a tisztelt szomszédság színe előtt hadd adjak
neki elbocsátólevelet, hadd rendelkezzék szabadon magával. Így talán könnyebben megmenekülhet
Kao úr fondorlatai elől is.
– Miket beszélsz, édes vőmuram! – tiltakozott elérzékenyedve az öreg Csang. – Mintha te
tehetnél arról, hogy sorsod rosszra fordult, és bajba keveredtél! Most ugyan száműzetésbe mész, és
rossz sorsod lesz, de előbb-utóbb csak megkönyörül rajtad az ég, hazakerülsz, és úgy lesztek, mint
annak idején. Magamhoz veszem a lányomat meg a szolgálóját, gondjukat viselem… van miből!...
erre a pár évre. Ki sem engedem a házból, hogy Kao úrnak a szeme elé se kerülhessen. Ne bánkódj
ezen, hagyd csak rám a gondját. Cangcsouba meg írunk majd, küldünk ruhát is. Hagyj fel ezekkel a
bolond gondolatokkal, nyugodtan indulhatsz útnak.
– Köszönöm, apám, kegyes jóvoltodat – hálálkodott Párduckoponya –, de csak nem tudok
megnyugodni, hiába is ámítgatnánk egymást. Könyörülj meg rajtam, és engedj kérésemnek, hadd
halhassak meg nyugodtan, békességben.

Csang úr persze hallani sem akart a válásról, a szomszédok is tiltakoztak, de Párduckoponya
csak ezt hajtogatta:
– Ha nem hajlasz a szavamra, apámuram, megesküszöm, hogy ha sikerülne is hazakeverednem,
rá se nézek többé lányodra!
– Ha már így van, hát legyen! – egyezett bele az öreg Csang. – De én megmondom, hogy a
lányomat senkihez sem adom! – Azzal szólt a kocsmárosnak, hogy kerítsen valaki írástudó embert
meg papírt. Amikor mindez megvolt, Párduckoponya az ecsetje alá mondta neki, amint következik:
A Keleti Főváros nyolcszázezres gárdahadseregének vívómestere, Párduckoponya, minthogy
személyében súlyos bűnbe esvén, száműzettetik Cangcsouba, elmenetelével megmaradásáról vagy
elpusztulásáról semmi bizonyos nem tudatik. Lévén, hogy felesége, Csang Csing, fiatal, ezen
elbocsátólevelet kívánjuk neki adni, hogy hajlama szerint férjhez mehessen, mindennemű
ellenkezésünk nélkül. Mindezeket pedig saját szándékunkból tesszük, senkinek a kényszerítésére.
Mivelhogy a jövőben nem lehet bizodalmunk, ennek okából állítjuk ki neki ezt az írást. Kelt ekkor és
ekkor.
Mikor az ember leírta, Párduckoponya elkérte tőle az ecsetet, aláírta a keltezés előtt, és rányomta
hüvelykujja begyét. Éppen átnyújtotta apósának, amikor szívet szakasztó zokogással befordult az
ajtón felesége, nyomában a szolgálóval. Egy csomag ruhát cipelt magával ura számára.
Párduckoponya asszonyához fordult, és elmondta neki, miben állapodtak meg.
– Szerelmes uram – panaszolta az asszony hangos sírással –, egy szemernyi folt sem esett
becsületemen, miért akarsz hát eltaszítani magadtól?
– Jó szívvel vagyok irántad, asszony – nyugtatgatta Párduckoponya –, de félek, hogy különben
előbb-utóbb keserves csalódás érne.
– Nyugodj meg, lányom – szólt közbe az öreg Csang is. – A férjed ugyanígy gondolja, de hogy is
adnálak én téged meg egyszer férjhez? Az ő nyugalmáért van csak erre szükség. Ha, ne adjisten,
nem térne vissza, eltartalak én téged életed végéig, csak maradj nálam!
A szerencsétlen asszonynak torkát fojtogatta a zokogás e szavak hallatára. Mikor pedig a levelet
is meglátta, megakadt a szíve, és ájultan vágódott el a földön. Férje és apja feltámogatták és nagy
nehezen magához térítették, de ekkor meg ismét szűnni nem akaró zokogásban tört ki. A
szomszédasszonyok vették végül pártfogásukba, és hazakísérték.
Párduckoponya átadta a váláslevelet apósának. Az e szavakkal búcsúzott tőle:
– Ne törődj mással, csak hogy épségben hazajuss! Holnap magamhoz veszem házad népét, és
nálam lesznek majd, amíg vissza nem kerülsz. Mehetsz nyugodtan, efelől ne aggódj. Ha lesz
alkalmas ember, mindig küldök levelet!
Párduckoponya ezzel felkerekedett. Elbúcsúzott apósától és a szomszédoktól, felkapta batyuját,
és útnak indult a két poroszlóval.
A két poroszló előbb a fogházba kísérte Párduckoponyát, majd pedig hazamentek a holmijukért.
Eközben történt, hogy egyikük, Tung Csao, éppen szedegette össze cókmókját, amikor betoppant
hozzá a kocsmáros az utca végéről.
– Egy hivatalbéli úr vár rád nálam – mondta. – Szeretne beszélni veled.
– Kicsoda? – csodálkozott a fogdmeg.

– Nem ismerem – magyarázkodott a kocsmáros –, csak elküldött érted, hogy gyere hamar.
A poroszló elindult a kocsmáros nyomában. A belső szobában csakugyan ott ült egy úr, csavart
csücskös fejkendőben, fekete selyemruhában, fekete lábravalóban. Amint meglátta vendégét, elébe
sietett, és hellyel kínálta.
– Nem tudom, hogy tiszteljem becses személyét – húzódozott a poroszló. – Mi végből tetszett
keresni?
– Ülj csak le, és nemsokára megtudod – intett az úr. Bort és harapnivalót hozatott, azután
megkérdezte:
– A társad hol lakik?
– Itt, az előttünk levő utcában.
Az úr odahívta a kocsmárost, és elküldte a másikért is. Amikor ez is megjelent, ismét mind a
ketten érdeklődni kezdtek vendéglátójuk kiléte felől, de ez csak ivásra biztatta őket. Amikor aztán
már jó néhány pohárral felhajtottak, a titokzatos úr tíz lat aranyat vett elő a kabátja ujjából, és az
asztalra tette.
– Ez a tiétek – szólalt meg –, csak egy kis szívességet kérek érte.
– De hiszen nem is ismerjük uraságodat – hitetlenkedtek a poroszlók. – Minek köszönhetjük
bőkezűségedet?
– Cangcsouba mentek, nem? – nézett rájuk az idegen.
– Igen, parancsot kaptunk Párduckoponya fegyenc elszállítására.
– Hát ez az. Lu palotaőr vagyok, Kao marsall bizalmasa.
A két poroszló zavartan tisztelgett a nagyúr előtt.
– Nem vagyunk mi affélék, hogy ilyen nagyúrral egy asztalnál ülhessünk – szabadkoztak.
– Bizonyára tudjátok, hogy Párduckoponya ellensége uramnak. Ma vettem uram parancsát, hogy
ezt a pénzt adjam át nektek. Remélem, hogy a kedvére tesztek. Nem is kell messzire mennetek, a
város környékén valami jó, csendes helyen végezhettek Párduckoponyával, szereztek egy hivatalos
papírt elhalálozásáról, jelentitek, ezzel készen is van. Ha esetleg aztán itt, a fővárosban megindulna
valami szóbeszéd, a marsall majd elintézi. Nektek semmi bajotok nem lehet.
– Tartunk tőle, uram, hogy ez így nem megy – rázta fejét Tung Csao. – A fővárosi hatóság
parancsa szerint élve kell átadnunk, nem végezhetünk vele. Meg aztán, nem is olyan öreg, hát mivel
magyarázzuk ki magunkat? Ha valami bonyodalom támad, aligha ússzuk meg szárazon.
– Idehallgass, öreg – csapott a vállára Hszie Pa, a másik poroszló. – Ha a marsall úr
őkegyelmességének úgy tetszenék, hogy haljunk meg mind a ketten, egy mukkot sem szólhatnánk!
Hát még ha ezt az uraságot küldi hozzánk annyi pénzzel! Ne fecsegj annyit. Egyezzünk meg. Hagyd
az emberséges érzelmeidet. Gondolnunk kell a jövőnkre is. Az úton lesz majd egy nagy fenyőerdő,
igen vad helyen, ott biztosan végezhetünk vele!
Azzal be is söpörte a pénzt, és a marsall bizalmasához fordult:
– Legyen nyugodt, uraságod. Nem megyünk, legfeljebb öt állomást, de talán csak kettőt.

Világosan értjük a dolgot.
– Te aztán talpraesett fickó vagy! – vidámodott meg Lu úr. – Ha aztán eljön az ideje, vágjátok ki
Párduckoponya arcából a bélyeget bizonyságképpen. Akkor még tíz aranyat kaptok. Várom, hogy jó
hírrel jöjjetek, csak nehogy valami hiba legyen! – tette hozzá búcsúzóul.
A két poroszló hazavitte a pénzt, szépen megosztoztak, azzal fogták cókmókjukat meg tűz-víz
botjukat, a hivatalos hatalom jelvényét, s a fogdából útnak indították Párduckoponyát.
Hamarosan el is hagyták a várost. Vagy harminc mérföldes út után megálltak pihenni. Ebben az
időben az utak mentén mindenütt voltak fogadók, és a hatósági közegeknek meg a fegyvereseknek
nem is kellett a szállásért fizetni. Így meg is háltak egy fogadóban. Másnap reggeli után tovább
indultak. A hatodik hónapjában járt az év, meglehetősen meleg volt. Párduckoponya annak idején
könnyen vette a botozást, de most, pár nap múlva, a nagy melegben felfakadtak a sebei. Nem volt
szokva az ilyen fájdalomhoz, és meg-megállt menet közben.
– Értelmetlen egy fickó ez – kezdett morogni Hszie Pa. – Több mint kétezer mérföldes út van
még előttünk Cangcsouig. Ha így vánszorog, jó soká érünk oda!
– Elég rossz sorom volt a börtönben – mentegetőzött Párduckoponya –, s a botozást most megint
érzem. Legyenek egy kicsit jó szándékkal irántam!
– Menj csak, ahogy bírsz, ne ügyelj erre az okvetetlenkedésre! – nyugtatta meg Tung Csao.
Hszie Pa azonban egész úton morgott magában, és sértődötten bökte oda:
– Ilyen az ember szerencséje, hogy éppen egy ilyen mihaszna csirkefogóval kell bajlódnunk.
Estére hajlott az idő. Megszálltak hát a legközelebbi fogadóban. A poroszlók letették botjukat,
lerakták cókmókjukat. Párduckoponya is lerakta zsákját, a poroszlókat megelőzve pénzt kotort elő,
vacsorát rendelt mindhármuknak. Hamarosan borozásra került sor. Párduckoponya egykettőre
ittasan dőlt félre, nyakán a kalodával. Hszie Pa vizet melegíttetett, és egy tál forró vízzel odalépett
hozzá:
– Vívómester uram – szólította meg –, vegyen egy kis lábfürdőt, jól alszik majd utána.
Párduckoponya fel akart tápászkodni, de a kalodától nem bírt.
– Majd én megmosom – buzgólkodott álnokul a poroszló, és Párduckoponya tiltakozása ellenére
benyomta mindkét lábát a forró vízbe. A szerencsétlen rab felüvöltött a fájdalomtól. Lába bőre egy
pillanat alatt céklavörös lett, és hólyagok lepték el. A kétségbeesett panaszkodásra még Hszie Pának
állt feljebb:
– Olyat már hallottam, hogy fegyencek szolgálják ki a poroszlókat, de hogy poroszló a
fegyencet? Én itten csupa jó szándékból meg akarom mosni a lábát, és közben nyöszörög! De
hiába! Jó tettért jót ne várj! – és így szitkozódott tovább fél éjszaka. Mondanunk sem kell, hogy
Párduckoponyának keserves éjszakája volt.
Másnap kora hajnalban, még mielőtt a háznép felébredt volna, Hszie Pa tüzet rakott, és reggelit
főzött. Párduckoponya még egész kábult volt, enni sem bírt, de még mozdulni sem, Hszie Pa
oldalba bökdöste botjával, hogy felkelésre bírja. Tung Csao közben előszedett egy pár vadonatúj
gyékénypapucsot, és rászólt Párduckoponyára, hogy vegye fel. A szerencsétlen hiába kereste régi,
kényelmes lábbelijét, már nem találta sehol. Mit volt mit tennie, felvette az új, kemény holmit
puffadt, hólyagos lábára. Kifizették a fogadóst, és útnak eredtek.

A fogadóból elindulva alig tehettek meg két vagy három mérföldet, mikor az új lábbeli
felszakasztotta Párduckoponya lábán a hólyagokat. Már mozdulni sem bírt, vér és váladék ömlött a
lábából, és keservesen jajgatott.
– Gyorsabban, gyorsabban! – förmedt rá Hszie Pa –, mert ha nem, hát felemelem a botomat!
– Könyörüljetek rajtam, poroszló urak! – esdekelt Párduckoponya. – Hogy is merészkednék én
lustálkodni, amikor tudom, milyen nagy út áll még előttünk! De olyan rettenetesen fáj a lábam,
hogy mozdulni sem bírok!
– Majd támogatlak! – lépett melléje Tung Csao. Így mentek aztán négy-öt mérföldet. Mikor
aztán már minden erejének végére jutott, egyszerre csak egy félelmes, rengeteg erdőt pillantottak
meg maguk előtt a reggeli ködben. A Vaddisznós Erdő volt, a legveszedelmesebb hely a Keleti
Fővárosból Cangcsouig vezető úton. Ebben az időben, ha valaki valami gonoszságot akart elkövetni
egy fegyencen, csak adott egy kis pénzt a kísérő poroszlóknak, akik, isten tudja, hány derék
legénnyel végeztek már útközben ebben a rengetegben. A két poroszló csak vezette Párduckoponyát
a végzetes erdő felé.
– Hajnal óta még tíz mérföldet sem tettünk meg – szólalt meg egyszerre Tung Csao. – Mikor
érünk el így Cangcsouba?
– De én nem is bírok már menni – ellenkezett Hszie Pa. – Pihenjünk egyet itt az erdőben. – Az
erdőbe érve lerakták hát poggyászukat, és leheveredtek a fák tövébe. Párduckoponya még egyre
nyögött a sebei okozta fájdalomtól. Egy fának támaszkodott, és úgy dőlt le a földre.
– Nem jó ez úgy, hogy egy lépést megyünk, egy lépést pihenünk – morfondírozott a két poroszló.
– Aludjunk egyet, amíg tovább nem megyünk.
Le is heveredtek, de alig hunyta le Párduckoponya a szemét, a két poroszló máris rákiáltott.
– Mi baj van? – kérdezte Párduckoponya.
– Éppen el akartunk aludni – magyarázta a két jómadár de itt nincs hely, ahová bezárhatnánk, és
félünk, hogy elszöksz. Így nem bírunk nyugodtan aludni.
– Becsületes ember vagyok – húzta ki magát Párduckoponya –, hivatalt is viseltem, tudom, mi
az. Nem szököm meg, ne féljetek!
– Majd még hiszünk neked! – vigyorodott el gúnyosan Hszie Pa. –A biztonság kedvéért meg kell
kötöznünk.
– Mit tehetnék ellene, poroszló urak? – húzta meg a vállát a rab. Hszie Pa máris egy fához
kötözte kezét-lábát, majd pedig mindketten odaugrottak hozzá, és megemelve botjukat, így szóltak:
– Nem akartunk megölni téged. De elindulásunk előtt Lu palotaőr úr átadta Kao marsall
parancsát, hogy végeznünk kell veled, és hogy bizonyítékul vigyük magunkkal arcodról a bélyeget.
Túl sokat jöttünk már idáig is, innét még épp hogy idejében visszaérünk. Ne haragudj ránk,
parancsot kaptunk, nem magunk jószántából tesszük. Nyugodtan halhatsz meg, mához egy
esztendőre megemlékezünk rólad, de most már végeznünk kell veled, mert várnak minket.
Párduckoponya könnyek közt könyörgött:
– Az úton, poroszló uraim, nem volt köztünk semmi egyenetlenség, és most sincsen köztünk
semmi harag! Ha megszabadítotok, sem éltemben, sem holtomban el nem feledem!

– Hagyjuk ezt, hiábavaló beszéd! – intett komoran Tung Csao. – Nincs menekvés.
Hszie Pa már emelte bunkóját, hogy szétrepessze vele Párduckoponya fejét. Szánalmas halál várt
a daliás vitézre, gúzsba kötött kézzel. Mert hát:
Alvilági sötét úton fogadó se vár,
Kósza árnyad ma este már ugyan hova száll?
Hogy végül is mi lett Párduckoponya sorsa, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A NYOLCADIK FEJEZET

amelyben Kis Forgószél maga köré toborozza
a kóbor vitézeket,
Párduckoponya pedig legyőzi párharcban
Hung vívómestert
Ott hagytuk abba, hogy Hszie Pa éppen felemelte bunkóját, hogy szétloccsantsa vele a
vívómester koponyáját. De gyorsabban történtek a dolgok, semhogy szóval követni lehetne őket.
Hszie Pa fütyköse nekilendült, amikor egyszerre csak a fenyőfák közül egy mennydörgő hang
harsant fel, és egy vas zarándokbot úgy csapta félre a fenyegető husángot, hogy az majd a
kilencedik égbe repült. A zarándokbot nyomában pedig egy testes barát ugrott elő.
– Jó ideje leslek már titeket innen az erdőből! – bömbölte.
A két poroszló ijedten hátrált a fekete csuhás, kardos szerzetes elől, aki vasbotját pörgetve rontott
nekik. Párduckoponya egy szempillantás alatt ráismert: Lu volt, Mélybölcsességű. Odakiáltott neki:
– Ne üsd őket tisztelendő bátyám! Beszédem van veled!
Mélybölcsességű lebocsátotta karját. A két poroszló, persze, moccanni sem mert.
– Hagyd azokat – kérte Párduckoponya. – Kao marsall embere, Lu palotaőr hozta nekik a
parancsot, hogy végezzenek velem, mit tehettek hát egyebet? Nem lenne igazság ha megölnéd őket.
Mélybölcsességű elővette kését, és elnyiszálta vele Párduckoponya kötelékeit.
– Hogy a kardvásárlás óta elváltunk, öcsém – kezdte, feltámogatva a foglyot –, csak körülötted
járt az eszem. Amikor aztán elítéltek, a helyemet se leltem, mindenképpen meg akartalak
szabadítani. Megtudtam, hogy Cangcsouba visznek. Puhatolózni kezdtem. A fővárosban a
kocsmáros elárulta, hogy valami úr tárgyal ezekkel a pribékekkel. Rögtön gyanút fogtam, hogy
útközben végezni akarnak majd veled, így a nyomodba szegődtem. Egy fogadóban szálltam meg
veletek, és mindent hallottam az éjjel. Tüstént agyon akartam verni ezt a két jómadarat, amikor
leforrázták a lábadat, de a fogadóban nagy volt a sürgés-forgás, ott nem lehetett. Mikor aztán
elindultatok, előresiettem, hogy itt várjalak be benneteket. Alkalmasabb helyet keresve sem
találhatunk, hogy végezzünk ezekkel a csirkefogókkal.
– Most, hogy már megmentettél, bátyám, ne bántsd ezt a két nyomorultat! – kérlelte
Párduckoponya.
– Hé, jómadarak! – förmedt a két poroszlóra Mélybölcsességű. – Ha nem tekinteném barátomat,
azon nyomban kásává vernélek benneteket, de az ő kedvéért ez egyszer megkegyelmezek! – Majd
övébe tűzte kését, és így folytatta: – Támogassátok csak fel Párduckoponyát, ti mákvirágok, és
gyertek utánam! – azzal felkapta botját, és elindult.
A két poroszló mukkanni sem mert, csak hálálkodva borult Párduckoponya lába elé.
Felszedelőzködtek, és kétoldalt támogatva Párduckoponyát, elindultak. Úgy nekibuzdultak, hogy
még a csomagját is vitték helyette.
Három-négy mérföldes út után egy kis faluvégi fogadóhoz értek. Bementek és az asztal köré
telepedve, ételt-italt rendeltek. Mikor már a bor is előttük állt, a poroszlók megszólaltak:

– Ha szabad kérdeznünk, melyik kolostorból való, tisztelendő atyánk? – próbáltak beszélgetést
kezdeni, de pórul jártak.
– Ugye, szeretnétek tudni, jómadarak – vigyorgott el Mélybölcsességű –, hogy hol lakom, és
miből élek? Szólnátok, persze, Kao Csiunak, hogy intézzen el? Hát én tőle se félek! Ha egyszer
belebotlanék, kapna vagy háromszázat ezzel a bottal!
A két poroszló nem mert válaszolni. Megették, megitták, ami előttük volt, aztán fizettek, majd a
társaság felkerekedett. A falu végén Párduckoponya megkérdezte:
– Merre tartasz, tisztelendő bátyám?
– Ha megölök valakit, a vérét kell látnom, de ha megmentettem, végére kell járnom – idézte a
közmondást Mélybölcsességű. – Addig nem nyugszom, amíg épségben el nem vittelek Cangcsouba.
A két poroszló erre, persze, teljesen kétségbeesett.
Ettől kezdve az úton, ha a Mélybölcsességű menést parancsolt, akkor mentek, ha pihenést, akkor
pihentek, nem volt ellenkezés semmi. Ha jól ment a dolog, akkor csak káromkodott, de ha nem,
akkor ütött is. A poroszlók szólni se mertek, úgy rettegtek tőle. Harmadnap vettek aztán egy kordét,
Párduckoponyát ráültették, és hárman tolták. A két poroszló közben gonoszabbnál gonoszabb
terveket forralt magában, de az élete mindegyiknek nagyon kedves volt, így hát aggodalmasan
követték vezetőjüket. Mélybölcsességű minden fogadónál borral és hússal traktálta barátját. Adott
persze a két poroszlónak is; de valahányszor megszálltak valahol, mindig ezek dolga volt a tűzrakás
és a főzés. Mit is tehettek volna egyebet? Csak titokban zúgolódtak:
– Minket aztán szépen lefülelt ez a barát. Ha maholnap hazatérünk, Kao marsall biztosan végez
velünk!
– Hallottam valami olyat – morfondírozott Hszie Pa –, hogy a Tahsziangkuo-kolostor kertjébe
egy új szerzetes érkezett, valami Lu, a Mélybölcsességű. Biztosan ez lesz az. Odahaza elmondjuk,
hogy ő akadályozott meg minket a terv végrehajtásában, és az egész úton elkísért bennünket, így
meg se moccanhattunk. A tíz aranyat visszaadjuk, aztán keresse Lu palotaőr a barátot, ha kedve
tartja! Csak mi ép bőrrel megússzuk az egészet!
– Igazad van – bólintott Tung Csao. Nem is tárgyaltak a dologról többet.
Hogy ne szaporítsuk a szót, a két poroszló Mélybölcsességű szigorú felügyelete alatt folytatta az
utat. Tizenhét-tizennyolc napi utazás után már csak valami hetven mérföldre voltak Cangcsoutól. Az
út itt már igen forgalmas volt, nem akadt rajta elhagyatott hely. Mélybölcsességű ilyképpen egy
fenyőerdőben letáborozott társaival, és így szólt Párduckoponyához:
– Kedves öcsém! Innen már nincsen messze Cangcsou, az úton is sokan járnak errefelé, és úgy
hallom, hogy elhagyatott helyek már nem akadnak útközben. Búcsúzom most már, de majd még
találkozunk!
– Ha hazamész, tisztelendő bátyám – kérte Párduckoponya – vigyél hírt az apósomnak. Amíg
élek, nem felejtem el jóságodat, hogy megmentettél!
Mélybölcsességű előkotort húsz ezüstöt, és Párduckoponyának adta. Két-két ezüstöt adott a két
poroszlónak is, azzal a megjegyzéssel, hogy most pedig már becsüljék meg magukat. Azok pedig
váltig erősítgették, bizonygatták, hogy ők mindent csak a marsall parancsára tettek, és jóindulattal
viseltetnek Párduckoponya iránt.

– No, jómadarak – tette hozzá még Mélybölcsességű –, van-e olyan kemény a koponyátok, mint
ez a fenyőfa itt? – s azzal, nem is hederintve ijedt hebegésükre, vasbotjával az előttük álló fenyőfára
sújtott. Jó két hüvelyknyi mély sebet ejtett a fa törzsén, és a fa bágyadtan eldőlt.
– Látjátok, gazfickók? – bömbölte a barát. – Ha valami gonoszat forralnátok, hát így jár a
kobakotok! Vigyázz magadra, édes öcsém! – fordult még utoljára barátjához, azzal eltűnt.
A két poroszló leesett állal bámult utána.
– Gyerünk, poroszló urak! – szólalt meg Párduckoponya.
– Ez aztán a szökött barát! –szólaltak meg azok. – egy csapással derékba törte azt a nagy fát!
– Ez semmi – legyintett Párduckoponya. – A Tahsziangkuo-kolostor kertjében egyszer tövestül
kirántott egy fűzfát!
A két poroszló összepillantott. Most már tudták, kivel volt dolguk.
A fenyőerdőből kiérve egy fogadóra bukkantak az országúton, úgy déltájban. Bementek és
leültek. A két poroszló hosszú idő óta most lélegzett először egy kissé szabadabban. De vártak már
egy fél órát, csak nem jött senki megkérdezni, mit óhajtanak. Jó néhány asztal pedig már meg volt
terítve, és a fogadós legényei egyre-másra sürögtek a boroskannákkal. Párduckoponyának végül is
elfogyott a türelme, és az asztalra csapott:
– Hé, fogadós! Ugyan szépen bánsz vendégeiddel! Azért, mert rab vagyok, hát rám se pillantasz?
Pedig nem ingyen ennék a tiedből! Micsoda dolog ez?
– Tudod is te, hogy milyen jó szándékkal vagyok irántad! – mentegetőzött az elősiető kocsmáros.
– Mi van abban jó szándék, hogy se ennem, se innom nem adsz? – mérgesedett fel
Párduckoponya.
– Tudd meg – magyarázta a fogadós –, van itt a falunkban egy gazdag úr, bizonyos Csaj Csin.
Errefelé csak nagyúrnak nevezgetik, a folyók és tavak népe között pedig Kis Forgószél a neve. A
nagy Csou-házból való, Csaj Sicung császár leszármazottja. Amikor az új uralkodóház trónra lépett,
menten kiváltságlevelet adományozott a családjának, úgyhogy senki sem merészelhet beleavatkozni
a dolgaiba, vagy bárminő ügyben őt zaklatni. Az a mulatsága, hogy maga köré gyűjti a jó vitézeket,
mindenünnen az ég alól. Most is vagy negyvenet-ötvenet tart a házánál. Nekünk, kocsmárosoknak
meg külön meghagyta: „Ha száműzött vetődik erre, mondd meg neki, hogy keressen fel, segítségére
leszek.” Ha én adtam volna most neked enned-innod, akkor azt mondta volna, hogy van pénzed, és
nem kapnál tőle semmit. Látod, hogy csak a jó szándék vezetett – fejezte be.
– Még a Keleti Fővárosban – fordult Párduckoponya a két poroszlóhoz – sokat hallottam
emlegetni bajtársaim körében Csaj nagyúr nevét. Hát itt lakik? Nem mennénk el hozzá?
– Ha már így áll a dolog, nem lenne rossz – egyezett bele a két poroszló. Azzal
felszedelőzködtek, és megkérdezték, merre menjenek. A fogadós készségesen elmagyarázta, hogy
még két-három mérföldet menjenek, amíg egy kőhídra nem találnak. Ott térjenek le, és már ott is
vannak.
Az utasok megköszönték a fogadós jóakaratát, és csakhamar ott is voltak a kőhídnál. A hídon túl
egy szépen épített sima útra találtak. A kétoldalt sorakozó fűzfák lombjai közül odalátszott az
udvarház. Négyfelől víz vette körül, a vízparton szomorúfüzek bólogattak, közülük meszelt fal
bukkant elő. Ahogy betértek az udvarházhoz vezető útra, a vizesárok hídján négy-öt szolgalegényt

pillantottak meg, amint éppen hűsöltek a fák tövében. Köszöntötték őket, majd Párduckoponya így
szólt:
– Kedves bátyáim, jelentsétek be a nagyúrnak, hogy egy száműzött érkezett ide a fővárosból.
Párduckoponya a neve, és meg szeretné látogatni, mielőtt folytatná útját száműzetése helyére.
– Nincs szerencsétek – felelték a szolgalegények. – Ha itthon lenne a nagyúr, bizonnyal jól
tartana borral, pecsenyével, még pénzt is adna, de ma reggel elment vadászni.
– Nem tudjátok, mikor jön vissza?
– Nem hagyta meg, mikor tér meg. Lehetséges, hogy elmegy keleti udvarházába, és ott pihen le.
Így nem is merünk biztatni semmi jóval!
– Hát akkor ebben sincsen szerencsém! – sóhajtott Párduckoponya. – Nem találkozhatom vele.
Gyerünk! – szólt társaihoz.
Mentek vagy egy fél mérföldet, amikor a távoli erdő felől egy csapat lovast pillantottak meg,
akik az udvarház felé közeledtek. Köztük lovagolt hófehér, göndörsörényű lovon, egy úrféle is.
Sárkányszemöldöke volt, szeme akár a főnixmadáré, hófehér fogai, vörös ajka. Hosszú bajusza
szájára borult, szakálla volt. Harmincnégy-harmincöt éves lehetett. Fekete selyem hímzett turbánt
viselt, csavart végű dísszel, bíborszínű, mellbe szabott, húzott kabátot, derekán drágakövekkel ékes
övet, lábán arannyal varrt zöld csizmát. Íj volt nála és tegez, emberei élén az udvarháznak tartott
egyenesen.
– Csak nem Csaj nagyúr? – töprengett Párduckoponya, de nem merte megszólítani.
A lovas feléjük fordította lovát, és hozzájuk érve, megszólította őket:
– Ki vagy te, kalodát viselő szerencsétlen barátom?
Párduckoponya sebtében elmondta, hogy kicsoda-micsoda, és hogy került ide.
– Sajnos, nem sikerült találkoznom Csaj nagyúrral – fejezte be mondókáját.
– Elnézésedet kérem, hogy megvárakoztattalak – ugrott le a lovas lováról –, üdvözöllek
házamban. – Azzal mélyen meghajolt előtte.
Párduckoponya nagy sietve viszonozta az üdvözlést, azzal Csaj úr karon ragadta vendégét, és
elindultak az udvarház felé. A szolgalegények szélesre tárták a kapukat. A házigazda egyenesen a
fogadóterembe vezette őket, ahol újabb üdvözlésben volt részük.
– Régen ismerem már vívómester uram hírét – udvariaskodott a nagyúr –, s most, hogy
véletlenül betoppant szerény portámra, egész életem egyik legnagyobb vágya teljesült!
– A nagyúr hírneve az egész világot bejárta már – igyekezett viszonozni az udvariasságot
Párduckoponya –, még csekély személyem is hallott már róla. Mérhetetlen boldogság számomra,
hogy akár mint száműzött is, véletlenül idevetődtem, és megismerkedtem tisztelt személyeddel!
Kis Forgószél a vendéghelyre ültette Párduckoponyát, és hellyel kínálta a két poroszlót is:
Megparancsolta a szolgalegényeknek, hogy hozzanak bort. Csakhamar meg is jelentek pecsenyével,
süteménnyel, meleg bor-ral, meg egy tállal, rajta egy mérő hófehér rizs meg tíz köteg pénz.
– Parasztnépség! – szidta őket a házigazda. – Nem tudtok különbséget tenni? A vívómester úr
jöttére hogy lehet ilyen silány dolgokkal előállni? Azonnal takarítsátok el innét mindezt! Hozzatok

csemegéket és finom bort, aztán vágjatok juhot! Gyorsan, gyerünk!
– Nagyúr – szabódott Párduckoponya, felemelkedve helyéről –, nem érdemlek én ennyit! Annyi
jár csak nekem, amennyi itt van!
– Ne mondj ilyet! – nézett rá Kis Forgószél. – Nem mindennap jár errefelé ilyen nevezetes
személy, hogy vennélek semmibe!
A szolgalegények rohanvást hozták a kért dolgokat. Kis Forgószél rögtön töltött három
csészével, és a vendégek ivásnak láttak.
– Fáradjunk beljebb, vívómester uram – szívélyeskedett a nagyúr –, és foglaljunk helyet! – Ő
maga lerakta fegyverét, s ezzel mind a négyen inni kezdtek. Beszélgettek, mesélgettek egymásnak,
a folyók és tavak vitézei viselt dolgait. Észre sem vették, hogy a vöröslő nap már nyugatra hajlott,
és a szolgalegények mindegyikük előtt dúsan megterítették az asztalt. Volt ott bor, pecsenye,
gyümölcs meg mindenféle tengeri csemege. A nagyúr felemelte csészéjét, háromszor körbejárt a
pohár, aztán kiadta a parancsot:
– Hozzátok a levest!
A leves után megint csak felhajtottak két-két pohárral, amikor egy szolgalegény jelentette:
– Megjött a mester.
– Hívjátok be! – rendelkezett a gazda. – Gyorsan terítsetek neki is!
Párduckoponya felállt, hogy üdvözölje a jövevényt. A „mester” félrecsúszott turbánnal a fején,
kidüllesztett pocakkal lépett be az ajtón.
„Ha mesternek szólítják – gondolta Párduckoponya –, akkor biztosan a nagyúr vívómestere.”
Felugrott gyorsan, és meghajolva üdvözlést mondott. A másik rá se hederített, és nem is viszonozta
üdvözlését. Párduckoponya fel se merte vetni rá a szemét. Kis Forgószél azonban, Párduckoponyára
mutatva, így szólt Hung mesterhez:
– Ez itt a császári gárda vívómestere, a lándzsa és fütykös forgatásában egyaránt járatos
Párduckoponya. Hadd mutassalak be egymásnak.
Párduckoponya e szavakra újabb hajlongásokba kezdett, de Hung mester csak ennyit mondott:
„Ugyan, mit hajlongsz!” Kis Forgószél arcát ezek láttára nem éppen vidámság öntötte el.
Párduckoponya még kétszer meghajolt, és kérte a mestert, hogy foglaljon helyet. A mester megint
csak nem viszonozta az udvariasságot, hanem minden teketória nélkül letelepedett az asztalfőre,
Párduckoponya helyére.
Mondanunk sem kell, hogy a nagyúr ennek megint csak nem örült. Párduckoponyának az
asztalvégre kellett leülnie, a két poroszló mellé.
– Miért traktál a nagyúr ilyen bőkezűen holmi fegyenceket? – kérdezte a mester.
– Ő nem olyan, mint a többi – tiltakozott Kis Forgószél. –A császári gárdából van, miért
fitymálod így le, mesterem?
– Te, nagyúr, annyira kedvedet leled a vívás művészetében – emelte fel hangját fölényesen Hung
mester –, hogy amikor beállít egy éhenkórász száműzött vagy fegyenc, aki már minden fűbe, fába
belekapaszkodna, akkor mind azzal áll elő, hogy „vívómester vagyok!”, hogy jóllakjon nálad, és

pénzhez jusson. Hogy is lehetsz ilyen hiszékeny!
Párduckoponya egy kukkot sem szólt. Kis Forgószél engesztelően válaszolt:
– Nem kell azért mindenkit lepocskondiáznod! Ne szóld le vendégünket!
– Nem hiszek neki – pattant fel bosszúsan Hung mester a háziúr utolsó szavára –, csak akkor, ha
ki mer velem állni egy mérkőzésre.
– Rendben van, rendben van – mosolyodott el a nagyúr. – Mit szólsz hozzá, vitéz uram? – fordult
Párduckoponyához.
– Nem mernék én – húzódozott amaz.
„Na – morfondírozott magában Hung mester –, nem ért a fickó semmihez! Máris meg van
szeppenve!” Annál inkább követelte hát, hogy Párduckoponya álljon ki vele.
A nagyúr látni szerette volna Párduckoponya ügyességét, és azt kívánta magában, bár győzné le
ezt a szájaskodót.
– Igyunk még egy kicsit – mondta –, amíg feljön a hold. Felhajtottak még két-két pohárral,
amikor felbukkant a hold is, nappali fényességgel ragyogva be a szobát. A háziúr felállt:
– Mestereim mérjétek össze fütykösötöket!
„Ez a Hung a nagyúr mestere – töprengett Párduckoponya. – Ha csak úgy leütöm, az nem lesz
nagy tisztesség házigazdám számára.”
A nagyúr, látva Párduckoponya habozását, hozzáfordult:
– Hung mester csak nemrég került hozzám, még nem akadt méltó ellenfelére. Ne utasítsd vissza,
vitéz uram, a kihívást. Én is igen szeretném látni, hogy értitek művészeteteket.
A nagyúr azért mondta mindezt, mert félt, hogy Párduckoponya, őrá való tekintetből, nem meri
majd latba vetni minden képességét. Erre Párduckoponya is megnyugodott, mert megértette, hogy
jó szívvel van iránta.
– Gyere csak, gyere! – kiáltotta felugorva Hung mester. – Hadd mérem össze veled a
fütykösömet!
Valamennyien lementek az udvarra. A szolgalegények előhoztak egy köteg vívófütyköst, és
elébük tették. Hung mester dobta le elsőnek kabátját, övébe tűzte ruhája végét, felkapott egy
fütyköst, tisztelgett vele annak rendje-módja szerint, és elkurjantotta magát:
– Gyere csak, gyere!
– Ragadj fütyköst te is, vitéz barátom! – siettette Párduckoponyát a nagyúr.
– Ne tréfálj, nagyúr! – intette amaz. De mégiscsak fogott egy fütyköst, és a mesterhez fordult:
– Tiszteletre méltó mesterem, hadd részesüljek tanításodban!
Hung mester képes lett volna erre egy kanál vízben megfojtani ellenfelét. Párduckoponya
hatalmasat suhintott botjával, amúgy santungi módra. Hung mester fütyköse süvítve csapott le, mint
a vihar, s a két bajvívó egymásnak rontott. A ragyogó holdfényben már négyszer-ötször is

összecsaptak, amikor Párduckoponya egyszerre csak kiugrott a körből, és pihenésért kiáltott.
– Mester – fordult hozzá Kis Forgószél megütközve –, miért nem veszed elő mesterfogásaidat?
– Vesztettem! – sóhajtotta Párduckoponya.
– De hiszen még össze se csaptatok amúgy igazából – csodálkozott a házigazda. –, hogyan
vesztettél volna?
– Szűk nekem ez a kaloda itt a nyakamon, attól merültem ki – lihegte Párduckoponya.
– Persze, persze, erről elfeledkeztem, pedig így nem igazságos – bólintott a nagyúr, majd
elmosolyodott. – De hiszen könnyű ezen segíteni! – és az egyik szolgalegénnyel előhozatott tíz
ezüstöt. Mikor a pénzt kézhez kapta, a két poroszlóhoz fordult vele:
– Bátorkodom a tisztelt urakat megkérni arra, hogy vegyék le Párduckoponyáról a kalodát.
Kezeskedem, hogy azért hiba nélkül eljut a fegyenctelepre. Hadd ajánljak fel tíz ezüstöt szíves
fáradozásukért.
A két poroszlóra amúgy is mély hatást tett a nagyúr rangja, nem mertek ellenkezni. Helyeselték
is a dolgot, attól se tartottak, hogy a foglyuk megszökik, meg aztán a tíz ezüst is megtette a hatását.
Hszie Pa tüstént le is vette a kalodát.
– Próbáljátok meg még egyszer! – örült meg a nagyúr.
Hung mester azt hitte, hogy ellenfele megijedt tőle, és már úgy gondolta, hogy egy csapással
lerohanhatja. Felemelt fütykössel rontott neki.
– Várj csak! Megállj! – emelte fel kezét a nagyúr. Oda szólította az egyik szolgalegényt, hogy
hozzon elő egy huszonöt latos ezüstöt. Aztán így szólt:
– Nem közönséges dolog a kettőtök mérkőzése! A győztes jutalma legyen ez az ezüst!
Kis Forgószél azt gondolta, hogy Párduckoponya erre már csak előáll minden fortélyával. Az
ezüstöt hanyagul maga mellé lökte a földre. Hung mester, persze, kegyetlenül megdühödött
Párduckoponyára. Az ezüstöt is el akarta nyerni, meg tekintélyét is féltette. Tisztelgett és a
közönség elkápráztatására kivágta fütykösével az „égig csapó láng” figuráját.
„A nagyúr azt szeretné, ha én győznék” – gondolta magában Párduckoponya, és ellenfele
mutatványára a „füvet simítok, kígyót keresek” figurájával válaszolt.
– Gyere csak! – bömbölte ellenfele, és ráemelte a fütyköst. Párduckoponya hátrálni kezdett,
Hung persze utána, és csapásra készült. Párduckoponya észrevette, hogy ellenfelének rossz a
lábtartása. Fogta a fütykösét, és egyet ugrott vele a magasba. Hung mester már nem érte el, a
lendülettől előrebukott, Párduckoponya pedig még ugrás közben felébe kaszálta ellenfele
sípcsontját, úgy, hogy az eldobta botját, és elvágódott.
A nagyúr örömében rögtön bort hozatott. A nézőközönség pedig hangos nevetésben tört ki. Hung
mester alig bírt feltápászkodni, a szolgalegények segítették fel. Nagy derültség közepette oldalgott
el, szégyentől vörös képpel.
A nagyúr ismét becipelte Párduckoponyát a vendégszobába, és újra ivásra került sor. Nagy
huzavona után rátukmálta a jutalmat. Párduckoponya jó néhány napot töltött még a házában,
etették-itatták. Végül, mikor a poroszlók mégis nyugtalankodni kezdtek, a nagyúr nagy

búcsúlakomát rendezett vendége tiszteletére, és elváláskor két levelet adott a kezébe.
A cangcsouj elöljáró jó barátom – mondta. A fegyenctelep parancsnokával és felügyelőjével is
jóban vagyok. Add át nekik ezeket a leveleket, jó szívvel lesznek irántad. – Markába nyomott még
huszonöt lat ezüstöt is, a poroszlók is kaptak ötöt. Az utolsó éjszaka, persze, megint ittak. Hajnalban
aztán, reggeli után, a szolgalegények felkapták mindhármuk poggyászát, és elindultak.
Párduckoponya megint nyakába vette a kalodát. A házigazda kikísérte őket a kapuig.
– Nemsokára küldök majd valakivel téli holmit is! – kiáltotta utánuk.
Déltájban már meg is érkeztek Cangcsouba. A szolgalegények elbúcsúztak tőlük, és
hazaindultak. Ők meg jelentkeztek a hatóságnál, ahol a poroszlók bemutatták a foglyot a
mandarinnak. Az átvette a kísérőleveleket, és megírta az elismervényt, a rabot pedig tüstént
átirányította a fegyenctelepre. Azt nem is kell mondanunk, hogy a két poroszló pedig hazaindult
tüstént a fővárosba.
A fegyenctelepen Párduckoponyát először is egy egyes zárkában helyezték el, hogy ott várja be a
lajstromozás idejét. A régi fegyencek mind összecsődültek az új jövevény látására, és jó tanácsokkal
látták el:
– A parancsnok és a felügyelő két megátalkodott gazfickó, csak a pénzt lesik az embertől. Ha
hajlandó vagy arra, hogy megkend őket, akkor jól bánnak veled, de ha nincs pénzed, akkor
bedobnak a verembörtönbe, és ha megélsz, megélsz, ha nem, hát meghalsz. Ha sikerül megkenned
őket, akkor megúszhatod még a száz kemény botot is, amelyet minden újoncnak meg kell kapnia.
Csak azt kell mondanod, hogy beteg vagy, és halasszák el a botozást. De ha nem sikerül, akkor
bizony lehetséges, hogy nem éled túl!
– Nagyon köszönöm, kedves bajtársak, a kitanítást – hálálkodott Párduckoponya. – Mennyit
kellene adnom nekik?
– Ha biztos akarsz lenni a dolgodban, adj a parancsnoknak is, a felügyelőnek is öt-öt ezüstöt –
mondta a többi rab. Ahogy így beszélgettek, egyszerre csak megjelent a felügyelő.
– Melyik az új száműzött? – kérdezte.
– Én volnék – lépett elő Párduckoponya.
A felügyelő úgy látta, hogy az új embernek nincs szándékában pénzt elővenni, ezért elsötétült
arccal szitkozódni kezdett:
– Te börtöntöltelék! Amiért én nem borultam le előtted, hát nem kegyeskedsz köszönni? Látszik,
hogy a fővárosból jössz! Majd elrántom én a nótádat! Az éhségtől akár ki is rághatod a pofád bőrét,
akkor se menekülhetsz meg! Megátalkodott csirkefogó, az ilyet bottal se lehet agyonütni, nemhogy
korbáccsal! Jó, hogy a kezem közé kerültél! Összetöröm a csontodat! Várj csak, én aztán jól
elintézlek!
Erre a rettenetes szitkozódásra, persze, Párduckoponya nemhogy mukkanni se mert, de még a
fejét se merte felütni. A többi fegyenc ezekre a dörgő szavakra, amelyek egy Buddhát is a nirvánába
küldtek volna, s egy másikat képesek lettek volna világra hozni, persze mind szertefutott.
Párduckoponya megvárta, amíg a felügyelő dühe lecsillapul, akkor elővett öt ezüstöt, és
mosolyogva így szólt hozzá:
– Ne vesse meg, felügyelő úr, kedves bátyám, ezt a csekély ajándékot! – A… a parancsnoknak

küldöd, vagy nekem szántad? – kérdezte meghökkenve a felügyelő, és a pénzre sandított.
– Ez csak a tiéd, bátyám – nyugtatta meg Párduckoponya. –A parancsnok úrnak meg,
megkérnélek, add át ezt a tíz ezüstöt!
A felügyelő rábámult Párduckoponyára, és elvigyorodott:
– Hallottam már jó híredet, vívómester uram! – jegyezte meg. – Mégiscsak derék fickó vagy! Azt
hiszem, Kao marsall keverhetett bajba. Ha most rosszul is megy sorod, ne félj, biztosan szép jövő
áll előtted! Híredből, ábrázatodból ítélve, nem vagy közönséges ember, biztos, hogy előbb vagy
utóbb nagyúr leszel!
– Csak a te könyörületességedben bízom –mondta Párduckoponya mosolyogva.
– Afelől nyugodt lehetsz – nyugtatta meg a fellelkesült felügyelő.
– Itt volna még ez a két levél is – húzta elő a rab a nagyúr két ajánlólevelét is –, nem volnál
szíves átadni őket?
– Miért aggódsz hát, ha egyszer a Csaj nagyúrtól van ajánlóleveled? – rökönyödött meg a másik.
– Ezek a levelek aranyat érnek! Rögtön el is viszem őket, mert mindjárt jön a parancsnok, hogy
felvegyen a lajstromba. Ha majd rád akarja veretni a száz kemény botot, mondd csak azt, hogy az
egész úton betegeskedtél, és még nem gyógyultál meg. Ne félj, majd találok én olyan kifogást, hogy
mindenkit elámítok vele!
– Hálásan köszönöm a jó tanácsot! – hajlongott Párduckoponya, amint a felügyelő a pénzzel és a
levelekkel eltűnt. Aztán felsóhajtott:
– Mennyire igaz, hogy pénzzel még az égbe is eljuthatsz! De azért ez mégiscsak keserves egy
hely!
A felügyelő, persze, csak öt ezüstöt adott át a parancsnoknak, a többit zsebre vágta. A pénz és a
levél átadásakor megjegyezte:
– Ez a Párduckoponya tulajdonképpen derék legény. Csaj nagyúrtól is hozott ajánlólevelet. Kao
marsall keverte őt bajba, és aztán száműzték. Az ügye igazán nem valami nagy eset.
– Ha már Csaj úrtól is van levele, gondját kell viselnünk –vélte a parancsnok, azzal hívatta
Párduckoponyát.
A rab a helyén üldögélt, amikor az őrség szólította:
– A táborparancsnok hívatja az új fegyencet, Párduckoponyát, lajstromba vétel végett!
A parancsnok így szólt az új fogolyhoz:
– Mivel új fegyenc vagy, a császári rendeletek értelmében száz kemény botütés jár neked!
Poroszlók! Húzzátok deresre!
– Hidegrázásom volt az egész úton – vágott közbe Párduckoponya –, és még most sem vagyok
egészen jól. Kérem, halasszátok el a büntetést.
– Látszik is rajta, hogy beteg még most is – nézett végig rajta az egyik poroszló –, tessék
könyörülni rajta.

– Valóban, a fegyenc szemmel láthatóan gyöngélkedik – jelentette ki ünnepélyesen a parancsnok
–, hozzájárulok a botozás elhalasztásához felgyógyulásáig.
– Az Ég Királya Templomába rendelt őr éppen kitöltötte idejét – mondta a felügyelő –,
felválthatnánk ezzel az új rabbal.
Meg is csinálták ott helyben az írást, és átadták Párduckoponyának. Az visszament holmijáért
zárkájába, és elindult az Ég Királya Templomába.
– Látod, Párduckoponya mester, kedvedre teszünk mindenképpen! – nyájaskodott vele a
felügyelő útközben. – Ez a templom a legkényelmesebb hely az egész telepen! Egy kis
füstölőgyújtással meg söprögetéssel jár az egész beosztás. Ha látnád a többi fegyencet! Azokat,
bizony, naphosszat nem kímélik. Ha meg éppenséggel a verembörtönbe kerül valaki, az aztán már
nem is embernek való, ott se élni, se meghalni nem lehet!
– Hálásan köszönöm a kegyes pártfogást – értette el Párduckoponya a szép szavakat, és előhúzott
még két-három ezüstöt. – Megkérhetném kedves bátyámat, hogy szedesse le rólam ezt a kalodát?
– Mindent elintézek – buzgólkodott a felügyelő, bezsebelve a pénzt. Szaladt a parancsnokhoz,
elintézte a rab kérését.
Párduckoponya ettől kezdve a templomban lakott, gyújtogatta a füstölőket, és söpörgetett, egyéb
dolga nem akadt. Észre sem vette, és már negyven-ötven napja ott volt. A parancsnok és a
felügyelő, hogy pénzt kaptak, egyre barátságosabbak lettek hozzá, és hagyták csinálni, amit akar,
még feléje sem néztek. A nagyúr embere is megjött a téli holmikkal és egyéb dolgokkal. Persze, a
tábor többi fegyence is nemegyszer érezte segítő kezét.
Egyszóval, már télbe hajlott az év, amikor egyszer Párduckoponya, nem lévén egyéb dolga, egy
délelőtt kisétált a tábor elé. Séta közben egyszerre csak valaki megszólalt a háta mögött:
–Párduckoponya mester, hogy kerültél ide?
Párduckoponya megfordult és – ebből a találkozásból lett az, hogy:
Lángban, füstben pusztulnak életek,
Hóviharban fut a számkivetett.
Hogy ekkor kivel találkozott Párduckoponya, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A KILENCEDIK FEJEZET
amelyben Párduckoponya szélben és hóban
egy hegyi szellem templomába jut,
Lu palotaőr pedig felégeti a szénapajtát
Amint már mondtuk, Párduckoponyát séta közben megszólította valaki. Amint megfordult,
rögtön megismerte, ki az: Kis Li volt, egy kocsmáros fia. Valamikor a fővárosban Párduckoponya
vette pártfogásába. Amikor egyszer meglopta gazdáját, törvény elé került, és már ítélkeztek is
felette, amikor Párduckoponya közbenjárására kiszabadult. A vívómester pénzt is adott neki, hogy
kezdhessen valamihez. A fővárosban, persze, nem volt maradása, elvándorolt. Ki gondolta volna,
hogy egyszer csak itt ütköznek egymásba?
– Hát te hogy kerülsz ide, öcsém? –kérdezte vissza Párduckoponya is.
– Ahogy kegyes jótevőm, megszabadított – hajolt meg Kis Li üdvözlésképpen –, nem fogadtak
be sehol, így hát nyakamba vettem az országutakat, és végül ide vetődtem. Itt beálltam egy
becsületes kocsmároshoz, bizonyos Vanghoz, aki felfogadott, hogy segítsek neki. Amikor látta,
hogy értem a dolgomat a főzésben, tálalásban, a borok előkészítésében, és hogy a vendégek
kedvelnek, hozzám adta egyetlen lányát. Azóta apám is, anyám is meghalt, mi meg itt, a telep előtt,
vendéglőt nyitottunk. Éppen adósságokat indultam behajtani, amikor megláttalak, jótevőm. Hogy
kerültél ide?
– Ellenkezésbe kerültem Kao marsallal – mutatott az arcán levő bélyegre Párduckoponya bajba
kevert, úgyhogy megbélyegeztek, és ide száműztek. Most az Ég Királya Templomát őrzöm, nem
tudóm, meddig. De ki gondolta volna, hogy veled találkozom itt? – tört ki belőle újból a
viszontlátás öröme.
Kis Li meghívta magukhoz Párduckoponyát. Felesége szíves barátsággal üdvözölte a vendéget,
különösen amikor megtudta, hogy kicsoda.
– Nincs itt semmi rokonságunk – panaszolták –, most, hogy veled találkoztunk, mintha a
mennyekből szálltál volna alá, jótevőnk, vigaszképpen.
– Fegyenc vagyok – szégyenkezett Párduckoponya –, félek, még szégyent hozok rátok a
társaságommal.
– Ki ne ismerné a híredet, jótevőm? – nyugtatta meg Kis Li. – Ne mondj ilyeneket! De hozd
majd el a ruhádat, kimossuk, megfoltozzuk!
Meg is vendégelték Párduckoponyát, csak este engedték vissza a templomba. Másnap ismét
beállítottak hozzá, és meghívták. Ettől kezdve Párduckoponya állandóan bejáratos lett Kis Liék
vendéglőjébe, ők meg állandóan vittek neki ételt a táborba. Párduckoponya pedig, látva, hogy
milyen becsületesek és jó erkölcsűek mind a ketten, némi pénzzel hozzájárult összekuporgatott kis
tőkéjükhöz.
De ne szaporítsuk a szót, térjünk a velejére a történetnek. Hamarosan beállt a tél. Párduckoponya
ruháit Kis Liék már szépen rendbe hozták, megvarrták, megfoltozták, ahol kellett. Egy napon, amint
Kis Li főzés közben éppen kiállt az ajtó elé, egy ember tűnt fel és lépett a helyiségbe, nyomában
rögtön egy másik. Egyikük amolyan katonatisztféle lehetett, a másiknak külseje futárra vallott.
– Ételt, italt parancsolnak? – jelent meg rögtön Kis Li az asztalnál.

Az egyik ember előhúzott egy ezüstöt:
– Ez a tiéd, nekünk meg hozz hamar egy korsó jó bort. Ha majd megjönnek a vendégeink, hozz
majd még gyümölcsöt meg csemegét a borhoz, ne kelljen érte külön szólnunk.
– Kit parancsolnak vendégül látni? – érdeklődött Kis Li tiszteletteljesen.
– Megkérlek, hogy menj a telepre, és kérd meg a parancsnokot és a felügyelőt, fáradjanak ide,
beszélni szeretnénk velük. Ha kérdeznek, mondd azt, hogy egy tiszt hívatja őket, és fontos dolgot
akar sürgősen megtárgyalni velük, egyenesen ezért jött.
Kis Li rohant a fegyenctelepre, és csakhamar visszatért a meghívottakkal. A vendéglőben még
hallotta, amint üdvözölték egymást, és a parancsnok megkérdezte:
Nincs szerencsém ismerni önöket. Szabad talán a becses nevük iránt érdeklődnöm?
– Leveleket hoztunk – tért ki a másik a válasz elől. – Mindjárt megtudtok mindent, de előbb
igyunk!
Kis Li buzgón töltögetni kezdett, majd felszolgálta a gyümölcsöt és a csemegéket. A tiszt egyre
sürgette, majd fogta a csészéjét, és kérte a vendégeket, foglaljanak helyet. Kis Li közben egy
pillanatra sem állt meg, akár a szövőszék vetélője.
A második ismeretlen nekiállt a bort melegíteni. Amikor már vagy tíz pohárral megittak, felrakta
a borosedényt az asztalra és társa így szólt Kis Lihez:
– Majd mi magunk melegítjük a bort. Ne zavarj minket, ha nem szólítunk! Magunkban akarunk
maradni.
Kis Li meghajolt, és szaladt a feleségéhez:
– Te asszony, ezek az új vendégek nem valami bizalomgerjesztőek.
– Ugyan miért nem? – hitetlenkedett emez.
– A beszédjük fővárosi. A parancsnoknak nem mutatkoztak be. Mikor bevittem a bort, hallottam,
hogy a felügyelő Kao marsall nevét említi. Csak nem Párduckoponya mester körül kevernek ezek
valami bajt? Kimegyek a kapu elé vigyázni, te próbáld a hátsó szobából kihallgatni, hogy mit
beszélnek.
– Eredj inkább a telepre – aggodalmaskodott az asszony –, és szólj Párduckoponya mesternek,
hogy lesse meg őket.
– Nem értesz te hozzá – legyintett Kis Li. – Párduckoponya úr elég hirtelen ember, a végén még
leütné a tisztet! Ha idehívom és esetleg kiderül, hogy az a Lu palotaőr van itt, akiről a múltkor
beszélt, azt hiszed, nyugton tud maradni? Akkor aztán mi is beleestünk a csávába! Menj csak és
fülelj egy kicsit, majd meglátjuk, mitévők legyünk.
– No, jól van – egyezett bele az asszony. Hallgatózott vagy egy órát, aztán visszajött, és azt
mondta:
– Ezek úgy összedugják a fejüket, hogy egy szó nem sok, de annyit sem bírtam kivenni a
beszédjükből. Csak azt láttam, hogy a katonatiszt kinézésű úr társa kebeléből egy zacskót vett elő,
és odaadta a parancsnoknak és a felügyelőnek. Nem arany lehetett abban a zacskóban? Csak annyit
hallottam, hogy a felügyelő azt dörmögte: „Mindent vállalok. Így vagy úgy, de végezni fogok vele.”

– Levest hozzanak! – hangzott egyszerre a vendégszobából. Kis Li szaladt vele. Amint belépett,
a parancsnok kezében egy levelet pillantott meg. Rendbe szedte az asztalt, és felszolgálta a levest.
Azok ettek még egy fél órát, aztán súlyos borravalóval búcsúztak. Először a parancsnok és a
felügyelő hagyta el a helyiséget. A két idegen csak utánuk osont el, behúzott fejjel.
Nem sokkal a vendégek távozása után Párduckoponya állított be:
– No, öcsém, látom, megy az üzlet! – köszönt be kedélyesen.
– Kegyes jótevőm – kérlelte izgatottan Kis Li –, éppen indultam volna, hogy megkeresselek.
Fontos és sürgős mondanivalóm van. Ülj le egy kicsit.
– Ugyan mi lehet az? – álmélkodott Párduckoponya.
– Éppen most volt itt a fővárosból két gyanús szerzet – ült le Kis Li vendégével szembe. – Ide
hívatták a parancsnokot és a felügyelőt, és jó sokáig ittak együtt. A felügyelő közben egyszer Kao
marsallt emlegette. Rögtön gyanút fogtam, és lesbe állítottam az asszonyt, hogy hallgassa ki, mit
beszélnek, de olyan halkan susmutoltak, hogy nem hallott belőle semmit. Csak éppen a végén,
annyit, hogy a felügyelő azt mondta: mindent vállalunk, így vagy úgy végezni fogunk vele! Aztán
az idegenek egy zacskó aranyat is adtak a parancsnoknak és a felügyelőnek, aztán megint ittak,
majd elmentek. Nem tudom, mifélék, de élek a gyanúperrel, hogy ellened forralnak valamit,
jótevőm.
– Milyen formájú volt az az idegen? – kérdezte a vívómester.
– Alacsony volt, sápadtképű, bajusza, szakálla nem volt, lehetett vagy harmincéves – emlékezett
vissza Kis Li. – Kísérője se volt valami nagytermetű, annak a képe sötétebb volt.
– Ez a harmincéves Lu palotaőr lesz! –döbbent meg Párduckoponya. – Az a hitvány lator még
ide is elmerészkedik, hogy ellenem ármánykodjék? Csak össze ne akadjak vele, mert sárrá verem
szét!
– Csak őrizkedj tőle inkább! – intette Kis Li. – Nem hallottad még a régi mondást: „Ha eszel,
vigyázz, hogy a torkodon ne akadjon, de ha jársz, vigyázz, hogy lábad meg ne botoljon”?
Párduckoponya azonban éktelen indulatra gerjedt. Elrohanva a vendégfogadóból; első dolga volt,
hogy az utcán egy mészároskést vásároljon magának. Azt övébe dugta, aztán nekiindult a város
utcáinak, keresve ellenfelét. Kis Lit meg a feleségét odahaza, persze, kiverte eközben a hideg
verejték az aggodalomtól, de szerencsére baj nélkül telt el az este. Párduckoponya másnap már
napkeltekor szaladt mosdani, aztán fogta a kését, és megint nekivágott a városnak. Az utcákon
csavargott egész nap, megint Lu palotaőrt keresve, a fegyenctelepen azonban semmi különöset nem
tapasztalt.
– Megint nem találtam semmit – tért be Kis Liékhez.
– Jól is van ez így – nyugtatta meg a kocsmáros. – Csak vigyázz magadra nagyon!
Párduckoponya bement templomába, és átaludta az éjszakát. Aztán néhány napig még rótta az
utcákat, de ellenségének színét se látta, úgy, hogy haragja lassan lecsillapodott.
Hat nappal az ismeretlenek feltűnése után a fegyenctelep parancsnoka behívatta Párduckoponyát:
– Régóta itt vagy már – mondta –, és Csaj úrra való tekintettel elő is kellene léptetnünk. A keleti
kaputól vagy tizenöt mérföldnyire van egy szénapajtája a hadseregnek. Nem lesz ott egyéb dolgod,

mint kezelni a szénát meg az abrakot, aztán pénzt is kereshetsz vele. Eddig egy öreg, kiszolgált
katona vigyázott rá, de most téged helyezünk oda, az öreg meg a templomba kerül. A felügyelővel
mindjárt el is indulhatsz, vedd át a szolgálatot.
– Megyek is – egyezett bele Párduckoponya. A táborparancsnoktól egyenest Kis Lihez sietett:
– Mit szóltok hozzá, a parancsnok kiszemelt a nagy katonai szénapajta gondnokául!
– Van ez is olyan jó, mint a templom – nyugtatta meg Kis Li. – Szénabehordáskor egy kis pénzt
is kereshetsz majd. Ha nem fizetted volna meg őket, nem kaphattad volna meg ezt a megbízatást!
– Ha úgy gondoljátok, hogy nincs benne veszedelem és jó hely lesz – töprengett Párduckoponya
–, akkor mi rejlik mögötte?
– Hagyj fel a gyanakvással, jótevőm! – nyugtatta Kis Li. – Nem lesz ott semmi baj, csak éppen
messze leszel egy kicsit, jó időbe telik, míg meglátogathatjuk egymást. – Ezzel borral kínálták
vendégüket.
Egyszóval elindultak. Párduckoponya fogta cókmókját, kését, fütykösét, és a felügyelővel együtt
búcsút vettek a táborparancsnoktól. Kemény téli idő volt. Sűrű, vörös felhők borították az eget, és
észak felől fújni kezdett a szél, egymásnak kergette a felhőket, és csakhamar sűrűn szállingózni
kezdett a hó. A két utas még kocsmát sem talált útközben, ahol egy kis szíverősítőhöz juthattak
volna. Csakhamar megérkeztek a szénapajtához. Vályogfal vette körül. Kétszárnyas kapuját
kinyitva, belül hét-nyolc szalmatetős kunyhót láttak meg, ezek szolgáltak raktárképpen. Köröskörül szénaboglyák álltak. Az egyik házikóban ott üldögélt a vén hadastyán a tűz mellett.
– A táborparancsnok Párduckoponyát küldte ide, te meg menj az ő helyére, az Ég Királya
Templomába. Add át neki a szolgálatot – szólította meg a felügyelő.
Az öreg fogta a kulcsot, és Párduckoponyához fordult:
– Mindegyik kunyhóban ott van a hivatalos lista az állományról. A szénaboglyák is lajstromba
vannak véve. – Számba vették a dolgokat lista szerint, aztán visszatértek a kunyhóba.
Az öreg összeszedte a cókmókját:
– A parazsas serpenyőt, a tűzhelyet, a fazekat meg a tányért itt hagyom neked – szólt
Párduckoponyához.
– Köszönöm – hajolt meg Párduckoponya. – A templomban megtalálod majd az enyémet.
A vén hadfi végül a falon függő lopótökre kacsintott:
– Ha bort akarsz, keletre innét két vagy három mérföldnyire van egy kis vásáros hely – Azzal a
felügyelővel együtt elbúcsúztak.
Párduckoponya lerakta holmiját az ágyra, aztán leült, és felélesztette a tüzet. A kunyhó hátsó
részén megtalálta a faszénraktárt, rárakott még a tűzre egypár darabot. Aztán felemelte fejét, és
körülnézett. A kunyhó teteje bizony már mindenfelől rogyadozott, befújt a réseken a szél, és rázta,
cibálta az egészet.
Ahogy megint a tűz fölé hajolt, megborzongott a hidegtől, úgy átfázott.
„Az öreg azt mondta – ötlött eszébe hogy két mérföldnyire innen van egy vásározó hely. Mi
lenne, ha elmennék borért?” Pénzt szedett elő, fütyköse végére akasztotta a lopótököt, befedte a

tüzet, fejébe húzta nemezkalapját, fogta a kulcsot, és kilépett az ajtón. Bezárta a kunyhót, majd
leláncolta a nagykaput is. A kulcsot övébe dugva, nagy léptekkel indult el az úton, kelet felé. Lába
alatt csikorgott a hó, mint a kristály. A szél egyre erősebben dühöngött, s a hó is egyre sűrűbben
hullott. Alig tett meg fél mérföldet, egy ódon templomot pillantott meg.
– Végy védelmedbe, ó, szellem – hajolt meg tisztelettel. – Legközelebb papírpénzt égetek neked.
– Megint ment egy jó darabon, aztán megpillantotta a vásártéri sokadalmat. Megállt s egy kerítés
mögött póznát látott szalmacsutakkal az égnek meredni. Befordult a kocsmába.
– Honnét jössz, vendég uram? – kérdezte a kocsmáros.
– Ismered ezt? – dugta Párduckoponya a fogadós orra alá a lopótököt.
– Hiszen ez az öreg hadfié a szénapajtából! – ismert rá amaz.
– Hát persze – hagyta rá Párduckoponya.
– No, ha már te vagy a pajta őre, ülj le egy kicsit. Hideg az idő, igyál egy pohárkával, jó lesz a
szél ellen! – Azzal marhahúst szeletelt, bort melegített, s kínálta Párduckoponyát erősen. Az evett is,
ivott is, megtöltötte a lopótököt, két szelet marhahúst be is csomagoltatott, majd fizetett, és
felcihelődött. Nagy barátsággal búcsúzkodott a vendégszerető fogadóstól, és nekivágott újból a
szélnek. A hó már olyan sűrűn hullott, hogy alig is lehetett látni valamit.
Párduckoponya tiporta a csikorgó havat, szinte belefeküdt a szélbe, úgy rohant hazafelé. Amint
kinyitotta a nagykaput, végtelen elkeseredés töltötte el az elébe táruló látványra. Pedig a mennyei
gondviselés mentette meg az igaz ember életét, amikor a nagy havazásban, míg ő borért ment,
kunyhója összeroskadt a rázúduló hótömeg súlya alatt.
– Most aztán mihez fogjak? – tört ki Párduckoponya kétségbeesetten. Lerakta botját meg a
lopótököt maga mellé. „Talán maradt a parazsasvödörben még egy kis tűz” – gondolta magában, de
ahogy fél testével befurakodott a leomlott falba, azt találta, hogy minden tüzet eloltott a hólé. Az
ágyról nagy üggyel-bajjal előkerítette meleg takaróját. Amikor újra előkerült a romok közül, látta,
hogy már egészen besötétedett.
„Hol gyújtsak tüzet, hol vészeljem át ezt az éjszakát? – töprengett, amikor egyszer csak eszébe
jutott a templom. – Odamegyek – határozta el magát. – Ott valahogy kihúzom az éjszakát, azután
majd meglátjuk.” összecsavarta takaróját, vállára kapta fütykösét a végén lóbálózó lopótökkel,
megint bezárta a kaput, és elindult a templom felé. Ott behúzta maga után az ajtót, és egy nagy
kővel megtámasztotta. Bent a szentélyben egy hegyi isten aranyos páncélba öltözött szobrát
pillantotta meg. Egyik felől az Alvilág egyik bírája állott mellette, a másik oldalon egy kis ördög.
Oldalt egy halom szent papír hevert egy rakáson. Kitekintett. Sehol egy épület a közelben, s úgy
látszott, nincsen gazdája a templomnak sem.
Párduckoponya a papírhalmokra dobta fütykösét és lopótökét. Aztán leterítette takaróját, és
lerángatta magáról havas ruháját. Ledobta kalapját az áldozati asztalra, melléje átnedvesedett
felsőruháját, és szorosan magára húzta a takarót. Aztán szürcsölgetni kezdte a lopótökből a fagyos
bort, eddegélve hozzá a kebeléből előkotort pecsenyét.
Csendben iddogált, amikor egyszerre mintha pattogó tűz hangja ütötte volna meg a fülét.
Felugrott és kilesett a fal egyik hasadékán: hát a pajta már mindenfelől lángokban állt. Ónkéntelenül
is felkapta fütykösét, felnyalábolta ruháját, és rohant volna, hogy nekilát az oltásnak, mentésnek,
vagy hogy segítséget kerítsen, de kívülről váratlanul beszélgetés hangja közeledett. Az ajtó mögé
ugrott hát és fülelt.

Három ember lépteit tudta kivenni. Egyenesen a templomnak tartottak és nyitották volna az ajtót,
de a mögéje támasztott kőtől nem lehetett, így megálltak az eresz alatt. A tüzet nézték.
– Hát ez sikerült – szólt az egyik.
– Csak a parancsnoknak és a felügyelőnek köszönhető mindez – felelte a másik hang. – A
fővárosban be is ajánllak benneteket a marsallnak, nagy embert csinál belőletek! Csang mesternek
most már nem lesz oka a visszautasításra!
– De Párduckoponya is megkapta tőlünk a magáét! – avatkozott bele a beszélgetésbe a harmadik.
– Kao fiatalúr betegsége egy csapásra elmúlik majd ettől!
– Csang vívómester! Az a vén salabakter! – tért vissza a második hang az előbbi témához. –
Hiába próbáltam megpuhítani azzal, hogy a veje már otthagyta a fogát, csak azért sem akarta beadni
a derekát, úgy, hogy a fiatalúr baja csak még súlyosabb lett. Nekünk kellett eljönnünk, hogy véget
vessünk a dolognak. Vége is van már, hála istennek.
– Csak felmásztam a falra – magyarázta újra az első –, csóvát dugtam a kazalba, aztán
meglógtam!
– Már csaknem az egész leégett – jegyezte meg tűnődve a harmadik.
Hallgattak egy darabig, majd egyikük megint megszólalt:
– Hiszen, ha meg is menekült volna, a katonai szénaraktár felgyújtásáért fővesztés jár!
– Gyerünk haza! – unta meg egy másik az ácsorgást.
– Nézzünk körül még – utasította a többieket a másik hang szedjük össze a csontjait, hadd legyen
mit hazavinnünk a marsallnak.
Párduckoponya megismerte a hangokat. Az egyik a felügyelő volt, a másik Lu palotaőr, a
harmadik Madárfejű.
„Megkönyörült rajtam az ég! – gondolta. – Ha nem dől össze az a kunyhó, ott veszek ezeknek a
bitangoknak a kezétől!” Félretaszította az ajtó elől a kőkoloncot, és botjával a kezében, a
beszélgetők közé ugrott:
– Ne fussatok, hitvány gazemberek! – kiáltotta.
Azok hárman futottak volna, de az ijedtségtől földbe gyökerezett a lábuk. Párduckoponya
felemelte fütykösét, és közébük sújtott.
– Kegyelem! ––nyöszörögte kétségbeesetten a moccanni sem bíró Lu.
Madárfejű alig futott tíz lépést, Párduckoponya beérte, és egy csapással leterítette. Megfordult és
most a menekülő Lu után eredt.
– Ne szökj, bitang! – ordította utána. Két-három lépéssel utolérte, és úgy vágta mellbe
fütykösével, hogy elterült a hóban. Eldobva a botot, Párduckoponya ellenfele mellére taposott,
előhúzta kését, és megvillogtatta szeme előtt:
– Hitvány gazember! – szólt a foga között. – Nem volt nekem veled semmi bajom, mért bántál
így velem? Úgy látszik, igaz, hogy „a gaztettet megbocsátják, de a jót, azt megtorolják!”

– Nem én vagyok az oka! – nyöszörgött a földön fekvő. – A marsall parancsa volt, nem
ellenkezhettem vele!
– Aljas, nyomorult! – háborodott fel Párduckoponya. – Gyermekkori jó pajtások voltunk, és most
az életemre törtél? És még hogy nem te vagy az oka? Kóstold meg hát a késemet! – Feltépte foglya
ruháját, és kése egy csapásával felhasította mellét. A vérző sebből kitépte a szívet, majd a májat
vágta ki. Hirtelen megfordult, mert észrevette, hogy a felügyelő feltápászkodik. Elébe ugrott és
ráüvöltött:
– Te fickó, hadd etessem meg veled is a késem aljasságodért! – egyet villant a kés, és a felügyelő
feje elvált törzsétől. Levágta a másik két gazfickó fejét is. Megtörölte kését, és a három fejet hajánál
összefogva, belépett velük a templomba, és az áldozati asztalra helyezte őket, a hegyi isten szobra
elé.
Most, hogy végzett ellenfeleivel, menekülésre gondolt. Magára rángatta ruháját, felkapta
kalapját. A lopótökből utolsó cseppig kiitta a bort, aztán földhöz vágta. Fogta fütykösét, és
nekivágott az útnak kelet felé. Négy-öt mérföldet megtett már, amikor parasztokkal találkozott, akik
a közeli tanyákról vizesvödrökkel, csáklyákkal rohantak a tűzvész felé.
– Siessetek! – kiáltotta oda nekik. – Én megyek a mandarinhoz jelenteni! – Azzal még jobban a
nyaka közé szedte a lábát.
A hóvihar egyre jobban dühöngött. Több mint két órája ment már, egészen összefagyott, már úgy
érezte, nem bírja tovább. Visszanézett. A szénapajták már jó messze voltak. Előtte egy facsoport
sötétlett, a fák közül itt-ott háztetők bukkantak elő a messzeségben. Vastagon feküdt már rajtuk a
hó. A falnyílásokon tűz fénye villant elő. Arrafelé vette hát útját. Amint benyitott az első házba, egy
öreg parasztot látott ott üldögélni, négy-öt suhanccal. A tűz vidáman pattogott.
– Fogadják tiszteletemet! – hajolt meg előttük. – A fegyenctáborból küldtek sürgős üzenettel, de
egészen átáztam ebben a viharban. Engedjék meg, hogy megmelegedhessem. Bocsánatot kérek,
hogy alkalmatlankodom!
– Melegedj csak – intett az öreg –, nincs ebben semmi!
Párduckoponya odatelepedett a tűz mellé. Már megszáradtak valamennyire a ruhái, amikor a tűz
mellett egy jókora csöbröt pillantott meg, s belőle bor illata csapta meg az orrát.
– Van nálam pár darab ezüst – szólalt meg. – Nem kaphatnék egy kis bort?
– Egész éjszaka őrizzük itt ezt a magtárt – felelt az öreg. – Ilyenkor már nagyon hideg is van,
magunknak sem elég a bor, hogy adhatnánk belőle neked is? Tegyél le róla!
– Csak két vagy három csészécskével – könyörgött Párduckoponya –, hogy kibírjam a hideget!
– Hej, te ember, ne bosszants! – mordult rá az öreg. – Jó szándékkal ide engedtünk, hogy
megszárítkozhass, most meg még bort akarsz! Eredj innét, azt mondom, mert ha nem mégy, majd
móresre tanítunk!
– Faragatlan népség! – dühödött meg Párduckoponya is. Fél kezében fütyköst tartott, másik
kezével felragadott egy égő üszköt, és az öreg arcába vágta, aztán botjával a tűzbe csapott, úgy,
hogy az öreg paraszt szakálla abban a minutumban tüzet fogott.
A suhancok felugrottak, de Párduckoponya szétütött közöttük, úgy, hogy jobbnak látták
megfutamodni. Az öreg szaladt legelöl.

„Hát csak elszeleltek! – állapította meg elégedetten. – Most aztán igyunk!”
Két tökhéj merítőkanál maradt a tűzhelyen. Felragadta az egyiket, és nekiesett a bornak.
Egykettőre megitta a felét, aztán fogta a botját, és indult kifelé. A bor azonban annyira a lábába
szállt, hogy csak úgy tántorgott. Alig is tett meg egy mérföldnyi utat, amikor oldalba kapta az északi
szél, és elvágódott egy patakparton. Fel sem bírt tápászkodni, csak ott hevert a hóban.
Közben persze a parasztok, húszegynéhányan, botot, fütyköst ragadtak, és rohantak a magtár
felé. Párduckoponyát már sehol sem találták. Elindultak hát a nyomában, és meg is találták a hóban
fetrengve. Még a botját is elejtette. Persze, rárohantak mindahányan, gúzsba kötötték, és magukkal
hurcolták.
Hogy hova vitték?
Liaoer vizein nyüzsögnek a csónakok,
S a vízparti vár falán sorakoznak harcosok.
Mert így van ez:
Ha elmondom, halál szele fagyasztja meg szívedet,
Csontjaidba dermesztő szél áraszt metsző hideget.
Hogy aztán Párduckoponyát hova hurcolták, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A TIZEDIK FEJEZET

amelyben Csu Kuj a vízparti fogadóban
kilövi jeladó nyilát,
s Párduckoponya havas éjjelen felmegy
a liangsani várba
Párduckoponya, tudjuk, annyira lerészegedett, hogy amint elvágódott a patakparton, fel sem
tudott tápászkodni. A parasztok gúzsba kötötték, és magukkal cipelték egy udvarházba. Érkezésükre
egy öreg paraszt jött elő:
– A nagyúr még nem kelt fel. Ezt a fickót – bökött Párduckoponyára – vigyétek az első szobába!
Már hajnalodott. Párduckoponya feje is kezdett kitisztulni. Ahogy körülnézett, látta, hogy egy
szép, nagy udvarházba került. Tombolni kezdett:
– Ki mert engem megkötözni? – ordította.
Kiabálására a parasztok botot ragadtak és nekirontottak.
– Még te mersz kiabálni? De jól felvágták a nyelvedet! – förmedtek rá. A megperzselt szakállú
öreg vitte a szót:
– Ne szaporítsátok a szót, csak tángáljátok el alaposan. Majd lesz úgyis kihallgatás, ha felkel a
nagyúr! – Nekiestek védtelen foglyuknak, aki moccanni sem bírt, csak torkaszakadtából tiltakozott:
– Hagyjatok már szóhoz jutni, mondanék valamit! – de persze, rá se hederítettek.
– Jön a nagyúr! –jelentette egyszerre egy szolgalegény. A veréstől kábult Párduckoponya káprázó
szeme előtt egy uraság jelent meg. Hátratett kezekkel, lassan sétált oda hozzájuk. Amikor odaért,
megkérdezte:
– Kit vertek itten?
– Tegnap este fogtuk ezt a tolvajt! – vágták rá a parasztok.
Az uraság közelebb lépett a fogolyhoz, és azonnal megismerte. Hátrább parancsolta a
parasztokat, saját kezével oldotta ki a kötelékeit:
– Miért kötöztek így meg, vívómester uram? – kérdezte.
A bámészkodó népség egyszerre, ahány csak volt, annyifelé szaladt. Párduckoponya ekkor
ismerte meg az uraságot. Nem volt az más, mint Csaj Csin, a nagyúr, másként a Kis Forgószél.
– Megmentettél, nagyúr! – rebegte hálásan.
– De hát miért tettek így csúffá ezek a parasztok? – hökkent meg a házigazda.
– Nehéz ezt így egy szóval elmondani – magyarázkodott Párduckoponya, azzal bementek a
házba, és leültek. Akkor aztán elmesélte a történteket.
– Hát téged aztán üldöz a sors, bátyám! – sóhajtott Kis Forgószél a dolgok hallatára. – Hallatlan
szerencse, hogy megmenekültél! De légy csak nyugodtan. Ez itt a keleti udvarházam, maradj itt pár

napig, aztán megtanácskozzuk, mitévők legyünk.
Új ruhát adott Párduckoponyára, és fényesen megvendégelte. Mondanunk sem kell, hogy ott is
maradt jó néhány napig.
Közben legyen mondva, a cangcsoui fegyenctelep parancsnoka bevádolta Párduckoponyát a
három ember meggyilkolásáért és a szénapajták felgyújtásáért. A tartományi mandarin rögtön kiadta
a körözőlevelet, és szétküldte fogdmegjeivel minden faluba, járásba, fogadókba és kocsmákba a
tettes személyleírásával. Háromezer köteg pénzt tűztek ki Párduckoponya fejére. A fogdmegek
minden helyet végigjártak, szimatoltak, tudakozódtak a bujdosó után.
Persze, mikor Párduckoponya megtudta, mi készül ellene, úgy érezte magát, mint aki tűkön ül.
Alig várta, hogy házigazdája hazaérjen, és elébe állt:
– Nem azért, mintha nem marasztalnál igen kedvesen, de szorul a hurok körülöttem, és
csakhamar alighanem rám teszi kezét a hatóság, s ha itt találnak, talán majd még téged is bajba
keverlek, ez pedig nem lenne rendjén! Ha még futja jóindulatodból, adj kölcsön valamicske pénzt,
hogy odábbállhassak. Ha megmaradok, meghálálom neked.
– Ha menned kell – mondta Kis Forgószél –, tudok egy helyet neked. Adnék ajánlólevelet is
veled, jó lesz?
– Ha így körülveszel gondoskodásoddal, nagyúr – hálálkodott Párduckoponya –, tiéd az életem,
rendelkezz vele. Hová menjek?
– Santung-ban, Cicsou mellett – magyarázta a házigazda – van a liangsani mocsár. Több mint
nyolcszáz mérföld is megvan a kerülete, közepén van Jüance vára, a Liaoer vizénél. Három derék
vitéz ütött tanyát benne. A fővezérük Vang Lun, a Fehérgúnyás Diák, az első alvezér Tu Csien, az
Égbemászó, a második meg Szung Van, Felhők Villáma. Ezek hárman összeszedtek vagy hétnyolcszáz betyárt, és rablásból, fosztogatásból élnek. Minden nagy bűnös hozzájuk menekül, és ők
befogadják őket. Jó barátaim különben, levelezgetek is velük. Mi lenne, ha írnék nekik, és hozzájuk
küldenélek?
– Igen jólesik, hogy így gondoskodol rólam – érzékenyült el Párduckoponya.
– De vigyázzunk csak! – intett Kis Forgószél. – A cangcsoui úton láttam, hogy két fogdmeg
javában akasztja ki a körözőleveleket. Az útelágazásnál meg a vámnál két tiszt éppen nagyban
kutatott, vizslatott mindenfelé, és ott állnak lesben. Neked meg éppen arra kell átmenned! –
elgondolkozott. – De van egy tervem, amivel átjuttathatlak – emelte fel a fejét.
– Ha megmentesz, halálomban sem felejtem el! – hálálkodott már előre Párduckoponya.
Kis Forgószél behívatott egy szolgát, megparancsolta neki, hogy a csomaggal induljon el az
úton, és egy bizonyos helyen várakozzék. Aztán felnyergeltette lovait, fegyvert öltött, előhozatta
vadászsólymait és kopóit, lóra ültette embereit, köztük persze Párduckoponyát is, vadásznak
öltöztetve. A vadászcsapat egyenesen a vám felé tartott. Az elébb emlegetett két tiszt ott üldögélt
éppen, és rögtön megismerték Kis Forgószélt. Mikor nem voltak szolgálatban, gyakran fordultak
meg nála, és jó barátságban voltak.
– Megint múlatjátok az időt, nagyúr? – állt fel az egyik.
– Ti meg mit kerestek itt? – szállt le Kis Forgószél a lováról, hogy üdvözölje őket.
– A tartományi mandarin körözést bocsátott ki, személyleírással, egy szökött fegyenc,

Párduckoponya ellen, nagyúr – magyarázta az egyik. – őt lessük itten. Minden utast, vándort,
kereskedőt szigorúan megvizsgálunk, és csak úgy engedjük át.
– De hát itt van Párduckoponya, az embereim között – nevette el magát Kis Forgószél –, hát nem
ismertétek fel?
– Tudod te a törvényt, nagyúr – mosolyodtak el a tisztek –, ilyen még az eszedbe se jutna! Fáradj
csak fel a lovadra!
– Hát ha annyira megbíztok bennem – évődött tovább Kis Forgószél –, visszajövet hozok nektek
egy kis vadpecsenyét! – Azzal lovára pattant, és elbúcsúzott a tisztektől.
A lovas csapat újból nekivágott az útnak. Mentek vagy tizennégy-tizenöt mérföldet, amikor
beérték a csomaggal előreküldött szolgalegényt, aki ott várt már rájuk az út mellett. Párduckoponya
leszállt lováról, levette a vadászköntöst, kicserélte a csomagban levő holmijával, fogta csomagját, és
érzékeny búcsút vett Kis Forgószéltől.
Arról már nem is szólok, hogyan vitt vadpecsenyét visszatérőben Kis Forgószél a tiszteknek,
hanem Párduckoponya, hogy elvált Csaj nagyúrtól, ment vagy tíz napon át. Kemény téli idő volt,
sűrűn havazott, fújt az északi szél kegyetlenül. Hó fedte a tájat mindenfelé. Ő meg csak taposta a
havat rendületlenül. Tizedik nap estefelé a távolban valami víz partján egy kocsmát pillantott meg.
Hó fedte azt is egészen. Arrafelé tartott hát.
Lerázta magáról a havat, félrehajtotta az ajtófüggönyt és belépett. Leült az egyik sarokban,
lerakta a cókmókját, kalapját felaggatta, botját maga mellé tette.
– Mennyi bort hozzak, vendég uram? – kérdezte az elősiető kocsmáros.
– Egyelőre úgy két kancsóval – rendelkezett Párduckoponya, s amikor meghozták a bort,
megkérdezte:
– Mivel vessem meg az ágyát?
– Van finom marhasültünk, hízott libánk, gyenge csirkénk – készségeskedett a kocsmáros.
– Hozz akkor két font marhasültet – rendelkezett Párduckoponya. Mikor ez is meglett, persze a
megfelelő körítéssel, nekilátott a lakmározásnak, evett, ivott.
A kocsma tele volt vendégekkel. Az egyik vendég nagy komótosan kisétált a ház elé, nézni a
hulló havat.
Párduckoponya még hallotta, amint odaszólt a kocsmárosnak:
– Ki az, aki ott iszik? – és őfeléje bökött ujjával. Párduckoponya szemügyre vette az ismeretlent.
Széles karimájú meleg kalap volt a fején, cobolybundát viselt, lábát szűk szarvasbőr csizma
borította. Jól megtermett férfi volt, és láthatóan izmos is, jókora öklökkel. Ott állt csak, őszülő
szakálla lelógott, amint figyelte a hóesést.
Párduckoponya újra bort rendelt, és a kocsmárost is megkínálta vele, aztán megkérdezte:
– Mennyire van még ide a liangsani mocsár?
– Csak egypár mérföldnyire – válaszolta az –, de csak vízi útja van, szárazon nem mehetsz.
Csónakkal lehet csak odajutni.

– Adj egy csónakot! – kérte rögtön Párduckoponya.
– Hol keressek neked ebben a havazásban, éjnek idején csónakot? – méltatlankodott a
kocsmáros.
– Megfizetem jól – vitatta Párduckoponya –, csak vigyél át!
– Semmiképpen sem lehetséges! – jelentette ki a másik.
„Hát most mit tegyek? – kesergett magában Párduckoponya. – Mint vívómester a fővárosban
minden utcasarkon leihattam magam kedvem szerint. Ki gondolta volna, hogy a gaz Kao Csiu így
csapdába csal, hogy bélyeget sütnek a képemre, és ide száműznek a messzeségbe, ahol se családom,
se hazám, és olyan egyedül vagyok, akár az ujjam?”
Nagy elkeseredésében ecsetet és tust kért a kocsmárostól. A bor adta ihlettől vers született. Lázas
ujjakkal rótta a fehér falra:
Nekem, Lin Csungnak szent a becsület,
Mindenki ismeri hűségemet.
Kóbor vitézek közt jár jó hírem,
Ország-világ már hősként emleget.
Hányódó kóró lettem köztetek,
Silány gaz, melyet hajt a fergeteg –
De majd ha egyszer betöltöm vágyamat,
Urának tisztel Santung engemet!

Eldobta az ecsetet, és újra bort kért. Amint a szájához akarta emelni a csészét, a bundás
ismeretlen egyszerre csak odalépett hozzá, és megragadta a vállát:
– Te aztán merész fickó vagy! – súgta a fülébe. – Miket műveltél Cangcsouban, és még itt vagy!
Tudod-e, hogy ma láttam a körözőlevelet, amelyben háromezer köteg pénzt tűztek ki a fejedre?
– Ki vagy te? – hökkent meg Párduckoponya.
– Nem Lin Csung vagy te, a Párduckoponya? – viszonozta a kérdést a másik.
– Engem Csangnak hívnak – füllentett Párduckoponya szorultságában.
– Eredj már! – nevetett a másik. – Hiszen ott a falon a neved, és az arcodon a fegyencbélyeg!
Nem tudsz te engem félrevezetni!
– El akarsz fogni? – pattant fel Párduckoponya szikrázó szemmel.
– Ugyan, ugyan! – mosolygott rendületlenül tovább a másik. – Mit érnék vele?
Azzal hátrafelé indult, a kocsmaudvar vízparti része felé. Egy kis pavilon állt ott. Odatelepedett,
lámpást hozatott, és nagy tisztelettel odainvitálta Párduckoponyát is.
– Hallottam, hogy a liangsani út felől tudakozódtál – vette fel újra a beszéd fonalát. – Csónakot
akarsz, a vitézek közé szeretnél kerülni. Kit keresel ott?

– Megmondom az igazat – enyhült meg Párduckoponya. – Most, hogy űzőbe vett a hatóság, nem
találok sehol menedéket, szorongatnak mindenfelől. Ott biztos helyre találnék a derék legények
közt.
– De akkor – firtatta tovább az ismeretlen – kell hogy valami ajánló írásod legyen valakitől.
– Cangcsouból, Henghaj kerületből egy régi barátomtól hoztam – csapott a mellére
Párduckoponya.
– Csak nem Kis Forgószéltől? – érdeklődött a másik.
– Honnét tudod? – lepődött meg Párduckoponya.
– Csaj úr igen jóban van a vár vezéreivel – mosolyodott el megint az idegen –, állandóan
leveleznek.
Ennek a barátságnak az volt a története, hogy Vang Lun valamikor megbukott az államvizsgán,
és Tu Csiennel együtt Kis Forgószélnél talált támogatást. Ott laktak nála jó sokáig, aztán meg
pénzzel, úti holmival látta el őket, innét volt a nagy barátság. – Hogy nem sejtettem mindjárt, kiféle
vagy! – tört ki Párduckoponyából a csodálkozás. Meghajolt új ismerőse előtt, és úgy kérdezte:
– Szabad becses neved után tudakozódnom?
– Vang fővezér kérne, szeme és füle vagyok – mutatkozott be a másik –, Csu Kujnak hívnak.
Csincsou a hazám, a csinsuji járásba való vagyok. Itt a folyók és tavak vándorai közt csak úgy
neveznek, hogy Szárazföldi Krokodilus. Színleg kocsmát nyitottunk itt a parton, hogy kikémleljük
az utasokat, kereskedőket. Ha valami vagyonos utas vetődik erre, jelentem a várba. Meghallottam,
hogy a felénk vezető utat tudakolod, így hát nem mertem rád tenni a kezemet. Mikor aztán
megláttam a versedet a falon, megismertelek, mert a fővárosból jövők már elhozták híredet. Milyen
szerencse, hogy találkoztunk! Kis Forgószél ajánlólevelével, meg a magad hírével, Vang úr biztosan
nagyon meg fog becsülni! – Halat rendelt, bort hozatott, és megvendégelte Párduckoponyát. Ittak
aztán fél éjszakán át.
– Hogyan lehetne csónakot szerezni, hogy átmenjünk? – kérdezte Párduckoponya borozgatás
közben.
– Légy nyugton, bátyám nyugtatta meg Szárazföldi Krokodilus –, van csónak, csak hadd múljon
el az éjszaka. Hajnalban átviszlek.
Aludni tértek. Hajnalban Szárazföldi Krokodilus felköltötte vendégét. Megmosdottak, aztán
persze borozgatással és pecsenyével kezdték a napot. Még alig hajnalodott, amikor a kém kinyitotta
a pavilon ablakát, előhúzta tarka íját, rátett egy fütyülő nyilat, és kilőtte messze a nádas felé.
– Mit jelentsen ez? – kérdezte Párduckoponya.
– Ez a jeladás – magyarázta a másik. – Mindjárt jön a csónak.
Valóban, nemsokára gyors csónak bukkant elő a nádas közül, és egyenesen a pavilon felé tartott.
Négy-öt betyár evezett benne derekasan. Mikor a csónak odaért, mindketten beszálltak minden
holmijukkal. A betyárok nekiestek az evezőknek, és csakhamar a másik partra értek. A betyárok ott
felkapták Párduckoponya holmiját, és a két vitéz megindult nyomukban a várba.
Párduckoponya körülnézett a parton. Terebélyes fák álltak kétfelől a hegyoldalban. Félúton egy
hűsellő állt. Ahogy elindultak a kanyargós hegyi úton, egyszerre előttük állt a várkapu. A kapu előtt

fegyverek sorakoztak a fal mellett szép rendben: kardok, lándzsák, alabárdok, hajítógerelyek, íjak,
számszeríjak, harci fejszék, a falak megrakva hajítógépekkel és kövekkel. Egy betyár előreszaladt,
bejelenteni őket. Ahogy beléptek a kapun, látták, hogy a falakat belül végig hadijelvények és
zászlók borítják. Még két belső kapun haladtak át, csak úgy jutottak a belső várhoz.
Látta Párduckoponya, hogy négyfelől a meredek hegyoldal és a háromszoros fal szinte
bevehetetlen védelmet nyújt. Legbelül egy négy-ötszáz négyszögöles tükörsima területre értek. A
belső vár főbejárata a völgy felé nézett. Kétoldalt melléképületek állottak.
Szárazföldi Krokodilus a tanácskozó terembe vezette a jövevényt. Középütt, a főhelyen,
karosszékben egy vitéz ült. Vang Lun volt, a Fehérgúnyás Diák. Balján Tu Csien, az Égbemászó,
foglalt helyet, jobbján második alvezére, Szung Van, Felhők Villáma.
A két újonnan jött meghajolt, és üdvözlést mormogott, majd Párduckoponya szerényen kísérője
mellé állt.
– Ez a vitéz itt a császári gárda vívómestere a Keleti Fővárosból, Lin Csung nevezetű, más néven
Párduckoponya – mutatta be Szárazföldi Krokodilus. – Kao marsall ármánykodásai következtében
száműzték Cangcsouba. Ott felgyújtott egy katonai szénaraktárt, harcban megölt három embert,
majd Csaj nagyúrhoz menekült, akit valamennyien igen tisztelünk. Levelet hozott tőle, amelyben
Kis Forgószél kéri, hogy vegyük fel sorainkba a vívómestert.
Párduckoponya elővette kebléből a levelet, és átadta. Fehérgúnyás Diák átvette tőle, és olvasni
kezdte, majd leültette a vendéget a negyedik helyre. Ötödiknek a kém foglalt helyet.
A betyárok bort hozattak.
Amikor háromszor körbe járt a kancsó, a fővezér megszólalt:
– Hogy van Csaj nagyúr?
– Egyre csak vadászni, mulatozni jár – felelte Párduckoponya. A Fehérgúnyás Diáknak
beszélgetés közben egyszerre eszébe ötlött valami.
„Én csak egy, bukott diák vagyok – gondolta –, balsorsomban összeakadtam Égbemászóval, és
idevetődtem betyárnak. Aztán Felhők Villáma is csatlakozott. Sereget gyűjtöttünk, lovakat
szereztünk. A hadimesterséghez nincs különösebb tehetségem, alvezéreim vitézi tudománya is
eléggé hétköznapi. Mi lesz, ha most csak úgy minden teketória nélkül felvesszük ezt az embert? Ez
fővárosi gárdatiszt, vívómester, bizonyára kiváló vitéz. Ha ez kiderül, és esetleg kenyértörésre kerül
a sor, igen előnyös helyzetben lesz, mi meg hogy is mérhetnénk magunkat hozzá? Csupa
kellemetlenség származna belőle. Legjobb lesz szépszerével elküldeni, hogy megmeneküljünk a
későbbi bajoktól. Ej – ötlött az eszébe –, de Csaj úrra tekintettel kell lennünk, nem lehetünk iránta
hálátlanok! De viszont ezt a szerzetet se tűrhetjük meg itt!”
Így töprengett magában, de közben újra bort hozatott. Lakomára terítettek, és hagy
szívélyességgel kínálgatta vendégét. A lakoma végeztével Fehérgúnyás Diák behozatott egy tálat
ötven ezüsttel és két vég durva selyemmel, aztán felemelkedett helyéből, és így szólt:
– Csaj nagyúr beajánlotta ide vívómester uramat a mi nyomorúságos kis váracskánkba. Sajnos,
élelmünk elég szűkösen van, a hely maga sem igen fényes, erőnk is gyenge, félek, előbb-utóbb még
csalódást okoznánk uraságodnak, ami igazán nem volna illendő. Hadd ajánljam fel ezt a csekélyke
ajándékot. Reméljük, szívesen fogadja, és ne nehezteljen ránk, de keressen magának egy nagyobb
várat, hol nyugodtan megélhet.

– Halljátok válaszomat három vezérek – egyenesedett ki Párduckoponya. – Olyan ember volnék,
aki ezer mérföldet megy ugyan a császár után, de tízezret, hogy jó vezérre találjon. Csaj nagyúr
kegyességéből ide kerültem hatalmas váratokba, hogy közétek álljak. Kiváló tulajdonságokkal nem
dicsekedhetem ugyan, de hivalkodás nélkül mondhatom, egész életemben boldog lennék, ha itt
élhetnék halálomig nálatok. Nem azért jöttem, hogy pénzt csaljak ki tőletek. Még egyszer esdeklem
hozzátok, gondoljátok meg, mit végeztek felőlem.
– Igazán ne haragudj – mondta Fehérgúnyás Diák –, kicsike ez a vár, hogy is tudnánk téged is
elhelyezni benne?
– Bátyáim, vezérek – avatkozott közbe Szárazföldi Krokodilus –, ne haragudjatok, hogy
illetlenül közbeszólok. Az igaz, hogy szűkösen vagyunk az élelemmel, de miért ne szerezhetnénk a
környékről? Fa akad a hegyen és a parton bőséggel, mi akadálya annak, hogy akár ezer házat is
építsünk még belőle? És ez a vitéz Csaj úr erős pártfogásával érkezett, hogy is küldhetnénk el, hogy
keressen magának más helyet? Igazán nem volna szép, ha egy napon maga Csaj úr toppanna be és
megtudná, hogy nem fogadtuk be az ő emberét. Aztán meg belevaló ember is, bizonyosan
megmutatja majd, mire képes!
– Miért éppen őt ne fogadjuk be? – kérdezte Égbemászó is. – Csaj úr is megharagudna, ha
megtudná, hogy te, bátyám, nem marasztottad őt nálunk. Hálátlanság is lenne! Sokat köszönhetünk
neki, most meg, hogy valaki az ő ajánlásával jött, hogy küldhetnénk el?
Felhők Villáma is megszólalt:
– Csaj úr kedvéért még az is rendben lenne, ha vezérré választanánk! Ha meg igazságtalanok
lennénk, a folyók és tavak vándor vitézei méltán meg is vethetnének és ki is gúnyolhatnának
minket!
– Nem értitek ti ezt, öcséim! – felelte a Fehérgúnyás Diák. – Az igaz, hogy Cangcsouban ez az
ember nagy bűnöket követett el, de hát hiába, nem ismerjük még őt töviről hegyire. Mi lenne, ha
próbára tennénk?
– Főbenjáró bűnt követtem el – válaszolta Párduckoponya ezért akarok közétek állni. – Mi
okotok van arra, hogy kételkedjetek bennem?
– Ha valóban igaz szívvel akarsz közénk állni – mondta ravaszul a Fehérgúnyás Diák –, adj
bizonyságlevelet!
– Tudok valamicskét a betűvetéshez – jegyezte meg sértődötten Párduckoponya –, adjatok papírt
és ecsetet, megírom én rögtön nektek!
– Nem úgy van az, vívómester uram! – mosolygott Szárazföldi Krokodilus. – Ahány jó vitéz
közibénk akar állni, valamennyitől kérünk ilyesmit. Úgy lesz az, hogy lemész a hegyről, megölsz
valakit és elhozod a fejét, bizonyságul, hogy ne kételkedhessünk benned. Ezt hívjuk mi
bizonyságlevélnek.
– Ez aztán nem nehéz! – vetette vissza Párduckoponya. – Megyek is és lesbe állok, csak attól
tartok, nem jár erre senki.
– Adunk neked három nap haladékot – mondta a fővezér. –Ha azalatt felmutatod a
bizonyságlevelet, befogadunk. De ha elmúlt a három nap, akkor aztán ne haragudj.
Párduckoponya beleegyezett. Ezzel el is váltak. Szárazföldi Krokodilus elindult vissza a
kocsmába, Párduckoponyát pedig szálláshelyére kísérték a betyárok.

Másnap korán hajnalban felkelt, teát főzött, megreggelizett. Aztán felkötötte kardját, kezébe
fogta lándzsáját, és megkérte az egyik betyárt, vezetné le a hegyről. Átevezett egy csónakban a
vízen, és egy csendesebb, elhagyott útrésznél lesbe állt, jön-e valaki. Várt egész nap, de senki sem
vetődött arra. Végtelen elkeseredéssel tért vissza a várba.
– No, hol a bizonyságlevél? – kérdezte a Fehérgúnyás Diák.
– Egy lelket sem láttam – felelte csüggedten Párduckoponya nem tudtam hát megszerezni.
– Ha nem szerzed meg, nem maradhatsz nálunk! – figyelmeztette a vezér.
Párduckoponya felelni sem mert, de gondolhatjátok, hogy nem valami vidáman érezte magát.
Szállására ment, ott evett is valamit, nem is, aztán ledőlt, aludt reggelig.
Másnap megint korán kelt. Megreggelizett a betyárokkal, aztán le a hegyről.
– Gyerünk talán a déli útra – javasolta kísérője. Áteveztek, és Párduckoponya megint lesbe állt
az erdő mellett, de megint csak nem jött arra senki. Ott hevert egészen délig, amikor egy csapat
kereskedő érkezett, lehettek vagy háromszázan, szorosan összetartottak, úgy mentek.
Párduckoponya, persze, moccanni sem mert, várta, hogy elhaladjanak. Ott hevert még aztán jó
ideig, már alkonyodni kezdett, de megint nem látott egy lelket sem.
– Milyen szerencsétlen is vagyok én! – fordult elkeseredetten a vele levő betyárhoz. – Mit
csináljak, ha két napja nem akad az utamba egy magányos utas se?
– Csillapodj, bátyám – nyugtatta amaz. – Van még egy napod. Holnap elmegyünk a keleti
oldalra. – Avval hazamentek.
– No, hogy állunk a bizonyságlevéllel? – érdeklődött újból a fővezér. Párduckoponya meg se
szólalt, csak sóhajtott egyet.
– Hát ez a nap is elmúlt? – nevetett gúnyosan a vezér. – Három napot adtam neked, kettő már
letelt. Ha holnap se lesz semmi, akár ne is lássalak, eredj, keress magadnak más helyet!
Párduckoponya a szállására tért, és végső kétségbeesésében felfohászkodott:
– Nem elég, hogy az ocsmány Kao Csiu tőrbe csalt, és idejutottam, még az ég és a föld is
összeesküszik ellenem!
Elmúlt az éjszaka. Harmadnap reggel összecsomagolta cókmókját, és kísérőjével együtt elindult
le a hegyről, át a vízen, a keleti útra.
„Most aztán, ha ma se sikerül – kesergett magában –, mehetek máshová, odább egy házzal!”
Meglapultak mindketten az út mentén a sűrűben. A nap már majdnem delelőre járt, de még senkit
sem láttak. Szép tiszta idő volt, szikrázott a hó a napfényben. Párduckoponya felkapta fegyverét, és
kísérőjéhez fordult: – Látom már, hogy nem megyek semmire. Vessünk véget a dolognak még
besötétedés előtt! Megyek a holmimért, és odábbállok.
A másik azonban oldalba bökte:
– No – mutatott az útra –, mintha ott jönne valaki!
– Azt a keservit! – kiáltotta el magát Párduckoponya. Valóban, valaki ereszkedett lefelé a
hegyoldalon, és feléjük tartott. Amikor közelebb ért, Párduckoponya előugrott, és megsuhintotta a

kardját. Az idegen elordította magát a veszedelem láttára, eldobta terhét, és futásnak eredt.
Párduckoponya persze utána, de nem tudta utolérni. A menekülő átjutott a hegy túlsó oldalára és
eltűnt.
– Látod, milyen keserves az én szerencsém? – fordult Párduckoponya a betyárhoz. – Három
napig várok, amíg valakire akadok, aztán azt is elszalasztom!
– Igaz, hogy az embert nem sikerült elcsípned – jegyezte meg a másik –, de itt van helyette a
csomagja, az is ér valamit!
– Vidd fel a várba – kérte Párduckoponya –, én meg várok még egy kicsit.
A betyár csakhamar eltűnt a csomaggal a hegyen. Egyszer csak a hegyoldalban egy jól
megtermett legény bukkant elő.
– Megkönyörült rajtam az ég! – sóhajtott Párduckoponya. De a másik ugyancsak forgatta
kezében a lándzsáját, és szitkozódott, mint a jégeső:
– Hitvány latrok, kiirtalak valamennyiőtöket! Hova tettétek a poggyászomat! Ha nyakon csíplek
benneteket, majd meglátjátok, mi az, megcibálni a tigris szakállát! – azzal rohant lefelé, egyenest
neki Párduckoponyának. Az sem volt rest, kiugrott az útra, és elébe állt.
Mi lett volna, ha ez az ember nem mérkőzik meg Párduckoponyával? Azt mondják erre:
Gyűlnek Liangsan mocsarában fehérhomlokú tigrisék,
Vízparti vár belsejében fenevadak sereglenek.
Hogy aztán kivel mérkőzött meg Párduckoponya, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A TIZENEGYEDIK FEJEZET
amelyben Párduckoponya bekerül a liangsani
mocsár betyárjai közé,
Sötétképű pedig a fővárosban kardját árulja
Ott tartottunk, hogy Párduckoponya végigmérte az ismeretlent. Az vörös rojtos nemezkalapot
viselt, fehér szatén utazóruhát selyemövvel, kék-fehér nadrágot, cobolyprémes harisnyát, jak válla
bőréből készült csizmát. Övében kard, kezében lándzsa. Lehetett olyan hét láb és öt-hat hüvelyk
magas. Arcán egy hatalmas, sötét anyajegy, két orcáján vöröses szakáll ütközött ritkásan. Kalapját a
nyakába akasztva, a hátára engedte, mellkasa csupaszra tárva. A kalap alatt hegyben csavart puha
kendőt viselt. Lándzsáját rázva bömbölte:
– Hitvány csibész! Hova tetted a holmimat?
Párduckoponya sem volt éppen jókedvében, hogy feleljen neki. Dühtől kikerekedett szemmel
rontott rá. Az idő kitisztult egészen, ami kevéske felhő volt, az is eloszlott. A patak partján, ahol
álltak, a lábuk alatt ropogó fagyos hó csak növelte harci kedvüket.
Előre-hátra ment a harc. Összecsaptak vagy harmincszor, de egyikük sem bírt a másikkal. Újból
összecsaptak, és már-már, úgy tízegynéhány újabb roham után, a végső összecsapásra készült
mindegyik, amikor kiáltást hallottak a hegyről:
– Hagyjátok abba a harcot, jó vitézek!
Párduckoponya félreugrott a küzdőtérről. Leeresztették a kardjukat, s hát látják, amint jön le a
hegyről Fehérgúnyás Diák, Égbemászó és Felhők Villáma sok-sok betyárral, eveznek át a vízen, és
feléjük tartanak.
– Derék vitézek – szólították meg őket, a közelükbe érve jó fegyveretek még az ördögöket is
elrettentené, olyan ügyesen forgatjátok! Ez itt – mutatták be Párduckoponyát – testvérünk, Lin
Csung, a Párduckoponya. És te – fordultak az ismeretlenhez –, sötét képű bajnok, ki vagy?
– Hadvezérek híres családjából származom – húzta ki magát büszkén az idegen. – Jang miniszter
unokája vagyok, a nevem Jang Cse. A szoroson túlról származom, északnyugatról. Mint még ifjú
ember, megálltam a hadi tudományok vizsgáját. Utoljára a palotában szolgáltam, mint tiszt. Amikor
a Tízezer Év Dombját rakatta a császár, tízünket küldött le a Nagy Tóhoz, hogy hozzunk onnét ritka
virágokat és becses köveket a fővárosba. Éppen a Huanghón hajóztunk terhünkkel, amikor
balsorsunkra a szél felborította hajónkat, és az egész drága rakomány a vízbe veszett. Nem
térhettem vissza a fővárosba, elmenekültem, hogy elbújjak a felelősségre vonás elől. Most
kegyelmet kaptunk. Összeszedtem egy kis pénzt, miegymást. Mennék a fővárosba, hogy a titkos
államtanács-nál valamit intézzek az ügyben. Erre áthaladva, egy parasztot fogadtam, hogy vigye a
holmit, de ti elragadtátok. Nem adnátok vissza?
– Nem Sötétképű Fenevadnak hívnak téged? – kérdezte Fehérgúnyás Diák.
– De igen.
– Gyere fel hozzánk egy kicsit – hívta a vezér –, igyál meg egy pohárral! Visszaadjuk aztán a
holmidat is.
– Ha már ismertek, jó vitézek – egyezett bele Sötétképű –, és visszaadjátok, szívesen iszom
veletek.

– Hallottam már híredet annak idején – tette még hozzá a Fehérgúnyás Diák, amint elindultak –
amikor sok évvel ezelőtt a fővárosban jártam. Hogy most szerencsére találkoztunk, csak nem
eresztelek el csak úgy? Gyere fel, elbeszélgetünk egy kicsit, ne gondolj igazán semmi rosszra.
Áteveztek a vízen, és felballagtak a várba. Elhívták Szárazföldi Krokodilust is, és aztán lakomára
terítettek a tanácskozó teremben. Mondanunk sem kell, a Fehérgúnyás Diák bikát vágatott, bort
hozatott, és finoman megtraktálta az újonnan jöttet.
De ne szaporítsuk a szót. Amint iddogáltak, a Fehérgúnyás Diák ilyesmit forgatott ármányos
elméjében:
„Ha ez a Párduckoponya itt marad, nem bírunk majd vele. Marasszuk merő emberségből ezt a
másikat is, úgysem fognak egymással megférni, és ez kapóra jön majd nekünk.” Ezért
Párduckoponyára mutatva, így szólt Sötétképű Fenevadhoz:
– Ez az öcsénk a császári gárda vívómestere a fővárosból. Lin Csungnak hívják,
Párduckoponyának nevezik. Kao marsall, minthogy nem szíveli a becsületes embereket, vádat
koholt ellene, megbélyegezték és Cangcsouba száműzték. Ott megint belekeveredett valamibe, most
került csak hozzánk. Ha te, tiszt uram, a dolgaid miatt a fővárosba tartasz, nem akarok rád
akaszkodni. Én annak idején otthagytam a tudományt, és a vitézi életet választottam, rabló lettem.
De te is bűnbe esett ember vagy. Hiába kaptál kegyelmet, régi hivatalodat aligha kapod vissza. Kao
Csiu kezében van a hadsereg, gondolod, hogy téged megtűrne ott? Gyere inkább ide a mi
váracskánkba. Vékával mérjük itt az aranyat, ezüstöt, tele a kancsó és a fazék mindig, vitézkedj
velünk! Mit gondolsz erről?
– Köszönet, vezérek, a szíves vendéglátásért – szabadkozott Sötétképű rokonságom van a
fővárosban. Sokat bajlódtak akkor a dolgaimmal, még meg sem háláltam nekik. Gondoltam,
elmegyek hozzájuk is. Remélem – emelte meg a hangját –, a holmimat visszaadjátok, de ha nem,
úgy is jó, megyek üres kézzel.
– Ha nem akarsz maradni, ugyan miért erőltetnénk? – mosolygott szívélyesen a Fehérgúnyás
Diák. – Töltsd itt minálunk az éjszakát, reggel aztán korán útnak indulhatsz.
Úgy is lett. Másnap reggel megitták a búcsúpoharat, aztán egy betyárnak a nyakába akasztották a
vendég csomagját, utána valamennyien lekísérték az útelágazásig, ott aztán elbúcsúzkodtak. A
Fehérgúnyás Diák akarva, nem akarva Párduckoponyát tette meg negyedik vezérnek, Szárazföldi
Krokodilus lett az ötödik.
Sötétképű Fenevad pedig elindult az országúton. Talált csakhamar egy parasztot, aki elvállalta
poggyászát, és így visszaengedte a betyárt a várba. Néhány napi út után meg is érkezett a Keleti
Fővárosba. Megszállt egy fogadóban, kifizette a poggyászvivőt, és útjára bocsátotta.
Teltek, múltak a napok, instanciázott a titkos tanácsnál, intézte volna a dolgát. A magával hozott
pénzzel és holmival akarta levásárolni a büntetést, és elérni azt, hogy visszakerülhessen régi
tisztségébe. A sok drágaság azonban mind elfogyott, amire elérte, hogy ügyében jelentést tegyenek
a tanácsnak, és őt megint beidézzék Kao marsallhoz. Amikor belépett, Kao Csiu éppen olvasta a
jelentést a történtekről, és nagy haraggal fogadta:
– Szóval, tízőtök közül, akik hoztátok a szállítmányt, csak te vesztetted el a rád bízott
küldeményt! És akkor még ráadásul nem is jelentkeztél, hogy megvalljad bűnödet, hanem
szépecskén megszöktél, hogy utol se érhessünk! Most még mit akarsz? Kegyelmet kaptál ugyan, de
amit tettél, annak a neve bűn, és így hivatalt nem kaphatsz! – Azzal egy ecsetvonással áthúzta az
előtte levő iratot, Sötétképűt pedig kidobatta.

A Sötétképű Fenevad végtelenül kétségbeesett. A fogadóba visszatérve, egyre csak kesergett
magában:
„Milyen igaznak bizonyult, amire a Fehérgúnyás Diák figyelmeztetett! De hiába, tisztán kell
megőriznem nevemet, nem hozhatok szégyent apámra, anyámra! Szerettem volna a határvidéken
szolgálni karddal, lándzsával, s őseimhez méltóan teljes erőmből védtem volna hazámat, istápoltam
volna családomat, de most ez a csapás! Kao marsall! Milyen feneketlenül gonosz is vagy, és milyen
embertelenül viselkedsz velem!” – Így tépelődött jó ideig.
A fogadóban maradt továbbra is. Pénzecskéjét lassacskán mind fölélte, úgy, hogy gondolkodóba
esett:
„Hát most már mit tegyek? – töprengett. – Csak drága mívű kardom, ez a családi ereklye maradt
meg egész vagyonomból. Nincs mit tennem, el kell adnom. Kapok érte vagy ezer köteg pénzt, azzal
majd elindulhatok valahová, hogy letelepedjek.”
Fogta a kardot, egy szalmacsomót akasztott rá annak jeléül, hogy eladó, és kiállt vele a piactérre.
Végighordozta a lójártató úton, és elálldogált vele vagy két óra hosszat, de rá se hederített senki.
Délfelé aztán, elunva a lézengést, befordult a Tejúthíd felé, a nyüzsgő sokadalomba.
Nem sokáig álldogálhatott, amikor nagy embertömeg rohant feléje. Körülnézett, hát látta, hogy
futnak valami elől, le a folyópartra, és közben kiabálják:
– Meneküljön, aki tud! Jön a Tigris!
– Ez aztán fura! – lepődött meg Sötétképű. – Az ilyen rengeteg nagyvárosban honnan a csudából
bukkanhat elő tigris?
Ahogy ott állt, és kíváncsian nézelődött, hát látta, hogy egy rossz képű, öles fickó dülöngél
feléje, félig részegen. A főváros egyik leggarázdább csirkefogója volt, Niu-er, akit csak Csupasz
Tigris néven emlegettek. Állandóan belekötött az emberekbe, a legkomiszabb garázdaságokat
követte el, de úgy, hogy még a hatóság sem tudta megrendszabályozni, vagy rátenni a kezét. Ezért
aztán ahol csak meglátták, mindenki tágult az útjából.
Csupasz Tigris megállt Sötétképű előtt, kivette kezéből a kardot, és megkérdezte:
– Mennyiért adod ezt a kardot, ember?
– Őseimtől maradt rám ez a drága mívű fegyver – felelte emez. – Háromezer köteg pénzt kérek
érte.
– Micsoda vacak! – fitymálta Csupasz Tigris. – És ilyen drágán, adod! Harminc garasért már
kapók ilyen békanyúzót, ami vágja a húst, meg a babsajtot is! Mitől olyan kiváló ez a hitványság,
hogy drága mívű fegyvernek titulálod?
– Ilyet boltban nem kapsz – felelte büszkén Sötétképű – ez remekbe készült!
– Ugyan, hogy is készült volna remekbe? – kötekedett tovább a részeg.
– Hát először is – kezdte fölényesen Sötétképű –, vasat, rezet vághatsz vele, csorba se esik rajta.
Másodszor, ha ráfújsz egy hajszálat, menten kettőbe vágja, s harmadszor, ha emberbe vágod, nem
marad rajta vérnyom.
– Aztán mernél vele rezet vagy vasat vágni? – hitetlenkedett a másik.

– Ha akarod, megmutathatom – volt a magabiztos válasz.
Csupasz Tigris leszaladt a híd alá egy fűszerszámos boltba, és három háromgarasossal tért vissza.
Letette a híd karfájára.
– No, fickó – fordult Sötétképűhöz –, ha ezt kettévágod, megadom a három ezrest!
– Ez is valami! – legyintett Sötétképű, azzal feltűrte kabátja ujját, fogta a kardot, megcélozta vele
a kis pénzoszlopot, és egy csapással kettévágta. A bámészkodók tömegén tetszés moraja hullámzott
végig.
– Mit estek hasra ez előtt a vacak előtt! – dühöngött Csupasz Tigris. – Mit is mondtál
másodszorra?
Azt, hogy egy hajszálat is kettévág. Fogsz egypár hajszálat, ráteszed a penge élére, és ráfújsz, hát
menten kettészeli.
– Hát azt aztán már nem hiszem! – tamáskodott a másik. Azzal nyújtotta is pár kitépett
hajaszálát: – Fújj csak rá, hadd látom!
Sötétképű bal kezébe fogta a hajszálakat, rátette szépen a kard élére, majd teljes erejével ráfújt. A
hajszálak kétfelé vágva szálltak szét a levegőben. Újabb tetszés moraja, és a bámészkodók tömege
egyre nőtt.
– A harmadik mi volt? – okvetetlenkedett Csupasz Tigris.
– Emberbe vághatom, és mégse tapad rá vér egy csepp sem – felelte Sötétképű.
– Hát az hogy lehet?
– Hát úgy, hogy gyorsan kell odavágni, akkor semmi vérnyom sem marad a pengén.
– Nem hiszem – rázta a fejét a másik. – Vágd bele valakibe, hadd lássam!
– Itt, a főváros kellős közepén akarsz te embert ölni? – hökkent meg Sötétképű. – Ha nem hiszel
nekem, hozz egy kutyát és megmutatom.
– Embert mondtál, nem kutyát – kötözködött a garázda.
– Ha nem veszed meg – vonta meg a vállát Sötétképű –, úgy is jó. Mit kötözködsz velem?
– Mutasd meg, hadd lássam – erőszakoskodott a másik.
– Te csak azt keresed, mibe akaszkodhatsz bele! Mit huzakodsz velem? Ne rángass engem ideoda!
– Meg mernél engem ölni? – kérdezte kihívóan a gazfickó.
– Nem volt énnékem veled semmi bajom, most sincsen – békítgette Sötétképű. – Ha veled nem
sikerül az üzlet, majd akad más, meglátjuk. Mit érnék vele, ha megölnélek?
Csupasz Tigris megragadta Sötétképű vállát:
– Meg akarom venni a kardodat!

– Akkor ide a pénzt!
– Pénzem az nincs!
– Ha nincs, akkor mit huzakodsz velem?
– De nekem ez a kard kell!
– Én meg nem adom!
– No, vágd belém, te híres!
Sőtétképű dühösen lökte el magától. Az feltápászkodott, és mellbe vágta.
– Tanúságra hívok mindenkit – fordult Sötétképű a bámészkodókhoz. – Nem én kerestem a
kötözködést, csak árultam a kardomat, amikor ez a csirkefogó belém kötött, és megütött.
Az álldogáló népség félt Csupasz Tigristől, nem mert közbeavatkozni.
– Azt mondod, megütöttelek? – acsarkodott Csupasz Tigris.
– Hát agyon is ütlek mindjárt!... – és ütésre emelte öklét. Sötétképű villámgyorsan elugrott,
kardja egyet villant, és Csupasz Tigris homlokától derekáig kettéhasítva vágódott el a földön.
– Nem akartalak belekeverni benneteket – fordult Sötétképű a körülötte állókhoz. – De most,
hogy meghalt, gyertek velem tanúnak a hatóság elé!
Az utca népe csak úgy tódult Sötétképű nyomában, amint a hatóság felé igyekezett. A mandarint
éppen hivatalában találták. Sötétképű, kardjával a kezében, nagy tömeg emberrel a sarkában,
belépett a csarnokba, ott aztán valamennyien térdre borultak, ő meg maga elé tette a kardot, és
beszámolt a történtekről. A kísérő tömeg hangos szóval bizonygatta ártatlanságát.
– Mivel magad jelentkeztél – mondta jóakaratúan a mandarin –, nem kapsz botozást. – Azzal a
nyakába tétette a kalodát, megbízott két tisztviselőt, hogy szedjék össze a tanúkat, maga meg
kiment a vádlottal meg a halottkémmel a tetthelyre, és írásba foglalta az esetet. Utána Sötétképűt
bekísérték a tömlöcbe.
A rabok és börtönőrök, amikor megtudták, hogy Sötétképű megszabadította a várost Csupasz
Tigristől, együtt éreztek vele, és megállapították, hogy derék legény. Kéretlenül pénzt is ajánlottak
neki, és körülvették mindenféle módon. Az utca népe is, hogy Sötétképű ettől az istencsapásától
megszabadította őket, sorra hordta neki a pénzt meg az ajándékokat, és aki csak tehette, közbenjárt
az érdekében.
A vizsgálat vezetője is úgy találta, hogy a vádlott derék ember, és nagy csapástól szabadította
meg a főváros utcáit. Hiszen még Csupasz Tigris családja sem állt elő, mint panaszos! Így hát
enyhének ítélte az ügyet, és így állapította meg a tényállást: „Hirtelen összeütközésből adódó
sebesülés következtében véletlen emberölés.” Ahogy kitelt a fogság, Sötétképűre rávertek húsz
botot, bélyeget tetováltak az arcára, és száműzésre ítélték, az Északi Főváros, Taming melletti
katonai táborba. Drága mívű kardja, persze, a kincstáré lett.
Sötétképűt közrefogta két poroszló, nyakába tették a kalodát, és elindultak vele. Az
Égifolyóhídnál lakó kereskedők nagy halom pénzt gyűjtöttek össze, és amikor odaértek, elébük
álltak, becipelték őket egy kocsmába, és jól megtraktálták borral, pecsenyével Sötétképűt is, meg a
poroszlókat is. A végén teletömték pénzzel a két poroszló markát.

– Derék legény ez – mondogatták nekik –, nagy csapástól szabadította meg a várost. Viseljétek
gondját, és bánjatok jól vele!
– Mi is tudjuk, hogy rendes ember – válaszolták a poroszlók. – Nem is kellett volna, hogy
szóljatok, tudtuk mi már ezt!
Sötétképű érzékeny búcsút vett jóakaróitól, akik az ő zsebét is megtömték pénzzel. Aztán
szállására kísérték, ahol kifizette adósságait, hogy végképpen útnak indulhasson.
Nemsokára meg is érkeztek az Északi Fővárosba, és első nap egy fogadóban szálltak meg. Hogy
szavamat ne tévesszem, a. tamingi katonai tábor parancsnoka a polgári népnek is parancsolt. Igen
nagy úr volt ám Liang Si-csie kormányzó úr, vagy Világ Vitéze, ahogy nevezték! Veje volt a Keleti
Fővárosban székelő kancellárnak, Caj Csingnek!
A két poroszló Liang úr elé vezette Sötétképűt, és átadta a kísérő írásokat. Liang úr, ahogy az
írásokat olvasta, rájött, hogy ismeri ám Sötétképűt még a Keleti Fővárosból. Maga elé hívatta hát,
és apróra kikérdezte, mi történt vele. Sötétképű elbeszélte, hogyan fosztotta meg rangjától Kao
marsall, s szegénységre jutva, hogy akarta eladni drága kardját, és hogy vágta le ezenközben
Csupasz Tigrist. Liang úr igen megörült jöttének, azon módon levétette nyakából a kalodát, és
hivatali szolgálatra rendelte. Azt már nem beszélem el, hogy a két poroszló miképpen ért vissza a
Keleti Fővárosba.
Sötétképűnek ettől kezdve nem volt más dolga, mint hogy Liang úr parancsára álljon. Szolgálta
is urát teljes buzgalommal. Liang úrnak igen megtetszett serénysége, és elhatározta, hogy előlépteti,
megteszi hadnagyának a seregbe, rendes havi zsolddal. Csak abban nem volt bizonyos, hogy vitézei
mit szólnának hozzá. Ezért egy nap kiadta a parancsot vezérkarának, hogy másnapra gyűjtsék össze
a seregeket a keleti külvárosbeli gyakorlótérre vitézi játékra. Előtte való este pedig magához hívatta
Sötétképűt:
– Szeretnélek előléptetni hadnaggyá, rendes havi zsolddal – mondta neki. – Mennyire vagy
járatos a hadi mesterségekben?
– Vitézi származás vagyok – felelte Sötétképű – palotabeli tiszt lettem volna valamikor. Kicsiny
korom óta művelem a fegyverforgatásnak mind a tizennyolc ágát. Úgy esik nekem nagyuram
kegyessége – tette hozzá megilletődve –, mint amikor szétfutnak a felhők, és meglátni a napot. Akár
zablát vethetsz a számba s nyerget a hátamra, nagyuram, azzal is kész volnék szolgálni neked nagy
jóságodért!
Igen örült Liang úr ennek a beszédnek, s meg is ajándékozta pártfogoltját ruhával, páncéllal.
Aznap este más nem is történt.
Másnap hajnalban, a második hónap már közepe felé járván, enyhe szellő fújdogált, és lágyan
sütött a nap. Liang úr elköltvén reggelijét, Sötétképűvel együtt lóra kapott, és elindultak egymás
nyomában a keleti külváros felé. A gyakorlótéren már várta őket a sereg. Liang úr leugrott lováról, s
felmenvén a szemlélőcsarnokba, helyet foglalt ott egy ezüstös zsöllyeszékben. Jobbról-balról ott
sorakoztak mellette tisztjei: a vezérkariak, a népfelkelők és regulárisok, zászlós tisztek, ezredesek,
kapitányok, főhadnagyok, hadnagyok. A csarnok előtt, a mezőn, meg a sereg sorakozott marcona
ábrázattal. A vezénylő emelvényen ott állt a két vezénylő tiszt: Li Cseng, azaz a Mennybéli Herceg,
s Ven Ta, a Pallosos. Olyan vitézek voltak ezek ketten, hogy tízezer férfi se állhatott volna meg
velük szemben. Sorra vezényelték a csapatokat, hogy jöjjenek tisztelgésre Liang úr elé.
Legelőször is sárga zászló lebbent a vezénylő emelvényen. Mint a mennydörgés, dördült meg
harminc rézdob az emelvény két oldalán. Háromszor bőgtek fel a tarka kürtök, háromszor dördültek
meg a dobok, és néma csend lett a mezőn. Ahogy aztán felrepült a csendre intő zászló az

emelvényre, vigyázzba merevedett mind az öt sereg. Vörös vezénylőzászló intett felülről, s kettős
rendekbe álltak a katonák, keményen markolva fegyverüket. Most meg fehér zászló adott jelt, s
előre lépett a lovasság, kantárszáron fogva a paripákat.
Liang úr parancsot adott, hogy hívassak elő Csou Csin hadnagyot. A jobbszárnyról elővágtatott
egy lovas, a csarnok előtt leszökkent lováról, a földbe vágta lándzsáját, és mennydörgő hangon
köszöntötte a vezért.
– Mutasd be vitézi ügyességedet! – parancsolta Liang Si-csie.
Csou Csin kapta lándzsáját, lovára pattant, s a csarnok előtt elkezdett vágtatni körbe-karikába.
Jobbra fordult, balra hajlott, s forgatta lándzsáját nagy művészettel. Tetszés morajlott végig a
seregen.
– Sötétképű! – szólt most emberéhez Liang úr. – Tudom, hogy palotabeli tiszt voltál valamikor a
Keleti Fővárosban, s csak vétkedért száműztek ide. Most válik el, lator rabló vagy-e, vagy pedig
derék hazafi! Meg mersz-e mérkőzni Csou Csinnel vitézi viadalban? Ha legyőzöd, megkapod az ő
rangját!
– Nem ellenkezhetem nagyurammal – felelte Sötétképű –, teljesítem a parancsot.
Liang úr megparancsolta, hogy hozzanak neki harci paripát és fegyvereket. Sötétképű a csarnok
megett felszerelkedett, felöltötte az este kapott páncélt, sisakban, íjjal, lándzsásan lóra szállt, s a
csarnok elé vágtatott.
– Törjetek lándzsát előbb! – volt Liang úr parancsa.
– Még ez a fegyenc akar velem lándzsát törni? – szitkozódott Csou Csin. Ki is gondolta volna,
hogy mekkora megsértése ez annak a derék vitéznek, aki vele viadalra készült!
Ha nem lett volna meg ez a vitézi próba, hogyan is jutott volna Sötétképű oda, hogy
Lovasoknak sűrűjében hallassa hírét-nevét,
Ezres sereg közepette nyerje első érdemét?
Hogy aztán Sötétképű és Csou Csin mérkőzéséből ki került ki győztesen, azt majd más
alkalommal halljátok meg.

A TIZENKETTEDIK FEJEZET
amelyben Sötétképű az Északi Fővárosban megküzd
a vitézi hírért,
s Gyors Csata a keleti külvárosban verekszik érdeméért
Hogy tovább folytassam a történetet, Csou Csin és Sötétképű, ott ülvén lóháton a két vezénylő
emelvény tövében, már éppen indult volna, hogy egymásnak mérje lándzsáját, amikor Ven Ta, a
Pallosos, dörgő hangon megálljt parancsolt. A vezénylő tiszt fellépett a szemlélő-csarnokba, Liang
úr elé:
– Kegyelmességed döntését kérem – szólott hozzá. – Nem tudni még ugyan, hogy e vitézi
viadalban ki lesz a különb, de a kard és a lándzsa könyörtelen szerszám, rabló s ellenség irtásához
illő inkább. Most pedig seregbéliek mérkőznek mind a ketten, s félek, tán baj esik, ha könnyebb,
akkor is rokkantság, ha meg nehezebb, még halál is! Ez pedig nem jó a seregnek. Vetesd le a
lándzsák hegyét, bugyoláltasd végüket nemezbe, azt kenesd meg mésszel. Lóra szállván, ha
mindkettő fekete ruhában van, az marad vesztes a végén, amelyiké jobban teli lesz fehérrel.
– Igen, így lesz ez jól – egyezett bele Liang Si-csie, és kiadta rá a parancsot. A felszerelkezés
megtörténtével a két vitéz az arcvonal elé vágtatott. Csou Csin lovát ugratva, lándzsáját meresztve,
egyenest nekiindult Sötétképűnek. Sötétképű is megcsapkodta jó paripáját, megpörgette kezében
lándzsáját, s indult a harcra Csou Csin ellen. Vágtattak erre, vágtattak arra a harcosok sorai előtt,
kerültek-fordultak, hol itt csaptak össze, hol ott rontottak egymásnak. A vitéz a nyeregben a társával
vívott, alatta a lova a másiknak lovával. Összecsaptak már vagy negyvenszer, ötvenszer – s lám,
Csou Csin ruhája mintha babsajtban fürdött volna, harminc-negyven helyen tele volt fehérrel,
Sötétképűnek meg csak bal lapockáján virított fehér folt. Örült ám Liang úr!
Hívatta fel a csarnokba Csou Csint, s a harc nyomai láttán így szólott hozzá:
Ha csak ilyen bajvívó ügyességgel tett meg téged elődöm hadnagynak a seregbe, hogy tudtál te
harcba menni, háborút viselni Hogyan lett belőled hadnagy, rendes zsolddal? Add át a rangod
ellenfelednek!
Li Cseng vezénylő tiszt, a Mennybéli Herceg, azonban Liang úr elé járult:
Csou Csinnek nem igazán mestersége a lándzsával vívás, jobban ért ő a lóhátról nyilazáshoz.
Kedvetlenséget okoz a seregben, ha csak így leteszed rangjáról! Mi lenne, ha megmérkőznének
nyíllal is?
– Helyes a szavad – intett Liang úr, s kiadta a parancsot, hogy a két vitéz vívjon meg nyíllal is. A
parancsra a vitézek földbe szúrták lándzsájukat, s felkötötték puzdrájukat, tegzüket. Sötétképű
előhúzta puzdrájából hosszú íját; felajzotta, lovára pattant, s a csarnok elé vágtatva, felállt a
kengyelben, és meghajolt Liang úr előtt:
– Kegyes uram – szólalt meg –, ha elröppen a nyíl, nem ismer irgalmat. Kérem magas parancsát,
mert félek, hogy seb esik.
– Miért gondol a vitéz sebre, ha bajt vív? – felelte Liang úr. – Majd segít a vitézi ügyesség,
halálról szó se essék!
Sötétképű visszavágtatott hát a hadsor elé. Li Cseng azonban felemelte szavát, s meghagyta a két
vitéznek, hogy kössenek hátukra pajzsot a nyíl ellen. Felkötvén a pajzsot, Sötétképű így szólt
ellenfeléhez:

– Lőj rám te hármat előbb, aztán majd én tereád.
Csou Csin ezek hallatára nagy gyűlöletében csak azt sajnálta, hogy nem lőheti mindjárt keresztül
a másikat. Sötétképű azonban, vitézek ivadéka lévén, tudta már, hogy vége ellenfele vitézségének, s
rá se hederített.
A vezénylő emelvényen kék zászló lebbent. Sötétképű megcsapkodta lovát, s elvágtatott délnek.
Csou Csin is nekieredt, a nyereggombra akasztotta a kantárszárat, baljába ragadta íját, jobbjával
elővont egy nyílvesszőt, és teljes erejéből megfeszítve íját, kilőtte ezt Sötétképű háta közepének. Az
meg, hogy meghallotta maga mögött a húr pendülését, mint a villám, lecsúszott a kengyelben lova
mögé, s a nyíl elsüvített a levegőben. Csou Csin, látva a kudarcát, hogy az első lövést elsiette,
hamar másik, nyílvesszőt kapott elő, s megvárva, míg közelebb ért ellenfeléhez, megcélozta újra a
háta közepét. Hallotta is Sötétképű, hogy jön a második, de ezúttal nem csúszott le a lova mögé:
ahogy jött a nyíl, sebesen, mint a szél, csak kapta íját, és odacsapott vele, hát a nyílvessző csak
lehullt ártalmatlanul a fűbe.
Csou Csint a második kudarc láttán teljesen elfogta az indulat. Sötétképű lova mára térség szélén
járt; most gazdája megfordította, s egyenest a csarnok felé vágtatott vele. Csou Csin utánaeredt,
hogy közelébe férkőzhessen. Csattogott a zöldellő, illatos fűben a nyolc lópata, mintha cintányért
vertek volna, száguldottak a lovak, mint a sebes forgószél. Csou Csin elővonta a harmadik nyilat,
íjára helyezte, s minden erejét összeszedve, rebbenés nélküli, kimeredt szemmel bocsátotta útjára,
megint csak ellenfele háta közepébe. Sötétképű a húr pendülésére megfordult a nyeregben, s a feléje
tartó nyílvesszőt villámgyors mozdulattal elkapta a levegőben. Azzal nekieresztve lovát, a csarnok
elé vágtatott, s ott a földre dobta.
Liang úr nagy örömmel adta ki a parancsot, hogy most Sötétképű lőjön. A vezénylő emelvényen
meglóbálták a kék zászlót, Csou Csin ledobta íját, nyilát, kezébe ragadta pajzsát, és délnek
vágtatott. Sötétképű megeresztette kissé lova nyeregszíját, megnyomta oldalát combjával, s
megindult a ló, mint a förgeteg. Sötétképű először csak úgy üresen megpengette íját. Csou Csin az
íjhúr pendülésére megfordult, és maga elé rántotta pajzsát, hogy a lövést fogadja – a nagy semmire.
„Ez a fickó csak a lándzsához ért – mormogta kajánul magában –, az íjhoz aligha. Na, várj csak –
füstölgött magában –, ha másodszorra is csak ennyit tudsz, úgy legorombítalak, hogy még én leszek
a győztes!”
Lova közben már a térség déli végén járt. Megfordult hát, s a csarnok felé igyekezett. Ellenfele
lova is utána fordult. Sötétképű elővett egy nyílvesszőt, íjára helyezte és elgondolkozott:
„Ha a háta közepébe találok – ötlött az eszébe –, a végén még kárt teszek az életében. Nincs
énnékem vele semmi bajom, úgy lövöm hát csak meg, hogy nagy baja ne essék.” Bal keze olyan
szilárdan állt, mintha a Tajsan hegyét támasztaná, de jobbja olyan lágyan emelte a nyilat, mintha
gyermeket ölelne. Karikába hajlott az íj, akár a telihold, s elsuhant a nyíl, akár a hullócsillag. Lassú
a szó az elmondásra, gyorsabb volt az, ami történt; megállt a vessző Csou Csin bal vállában. Az
csak a levegőbe kapott, s lefordult lováról, mely üres nyergével riadtan ügetett a csarnok mögé. A
katonák rohantak felemelni a sebesültet.
Nagy volt ám megint Liang úr öröme! Szólította is rögtön a sereg írnokait, írják meg az írást:
Sötétképű hadnagy lép Csin helyébe. Sötétképű is határtalan örömmel ugrott le lováról, úgy
köszönte meg urának kegyét. De ekkor hirtelen a lépcső bal Oldalára hágott fel egy vitéz, és így
kiáltott:
– Hagyd csak a hálálkodást! Előbb velem mérkőzz meg!
Sötétképű odafordult. Hét láb magas legény állott előtte, kerek arcú, nagy fülű, vastag ajkú,

szegletes szájú. Két ágban lógott bajusza, délceg volt a járása, kemény a tartása. Hangos szóval
tisztelgett Liang úr előtt, majd így szólt hozzá:
– Csou Csin még fel sem gyógyult betegségéből, nem tért még magához, ezért maradt csak alul!
Szeretném összemérni én is Sötétképűvel kevéske vitézi tudásom. Ha egy hajszálnyit is alul
maradnék a küzdelemben, az én rangom add neki, ne a Csou Csinét; nem bánom, ha otthagyom is a
fogamat!
Liang úr rögtön megismerte az új bajvívót: főhadnagya volt az, Szo Csao. Vakmerő, villámgyors
vitéz, ki a hazáért odaadta volna életét, s mindig elől járt a harcban. Ezért is nevezték Gyors
Csatának.
Li Cseng vezérlő tiszt is a csarnokba lépett:
– Sötétképű palotabeli tiszt volt, nagyuram – magyarázta Liang úrnak –, kellett hogy jól értsen a
fegyverforgatáshoz! Csou Csin nem volt neki méltó ellenfele. Akkor derülhet csak ki vitézi
kiválósága, ha megmérkőzik Gyors Csatával!
„Én mindenképpen előléptetem Sötétképűt – gondolkozott Liang úr –, de úgy látszik, a seregnek
nem tetszik. De ha most Gyors Csatát is legyőzi, egy szavuk sem lehet!”
– Megmérkőznél Gyors Csatával? – kérdezte Sötétképűtől.
– Nagyuram szava parancs – felelte a vitéz.
– No, akkor eredj a csarnok végébe, s válts fegyvert, páncélt – adta ki a parancsot Liang Si-csie,
s meghagyta a fegyvertárosnak, adja ki neki a teljes fegyverzetet. Azután hozzátette:
– Saját harci paripámat adom neked a viadalra. Vigyázz, mert Gyors Csata nem akármilyen
vitéz!
Li Cseng meg így szólt Gyors Csatához:
– Nehéz viadal áll előtted. Csou Csin, akinek mestere voltál a vitézi életben, már kudarcot
vallott. Ha te sem bírsz megállni Sötétképű előtt, oda a híretek a seregben! Van egy harchoz szokott
derék lovam, odaadom most neked egy teljes fegyverzettel. Vigyázz, légy olyan gyors, mint mindig
a harcban!
Liang úr felkelt helyéről, s kijött a csarnokból. Szolgái utána cipelték ezüstös zsöllyeszékét, s a
terasz elejében állították fel. Oda ült le, hogy jobban lássa a viadalt. Szolgálattevői, akik két sorban
álltak mellette jobbról-balról, háta mögé állították az ernyőtartó szolgát egy három ernyős, ezüst
varázstökkel koronázott teabarna selyemernyővel, hogy hűset tartson a nagyúrnak. A vezénylő
emelvényen kiadták a parancsot; vörös zászló emelkedett elsőnek. Megdördültek kétoldalt a
rézdobok, akár a mennydörgés, s lenn a téren a két hadsorban megszólaltak az ágyúk. Gyors Csata
erre beugratott a sorba, odaléptetett az egyik zászló alá. Sötétképű ugyancsak, a másik oldalon.
Most sárga zászló lebbent, újabb mennydörgő robaj. Pisszenni sem mert senki a téren. Gong hangja
kondult, fehér zászló mozdult, s némán, moccanás nélkül állt a két hadsor.
A vezénylő emelvényen meglengették a kék zászlót. Feldübörgött a csatára hívó harmadik
dobszó, s a bal oldali hadsorból elővágtatott Szo Csao főhadnagy, a Gyors Csata. Csengett-bongott
lószerszáma, lova kényesen rakta lábát, s ahogy markolta fegyverét, meglátszott, hogy vitéz tetőtől
talpig! Lám: oroszlános acélsisak a fejében, vörös bóbitával; testén leveles vaspáncél, derekán
aranyos öv állatfejekkel kiverve; szívét elől-hátul két bronztükör védte. Vörös selyem virágos
kabátot húzott magára, melyet a nyakánál puha zöld selyemkendővel kötött meg, lábát ferde vágású

lovaglócsizma szorította. Balján függött íja, jobbján tegze, jobbjával aranyos csatabárdját emelte,
délcegen ülte meg Li Cseng sok harcot megjárt hófehér paripáját. De megnyílt a jobb hadsor, s
elővágtatott Sötétképű! Csengett-bongott lószerszáma, keményen tartotta lovát, s ahogy lándzsáját
előreszegezte, kitetszett, hogy igazi hős! Lám: harmatgyöngy szóró, nappal szikrázó vert acél
sisakban, kék bóbitával, szilvavirág-mintás leveles páncélban, vörös páncélos öv a derekán, elöl
hátul oroszlánfejek védték a szívét. Fehér selyem virágos kabátban volt, bíborszínű lengő övvel,
lábán magas szárú sárga csizma. Bőrfogantyús íja és hegyes nyilai az oldalán. Acélhegyű, csupa vas
lándzsáját előreszegezte, jól megülte Liang úr tűzvörös, ezer mérföldet futó, széllel nyerítő
paripáját. A két sereg csak némán mutatta gyönyörködését bennük: meg se indult még a viadal, s
máris látszott, mekkora vitézek.
A déli oldalról zászlós tiszt közeledett, kezében arannyal cifrázott parancshirdető zászlóval.
Elébük érve, megállította kihirdette:
– A vezér parancsa az, hogy szedjétek össze minden vitézségeteket! Aki hibát vét, büntetés a
része, a győztesé nagy jutalom!
A két bajnok a térség közepére vágtatott. Összecsapott a két paripa, magasba lendült a két
fegyver. Gyors Csata nekidühödten forgatta csatabárdját, s nekirontott Sötétképűnek; Sötétképű
meg baljós tekintettel pörgetve ördögi lándzsáját, vágtatott ellenfele elébe. Ott a tér közepén, a két
vezénylő emelvény előtt, egymásnak ment a két vitéz, megmutatták minden vitézségük. Kerültekfordultak, hol egymásnak, hol vissza; szinte nem is látszott, kié-kié a négy harcos kar, melyikmelyik lóé a nyolc lópata. Összecsapott a két bajvívó ötvenszer is már, s csak nem győzött egyik
sem, nem vallott kudarcot egyikük sem. Tátott szájjal bámulta őket Liang úr a teraszról, éljenezték
őket véget nem érően a két hadsor vitézei, s mondták is egymásnak: „Sok harcot megértünk, jártunk
hadjáratban, de két ilyen vitéz páros viadalát nem láttuk sohasem!”
Ven Ta vezénylő tiszt csak attól félt már, hogy egyikben kár esik. Odaintette hát zászlóvivő
tisztjét, s kezébe adta a parancsosztó zászlót. Az emelvényen fenn megverték a gongot, végére a
harcnak. De Sötétképű meg Gyors Csata a harcban nem hallgatott reá. Zászlós tiszt vágtatott hát
oda hozzájuk, s mondta erős szóval: „Pihenjetek már meg, ti derék vitézek, ez urunk parancsa!”
Ekkor tette csak le a két bajnok a fegyvert. Beálltak helyükre, a két csatasorba, s lovuk mellett állva,
várták a parancsot.
A két vezénylő tiszt meg ment Liang úrhoz:
– Nagyúr – mondták neki –, ezek mind a ketten egyformán jól vívtak, egyenlő jutalom illeti
mindkettőt!
Nagy örömmel hívatta Liang úr a két bajnokot. Azok a parancsra a csarnok elé jöttek, átadták
fegyverüket, s elébe járultak. Liang úr adatott szép, fehér ezüstöt, két rend egész ruhát mind a két
vitéznek. Aztán hívatta a sereg írnokait, s megíratta velük, hogy mindkettőjüket kapitánnyá tette.
Sötétképű és Gyors Csata, miután tisztelegtek Liang úr előtt kitüntetésükért, menten igyekeztek
vissza a hadsorba, s beálltak most már a kapitányi helyre. Megverte a sereg a győzelmi dobokat, s
nagy vigadozással széledtek szét a katonák. Liang úr a csarnokban fényes lakomát adott tisztjeinek
a nap örömére. Nyugatra hajolt már a vöröslő nap, akkor bontottak csak asztalt. Liang úr lóra
kapott, s hazaindult a sereggel.
Maga előtt küldte a két új kapitányt. Ahogy beértek a városba, a nép apraja-nagyja, gyerekek,
öregek, mind az utcára tódult hangos örvendezéssel,
– Min mulattok, jó népek? – kérdezte Liang úr, lova hátáról. – Csak nem engem nevettek?
– Itt élünk uram, Taming fővárosban – térdelt le előtte egy sereg aggastyán régestelen-régen, de

ilyen harcot, mint e két jó vitézét, még soha nem láttunk! Láttuk odakint ma, a gyakorlótéren, hát
hogyne vigadnánk? – Nagy öröm töltötte el Liang úr szívét, örömmel ment haza. Gyors Csatát meg
otthon barátai várták, s nagy lakomát csaptak; de Sötétképű még, merthogy idegen volt, csak
magára maradt, őt nem várta senki.
No de hogy szavamat el ne vétsem, folytassuk csak tovább a történetet. A viadal óta Liang úr
még jobban megkedvelte Sötétképűt, s reggeltől estig nem engedte el maga mellől. Az meg jól élt a
zsoldjából, s lassan-lassan barátai is akadtak. Még Gyors Csata is, látva nagy vitézségét, megbékült
vele.
Észre sem vették, s elmúlt már a tavasz, megjött a nyár. Itt volt a sárkánycsónak ünnep. Liang úr
feleségével a hátsó palotában lakomázott. Ürítgették a poharakat, két fogást is megettek már,
amikor Caj asszony egyszer csak így szólt férjeurához:
– Honnét lett az, édes uram, hogy parancsnok lettél, s a birodalomban magas rangot viselsz, és
gazdagságban élsz?
– Tanultam én szorgalmasan fiatal koromtól – vallotta meg Világ Vitéze –, s értek a bölcsekhez, a
históriához is. De nem fű és nem fa az ember, hogyne emlékeznék hát apósom nagy kegyére?
Végtelen hálát érzek iránta!
– Hát ha így érzel – folytatta az asszony –, akkor hogy feledkezhettél meg a születése napjáról?
– Már hogy is feledkeztem volna meg róla? – mentegetőzött a férj. – Most lesz a hatodik hónap
tizenötödikén! Szét is küldtem már embereket százezer köteg pénzzel, hogy, vásároljanak össze
aranyat, gyöngyöt, drágaságot, az lesz az ajándék. Egy hónapja, hogy elindultak, s ma már
egytizede híján együtt van az egész. Pár nap múlva, ahogy megtudom, hogy merre mehetnek,
keresek valakit, akivel elküldhetem. Egy aggaszt csak a dologban: tavaly is összeszedtem sok
drágaságot, aranyat, gyöngyöt, s útnak indítottam neki a fővárosba, de félúton sem voltak, amikor
kirabolták őket. Hiába adtam ki a tenger sok pénzt, még máig sem sikerült a rablókat kézre keríteni!
Hát most kivel küldessem el?
– Láttam én körülötted jó néhány tisztet – felelt meg az –, akad köztük olyan, akiben testestőllelkestől megbízhatsz arra!
– Van még vagy negyven napunk – nyugtatgatta feleségét Liang Si-csie –, nem késünk még el az
ajándékküldéssel. Ne aggódj csak, asszony, bízd rám a dolgot. – Azzal tovább lakomáztak. Hogy
aztán mi történt, arról nem mesélek.
Hadd beszéljem el most, hogy Santungban, a Cicsou tartomány Jüncseng járásába új mandarin
érkezett, bizonyos Si Ven-pin. Ahogy elfoglalta hivatalát, felsorakoztak üdvözlésére alárendeltjei.
Az új mandarin nyomban hívatta a rablók, szegénylegények összefogdosásával megbízott
fogdmegek parancsnokát s a járás két cirkáló-hadnagyát. Az egyik ezek közül a gyalogoknak
parancsolt, a másik a lovasoknak: húsz lándzsás gyalog volt az egyik keze alatt, húsz lovas íjász
tartozott a másikhoz. Csu Tungnak hívták a lovasok hadnagyát; nyolc láb öt hüvelyknyi óriás volt,
hatalmas tigrisszakállal, ami maga megvolt vagy egy láb öt hüvelyk. A képe olyan volt, mint a
dupla datolyáé, a szeme, mint a ragyogó csillag; olyan volt, egyszóval, mint a hadisten maga. Nem
is hívták másként a járásban, mint Szépszakáll Mesternek. Helybéli gazdag családból származott, de
mert becsületes ember volt és bőkezű, hát összebarátkozott vele a folyók és tavak nem egy jó vitéze,
s kitanulta alaposan a vitézi mesterséget. A gyalogok hadnagya, Lej Heng is megvolt vagy hét láb öt
hüvelyk; bíborveres volt az arca bőre, úgy állt a szakálla, mint a legyező. Mivel páratlan ereje volt –
háromöles árkot is átugrott csak úgy! –, nem is nevezték más néven az egész járásban, mint hogy:
Szárnyas Tigris. Kovácsmester volt az apja hajdan, aztán rizshántolót nyitott, marhavágással,

szerencsejátékkal foglalkozott. Derék ember volt alapjában véve, de azért lakozott benne némi
ármányosság; a vitézi életet ő is alaposan értette.
Szépszakáll Mesternek meg Szárnyas Tigrisnek csak az volt a dolga, hogy a rablókat,
szegénylegényeket összefogdossa. Ezen a napon, hogy a mandarin magához hívatta őket, így szólt
hozzájuk:
– Amióta ide kerültem, már tudom, hogy a Cicsouhoz tartozó halászfalukban, a liangsani
mocsárnál nem nyugszanak a rablók, s fittyet hánynak még a császár seregének is. Attól tartok,
hogy ezen hovatovább felbuzdulnak majd mindenütt a szegénylegények, s biztatást nyer tőle a sok
aljanép is. Azért hívattalak hát benneteket, hogy akárhogy nyögtök, panaszkodtok, fogjátok a
katonáitokat, és induljatok el velük, egyikőtök a nyugati kapun, a másik a keletin, s cirkáljátok
körbe a vidéket. Ahol rablót, szegénylegényt találtok, nekem megfogjátok, de nehogy,
háborgassátok a falu népét! Tungcsicun falvánál, a hegyen, van egy nagy, veres levelű fa. Nincs
olyan a vidéken sehol máshol. Ha megjöttök, mindegyikőtök hozzon arról nekem egy-egy levelet
bizonyságképpen, hogy valóban megjártátok a cirkáló utat. Aki nem hoz, arra irgalmatlan büntetés
vár!
A cirkáló-hadnagyok összeszedték a legénységet és elindultak. Arról most nem mesélek, hogy
merre jutott Szépszakáll Mester, amint kifordult csapatával a nyugati kapun. Azt mondom el csak,
hogy Szárnyas Tigris elindult seregével, ki a keleti kapun, s járt velük, cirkált mindenfelé, míg el
nem jutottak Tungcsicun falvához. Fenn a hegyen mindegyikük tépett egy-egy levelet a veres levelű
fáról, azzal elindultak le a faluba. Alig mentek vagy két-három mérföldet, egy hegyi szellem
templomá-hoz értek. Meglepetésükre nyitva állt az ajtaja.
– Nincs mostanában áldozat ideje – fogott gyanút Szárnyas Tigris csak nem valami rosszféle
bujkál odabenn? Gyerünk csak emberek, nézzük meg! – Azzal fáklyákat ragadtak, s mindannyian
betódultak a sötét épületbe. Hát az áldozati asztalon ott hortyogott egy jól megtermett legény,
anyaszült meztelenül. Meleg volt már az idő, rongyos ruháját feje alá rakta hát vánkosnak.
– Csodálatos! – mormogta meghökkenve Szárnyas Tigris. – Okos ember ám a mi mandarinunk:
mégiscsak vannak errefelé rablók! – Azzal nagyot kiáltott. A legény harcra készen ugrott talpra az
asztalról, de a húsz fogdmeg egykettőre leteperte, és megkötözte. Gúzsba kötött foglyukkal aztán
diadalmasan vonult a menet a falu elöljárójának otthona felé.
Ha nem oda mentek volna, mi lett volna? Mert hát
Tungcsicun falvában összeállt már egypár jó vitéz,
Jüncseng Járásában tenger kincset felkutatni kész.
Mivelhogy:
Sereglenek az égen a csillagok,
S gyűlnek a földön a démonok.
Hogy aztán mi lett azzal a fickóval, akit Szárnyas Tigris elfogott, azt majd más alkalommal
halljátok meg.

A TIZENHARMADIK FEJEZET
amelyben Vereshajú Ördög lerészegedik
a hegyi szellem templomában,
de Csao Kaj úr igazságot szolgáltat neki
Tungcsicun falvában
Ott hagytuk abba, hogy Szárnyas Tigris megérkezvén a hegyi szellem templomához, meglátta azt
a nagy darab legényt, az asztalon alva. Katonáival gúzsba köttette, és megindultak kifelé. Korai volt
még az idő, az ötödik őrség körül lehetett.
– Gyerünk mindenekelőtt ezzel a fickóval Csao Kaj úr udvarházába – rendelkezett a cirkálóhadnagy. – Kapunk ott egy kis harapnivalót, onnét aztán hazamegyünk a járásba, hogy kivallassuk.
– El is indultak a falu felé.
Tungcsicun falvának Csao Kaj úr volt az elöljárója. Gazdag család volt az övé már régóta ezen a
vidéken. Egész életében igazságos és bőkezű ember volt, de szerfelett kedvelte a jó vitézeket. Ha
csak jött egy ember s hozzáfordult, lehetett ilyen vagy olyan, el nem eresztette, magánál tartotta. Ha
meg aztán mégis elment, pénzzel, útravalóval bőségben ellátta, hogy legyen mivel kezdenie
valamit. A legjobban a lándzsavívást meg a fütykösforgatást kedvelte, s erős, izmos ember volt
maga is. Családja, felesége nem volt, így hát csak a fegyverforgatásnak élt. Jüncseng járásában a
keleti kapun túl két falu volt: Tungcsicun, azaz Keletpatakfalva, és Hszicsicun, azaz
Nyugatpatakfalva, a kettőt csak egy mély patakvölgy választotta el egymástól. Hajdanában
Nyugatpatak-falván nap nap után szellemek kísértettek; fényes nappal lecsalták az embereket a
vízbe, nem lehetett megmaradni tőlük. Történt egy nap, hogy arra járt egy jámbor barát, s mikor
megtudta a dolgot, azt a tanácsot adta, hogy emeljenek kék kőből egy ereklyés tornyot a patak
partjára, az majd lebűvöli a démonokat. Meg is tették – de ettől meg a démonok átköltöztek
Keletpatakfalvára. Csao úr, mikor ezt megtudta, igen megdühödött, fogta magát, átment a patakon,
kapta a kék kőből épített ereklyés tornyot, s egymaga a vállán áthozta a maga falujába. Ezért adták
neki azt a nevet, hogy Toronyhordozó Mennyei Herceg. A Toronyhordozó kiskirály volt a falujában,
s a folyók és a tavak vándorai mindenfelé ismerték a nevét.
Nos hát, Szárnyas Tigris, katonáival és foglyával megérkezvén, illendő módon zörgetett az
udvarház kapuján. A szolgalegények sietve jelentették a vendégeket. Toronyhordozó ugyan még
nem kelt föl, de azonnal kaput nyittatott Szárnyas Tigrisnek és embereinek. Azok, persze,
mindenekelőtt a foglyot lökdösték előre, hogy meg ne szökjék. A cirkáló-hadnagy néhány
emberével letelepedett a vendégváró házban.
– Mi dologban jár erre, cirkáló-hadnagy uram? – érdeklődött tőle a belépő házigazda.
– A mandarin parancsba adta – mondta el szépen Szárnyas Tigris –, hogy Szépszakáll Mesterrel
cirkáljuk körül a vidéket, fogdossuk össze a rablókat, szegénylegényeket. Egy kicsit kifogyott
belőlünk útközben a szusz, gondoltuk, betérünk uraságodhoz kicsit megpihenni. Engedelmet az
alkalmatlankodásért.
– Nem tesz semmit, szívesen látom én magukat mindig! – szívélyeskedett a házigazda, azzal
bort, pecsenyét hozatott, megtraktálta a vendégeket. Borozás közben aztán csak úgy odavetve
megkérdezte:
– Aztán fogtak-e itt a környéken valami rablót?
– Éppen a hegyi szellem templomában akadtunk egy nagydarab fickóra alvás közben – csillant

fel a cirkáló-hadnagy szeme. – Láttam én, hogy nem valami finom ember, berúghatott; aztán
elaludt. Fogtuk és megkötöztük, most mennénk be vele a járásba. Az van csak, hogy korai még az
idő, meg aztán uraságoddal is tudatni akartam a dolgot, hogy aztán, ha a mandarin őkegyelme
vizsgálódni akar errefelé, hát meg tessen tudni felelni mindenre, ezért tértünk hát be ide.
Csao Kaj úr megértette rögtön, miben áll a dolog, s megköszönte szépen Szárnyas Tigrisnek
szíves barátságát. Aztán hozzátette:
– Alkalmasabban beszélgethetnénk benn, a hátsó szobában. Gyerünk oda! – azzal már ragadta is
karon a vendéget. Odabent, persze, tovább folytatták az evést-ivást; közben természetesen Szárnyas
Tigris embereiről sem feledkezett meg Csao Kaj úr. Künt az eresz alatt nagy kupa bort, nagy tál
pecsenyét raktak s evett mindegyik annyit, amennyi beléje fért.
Csao Kaj úr egyre itatta vendégét, de közben egyre forg az esze kereke: „Ugyan kit foghattak el
ezek? – tűnődött. Kimegyek, megnézem.” Azzal koccintott még vagy ötször-hatszor vendégével, de
aztán beszólította egyik intézőjét:
– Igyál a vendéggel egy kicsit – mondta neki –, én kimegyek kezet mosni. – Ő maga meg fogott
egy lámpást, és kilépett vele a házból. Megnyugodva látta, hogy a katonák mind a lakomázással
vannak elfoglalva, az udvaron kint nem jár senki.
– Hova tette a hadnagy az elfogott rablót? – kérdezte a kapust.
– Ide csukták, a kapu melletti szobácskába – felelte amaz.
Csao Kaj úr belépett a fogolyhoz. Egy nagydarab, majdhogynem csupasz legényt pillantott meg,
éktelen szőrös, fekete lábakkal. Ahogy a képéhez emelte a lámpát, látta, hogy duzzadt, sötétveres
képe van, oldalvást egy kis vörös szemölccsel, amelyből fekete és sárga szőrök erednek.
– Hová valósi vagy? –kérdezte tőle. – Sose láttalak még errefelé.
– Messziről jövök – felelte a legény –, valakihez jöttem errefelé, de közben megfogtak, hogy
rabló vagyok. Csak kérdeznének már, hogy kimagyarázzam magam!
– Aztán kihez jöttél volna errefelé? – firtatta tovább Csao Kaj úr.
– Én egy jó vitézhez – kerülgette a másik az egyenes választ.
– De ki volna az voltaképpen? – puhatolózott tovább Toronyhordozó.
– Hát Csao Kaj úr, az elöljáró! –bökte ki a legény.
– Aztán mi dolgod vele?
– Híres vitéz ám ő, ismerik mindenütt. Tudok egy kincsről, azt akarom vele tudatni.
– No, várj csak – vágott közbe Toronyhordozó –, én volnék Csao Kaj. Ha azt akarod, hogy
kihúzzalak a bajból, mondd majd azt, hogy az unokaöcsém vagy. Amikor majd nemsokára
kikísérem a cirkáló-hadnagyot, kiálts majd rám, és szólíts bátyádnak, én majd felismerlek. Mondd
azt, hogy már négy-ötéves korod óta nem jártál erre, azért nem találtál egyenesen ide.
– Meghálálom, ha megmentesz! – ígérte megindultan a legény. – Megismerszik ám, ki az igazi
vitéz!
Toronyhordozó azzal visszament vendégéhez, és nagyban mentegetőzött a hosszas elmaradásért.

Az meg a hosszan tartó vendégeskedésért kérte az elnézést. Felhajtottak még pár pohárral, akkor
látták, hogy az ablakon besüt már a nap.
– Hát én elbúcsúzom – kezdett szedelőzködni Szárnyas Tigris. – Ideje, hogy jelentkezzem a
mandarinnál.
– Hivatalos dologban jár hadnagy uram – mentegetőzött a házigazda –, így hát nem merem
marasztalni. De ha legközelebb erre jár, ne kerülje el akkor se a házam táját!
Megindultak hát kifelé. A legénység teleette; teleitta magát, nagy elégedetten nyúltak hát
lándzsáik, fütyköseik után. Előhozták a foglyot és közrefogták.
– Jó nagydarab legény! – jegyezte meg Toronyhordozó.
– Ez az a rabló, akit a templomban fogtunk – magyarázta Szárnyas Tigris. De alighogy
kimondta, a fogoly felkiáltott:
– Ments meg, bátyám!
Toronyhordozó tette magát, mintha erősen szemügyre venné, aztán felkiáltott, mintha
meglepődött volna:
– Csak nem te vagy az, Vang Hsziao-szan?
– Én vagyok az, én, én! – kiáltotta a fogoly. – Szabadíts ki, bátyám!
Mindenki meglepődött. A cirkáló-hadnagy álmélkodva kérdezte Csao Kaj úrtól:
– Ki ez az ember? Honnét ismeri uraságod?
Ez az én édes unokaöcsém, Vang Hsziao-szan – felelte a házigazda szemrebbenés nélkül. – De
hogy került a templomba a fickó? Itt született, itt nevelkedett, de aztán úgy négy-öt éves korában
elköltöztek innét a Déli Fővárosba. Van annak már több mint tíz éve. Ez a fickó aztán úgy tizennégy
éves korában megint csak járt erre fővárosi kereskedőkkel, azóta nem láttam. Hallottam aztán sokat
róla, hogy tönkrement de hogy kerül most ide? Meg se ismertem volna, ha nincs ott a képén az a
veres szemölcs. Hsziao-szan – fordult most szigorúan az álunokaöcshöz –, miért nem jöttél
egyenest hozzám ahelyett, hogy itt a faluban lopsz, rabolsz?
– Nem vagyok én rabló, bácsikám! – tiltakozott az „unokaöcs”.
– Hát akkor hogy foghattak el? – folytatta zordonan a „nagybácsi”. Azzal kiragadta a fütyköst a
legközelebb álló katona kezéből, és csépelni kezdte vele érdemes ,,rokonát”.
– Ne üsse, nagyuram! – kapta el a kezét ijedten Szárnyas Tigris. – Hallgassa már végig, mit
beszél!
– Ne haragudj rám, bácsikám – kérlelte a fogoly is –, de hallgass végig szépen: ugye, hogy tíz
éve is van már annak, hogy utoljára erre jártam? Tegnap este útközben annyit ittam, hogy nem
mertem úgy hozzád beállítani. Gondoltam, kialszom magam a templomban, s majd reggel
megkereslek. Nem gondoltam volna, hogy egy szó nélkül, minden ok nélkül csak úgy lefognak. De
rabló nem vagyok!
A házigazda azonban újra ütésre emelte a fütyköst:
– Te szégyentelen bitang! – szitkozódott. – Hozzám be nem jössz, de az úton vedeled azt a

húgyszagú sárga lőrét? Mintha az én házamnál neked nem is jutna? Jaj, megöl a szegyen!
– De csillapodjék már, elöljáró uram! – intette most már felindultan Szárnyas Tigris. – Tiszteletre
méltó unokaöccse igazán nem rabolt! Csak éppen láttuk, mekkora egy legény, s a templomban
aludni nem rendes ember dolga ám! Ismerni nem ismertük, sose láttuk, így hát gyanakodni
kezdtünk, s lefogtuk. Ha tudtam volna, hogy uraságod öcsikéje, nem nyúltam volna én hozzá! –
Azzal rákiáltott embereire:
– Hamar, oldozzátok csak fel, s adjátok át az elöljáró úrnak! A katonák sebtében teljesítették a
parancsot.
Szárnyas Tigris most Csao Kaj úrhoz fordult:
– Bocsánatát kérem, elöljáró uram! – kérte bűnbánóan. – Ha tudtam volna, hogy az öcsikéje,
nem került volna erre sor. Ne haragudjék rám, máris megyünk.
– Várjon csak, cirkáló-hadnagy uram! – állította meg Csao Kaj úr. – Jöjjön be egy kicsit, van
még egypár szavam magával.
A házba visszamenve, Csao Kaj úr leszámolt tíz lat ezüstöt a cirkáló-hadnagy kezébe, e
szavakkal:
– Ne vesse meg ezt a csekélységet, fogadja szívesen!
– Nem való ez! – húzódozott Szárnyas Tigris, de Csao Kaj úr erősködött:
– Megsért vele, ha el nem fogadja! – Így aztán a hadnagy eltette a pénzt, mondván:
– Köszönöm elöljáró uram kegyességét. Megszolgálom még egyszer!
Csao Kaj úr felszólította unokaöccsét, hogy mondjon köszönetet Szárnyas Tigrisnek, aztán pénzt
osztott a katonáknak is, és búcsút vett tőlük. Utána bevonult a házba unokaöccsével, ruhát,
fejrevalót adatott neki, és megkérdezte, kicsoda-micsoda.
– Liu Tang a nevem – felelte a legény, – Tunglucsouba való volnék. A képemen levő szemölcs
miatt mindenfelé csak Vereshajú Ördögnek neveznek. Egy kincset szeretnék neked megszerezni,
kedves bátyám. Tegnap éjjel, hogy lerészegedtem a templomban, azok váratlanul megrohantak és
megkötöztek. Jó sorsom szerencsére ide vetett. Ülj le, bátyám, és fogadd négyszeres leborulásomat.
A hálálkodás befejeztével Toronyhordozó megszólalt:
– Hol van az a kincs, amiről beszélsz?
– Suhanc koromtól itt kódorgok a folyók és tavak vitézeként felelte Vereshajú Ördög –, sok utat
megjártam, összebarátkoztam sok derék vitézzel. Sokat hallottam híred-neved, bátyám, s lám, csak
összehozott veled a sors. Tudom azt is, hogy sokszor kezére jársz a santungi, hopeji csempészeknek,
ezért merek beszélni veled, de csak akkor merem kitárni előtted szívem titkát, ha nincs a közelben
idegen.
– A házam népe megbízható – nyugtatta meg Toronyhordozó – mondd csak nyugodtan.
– Meghallottam – tért most a mondókájára a másik –, hogy az Északi Fővárosban Liang
kormányzó százezer köteg pénzen tengernyi aranyat, gyöngyöt, drágaságot vásároltatott össze, s el
akarja küldeni a Keleti Fővárosba apósának, Caj kancellárnak, születésnapi ajándékul. Amit tavaly
küldött, a tengernyi kincset útközben elrabolták, nem tudni ki, máig se jutottak nyomára. Az idén is

küld ajándékot: a jövő hónap tizenötödikére meg kell érkeznie. Én amondó vagyok, hogy ez a kincs
nem igaz jószág, miért ne vegyük el? Tanácskozzuk meg a módját, útközben elraboljuk. Az ég
tudja, hogy nem vétkezünk vele. Hallottam híredet, bátyám, hogy igaz férfi vagy, s mindenkin
túlteszel a vitézi mesterségben. Együgyűségemben én is tanultam egyet-mást, s nemhogy négy-öt
embertől, de egy lovasezredtől sem rettenek meg, ha fegyver van a kezemben! Ha nem akarsz tétlen
vesztegelni, bátyám, akkor segítsünk egymásnak! Mit gondolsz erről?
– Derék dolog! – lelkesedett Toronyhordozó. – Majd még megtanácskozzuk. De te csak most
jöttél, biztosan sok sanyarúságon mentél keresztül, amíg idejutottál, pihenj hát le a vendégházban
egy kicsit. Holnap aztán megbeszéljük, hogy s mint tegyünk. – Azzal bekísérte vendégét a
vendégházba, maga meg dolgai után nézett.
Hogy tovább folytassam, Vereshajú Ördög gondolkodóba esett odabenn a vendégházban:
„Micsoda csávában voltam az elébb! – morfondírozott. – Ha Csao Kaj úr nem avatkozik közbe,
füstbe megy az egész. De azt már nem állhatom meg, hogy ez a disznó cirkáló-hadnagy rablónak
nézett, lefogatott és gúzsban tartott egy álló éjjel! Nem juthatott még messzire: legjobb, ha a
nyomába eredek egy fütykössel, és szétverek köztük, aztán visszaszerzem tőle az ezüstöt, amit
kicsalt Csao Kaj úrtól, hadd hűtsem le vele dühömet egy kicsit. Remek lesz!” – lelkesedett fel
magában, azzal fel is kerekedett. A fegyverállványról leakasztott egy lándzsát, s kirobogott a kapun,
egyenesen délnek. Világos nappal volt már, s csakhamar meglátta Szárnyas Tigrist a csapatával.
Egykettőre beérte őket és rájuk rivallt:
– Hé, hadnagy, ne szaladj!
A cirkáló-hadnagy meghökkenve fordult hátra. Amint meglátta, hogy a Vereshajú ördög igencsak
forgatja kezében a lándzsát, s igyekszik ám feléjük, kapta a fegyverét ő is, katonái is, és
visszakiáltott:
– Mit akarsz, hé?
– Megérted majd egykettőre – mondta Vereshajú Ördög, amint utolérte őket. – Add csak vissza a
tíz lat ezüstöt, akkor békén hagylak!
– A bátyád adta – mérgesedett meg Szárnyas Tigris –, mi közöd hozzá? Ha őt nem nézném,
bizony végeznék veled ezért a pimaszságért!
– Nem vagyok rabló – folytatta dühösen a másik –, de te mégis gúzsban tartottál egy álló éjjel!
Aztán a bátyámtól is kicsaltál tíz lat ezüstöt! Értsd meg hát, hogy add vissza, Buddha szeme
mindent lát! Ha nem adod, menten a véredet ontom!
Szárnyas Tigris nagy haragra gerjedt. Az öklét rázta, úgy bömbölte:
– Szégyentelen, senkiházi bitang! Hogy mersz sértegetni?
– Te piszkos népnyúzó csibész! – felelte vissza a másik. – Hogy mersz így lepocskondiázni?
– Bitang a fejed, bitang a pofád, bitang a csontod is! – eredt neki Szárnyas Tigris. – Még bajba
mártanád Csao Kaj urat is! Bitang a szíved, bitang a májad, nem tűröm tovább ezt!
– Mérkőzz hát meg velem, te híres! – rikkantotta dühösen Vereshajú Ördög, azzal megpörgetve
lándzsáját, nekirontott. Szárnyas Tigris haragos hahotával szintén lándzsát ragadott. Egymásnak
mentek ott az úton, összecsaptak vagy ötvenszer, de nem bírt egyik se a másikkal.

A katonák, látván, hogy vezérük nem bír ellenfelével, már valamennyien nekirontottak volna,
amikor az egyik út menti házból kilépett egy férfi, két rézlánccal a kezében, és rájuk kiáltott:
– Ne küzdjetek egymással, derék vitézek! Nézlek már jó ideje benneteket, fújjátok ki magatokat
egy kicsit, mondanék valamit!
Azzal a két rézláncot a viaskodók közé dobta. Azok, hogy a lánc a lándzsájukra csavarodott,
abba kellett hogy hagyják a harcot. Félreugrottak hát, és szemügyre vették az idegent. Tudós
embernek látszott: vödörformájú bordás süveg ült a fején, feketeszegélyes vászonkabátot viselt,
csengős barna övvel, selyemharisnyát és fehér cipőt. Fehér képe, hosszú szakálla tudósra vallott.
Cselcsillag volt, becsületes nevén Vu Jung, odavalósi iskolamester.
Cselcsillag felszedte láncait, aztán Vereshajú Ördögre bökött:
– Megállj csak! – kiáltott rá, mikor látta, hogy el akar tűnni. – Miért kötöttél bele a cirkálóhadnagy úrba?
– Az nem tartozik rád, te tintanyaló – felelte az, dühösen meregetve a szemét.
– Tudja, mester uram – magyarázta Szárnyas Tigris –, ezt a fickót ott fogtam tegnap este a hegyi
szellem templomában, amint anyaszült meztelenül részegen hortyogott egy asztal tetején.
Magammal vittem az elöljáró úrhoz, ott kiderült, hogy az unokaöccse. Reá való tekintettel szabadon
engedtem. Az elöljáró úr megtisztelt egy kis borral, aztán meg is ajándékozott, ez a fickó meg,
becsapva a nagybátyját, utánam eredt, és most követeli vissza az ajándékot. Ugye, hogy
arcátlanság?
„Gyerekkora óta ismerem Toronyhordozót – tűnődött el magában Cselcsillag –, minden dolgában
tanácskozik velem. Ismerem a rokonságát is, de ezt az unokaöccsét még sosem láttam. Életkorra se
lehetne az. Valami van emögött! No de csitítsuk csak el ezt a csetepatét, majd aztán kifaggatom.”
Azzal így szólt Vereshajú Ördöghöz:
– Ne ostobáskodj, barátom. Jó barátja vagyok a nagybátyádnak, ő meg a cirkáló-hadnagy úrnak.
Ha barátságból megajándékozta valamivel, és te közbeavatkozol, a bátyád hírén ejtesz csorbát!
Legyél rám tekintettel, mert beszélek a bátyáddal is a dologról!
– Nem érted te ezt, te tudós! –rázta a fejét nekibőszülten Vereshajú Ördög. – Nem jószántából
adta nagybátyám a pénzt, hanem ez úgy csalta ki tőle! Esküszöm, hogy nem tágítok innét, amíg
vissza nem adja!
– Csak ha maga az elöljáró úr jön – fortyant fel Szárnyas Tigris, – csak neki adom vissza, de
neked nem!
– Hamis váddal rablónak bélyegeztél, úgy csaltad ki a pénzt! – bömbölte Vereshajú Ördög. –
Add csak vissza!
– Nem a te pénzed! – tartott ki a másik. – Nem adom, nem adom!
– Ha nem adod – acsarkodott a legény –, akkor hát beszélgess itt a lándzsámmal a kezemben!
– Küzdöttetek már egy jó darabot – intette Cselcsillag –, s nem bírtatok egymással! Meddig
akartok még verekedni?
– Ha nem adja vissza – lovalta bele magát Vereshajú Ördög –, akkor halálig folytatom a harcot!

– Ha félnék tőled – mondta megvetően Szárnyas Tigris –, lefogathattalak volna a katonáimmal,
de jó vitéz nem tesz ilyet! De elintézlek én magam is egykettőre!
Vereshajú Ördög, a mellét verve, ugrott előre:
– Nem félek ám tőled! – bömbölte, s már rontott is volna újból neki. Erre aztán a cirkálóhadnagy keze is nekilendült, s hiába csitította őket Cselcsillag, csak nem hagyták abba. Vereshajú
már emelte a lándzsáját, hogy lecsapjon ellenfelére; az meg szörnyű átkokat szórva a mindenféle
rabló fajzatokra, szintén emelte már a fegyverét, amikor az egyik katona felkiáltott:
– Jön az elöljáró úr!
Vereshajú Ördög arrafelé fordulva látta ám, hogy Toronyhordozó ugyancsak igyekszik feléjük.
Ruhája alját nagy siettében az övébe tűrte, s már messziről szitkozódott:
– Mikor tanulsz már tisztességet, te barom?
– Jó, hogy jössz, elöljáró uram – fogadta mosolyogva Cselcsillag –, mert ezek itt egymásnak
mentek volna.
– Mit keresel itt, öcsém, fegyverrel? – kérdezte lihegve Toronyhordozó, amint beérte őket.
– Tisztelt öccse lándzsával a kezében követelte vissza tőlem a pénzt! – közölte vele Szárnyas
Tigris. – Én azt mondtam neki, hogy csak uraságodnak adom vissza, neki semmi köze hozzá.
Összecsapott aztán velem vagy ötvenszer, s a végén az iskolamester úr választott szét bennünket.
– Ezt a csirkefogót! – csóválta a fejét Toronyhordozó. – Én nem is tudtam a dologról semmit! Az
én kedvemért hagyja most a dolgot, cirkáló-hadnagy uram, majd máskor kiderítjük, hogy történt.
– Ha tudtam volna, hogy tisztelt unokaöccse ez a hőbörgő – szabadkozott Szárnyas Tigris –, de
hát nem ismertem eddig! Sajnálom, hogy uraságodat ide fárasztottam. – Azzal a katonák útnak
eredtek.
Cselcsillag odafordult most Toronyhordozóhoz:
– Ha nem jössz, még nagy baj lett volna. De az unokaöcséd sem akárki! Hogy tud verekedni!
Ahogy a kerítés mögül néztem őket, még ez a fegyverhez szokott, híres Szárnyas Tigris se bírt vele,
csak védekezett. Ha tovább folytatta volna, biztosan legyőzi! Ezért aztán beleavatkoztam. De hogy
került ide az öcséd? Sose láttam még errefelé.
– Éppen meg akartalak hívni, mester uram – felelte Toronyhordozó –, egypár szóra, szerény
lakomba. Már küldtem is volna valakit érted, amikor észrevettem, hogy az öcsém nincs sehol, s a
fegyverállványról is eltűnt egy lándzsa. Az egyik pásztorgyerek elárulta, hogy errefelé látta jönni,
így hát siettem utána; még szerencse, hogy idejekorán beleavatkoztál a dologba. Gyere hát velem,
volna egy kis megbeszélnivalónk.
Cselcsillag visszament az írószobájába, s helyére akasztotta a láncokat, aztán odaszólt
házigazdájának:
– Ha a gyerekek jönnének, mondd meg nekik, hogy dolgom van, mára szabadságot adtam nekik
– azzal bezárta a szobát, és hármasban elindultak. Toronyhordozó házához érve, a házigazda a hátsó
szobába vezette őket. Letelepedtek, és akkor Cselcsillag megint megkérdezte:
– Ki ez a legény, elöljáró uram?

– Derék vitéz, a folyók és tavak vitézei közül való – felelte a házigazda. – Liu Tang a neve,
tunglucsoui származás. Egy kincsről jött nekem hírt adni, de tegnap este, hogy a templomban
lerészegedett, Szárnyas Tigris elfogta, és idehozta hozzám. Én unokaöcsémnek vallottam, hogy
kiszabaduljon – aztán apróra elmondta a kincses szállítmány dolgát.
– Egybevág a dolog azzal, amit a minap álmodtam – tette hozzá végül. – Azt álmodtam tegnap
éjjel, mintha a Göncölszekér hét csillaga a házam tetejére esett volna, a szekér rúdján pedig még
egy csillag ült, szép fehér fénnyel ragyogva. Azt hiszem, hogy ez jót jelent. Mit szólsz hozzá,
iskolamester uram?
– Valószínű – felelte mosolyogva Cselcsillag –, hogy az a kis csillag ez a kedves öcsénk,
csudálatos ideérkezésével. Ez jót jelent.
– Csak egy baj van benne: sok emberrel nem lehet, kevéssel meg nem megy. A sok szolgalegény
egy se való erre. Egyelőre csak mi volnánk hárman. Mit tegyünk? Derék vitézek vagytok mind a
ketten, szó se róla, de kettő az kevés, legalább hét-nyolc jó vitéz kell… több nem.
– Mintha a csillagok is ennyien lettek volna – tűnődött Toronyhordozó.
– Hát nem egyezik az álom? – jegyezte meg Cselcsillag. – De eszerint még jönni kell északról
valakinek. – Gondolkozott, töprenkedett, aztán egyszer csak kisimultak összevont szemöldökei, és
felkiáltott:
– Megvan, megvan!
– Hívni kéne hát a jó vitézeket, akikre gondoltál – mondta Toronyhordozó –, hogy nyélbe üssük
a dolgot.
Cselcsillag tempósan, két ujját összefogva beszélni kezdett. Mert hát
Keletpatakfalván gyűlnek a vitézek, hogy rablónak állnak,
Útkőfalván pedig halászcsónakokból hadihajók válnak.
Mivelhogy
A bölcs tanácsadó kimond pár bűvigét,
S felbolydul tőle a Folyam és Tó vidék:
Hogy aztán kire gondolt Cselcsillag, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A TIZENNEGYEDIK FEJEZET
amelyben Cselcsillag ráveszi a három Jüant,
hogy álljon be a bandába
és Kung-szun Seng teszi teljessé végül
a hetes csillagszámot
Ott hagytuk abba, hogy Cselcsillag megszólalt:
– Visszaemlékeztem rá – mondta –, hogy van ám három bátor, becsületes, biztos emberünk. Nem
akármilyen vitézek, tűzbe-vízbe mennek, együtt élnek, együtt hatnak, ha rákerül a sor. Csak akkor
sikerülhet a dolgunk, ha őket megnyerjük.
– Ki ez a három? – érdeklődött Toronyhordozó. – Kifélék, hol laknak?
– Három unokatestvér – felelte Cselcsillag. – Útkőfalván laknak, a liangsani mocsár mellett.
Naphosszat csak halászgatnak, de nem vetik meg a csempészséget sem. Jüan a nevük, mégpedig a
legidősebb, Második Jüan, az a Földönjáró Évcsillag, a középső, Ötödik Jüan, a Halálthozó Démon,
a legkisebbik, Hetedik Jüan, meg az Eleven Pokolkirály. Hajdanában arrafelé laktam pár évig, s
ahogy megismerkedtem velük, úgy találtam, hogy bárha műveletlen emberek, a barátságban igazak
és derék férfiak, ezért aztán összebarátkoztunk. Már jó két éve nem láttam őket. Ha megnyerjük
őket, sikerül a nagy vállalkozás.
– A nevüket már hallottam – jegyezte meg a házigazda –, csak találkozni nem találkoztam velük.
Útkőfalva alig száz mérföld ide, küldjünk el valakit értük.
– Nem jönnek el, ha csak üzengetsz nekik – rázta a fejét Cselcsillag. – Nekem magamnak kell
elmennem hozzájuk, hogy jól forgó nyelvemmel rábeszéljem őket, álljanak be a bandába.
– Jól beszélsz, mesterem! – lelkesedett fel Toronyhordozó. – Mikor indulnál?
– Nem nagyon késlekedhetünk – felelte Cselcsillag. – Ha ma éjjel a harmadik őrséggel útnak
eredek, holnap délre már ott is lehetek.
– Kitűnő! – hagyta helyben a házigazda, s szólította a szolgalegényeket, hogy hozzanak enniinnivalót. Lakomázás közben Cselcsillag megjegyezte:
– Jártam én már az Északi Fővárostól a Keletiig, de nem tudom, hogy a születésnapi ajándék
merrefelé utazik majd. Meg kellene kérnünk öcsénket – fordult Vereshajú Ördöghöz, ne restellje a
fáradságot, menjen el az Északi Fővárosba, és puhatolja ki, mikor indulnak, és melyik úton mennek.
– Elindulhatok még az éjjel – egyezett bele amaz.
– Várj csak – emelte fel a kezét Cselcsillag. – A születésnap a hatodik hónap tizenötödikén lesz,
és még csak az ötödik hónap elején vagyunk, több mint egy hónapunk van még! Várd meg, amíg
visszajövök a három Jüannal, majd akkor szólok, mikor menj.
Egyszóval a harmadik őrségváltáskor Cselcsillag felkerekedett. Másnap délre, ahogy számította,
meg is érkezett Útkőfalvára. Ismerte a járást, nem kellett kérdezősködnie, egyenesen Második Jüan
házához tartott. A víznél, karókhoz kikötött halászladikok mellett, a kerítéseken avítt halászhálók
száradtak. A víz mellett hegy emelkedett, s a parton tíz-húsz nádfedeles kunyhó állt. A házhoz érve
Cselcsillag bekiáltott:

– Itthon vagy, testvér?
Második Jüan előjött szakadt kendővel a fején, kopott ruhában, mezítláb. Nagy örömmel
üdvözölte a vendéget:
– Hogy kerül errefelé, mester uram? Mi szél hozta ide? – kérdezte.
– Volna egy kis dolog, amire megkérnélek – felelte Cselcsillag. – No, mi volna az? Bökje csak ki
nyugodtan! – kedélyeskedett a házigazda.
– Amióta, vagy két éve már, eljöttem tőletek, egy gazdag úrnál élek. Lakomát akar rendezni, s
kellene neki ahhoz tízegynéhány tizennégy-tizenöt fontos aranyponty, ezért jöttem volna.
– Akkor megiszunk egy pár pohárral, a dolgot pedig megtárgyaljuk aztán! – nevetett Második
Jüan.
– Inni szívesen iszom – egyezett bele Cselcsillag.
– No akkor – folytatta a házigazda – a túlparton van egynéhány kocsma, áteveznénk oda.
– Nagyon jó lesz – csatlakozott a vendég az indítványhoz éppen beszélni szeretnék öcséddel is;
otthon van-e?
– Majd megkeressük – mondta Második Jüan. Azzal leballagtak a partra, Második Jüan csónakba
segítette vendégét, az egyik fa tövéből előkotorta evezőjét, és nekivágtak a víznek. A víz közepén
járva Második Jüan egyszer csak elkurjantotta magát:
– Hé, hetedik öcsém, nem láttad az ötödik testvért?
Akkor látta Cselcsillag, hogy a nád közül egy csónak bukkan elő, Hetedik Jüan evezett benne.
Fekete napellenzős bambuszkalap volt a fején, kockás tüszőt viselt, vászoninget. Melléjük evezett:
– Minek keresed ötödik bátyát, bátyám? – kérdezte.
– Beszédem volna veletek! – kiáltotta át Cselcsillag.
– De régen nem láttuk, mester uram! – ismerte meg a vendéget Hetedik Jüan is.
– Gyere velünk inni! – hívta meg Cselcsillag.
– Megyek biz én! – volt a válasz. A két csónak hamarosan partot ért. Magas dombon hét-nyolc
kunyhó álldogált. Második Jüan bekiáltott az egyikbe:
– Itthon van az öcsém, asszonynéném?
– Mit tudom én! – felelte Ötödik Jüan anyja bosszúsan. – Halat nem fogott, napok óta csak
játszik, az utolsó garasát is elvesztette, s már a hajtűmet is lekönyörögte a fejemből, hogy eljátssza!
Második Jüan hangos hahotával fogadta a balhírt.
– Tudod, bátyám – szólalt meg mögöttük Hetedik Jüan –, igaza van, hogy mérges, mert a
játékban csak veszteni lehet. Amit ő veszt az semmi ahhoz képest, hogy nekem a gatyámat is
lenyerték rólam!
„No ez éppen belevág a terveimbe” – gondolta Cselcsillag.

A két ladik tovább evezett, le Útkőfalva piacához. Eveztek már egy fél órát, amikor egy
deszkapalló mellett megpillantottak egy legényt, amint két köteg pénzzel a kezében a csónakjához
tartott.
– Ő az! –állapította meg Második Jüan.
Cselcsillag odanézett: Ötödik Jüan fején félrecsúszott az elnyűtt kendő, a hajában
gránátalmavirág virított. Ócska kabátja alól elővillant a mellére tetovált párduc. Nadrágját feltűrte,
az övébe kockás kendőt tűzött.
–– Nyertél valamit, bátyám? – szólította meg Cselcsillag.
– Ni, a tudós! – örült meg neki Hetedik Jüan. – Nem láttalak már két éve. Nézlek ám titeket már
jó ideje innét a pallóról!
– Kerestünk odahaza – mondta Második Jüan –, de anyád mondta, hogy kockázni mentél, így hát
utánad eredtünk. Gyere inni velünk a vízi kocsmába.
Ötödik Jüan a csónakjába ugrott, s a három ladik elindult. Némi evezés után oda is értek a vízi
kocsmához: lótuszvirágok nyíltak körülötte a vízben. A három csónak kikötött, Cselcsillagot a
partra segítették, azzal beléptek s leültek a belső szobában egy vörösre festett asztalhoz. Némi
udvariaskodás után megosztoztak a helyeken, s egy veder bort hozattak, hozzá ennivalót.
– Van valami megehetős? – kérdezte Hetedik Jüan a felszolgálót.
– Most vágtunk ökröt –– felelte az –, olyan porhanyós a húsa; mint a rizsgombóc!
– Hát akkor vágj le nekünk belőle tíz fontra valót – rendelkezett a legidősebb Jüan.
– Elnézését kérjük, mester – szerénykedett a középső unokatestvér –, hogy nem tudjuk kellőképpen megtisztelni becses személyét.
– Ugyan már! – hárította el Cselcsillag. – Látom, igen nagy alkalmatlanságot okoztam nektek!
– Hagyjátok már az udvariaskodást! – szólt rájuk Második Jüan, és sürgetni kezdte a kiszolgálót,
hogy siessen a borszűréssel, s hozza mára pecsenyét. Csakhamar lakomához is láttak. Cselcsillag
azonban a buzgó kínálgatás ellenére se tudott lenyelni, csak néhány falatot: farkasok vagy még
inkább tigrisek fogára való volt a kemény marhahús.
– Hát milyen ügyben jár nálunk, mester úr? – indította meg a társalgást ötödik Jüan. Bátyja
elmondotta a halhistóriát.
– Van itt hal akár ötven is – legyintett Hetedik Jüan –, majd elintézzük; csak éppen tízfontosokat
már nehéz manapság fogni.
– Vagy tíz darab négy-öt fontossal azért csak megajándékozzuk vendégünket, ha már ide fáradt!
– mondta barátsággal Ötödik Jüan.
– Hoztam pénzt – jelentette ki Cselcsillag megadnám az árát. Kis hal azonban nem jó, csak a
tizennégy-tizenöt fontos.
– Akkor pedig nem kap, mester uram – borult el Hetedik Jüan képe –, hiszen még az öt-hat
fontosakból sincs elég, azokra is napokat kell lesni. De a csónakomban van egynéhány kisebb –
fordított a szón –, felhozom, s megesszük!

Mire megették a halakat is, beesteledett. „Itt a kocsmában nem lehet a dolgot megbeszélni –
döntötte el magában Cselcsillag. – Majd megszállok valamelyiküknél éjszakára, ott talán megyünk
valamire.” Úgy is lett: Második Jüan meghívta magához éjszakára. Cselcsillag erre, barátai sűrű
ellenkezése közepette, összevásárolt a fogadóban egy cseber bort, húst, csirkét, egyebet, s lakomára
hívta az egész társaságot. Mikor nem akartak kötélnek állni, rögtön elbúcsúzással fenyegetőzött. Így
aztán négyen, megrakodva borral, pecsenyével, beszálltak csónakjaikba, és Második Jüanékhoz
eveztek. Kihordták a csomagokat, Második Jüan lámpát gyújtott, majd előkiáltotta a feleségét és a
fiát, hogy készítsék el a lakomát hátul a kertben. A három Jüan közül csak Második Jüannak volt
családja, a másik kettő legényember volt. Egy óra múlva már tálaltak is:
Cselcsillag ivásra emelte poharát, és megint csak a halakra terelte a szót:
– Nagy hely ez itten – szólt –, hogyhogy nagyobb hal már nem akad?
– Az igazat megvallva – mondta Második Jüan –, nagy hal csak a liangsani mocsár vidékén van,
itt nálunk csak a kis hal marad meg.
– De hiszen a liangsani vidék nem esik messze innét – firtatta tovább Cselcsillag –, vízen
mehettek odáig, miért nem halásztok ott?
– Ne beszéljünk arról! – sóhajtotta Második Jüan.
– Mért sóhajtottál, bátyám? – kérdezte részvevően a vendég.
– Tudod, mester uram – avatkozott a beszédbe Ötödik Jüan –, azelőtt a liangsani vidék volt a mi
éléstárunk és kincseskamránk, de ma már nem merünk oda menni.
– A hatóság tiltotta meg a halászatot? – adta a tudatlant Cselcsillag.
– Még hogy a hatóság! – vigyorodott el kesernyésen Ötödik Jüan. – Mit tilthatna az meg az
Eleven Pokolkirálynak? – bökött öccse felé.
– De hát akkor miért nem mertek? – puhatolózott a vendég.
– Története van ennek – adta meg magát végül Hetedik Jüan –, hallgasd meg, tudós uram.
Nemigen lehet ám beszélni róla! Csak annyit mondok, hogy nemrégiben szegénylegények
telepedtek meg a hegyen, azok nem engedik a halászatot.
– Ezt nem tudtam – füllentette Cselcsillag –, arra mifelénk semmit sem hallani róluk.
– A vezérük egy bukott diák – eredt meg most már Második Jüan nyelve –, Vang Lun, akit
Fehérgúnyás Diáknak nevezgetnek. A második vezér Tu Csien, az Égbemászó, a harmadik Szung
Van, a Felhők Villáma. Alattuk szolgál Csu Kuj, a Szárazföldi Krokodilus, az meg Li falvánál, az
útkereszteződésnél kocsmát tart, de valójában a várbeliek kéme, azt is tudja mindenki. Nemrég
érkezett hozzájuk egy jó vitéz a Keleti Fővárosból, a császári gárda vívómestere, valami
Párduckoponya. Ezek a betyárok asszonyostul, gyerekestül vannak vagy hat-hétszázan, rabolnak,
fosztogatnak, elfogdossák az utazó kereskedőket. Mi már több mint egy éve nem járunk arra
halászni. Emiatt küszködünk, nyomorgunk aztán annyit, hogy ki se mondhatom!
– Azt se tudtam, hogy ilyenek történtek! – álmélkodott Cselcsillag. – De hát miért nem fogdossa
őket össze a hatóság?
– A hatóság mostanság, ha egyet mozdul, csak a népeket nyomorgatja! – tört ki Ötödik Jüanból.
– Ha a faluba érnek, első dolog, hogy felzabálják a keservesen nevelt malacot, juhot, csirkét, kacsát

mind, s ráadásul sarcolnak is! Ezzel a bandával pedig nem tudtak semmire se menni, ezért aztán a
rablók összefogdosására kiküldött katonák nemigen merik betenni a lábuk errefelé a falvakba. Ha a
mandarin kiküldi őket rablót fogni, mindjárt maguk alá csinálnak az ijedtségtől, nemhogy még
szemközt mernének találkozni velük!
– Nagy halat hát nem is foghatok, de az adót, robotot azért adhatom! – keseredett el Második
Jüan.
– Így hát ezek a fickók, úgy látszik, vígan élnek – jegyezte meg Cselcsillag csak úgy odavetve.
– Nem félnek azok az égen-földön semmitől, még a hatóságtól se! – kezdte a betyárok dicséretét
Ötödik Jüan. – Csak úgy osztják egymásnak az aranyat, ezüstöt, selyembe-brokátba járnak,
cseberszám isszák a bort, húson élnek, hát persze hogy vidáman vannak! Mi hárman meg hiába
vagyunk olyan híres legények – jegyezte meg búsan –, tanulhatnánk tőlük!
„Kapóra jön ez nekem!” – gondolta örömmel Cselcsillag. Hetedik Jüan vette most át a szót:
– Csak egyszer él az ember, csak egy őszt ér meg a fű is. Mi csak halászgatunk itten, de ha a
példájuk után mennénk, egy csapásra jóra fordulna minden!
– Ugyan mire vinnétek, ha utánuk mennétek? – ellenkezett színből a vendég. – Amit ők
csinálnak, azért kijár hatvan-hetven bot, akkor aztán egy életre vége a vitézségnek! S ha a mandarin
kezébe kerül valamelyik, hát saját maga az oka!
– Nem tud ez a mostani hatóság semmit! – legyintett megvetően a házigazda. – Tökfilkókból áll
az véges-végig! Kutya baja se történik senkinek, akármilyen égbekiáltó módra vétkezik is! Csak a
mi életünk keserves – sóhajtotta –, pedig ha maga mellé venne valaki, de vele mennénk!
– Sokat gondolkodtam én is ezen – vágta rá a középső testvér. – Mi hárman is vagyunk olyanok,
mint más; csak éppen nem ismer bennünket senki!
– Hát ha ismerne benneteket valaki – jegyezte meg óvatosan Cselcsillag –, akkor mit tennétek?
– A tűzbe, a vízbe elmennénk, ha kell! – kiáltotta a legfiatalabbik. – Ha csak egy napra is
hasznunkat vennék, aztán már a halált is szemrebbenés nélkül fogadnánk.
„Megvan ezekben a szándék, mind a háromban! – mormogta magában Cselcsillag
megelégedetten. – No majd szépszerével rávezetem őket!” – azzal ivásra emelte poharát.
– Nem mernétek elmenni megfogni a liangsani betyárbandát? – kérdezte azután.
– Még ha meg is tennénk – ütközött meg Hetedik Jüan –, hogy mehetnénk el aztán a vérdíjért?
Gúnnyal illetne minket a folyók és tavak minden jó vitéze!
– Nem értem a dolgot – értetlenkedett Cselcsillag. – Ha már annyit keseregtek azon, hogy nem
halászhattok, nem az volna a legjobb, ha felmennétek hozzájuk, és beállnátok a bandába?
– Ha tudnád, mester uram – ingatta a fejét a legidősebb testvér –, hányszor meghánytuk-vetettük
mi már ezt magunk közt! De azt hallottuk, hogy a Fehérgúnyás Diák keze alatt levő vitézek mind
azt beszélik, hogy irigy ember a vezér, nem szívesen fogad be embert; annak a Párduckoponyának
is, hogy felment a hegyre, szinte elvette már minden kedvét. Ahogy láttuk, hogy ilyesforma, hát
teljesen elvette a szájunk ízét tőle.
– Az volna jó, ha olyan nemes lélek volna, mint te, bátyánk – tette hozzá a legfiatalabbik –, és

olyan szívvel lenne hozzánk.
– Ha már a Fehérgúnyás Diák úgy bánna velünk, mint azzal a vívómesterrel – bölcselkedett a
középső –, rég otthagytuk volna, ha bevett volna minket: pedig mi hárman az életünket adnánk egy
derék vezérnek, ha kell!
– Ahogy én nézem – tűnődött fennhangon Cselcsillag –, sok más jó vitéz van ám még
Santungban, Hopejben!
– Vannak derék vitézek, vannak – jegyezte meg kesernyésen a házigazda –, de mi még eggyel se
találkoztunk.
– Hát a jüncsengbeli Keletpatakfalvára való Csao elöljárót nem ismeritek talán? – kérdezte
ravaszul Cselcsillag.
– Talán csak nem a Toronyhordozó? – kapta fel a fejét Ötödik Jüan.
– De, de, éppen az – erősítgette Cselcsillag.
– Nem lakik ide, csak valami száz mérföldnyire – jegyezte meg a legkisebb testvér –, de csak
nincs szerencsénk: hallottunk már róla, de találkozni még nem találkoztunk vele.
– Derék és bőkezű férfiú, hogyhogy nem jártatok még a háza táján? – szőtte tovább az
iskolamester ármányos szavait.
– Nem akadt arrafelé semmi dolgunk, útba se esett sose, így történhetett – felelte ébredő
érdeklődéssel a házigazda.
– Jó néhány éve nála lakom már – ravaszkodott tovább Cselcsillag –, az ő falujában vagyok
iskolamester. Nemrég megtudtam, hogy kincses küldeményt vár valahonnét. Azért jöttem hozzátok,
hogy megtanácskozzuk: mi lenne, ha útközben ezt a kincset megszereznénk magunknak? Mit
szólnátok hozzá?
– Hát azt nem lehet – felelte elkomorodva a középső testvér.
– Ha ő olyan derék és bőkezű férfiú, gúnnyal illetne minket a folyók és tavak minden jó vitéze,
ha megtudnák, hogy őt raboltuk meg.
– Érző szívű, derék emberek vagytok mind a hárman – mondta meghatottan Cselcsillag. –
Látom, hogy valóban az igazság mellett álltok, és megbecsülitek a vendéget. Halljátok hát az igazat,
s ha segíteni akartok nekünk, elmondok mindent. Mostanában Csao úr falujában lakom. Hallotta
hármótok hírét, és elküldött értetek, mert beszélni akar veletek.
– Nincs bennünk egy szikra hamisság, egyikünkben sem! – emelte fel hangját a legidősebb
testvér. – Micsoda nagy dolgot forgat Csao úr a fejében, hogy téged küldött értünk`? Ha valóban így
állna a dolog, és mi nem tudnánk segítségére lenni életünk árán is, ahogy kell, itt a kiloccsant borra
teszek esküt, hogy forduljon sorsunk visszájára mindhármunknak, ragály lepje meg a testünket, és
haljunk meg időnek előtte!
Öccsei, a nyakukra csapva kezükkel, egyszerre kiáltották:
– Forró vérünket adjuk az igaz barátságért!
– Testvéreim – mondta meghatottan Cselcsillag –, nem akartalak én holmi ármánnyal befonni
benneteket. Ez a dolog azonban nem akármilyen vállalkozás! Most, a hatodik hónap tizenötödikén

ünnepli Caj kancellár a születése napját. A veje, Liang kormányzó az Északi Fővárosban, már
százezer kötegnyi pénzen vett össze neki drágaságokat születésnapi ajándékra. Egy derék vitéz, Liu
Tang nevezetű, tudatta ezt velünk. Szeretnénk most megtanácskozni veletek, hogy összeszednénk
néhány jó vitézt, és valami hegyszorosban, csendes helyen megszereznénk ezt a nem igaz úton
szerzett jószágot, abból aztán jól élhetnénk mindahányan életünk végéig. Ezért küldött hát el engem
hozzátok, hogy halvásárlás ürügyén beszéljek veletek, és nyélbe üssük a dolgot. Nem tudom, mit
szólnátok hozzá?
– Megyünk, megyünk! – kiáltotta a középső testvér. – No, mit mondtam, öcsém? – fordult aztán
a legkisebbhez.
– Egész életem reménye vált ma valóra! – ugrott talpra Hetedik Jüan. – Ott vakartad meg, ahol
legjobban viszketett, mester uram! Mikor indulunk?
– Jó lenne mihamarabb – mondotta Cselcsillag. – Holnap hajnalban, az ötödik őrségváltással, az
lenne a legjobb.
A három Jüan örömmel fogadta az indítványt, Pihenőre tértek, másnap reggel pedig, bekapván
egy kis reggelit, elbúcsúztak a ház népétől, és jól kilépve, elindultak Keletpatakfalva felé. Egész nap
mentek, míg végre megérkeztek. Toronyhordozó és Vereshajú Ördög a zöldellő akácfák alatt várták
őket. Nagy örömmel jöttek elébük:
– Nemhiába forog mindenki száján a három Jüan hősi neve! – üdvözölte őket Toronyhordozó. –
Jertek be hozzám, beszéljük meg a dolgot.
Mind a hatan bevonultak a hátsó szobába, ahol Cselcsillag beszámolt arról, amit végzett. Csao úr
nagy megelégedéssel hallgatta végig, aztán meghagyta a szolgalegényeknek, hogy vágjanak juhot,
öljenek malacot, és készítsenek elő szellempénzt. A három Jüan, látva Toronyhordozó tekintélyt
parancsoló viselkedését, hallva igazi vitézre valló szavát, mondta is egymásnak: „Hogy szerettünk
volna már barátságba kerülni egy igaz vitézzel, s most végre sikerült! Ha nincs Cselcsillag mester,
sose kerültünk volna össze vele.” Aztán megvacsoráztak, s jó fél éjjel beszélgettek mindahányan.
Másnap reggel a hátsó szobában már elő volt készítve az esküvéshez minden: aranypénz és
szentképek, füstölő, gyertyák, az éjjel vágott malac és juh, meg az áldozati pénz. Mindegyiküknek
örült a szíve, hogy Toronyhordozó ilyen komolyra veszi a dolgot, s mondták az esküt
valamennyien: „Liang kormányzó az Északi Fővárosban a nép sanyargatásával összerabolt pénzből
küld ajándékot Caj kancellárnak a Keleti Fővárosba, születése napjára. Nem igaz jószág ez; és ha
hatunk közül valaki önös szándékkal lenne, büntesse meg azt az ég és a föld, ne feledjék el az
istenek!” Így esküdtek mind a hatan, s szellempénzt égettek az istenek jóindulatáért.
Még a hátsó szobában itták a vitézek az áldomást, amikor egy szolgalegény jelentette:
– Egy taoista barát áll a kapu előtt, alamizsnát kér.
– De értetlen vagy! –mondta Toronyhordozó bosszúsan. – Látod, hogy vendégeim vannak! Adj
neki vagy négy-öt mérő rizst, mit kell engem háborgatni ezzel?
– Adtam már neki – mentegetőzött a szolgalegény –, de nem kellett neki, csak az elöljáró urat
akarja látni.
– Biztosan kevesellette, amit adtál, te szamár! – förmedt rá a házigazda. – Adj neki egy kis
vékával, és mondd meg: „Az elöljáró úr ma vendégeket fogad, velük mulat, nem ér rá.”
A szolgalegény oda volt sokáig, de megint csak visszajött:

– Adtam a barátnak egy kis vékával, de csak nem ment el. Azt hajtogatja, hogy ő, a Teljes
Tisztaságos, nem alamizsnáért jött, hanem csak az elöljáró úrral akar találkozni.
– Miért nem tudtál neki megfelelni? – kezdett dühbe jönni Toronyhordozó. – Mondd meg neki,
hogy igazán nem érek rá egy cseppet sem; ha valamikor máskor jön, szívesen elteázgatok vele.
– Mondtam én neki valami ilyest – magyarázkodott a szolgalegény –, de arra meg azt mondta:
„Nem rizsért meg kölesért jöttem! Hallottam, hogy az elöljáró úr milyen igaz vitéz, szavam volna
vele, fontos!
– Ezt jól megkeverted! – szidta Csao Kaj úr a szolgáját. – Nem tudsz elvégezni helyettem
semmit! Ha még mindig kevesli, hát adtál volna neki egy egész vékát, mit kell emiatt a nyakamra
járni? Ha nem volnának vendégeim, kimennék hozzá egészen biztosan. Eredj hát, de többet vissza
ne gyere!
Alig egy fél óra múltán azonban nagy csetepaté hallatszott a kapu felől, és rohanvást jelentette
egy szolgalegény:
– A barát megdühödött, és sorra veri a legényeket!
– Várjatok, testvéreim – ugrott fel meghökkenve Toronyhordozó meg kell nézzem, mi történt. –
Azzal sietett is a kapu felé. Hát látta, hogy egy, vagy nyolc láb magas, délceg termetű, rendkívüli
megjelenésű taoista szerzetes a kapu előtti akácfánál öklöződik az embereivel, és egyre azt ordítja:
„Hát nem álltok szóba a becsületes emberrel?” Odaszólt neki:
– Csillapuljék haragod, tisztelendő uram! Csao urat keresed, és alamizsna miatt jöttél, ugye?
Adatott már neked, mit zavarogsz itten?
– Nem bor, pénz vagy rizs kell énnekem! – kacagott fel gúnyosan a barát. – Százezernyi kincs
annyi nekem, mint a semmi! Azért keresem az elöljárót, mert szavam volna vele! Nem álltam
tovább ezeknek a parasztoknak az oktalanságát! Ahogy szidalmaztak, kijöttem a béketűrésből.
– Ismered Csao urat? – kérdezte Csao Kaj úr.
– Nem én – felelte a barát –, de a hírét, azt igen!
– No hát én volnék az – mutatkozott be a házigazda. – Mit akar velem, barát uram?
– Ne haragudjék, elöljáró uram! – enyhült meg a barát. – Bocsánat a heveskedésért.
– Faragatlan legény vagy, te barát! – rótta meg Toronyhordozó. – Bejönnél azért egy csésze
teára? – tette hozzá megenyhülten.
– Szívbéli köszönetem érte – hajolt meg a pap. Bevonultak a házba. Cselcsillag, ahogy látta,
amint jönnek befelé, a többiekkel együtt eltisztult az útból.
Egyszóval, Toronyhordozó a hátsó szobába kísérte hívatlan vendégét, és teát hozatott volna, de a
barát megjegyezte:
– Ez a hely nem alkalmas arra, hogy elmondjam a magamét. Nem mehetnénk valami
bizalmasabb helyre?
Csao úr átvezette a barátot egy félreeső kis szobába. Miután most már letelepedtek, a házigazda
megkérdezte:

– Hogy tiszteljem, tisztelendő uram? Merre van hazája?
– Kung-szun Seng volnék – felelte a barát –, szerzetbéli nevemen Teljes Tisztaságos. Csicsou a
szülőhazám, kora gyermekségemtől forgatom a fütyköst, próbálgatom a lándzsavívást, értek
mindenféle harci mesterséghez. Úgy is hívnak ezért, hogy Kung-szun Seng lovag. De mert a titkos
tudományokba is beletanultam, tudok szelet támasztani, vihart kavarni, felhőt megnyergelni, ködön
lovagolni, ezért a folyók és tavak vitézei közt csak úgy emlegetnek, hogy Felhősárkány. Régóta
hallottam már nagy híredet, de csak nem hozott össze veled a sors. Százezernyi kincset, aranyat,
gyöngyöt, drágaságokat gondoltam, hogy hozok neked ajándékba bemutatkozásul; elfogadnád-e,
becsületes vitéz?
Toronyhordozó hangos hahotára fakadt:
– Ugye, hogy az északról induló születésnapi ajándékról beszélsz? – kérdezte felvidámodva.
– Honnét tudod? – hökkent meg a szerzetes.
– Csak úgy kitaláltam – mosolygott Toronyhordozó. – De te mit akarsz vele? – fogta vallatóra a
vendéget.
– Annak a kincsnek nem szabad elkallódnia! – emelte fel kezét a szerzetes. – Azt mondja a
mondás, hogy: „Ha elvehetnéd s nem veszed, utána már ne fájjon a szíved.” Mit gondol erről,
elöljáró uram?
Ahogy így beszélgettek, berontott egyszer csak valaki a szobába, mellen ragadta Felhősárkányt
és rákiáltott:
– No, ez aztán derék! Hogy merészelsz ilyen vállalkozást szóba hozni, amikor napvilággal a
császár törvénye őrködik, éjjel meg az istenek? Kihallgattalak ám az ablakon át!
Felhősárkány arca szürkére vált az ijedtségtől. Mert hát
Még be sem fejezte tervét, kihallgatták az ablakon;
Alig kezdte beszédét, a függönyön túl már vész oson.
Hogy aztán ki ragadta mellen Felhősárkányt, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A TIZENÖTÖDIK FEJEZET
amelyben Sötétképű elkíséri a kincses szállítmányt,
de Cselcsillag megkaparintja a születésnapi ajándékot
Ott hagytuk abba, hogy Felhősárkány éppen szóba hozta Toronyhordozónak az Északi
Fővárosból induló kincses szállítmányt, s hogy jogos dolog volna azt elvenni, amikor egyszer csak
berontott valaki a szobába, és megragadta Felhősárkányt:
– Vakmerő fickó –rivallt rá –, hallottam ám mindent az ablakon át! – Cselcsillag volt.
– Ne nevettesd ki magad, iskolamester uram – nevette el magát Toronyhordozó. – Ismerkedjetek
meg inkább.
– Régóta emlegetik ám a folyók és tavak vitézei közt Felhősárkány uram hírét-nevét –bókolt
Cselcsillag új ismerősének. – Örülök, hogy találkoztunk!
– Ez a tudós úr itten meg Cselcsillag, iskolamesterünk –mutatta be őt Toronyhordozó.
– Régóta hallom híredet – udvariaskodott Felhősárkány is –, ki tudta volna, hogy a sors itt, az
elöljáró úrnál hoz össze bennünket? De hát nemes vitéz és bőkezű úr Toronyhordozó, ezért
fordulnak hozzá mindenfelől a jó vitézek.
– Van itt még egynéhány barátunk – magyarázta a házigazda –, gyere a hátsó szobába, ismerkedj
meg velük is.
– Nem véletlen ez a mai összetalálkozás – állapították meg egyöntetűen, amint valamennyien
együtt voltak. Aztán helyet foglaltak rang szerint: közakarattal Toronyhordozóé lett a főhely,
Cselcsillagé a második, Felhősárkányé a harmadik. A többi hely rendre Vereshajú Ördögnek,
Földönjáró Évcsillagnak, Halálthozó Démonnak és Eleven Pokolkirálynak jutott. Iddogálni kezdtek,
vidáman beszélgettek. Cselcsillag elbeszélte a többieknek Toronyhordozó álmát. Aztán emlékeztette
Vereshajú Ördögöt, hogy indulnia kell, amint megbeszélték.
– Nem kell hogy menjél – intett Felhősárkány, amikor megtudta, miről van szó. –Kipuhatoltam
én már, merre jönnek; a Sárgasárdomb melletti országútra térnek majd rá.
– De hiszen – csapott a fejére Toronyhordozó – Sárgasárdombtól keletre vagy tíz mérföldre,
Békésöröm falván van egy kódorgó vitéz, Nappaljáró Patkány; becsületes nevén Paj Seng. Járt ő
már nálam, s meg is segítettem.
– No lám – kiáltott Cselcsillag –, a Göncölszekér rúdján a kis fehér csillag csak ő lehet,
mivelhogy Paj fehéret jelent! Itt a helye köztünk! Nála meghálhatunk, és segít majd ő is.
– Cselcsillag mester – szólt közbe Toronyhordozó –, a kemény módszert válasszuk-e, vagy a
lágyat?
– Kigondoltam én már a csapdát! – mosolyodott el Cselcsillag. – Attól függ: ha kell, erővel, ha
lehet, ésszel. Megvan már a tervem, nem tudom, mit szóltok hozzá?... Így meg így – mondta el
apróra.
– Remek terv! – dobbantott a lábával Toronyhordozó örömében. – Nemhiába Cselcsillag a
neved, de túlteszel még Csu-ko Liangon, a legagyafúrtabb hadvezéren is!
– No de többet ne szóljunk róla – emelte fel intőn kezét Cselcsillag –, mert a falnak is füle van!

Csak mi tudunk róla, senki más!
– A három Jüan még hazamegy – rendelkezett Toronyhordozó –, de időre visszajönnek. Te,
Cselcsillag visszamész az iskoládba, a többiek nálam maradnak.
Úgy is lett. A búcsúzásnál Toronyhordozó harminc lat ezüstöt nyomott a három Jüan markába.
Azok sehogy sem akarták elfogadni, de Cselcsillag kérésére végül csak zsebre tették, azzal útnak
indultak. Cselcsillag meg folytatta a készülődést.
De, hogy szavamat össze ne keverjem, azt akarom most elbeszélni, hogy az Északi Fővárosban
közben Liang úr már mindent előkészített: megvolt már a rengeteg ajándék, az is, hogy mikor
indulnának vele.
– Mikor indul az ajándék, édes uram? – kérdezte egy szép nap a felesége, amint a hátsó szobában
üldögéltek.
– Már minden elő van készítve – felelte a férje kedvetlenül holnapután lenne az indulás, csak
egyben nem tudtam még dűlőre jutni.
– Miben? – kérdezte az asszony.
– Tavaly is elrabolták a rengeteg kincset a kísérők gyávasága miatt – bosszankodott Liang úr –, s
máig sem tudtuk a rablókat kézre keríteni! Egyetlen arravaló ember nincs köröttem, akire rá lehetne
bízni, ezen tépelődöm.
– De hiszen – mutatott Caj asszony az ajtó felé –, mindig csak azt mondtad, hogy az az ember ott
tetőtől talpig megbízható! Miért nem bízod rá? Írott paranccsal, pecsétes levéllel, egészen bizonyos,
hogy nem vét hibát!
Liang úr, ahogy kinézett, rájött, hogy az asszony Sötétképűre gondol. Nagy örömmel hívatta
azonnal:
– Egészen megfeledkeztem rólad – szólt hozzá. – Ha elviszed épségben a születésnapi ajándékot,
előléptetlek.
– Kegyelmes uram szava parancs – hajolt a földig Sötétképű keresztbe tett kézzel. – Hogy
indulnánk, és mikor?
– Tíz társzekeret rendelek ki a helyőrségtől – mondta büszkén feljebbvalója –, tíz vértes vitézt
rendelek a kíséretükre. A szekerekre sárga zászlót tűzetek, amire az lesz felírva, hogy „A kancellár
születésnapi ajándéka”. Aztán még mindegyik szekéren is ül majd egy katona. Három napon belül
indulnotok kell.
– Nem mintha ellenkezni akarnék a paranccsal –mondta Sötétképű –, de így nem megyek.
Bízzon meg kegyelmességed más vitézt vele.
– De hát én elő akartalak léptetni – hökkent meg Liang úr –, a csomagba ajánlólevelet is tettem a
kancellárhoz, hogy vegyen pártfogásába, és hivatalos úton küldjön vissza! Miért ellenkezel ilyen
makacsul?
– Kegyelmes jótevőm – hajolt meg újra a vitéz –, hallottam már a tavalyi rablásról, s tudom,
hogy a rablókat azóta se fogták el. Az idén a rablók még megsokasodtak. A Keleti Fővárosba vízen
nem mehetünk, szárazon visz az út véges-végig. Amerre mennénk, a Bíboraranyhegy, a
Kétsárkányhegy, a Barackvirághegy, az Esernyőshegy, a Sárgasárdomb, a Fehérhomokhalom, a

Vadfelhőgázló, a Vörösfenyőerdő, csupa rablófészek! Még egy jámbor kalmár se mer elmenni arra
egyedül! Ha megszagolják a kincset, persze hogy ránk ütnek! Csak hiába vinnénk vásárra a
bőrünket.
– Hát akkor még több katonát küldök veletek! – ütött az asztalra Világ Vitéze.
– Küldhet velünk kegyelmességed akár tízezret is – rázta a fejét Sötétképű –, az se segít. Ezek a
fickók az első pisszre, hogy rablók jönnek, menten szétszaladnának.
– Egyszóval, azt mondod, hogy ne küldjem el az ajándékot? – kedvetlenedett el Liang úr.
– Ha rám hallgat kegyelmességed – hajolt meg Sötétképű akkor elmehet az ajándék.
– Mindent rád bízok! – Lelkesedett fel Liang úr. – Mondd csak, hogy gondolod?
– Először is – kezdte a vitéz – nem kellenek a társzekerek, hanem köttesse kegyelmességed
bálákba az ajándékot, s visszük majd teherhordó rúdon. Aztán válasszon ki tíz markos, kemény
gárdistát, azok teherhordók lesznek. Adjon mellém még egy embert, mi ketten kalmároknak
öltözünk, s gyors menetben sietünk éjjel-nappal, amíg oda nem érünk… ezt gondolnám a
legjobbnak.
– Nagyon jól kieszelted – biccentett kegyesen Liang úr. – Megírom tüstént a levelet, hogy
vegyen apósom pártfogásába, s előléptetéssel jössz már vissza!
Be is csomagolták a holmit még aznap, s az embereket is kiválogatták. Másnap, amint Sötétképű
elfoglalta helyét Liang úr ajtaja előtt, gazdája behívatta:
– Mikor indulnátok? – kérdezte tőle.
– Csak holnap reggelre tudnánk elkészülni – felelte Sötétképű.
– A feleségem is küldene ajándékot – folytatta Liang úr –, mégpedig az édesanyjának. Rátok,
bíznánk azt is. Mivel pedig még nem ismered az utat eléggé, veletek küldöm Hszie udvarmestert is
két komornyikkal.
– Ha így áll a dolog, kegyelmes uram – válaszolta Sötétképű –, akkor nem megyünk.
– De hát már minden elő van készítve! – bosszankodott meg Liang úr. – Miért nem akarsz már
megint?
– A tíz bála énrám van bízva – felelte keményen Sötétképű –, az emberek nekem
engedelmeskednek. Ha azt mondom, hogy kora hajnalban indulunk, akkor hajnalban indul a csapat,
ha estét mondok, akkor este, akkor állnak meg, ha én szólok, és akkor pihennek, ha megengedem.
Ha most az udvarmester úr meg a két komornyik is velünk jön, azok asszonynéphez szokott
emberek, aztán meg palotabeliek, s ha valamin útközben nem egyeznénk az udvarmester úrral, hogy
mernék én neki parancsolni? Ha meg netántán valami baj esik, hogy adok számot róluk?
– Ezen könnyen segíthetünk –jelentette ki Liang úr megkönnyebbülten. – Parancsba adom nekik,
hogy engedelmeskedjenek neked.
– Így már lehet, elfogadom a parancsot – nyugodott meg Sötétképű is. – Ha baj esnék, minden
büntetést vállalok.
Másnap ötödik őrségváltásra a menet felsorakozott Liang úr háza előtt. A tizenegy bálát tizenegy
markos gárdista cipelte, teherhordónak öltözve. Sötétképű kereskedőformán öltözött, széles

szalmakalappal, könnyű kék selyemkaftánban, vászoncipőben, karddal az oldalán, lándzsával a
kezében. Az udvarmester és a két komornyik is ilyenforma ruhát öltött. Valamennyien lándzsát
viseltek, némelyikük bambuszfütyköst. Liang úr átadta az írott parancsot, aztán, miután jóllakatta
őket, elindultak.
Éppen az ötödik hónap közepe volt. Tiszta volt az ég, de éktelenül sütött a nap. Sötétképű tudta,
hogy csak akkor érnek oda idejében, ha a lehető leggyorsabban haladnak. Ezért kora hajnalban
indultak mindig, hogy kihasználják a reggeli hűvöst, délben aztán pihentek. Hat-hét napi út után
elnéptelenedett a vidék, a mellékutak is, megritkásodtak, hegyszorosokban voltak a pihenő
állomások.
Sötétképű mindennap a sárkány órájában indított, s csak a majom órájában állította meg a
menetet. A tizenegy gárdistának nehéz volt a teher, nem is könnyebbedett az úton, meleg volt az
idő, alig bírtak menni. Ha egy erdőt megláttak útközben, már rohantak volna oda pihenni. Sötétképű
folyton nógatta őket, ha megálltak vagy lelassultak. Először csak káromkodott rájuk, de aztán a
botját is használta. A két komornyik csak könnyű terhet vitt, de lihegtek azok is.
– Gyámoltalan népek vagytok! – szidta őket Sötétképű. – Miért nem segíttek? Ahelyett, hogy
lökdösnétek helyettem ezeket a fickókat, ott kullogtok hátul, pedig ez az út nem valami
biztonságos!
– Nem vagyunk mi lusták – felelték sértődötten azok –, de igen meleg van, alig bírunk menni.
Miért megyünk most mindig rekkenő hőségben? Az elején hajnalban mentünk csak, a hűvösben!
Nem jól van ez így!
– A ti szavatok csak fing, barátaim – intette le őket dühösen Sötétképű. – A múltkor, ahol
mentünk, az jó hely volt, ez itten veszélyes vidék! Nappal kell átmennünk rajta, sötétbenszürkületben fedél alatt kell lennünk!
A komornyikok egy mukkot se szóltak többet, de azt gondolták magukban, hogy Sötétképű
bizony igen goromba ember. Letelepedtek egy fűzfa alá – Sötétképű közben visszament a
teherhordókhoz –, és bevárták az öreg udvarmestert.
– Ez a Sötétképű, aki így hajszol mindenkit, és parancsolgat, végtére is csak egy közönséges
kapitány! Kibírhatatlan, ahogy veszekszik!
– Liang úr meghagyta – figyelmeztette őket az öreg –, ne tűzzünk össze vele, ezért én nem
szólok semmit, de ebben a két napban valóban nehéz volt vele. Mindegy, tűrjétek el.
Aznap, a majom órájában, fogadóra találtak, lepihentek hát.
A gárdistákról csurgott a verejték, lihegve fordultak a vén udvarmesterhez:
– Minek választottuk a katonasorsot, ha teherhordó lett belőlünk! – panaszolták. – Ebben a tüzes,
forró időben ezt a nehéz terhet cipelni! S két napja ráadásul nem is a hűvössel megyünk, mégis ha
megállunk kicsit, vagy nem állunk, már a hátunkon a bot! Anyától lettünk mindannyian, mégis
mennyit szenvedünk tőle!
– Ne zúgolódjatok – intette őket az udvarmester –, a fővárosban majd gondoskodom róla, hogy
jutalmat kapjatok.
„Hiszen ha udvarmester uram keze alatt lennénk – gondolták hálával a gárdisták –, bizony egyet
sem szólnánk!”

Másnap kora hajnalban már keltek volna az emberek, hogy a hűsön elinduljanak, de Sötétképű
szitkozódva ugrott talpra:
– Hova mentek? Lefeküdni azonnal! – parancsolt rájuk.
– Ha nem indulunk most el – kiabálták a katonák – a nagy forróságban megint nem bírunk majd
menni, s te megint végigversz rajtunk!
– Mit tudtok ti ehhez, tulkok! – ordított rájuk Sötétképű, és a botját emelte. A gárdisták, mit volt
mit tenni, visszafeküdtek. Csak a sárkány órájával indultak el megint. Vezérük egész úton verte
őket, és percnyi pihenést sem engedett. A tizenegy teherhordó gárdista egyre jobban zúgolódott, de
a komornyikok is hánytorgatni kezdték a dolgot az udvarmester előtt. Az tette ugyan magát, hogy
ügyet se vet rájuk, de magában ő is fel volt háborodva.
Egy szó, mint száz, a tizenegyedik napra a tizennégy ember közt egy se volt, amelyik ne gyűlölte
volna meg Sötétképűt. A hatodik hónap negyedike volt már, hogy éppen útra készülődtek az egyik
fogadóban a sárkány órájával. Magasan járt már a nap, egy csepp felhő se látszott semerre, rekkenő
volt a hőség. Hegyek közt vitt az út, kanyargós ösvényeken, hegynek fel, völgynek le, még jobban
beleizzadtak. Ahogy vagy húsz mérföldet megtettek, a teherhordók már ledőltek volna az út menti
fűzfák alá egy kicsit, de Sötétképű közébük vágott a botjával:
– Gyerünk gyorsabban! – förmedt rájuk. – Majd adok én nektek pihenést időnek előtte!
Az emberek az égre néztek: könyörtelenül kéklett mindenfelől, kibírhatatlan volt a hőség.
Sötétképű tovább nógatta őket a kanyargós hegyi ösvényen. Délre már a kövek is úgy sütötték a
talpukat, hogy menni se bírtak. „Gyilkos meleg van!” – nyögték az emberek, de Sötétképű
könyörtelen maradt:
– Gyorsabban – sürgette őket –, csak oda, fel a dombra, ott majd meglátjuk!
Nekieredtek a mászásnak. A domb tetejére érve, kimerülten dobták le a gárdisták a terhet, és alva
vágódtak el a fenyőfák tövében.
– Hej! – bömbölte el magát Sötétképű. – Nem olyan hely ez, hogy csak úgy leheveredhettek! Fel
gyorsan, indulás!
– Ha hét darabra vágsz minket, akkor se bírunk menni! – tört ki a gárdistákból a tiltakozás.
Sötétképű csépelni kezdte őket, ahol érte. De amire nagy keservesen feltápászkodott az egyik, a
másik vágódott el megint a rettenetes fáradtságtól. Sötétképű nem tudta már dühében, mit csináljon.
Nagy lihegve megérkeztek a komornyikok is az udvarmesterrel. Amint az udvarmester meglátta,
mit művel Sötétképű, odakiáltott neki:
– Hé, kapitány! Ebben a hőségben igazán moccanni sem lehet, ne büntesd tovább őket!
– Nem értesz te ehhez, udvarmester! – vágta vissza komoran a vezető. – Ez itt a Sárgasárdomb,
rablók tanyája a vidék! Még békés időben is kifosztják itt az embert, hát még mostanában! Nem is
mer itten senki megállni!
– Mondtad te ezt már jó néhányszor! – avatkozott bele a két komornyik. – Mit rémisztgeted
megint az embert?
– Tudod mit? – próbált békítgetni az udvarmester. – Várjunk, amíg elmúlik a déli meleg,
pihenjünk addig csak!

– Mit tudtok ti? – felelte nyersen Sötétképű. – Hét mérföldnyire egy lélek sincs errefelé. Nem
állhatunk meg, gyerünk gyorsan tovább!
– Én azért leülök egy kicsit – makacskodott az udvarmester.
– Ti csak menjetek előre.
– Hé, fickók! – rohant a gárdisták közé Sötétképű. –, Ha fel nem kel valamelyik, húsz botot kap!
A gárdistákból kitört a keserűség:
– Kapitány úr –– kiáltozták összevissza –, mi százfontos terheket cipelünk, te meg csak üres
kézzel sétálsz, de emberszámba se veszel minket! Amikor Liang úr maga vezényelt bennünket, csak
szólhattunk egy szót ekkor-amakkor, te meg azzal se gondolsz, ha meggebedünk!
– A lelkem ordítom ki veletek, ti barmok! – szitkozódott Sötétképű. – Nem lehet benneteket,
csak verni! – azzal a legközelebb állók képébe vágott.
– Megállj, kapitány! – kiáltott rá az udvarmester méltósággal. – Én azt mondom neked, hogy
amikor a Keleti Fővárosban, a kancellár úrnál szolgáltam, mint udvarmester, nem ezer és nem
tízezer katona tisztelgett előttem! Nem akarlak megsérteni, de te mégiscsak fegyenc voltál, aki
urunk kegyelméből vergődött fel kapitánynak! Mit élsz vissza azzal a mákszemnyi hatalmaddal? Ne
vedd azt, hogy udvarbeli ember vagyok, akkor is megmondanám neked a magamét, ha egy vén
paraszt volnék csak, mert tűrhetetlen, ahogy egyre csak ütlegeled az embereket!
– Udvarmester uram – mondta megvető nyugalommal Sötétképű –, te városi ember vagy,
palotában nevelkedtél, mit tudod te azt, mi minden veszély, baj leselkedik ránk egy ilyen úton!
– Megjártam már Szecsuant, Kuangtungot, Kuanghszit – húzta ki magát sértődötten az
udvarmester –, de olyat még nem láttam, amit te művelsz!
– De most nem vagyunk ám békeidőben! – fortyant fel Sötétképű.
– Te már csak azért beszélsz, hogy a szádat jártasd! – jött ki a sodrából a másik is. – Hogyhogy
ne lenne béke a birodalomban?
Sötétképű már éppen vissza akart vágni neki nagy gorombán, amikor egy leskelődő emberalakot
pillantott meg a közeli erdő fái közt.
– Ott van, ni! Itt vannak a gazok! – mutatott arra, azzal fegyverét felkapva, rohanvást indult
arrafelé.
– Mit leskelődtök ránk, pimasz latrok? – ordította már messziről. Ahogy az erdőbe ért, először is
hét csiangcsoui taligát pillantott meg szép sorjába állítva. A fák alatt hatan hűsöltek szinte teljesen
pucéron, A hetedik, a képén veres anyajeggyel, lándzsáját kapta fel, s ahogy Sötétképű odaért,
valamennyien ijedten felugrottak.
– Kifélék vagytok? – kérdezte gyanakodva Sötétképű.
– Hát te ki vagy? – viszonozták azok ugyanúgy.
– Nem valami latorfélék vagytok? – faggatózott tovább a kapitány.
– De nagyon faggatsz bennünket! – méltatlankodott a hét ember. – Szegény házalók vagyunk,
egy garast se nyerhetsz rajtunk!

– Ha ti azok vagytok – kezdett megnyugodni Sötétképű –, akkor mi meg kalmárok volnánk.
– No de kik vagytok hát? – érdeklődött most már még jobban a hét idegen.
– Mondjátok meg ti, hogy honnét jöttök! – bizalmatlankodott megint Sötétképű.
– Testvérek vagyunk Haocsouból – magyarázta az egyik, a hét közül. – Egy kis datolyá-t
vinnénk a Keleti Fővárosba. Sokan mondták errefelé jöttünkben, hogy itt a Sárgasárdombnál rablók
lesnek a kereskedőnépségre, de mi csak azt mondtuk: „Ezt a kis datolyát csak nem veszik el
tőlünk?” Ahogy felértünk idáig, olyan meleg lett, hogy meg kellett állnunk itt az erdőben egy kicsit.
Amikor hallottuk, hogy jöttök, megijedtünk, hogy nem jóban jártok, ezért az egyikünk elment, hogy
kilesse, kik vagytok.
– Mi is kalmárok volnánk – felelte Sötétképű. – Amikor megláttam, hogy leskelődik valaki,
akkor meg én hittem, hogy valami jómadarak rejtőznek erre, azért rohantam hozzátok.
– Vegyen egy kis datolyát uraságod! – kínálta az egyik datolyakereskedő.
– Nem kell! – intett elutasítóan Sötétképű, azzal visszaballagott társaihoz.
– Ha már úgyis jönnek a rablók, hát legalább pihenjük ki magunkat! – csúfondároskodott az
udvarmester.
– Én csak gondoltam, hogy azok – magyarázkodott szégyenkezve Sötétképű –, de csak
datolyaárusok.
– Ahogy az elébb mondtad – folytatta az udvarmester most már dühösen a többieknek –, ezek
mind útonállók!
– Ne veszekedjünk – védekezett a kapitány –, én csak azt akartam, hogy baj ne legyen.
Pihenjetek le itt a hűvösben.
A gárdisták gúnyos kacajjal fogadták Sötétképű felsülését. Ő meg szégyenkezésében mit tehetett,
levágta lándzsáját a földbe, és félreballagott egy fa alá, ott telepedett le magában.
Fél csésze rizsnyi idő se tellett bele, s egyszer csak egy embert pillantottak meg felfelé
kapaszkodni a hegyen. Két vedret vitt a vállán, teherhordó rúdon, és közben énekelt:
Éget, hej, a nap ma, akár a tűz!
Felében kisült már, hej, a vetés!
A paraszt szíve forr, mint a katlan,
Amíg az úr a hűsön heverész!
Ahogy a fenyőfák közé ért, megkönnyebbülten dobta le terhét, és sietett vele az árnyékba. A
teherhordó gárdisták rögtön közre vették:
– Mit hozol?
– Színbort.
– Hova viszed?
– A faluba eladni.

– Aztán mit kérnél egy vederért?
– Öt teljes köteg pénzt – felelte az ember.
– Melegünk is van, el is tikkadtunk – tanácskozták meg a gárdisták a dolgot –, megérné, lehűtene
egy kicsit! – Már éppen a pénzt kaparászták volna össze, amikor Sötétképű rájuk rontott:
– Min susmutoltok? – kérdezte komoran.
– Egy kis bort vennénk csak! – méltatlankodtak a gárdisták. Sötétképű lándzsája boldogabb
végével vágott végig rajtuk.
– Micsoda pimaszság! Az én parancsom nélkül? – szitkozódott.
– Te igazán csak kötözködsz minden ok nélkül! – háborodtak fel emberei. – Mi közöd hozzá, ha
bort akarunk venni? Csak jössz és versz!
– Mit tudjátok ti, falusi fajankók! – torkolta le őket gorombán a vezér. – Csak a nyálatok csurog
az ital után! Mit tudjátok, mi baj érheti errefelé az embert! Nem egy derék vitéz fordult már fel,
mert megetették mákonnyal!
– Te aztán érted a dolgod, kalmár uram! – nevetett bosszúsan a borárus Sötétképű szeme közé. –
Még oda se adtam, s máris ilyen sületlenségeket fecsegsz!
A fenyőerdőből egyszerre csak előrohantak nagy lármával a datolyaárusok. A lándzsás rohant
legelöl.
– Mi ez a csetepaté? – kérdezte gyanakodva.
– Hozom a bort, hogy majd leviszem a faluba eladni – magyarázta a borárus –, gondoltam,
megpihenek kicsit itt a hűsön. Ezek itt bort akartak venni, én még nem is adtam, amikor ez a kalmár
elkezd okoskodni, hogy mákony van benne, meg ez, meg az. Hát nem nevetni való?
– Phű! – törölték meg homlokukat megkönnyebbülten a datolyaárusok. – Már azt hittük, a rablók
jönnek. Nem kell egy szóért már úgy összekapni. Mi is gondoltuk éppen, hogy de jó lenne égy kis
itóka. Ha nekik gyanús, add el nekünk az egyik vedret!
– Nem adom én! – mondta sértődötten a borárus.
– Ej, de értetlen vagy, te fickó! – zsörtölődtek az árusok.
– Nem mi veszekedtünk veled! Mi van abban, hogy ahelyett, hogy a faluba vinnéd, nekünk adod
el? Gondold meg: még melegítened se kell a bort, minket meg megmentesz az eltikkadástól!
– Nem veszekszem veletek azért az egy vederért – adta alább a másik –, csak mert azok gyanúba
vettek, meg hogy nincsen merítőedényem.
– Csakhogy igazat adsz nekünk! – örültek meg a datolyaárusok. – Mit kell mindjárt egy szóért
úgy megharagudni? Van ám nekünk merítőkanalunk!
Azzal rohantak is ketten a taligákhoz, és két kókuszhéj merítőkanállal meg egy nagy köteg
datolyával tértek vissza. Körülülték a vedret, s a fedelét leemelve, egymás után ittak belőle,
majszolva hozzá a datolyát. A veder egykettőre ki is ürült.
– Még meg se kérdeztük, mibe kerül! – jutott eszükbe.

– Én se mondtam még – mondta a borárus. – öt teljes köteg pénz egy veder, a teljes teher tíz.
– Megadjuk az öt köteget – egyeztek bele az árusok –, de adj a másikból is egy-egy kanállal!
– Azt nem lehet! – ellenkezett a másik. – Meg van szabva az ára!
A datolyaárusok előszedték a pénzt, de közben egyikük a merítőkanalával a másik vederhez
lopózott, és jól megmerítve, nagyot kortyolt a borból, aztán elszaladt az erdőbe a borárus elől a
kanalával együtt. Mikor az űzőbe vette, másikuk osont a borhoz egy merítőkanállal. A borárus
dühösen rohant vissza, félrelökte, lefedte a vedrét, a merítőkanalat meg kikapta a kezéből.
– Ti sem vagytok rendes emberek! – szidta őket. – Van képetek így meglopni a szegény embert?
A gárdistáknak ezek láttára csak jobban megbizsergett a torkuk, még jobban kívánták az italt.
– Hadd mondjak valamit, uram! –fordult egyikük az udvarmesterhez. – Ha azok az árusok
megvehették az egyik vedret, megvehetnénk mi is talán a másikat, jólesne a gégénknek! Ebben a
melegben nagyon eltikkad az ember, aztán víz sincs semerre.
Az udvarmester maga is megszomjazott erősen, így hát odament Sötétképűhöz:
– A datolyaárusok megitták már az egyik vederrel – kérlelte –, már csak egy maradt. Vegyük meg
a másikat, jó lesz a meleg ellen, mert víz erre nincs sehol.
„Láttam innét, hogy megitták a bort – töprengett Sötétképű ittak a másikból is egy merőkanállal,
az is jó kell hogy legyen! Úgyis csak vertem az embereket egész nap, meg kell engedjem, hogy
igyanak!”
– Udvarmester uram szavára megengedem – felelte. – Megvehetik a legények a bort.
A gárdisták nagy örömmel szaladtak az árushoz az öt köteg pénzzel, de az sértődötten tiltakozott:
– Nem adok én egy cseppet se! Mákony van benne! – gúnyolódott.
– Ezt jól megadtad – vigyorogtak békítően a gárdisták –, de azért adjál!
– Nem adok én! –felelte kérlelhetetlenül a borárus. – Ne kötözködjetek velem!
Az egyik datolyaárus is közelebb jött, és a teherhordók pártjára állt:
– Te fickó – kérlelte –, igazad van, hogy veszekedsz, velünk is így kezdted, mégis adtál. Adjál
nekik is, ne törődj azzal, mit mondtak!
– Hát az semmi, hogy ok nélkül gyanúsítják a becsületes embert? – makacskodott a borárus, de a
datolyaárus egy határozott mozdulattal félretolta, és odaemelte a vödröt a teherhordókhoz.
Azok nagy örömmel sereglettek köréje, csak éppen merőkanaluk nem volt. Az árusokhoz
fordultak hát.
– Odaadjuk hát, hogyne adnánk! – szíveskedtek azok. – Itt van, ni, még egypár szem datolya is,
jó lesz a bor mellé.
– Mire való ez? – köszönték a katonák.
– Ugyan már – legyintettek az árusok –, ti is utasemberek volnátok… vagy mi! Az a pár szem

igazán semmiség!
A teherhordók hálás szívvel köszönték a segítséget, s hívták, az udvarmestert meg vezérüket,
hogy igyanak ők is. Sötétképű nem akart kötélnek állni, de az udvarmester meg a két komornyik
elsőnek merítettek a borból. A katonák is nekirontottak, s egykettőre már csak a veder fenekén
kotorásztak a merőkanalakkal,
Sötétképű látta, hogy nem esik senkinek semmi baja. Ő maga először nem akart inni, de mert
kibírhatatlan meleg volt, s a torka teljesen kiszáradt. Odament hát, kihörpölt egy fél kanállal, és
bekapott pár szem datolyát is.
– Ez a veder kevesebb volt egy merőkanállal – engesztelődött ki a végén teljességgel a borárus
ezért leengedek az árából egy fél köteget. –A gárdisták kifizették a pénzt, ő meg üres vedreit
felkapva, hangos énekszóval hazafelé indult.
A hét datolyaárus ott állt az erdő szélén. Egyszerre csak kibökték az ujjukat Sötétképűék felé, és
rájuk kiáltottak:
– Forduljatok fel!
Erre a tizenöt embernek nehéz lett a feje, megingott a lába, és sorjában elvágódtak a földön. A
datolyaárusok meg fogták a taligáikat, kiszórták belőle a datolyát, és megrakták a kincses
szállítmánnyal, majd pedig nagy vidáman elindultak le a dombról.
Sötétképű csak keservesen ordítozott, de olyan gyengének érezte magát, hogy nem bírt
feltápászkodni. A többiek is csak tehetetlenül nézték, hogyan vonulnak el a rablók a kincsekkel, de
se felállni, se mozdulni, se mukkanni nem bírtak.
Hát én most megkérdem tőletek: tudjátok, ki volt az a hét datolyaárus? Nem voltak mások
bizony, mint Toronyhordozó, Cselcsillag, Felhősárkány, Vereshajú Ördög, Földönjáró Csillag,
Halálthozó Démon meg Eleven Pokolkirály. Nappaljáró Patkány volt a borárus. No de hogy
csinálták? Mikor a bor feljött a dombra, szín jó bor volt az még teljesen. Amikor aztán ők megitták
az egyik vederrel, Vereshajú Ördög szántszándékkal ivott bele a másikba, hogy lássák, és hogy
ezzel csalja lépre Sötétképűt és embereit. Ezután Cselcsillag a második merítőkanállal előhozta a
bódítószert, és csak úgy csinált, mintha inna, de mákonyt tett bele a borba. Amikor Nappaljáró
Patkány huzakodni kezdett vele, az csak azért volt, hogy arra ügyeljenek és ne a mesterkedésre.
Cselcsillag eszelte ki az egészet, s úgy nevezik ezt, hogy „az ajándék fortélyos elvétele”.
Sötétképű csak keveset ivott, ezért hamarabb tért magához, mint a többiek. Nagy nehezen
feltápászkodott, de alig bírt lépni egyet is. Végignézett emberein: A nyál csurgott a szájukból,
feküdtek, mint a fatuskó.
– Hogy állok Liang úr elé, hiszen elveszett az ajándék – esett végképp kétségbe. – De még a
levelet sem adhatom át! – és tépte is már ketté tehetetlen dühében. – Hát most hova legyek? –
gondolta sötéten. – előttem a széles világ, de merre tartsak? Még legjobb volna, ha itt valahol
végeznék magammal! – Azzal ingó, rogyadozó léptekkel elindult le a hegyről. Úgy érezte magát,
mint amikor
Tavaszi záportól hull szirma virágnak,
Vagy az őszi dérrel fagynak gyenge ágak.
Hogy aztán mi lett Sötétképű sorsa, élt-e, halt-e, hogy lement a hegyről, azt majd más
alkalommal halljátok meg.

A TIZENHATODIK FEJEZET
amelyben a Tarka Barát elfoglalja a Kétsárkányhegyet,
és Sötétképűvel ketten kezükbe ragadják a
Drágagyöngy Kolostort
Ott hagytuk abba, hogy Sötétképű hogyan is térhetett volna vissza Liang úr udvarába, mikor
elrabolták tőle a születésnapi ajándékot? Ott a dombon mindjárt csaknem véget akart vetni életének.
Rohant le a dombról, mint az eszeveszett, de mikor valamennyire magához tért, megállt és
elgondolkozott.
„Világra hoztak engem a szüleim, erős, egészséges testtel, derék külsővel áldottak meg, kicsiny
korom óta értek a hadi művészetek mind a tizennyolc ágához, sose sikerülne hát nekem semmi?
Ahelyett, hogy most a halálba mennék, jobb lenne mégis megvárnom talán, hátha egyszer eljön az
én időm, és akkor majd rendbe igazodik minden!” Ekképp vigasztalgatván magát, visszanézett
tizennégy társára, akik még mindig csak a szemüket meresztgették utána, de még moccanni se
bírtak. Elfutotta a méreg:
– Ti vagytok az oka! – rázta feléjük haragosan az öklét. – Nem hallgattatok rám! Miattatok lett
mindez, és ti kevertetek bele engem is! – Azzal felragadta lándzsáját, övébe tűzte kardját, aztán még
egyszer körülhordozta szemét a vidéken. Rajtuk kívül sehol egy lélek. Nagyot sóhajtott, s elindult
egyenesen lefelé a hegyről.
Azok tizennégyen csak a második őrségváltás idejére tértek teljesen magukhoz. Ahogy
egyenként feltápászkodtak, bizony jajgattak mindahányan, mert mintha nyílzápor hasogatta volna a
koponyájukat, úgy érezték magukat. A vén udvarmester szólalt meg először:
– Hallottátok, ugye, Sötétképű kapitány úr nyájas szavait? Hogy itt hagyott a csávában
valamennyiünket!
– Méltóságos uram – sürgették a többiek a tanácsot –, mitévők legyünk, ha már megesett velünk
ez a baj?
– Ti mit gondoltok? – kérdezte az öreg.
– Hát csak azt, hogy nem mi voltunk az oka – zúgták valamennyien. – Azt mondják az öregek,
hogy ha jön a tűzvész, maga veri el ki-ki magától, ha meg a darázs vagy a skorpió, hát csak
kibújunk a testi ruhánkból. Ha a kapitány úr itt lenne, bizony nem szólhatnánk semmit, de most,
hogy elment, mégpedig isten tudja, hová, így hát ha visszamegyünk Liang úrhoz, miért ne varrnánk
az egész dolgot az ő nyakába? Csak azt mondjuk Liang úrnak: „Végig az úton csak szitkozódott és
verekedett velünk, úgyhogy a végén már moccanni se tudtunk, aztán a rablók kezére juttatott
minket, mákonnyal elkábított valamennyiünket, megkötözte kezünk-lábunk, fogta a kincseket, és
elillant velük.”
– Úgy gondolom, igazatok van – vélte az udvarmester úr. – Holnap azonban az lesz az első, hogy
megkeressük a helybeli mandarint, és bevádoljuk nála Sötétképűt. Itt hagyjuk a két komornyikot is,
majd segítenek a rablók kézrekerítésében. Mi pedig még az éjjel sietünk vissza az Északi
Fővárosba, hogy ott is jelentsük a dolgot. Tudatjuk a kancellár úrral is, hogy adjon erős rendelkezést
a cicsoui tartományi mandarinnak a bűnösök felkutatására.
Azt már el sem mesélem, hogyan ment végbe mindez, csak arról beszélek, hogy Sötétképű csak
ment, mendegélt végtelen bánattal szívében. Ahogy leért a hegyről, ment egyenesen délnek fél
éjszakán át, akkor egy erdőben lepihent egy kicsit.

„Pénzem nincs egy garas se – füstölgött magában –, sehol egy barátom. Mihez fogjak?”
Mikor megpitymallott, elindult, hogy a hűvössel haladhasson. Ment megint vagy húsz mérföldet
nagy keserves töprengésben, amíg csak egy kocsmához nem ért.
„Innom kell egy kis bort – döntötte el magában –, másképp nem bírom a menetet!” – azzal
belépett az ivóba, és leült egy eperfaasztal mellé, székéhez támasztva lándzsáját.
– Enni óhajt uraságod? – kérdezte a kocsmából egy asszony. – Hozz először csak két kupa bort
innom – mondta Sötétképű, aztán hozzátette: – Adhatnál egy kis rizst, és húst is készíthetnél
valamit. Ha kicsit vársz, meg is fizetem!
Az asszony előkiáltott egy legénykét a borral, maga meg nekiállt főzni-sütni a vendég akarata
szerint. Sötétképű megevett-megivott mindent, aztán fogta a lándzsáját, és elindult kifelé.
– Még nem fizettél ám! – állította meg az asszony.
– Várj csak, mire visszajövök, megadom – nyugtatta Sötétképű zavartan. – Hitelezz nekem
addig! – azzal ment, és rohant tovább, de a legényke utána rohant, és megragadta. A kapitány mit is
tehetett szorultságában, leütötte. Az asszony sikoltozására aztán jobbnak látta, ha futásnak ered, de
egyszerre csak léptek zaját hallotta maga mögött.
– Hova futsz, te csibész? – kiáltotta az üldöző.
Sötétképű, hátrafordulva, egy széles vállú férfival találta magát szemben, aki egy nagy fütyköst
forgatva rohant egyenesen neki. „Ugyancsak neki van keseredve a fickó – gondolta Sötétképű –,
lássuk csak, mit akar tőlem!” – s ezzel megállt. A fütykössel hadonászó férfi mögött a legényke
igyekezett feléje egy vasvillával, majd meg két-három szolgalegény, furkósbottal felfegyverkezve.
„Csak abban az elsőben van mersz! – döntötte el megvetően az üldözött. – A többi nem mer
közelebb jönni!” – ezzel kihívóan ellenfelének szegezte lándzsáját. Üldözője fütykösével
hadonászva, nekirontott. Összecsaptak vagy hússzor-harmincszor, s lám, ellenfele nem bírt
Sötétképűvel, csak védekezett, s kapkodta fejét erre-arra a kapitány fegyvere elől. A legényke és a
szolgalegények már azon voltak, hogy beleavatkozzanak a küzdelembe, amikor Sötétképű üldözője
egyszerre csak lebocsátotta fegyverét és félreugrott.
– Senki se mozduljon! – kiáltotta harsányan. – Mondd meg a neved, te lándzsás vitéz! – szólt oda
Sötétképűnek.
– Nem tagadom le a nevemet, nem szégyellem családomat! – csapott a mellére Sötétképű
büszkén. – Jang Cse vagyok, a Sötétképű!
– Csak nem a palotatiszt a Keleti Fővárosból? – álmélkodott a másik.
– Hát ezt meg honnan tudod? – hökkent meg Sötétképű is.
– Hogy nem ismertem meg a Tajsan hegyét látó két szememmel! – borult le előtte üdvözlésül az
idegen, eldobva fegyverét.
– Uraságod kicsoda? –kérdezte Sötétképű nagy álmélkodással, felsegítve előbbeni ellenfelét.
– A Keleti Fővárosba való volnék – kezdte amaz a bemutatkozást. – A nyolcszázezres gárda
vívómestere, Párduckoponya tanítványa voltam valamikor, Cao-Cseng a nevem. Mivelhogy
mészáros volt minden ősöm, s magam is kedvemet leltem a mészárosságban, húsmetélésben,

csontfűrészelésben, nyúzásban és zsigerelésben, ennélfogva elneveztek Böllérbicskás Ördögnek.
Egy gazdag úr elhítt Santungba böllérkedni, adott is ötezer köteg pénzt az útra. A pénz azonban
elfogyott, haza nem mehettem, itt ragadtam. Az asszony ott a konyhában a feleségem volt, ez a
legényke itt – mutatott rá a vasvillás fiúra – a sógorom. Ahogy összecsaptunk, hát láttam ám, hogy
fegyvered járása hasonlatos Párduckoponya mesteréhez, és nem állom veled a harcot.
– Ha Párduckoponya mester tanítványa vagy – jutott eszébe Sötétképűnek –, nem tudom,
hallottad-e, hogy mestered Kao marsall ármánykodásai következtében földönfutóvá lett, és
betyárnak ment. Találkoztam vele a liangsani várban.
– Hallottam én azt – felelte Böllérbicskás Ördög –, csak nem tudtam, igaz-e vagy sem. De
palotatiszt uram – fordult Sötétképűhöz jöjjön be hozzánk egy kicsit, ne restellje!
Sötétképű új barátjával visszatért a fogadóba, ahol megismerkedvén a ház népével, megtraktálták
borral, pecsenyével. Iddogálás közben házigazdája megkérdezte:
– Hogy került ide, palotatiszt uram?
Sötétképű elmondta sorra a vele történteket a kőrakomány elvesztésétől egészen a születésnapi
ajándék elrablásáig.
– Maradjon hát nálunk egy kis ideig, tiszt uram! – esett meg rajta új ismerősének a szíve. – Majd
csak kifundáljuk, mihez fogjon!
– Nagyon köszönöm szívbéli kedvességedet – érzékenyült el Sötétképű –, de a hatóság
bizonyosan üldözőbe vett, soká nem maradhatok.
– De hát hova menne, tiszt uram? – érdeklődött Böllérbicskás.
– Liangsanba mennék, mesteredhez, Párduckoponyához – felelte a vendég. – Jártam már arra, és
történetesen meg is mérkőztem vele ott a hegy alatt. A vezér látta, hogy egyforma bajnokok
vagyunk, ezért ott akart mind a kettőnket marasztani, onnét ismerem mesteredet. Én akkor még
semmi áron sem akartam beállni betyárnak. Most aztán itt az orcámon a bélyeg, de tudom, ha
odamennék, a vezér csak fanyalogva fogadna. Ezért töprenkedem még, nem tudom, mitévő legyek.
– Úgy van, bátyám, ahogy mondod – bólintott rá a másik. – Hallottam én is, hogy a Fehérgúnyás
Diák milyen irigy és csalárd ember, nemigen fogad be másokat. Mesteremet se fogadta nagyon
lelkendezve. Azt mondanám inkább – hajolt közelebb –, hogy nem messze innét, Csingcsouban, ott
van a Kétsárkányhegy. A hegyen van a Drágagyöngy Kolostor, jó védett helyen, csak egyetlen útja
van, ahol felmehetsz. A kolostor elöljárója kiugrott a szerzetességből, a többi barát meg követte,
maguk köré gyűjtöttek vagy négy-ötszáz embert, rabolnak, fosztogatnak. Teng Lungnak hívják azt a
kiugrott barátot. Ha betyárnak akarsz állni, térj hozzájuk, jó helyre kerülsz.
– Oda is megyek, ha már van rá alkalmam – döntötte el Sötétképű. Másnap reggel búcsút is vett
új barátjától, aki még útravalóval is ellátta, fogta lándzsáját, és nekivágott az útnak. Ment egész
napon át, mire beesteledett, meglátta a hegyet.
„Megalszom itt az erdőben –gondolta magában. – Majd holnap megyek fel.” Azzal befordult a
hegy lábánál az erdőbe, de egyszerre csak meglepődve vette észre, hogy az egyik fenyőfa tövében
egy jól megtermett, tetovált hátú barát hűsöl pucéran. Mikor a barát megpillantotta a jövevényt,
tüstént felugrott, és szerzetesi botját rázva, odakiáltott neki:
– Hogy kerülsz ide, te jómadár?

„Ez a barát a hágón túlról való – állapította meg a kiejtéséről Sötétképű örvendezve. – Meg is
kérdezem, hiszen földiek volnánk!” Visszakiáltott neki:
– Hová való vagy, tisztelendő atyám?
A barát azonban nem is felelt, csak botját pörgetve, nekirontott.
– Hej, te kopasz fajankó! – dühödött fel Sötétképű. – Majd kiverem én a választ belőled! – és
már ő is ellenfelének szegezte lándzsáját. Összecsapott a két ellenfél ott az erdőben, és ment a
viadal előre-hátra, pörgött, forgott a két fegyver, mint a villám. Egymásnak mentek már vagy
negyvenszer-ötvenszer, de csak nem bírtak egymással. Egyszerre csak a barát félreugrott, és
elkiáltotta magát:
– Pihenjünk egyet!
Lebocsátották fegyverüket.
„Micsoda egy barát ez! – állapította meg magában Sötétképű elismerően. – Úgy jár a kezében a
fegyver, hogy még én is alig bírok vele!”
– Ki vagy te, feketeképű fickó? – szólalt meg a barát is.
– Palotatiszt vagyok a Keleti Fővárosból, Sötétképű a nevem! – felelte büszkén a kapitány.
– Nem te vágtad le kardeladás közben a Keleti Fővárosban azt a Csupasz Tigris nevezetű
csirkefogót? – kérdezte tovább a szerzetes meglepődve.
– Nem látod arcomon a bélyeget miatta? – kérdezte keserűen Sötétképű.
– No, hogy itt kell találkoznunk! – harsant fel dörgő hahotával a barát szava.
– De kicsoda vagy hát, tisztelendő atyám – álmélkodott Sötétképű is –, és honnét tudod ezt a
históriát?
– Nem vagyok én más – felelte büszkén a tetovált barát –, mint Lu Ta határőrkapitány
Jenanfuból. Az öreg Csung alatt szolgáltam. Mivel agyoncsaptam három ökölcsapással Csen
mészárost, be kellett állnom barátnak a Vutajsan-kolostorba. A hátamon levő tetoválásról Tarka
Barátnak hívnak, a papi nevem meg Mélybölcsességű.
– De hisz földiek volnánk! – örvendezett hangosan Sötétképű is. – Sokat hallottam a folyók és
tavak népe közt, tisztelendő atyám, nagy híredről. Az is fülembe jutott, hogy aztán a Tahsziangkuokolostorba kerültél. Hogy vetődtél mégis errefelé?
– Nehéz azt mind egy szóval elmondani – legyintett a Tarka Barát. – Ott őriztem a kertet,
összeismerkedtem Párduckoponya mesterrel, akit aztán Kao marsall tőrbe csalt. Amikor elvitték,
gyanítottam, hogy az életére törnek, elkísértem hát Cangcsouba, és meg is mentettem a nyomorult
haláltól. A két fogdmeg azonban jelentette annak a gazfickó marsallnak, hogy rémtettüket én
akadályoztam meg, mert felismertek. Ez a leánypecér meg mérgében persze el akart volna tenni láb
alól, és már követelt is volna ki a kolostorból, meg lesbe állította az embereit, hogy lefüleljenek.
Szerencsére, jó barátságba keveredtem egy banda csavargóval, azok kiszagolták a dolgot, és rögvest
tudatták velem. Mit tehettem, felgyújtottam a kertészházat és odábbálltam. A folyók és tavak vitézei
közé álltam, csak kódorgok hol erre, hol arra. Mengcsouban, a Keresztúti Lejtőnél, egy
kocsmárosasszony majdhogy el nem tett láb alól. Elbódítottak mákonnyal, de amikor a férje
hazajött, és meglátta a botomat, késemet, meg hogy milyenforma vagyok, igen respektálni kezdett,

és magamhoz térített a bódultságból. Aztán összeismerkedtünk, ott maradtam még egy kis ideig, és
testvériséget fogadtunk egymásnak. Az ember meg az asszony is ismert vitézek a folyók és tavak
vidékén. Az embert Csang Csingnek hívják, de mindenki csak Kertészlegénynek nevezi. Az asszony
meg Szun Er-niang, vitézi nevén Ördögök Anyja. Derék, becsületes emberek mind a ketten. Négyöt nap elmúltával eztán meghallottam, hogy itt a Kétsárkányhegyen, a Drágagyöngy Kolostorban
tudnék mihez kezdeni, eljöttem hát Teng Lunghoz, hogy vegyen fel engem is a bandába. Nem
tudtunk azonban megegyezni, nem akart engem beengedni sehogy se. Megmérkőzni, persze, nem
bírt volna velem, de a vár igen védett hely, három kapun csak egy út vezet hozzá. Az a gazfickó
Teng Lung is csak fentről hősködött velem a falról, beengedni nem akart, lejönni meg nem mert.
Így aztán nem jártam sikerrel. De jó, hogy veled találkoztam! – örült ismét új barátjának elbeszélése
végén.
Sötétképű is örvendezett, hogy társra lelt. Bementek mind a ketten az erdőbe, hogy együtt
éjjelezzenek. Sötétképű közben elmondta a saját története végét is a Tarka Barátnak, belefoglalva
persze a Böllérbicskás Ördögöt is.
–– Ha csak itt rostokolunk a vár alatt – jutott eszébe Tarka Barátnak ––, attól nem jön ki Teng
Lung. Tudod mit? – fordult Sötétképűhöz. – Gyerünk el a Böllérbicskás Ördöghöz, hányjuk-vessük
meg vele is a dolgot.
Reggelre kelve el is indultak. Odaérvén, Sötétképű bemutatta egymásnak Tarka Barátot és
Böllérbicskás Ördögöt, és elmondta, hogy mi járatban vannak. Házigazdájuk azon mód bort tett
eléjük, és iddogálás közben tanácskozni kezdtek a dologról.
– Ha a kapukat bezárták – morfondírozott Böllérbicskás nem hogy ti ketten, de még tíz
lovasezred sem juthat oda fel. Elfoglalni a várat csak csellel lehet, erővel nem!
– Az a piszok gazember csak ott kint a kapu előtt fogadott – dörmögte Tarka Barát mérgesen. –
Amiért nem akart beengedni, hát nekimentem, és hasba rúgtam egy kicsit, hogy felhömpölyödött.
Már éppen adtam volna neki még egy utolsót, de sokan voltak, és becipelték nagy sebesen a várba, s
a bezárt kapu mögül szitkozódott már csak, kijönni nem mert még egyszer.
– Te bátyám – szólt hozzá Sötétképű –, ha az igazán olyan jó hely, mért ne látnánk hozzá, hogy
erőnek erejével is, de megszerezzük magunknak?
– Ki kell eszelnünk valamit – dohogta dühösen a barát –, másképp nem sikerülhet!
– Volna nekem egy tervem – vetette közbe Böllérbicskás – nem tudom, mit gondolnátok róla.
– No, ki vele! – sürgette Sötétképű.
– Tegye le először is palotatiszt uram ezt a kereskedői gúnyát kezdte a mészáros –, s öltözzék át
amolyan parasztformára, ahogy az errevalósiak járnak. Én magamhoz veszem a szentatya botját
meg a kését, aztán az asszonnyal, sógorral meg egypár legénnyel ismét felmegyünk magukkal a
hegyhez, ott fogunk egy kötelet, a tisztelendő atyát megkötözzük vele, de – intett a szemével – majd
egy csúszós csomót kötünk rá. Aztán majd megmondom a hegybelieknek, hogy idevalósi
kocsmáros vagyok, ez a barát leitta magát a fogadómban, aztán nem fizetett, de arról beszélt, hogy
embereket szed össze, hogy megvívja a várat. Ahogy ezt meghallottam, részegségét felhasználván,
gúzsba kötöttem, és elhoztuk, hogy hódolattal felajánljuk neki. Ha ezt mondom, akkor bizonyosan
beenged a várba. Amikor aztán szentatyám Teng Lung eleibe kerül, akkora kötélen rántsa csak még
azt a csúszós csomót, én meg majd odaadom a fegyvereit. Ha aztán maguk ketten nekitámadnak, azt
se tudja majd, hová legyen ijedtében. Ha pedig végeztek vele, az alatta való népség nem mer majd
mást tenni, mint átáll! Mit gondolnak minderről?

– Igen jó, ármányos terv! – ismerte el a két vitéz. Aznap este felkészültek az útra. Másnap az
ötödik őrséggel útnak indultak. A Tarka Barát holmiját, cókmókját Böllérbicskás emberei vitték. Jó
délutánra hajlott már az idő, amikor elérkeztek a hegy alatti erdőbe. Ott aztán nekiöltöztek a
vállalkozásnak. Tarka Barátot színből megkötözték, a kötél két végét két falubeli kezébe adták,
hogy úgy vezessék majd szigorúan a foglyot Teng Lung elébe. Sötétképű egy nagy szalmakalapot
nyomott a fejébe, keshedt parasztgúnyába bújt, de a lándzsáját csak markolta erősen. Böllérbicskás
a barát vasbotját cipelte, a többiek pedig fütykösökkel fegyverkeztek fel. A várkapuhoz érve látták
ám, hogyan meredeznek a falakról a számszeríjak, a messze lövő nyílszerszámok, a puskaporos
fazekak meg a kőhajító gépek. Mikor a kapuőrző betyárok meglátták őket, hogy hozzák
megkötözve a barátot, siettek jelenteni a dolgot a vezérnek.
Valamennyi idő múltán a két főlegény dugta ki fejét a kaputoronyból:
– Kik vagytok? Mit akartok nálunk? – kérdezték gyanakodva. – Hol fogtátok ezt a barátot?
– Idevalósiak volnánk, ide a faluba, a hegy alatt – felelte nagy bátran Böllérbicskás. – Jómagam
kocsmáros vagyok. Ott borozott nálunk ez a pohos barát a minap. Le is részegedett erősen, de
fizetni meg nem akart, hanem csak azt hajtogatta egyre, hogy elmegy a liangsani várba, hoz onnét
rengeteg embert, s azokkal megveszi majd a Kétsárkányhegyet, akkor aztán majd elszámol velünk
is. Mit tehettünk egyebet, mint hogy csak erőltettük belé a bort. Mikor aztán végképp elázott. fogtuk
magunkat, megkötöztük, hogy elhozzuk ide a nagyúrnak hódolatunk jeleképpen, hogy kimutassuk
hozzá való hűségünket, meg hogy a falut se érhesse baj.
– Igen köszönjük nektek – hálálkodtak éktelen örömmel a főlegények. – Várjatok csak még egy
kicsit – s ezzel szaladtak rohanvást a fővezérhez. Teng Lung örömmel kiáltott fel:
– Engedjétek be őket! Annak a bitangnak a szívét, máját meg rakjátok majd borba, hadd hűtsem
le vele bosszúmat! – A betyárok rohantak a parancs teljesítésére. Sötétképű és Böllérbicskás
közrefogták Tarka Barátot, és úgy léptek be vele a várkapun, nyomukban embereikkel. A kapukon
áthaladva, látták, hogy valóban milyen biztos erősség a kolostor: meredek volt a hegy köröskörül, s
csak az az egy út vezetett fel hozzá. A három kapu falán mindenütt ágyúk, számszeríjak, követők,
nyílszórógépek sűrűn egymás mellett. A harmadik kapun túl a kolostor három szentélye tárult
eléjük, tükörsima térség körülöttük, ez is körülpalánkolva erős gerendafallal, fellegvár módjára. A
kolostor kapuja előtt vagy hét-nyolc betyár ácsorgott, akik amint meglátták, nagy hangon
szidalmazni kezdték Tarka Barátot:
– Te kopasz szamár! Hogy merted megsérteni a mi urunkat? No, most a kezünk közé kerültél, de
szét is szedünk majd szép lassan, apró darabokra! – fenyegetőztek, de Tarka Barát meg se mukkant.
A főszentélyhez érve, látták, hogy a Buddha-szobrot eltüntették, és egy tigrisbőrrel borított, karos
lóca áll a helyén, mellette két sorban a betyárok lándzsával, fütykössel.
Nemsokára Teng Lung is megjelent két testőre kíséretében, és helyet foglalt trónusán.
Böllérbicskás és Sötétképű szorosan közrefogva Tarka Barátot, elébe járult.
– Hej, te kopasz szamár! – szólalt meg a vezér kárörvendezve. – Földhöz vágtál engem a minap,
és úgy megrugdaltál, hogy most is itt van a kék folt a hasamon. Most itt vagyok megint, láthatsz!
– Maradhass, te bitang! – bődült el Tarka Barát, kerekre nyílott haragos szemmel. Két
fogvatartója hirtelen elengedte kötelékeit, ő meg megrántotta a csúszós csomót, kikapta vasbotját
Böllérbicskás Ördög kezéből, s forgott kezében a bot, könnyedén, akár a szálló felhő. Sötétképű
sem volt rest, ledobta szalmakalapját, és lándzsáját két marokra fogta; a Böllérbicskás fütykösét
emelte; nyomában emberei törtek előre. Fegyvereihez kapott volna Teng Lung, de Tarka Barát
vasbotjának egyetlen csapása szétloccsantotta agyvelejét. Sötétképű lándzsája pedig a betyárok

soraiban végzett szörnyű pusztítást.
– Adjátok meg magatokat – kiáltotta Böllérbicskás Ördög –, mert ha nem, végetek lesz azon
nyomban!
A betyársereg és az alvezérek halálos rémületben borultak le ellenfeleik előtt, és valamennyien
meghódoltak nekik. A vezér testét azon nyomban fogták, kicipelték a hegy mögé és elégették. A
győztesek a viadal után számba vették a készleteket, a jószágot, a szállásokat, majd pedig lakomát
csaptak a vállalkozás sikerének örömére. Tarka Barát és Sötétképű lettek a betyárok új vezérei, az
alvezéreket meghagyták posztjukon.
Azt már nem beszélem el, hogy Böllérbicskás Ördög miként búcsúzott el dolga végeztével
népével együtt a két bajnoktól, s hogy s mint tért haza falujába.
Arról mesélek most, hogy a vén udvarmester, aki a születésnapi ajándékot kísérte volt, a
gárdistákkal együtt hosszas utazás után visszaérkezett az Északi Fővárosba. Liang úr elé érve,
leborultak előtte, és bocsánatáért esedeztek.
– Sokat sanyaroghattatok az úton, sok bajban lehetett részetek – nézett végig rajtuk Liang úr. –
Jócskán meg is fogyatkoztatok. De hová lett a kapitány? – kérdezte meglepetten.
– El se mondhatjuk! – zúgták egyszerre az emberek. – Hálátlan, pimasz rabló az az ember! Hathét napra elutazásunk után, ahogy a Sárgasárdombhoz értünk, igen meleg lett, s megálltunk az
erdőben hűsölni egy kicsit. Hogy is gondoltuk volna, hogy a kapitány összejátszik a rablókkal, akik
datolyaárusoknak adták ki magukat? Sötétképű ott a dombnál beszélt meg találkozót velük, ott
lestek ránk hét taligával. Egy emberük aztán bort hozott arrafelé, s lepihent a dombon. Mi
szerencsétlenségünkre óvatlanságunkban ittunk borából, az pedig meg volt mérgezve, úgy, hogy
teljesen elbódultunk tőle, s ekkor a rablók összekötöztek minket, Sötétképű meg a hét rabló felrakta
az összes kincseket meg a poggyászt a taligákra, és elinalt velük. Mi, persze, rögvest siettünk a
cicsoui mandarinhoz, hogy vádat emeljünk ellenük, s ott hagytuk a két komornyikot is, hogy
segítsenek a rablók kézre kerítésében. Azóta éjjel-nappal nyargalvást csak hazafelé tartottunk, hogy
neked, urunk, beszámoljunk a történtekről.
– Adta bitang fegyence! – tört ki a felháborodás Liang úrból. – És még én pártfogoltam, erőnek
erejével előléptettem! Ezt merte tenni! Ha a kezem közé kerül, tízezer darabra vágatom! – Rögtön
parancsot adott az írnokoknak, írjanak sürgős levelet az ügyben a cicsoui mandarinnak, ő maga meg
az apósának, a kancellárnak írta meg mindezt a Keleti Fővárosba.
Nem beszélek ezúttal a cicsoui, levél sorsáról sem, hanem csak arról, hogy amikor a kancellár a
Keleti Fővárosban elolvasta a levelet, igen megharagudott.
– Ezek a pimasz rablók! – kiáltotta dühösen. – Tavaly is elrabolták a vőm küldötte születésnapi
ajándékot, s máig sem sikerült a tetteseket kézre keríteni… s az idén megint! No, majd elintézlek én
benneteket! – Kapta magát, rögtön szerkesztett egy parancsot, amellyel ő is útnak indított Cicsouba
egy magasrangú udvari mandarint a tartományi elöljáróhoz, azzal, hogy tüstént fogassa el a
rablókat, és tegyen jelentést az ügyről.
Hogy tovább folytassam, a cicsoui mandarinnak éjjel-nappal főtt a feje azóta, hogy megkapta
Liang úr levelét. Gondjai közepette egyszer csak jelenti az ajtónálló, hogy küldött érkezett a Keleti
Fővárosból, egyenest a kancellártól, sürgős paranccsal.
– Mennyi hűhót csapnak e körül az ajándék-eset körül! – sóhajtotta a mandarin, azzal magas
vendége elé sietett.

– Már megkaptam ebben az ügyben Liang úr komornyikjának vádoló levelét – kezdte a
mentegetőzést –, ki is küldtem embereimet a rablók kézre kerítésére, de egyelőre nyomukat se
találják. Tegnapelőtt megjött Liang kormányzó úr levele is, annak vétele után újabb szigorú
nyomozást és vizsgálatot indítottunk, de szemmel látható eredmény nélkül. Ha bárminemű hírrel
szolgálhatok, tüstént jelentést teszek majd róla kegyelmednek.
– A kancellár úr bizalmasa vagyok – mutatkozott be a vendég. – Személyes parancsával küldött
engem, hogy itt várjam meg, míg uraságod kézre keríti a hét datolyaárust meg a borkereskedőt,
valamint a szökésben levő Jang Cse kapitányt, más nevén Sötétképűt. Tíz napot adott az ügy
elintézésére, akkor külön futárral jelentést vár. Ha tíz nap alatt nem sikerülne a dolgokat rendben
befejezni, akkor félős, hogy uraságod hamarosan útra kelhet a Kőkapu-szigetek vadonába mint
száműzött. Abban az esetben pedig jómagam se nagyon térhetnék vissza a kancellár úr
őkegyelmessége színe elé, mert nem is tudom, mi történne velem, megkegyelmezne-e
őkegyelmessége akár az életemnek is? Mindezek bizonyságául pedig, íme, a kancellár úr saját kezű
parancsa! – nyújtotta át a levelet.
A tartományi mandarin nagy megrettenésében azonnal hívatta fogdmegjeit, mikor a hivatali
csarnok ajtajában üdvözlést mormogva, hirtelen megjelent valaki az ajtófüggöny mögött.
– Ki az? – kiáltott rá idegesen a mandarin.
– Ho Tao volnék – borult le a jövevény a mandarin előtt –, csendbiztosaid egyike.
– Te foglalkoztál a sárgasárdombi ajándékrablás ügyével? – kérdezte bosszúsan feljebbvalója.
– Mióta ebben a dologban járok-kelek – mentegetőzött Ho Tao –, nem volt se éjjelem, se
nappalom, le se hunytam a szememet. A legügyesebb embereimet küldtem ki a Sárgasárdombhoz,
hogy nyomozzák ki az esetet. És bárha vesszőzést róttam ki rájuk kudarc esetére, eddigelé nem
jártak semminemű eredménnyel. Nem vettem én semmibe nagyuram parancsát, nem voltam rest a
teljesítésben, de igazán nem tudom, mitévő legyek!
– Ostoba fecsegés! – dörögte a mandarin. – Persze ha a parancsnok enyhe, embere is enyhe,
tudom én azt! Nekem se volt könnyű, hogy már a második fokozatú államvizsga után ide
kerülhessek, erre a helyre! Most meg itt a kancellár úr őkegyelmességének küldötte a Keleti
Fővárosból, szigorú paranccsal, hogy tíz nap alatt kerítsük kézre a rablókat, és intézzük el az ügyet.
Ha pedig nem, hát engem elcsapnak és száműznek a Kőkapu-szigetre! De előbb még, te haszontalan
semmirekellő, téged is száműzetlek valami határvidékre, ahová a madár se jár! – Avval hívatta a
tetováló mestert, és ráíratta Ho Tao képére, hogy „száműzetve… tartományba”, csak a száműzetés
helyét hagyta megjelöletlenül, majd így szólt csendbiztosához:
– Ho Tao! Ha nem keríted kézre a gazembereket, nem lesz kegyelem a számodra!
Ho Tao lehorgasztott fővel hagyta el a hatóság épületét, és nagy dérrel-dúrral összeszedte
embereit, hogy összegyűlvén a hivatalban, tanácsot tartsanak. A fogdmegek azonban csak bámultak
egymás képébe, és hápogtak, akár a meglőtt vadliba, és tátogtak, mint a hal, ha horogra akad, de
mondani egyikük se tudott semmit.
– Ti csak lopjátok itt az állam pénzét! – fakadt ki végtére főnökük. – Ha egy nehéz eset akad,
meg se tudtok mukkanni! Legalább engem szánjatok meg, hiszen itt van már pofámon a bélyeg! –
mutatta nekik megszégyenítése jelét.
– Főnök úr – tiltakoztak legényei –, nem vagyunk mi fából, hogyne értenénk, hogy miről van
szó. De ezek a rablók biztosan valami más tartományból jöttek, s hogy gaztettük sikerrel járt, most
szépecskén elbújtak valahová a hegyek közé, és élik világukat valamelyik rablófészekben. Hogy

férhessünk hát ott hozzájuk? Hiszen tudjuk mi mindezt, tudjuk, de hát legalább egyetlenegyre
rábukkanhatnánk közülük! – Ho Taót ezekre a szavakra végképp elfogta a kétségbeesés. Szinte
maga se tudta, hogyan ült fel lovára, és hogyan érkezett haza. Otthon aztán csak leült, és töprengett
magában, de végképp nem tudta, mitévő legyen.
– Mit lógatod újra az orrod? – kérdezte a felesége.
– Mit tudod te! – förmedt rá férje. – A minap a mandarin rám bízott egy ügyet. A Sárgasárdombnál elrabolták Caj kancellár születésnapi ajándékát, amit a veje, Liang kormányzó úr küldött
volna neki. Tizenegy teher csupa drágaság, iszonyú pénzt ér! Csak éppen arról nincs sejtelmünk se,
kik lehettek a tettesek. Amióta megbíztak a nyomozással, nem jutottam még semmire. Ma aztán
váratlanul betoppant egy megbízott magától a kancellártól, hogy akár a föld alól is, de kerítsük elő a
rablókat és az ajándékokat. A mandarin kérdőre vont, hogy hogyan áll az ügy, s amikor nem tudtam
neki semmi újat mondani, bélyeget üttetett az arcomra. Jaj, istenem, mi lesz velem! – keseredett el
végképpen.
– Mit is tegyünk? – tördelte kezét most már az asszony is. – Hogy keríthetnénk ezeket kézre?
Ahogy így beszélgettek, betoppant Ho Tao öccse, Ho Csing.
– Mit akarsz már megint? – förmedt rá a bátyja. – Ha nem kockázol éppen, mindig itt lógsz a
nyakamon?
De a felesége közbeszólt:
– Gyere, sógor, a konyhába, beszédem van veled! – ezzel kinn a konyhában jól megtraktálta
sógorát. Ho Csing kissé megütközve érdeklődött:
– Olyan gyilkos kedvében van a bátyám, mintha nem is lennék az öccse, te meg pártfogásodba
veszel, sógorasszony! Mit jelentsen ez?
– Tudod, sógor – magyarázta az asszony, el van keseredve a bátyád, mert nem tudja, mi lesz
vele.
– De hát annyi nagy pénzt, annyi jószágot szerez magának nap nap után – csodálkozott az öcs –,
hová teszi? Én se járok annyit a nyakára, miben megy tönkre?
– Nem érted te ezt – rázta fejét búsan az asszony. – Bizony annak a sárgasárdombi rablásnak az
ügyében, hogy egy csapat datolyakereskedő elrabolta Caj kancellár úr születésnapi ajándékát, amit
Liang kormányzó küldött neki az Északi Fővárosból, abban megy tönkre. Ma aztán megérkezett a
kancellár úr személyes parancsa, hogy tíz nap alatt feltétlenül el kell fogni a rablókat. Ha nem
sikerül, száműzik a bátyádat. Nem láttad arcán a bélyeget? Csak a hely nincs még ráírva, ahová
mennie kell. Gondolhatod hát, hogy nincs kedve borozgatni veled. Ezért is hívtalak ide ki. Nagyon
el van keseredve, ne haragudjál rá.
– Hallottam én már valamit rebesgetni erről a rablási históriáról – mondta a sógor. – Hol is
történt?
Én csak annyit tudok, hogy Sárgasárdombon – felelt az asszony.
– És kifélék voltak azok a rablók? –érdeklődött tovább a másik.
– Be vagy rúgva, sógor? – bosszankodott az asszony. – Épp az imént mondtam, hogy hét
datolyaárus volt.

Ho Csing hangos hahotára fakadt.
– No de hiszen jól tudtok mindent, hát miért nem fogatja el az én bátyám azt a hét datolyaárust?
– Hiszen ha tudná! – sóhajtott egy nagyot a feleség.
– Úgy kell nektek, sógorasszony! – vigyorgott kajánul az öcs. – Van a bátyámnak egy egész
banda ivócimborája, eteti-itatja őket, de a tulajdon édesöccsére sose tekint! Most aztán, hogy baj
van, hát nyöszörögtök, hogy jaj, mit tegyetek! Ha annak idején megkínált volna egyszer-egyszer
egy kis borral, most talán még az a semmirekellő öccse is szolgálhatna neki valami tanáccsal.
– Tudsz valamit, sógor? – kérdezte az asszony izgatottan.
– Majd ha az én kedves bátyám nyakig ül a bajban – mosolygott hidegen az öccse –, akkor talán
majd ki tudok találni valamit, amivel kihúzhatom! – azzal felállt, és menni készült, de a sógorasszony kétségbeesve leültette, és megint csak bort rakott elébe. Itatta nagy buzgalommal, és az első
alkalommal, mihelyt szerét tehette, szaladt át a férjéhez, és beszámolt neki, hogy mit is mondott az
öccse. Ho Tao azonnal kérette öccsét, hogy jöjjön be hozzá, majd kényszeredett mosollyal
megkérdezte:
– Édes öcsém, miért nem akarsz segíteni rajtam, ha tudod, hogy hová lették á rablók?
– Nem tudok én semmit – rándított egykedvűen a vállán az öccse. – Csak tréfálkoztam a
sógorasszonnyal. Hogy is tudnálak én megmenteni téged?
– Drága öcsém – fogta könyörgőre a dolgot a csendbiztos – hagyjuk most a mi összetűzéseinket!
Gondolj csak arra, hogy milyen jó voltam mindig hozzád, s feledd el most az egyszer, hogy néha,
nagy ritkán, gorombáskodtam is. Mentsd meg az életemet!
– De kedves bátyám – gúnyolódott az öccse –, van neked jó szemű, gyors kezű embered vagy
háromszáz, azok ne tudnának kihúzni a csávából? Még hogy egy ilyen öcsnek kelljen megmentenie
egy olyan hatalmas embert!
– Ne rólunk beszélj most, öcsém – kérlelte a bátyja. – Mondtál te az imént valamit, ne kerülgesd
a dolgot! Adj nekem valami útmutatást, bizony bőkezűen meghálálom!
– Micsoda útmutatást? – kérette magát Ho Csing. – Nem értem, miről beszélsz.
– Ne gúnyolj ki engem, egyetlen testvérem – esett végképp kétségbe Ho Tao. – Tekintsd azt,
hogy egy anyától lettünk.
– Ne izgasd magad! – intette az öccse. – Ha majd bajba kerülsz, csak találok én valami utatmódot, hogy kézre kerítsük azokat a csibészeket!
– Kedves sógor – elegyedett a beszédbe az asszony is –, segíts a bátyádon már csak testvéri
könyörületből is! Igen nagy dolog ám az, hogy a kancellár úr személyes parancsot küldött, ne vedd
azt úgy félvállról!
– Hát ide figyelj, sógorasszony – mondta Ho Csing. – Tudod te, milyen sokat kell hallgatnom az
én édes bátyámtól azért, mert mindig kockázom, és elverem a pénzemet. Én csak hallgattam, meg
se mertem mukkanni. Ha volt bora meg pecsenyéje, azt mindig csak másokkal etette-itatta. De most
az egyszer nekem is hasznomat vehetné!
Ho Tao kiértette e szavakból, hogy az öccse valóban tud valamit. Előkotort hát gyorsan egy

tízlatos ezüstöt, és kivágta az asztalra.
– Itt van a pénz – vágta ki büszkén. – Tedd el, öcsém. Aztán ha elfogjuk a rablókat, rajta leszek,
hogy kapj még jutalmat, aranyat, ezüstöt, selymet.
– Drága bátyám – hahotázott gúnyosan az öccse – te igazán olyan vagy, hogy a bajban
lerángatnád a szenteket a lábuknál fogva, de csendes időben még füstölőt se gyújtanál nekik. Ha a
pénzed kellene, kipréselném én azt belőled így vagy úgy! Tedd csak el gyorsan, ne akarj most
lekenyerezni! Ha így viselkedsz, nem szólok egy szót se többet! Egyszer így beszélsz hozzám,
máskor meg úgy, hát én csak annyit mondok, hogy ne akarj te engem a pénzeddel elképeszteni.
– De ez hivatalos pénz! – tiltakozott Ho Tao. – Ebből adjuk, a jutalmakat! Ne kéresd magadat,
édes öcsém, mondd meg egyenest, tudsz-e valamit arról, hol vannak a rablók?
– Itt vannak ni! – csapott az öcs diadalmasan a combjára. – Valamennyien a tarisznyámban!
– Micsoda? – hökkent meg Tao.
– Csak nyugodtan, kedves bátyám! – intett fölényesen az öccse. – Itt vannak a tarisznyámban
mindahányan. Tedd csak el a pénzedet, nem kell az nekem, hanem csak egy kis testvéri szeretet –
ezzel lassan, ráérősen belekezdett mondókájába. Mert hát
Jüncsengnél igaz vitézek egybesereglettek,
Liangsanban a bajnokok összeszövetkeztek.
Hogy aztán mit mondott el Ho Csing, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A TIZENHETEDIK FEJEZET

amelyben Szung Kung-ming, a Jókorjött Eső,
titkon megmenti Toronyhordozót,
Szépszakáll Mester meg félrevezeti

Szárnyas Tigrist
Egyszóval Ho Tao így szólt öccséhez:
– Ez hivatalos jutalompénz! Nem akarlak én téged lekenyerezni, a végén még külön kapsz
jutalmat is, csak mondd meg már, öcsém, hogy kerültek azok a rablók a tarsolyodba?
Ho Csing leoldozta övéről útitarisznyáját, és előkotort belőle egy darab papírt:
– No, itt vannak a rablók! – bökött rá elégedetten.
– Te! Hogy jutottál ehhez a listához? – kérdezte izgatottan a csendbiztos.
– Elmondom én szép sorjában – nyugtatta az öccse. – A minapában elvesztettem minden
pénzemet, nem maradt egy fityingem sem. Az egyik barátom elvitt magával Békésörömfalvára, úgy
tizenöt mérföldnyire az északi kapun túl; ott, a Vangék fogadójában, gondoltuk, lehetne még egy
kicsit szerencsét próbálni. No mármost, hivatalos írás jött a fogadóba, hogy lajstromot kell készíteni
hivatalos pecséttel, s aki kalmár, utasember megszáll éjjelre, azt mind ki kell faggatni, hogy honnét
jött, hová megy, kicsoda-micsoda, mi a mestersége. Ezt mind lajstromba kellett foglalni, és havonta
jelenteni az elöljárónak, kik jártak arra. A fogadós nem értett a betűvetéshez, én vezettem hát a
lajstromot vagy egy fél hónapig. A hatodik hónap harmadikán hét datolyaárus érkezett taligával. A
vezetőjüket mindjárt megismertem: Csao Kaj úr volt, Jüncseng járásból, Keletpatakfalváról, másik
nevén Toronyhordozó. Hogy honnét ismerem? Hát jártam már nála egy pajtásommal régebben,
onnét. Ahogy írom a lajstromot, megkérdezem: „Becses neve?” – hát az egyik bajuszos-szakállas,
fehér képű azt mondja: „Li családbeliek vagyunk valamennyien, Haocsouból jöttünk evvel a kis
datolyával, visszük a Keleti Fővárosba, hogy kiáruljunk belőle valamit.” Már akkor gyanút fogtam.
Másnap elmentek. A fogadós akkor bevitt a faluba egy kis játékra, s a keresztúton találkoztunk egy
emberrel, amint két vödörrel a vállán nagyban igyekezett valahová. Én nem ismertem, de a fogadós
megszólította: „Hová mész, Paj úr?” Az ember azt mondta, hogy ecetet visz eladni néhány
környékbeli gazdag úrnak. A fogadós aztán megmondta, hogy ez is nagy játékos, és Nappaljáró
Patkánynak nevezik. Ezt is megjegyeztem valahogy magamnak. Aztán később, amikor beszélni
kezdték a rablás históriáját széltében-hosszában, eszembe ötlött, hogy nem Csao Kaj úr keze volt-e
a dologban. A lajstromot aztán lemásoltam, itt van ni, most már csak Nappaljáró Patkányt kell
megfogni és kivallatni – fejezte be elbeszélését.
Ho Tao öröme nem ismert határt. Fogta öccsét, vitte azonnal magával a mandarin elébe. Ott
előadták az esetet. A mandarin még aznap éjjel elindította őket Békésörömfalvára nyolc
fogdmeggel. Ott először felzörgették a fogadóst tanúnak, s mentek egyenest Nappaljáró Patkány
házához. A harmadik őrségváltásnál érkeztek oda. A fogadósnak megparancsolták, hogy zörgessen
be egy kis ennivalóért, mintha útról jött volna, és nyomában behatoltak a házba. A hálószobából
hallották, hogy a házigazda igen nyöszörög és hánykolódik. A felesége elmondta, hogy egy kis
hőgutát kaphatott, de nem bír izzadni. Kirángatták Nappaljáró Patkányt az ágyából, hát látták,
veresbe-kékbe játszik az arca. Nyomban megkötözték, és rárivalltak keményen, hogy mit csinált a
Sárgasárdombnál. A fogoly, persze, tagadott, erre gúzsba kötötték a feleségét is. Aztán ahogy
körülnéztek, látták, hogy az ágy alatt meg van bolygatva a föld. Ásni kezdtek, és alig jutottak vagy

három láb mélyre, nagyot kiáltottak a rendőrök meglepetésükben, Nappaljáró Patkány arca meg
szürkére vált, mint a föld, mert az ágy alól egy halom drágaság került elő. Azonnal fegyenceknek
járó kendőt vetettek a fejébe, s feleségestül meg a bűnjelekkel együtt vitték nagy diadallal vissza
Cicsouba. Az ötödik őrségváltásra vissza is értek. Nappaljáró Patkányt nyomban törvény elé vitték,
s vallatni kezdték, hogy kik voltak a tettestársai. A rab eleinte konokul ellenállt, és nem akart
rávallani Toronyhordozóra és társaira. Mikor aztán megbotozták háromszor-négyszer, bőre, húsa
felhasadt, ömlött a vére.
– Ide figyelj! – mondta szigorúan a vallatást vezető hivatalnok. – Mit makacskodsz? Tudjuk mi
már, hogy a Jüncseng járásbeli Keletpatakfalvára való Csao Kaj elöljáró, a Toronyhordozó, volt a
vezéretek! Ha megmondod, hogy ki volt a többi hat, akkor nem verünk többet!
Nappaljáró Patkány nem bírta már tovább a kínzást.
– Csao elöljáró úr volt a vezérünk – vallotta be nagy keservesen. – Hat emberrel jött hozzám,
hogy vigyek majd nekik bort, de a többit nem ismerem.
– Rendben van – intett a hivatalnok. – Ha megfogjuk Csao urat, ott lesz majd a többi hat is
valahol. – Azzal húszfontos siralomházi kalodát tétetett a fogoly nyakába, feleségét pedig elzárta a
női rabok közé; majd pedig megszerkesztette a hivatalos parancsot, amellyel elküldte Ho Taót húsz
jó szemű és gyors kezű emberével Jüncsengbe, hogy megérkezve oda, azonnal tartóztassa le Csao
Kajt és hat ismeretlen tettestársát. Meghagyta továbbá, hogy vigyék magukkal a két komornyikot is,
tanúképpen. Hogy azonban ne keltsenek feltűnést, és a bűnösök neszét ne vegyék jöttüknek és el ne
illanjanak, Ho Tao útközben megparancsolta, hogy éjjel menjenek be a városba, s a két komornyik a
fogdmegekkel húzódjon meg egyelőre a fogadóban, ő maga csak két emberrel megy be a hivatalba,
átadni a parancsot.
A kígyó órájában meg is érkeztek. A járási mandarin nem volt hivatalában, az épület csendes volt
és kihalt. Ho Tao betért egy szemben levő teázóba, teát rendelt, és megkérdezte a teamestert:
– Miért olyan csendes ma a hivatal?
– A mandarin úr korán visszavonult – felelt emez – a többiek meg enni mentek, nem jöttek még
vissza.
– Nem tudod véletlenül, ki ma a soros jegyző? – érdeklődött tovább Ho Tao.
– Ott jön ni – mutatott ki a teamester az ablakon. Ho Tao odanézett, s valóban látta, hogy jön
arrafelé egy hivatalnokféle. Szung Csiang volt ez, más nevén Szung Kung-ming. Szung falvába
való volt, Jüncseng mellett. Fekete arca és kis termete miatt Fekete Szung Csiangnak nevezgették.
Mivel pedig példás viseletű fiú volt s igazságos és bőkezű ember, a Példás Igaz Harmadik Fekete
Úrnak is szólongatták, ő lévén nemzedékében a harmadik fiú. Apja élt még, de anyja korán elhalt.
Volt egy öccse, Szung Csing, a Vaslegyezős, aki apjával együtt gazdálkodott odahaza a falujukban.
Szung Csiang jegyző volt Jüncsengben. A kardot és az ecsetet egyformán jól forgatta, hivatalában
pedig tisztakezű volt és barátságos. Igen kedvelte a lándzsavívást, fütykösforgatást, és jól értett
egynémely vitézi mesterséghez. Egész életében csak a folyók és tavak jó vitézeinek barátságát
kereste. De ha valaki hozzáfordult, lett légyen az rangbéli – vagy közrendű, mindenkivel szóba állt,
sőt, szükség szerint vendégül is marasztotta a hatóság költségén. A munkában fáradhatatlan volt és
az emberek segítésében is: ha valaki mesterséget akart kezdeni, vállalatba akart fogni, teljes erejével
támogatta, a pénzt csak annyiba vette, mint a sarat! Sohase utasított el senkit, aki pénzt kért tőle, a
legnagyobb öröme abban tellett, ha valami bajból megmentett valakit. Halálesetben, betegségben,
szükségben sok szegény fordult hozzá, s ő segített valamennyin. Ezért aztán Santung és Hopej
vidékén csak azon a néven ismerték, hogy Jókorjött Eső, mert olyan volt ő, mint alkalmas időben az

esőfelleg, amely megment minden élőt a pusztulástól.
Jókorjött Eső két emberével éppen a hivatal felé tartott. Ho Tao elébe sietett, és messziről
üdvözölte:
– Jegyző uram – invitálta meg szívességgel –, jöjjön, hadd tiszteljem meg egy kis teával!
Jókorjött Eső látta, hogy valami csendbiztosfélével van dolga, megkérdezte hát nagy udvariasan:
– Honnét jön, tisztelt bátyám uram?
– Ugyan jöjjön be, jegyző uram, ide a teamérésbe egy kis teára! – sürgette a csendbiztos. –
Mondanék valamit. – A jegyző bement hát a nagy invitálásra. Odabent nagy, udvariaskodással
bemutatkoztak egymásnak. Ho Tao erősködésére Szung Csiang foglalta el a főhelyet, és teázni
kezdtek.
– Mi járatban van errefelé, csendbiztos úr? – érdeklődött aztán a jegyző.
– Az igazat megvallva egypár ember után járunk.
– Valami rabló-ügy?
– Itt az írás – vette elő Ho Tao – téged fárasztanálak vele, hogy légy a segítségemre.
– Parancsodra, csendbiztos úr – készségeskedett a jegyző –, de milyen ügy ez tulajdonképpen?
– Hivatalbeli ember vagy – mondta a csendbiztos ––, elmondhatom. – Azzal elmondta a dolgot.
–Az elfogott Nappaljáró Patkány kivallotta – fejezte be –, hogy a hét tettes innen jött a kerületből. A
kancellár úr őkegyelmessége külön megbízottat küldött, aki várja az ügy sürgős elintézését.
Remélem – tette hozzá –, ezen leszel te is!
– Még a kancellár úr külön parancsa nélkül is – válaszolta készséges komolyan Jókorjött Eső –
elég nekem a te szavad, csendbiztos úr. Ki az a hét ember?
– A vezérük Csao Kaj úr, Keletpatakfalva elöljárója. Társainak nevét még nem ismerjük, a te
igyekezetedtől várjuk, hogy fény derüljön a dologra.
Jókorjött Éső igen megdöbbent Toronyhordozó nevének hallatára.
„Toronyhordozó testi-lelki jó barátom, esküdt testvérem – gondolta magában. – Ha ekkora nagy
dolgot követett el, és én nem mentem meg, hanem elfogják, vége az életének.” Azzal tettetett
buzgalommal válaszolt:
– Ennek a megátalkodott, feslett életű Csao Kajnak nincs, aki ne lenne haragosa az egész
járásban. Bőségesen rászolgált arra, hogy ebben az ügyben végre kézre kerítsük.
– Megkérnélek akkor, jegyző uram – kérte Ho Tao –, vedd kezedbe az ügyet!
– Mi sem könnyebb annál –felelte Szung Csiang. – Ha a teknőc a fazékba esett, könnyen
ráteheted már a kezed! Egy dolog van csak hátra: be kellene vinned az írást, csendbiztos uram, az
elöljáróságunkhoz, hogy ők adják ki az elfogatási parancsot, én magamtól nem tehetek semmit,
mert ez nem kis dolog, hanem főbenjáró vétség!
– Igazad van – nézett rá elismeréssel Ho Tao –vezess hát oda!

– Elöljárónk eltörődött kicsit a sok munkában – füllentett a jegyző –, most lepihent egy kicsit.
Várni kell, nemsokára megjön, akkor előadjuk majd neki az ügyet.
– De ugye, mindenképpen elintézed a dolgot? – puhatolózott Ho Tao.
– Természetesen – igyekezett megnyugtatni őt Szung Csiang. – Nem is kell mondanod. Én
közben hazamennék egy kis családi ügyet elintézni, várj meg itt, mindjárt jövök!
– No jó – egyezett bele a másik –, menj csak nyugodtan, itt várunk rád!
Jókorjött Eső odaszólt a teamesternek, hogy a vendég számláját majd ő fizeti, meghagyta
embereinek, akik az ajtó előtt várták, hogy hamarosan jön vissza, azzal lovára pattant, és vágtatott
kifelé a városból. A keleti kapun át egyenest Keletpatakfalva felé tartott. Fél óra sem telt bele,
elérkezett Toronyhordozó udvarházába. A szolgalegények, alighogy meglátták, siettek bejelenteni
érkezését.
Toronyhordozó Cselcsillaggal, Felhősárkánnyal és Vereshajú Ördöggel hátul a kertben iddogált a
szőlőbokrok tövében. A három Jüan testvér már megkapta részét a zsákmányból, hazamentek
Útkőfalvára. Amikor a szolgalegény jelentette, hogy Szung jegyző áll a kapu előtt, Toronyhordozó
nyugtalan lett:
– Hányan vannak? – kérdezte.
– Egyedül jött – felelte a szolgalegény – de igen nyargalt idáig, és sürgős beszéde van az úrral.
– Valami baj van! – rázta meg a fejét Toronyhordozó, és sietett barátja elébe. Jókorjött Eső,
alighogy elmormolta az üdvözlést, karon ragadta a házigazdát, és szaladt be vele a házba az egyik
mellékszobába.
– Miért sietsz olyan nagyon? – kérdezte aggodalommal a házigazda.
– Mit tudod te azt! – lihegte a jövevény. – Esküdt testvéred vagyok, azért jöttem, hogy
megmentselek! A sárgasárdombi eset kitudódott! Nappaljáró Patkány már a cicsoui börtönben
csücsül, ti vagytok még hátra heten! A tartományi székhelyről itt van Ho Tao csendbiztos egy sereg
fogdmeggel, a kancellár személyes parancsát hozta és a tartományi mandarinét, hogy elfogjon
benneteket. Téged nevezett meg főbűnösnek. Hála az égnek, a kezeim közé szaladt. Én azt
füllentettem, hogy a mandarinunk alszik, s mondtam, várjon meg, dolgom van, de rohantam ide,
hogy megmondjam. A harminchat fortély közül a menekvés áll legfelül – tüstént meneküljetek, mire
vártok? Én megyek vissza, hogy átadjuk a hivatalos írást a mandarinnak, az még az éjjel embereket
küld rátok. Ne késlekedjetek egy percet sem! Ne haragudj rám, hogy csak ennyit tehettem értetek! –
hadarta egyvégtében.
Toronyhordozó megdöbbenve hallgatta mindezt, s a végén kitört belőle:
– Igen köszönöm neked, öcsém, nem is tudom, hogy háláljam meg!
– Hagyd a beszédet, bátyám – felelte a másik –, csak szedd össze a holmidat, és menekülj! Én
már megyek is vissza.
A hét emberből a három Jüan már megkapta részét, és hazament Útkőfalvára – mondta
Toronyhordozó –, a többi három itt van még, öcsém, hadd mutassalak be nekik. – Azzal
hátravezette Jókorjött Esőt a kertbe, és sorra bemutatta társainak. Szung Csiang sietve üdvözölte
őket, de már ment is. Útközben visszaszólt:

– Vigyázz magadra, bátyám, és menekülj mielőbb! – azzal már pattant lovára, és vágtatott vissza
a kerületbe.
Hadd mondjam el, hogy Toronyhordozó így szólt társaihoz:
– Ismeritek ezt az embert?
– Miért sietett el olyan lóhalálában? – kérdezte Cselcsillag. – Ki volt ez?
– Tudjátok meg – emelte fel vezérük a hangját –, ha ő nem jön, végünk van!
– Csak nem derült ki valami? – ugrottak fel meghökkenve mind a hárman.
– Ha elvesztenénk őt, kedves öcsénket – folytatta ünnepélyesen Toronyhordozó –, egy
vértengeren át is bosszút kellene érte állnunk. Nappaljáró Patkány már a cicsoui börtönben ül, és
ránk vallott. A tartományi mandarin kiküldte ellenünk Ho Tao csendbiztost embereivel, a kancellár
külön megbízottja Cicsouban várja elfogatásunkat. A fogdmeget öcsénk ott marasztotta egy
teamérésben, ő maga meg idevágtatott, hogy bennünket értesítsen. Most adják át a parancsot a
kerületi mandarinnak, még az éjszaka ránk törnek, hogy elfogjanak. Mit tegyünk?
– Ha ő nem jön, benne vagyunk a csapdában – bólogatott Cselcsillag. – Hogy hívják
megmentőnket?
– Jegyző itt a kerületben – válaszolt Toronyhordozó. – Szung Csiang ő, az igazság védelmezője.
– Persze! – kiáltották mind a hárman. – Őt ismerik, ugye, a folyók és tavak vitézei között
Jókorjött Eső néven?
– Őt bizony – felelte a vezér. – Nemhiába ismerik hírét mindenütt a négy tenger között, s
nemhiába esküdt testvérem ő nekem!
– No de nagy bajban vagyunk – fordult Cselcsillaghoz –, hogy meneküljünk meg?
– Kár a szóért, vezér –– felelte Cselcsillag –, a harminchat fortély közül a menekülés áll legfelül.
– Ezt mondta Jókorjött Eső is – bólintott Toronyhordozó. – De hová?
– Már kigondoltam – mondta az iskolamester. Összecsomagolunk vagy hat-hét terhet, és
elmegyünk Útkőfalvára a három Jüanhoz; most mindjárt előre is küldünk valakit, hogy értesítsük
őket.
– De hát Jüanék csak szegény halászok – kétségeskedett a házigazda –, hogy tudnának ennyi
embert befogadni?
– Ej, de értetlen vagy, vezérem – intett türelmetlenül Cselcsillag. – Onnét csak egy lépésre van a
liangsani mocsár, s a betyárok vára erős, a császári hadak még ránézni se mernek, nemhogy
odamenni! Ha szorul a kapca, beállunk közéjük!
– Igen jó terv – ismerte el a vezér –, de mi lesz, ha nem fogadnak be?
– Van aranyunk, kincsünk – legyintett Cselcsillag. – Ajándék fejében hogyne fogadnának be!
– No, akkor ne késlekedjünk – döntötte el Toronyhordozó – Cselcsillag mester és Vereshajú
Ördög, ti fogtok néhány szolgalegényt, és a teherrel előrementek Jüanékhoz, előkészíteni őket,
aztán a száraz úton elibénk jöttök. Mi meg Felhősárkánnyal elintézzük, ami még szükséges.

Cselcsillag és Vereshajú Ördög nagy sebtiben öt-hat teherbe csomagolták a teméntelen
zsákmányt, s öt-hat szolgalegényt előszólítva, megetették-megitatták őket. Aztán Cselcsillag fogta
rézláncait, Vereshajú Ördög a lándzsáját, s elindultak Útkőfalva felé.
Azt már nem beszélem el, hogy mit csinált még Toronyhordozó Felhősárkánnyal együtt az
udvarházban. Akadt néhány szolgalegény, akik nem akartak velük tartani, azoknak pénzt –adtak,
hogy menjenek, keressenek más gazdát maguknak. Akik meg velük jöttek, azokkal összeszedtek
mindent, amit lehetett. De hadd folytassam ott, hogy Jókorjött Eső vágtatva visszaérkezett a
teaivóba. Ho Tao már az ajtó előtt várta.
– Soká várattalak, csendbiztos uram – mentegetőzött Szung Csiang –, de egy rokonommal akadt
fontos dolgom itt a közeli faluban, azért maradtam el ilyen sokáig.
– No, akkor gyerünk – állt fel a csendbiztos. A kerületi mandarin elé járulván, Szung Csiang
átadta a mandarinnak a hivatalos parancsot, aztán bemutatta Ho Taót. A mandarin rögtön utasította
is, hogy azonnal induljon el embereivel a bűnösök elfogatására.
– Ha nappal megyünk – vetette ellen Szung Csiang félős, hogy megorrontják a dolgot. – Éjjel
kellene rájuk csapni. Ott lesz Csao Kaj házában a többi hat is!
– Jó vitéz embernek ismertem ezt a Csao urat – csóválta fejét a mandarin. – Hogy vetemedhetett
ilyesmire? – Azzal nyomban szólította két cirkáló-hadnagyát, Szépszakáll Mestert és Szárnyas
Tigrist. Nem akármilyen vitéz volt ez a kettő! Nyomban összeszedték embereiket, gyalogosokat,
lovas íjászokat, valami száz embert. Magukhoz vették Ho Tao csendbiztost meg a tanúnak jött két
komornyikot. Estére kelve felfegyverkeztek, és a csapat a kerületi parancsnokkal az élén,
lándzsával, nyíllal felfegyverkezve, elindult a keleti kapun Keletpatakfalva felé. Az első
őrségváltással oda is értek, megálltak Kuan-jin istennő szentélye előtt.
– Előttünk van Csao Kaj úr udvarháza –szólalt meg Szépszakáll Mester. – A portának szemben
két kijárata van, egy elöl, egy hátul. Ha elölről rontunk rájuk, valamennyien meglépnek a hátsó
kapun, ha hátulról, ugyanígy tesznek az elsőn. Csao Kajról tudom, hogy harcban nem ismer tréfát, a
többi hatot nem tudom, kiféle-miféle, de gyanítom, hogy nem valami finom úriemberek. Mindenre
el lesznek szánva, és még a szolgalegények is segítenek nekik: ki tudja, mint bírunk meg velük?
Úgy gondolom hát, hogy vessünk cselt nekik: a legjobb lesz, ha megosztozunk Szárnyas Tigrissel,
kettéosztjuk az embereket, gyalog megyünk, én lesbe állnék a hátsó kapunál, és egy sípszóra
elölről-hátulról támadnánk rájuk. Így a rablók összezavarodnak, és könnyebben esnek a kezünkbe.
– Igazad van – bólintott Szárnyas Tigris –, de menjetek ti elölről, megyek majd én a hátsó
kapuhoz, aztán akit érünk vagy megfogjuk, vagy levágjuk.
– Nem érted, kedves öcsém – bosszankodott Szépszakáll Mester. – Csao úr házának háromfelé is
vezet az útja, én mindegyiket töviről hegyire ismerem, akár a tenyeremet. Ha én kerülök hátul felől,
eligazodom a vaksötétben is, fáklya se kell. Te ehhez nem értesz, és ha netán megneszelnének
minket, csúnya játék lenne belőle!
– Én is úgy gondolom, igaza van Szépszakáll Mesternek – döntötte el a parancsnok. – Osszátok
el az embereket!
– Nekem elég lesz harminc is – mondta Szépszakáll Mester, ezzel el is indult tíz íjassal, húsz
lándzsással. A parancsnok is készült, s Szárnyas Tigrissel meg a többiekkel megindultak, fáklyákat
gyújtva, elöl a gyalogosok, hátul a lovasság. Volt még az udvarházig vagy félmérföldes útjuk,
amikor egyszerre csak látják, hogy tüzek gyúlnak az udvarházban, feketén gomolyog a füst a
középső épületből, s vörösen szállnak a lángok az égnek. Alig értek még vagy tíz lépésre, amikor az
elülső és a hátulsó kapunál mindkét felől fáklyák tüze ötlött a szemükbe, lehetett vagy harminc-

negyven. Szárnyas Tigris előre szegezte lándzsáját, a katonák elordították magukat, s nekirontottak
az elülső kapunak. Odabenn már úgy tombolt a tűz, olyan világosságot árasztott, mintha fényes
nappal lett volna, de már egy lelket se láttak sehol, csak az udvar végéből hallották a kiáltozást:
„Vigyázzatok! Fogjátok meg!”
Az volt a dologban, hogy Szépszakáll Mester el akarta engedni Toronyhordozót, azért vette rá
társát, hogy az menjen az elülső kapuhoz. De Szárnyas Tigris is jó szívvel volt ám Toronyhordozó
iránt, ő is szökni engedte volna, ezért akart ő is hátulról kerülni. Így aztán nagy hűhót, csatazajt
csaptak mind a ketten, hogy a nagy kavarodásban Csao Kaj úr megmenekülhessen.
Amikor Szépszakáll Mester az udvarház végébe ért, Toronyhordozó és társai még nem készültek
el cókmókjukkal. Az egyik szolgalegény ijedten futott Csao úrhoz:
– Itt vannak! Siessünk!
Toronyhordozó tüstént megparancsolta, hogy gyújtsák fel négyfelől a házat, ő maga meg
Felhősárkánnyal és szolgalegényeivel, fegyvert ragadva, harsány kiáltozásokkal kirontott a hátsó
kapun.
– Aki elénkbe áll, meghal! – harsogta teli tüdőből, amikor Szépszakáll Mester is megszólalt a
sötétben.
– Ne szaladjon, elöljáró uram! Várom itt a sötétben magukat jó ideje!
Toronyhordozó, persze, rá se hederített, hanem Felhősárkánnyal együtt rohant előre, kivont
fegyverrel. Szépszakáll Mester erre félreparancsolta embereit, s utat nyitott a menekülőknek.
Toronyhordozó előreküldte népét, ő maga meg hátramaradt hátvédnek. Szépszakáll Mester meg a
hátsó kapun keresztül befelé vezényelte a fogdmegeket, s hangosan ordította:
– Előrefelé menekülnek a rablók, fogjátok meg őket!
Szárnyas Tigris a tűz világánál erre kirontott az udvarházból, s kereste-kutatta az ellenséget
mindenfelé, közben társa, odahagyva embereit, kivont karddal nyargalt Toronyhordozó után. A.
vezér futtában visszakiáltott neki:
– Miért üldözöl minket, Szépszakáll Mester? Nincs nekünk veled semmi bajunk!
Szépszakáll Mester hátrapillantott, és látva, hogy nem jön mögötte senki, fojtott hangon felelte:
– Nem látod, elöljáró uram, hogy jót akarok? Féltem, hogy Szárnyas Tigris bolondjában még el
talál fogni, ezért az elülső kapuhoz küldtem, én meg azért vártam itt rád, hogy
megmenekülhessetek. Nem látod, hogy utat engedtünk neked? Menekülj csak a liangsani várba, ott
biztonságban leszel!
– Fogadd hálámat, hogy megmentetted életemet! – szólt vissza megindultan Toronyhordozó. –
Meghálálom én ezt még egyszer neked!
– Ne engedd el! – dördült meg egyszerre Szárnyas Tigris hangja a hátuk mögött.
– Menekülj csak gyorsan, elöljáró uram! – súgta oda még egyszer Szépszakáll Mester. –
Megyek, hogy másfelé térítsem. – Azzal visszakiáltott:
– Hárman a latrok közül a keleti ösvényen menekülnek! Gyorsan utánuk, Szárnyas Tigris!
A másik cirkáló-hadnagy embereivel nekivágott a keleti ösvénynek, Szépszakáll Mester meg

Toronyhordozó nyomában maradt, mintha üldözné, a valóságban pedig védelmezte, a sötétben aztán
csakhamar elvesztette szeme elől. Erre úgy tett, mintha megbotlott volna, és elvágódott a földön.
Emberei hozzárohantak, és felsegítették.
– Nem láttam már a sötétben az utat – nyögte ravaszul a cirkáló-hadnagy. – Alighanem kimarjult
a lábam!
– Gyerünk, gyerünk, mert megszöknek a rablók! – sürgette katonáit a parancsnok.
– Mennék én! – nyögte Szépszakáll Mester szívre hatóan. – De éppen újhold van, elsötétült
minden, nem látni egy tapodtat se! Ezek között a gyalogosok között alig van valamirevaló, nem
mernek ezek moccanni se nélkülem! – A parancsnok azért csak hajtotta tovább embereit, de azok,
látva, hogy a két cirkáló-hadnagy se valami nagyon igyekszik, gondolták, mit is tehetnének ők, a
közemberek, így hát csak rohangáltak erre-arra, tessék-lássék módra, ezzel már fordultak is vissza
és jelentették:
– Ebben a sötétben azt se látjuk, melyik útra tértek.
Szárnyas Tigris is vágtatott volna még előre egy darabon, de aztán azt gondolta magában:
„Szépszakáll Mester jóban van Toronyhordozóval, útjára engedte hát egészen biztosan. Mit
ártsam bele magam? Én is azt tettem volna! Most, hogy meglépett, csak azon ügyeljünk, hogy rá ne
jöjjenek mesterkedésünkre!” – azzal fordult is vissza és jelentette:
– Nem érjük már utol őket, megszöktek a latrok végképpen!
A negyedik őrségváltáskor a parancsnok a két cirkáló-hadnaggyal visszakeveredett az
udvarházhoz. Ho Tao az eredménytelen rohangászás láttán keserűen fakadt ki:
– Hogy állítsak én be ezzel a cicsoui mandarinhoz?
Mit tehettek mást, hát a szomszéd lakosság közül fogdostak össze egynéhányat, azokkal tértek
vissza Jüncsengbe.
A mandarin egész éjjel le se hunyta a szemét, s amint megérkezett a csapat, nyomban elkezdte a
foglyok kihallgatását. De hát azok közül némelyiknek a lakhelye két-három mérföldnyire is volt
Toronyhordozó udvarházától, a közelében néhány árus és mesterember lakott csupán. Csak azt
vallották, hogy az udvarházban megfordult mindenféle fegyverforgató vitéz, de azt senki sem
gondolta, hogy ilyen rablást terveznek. Arra meg, hogy hova mentek, az egyik szomszéd azt
javasolta, fogják be Toronyhordozó szolgalegényeit. A mandarin tüstént újra embereket szalajtott
Keletpatakfalvára az illető szomszéddal, és egy-két órával később már vissza is tértek két ott maradt
szolgalegénnyel. Azok elébb nem akartak kötélnek állni, de a botozást már nem bírták, végre
megvallották, ki volt a hat ember. A mandarin nyomban írásba vétette az egészet, és részletes
jelentéssel együtt Ho Tao csendbiztos kezébe adta a két szolgalegényt. Szung Csiang közben a
szomszédságot hazabocsátotta azzal, hogy várják meg, talán szükség lesz még rájuk.
Úgy szól tovább a történet, hogy Ho Tao, embereivel és két foglyával, még az éjjel visszament
Cicsouba jelentést tenni felettesének.
– Vegyük elő megint ezt a Nappaljáró Patkányt! – adta a parancsot a mandarin. A vallatásra a
fogoly megvallotta, hogy a három Jüan, akikről a szolgalegények keveset tudtak, Útkőfalváról jött,
egyebekben pedig megerősítette a szolgák vallomását.
– Vigyétek vissza a tömlöcbe! – rendelkezett a mandarin, majd parancsot adott Ho Taónak, hogy

siessen Útkőfalvára, és kerítse kézbe a három Jüant.

Ha Ho Tao el nem indult volna, hogy lett volna az, hogy
Csillagok lelkei mint a felhők gyűlnek,
Fenn a vízi várban vitézek nyüzsögnek?
Hogy aztán hogy járt Ho Tao Útkőfalván, ezt majd más alkalommal halljátok meg.

A TIZENNYOLCADIK FEJEZET
amelyben Párduckoponya a vízi várban zendülést támaszt,
s Toronyhordozó Liangsanban kezébe keríti a hatalmat
Az történt aztán, hogy Ho Tao csendbiztos a parancs vétele után nyomban hivatalába sietett,
hogy embereivel tudassa a teendőket.
– Ez az Útkőfalva már a Tó vidékén van – mondták emberei –, igen közel esik hozzá Liangsan
vára. Nádas, lápos, zsombékos vízi világ van arrafelé. Rablókat fogni csak nagy csapattal mehetünk,
mégpedig csónakkal!
– Igazatok van – bólintott rá Ho Tao, azzal sietett vissza főnökéhez, és elmondta neki, mit tudott
meg.
– Veletek küldök hát ötszáz katonát teljes fegyverzettel s egy portyázó-tiszttel – mondta a
mandarin. Úgy is lett, s a sereg másnap nekiindult az úton Útkőfalva felé.
Közben hadd mondjam el, hogy Toronyhordozó meg Felhősárkány, akik csóvát vetettek az
udvarházra, már szerencsésen megérkeztek Útkőfalvára. A három Jüan félúton elébük jött
fegyveresen, hogy bajuk ne essék. A középső Jüannál, a Halálthozó Démonnál szálltak meg, a
legidősebb, Földönjáró Évcsillag, már elmenekítette háza népét a nádasba. Összeültek hát, hogy
megtanácskozzák, miképpen állítsanak be a liangsani szegénylegények várába.
– Ha be akarunk állni közéjük – mondta Cselcsillag –, legelőször is a Szárazföldi Krokodilus
kocsmáját kell felkeresnünk, ő toborozza a várba mindenfelől a jó vitézeket: Rakjunk csónakba
egynéhány holmit, és küldjük el hozzá elöljáróban barátságunk jeleképpen.
Ezen éppen meg is egyeztek, amikor látják ám, hogy néhány szomszéd halászember siet
hozzájuk nagy sebesen:
– Jön a katonaság lovastul, fegyverestül! – kiáltották már messziről. – Itt vannak a faluban!
–. Nézzünk hát szembe ezekkel a fickókkal! – ugrott fel Toronyhordozó.
– Nekem is lesz hozzájuk néhány szavam! – harsogta a legidősebb Jüan. – Nagyobb részüket
vízbe fojtjuk, a maradékkal elbánunk!
– Gyerünk csak! – gyürkőzött neki Felhősárkány is. – Majd meglátjátok, mit érek a
bűbájosságommal!
– Öcsém – fordult a vezér Vereshajú Ördöghöz Cselcsillaggal együtt fogjátok ajándékainkat, és
menjetek a bal partra a Szárazföldi Krokodilushoz, várjatok ott ránk. Mi majd ellátjuk itt ezeknek a
baját, s megyünk utánatok.
Földönjáró Évcsillag kiválasztott két ladikot, s megrakta hátramaradt holmijukkal. Cselcsillag és
Vereshajú is berakodtak egy bárkába, a parancs szerint, s nekiindultak nyolc evezővel a Szárazföldi
Krokodilus kocsmája felé. Eközben a vezér Halálthozó Démonnak és Eleven Pokolkirálynak, a két
ifjabbik Jüannak meghagyta, hogy így meg így fogadják az ellenséget.
Csónakba is ugrott mind a kettő, és elindult.
Eközben a portyázó-tiszt és Ho Tao nagyban közeledett a sereggel Útkőfalva felé. Ami csónakot
csak találtak a parton, mindre rátették a kezüket, megrakták a legénység evezni tudó felével, s

elindultak velük a vízen, a többi legénység lóháton kísérte őket a parton. Vad harci kiáltásokkal
rohanták meg második Jüan portáját, berontottak mindenfelől, de csak a puszta házat találták már.
– Fogdossátok össze a szomszédokat! – adta ki Ho Tao a parancsot. Az elfogott halászok
elmondták, hogy a másik két Jüan a mocsár közepében lakik, oda csak csónakon lehet menni.
– Sok ösvénye, útja van ennek a nádasnak – tanácskozott Ho Tao a portyázó-tiszttel kanyargósak
lehetnek az utak, nem ismerjük, hol van gázló, hol van mély víz, merre van sziget, zsombék. Ha
négy-ötfelé oszlunk, meglehet, hogy a latrok cselt vetnek nekünk. Hagyjuk itt a lovakat őrizet alatt a
faluban – döntötték el –, és szálljunk csónakba valamennyien.
Úgy is tettek. Megtelt a sereggel több mint száz csónak, bárka és ladik. Mikor aztán
valamennyien a vízen voltak, csáklyával, evezővel megindultak nagy sebesen arra, amerre az
elfogott halászok Középső Jüan, Halálthozó Démon szállását mondták. Alig eveztek-csáklyáztak
négy-öt mérföldet a vízen, amikor a sás közül énekszó ütötte meg a fülüket. Megálltak a csónakok,
úgy hallgatták:
Ljaoervában halászgatok,
Nem vetek, nem is aratok,
A népnyúzót mind levágom,
Mert a császárhoz hű vagyok!
Megdöbbent ám Ho Tao e dal hallatára! Nemsokára megpillantották magát az énekest is, sebesen
hajtotta feléjük kis csónakját. Az egyik elfogott halász felismerte:
– De hiszen ez Ötödik Jüan! – mutatott rá. Ho Tao intett a vezérbárkából katonáinak, azok
nekifeküdtek az evezőknek, s megmarkolták fegyverüket, siklott a sereg csónak az ellenség felé.
Ötödik Jüan gúnyos hahotára fakadt, ahogy meglátta őket:
– Hej, ti népnyúzó, bitang hivatalnokok! – kiáltott feléjük. – De megnőtt a tarajotok, hogy ide
szemtelenkedtetek! Csak nem ráncigáljátok meg a tigris bajszát? – kérdezte csúfondárosan.
A vezérbárka lövészei előkapták íjukat, nyilat tettek rá, s sortüzet zúdítottak feléje. Ötödik Jüan
azonban, látva, hogy lőni készülnek, magasra emelve evezőjét, belebukfencezett csónakjából a
vízbe. Mire odaértek a katonák, hűlt helyét találták.
Eveztek tovább. Egyszerre csak kétfelé ágazott a vízi út. A nádasból sípszó sivított feléjük. A
katonák arrafelé hajtották ladikjukat. Csónak bukkant fel előttük, ketten voltak benne. Az egyik a
csónak orrában állt, széles karimájú, zöld bambuszkalapban, sásból csomózott fürtös gubában.
Szigonyt lóbált a kezében, s torkaszakadtából énekelte:
Én vagyok az úr itt e vidéken,
Vérontó kedvemben vagyok már régen!
Fejét veszem két vezéreteknek,
Császárnak küldöm hódolatképpen!
Megrettent ám megint Ho Tao is, a sereg is.
– Ez meg Hetedik Jüan! – ismerte fel az egyik elfogott halász.
– Teljes erővel előre! – ordította Ho Tao. – Elfogni a latrot, ne menekülhessen!

– Piszkos bitangok! – felelt rá Eleven Pokolkirály gúnyos kacajjal, azzal szigonya egy hirtelen
lökésével oldalt a nádasba kormányozta csónakját. Utána indult az egész hajóraj bősz
csatakiáltásokkal. Eleven Pokolkirály és társának csónakja azonban repült a vízen, mint a szél, s
harsányan egyre füttyentgettek menekülés közben. A katonák serényen eveztek utánuk, de egyszerre
azon vették észre magukat, hogy igen szűkül ám a vízi ösvény.
– Megállni! – adta ki a parancsot Ho Tao. – Kössétek ki a csónakokat, és gyerünk a part mellé!
A zsombékokra kikecmeregve, azonban csak nádast, sást láttak mindenfelé, sehol egy tenyérnyi
szárazt semerre se. Ho Tao kezdett zavarba jönni, nem tudta, mitévő legyen, előszedte hát a fogoly
halászokat.
– Idevalósiak volnánk – vonogatták vállukat a foglyok –, de azt nem tudja senki, hány búvóhely
meg rejtekút akad itt ebben a rengeteg nádasban!
A csendbiztos mit tehetett mást, előreküldött két kicsi ladikot három-három fogdmeggel, hogy
tapasztalják ki az utat. Elmentek a ladikok, de jó idő eltelt már, és se híre, se hamva nem volt
egyiküknek sem.
– Ügyefogyott fickók! – bosszankodott Ho Tao, és megint csak útnak indított két csónakot, most
már öt-öt fegyveressel megrakva, de bizony csak telt-múlt az idő, s úgy rémlett, hogy azoknak az
előőrsöknek is nyomuk veszett teljesen.
– Tapasztalt, vén fogdmegek voltak valamennyien! – döbbent meg Ho Tao. – Hogy nem találták
fel magukat? Ha már ezek közül se jött vissza egy se, mit kezdjek a katonákkal? Ezek aztán
végképp elkeverednének!
Későre járt már az idő, s Ho Taót újabb kétségek kezdték gyötörni:
– Mi lesz, ha nem érünk partot? Magam megyek el, felderíteni az utat! – döntötte el végül is
elszántan. Kiválasztott egy könnyű, gyors csónakot, maga mellé vette néhány legjobb emberét öthat evezőssel, maga a csónak orrába ült az utat kémlelni, s megindultak. Nyugatra hajlott már a nap,
mire megtettek öt vagy hat mérföldet. Egyszer csak megpillantottak valakit a parton, amint kapával
a vállán épp feléjük tartott.
– Hé, ki vagy, földi? – szólította még Ho Tao. – Micsoda hely ez?
– Idevalósi volnék – felelt az ember kurtán. – Ez meg itt a Nyakvágó Csatorna, zsákutcába visz.
– Nem láttál errefelé két csónakot?
– Amelyik az Ötödik Jüan után indult?
– Honnét tudod, hogy őt kergetjük? – döbbent meg Ho Tao. – Ott verekednek, ni, a sötét erdőben
– intett a fejével arrafelé a kapás ember.
– Aztán mennyire van az ide? –kérdezte Ho Tao türelmetlenül. – Innét még el is látni odáig –
volt a válasz.
Ho Tao indulást parancsolt, két emberének pedig meghagyta, ugorjanak partra, s fogják el azt az
embert. Az azonban felkapta a kapáját, s két csapásától a fogdmegek bevert fejjel bukfenceztek bele
a vízbe. Ho Tao rémülten ugrott talpra a csónakban, hogy partra ugorjon, amikor az hirtelen
megbillent alatta, a vízből kibukkant egy ember, megragadta két lábánál fogva, és berántotta a
vízbe. A többiek menekültek volna már, de a kapás ember közéjük ugrott, s kegyetlen csapásaival

valamennyinek szétzúzta a koponyáját. Azután Ho Taót partra vonszolták, és megkötözték. Akkor
ismerte csak meg, hogy a víz alól felbukkanó ember Hetedik Jüan, az Eleven Pokolkirály, a kapás
ember a parton pedig nem más, mint Második Jüan, a Földönjáró Évcsillag.
– Gyilkosok, gyújtogatók vagyunk ám mi hárman! – vicsorogták a halálravált Ho Tao képébe. –
Te akarsz velünk elbánni? Miért jöttél ellenünk sereggel, te pimasz?
– Derék vitézek! – könyörgött Ho Tao. – Parancsra jöttem, nem magam szándékából! Hogy is
merészeltem volna magamtól ilyen jó vitézekre támadni! Könyörüljetek rajtam, jó emberek!
Nyolcvanéves öreganyámnak én vagyok egyetlen támasza! Hagyjátok meg az életemet!
– Csomagoljuk gombócba a fickót, s lökjük a csónakba – döntötték el a testvérek. A halottakat
meg sorra belehányták a vízbe.
Közben a portyázó-tiszt nagyban tanakodott a hátramaradt sereggel:
– Oktalan ember ez a Ho Tao – nyugtalankodtak –, hogy maga megy felderítésre! Milyen soká
oda van már! – Éjfélre járt már az idő, feljöttek mind a csillagok. A katonák fáradtan nyúltak el a
csónakokban. Hirtelen azonban heves szél sivított fel a hátuk mögött, nagy vihar kerekedett. A
legénységnek el kellett takarnia arcát a dühöngő szél elől, s keservesen kiáltoztak egymásnak, mert
a horgonykötelek sorra elszakadtak. Amint rendet akartak teremteni, a kavarodásban egyszerre
sípszó süvített fel mögöttük. Szembefordulva a széllel, látták, hogy a nádbugák felett lángnyelv
csap az égnek.
„Végünk van!” – gondolták – a katonák elszürkülő arccal, amint a tomboló vihar egymásnak
csapdosta a bárkákat, ladikokat. Egymás hegyén-hátán állt minden, és sebesen száguldott feléjük a
tűz. Egy sereg kis csónak is arrafelé tartott, kettesével egymáshoz kötve, megrakva száraz náddal,
sással, rőzseággal, pattogott, lángolt a tűz rajtuk. A katonák csónakjai összezsúfolódtak a keskeny
vízi úton, nem volt menekvés semerre sem. A gyújtócsónakok, amelyeket hátulról, a vízben gázolva
löktek előre, egyenest a sereg tíz nagy bárkájának tartottak, és felgyújtották azokat. A legénység
ugrott volna ki a partra, hogy mentse életét, de part nem volt semerre, mindenütt csak a végtelen
nádrengeteg. Egyszerre csak a nádas is fellángolt négyfelől, a sereg látta, hogy eljött a vég,
kiugráltak a csónakokból, bele a vízbe, iszapba. A tűz fényénél egy gyors kis csónak repült feléjük.
Hátul evezőse hajtotta, a csónak orrában pedig egy tudós ült, vakító fényben világító, drága kardot
emelve kezében, és harsogva kiáltottat
– Ne engedjetek el egyet se!
A katonák nyájként zsúfolódtak össze az iszapban a rémülettől. Még el sem hangzott a kiáltás,
mikor kelet felől két vezérrel élükön négy-öt halász rontott rájuk lándzsával, karddal, nyugat felől
másik két vezér egy kis csapat fegyveres halásszal, kezükben villogó szigony. A két támadó csapat a
katonák sűrűjébe vágott. Nem sok időre rá holtan hevert az egész sereg az iszapos vízben.
A keletről támadó csapat vezére Toronyhordozó volt és Halálthozó Démon, a nyugatié meg
Földönjáró Évcsillag és Eleven Pokolkirály. A tudós a csónakban Felhősárkány volt, a
vihartámasztó. Az öt vitéz a hozzájuk csatlakozott falubeli halászokkal lemészárolta az egész
hatalmas sereget a nádrengeteg közepén, nem maradt élve más, csak Ho Tao, aki ott vinnyogott,
gombócba kötve, az egyik csónak fenekén. Földönjáró Évcsillag kivonszolta a partra és rárivallt:
– Hej, te cicsoui népnyúzó, vérszívó pióca! – rázta az öklét az arca előtt. – Miszlikbe aprítanálak
legszívesebben, de inkább visszaküldünk drágalátos cimboráidhoz, hogy mondd meg nékik: velünk,
a három Jüannal, Útkőfalva vitézeivel, meg Toronyhordozó úrral Keletpatakfalváról nem lehet csak
úgy elbánni! Mi se járunk a ti nyakatokra a városba, ti is hagyjatok bennünket békén itt a faluban.
Magad láthattad, tulajdon szemeddel, hogy még ha a te mandarinod vagy a kancellár megbízottja,

vagy akár maga a kancellár is jött volna személyesen, hát még az is kapott volna tőlünk húszharminc lyukat a hasába! Most az egyszer elengedünk, de többet ide be ne tedd a lábad! Annak a
jómadár mandarinodnak meg külön üzenjük, hogy ne merészeljen utánunk jönni! Út erre nincsen –
fordult öccséhez –, vidd ki a szárazra, aztán igazítsd el!
Eleven Pokolkirály partra vitte csónakjával Ho Taót, kikísérte az országútra, s azt mondta neki:
– Erre menj csak egyenest, majd ráakadsz a hazavezető útra! De nehogy azt hidd – vigyorodott el
kegyetlen mosollyal –, hogy mert a többiek mind itthagyták a fogukat, téged csak úgy szárazon
elengedünk. Hadd röhögjön rajtad az a szamár mandarinod! Add csak ide szépen a két füledet
emlékbe! – avval előrántotta kését, és lenyisszantotta a fogoly két fülét, egy újabb vágással pedig
kötelékeit oldotta meg, és útjára engedte.
Ezután pedig az történt, hogy Toronyhordozó és vitézei csónakba szálltak, és elindultak
Szárazföldi Krokodilus kocsmája felé.
Cselcsillag és Vereshajú Ördög nagy örömmel fogadták őket. Cselcsillag kérésére a vezér
töviről-hegyire elmesélte a győzelmes harc történetét. Nagyon örvendeztek az előreküldött társak,
amikor mindezt meghallották, s most már együttesen vonultak Szárazföldi Krokodilus kocsmájába.
A kém, megtudva hogy mennyi jó vitéz készül a betyárok közé, nagy sietve jött üdvözlésükre.
Cselcsillag elmondta történetüket, és előadta kérésüket. Szárazföldi Krokodilus a bemutatkozás után
asztalt teríttetett vitéz vendégeinek, s étellel kínálta őket, utána pedig elővette bőrmarkolatos íját, és
kilőtte a zengő nyilat a nádasba. Csakhamar meg is jött a csónak. A kém apróra megírta a várbeli
vezéreknek, kik várnak bebocsátásra, s elküldte levéllel a csónakos betyárt, majd pedig ürüt
vágatott, és lakomát csapott vendégei tiszteletére. Másnap hajnalban a kém áthívott a vár felől egy
nagy bárkát, és beletessékelte a vitézeket. Magukkal vitték Toronyhordozóék csónakjait is, s
megindultak a vár felé. A betyárok jelzőcsónakokkal jöttek eléjük, dobot verve, gongot döngetve,
nagy tisztelettel.
Megérkezve az Aranyhomokpartra, kiszálltak a csónakokból, és a hét vezér elindult a vár felé.
De már jött is feléjük üdvözlésükre a Fehérgúnyás Diák, egy csapat betyár élén.
– Régóta ismerem már Toronyhordozó vezér nagy hírét – szólalt meg Fehérgúnyás Diák,
közelükbe érve –, úgy zengett fülemben, mint a mennydörgés. Igen nagy örömöm nekem, hogy
dicsősége fénye most szerény váracskám fölé hajlik.
– Bárdolatlan ember vagyok – szerénykedett Toronyhordozó – híjával a műveltségnek. Nagy
boldogság lenne nekem, ha csekély tehetségemmel szolgálhatnék vezérséged alatt.
– Ne szólj így! – bókolt vissza a vezér. – Jertek fel velem szerény hajlékomba, majd ott
megtanácskozzuk a dolgot. – Azzal nekiindultak a hegynek. A vezér a tanácskozó csarnokba vezette
vendégeit. Toronyhordozó, társaival, jobb felől sorakozott fel, a vár népe pedig szemben velük.
Szertartásosan üdvözölték egymást, majd helyet foglaltak. Megdördültek a dobok, a gongok, s
intézkedés történt, hogy Toronyhordozónak a kikötőben maradt vitézeit elhelyezzék a
vendégszálláson. Utána a vezér levágatott két ökröt, tíz ürüt, öt disznót, s nagy lakomát rendezett a
jövevények tiszteletére. Lakmározás közben Toronyhordozó szép sorjában elmesélte eddigi
kalandjaikat. A Fehérgúnyás Diák elhűlve hallgatta, kétségek zsibongtak a fejében, felelni se tudott,
ha mondott is valamit rá, üres szó volt az csak mind. Késő estig tartott a lakoma. Akkor a vezér
lekísérte Toronyhordozót és vezértársait a vendégszállásra, s embereket rendelt melléjük, hogy
szolgálatukra legyenek.
Toronyhordozó tele boldogsággal így szólt társaihoz:
– Hol is lehettünk volna meg máshol azután, amit tettünk! Ha a vezér nem fogadott volna

bennünket ekkora megbecsüléssel, elvesztünk volna valamennyien! Meg se tudnám hálálni a
jóságát!
Cselcsillag csak hidegen elmosolyodott.
– Mit mosolyogsz mesterem? – hökkent meg Toronyhordozó. – Mondd meg sebtében, ha valami
rosszra gondolnál!
– Bátyám, vezérem – mondta a tudós – te egyenes ember vagy; úgy gondolod, hogy a
Fehérgúnyás Diák befogad bennünket? Ha a szívébe nem is láthattál, tekintetted volna az arcát, a
viselkedése módját!
– Miért? Hát milyen volt? – kezdett nyugtalankodni a vezér.
– Nem vetted észre? – magyarázta Cselcsillag. – A lakománál először igen összemelegedtünk.
De aztán, amikor elbeszélted, hogy hány fogdmeget levágtunk, s hogy elfogtuk a vezérüket is, s
hogy a végén Ho Taót milyen nagylelkűen elengedtük, meg hogy a három Jüan is milyen nagyszerű
vitéz, hát bizony elváltozott a tekintete, s ha felelgetett is, de magában biztosan ellenérzéssel volt
velünk szemben. Ha be akart volna fogadni bennünket, rögtön megállapította volna, hol a helyünk a
vezérek sorában. Égbemászó meg Felhők Villáma egyszerű, faragatlan vitézek, mit értenek ők a
vendégfogadáshoz? Párduckoponya azonban a császári gárda vívómestere volt, fővárosbéli ember,
érti ezeket a dolgokat, s neki mégiscsak a negyedik hely jutott! S láttam azt is, hogy amikor a
Fehérgúnyás Diák olyan ímmel-ámmal hümmögött csak a te beszédedre, Párduckoponya olyan
nemszeretem képet vágott, igen-igen szemmel kísérte vezérét, s látszott rajta, hogy bántja a dolog.
Ez az ember velünk érez, csak éppen nem szólhatott. Módját ejtem majd, hogy szót váltsak vele,
csatlakozni fog hozzánk, meglátod!
– Bízom szavad erejében, vedd kezedbe a dolgot! – egyezett bele a vezér, s ezzel nyugovóra
tértek. Másnap reggel, hogy felkeltek, egy szolgálattevő Párduckoponya látogatását jelentette.
– Puhatolózni jön! – súgta Cselcsillag Toronyhordozónak. – Ez éppen belevág tervünkbe. – Mind
a heten siettek vendégük elébe, s nagy szívélyességgel invitálták beljebb.
– Uraságod kegyességét nem is tudjuk, hogy háláljuk meg – kezdte a hálálkodást Cselcsillag, de
Párduckoponya belevágott:
– Tettem volna már régebben tiszteletemet – mondta –, de nem volt módom rá. Elnézésteket
kérem.
– Ugyan, ugyan – udvariaskodott tovább Cselcsillag –, tudjuk mi vezérséged hozzánk való
jóakaratát. – Toronyhordozó az első hellyel kínálta a vendéget, de az hosszú udvariaskodás után is
végül csak az asztal végéhez volt hajlandó ülni.
– Régóta ismerjük már vívómester uram nagy hírét! – nyájaskodott Toronyhordozó. – Csakhogy
találkozunk már egyszer!
– Hajdan, a Keleti Fővárosban – felelte Párduckoponya –, barátaim közt mindig megadtuk
egymásnak az illő tiszteletet. Most, hogy alkalmam akadt tisztelt személyetek látására, úgy éreztem,
ezért el is kell jönnöm hozzátok egy kis beszélgetésre.
– Hálásan köszöntjük kegyességedet – hajolt még ültében Toronyhordozó.
– Hallottam én – elegyedett a beszélgetésbe Cselcsillag –, hogy vezérséged a Keleti Fővárosban
is igen nagy vitézi hírnévnek örvendett már; hogy esett hát, hogy Kao Csiu ilyen aljas módon

elbánhatott veled, és gonosz sorsra juttatott? Hallottam aztán, hogy Cangcsouban a katonai
szénapajta felgyújtása is az ő műve volt. Ki ajánlott aztán be ide a hegyre?
– Minden hajam szála égnek mered a dühtől – rázta fejét sötéten Párduckoponya –, ha csak szóba
hozod a bitang Kao Csiu gazságát. Nem tudtam, mindmáig nem tudtam bosszút állni rajta
gazságáért! Azt pedig, hogy idejuthattam, Csaj nagyúrnak köszönhetem!
– Őt emlegetik mindenfelé a folyók és tavak vitézei közt Kis Forgószél néven? – élénkült fel
Cselcsillag. – Csaj Csinnek hívják, ugye?
– Ő az, bizony – felelt nekividámodva Párduckoponya.
– Sokat hallottam róla – jegyezte meg Toronyhordozó, hogy milyen bőkezű és igazságos úr,
hogyan fogadja magához mindenhonnan a jó vitézeket. Hallottam, hogy a nagy Csou császári ház
leszármazottja. De örülnék neki, ha találkozhatnék vele egyszer!
– De ha a Kis Forgószél ilyen bőkezű nagyúr – fordult Cselcsillag Párduckoponyához –, hogyan
küldhetett el mégis téged magától, ide a várba? Mert nem gondolom, hogy ezzel nagyot mondok, de
a Fehérgúnyás Diáknak át kellett volna adnia neked az első vezéri helyet. Olyan nyilvánvaló
igazság ez, megérthette volna Csaj nagyúr levele nélkül is!
– Nagylelkűen szólottál, tudós uram – esett kissé zavarba Párduckoponya. – Mivel én akkor
vétettem a törvény ellen, Kis Forgószélhez menekültem. Ő magánál tartott volna, de én féltem,
hogy őt is bajba keverem, azért menekültem ide. Hogy is gondoltam volna, hogy itt zárt kapukra
találok! Nem azért, hogy a rangom nem lenne méltó hozzám, de a Fehérgúnyás Diák állhatatlan
lélek! Hamis a szava is, nem lehet boldogulni vele!
– De hát a vezér bennünket igen-igen jól fogadott – vetette ellen Cselcsillag. – Csupa kedvesség!
Hogy is lakozhatnának szívében ilyen alantas érzések?
– Az ég rendeléséből sok kiváló vitéz gyűlt már össze ebbe a várba – keseredett neki
Párduckoponya –, akik úgy lennének egymás mellett, mint virágok a hímzett brokáton, s úgy
támogatnák egymást, mint friss eső az aszu cserjét! De ez irigy a nálánál okosabbra, a különbre,
attól retteg, hogy egyszer a vitézek serege elnyomná őt! Figyeltem az este, amint vezéretek
elmesélte neki, hogyan és mennyit vágtatok le a császári seregekből, hát igen nemszeretem képet
vágott rá, mintha azt őrölte volna magában, hogy nem tart itt benneteket. Azért is helyezett le
benneteket ide ki a várból, a vendégszállásra.
– Hát ha a fővezér így gondolja – rázta meg a fejét Cselcsillag – mi nem várjuk meg, hogy
szóval is mondja, elmegyünk máshová magunktól is!
– Ez meg se forduljon a fejetekben! – pattant fel a vívómester. – Gondoltam én valamit.
Tartottam tőle, hogy ilyesmire adjátok fejeteket, ezért is siettem ide hozzátok! Várjuk csak meg,
hogyan fogad benneteket. Ha a fickó ésszel szól hozzátok, nem úgy, mint tegnap, akkor többé nem
kell bolygatni a dolgot, de ha egy fél szóval is hímezne-hámozna, hát akkor bízzátok csak rám!
– Hálás szívvel köszönjük vezérséged meg nem érdemelt jóindulatát! – köszönte megindultan
Toronyhordozó a baráti szavakat.
– No de vezér uram – óvatoskodott Cselcsillag. – Új testvéreidért semmibe se vennéd a régieket?
Én csak azt mondanám, ha megy, hát megy, ha meg nem, hát fogjuk a sátorfánkat és odábbálltunk.
– Nincs igazad, tudós uram! – rázta a fejét Párduckoponya. – Mondták már eleink is, hogy
barátságért barátság, jó vitéz társa a jó vitéz! Ez a nyámnyila anyámasszony katonája, ez a rühös

barom nem számít! Legyetek velem, vitéz barátaim! – azzal már kelt is fel s búcsúzott, de az ajtóból
még visszaszólt:
– Találkozunk nemsokára!
Csakugyan kisvártatva egy betyár hozta is a fővezér üzenetét:
– A vár vezérei – így szólt az üzenet – szívesen látják vitézi barátaikat a déli vízi pavilonban
lakomára.
– Üdvözletünket a fővezérnek – felelte rá Toronyhordozó megyünk is hamarosan. – Azzal, hogy
a hírhozó elment, Cselcsillaghoz fordult:
– Hát most mitévők legyünk, mesterem?
– Nyugodj csak meg! – mosolygott Cselcsillag. – Most aztán eldől, ki lesz az úr a várban!
Párduckoponya zendülést forgat a fejében a Fehérgúnyás Diák ellen, ebben biztos vagyok. Ha pedig
meghátrálna, vagy lebírnák, bízd csak az én szájamra a dolgot! Felbiztatom én őt! Ti meg – fordult
társaihoz – rejtsetek fegyvert köntösötök alá, ha megsimítom szakállamat arra figyeljetek, mert
akkor minden erőnkre szükség lesz!
Eltelt már a sárkány órája is, újabb és újabb hírhozók érkeztek nyájas invitálással.
Toronyhordozó és társai titokban felfegyverkeztek, s elszántan indultak a vendégségbe. Felhők
Villáma maga jött lóháton elébük, s gyaloghintókba tessékelte a vendégeket. A Vasat Törő Barátság
Pavilonja előtt Fehérgúnyás, Égbemászó, Párduckoponya és a Szárazföldi Krokodilus fogadta őket,
s nagy kedvességgel vezették be a vendégeket a pavilonba, ahol aztán helyet foglaltak annak rendje
és módja szerint. A várbeli vezérek ültek bal felől, a gazda helyén, Toronyhordozó és vitéz társai
pedig jobbról, mint vendégek. Hozták a betyárok egyre-másra a tálakat, fogásokat, már jó
néhányszor körbe járt a boroskancsó, hét csésze rizs is elfogyott már, de Toronyhordozó hiába hozta
szóba a szövetkezést Fehérgúnyásnak, az csak elütötte a dolgot semmi szavakkal. Cselcsillag egyre
Párduckoponyát tartotta szemmel, s látta, hogy szövetségesük egészen féloldalvást dől már a lócán,
de tekintetét nem veszi le a fővezérről egy világért sem.
Elmúlt már a ló órája is a borozgatással, amikor Fehérgúnyás egyszer csak hátraszólt a
szolgálattevőknek:
– Hozhatjátok!
Kisietett három-négy ember, és kisvártatva hoztak egy nagy talcát, rajta öt nagy ezüstrúddal.
Fehérgúnyás felállott, és ivócsészéjével kezében, Toronyhordozóhoz fordult:
– Igen szívem szerint lenne – szólalt meg –, ha ti, derék vitézek szövetkezhetnétek velünk, de
nagy szívfájdalmamra ez a mi kis várunk pocsolyányi vizecske csupán, hogy is tudna helyet adni
ennyi sok valóságos sárkánynak! Egy kis hitvány ajándékot készítettem nektek, ne vessétek meg!
Keressetek tágasabb erősséget magatoknak, ahol nyugodtan megpihenhetnek harci paripáitok.
Embereim majd lekísérnek a várból!
– Úgy hallottam régtől – felelt Toronyhordozó hogy derék váratok gyűjti a vitézeket, toborozza a
bölcs férfiakat, s egyre azon voltunk mi is, hogy beállnánk közétek. De ha nem lehet, hát megyünk.
Köszönjük a fényes ezüstöt, de el nem fogadhatjuk. Nem dicsekszem gazdaságunkkal, de van miből
megélnünk. Búcsúzzunk el tehát egymástól.
– Miért utasítod el? – tiltakozott Fehérgúnyás. – Befogadnánk mi minden jó vitézt szívesörömest, de szűkecskén vagyunk élelemmel, lakással, s félek, hogy egyhamar csalódnátok, s pirulna

miatta orcánk. Nem is merünk hát marasztani titeket tovább!
Még végére sem ért mondókájának, amikor Párduckoponya egyszerre csak egyenesbe rántotta
magát ültében, és összerántott szemöldökkel, dühtől kimeredő szemmel közbekiáltott:
– Amikor én jöttem, akkor is ezzel álltál elő, mégis befogadtál! Mit hánytorgatod ezt fel
Toronyhordozó bátyánknak is? Hova akarsz kilyukadni ezzel?
– Vezér uram – szólt közbe csitító hangon Cselcsillag – csillapodjék haragod! Nem azért jöttünk
váratokba, hogy békebontás kerekedjék miattunk! Hogy most a fővezér szép ajándékkal útnak
bocsát bennünket, s még el is kísértet, nem kell azon így felbuzogni! Szűnjék haragod, vezér uram,
máris megyünk!
– De én meg nem állom ki tovább ezzel a mosolygós pofával, tőrt emelő, szépen szóló, de
ocsmányul cselekvő senkiházival! – tört ki Párduckoponya felháborodva.
– Nézzétek ezt a tulkot! – kiáltott megdühödve a fővezér. – Le se részegedtél, mit piszkolsz le
engem, aki a vezéred volnék!
– Mit? Te éhenkórász, bukott diák! – förmedt rá Párduckoponya.– – Semmi tudás a tökkelütött
fejében, s még ő uraskodik itt felettünk!
– Bátyám – fordult Cselcsillag Toronyhordozóhoz – szégyenbe hozza itt-lételünk a vezéreket.
Hajónk már bizonyára készen áll, induljunk!
Toronyhordozó és társai kifelé indultak, Fehérgúnyás azonban marasztalni kezdte őket:
– Nem végeztünk még a lakomával – nyájaskodott. Párduckoponya azonban egy hirtelen
rúgással feltaszította az asztalt, s felugorva, villogó tőrt rántott elő ruhájából. Cselcsillag
végigsimított szakállán. A jelre Toronyhordozó és Vereshajú Ördög visszafordultak a pavilonba, és
közrevették Fehérgúnyást, mintha csitítanák. Cselcsillag meg úgy tett, mintha Párduckoponyát
fogná vissza. Felhősárkány is kérte a bocsánatot kétfelé, hogy miattuk ne bomoljék meg a várban az
egyetértés. Földönjáró Évcsillag azonban már fogta is Égbemászót, Halálthozó Démon elállta
Felhők Villáma útját, Eleven Pokolkirály pedig a Szárazföldi Krokodilusét.
A betyárok elhűlve bámulták a történteket. Párduckoponya mellen ragadta a fővezért, és arcába
ordította:
– Te éhenkórász, falusi gyerekpofozó! Hogy idekerültél, ezt is csak Égbemászónak köszönheted!
Csaj nagyúr segített fel téged barátságból, emberségből, mégis akadékoskodtál velem, amikor
ideküldött! Ma meg, hogy ezek a derék vitézek idejöttek, kiadnád az útjukat nekik is? A tiéd hát a
liangsani mocsár? Csak irigykedsz a náladnál különbekre, és elnyomnál mindenkit! Megértél a
pusztulásra! Tehetetlen tökfilkó, nem lehetsz többé úr itt a várban!
Égbemászó, Felhők Villáma meg Szárazföldi Krokodilus, az alvezérek, közbeavatkoztak volna,
de a vendégek úgy közrefogták őket, hogy nem mertek. A Fehérgúnyás Diák is leste volna, hogy
merre tágasabb, de Toronyhordozó meg Vereshajú ördög az ő útját állta el. Látva, hogy rosszra
fordult a dolga, hangos szóval felkiáltott:
– Hol vagytok, híveim?
Hát jöttek volna is a bizalmasai, de amint meglátták Párduckoponya vadul villogó tekintetét, nem
mert közelebb lépni egy sem. Párduckoponya pedig megragadta a fővezért, s hangos szidalmak
közepette szívébe mártotta kését. Toronyhordozó és társai is fegyvert rántottak, Párduckoponya

pedig egy kanyarítással levágta Fehérgúnyás fejét, és magasra emelte. A megrettent alvezérek térdre
borulva rebegték:
– A te nyomodban emeljük korbácsunkat, bátyánk, a te szavadra sarkantyúzzuk lovunkat! –
mondották el a meghódolás igéit. Toronyhordozó és társai gyorsan felsegítették őket. Cselcsillag
átemelt a vértócsákon egy karos lócát, beleerőltette Párduckoponyát, és emelt hangon kiáltotta:
– Aki nem hódol meg, Fehérgúnyás sorsára jut! Mától fogva Párduckoponya mester a vár ura!
– Tévedésben vagy, tudós uram! – ugrott fel Párduckoponya. – Én csak azért szálltam szembe
ezzel az embertelen bitanggal, mert a vitézi becsületet tartottam a legfelül valónak! Semmi
szándékom vezérségre törni! Minden jó vitéz a kerek világon csak hahotával fogadná, ha
bitorolnám ezt a rám erőltetett első helyet! Ha nagyon erőltettek, még magammal is végzek!
Szavam volna hozzátok, vitézek, mondjátok meg, velem tartotok-e?
– Hogyne követne mindenki tégedet! – zúgták a többiek. – Halljuk a szavad!
Párduckoponya nem szólott sokat, nem beszélt hosszan, mert hát
Barátság pavilonjában lesz a vas-erős barátság,
Sereglenek a vitézek, szövetségük mind vállalják.

Mivelhogy
Menny törvényét tévő vitézek érkeztek,
Nagy, nemes bajnokok végtére megjöttek.
Hogy aztán, hogy s mint felelt meg Párduckoponya Cselcsillagnak, azt majd más alkalommal
halljátok meg.

A TIZENKILENCEDIK FEJEZET
amelyben a liangsani vitézek hódolnak
Toronyhordozó előtt,
és holdas éjjelen Jüncsengbe menesztik Vereshajú Ördögöt
Ott tartottunk, hogy Párduckoponya, amint levágta Fehérgúnyást, így szólt a vitézekhez,
félelmetes tőre villogásával kísérve szavait:
– Bárha a fővárosi gárdából kerültem is ide száműzött sorsomból, csak aljas írigységéért; fekete
lelkéért büntettem meg ma Fehérgúnyást, nem akartam a helyére törni. Csak az én
vakmerőségemmel hogyan álljunk ellent a császári seregeknek? Hogyan pusztíthatnánk el a
gonoszság fejeit, akik befészkelték magukat őfelsége, a császár mellé? Itt van Toronyhordozó
bátyánk: nemes bajnok, bőkezű vitéz, igazságos és bölcs elme, tiszteli őt mindenki e kerek világon.
Első az igazság; őt válasszuk ma a vár urának! Mit gondoltok erről, vitézi társaim?
– Rendjén való! – kiáltották az egybesereglettek egy hanggal, de Toronyhordozó tiltakozásra
emelkedett:
– Nem lehet azt – mondta. – Vendég nem túrhatja ki a gazdát, szól a mondás! Jövevény vagyok
csak, az imént kerültem csupán közétek, ha megöltök is, akkor se foglalhatnám el a vezéri helyet!
Párduckoponya azonban megragadta Toronyhordozót, beleerőltette a karos lócába, és felkiáltott:
– Döntöttünk, vissza nem utasíthatod! Aki pedig nem engedelmeskedik neked, az Fehérgúnyás
sorsára jut!
Toronyhordozó végre is elfogadta a fővezérséget. Párduckoponya ekkor a pavilon elé rendelte az
összes vitézeket, hogy hódoljanak neki. Közben a betyárok elhordták a lakoma maradványait,
eltakarították a fővezér hulláját is, majd pedig összehívták az egész vár népét fel a várba.
Toronyhordozót gyaloghintóba ültették, s nyomában úgy vonult fel a menet a tanácskozócsarnokba.
Ott beültették a fővezéri székbe, s az ünnepi alkalomra füstölőt gyújtottak előtte. Párduckoponya
kezdte a tanácskozást:
– Faragatlan, műveletlen fickó vagyok én csak – szólott –, lándzsavívás, fütykösforgatás csak,
amihez értek valamit. Nem lakozik bennem sem bölcsesség, sem tudomány. Az ég rendeléséből sok
kiváló vitéz került közénk a mai nappal, bölcsességben, vitézségben feljebb állnak, mint mi. Itt van
köztük Cselcsillag mester, legyen ő a hadi nép vezére; parancsoljon ő a fegyveresekkel, válassza
meg ő a tiszteket. Legyen övé a második vezérség!
– Egyszerű falusi iskolamester volnék én csak! – szabadkozott Cselcsillag. – Nemigen van
nekem ehhez a magas ranghoz tapasztalatom, tudományom! Ismergetem ugyan valamelyest Szun
Vu mester haditudományát, de mákszemnyi érdemem sincs még a második vezérségre!
– Döntöttünk – felelte vissza Párduckoponya –, nem utasíthatod el – s Cselcsillag elfoglalta a
második helyet.
– Legyen Felhősárkányé a harmadik vezéri hely! – folytatta tovább Párduckoponya.
Toronyhordozó méltatlankodva vágott közbe:
– Ez nem igazság! Ha magad ennyire visszamaradsz, én is lemondok a fővezérségről!
– Nincs igazad, Toronyhordozó bátyám! – tartott ki a magáé mellett Párduckoponya. –

Felhősárkány mester nevét ismerik a folyók és tavak vitézei, jól forgatja a fegyvert, jártas a titkos
művészetekben, szelet tud kavarni, vihart támasztani, hogy érnék én fel ővele!
– Értek ugyan valamelyest a bűbájossághoz – vallotta meg Felhősárkány –, de akkora
tehetségem még sincs, hogy vállalhassam a harmadik vezérséget! Párduckoponya bátyám, téged
illet a hely!
– Az, hogy legyőztétek az ellenséget – maradt rendíthetetlen a másik –, a te művészetednek volt
köszönhető. A szent háromlábnak egy lába sem hiányozhatik, nem utasíthatod el bátyám!
Felhősárkány erre mit tehetett, el kellett fogadja a harmadik helyet. Párduckoponya a következő
helyet is másnak engedte volna, de a három új vezér megmondta neki, hogy ők se tartják meg
vezérségüket őnélküle. Ő lett hát negyedik a sorban. Felhők Villáma és Égbemászó, a két régi
alvezér, jutott volna a két következő helyre, de azok maguk helyett nagy teketóriával Vereshajú
Ördögöt erőltették oda. Utána a három Jüan következett, majd pedig a két régi alvezér.
Tizenegyedikül, utolsónak, Szárazföldi Krokodilus zárta a vezérek sorát. Hogy meglett a liangsani
várban a vezérek rendje, elébük járult hódolatra a vár egész népe. Lehettek vagy hét-nyolcszázan.
– Emberek! – szólt hozzájuk Toronyhordozó. – A mai nappal Párduckoponya mester segítségéből
én lettem a vár ura. Cselcsillag mester lett a hadi nép vezetője, Felhősárkánnyal ketten ők
parancsolnak a fegyvereseknek. Párduckoponya mester a várnagyunk. Tiközületek meg mindegyik
tartsa meg a posztját, s legyen buzgó a mesterségében, a várfalak megerősítésében s a kikötő
rendben-tartásában leginkább. Igyekezzék mindenki közös erővel nagy ügyünk javáért! – Aztán
rendelkezett, hogy a két oldalsó szárnyban helyezzék el tisztességgel az öregeket és a
gyermeknépet, majd pedig előhozatta zsákmányát s a magukkal hozott drágaságokat, s gazdagon
megajándékozta belőle a vár egész népét. Végül ökröt és lovat vágatott áldozatul az ég és föld
szellemének, s gazdag lakoma zárta be az ünnepséget. Eltartott az öröm, a vigadozás jó pár napig.
Utána a vezérek sorba járták a várat: rendbe hozatták a raktárakat, megerősítették a falakat, s
munkára buzdították a fegyverkovács-műhelyt, verjenek minél több lándzsát és nyílvasat, kardot,
páncélt, sisakot, hogy fel legyenek készülve az ellenség fogadására. Rendbe tették a hajórajt is,
válogatott hajósokat választottak legénységül – de elég ebből ennyi.
Egy nap Párduckoponyának, látva, milyen bőkezű vezér Toronyhordozó, s hogyan gondoskodik
mindenkiről, eszébe ötlött felesége sorsa, s nagy aggodalommal szólott a fővezérhez:
– Amióta idekerültem – kezdte – azon lettem volna, hogy ide menekítsem a feleségem is, de a
Fehérgúnyás álnoksága láttán szóba se hozhattam. Ott van még szegény a Keleti Fővárosban, azt se
tudom. él-e, hal-e.
– Küldjél hát el értük – mondta jó szívvel Toronyhordozó – írass neki gyorsan levelet, leküldjük
egy emberrel, s valamelyik éjjel majd felhozatják!
Párduckoponya meg is íratta a levelet, s elküldötte két hű emberével. Két hónap sem telt bele,
megjöttek, de csak magukban.
– A Keleti Fővárosban – mondták el szomorúan –, ahogy apósod után tudakozódtunk,
megtudtuk, hogy feleséged Kéjcsillag és a marsall zaklatása elől a halálba ment, felkötötte magát
egy fél éve már. Apósod igen a szívére vette a dolgot, ágynak esett, s egy fél hónapja meghalt ő is.
Brokát asszony meg, a szolgálótok, férjhez ment azóta, elköltözött. A szomszédság beszélte el
nekünk ezeket, s meg is bizonyosodtunk felőle – fejezték be a szomorú híradást.
Párduckoponyának kibuggyantak a könnyei. Keservesen megsiratta szeretett asszonyát,
vezértársai baráti részvéttel övezték. Több szót azonban nem ejtett róla, hanem csak a hadinéppel
törődött, gyakoroltatta velük a fegyverforgatást, hogy felkészüljenek, ha jönnek a császári seregek.

Az egyik nap, amint a vezérek a nagyteremben éppen tanácsot tartottak, lélekszakadva jött egy
betyár s jelentette:
– Jön a sereg Cicsouból! – mondta lihegve. – Vannak vagy kétezren, lovasok is, meg jön vagy
négy-ötszáz bárka! Útkőfalvánál látták őket!
– No, hogy fogadjuk a császári seregeket? – fordult Toronyhordozó Cselcsillaghoz.
– Ne fájjon a fejed emiatt, bátyám! – mosolyodott a tudós. – Megvan már a magam terve. „Ha
vízen jönnek, szárazon lepd meg, fogadd őket annak rendje-módja szerint”, tartja a mondás! –azzal
már oda is fordult a három Jüanhoz, és sugdolózni kezdett velük:
– Hát szóval így! – mondta a végén, aztán Párduckoponyával és Vereshajú Ördöggel ült össze.
– Ti meg erre meg arra! – igazította el őket is, majd kiadta a parancsot Felhők Villámának meg
Égbemászónak is.
Az történt ugyanis, hogy a cicsoui mandarin elindította ellenük a katonaságot meg a
fogdmegeket, élükön Huang An parancsnokkal. Valóban ezren felül volt a sereg száma:
összeszedték a feltalálható összes csónakokat, ladikokat, bárkákat, s Útkőfalváról kiindulva,
kettéoszoltak, kétfelől akarták meglepni a várat. Huang An parancsnok sebtében csónakba
parancsolta a legénység egy részét, s nagy zászlólengetéssel, harci üvöltéssel nyílsebesen elindult a
hajóraj az Aranyhomokpart felé. Már egészen a kikötő felé jártak, amikor kürtszó süvített fel a
vízen.
– Ez nem a mi kürtjeink hangja! – nézett össze Huang An alvezéreivel. Megállította hajóit, s
körülkémleltek, hát egyszer csak látják, hogy a messzi távolból három csónak közeleg feléjük. Öt-öt
ember ült mindegyikben: négyen eveztek páros evezőkkel, az ötödik ott állt a csónak orrán. Vörös
turbán volt mindegyiknek a fején, hímzett vörös selyemkabát rajtuk, a kezükben vendégmarasztalót
szorongattak. Huang An népe közül valaki felismerte őket:
– De hiszen akik a csónakok orrában állnak, az a három Jüan! – kiáltotta.
– Teljes erővel előre! – vezényelt Huang An. – Elfogni mind a hármat!
Nekilódult negyven-ötven bárka kétfelől, megindult utánuk a hajsza, harsány harci kiáltásokkal.
Azok hárman meg hirtelen egy füttyjelet adtak s megfordultak. Huang An, lándzsáját rázva,
kiáltozta embereinek:
– Levágni a rablókat! Aki eléri őket, magas jutalmat kap! – buzdította őket. De a három csónak
repült, mint a szél. A katonák nyílzáport zúdítottak utánuk, de a három Jüan rókabőröket rántott elő
a csónakok fenekéről, azzal védték magukat a nyilak ellen, s siklottak tovább sebesen. Az üldözők
alig tettek meg a nyomukban vagy három mérföldet, amikor könnyű kis csónak siklott sebesen
hátulról Huang An hajójához:
– Azonnal álljatok meg! – mondta sebesen a hírnök. –A másik hajóraj embereit mind levágták,
valamennyi hajónk odaveszett!
– Hogy történhetett ez? – kérdezte Huang An meghökkenve.
– Ahogy mentünk – magyarázta a hírhozó –, két csónakot pillantottunk meg messziről öt-öt
emberrel. Nosza utánuk eredtünk, de alig jutottunk vagy három-négy mérföldre, amikor négyfelől, a
nádas közül, vagy hét-nyolc ladik rontott nekünk: úgy szállt ránk a nyíl, akár a darázsfelhő! Akkor
sebtében megfordultunk, de visszafelé jövet meg egy keskeny víziútba keveredtünk, ahol látjuk ám,

hogy vagy húsz-harminc ember áll kétfelől a parton, s egy nagy kötelet rántanak hirtelen keresztbe
az orrunk előtt. Csak arra vártak, hogy erre megtorpanjunk, s már zúdultak is ránk a szurkos
fazekak meg a kövek, akár a jégeső! A legénység mit tehetett mást, mint kiugrált a vízbe, s hagyta
veszni a hajókat. Amikor aztán egynéhányan nagy üggyel-bajjal kikeveredtünk a szárazra, s
kerestük a mieinket, hát se ló, se ember. A lovakat is elhajtották, az emberek meg ott hevertek
leöldösve a vízben.
A nádasban leltük ezt a kis csónakot, siettem ide, hogy jelentést tegyek.
Huang An igen nagy elkeseredéssel adta ki a parancsot, hogy lengessék meg a fehér zászlót,
vonuljon vissza a hajóraj. Alig fordultak meg azonban, amikor megint csak megjelent mögöttük a
három csónak, de most már egész hajórajt vezetve. Látták, amint négy-öt ember, vörös zászlókat
lengetve, kürtszóval irányítja őket. Huang An már éppen nekikészült az ellenség fogadásának,
amikor ágyú dördült meg a nádasban a füle mellett. Körülnézett, hát már négyfelől körülvették
seregét a vörös zászlósok.
– Fej nélkül mész haza, Huang An! – hallotta az ellenség kiáltásait a háta mögül. Mit tehetett, a
nádaspartnak vezényelte hajóit, de most meg a nádas zugaiból vagy negyven-ötven kis csónak
rontott rájuk, s nyílzáporral árasztotta el őket. Egy szempillantás múlva három vagy négy kis
csónakja maradt már csak. Szorultságában beugrott a leggyorsabbikba, hogy legalább a maga életét
mentse. Ahogy hátranézett, még látta, mint buknak odamaradt emberei egymás után a víz alá.
Menekülés közben azonban a nádrengetegből egyszer csak kibukkant egy ladik, ott állt rajta
Vereshajú Ördög. A betyárvezér villámgyorsan megcsáklyázta Huang An csónakját, s a magáéhoz
húzta, majd pedig átugorva, derékon kapta az ezredest. A seregből azt, aki úszni tudott, a vízben
nyilazták halomra. Még az volt szerencsés, aki a hajókon maradt, mert azok java része élve esett
fogságba.
Vereshajú Ördög a partra vonszolta foglyát, s megindult vele hazafelé. Toronyhordozó és
Felhősárkány vágtatva jöttek kardot vonva, nagy lovas csapattal, a győztesek üdvözlésére. Foglyul
ejtettek vagy kétszáz katonát: a zsákmányolt csónakokat, hajókat mind bevontatták a vízi várba, s a
vezérek vonultak is fel a várba, megünnepelni a győzelmet. Lerakták fegyverüket, s helyet foglaltak
a tanácskozóteremben, Huang Ant a vezéri oszlophoz kötözték. Arannyal-ezüsttel, selymekkel
dúsan megjutalmazták a vitéz legénységet: hatszáz remek ló is volt a zsákmány közt
Párduckoponya érdeméből. A keleti vízen Felhők Villáma és Égbemászó vezette a győztes
seregeket, a nyugati vizeken meg a három Jüan, de a fővezér foglyul ejtése Vereshajú Ördög keze
által esett. Nagy örömmel vágattak lovat, ökröt a vezérek, s nagy lakomázás kezdődött. Maguk
szűrte bor, a mocsárból szedett lótuszgyökér, friss hal, a hegy erdeiből barack, szilva, hegyi datolya,
gesztenye, maguk nevelte tyúk, malac, liba, kacsa került az asztalra – ki is győzné mind felsorolni!
Meg lehetett elégedve a vár népe új vezéreivel! Ahogy borozgattak, egyszerre csak jelentette egy
betyár:
– Ember jött a partról, Szárazföldi Krokodilus küldte!
Toronyhordozó parancsot adott, hogy engedjék be.
– Hírét vettük – jelentette a küldönc –, hogy nagy csapat kalmár tart errefelé. Estére ideérhetnek
az országúton!
– Éppen fogytán vagyunk a pénznek! – tréfálkozott a fővezér. – No, ki menne elébük?
– Megyünk! – ugrott fel a három Jüan.
– Jól van, öcséim – bólintott Toronyhordozó. – Csak aztán óvatosan! Hamar jöjjetek meg!

A három Jüan nagy sebbel-lobbal harcnak öltözött, felfegyverkeztek, összeszedtek vagy száz
embert, azzal le a kikötőbe, hajóra szálltak, s átmentek a kém kocsmájához. Toronyhordozó félt,
hogy elhirtelenkedik a dolgot, ezért utánuk küldte még Vereshajú Ördögöt száz emberrel, s még
megmondta neki:
– Csak a pénzük, meg az árujuk kell, emberben kárt ne tegyetek!
De ahogy ezek is elmentek, s még a harmadik őrséggel sem adtak hírt magukról, még utánuk
menesztette a Felhő Villámát meg Égbemászót ötven emberrel.
Toronyhordozó, Cselcsillag, Felhősárkány meg Párduckoponya hajnalig iddogáltak együtt,
amikor egyszer csak jelentette egy betyár:
– Hála a Szárazföldi Krokodilusnak – mondta ragyogó ábrázattal –, valami húsz szekér aranyat,
ezüstöt, árut zsákmányoltunk, de öszvért, szamarat is vagy negyvenet-ötvenet!
– Emberhalál nem esett? – kérdezte a fővezér.
– Az a sok kalmár otthagyott mindent – mondta megvetően a betyár –, amint meglátott minket!
Nem bántottuk őket egy ujjal se!
A fővezér nagyon megörült a vértelen győzelemnek, s egy nagy ezüstrúddal jutalmazta a jó hír
hozóját, a kikötőbe meg bort, gyümölcsöt vitetett le, hogy ott fogadja vele a győzteseket. Meghívta
persze a lakomára Szárazföldi Krokodilust is. Mikor aztán a zsákmány megérkezett, külön rakták a
selymet, az aranyat-ezüstöt meg az egyéb árut, a kincstáros mindegyiknek felét beszállította a vár
raktáraiba, a másik felét meg megint kettéosztották: egyik fél jutott a tizenegy vezérnek, a másik
meg a legénységnek. A foglyok képére bélyeget ütöttek, az erősebbeket a lovak mellé tették,
favágásra fogták, a gyengéket meg kocsisnak rendelték, vagy füvet kaszálni. Huang An leláncolva a
vár börtönébe került.
– Amikor még a minap ide kerültünk – mondotta Toronyhordozó elégedetten vezértársainak –,
csak azt reméltem, hogy kimenekülünk a bajból, s szolgálhatok a Fehérgúnyás keze alatt, mint
hadnagy vagy tizedes. Hála Párduckoponya öcsémnek, nekem engedte át a főhelyet, s váratlanul két
nagy győzelmet is arattunk. Az egyiket a császári sereg felett, sok jó lovat meg hajót
zsákmányoltunk, s Huang Ant is elfogtuk: a másik vállalkozás töméntelen kincset juttatott a
kezünkre. A ti vitézségeteknek köszönhetem mindezt!
– A te szerencséd árnyékozott be mindnyájunkat – mondták rá a vezérek –, neked köszönhetjük,
bátyám!
– Az, hogy mi heten kimenekedhettünk a halál torkából – fordult most a fővezér Cselcsillaghoz –
Jókorjött Esőnek és Szépszakáll Mesternek az érdeme. „Nem számít az embernek, aki hálát nem
ismer”, tartották a régiek. Honnét is volna különben gazdagságunk és békés nyugalmunk? El kell
küldeni, egy kis pénzt Jüncsengbe a jegyzőnek, ez az egyik sürgetős dolog. Ott van aztán még
bajtársunk, Nappaljáró Patkány, aki ott sínylődik Cicsou tömlöcében. Meg kell őt mentenünk!
– Ne főjön a fejed ezek miatt, bátyám – nyugtatta meg Cselcsillag –, gondom lesz ezekre.
Jókorjött Eső derék, becsületes férfiú, nem gondol ő ajándékra, viszonzásra. Persze az ajándéka
azért nem maradhat el, egyik öcsénk majd elviszi neki. Nappaljáró Patkány dolgában meg
elküldünk egy ügyes embert, kenje meg pénzzel a hatóságokat, hogy kiszabadulhasson. Számba
vesszük aztán a készleteinket, hajókat építtetünk, gyártjuk a fegyvereket, hadiszereket, megerősítjük
a vár palánkját és falait, szállásokat építünk még a legénységnek, de ruháról is gondoskodunk,
legyen hogyan fogadni majd megint az ellenséget.

– No akkor – nyugodott meg a fővezér –, irányítsd el ügyesen a dolgokat hadi művészeteddel.
A liangsani várban, hogy Toronyhordozó lett az úr, nem is kell mondanunk, mekkorát fordult az
élet. Halljátok csak, mi történt közben Cicsouban. A mandarin, mikor Huang An megmenekült
katonái elmondták a csúfos vereséget, meg hogy a vezér is foglyul esett, és hogy milyen rettentő
vitézek a liangsaniak, még a közelükbe se férkőzhetni, nemhogy elfogni őket, mert nem lehet a
nádas tekervényes vízi útjain eligazodni – szóval hogy teljességgel verhetetlenek –, a szegény
mandarin csak a fejét fogta erre, s nagyokat sóhajtozott. Mondta is a kancellár emberének:
– Ho Tao már otthagyta valamennyi emberét, lovát, egy szál magában menekült csak meg, de a
fülét neki is levágták, most se gyógyult még ki a sebéből. Hírmondó se jött meg az ötszáz
emberből! Erre elküldtem Huang An parancsnokot még nagyobb sereggel, de azok is csúfos
kudarcot vallottak. Ő maga foglyul esett, embereiből azt se tudom, hány maradt meg, hány veszett
oda! Mit csináljunk, hova legyünk?
Így kesergett a mandarin magában is, s füstölt is a feje erősen, hogy mihez is kezdjen, amikor az
egyik hivatali szolga jelentette:
– A keleti kapu melletti hivatali fogadóban ott van már, megérkezett az új mandarin. – A
mandarin sürgősen sietett utódja fogadására. Bekísérte a hivatalba, ott mindketten igazolták
magukat hivatali jelvényükkel, s átadta neki a kincstárat meg az iratokat. Utána nagy lakomát
rendezett a tiszteletére, s hogy mindjárt meg is ismerkedjék a helybéli állapotokkal, elmondta neki
szép sorjában a liangsaniak viselt dolgait.
„No hiszen – mondta elhűlve magában az újdonsült mandarin, földszínűre vált arccal –, Caj
kancellár úr azzal küldött ide, hogy előléptetés! Szép kis helyre kerültem! És még katonám sincs
elég, hogy fogjam el ezt a bandát? Mi lesz akkor, ha egyszer kedvük szottyan meglátogatni minket
itt a városban?”
Azt már nem is beszélem el, hogy a leváltott mandarin hogyan utazott vissza a Keleti Fővárosba,
hogy számot adjon a rablók elfogásában tanúsított bűnös mulasztásaiért. Arról szólok inkább, hogy
az új mandarin nyomban hozzáfogott katonaság toborzásához, lovakat vett, szénát gyűjtetett,
eleséget halmozott fel, s készült nagyban a hadjáratra a liangsani legények ellen. De arra meg
megint kár volna pazarolni a szót, hogy hivatalos iratokat küldözgetett szerteszéjjel az egész
tartományba, jelentéseket a helytartónak az Északi Fővárosba, hogy szigorúan és azonnal, tüstént
tegyen meg minden hatóság minden tőle telhetőt a rablók kézre kerítésére. Csak azt mondanám el,
hogy eljutott egy hivatalos levél Jüncsengbe is, kemény paranccsal, hogy készülődjenek a liangsani
rablók ellen. Az elöljáró nyomban utasította Jókorjött Esőt, hogy járja végig a falvakat, tanyákat
felkészülés végett.
„Toronyhordozó uraimék se gondolták volna – kuncogott magában Jókorjött Eső, amint meglátta
a pecsétes papirost –, hogy mekkora kavarodást támasztanak! Nem is kicsi dolgokat műveltek
ugyan: elrabolták az ajándékot, aztán leöltek egy csomó fogdmeget, Ho Taónak a füle bánta, s
odaveszett egy csomó katona is, ló is, végtére Huang Ant is elfogták! Ezekért a szörnyűséges
vétkekért – gondolkozott el hirtelen – kilencedízigleni családkiirtás jár! Félnek ugyan most tőlük, de
egyszer aztán nem jó vége lesz, s akkor a törvény előtt nincs kegyelem! Mitévő legyek, ha egyszer
hiba esik körülöttük?”
Így töprengett magában jó darabig, aztán meghagyta embereinek, hogy készítsenek másolatokat
a hivatalos iratról, s járják be vele a falvakat. Ő maga meg gondűzőnek nekiindult csak úgy gyalog,
kifelé a helységből. Alig ment vagy húsz-harminc lépést, amikor a háta mögül megszólította valaki.
Hátrafordult, hát Vang anyót, a házasságszerzőt pillantotta meg egy másik asszonnyal, amint éppen
azt mondja neki:

– Elibénk hozta a jó sors a jóságos jegyző urat!
– Mit beszélsz? – fordult meg Jókorjött Eső.
– Tudod, jegyző úr – kapaszkodott a karjába az anyó, rámutatva a másik asszonyra – ezek itten a
Keleti Fővárosból jöttek, nem idevalósiak. Jen úrnak hítták a férjét, van egy lánykájuk is, Po-hszi,
azaz Anyagondja. Jen úr igen kedvelte az énekes művészetet, taníttatta is a lánykáját operákat
énekelni. Tizennyolc éveske már a lelkem, s elég szépecske is! No de hogy ezek hárman
idevetődtek Santungba, nem volt ám nékik semmi hivatalbéli ismerősük, aki pártjukat fogta volna,
így hát csak idekeveredtek. De ez az itteni népség meg nemigen kedveli a mulatozást, vigasságot,
igen tengődtek szegények, ott húzták meg magukat egy szűk utcácskában az alvégen. Tegnap aztán
Jen urat meglepte a ragály, meg is halt a lelkem menten, ez a Jenné meg, hogy nem volt semmi
pénze, mitévő lett volna, hát megkért engem, szerezzek a lánykájának férjet. Mondom én neki:
„Hogy gondolja azt, asszonyság, ilyen alkalommal, gyászeset után?” Merthogy pénze se volt.
Ahogy aztán jövünk itten csak úgy, hát látom, hogy a jegyző úr is errefelé veszi az útját. Kaptam
magam, utánad eredtünk és utolértünk. Könyörülj meg már rajta, jegyző úr, adjál neki egy kis
koporsóra valót!
– Gyertek csak velem – mondta Jókorjött Eső –, itt a kocsmában kapok majd írószert, meg is
írom a cédulát Csen mesternek, adja ki a koporsót fizetség nélkül. Aztán miből éltek? – fordult az
asszonyhoz.
– Hát mit gondolsz, jegyző uram? – sápítozott az asszony. – Látod, még koporsóra se tellett!
– Adok akkor vagy tíz ezüstöt, jó lesz? – esett meg rajta Jókorjött Eső nemes szíve.
– Szülőapám vagy szülőapám helyett – esett térdre az asszony hálálkodva –, de valóságos
szülőanyám is! Lovad leszek, vagy szamarad, hogy megháláljam a jóságod, jegyző uram!
– Ne mondj ilyet! – pironkodott Jókorjött Eső. Azzal mondanom se kell, eligazította az asszony
dolgát úgy, ahogy mondta. Az egyik reggel aztán beállított hozzá Jen asszony, hogy újfent
köszönetet mondjon jóságáért, s látta ám, hogy Jókorjött Eső házában nincsen asszonynép, aki
gondját viselje. Mondta is aztán elfele menet Vang anyónak:
– Úgy láttam, a jegyző úr házában nincsen asszony. Van neki hites felesége?
– Én csak azt hallottam – mondta Vang anyó –, hogy a családja Szungfalván él, feleségéről nem
tudok. Csak azért él itt, mert hát jegyző. Igen könyörületes szívű a népekhez, temetésre, orvosságra
mindig ad pénzt. Gondolom, hogy nincs is neki felesége.
– Szépecskén megnőtt már a lányom – büszkélkedett Jen asszony –, meg aztán az énekes
művészetben is jártas, igen érti a mindenféle mulattatást, tréfálkozást. Már kicsi korában, még a
Keleti Fővárosban, fel is vették az énekeslány-ok céhébe, csak éppen ott a teaháznál nem szívlelték
sehogy se! Aztán megkörnyékezett egynéhány kerítő is, hogy adnám a házukhoz, de az nekem nem
tetszett. Most meg, hogy magunkra maradtunk, csak nem adhatom! Most, hogy láttam, hogy a
jegyző úrnak nincsen felesége, azt gondoltam, mondanád meg neki, hogy ha arra gondol, hát szívesörömest adnám hozzá a lányomat. Úgyis nagy hálával tartozom neki, hadd kerüljünk hát
rokonságba!
Vang anyó másnap be is állított Jókorjött Esőhöz, és apróra előadta neki a dolgot. A jegyzőnek
eleinte nem fűlt a foga hozzá, de amikor aztán a vén házasságszerző, hivatásához méltóan,
nekieresztette a nyelvét, a végén beadta a derekát. A nyugati végen kibérelt egy emeletes házat,
bebútorozta valamennyire, s odavitte Jen anyót lányostul. Fél hónap se kellett neki, Anyagondja úgy
felpiperézte magát gyöngyökkel-tollakkal, kiöltözött selyembe-bársonyba, hogy csak no – de még

az anyja is! Most már megvolt mindenük bővében.
Az első időben Szung Csiang még együtt hált Anyagondjával minden éjjel, de aztán lassan
alábbhagyott a kedve iránta. De hát miért? Derék legény volt Jókorjött Eső, de csak a
fegyverforgatást kedvelte leginkább, a szerelmeskedést nem tartotta olyan nagyra. Anyagondja meg
eleven volt, mint a víz, éppen tizennyolc-tizenkilenc éves, tele mindenféle bűbájossággal, neki meg
a magának való jegyző nem volt a kedvére való.
Történt egy nap, hogy Jókorjött Eső a hatóság egyik írnokával, Csang Ven-jüannal állított be
haza, hogy borozgassanak egy kicsit. Szép növésű, sudár fiú volt a vendég, fehér fogú, piros ajkú,
igen bejáratos a különb-különbféle nyilvánosházakhoz és örömtanyákhoz, és sokat forgolódván
könnyű kalandokban, kellemes modort s könnyed viselkedést szedett magára. A zenéléshez meg
legkivált értett, mindenféle hangszeren. Anyagondja meg, amilyen borissza énekeslány volt, mihelyt
meglátta, mindjárt megkedvelte, s egyhamar belebolondult. Persze, a legény is észrevette, s egyre
sűrűbben állított be azzal, hogy a gazdát keresi, történetesen akkor, amikor az nem volt otthon. Az
asszony aztán ott marasztotta, megteáztatta, szó szót követett, s megesett, ami megesett.
Anyagondja ezután rá se hederített az urára. Ha hazajött néha – mert szokása szerint nemegyszer a
hivatalában aludt –, csak piszkálta, bosszantotta, nem szerette már egy cseppet sem. Jókorjött Eső
derék ember volt, de nemigen volt gondja a szerelmeskedésre: tíz nap meg félhónap is eltelt, amíg
egyszer-egyszer elment az ágyasához. Azok meg a kis Csanggal úgy ragadtak egymáshoz, mint a
gyanta a lakkhoz, éjjel-nappal. Tudta már a dolgukat az egész utca, a végén még Jókorjött Eső
fülébe is eljutott. Ő hitte is, meg nem is, s ilyenképpen vigasztalta magát: „Nem is rendes feleségem
ez nekem, hiszen nem a szüleim választották! Ha egyszer nem szível, mit érek vele, ha
összeveszünk? Legfeljebb nem megyek el hozzá többet!” Így is múlt el jó néhány hónap. Jen
asszony hívta ugyan egyre, de ő mindig mondott valamit rá, hogy miért nem mehet, s annyiban
maradt a dolog.
Egyik este aztán, amint Jókorjött Eső éppen a helység végénél sétálgatott, betért egy teamérésbe,
s ott üldögélt egy kicsit. Egyszer csak látja, hogy egy jól megtermett legény fanjangi
nemezkalapban, fekete-zöld selyemkabátban, térdig érő varrottas nadrágban, vászoncipősen,
karddal az övében, nagy batyuval a hátán ugyancsak igyekszik befelé az úton, de liheg is, meg a
verejték is szakad róla, akár az eső. A jegyző látta, hogy nehezére esik már a járás, kiszaladt hát,
hogy ha kell, segítségére legyen. Ment utána vagy harminc lépést, amikor a legény hátrafordult, és
meglátta, de látni való volt, hogy nem ismeri. Jókorjött Esőnek azonban ismerősnek rémlett a
jövevény. „Ugyan, hol találkoztam már vele?” – tűnődött el magában. A legény megint csak
visszanézett, nézte őt merően jó darabig, de látni való volt, hogy szólni nem mer.
„Fura egy fickó! – töprengett a jegyző. – Mit néz ez engem?” – de ő se gondolt rá, hogy
megszólítsa a másikat. Az idegen egyszer csak bement az útmenti fésűsboltba, és megkérdezte:
– Ugyan, bátyám – érdeklődött tisztelettel –, ki ez a jegyző aki erre jön? – mutatta Jókorjött Esőt.
– Szung Csiangnak hívják – mondta meg a boltos.
A legény erre kirohant a boltból Jókorjött Eső elébe, s hangos üdvözlést kiáltva, szólt hozzá:
– Nem ismersz meg, jegyző uram?
– Ismerősnek látszol nekem is – felelte Szung Csiang.
– Gyere már velem egy darabon – indítványozta a jövevény –, volna veled egypár szavam. –
Betértek egy csendesebb sikátorba.
– No, ez a kocsma éppen jó lesz nekünk – állapította meg az ismeretlen elégedetten. Be is

mentek, s letelepedtek az egyik csöndes szobácskában. A jövevény székének támasztotta lándzsáját,
leoldotta batyuját, s az asztalra tette, aztán mély meghajlással üdvözölte Jókorjött Esőt.
– Ha szabad kérdezném – kérdezte Jókorjött Eső meglepetten, amint viszonozta az üdvözlést –,
kit tiszteljek becses személyében?
– Hát elfelejtettél már, jótevőnk? – mondta szemrehányóan az ismeretlen.
– Ne haragudj, öcsém – röstelkedett a jegyző –, ismerős vagy nekem nagyon, de nem tudom,
honnét.
– No hát Toronyhordozó úrnál találkoztunk, amikor megmentettél bennünket! – mondta meg
végre az ismeretlen. – Én vagyok a Vereshajú Ördög.
– Igen vakmerő vagy, öcsém! – mondta meghökkenve Jókorjött Eső. – Ha meglát valamelyik
fogdmeg, akkor véged van!
– Ha arról van szó, hogy megköszönjük neked, amit értünk tettél – felelte csendesen Vereshajú
Ördög –, akkor még a haláltól se tartok.
– Hogy van Toronyhordozó bátyám meg a többiek? – érdeklődött most már örömmel Jókorjött
Eső. – Ki küldött hozzám, öcsém?
– Csao bátyánk háromszoros üdvözletét küldi neked – hajolt meg újra Vereshajú Ördög. – Hogy
megmentettél minket a halál torkából, ma ő a fővezér a liangsani várban. Cselcsillag mester a hadak
vezetője, Felhősárkány a harmadik vezér. Párduckoponya segítségével végeztünk a Fehérgúnyással.
Megmaradtak a régi vezérek is, összesen tizenegyen vezetjük a betyárokat. Van vagy hét-nyolcszáz
emberünk, eleségünk, pénzünk annyi, hogy számát se tudjuk. Ráemlékezvén velünk való nagy
jóságodra, amit sose tudnánk meghálálni, elküldtek ide hozzád egy levéllel meg száz lat arannyal,
köszönet fejében. Megyek aztán még ajándékkal Szépszakáll Mesterhez is. – Azzal kinyitotta
batyuját, elővette belőle a levelet, s átadta. Jókorjött Eső, elolvasván a levelet, előkotorászta
kebléből leveles zacskóját, s éppen belétette volna, amikor Vereshajú Ördög már számolta ki az
asztalra az aranyakat is.
– A többit tedd vissza, öcsém – vett el Szung Csiang a töméntelen aranyból csak egyet, s a
levéllel együtt beletette leveles zacskójába, s azzal a keblébe vissza. Majd pedig odakiáltotta a
bormérő embert, bort, pecsenyét rendelt, s iddogálni kezdtek. Mikor a bormérő ember megint
odábbállt, Vereshajú Ördög megint csak elővette volna az aranyakat, de Jókorjött Eső megfogta a
kezét:
– Hallgass a szavamra, kedves öcsém – mondta neki. – Ti heten alig melegedtetek még meg ott a
várban, helye van még ott nálatok is a pénznek bőven. Nekem itt megvan mindenem, nem
szűkölködöm semmiben. Ott hagyom én ezt nálatok, hogy ha majd egyszer szükségbe esnék, jó lesz
majd akkor. Szépszakáll Mesternek is megvan a maga vagyonkája, nem kell, hogy meglátogasd,
elég lesz az, ha én megmondom neki, hogy tiszteltetitek. Téged meg, öcsém, nem merlek tovább
marasztalni, mert ha megismer netán valaki, az nem lenne tréfadolog! Holdfényes az éjjel, még
most eredj haza, itt ne maradj tovább! Add át háromszoros üdvözletem a fővezérnek s a többi
vezérnek, s mondd meg, hogy ne vegyék rossz néven, hogy még nem tisztelkedtem nálatok.
– Bátyám, jótevőnk! – felelte Vereshajú Ördög. – Engem azzal küldtek, hogy nagy jóvoltodért,
amit nem is tudnánk meghálálni sohase, elhozzam neked ezt a kis ajándékot, s kimutassuk vele
barátságunkat, szeretetünket. Toronyhordozó ma a vár ura, Cselcsillag mester meg fővezér, nem úgy
van, mint akkor volt, hogy merek én így beállítani hozzájuk? Bizony, keményen felelősségre
vonnának érte!

– No ha ilyen keményen rád parancsoltak – mosolyodott el Jókorjött Eső –, írok én egy levelet
nekik, aztán elviszed.
Vereshajú Ördög keservesen csak tovább erősködött, de Jókorjött Eső nem fogadta el a többi
pénzt semmiképpen. Elővett egy papírt, tust, ecsetet kért a kocsmárostól, s egykettőre kész is volt a
levéllel. Vereshajú Ördög egyenes, egyszerű lélek volt, tisztelte a jegyzőt, kedvetlenül újra eltette
hát az aranyakat.
Későre járt már az idő, a vendég felcihelődött.
– No, akkor én megyek – mondta. – Viszem, bátyám, a leveledet.
– Nem merlek tartóztatni – búcsúzott tőle Jókorjött Eső. – Szerencsés utat, öcsém.
Azzal elindultak kifelé. A jegyző még odaszólt a kocsmárosnak, hogy másnap kifizeti a számlát,
s mentek az utcán egy darabon. Világosodott már az ég, a nyolcadik hónap közepén jártak, s fenn
járt a hold korongja magasan.
– Vigyázz magadra, öcsém – fogta meg Vereshajú Ördög kezét búcsúzóul Jókorjött Eső –, ide
többet ne gyere. Nyüzsögnek itt a fogdmegek mindenfelé, ne vedd a dolgot tréfára. Nem is kísérlek
már tovább, búcsúzzunk el itt egymástól.
Vereshajú Ördög nekivágott a nyugatra vivő útnak Liangsan felé, Jókorjött Eső meg szép lassan
hazafelé indult.
„Még szerencse, hogy valami fogdmeg nem látott meg bennünket! – fordult meg fejében. –Cifra
história kerekedett volna belőle! – majd meg a barátaira gondolt: – Hogy Toronyhordozó bátyám a
végén bujdosó betyár lett! Nagy fába vágta a fejszéjét!” – töprenkedett.
Alig haladt vagy két utcaszögletet, amikor hátulról rákiáltott valaki:
– Hova, hova, jegyző uram? Jó két napja nem láttalak már!
Jókorjött Eső megfordult a szóra, s ahogy meglátta, ki szólítja, bosszúság fogta el.
Ha ez nem történt volna, mi lett volna Jókorjött Esővel?
De hát
Vakmerővé fordul a tartózkodó,
Jó lélekből gonosz lesz, alávaló.
Hogy aztán ki volt az, aki Jókorjött Esőt megszólította, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A HUSZADIK FEJEZET
amelyben a részeg ringyómama megütlegeli Tang Niu-ert,

Jókorjött Eső pedig dühében megöli Anyagondját
Ott tartottunk, hogy Jókorjött Eső, elbúcsúzva a Vereshajú Ördögtől, éppen hazafelé tartott a
holdfényben, amikor váratlanul Jen asszony toppant melléje:
– Jegyző uram – szólította meg az anyós mit üzengettem én már utánad, nem lehetett téged
megtalálni sehol se! Még ha az a nyomorult lányom mondott is volna valamit neked, amivel
megbántott, hát legalább rám legyél tekintettel! Én egyre intem a szófogadásra, hogy szépen
beszéljen veled! Szerencse, hogy megtaláltalak, gyere hozzánk!
– Igen sok a dolog a hivatalban – húzódozott Jókorjött Eső –, majd inkább máskor egyszer.
– Azt már nem! – hadonászott az anyós. – Vár ám a leánykám, hogy megmelengesd egy kicsit,
úgy bizony! No, miért ne?
– Igazán sok a dolgom! – türelmetlenkedett a jegyző. – De holnapra megígérem.
– De én ma este akarlak elvinni – döntött az asszony, azzal már meg is ragadta a kabátja ujját. –
Még azt hiszed, hogy haragszik rád valaki? – pergett a nyelve sebesen, s már húzta is magával. – De
hát a lányommal együtt egész jómódunkat csak neked köszönjük! Amit meg az emberek mondanak,
az csak olyan szóbeszéd, arra te ne hallgass, gondolkodj a saját eszeddel! Ha van is hiba a
lányomban, egyes-egyedül annak csak én vagyok az oka. No, gyere már, jegyző uram!
– Hagyd már abba! – förmedt rá a férfi. – Mit teregeted ki a dolgainkat ország-világ előtt?
– Édes jegyző uram – duruzsolta az asszony –, ha most az egyszer hiba is esik abban a
hivatalban, az elöljáró úr azért nem harapja le a fejed! Ha most az egyszer mulasztasz is, máskor ez
nem esik meg, igaz? Gyere csak el szépen hozzánk, majd elbeszélgetünk egy kicsit.
– Ne rángasd a kezem! – rántotta el a karját dühösen a férfi. – Megyek én anélkül is!
– Jó, jó, de ne szaladj úgy – nyelvelt rá vissza az asszony –, mert nem érlek utol öreg lábammal!
Megérkeztek a ház elé, de ott Jókorjött Eső megint csak megmakacsolta magát, s megállt a kapu
előtt.
– De ha már idáig eljöttél, miért nem jössz be? – unszolta az asszony. Jókorjött Eső végül is
beljebb lépett, de az udvarban mindjárt letelepedett egy lócára. Jen asszonynak is volt ám azonban
magához való esze. Rögvest melléje telepedett, hogy meg ne szökhessék, s felkiáltott az emeletre:
– Megjött a kedveskéd, leánykám!
Anyagondja az ágyán heverészett, s a pislákoló mécsesbe bámult. Egyre csak a szeretője, a kis
Csang járt az eszében. Ahogy anyja szavát meghallotta, menten azt hitte, hogy ő jön. Nagy sebten
ugrott is fel, két kezével beletúrt felhőfrizurájába, s durcásan dünnyögte magában:
„No te nyomorult, ugyan jól megvárattál! Majd kapsz is legelsőre két pofont tőlem!” – azzal
száguldott is már le viharsebesen a lépcsőn. Ahogy azonban kikémlelt a lesőlyukon, látta az
üveglámpa fényénél, hogy bizony az ura az. Azon módon sarkon fordult, és szaladt vissza, odafent
aztán csak végigvetette magát az ágyon. Jen mama, hogy hallotta a lányát lejönni, meg visszamenni,

még egyszer felkiáltott:
– Itt a kedveskéd, leánykám! Minek szaladtál vissza?
– Olyan messze van ez a szoba – hallatszott a nyafogás az emeletről –, hogy ő maga nem tud
feljönni? De még csak nem is vak, hogy fel ne jöhessen. Mit vár? Hogy lemegyek és a nyakába
borulok? Mit fecsegsz annyit!
– Úgy látszik, rossz kedvében találtuk a leánykámat – heherészett zavartan Jen mama –, nem várt
téged. Pirongasd meg érte! De gyere már fel hozzá! – rángatta fel vejét a lócáról.
Jókorjött Esőnek azonban az előbbeni szóváltás hallatára már jóformán teljesen elment a kedve
ettől a kényszerű látogatástól. Most is csak az asszony erőszakossága miatt baktatott fel vele a
lépcsőn. Hatgerendás, szép emeletes ház volt. Az emeleten fent, az elülső részén, egy díszes kerevet
állt, a hátsó részen volt a hálószoba, faragott virágokkal ékes ágyával, amelyet háromfelől rácsozat
vett körül, s piros selyemfüggöny borított. Oldalvást mellette egy ruhafogas állt, rajta törülközők;
aztán mosdótál, kefével. Volt még ott egy aranyozott lakkasztalka, rajta ónlámpa. Az
oldalmélyedésben két zsámoly, a falon egy szép leányzó képe, s négy karosszék egy vonalban,
szemben az ággyal.
Jen mama belökdöste vejét a szobába. A jegyző leült az egyik zsámolyra. A mama felrázta
lányát, s így szólt hozzá:
– Itt a kedvesed, leánykám. Látom, rossz kedvedben vagy, azért nem jött idáig, mert goromba
voltál hozzá! Csak otthon emészti magát. Nem volt könnyű dolog rávennem, hogy eljöjjön, ne
durcáskodj hát vele, fordíts egyet a természeteden!
– Mit fecsegsz itt összevissza! – förmedt rá nyújtózkodás közben a lánya. – Nem tettem én
semmi rosszat! Ha ő nem jött, mit beszélgettem volna vele?
Jókorjött Eső csak hallgatott. A mama odalódított melléje egy karszéket, s odalökdöste a lányát:
– Ülj csak ide a kedveskéddel! Ha nem beszélsz, hát nem beszélsz, de ne duzzogj!
A lány, persze, kapálózott, s végül is szembe ült a jegyzővel. Az meg csak lehorgasztotta a fejét,
és hallgatott.
– Ha nincs se ital, se mártás – kedélyeskedett a mama –, honnét jöjjön hát az áldás? Van egy
flaskó jó borocskám odalent, meg szerzek egy kis harapnivalót is, mindjárt kellemesebben lesztek!
Üldögélj csak itt a jegyző úrral, leánykám, meg ne haragítsd, jövök én mindjárt!
„No, engem aztán szépen ideszegezett ez a vénség! – füstölgött magában Jókorjött Eső. – Hogy
szabadulok meg innét? No de menjen csak le, elszelelek én innét!” A mama azonban látta, hogy
Szung Csiangnak mehetnékje van, ezért aztán, amikor kiment, rájuk zárta az ajtót.
„Túljárt az eszemen a vén ringyó!” – dühöngött magában Jókorjött Eső. A mama meg szaladt a
konyhába, tüzet gyújtott, feltett egy fazékba csülöklevest, s jól megrakta a tüzet. Aztán összeszedett
egy kis ezüstöt, szaladt az utcára, bevásárolt friss gyümölcsöt, halat, gyenge jércét, pástétomot,
majd hazatérvén, nekilátott a sütés-főzésnek. Megmelegítette a bort is, kitöltötte a kancsóba, s
amikor mindezzel megvolt, szaladt fel az emeletre, s feltálalt hármuknak. A jegyző csak ott
kornyadozott ültében, mint az előbb, lánya meg bámult a levegőbe.
– Töltsél bort, leánykám! – húzta elébük az aranyozott asztalkát.

– Én nem! – nyafogott a lánya. – Ki nem állhatom!
– Apáddal, anyáddal ezt megcsinálhattad, leánykám – szigorúskodott az anyja –, de mások előtt
ezt nem lehet!
– Mi van abban, ha nem teszem? – durcáskodott a lánya. – Csak nem vágják le érte a fejemet!
– Igazad van, leánykám! – mosolygott kínjában a mama. – A jegyző úr finom ember, nem olyan,
mint a többi ismerősöd! Ne is töltsél, csak gyere ide már, és igyál egy kicsikét!
A leányzó persze erre se volt hajlandó, a mama erre Jókorjött Esőt kezdte itatni. Le is nyelt az
kénytelenségből egy csészével.
– Jegyző uram – heherészett zavarában a mama –, ne haragudjál ránk! Összevissza beszéltek a
népek mindenfélét, de majd abbahagyják. Látták, hogy idejársz, hát irigykednek, kitúrnának,
kitalálnak aztán mindenfélét, de az csak szellentés, büdös! Ne hallgass te azokra, csak igyál! – azzal
telitöltötte megint a három csészét, s a lányához fordult:
– No, ne légy olyan, mint a kisgyerek! – korholta. – Gyere, igyál talán te is egy kicsit!
– Miért nem hagysz már békémet? – nyelvelt vissza Anyagondja. – Jól vagyok lakva, inni se
bírok!
– De úgy illendő az, lánykám – oktatta mamája –, hogy igyál együtt a kedveskéddel!
„Csak a kis Csang kell már nekem! – gondolta Anyagondja magában. –Mit közösködjem ezzel a
fickóval? De ha nem itatom le, még hozzám törleszkedik!” Ezért aztán fogta hát a poharát, és
kénytelen-kelletlen hörpintett belőle.
– Úgy, úgy, csak durcáskodjál, leánykám! – nyájaskodott a mamája. – Igyál csak még egy
pohárkával búfelejtőnek, majd jól alszol tőle! De te is igyál, jegyző úr! – fordult Jókorjött Esőhöz.
A jegyző kénytelenségből megivott megint vagy négy-öt pohárral. A mama is hajtogatta a
poharakat, aztán megint leszaladt a konyhába bort melegíteni. Igen megörült, hogy a lánya is iszik
már, és nagy örömmel gondolta magában: „No, ma este aztán behálózza végképp, úgy, hogy
elfelejti minden bosszúságát! Kötözködött azelőtt vele eleget, de végre, megjött az esze!” Nagy
örömében ott a tűzhely mellett ő is felhajtott gyorsan pár kupicával. Ettől persze csak még nagyobb
ihatnékja támadt, s nekiesett a bornak. A végén már a merítőedényt is beleejtette a mosóedénybe.
Ingó lábakkal kecmergett fel az emeletre. Jókorjött Eső meg csak kókadozott nagy hallgatagon,
Anyagondja meg, elfordulva tőle, az ingén babrált.
– Faszentek vagytok, vagy mi – hahotázta részeg kedvében –, hogy meg se mukkantok? Nem is
vagy te férfi, jegyző úr. Szólj már neki valami bizsergetőt, incselkedjél vele!
Jókorjött Eső nem tudta, mihez kezdjen, de igen kényelmetlenül érezte magát. Anyagondja meg
duzzogott magában: „Rám se nézel, azt várod, hogy én kezdjek ki veled? – gondolta. – Nincs
nekem ma kedvem semmi csintalankodásra!”
A vén ringyó már teljesen leitta magát, összezagyvált, hadarászott mindenféléről. Hogy ezek a
Csangék, meg azok a Liék, beszélt összevissza zöldet, fehéret. Közben pedig Jüncseng városában
volt egy savanyúságkereskedő, bizonyos Tang Niu-er. Nagy naplopó volt, mindig az utcán lebzselt,
Jókorjött Eső nemegyszer kisegítette már pénzzel, egyébbel. Ő is szolgálatára volt aztán egybenmásban, amiért megint csak pénz ütötte a markát. A tűzbe ment volna a jegyzőért, ha kellett. Aznap
este éppen minden pénzét eljátszotta, nem tudott már mit kitalálni, elment hát a hivatalba, hogy

megkeresse a pártfogóját. Szaladgált erre, arra, de nem lelte sehol.
– Kit keresel olyan nagy igyekezettel? – kérdezték az utcabéliek. – Igen kiszáradt már a gégém –
panaszkodott Tang Niu-er keresem hát az én egyetlen jó cimborámat, de sehol sem lelem!
– Ki a te cimborád? – kérdezték a járókelők.
– Hát Szung, a jegyző! – mondta büszkén a naplopó.
– Most láttuk éppen Jen mamával – világosította fel egy ember.
– Úgy ám! – háborodott fel Tang Niu-er. – Hitvány perszóna is az az Anyagondja! Amióta sülvefőve együtt van a kis Csanggal, csak bolondítja az én szegény barátomat! Az is biztosan
megorrontott már valamit, mert jó ideje feléjük se nézett! Most is biztosan csak az a vén szajha
anyja fonta be, hogy elmenjen hozzájuk! Nincs már egy garasom se, meg egészen eltikkadtam,
benézek én is hozzájuk, megszán talán egy kis pénzzel, meg tán borral is megkínál! – Azzal el is
indult Jenék háza felé. Odaérve, látta, hogy világos van, s nyitva a kapu is. Felment hát a lépcsőn, s
hallja közben már, hogy vihog odafent Jen mama. Odalopózott az egyik falréshez, s látta, hogy
kornyadoznak ott ketten, Jókorjött Eső meg Anyagondja, Jen mama meg ott magyaráz nagy
részegen az asztal mellett. Besurrant az ajtón. A házbeliek hangos szóval üdvözölték.
„Ez a fickó a legjobbkor jött!” – villant az eszébe Jókorjött Esőnek, s hirtelen jelt adott neki,
félrerántva a száját. Ravasz fickó volt ám Tang Niu-er, rögtön megértette, honnét fú a szél.
– Hogy hol mindenütt nem kerestelek már! – mondta nagy lelkendezve. – Ti meg itt esztek,
isztok, enyelegtek! Jó szórakozást mindenkinek!
– A hivatalban van valami sürgős dolog, ugye? – ugrott fel készségesen Jókorjött Eső.
– Hát már elfeledted, jegyző uram? – adta a csodálkozót a másik. – Az elöljáró úr már bent is
van, téged meg négyen-öten keresnek, aztán nem lelnek sehol! Igen haragszik ám rád az elöljáró úr,
gyere csak gyorsan!
– Hát akkor mennem kell – indult volna már Jókorjött Eső megjátszott kénytelenséggel, de Jen
mama az útját állta:
– Mit játszol itt nekem; te jegyző? – rikácsolta. – Ez a fickó egy húron pendül itt veled, hogy
csibész módra az orrunknál fogva vezess bennünket! Ti taknyosok akartok az eszemen túljárni?
Hiszen ilyenkor az elöljáró úr már odahaza enyeleg a feleségével, nemhogy a hivatalban kuksolna!
Csapjátok be az ördög öreganyját, de az én kezem közül nem menekszel!
– No de igazán így áll a dolog, hogy az elöljáró úr már igen vár minket! – adta a sértődöttet a
vendég. – Nem fogok én itt hazudozni nektek!
– A szuka anyád! – káromkodott Jen mama. – Olyan az én két szemem, akár a varázstök, nem
rejtesz el az elől semmit! Láttam ám én, a jegyző úr hogyan adott jelt neked a szájával, te meg nem
is ezért jöttél, de rögvest belegondoltál, hol szorítja a cipő! Megbocsáthatsz még a gyilkosnak is, de
a szerelemben aztán nincsen tréfa! – hadonászott a kezével, a közmondást idézve. Azzal kapta
magát, nyakon ragadta a hívatlan vendéget, s rángatta kifelé a szobából, le a lépcsőn.
– Mit fojtogatsz! Eressz el! – hápogta Tang Niu-er, Jen mama azonban ráförmedt keményen:
– Hej, te tökkelütött, hitvány ingyenélő szülőgyilkos! Lejjebb a hanggal, mert végigverek rajtad,
te rühes koldus!

– No, üss meg hát, ha mersz! – bújt ki a másik a keze közül. A jól beszeszelt Jen mama se volt
rest, belevágott az arcába az öklével, és kilökte a kapu elé, aztán becsapta a kaput, bereteszelte
sebesen, tovább káromkodva a másikra. Az meg harsány ordítozásba kezdett odakint:
– Fogd be a szád, te vén ringyó! Ha nem tekinteném a jegyző urat, hát szétverném itt neked az
egész házat! No de ne legyen Tang a nevem, ha el nem rántom a nótádat egyszer! – aztán mellét
verve, nagy átkozódással elvonult.
– Mire való ez, jegyző uram? – szuszogta a mama, ahogy újra felmászott az emeletre. – Ez a
fickó csak italt kunyerált volna tőled, hát való ez? Hogy ilyen mindenféle utcai tekergők idejárjanak
a házamba, és bolondítsák az embert!
Jókorjött Eső, a jámbor lélek, már egészen belébetegedett ebbe a végeláthatatlan szóáradatba,
meg hogy most már végképp nem szabadulhat. De Jen mama még most se hagyta abba:
– No, ne haragudj azért rám, hogy így túljártam az eszeden! – vihogott. – Te meg – fordult a
lányához – igyál csak szépen a jegyző úrral. Rég láttátok egymást, gondolom, hamar az ágyba
bújnátok! Lerakodok, aztán megyek is már! – azzal egyre nógatva Jókorjött Esőt, hogy igyék,
összeszedte az asztalneműt, és baktatott le a konyhába.
„Igaz-e, nem-e – ingadozott magában Jókorjött Eső –, hogy ez a perszóna a kis Csanggal
összeszűrte a levet? Látni nem láttam én semmit, de ahogy idejövök, csak piszkol egyre. Késő éjjel
van már, mit tehetek egyebet, élek az alkalommal, s itt hálok, majd meglátom, mennyire szeret.” –
De Jen mama újfent bedugta fejét az ajtón:
– Későre jár már – motyogta –, feküdjetek szépen össze, jegyző uram!
– Mi közöd hozzá! – pattant fel hirtelen a lánya. – Takarodj aludni!
A vénasszony vihogva leballagott a lépcsőn, magában dünnyögve:
– A jegyzőt rendbe tettem. A nagy örömtől biztos későn kel majd holnap! – kuncogta, azzal
rendbe tette a konyhát, megmosta kezét-lábát, elfújta a lámpát, s lefeküdt.
Jókorjött Eső csak ott kuporgott a zsámolyon, meresztgette a szemét az asszony felé, és nagyokat
sóhajtott. A második őrség körül járhatott már az idő, de Anyagondja csak nem vetkőzött, hanem
úgy, ahogy volt, felmászott az ágyra, letette fejét a vánkosra, s összekuporodva, a fal felé fordulva,
elaludt.
„Még csak rám se néz, aztán elalszik! – bosszankodott Jókorjött Eső. – Én meg adtam ennek a
vénasszonynak a szavára, s eljöttem, hagytam magam leitatni! Gyerünk aludni, nincs más hátra” –
biztatta magát. Kibontotta fejkendőjét, s letette az asztalra, felsőruháját a fogasra akasztotta,
kioldotta mandarin-kacsás övét, s késével meg leveles zacskójával együtt lerakta az ágy végébe, a
korlátra. Kibújt cipőjéből, harisnyájából, s felmászott az ágyra, a leányzó lába végébe, hogy
aludjék. Alig egy fél óra múlva azonban hallja, hogyan vihog az asszony magában. Erre aztán
végképp nem tudott elaludni.
„Gyönyörben, szerelemben rövid ám az éjjel, de hosszú egyedül” – tartja a régi mondás. A
harmadik, negyedik őrségre már a borgőz is elszállt a fejéből. Az ötödik őrségváltásra meg Jókorjött
Eső felkelt, megmosta arcát a mosdótálban, magára kapta ruháját, megkötötte fejkendőjét, s
dühösen morogta maga elé:
– Nincs semmi szégyen ebben a cédában!

– Hogy neked nem sül le a bőr a képedről! – felelte vissza Anyagondja, aki rég nem aludt már, s
meghallotta. Jókorjött Eső nagy haragban vágtatott le a lépcsőn.
– Aludj még, jegyző úr! – kiáltotta utána, léptei zajára, Jen mama a konyhából. – Mire való még
itt a sötétben botorkálni? Várd meg a világost!
Jókorjött Eső oda se hederített, csak ment kifelé.
– A kaput csukd be legalább! – sipította a vén szipirtyó. No, azt még betette, aztán dúlva-fúlva
indult meg az utcán a hivatal felé. Ahogy már arrafelé haladt, látott egy mécsest pislákolni. Vang
mester, a gyógyárus, állt ki már korán reggel.
– De korán kelt jegyző uram! – szólította meg az öreg, amint odaért.
– Igen lerészegedtem az éjjel – füllentette Jókorjött Eső –, s félrehallottam az őrségváltás dobját.
– No, igyál akkor egy csészécske „józanító levest” – biztatta az öreg –, az elűzi a krapulát!
– Bizony az jó lesz! – egyezett bele Jókorjött Eső, s letelepedett az árus lócájára. Az meg
összekotyvasztotta nagy hirtelen a gyógyszert, s már nyújtotta is.
„Mindig megiszom a levesét – ötlött az eszébe a jegyzőnek, amint a levest szürcsölte –, de pénzt
sose fogad el érte. Még egy koporsó árával is tartozom neki, nem adtam még oda.” Eszébe jutott az
arany, amit elfogadott a Toronyhordozó ajándékából: „Azt adom majd neki koporsóra; hadd örüljön
az öreg!” – döntötte s már mondta is:
– Ígértem én neked, Vang mester, koporsóra valót, csak még nem adtam meg. Van nálam épp egy
arany, odaadom, eridj el vele Csen mesterhez, hogy csinálja meg a koporsódat, vitesd haza szépen.
Aztán, ha elhaláloznál, adok még a végtisztességre is!
– Igen köszönöm, kegyes jótevőm! – ragyogott fel az öreg arca. – Nem is tudnám én ebbéli
életemben mivel visszaadni ezt a nagy jóságodat, de szamarad, lovad leszek másik életemben, hogy
megszolgálhassam!
– Ne mondj már ilyet! – pironkodott Szung Csiang, ruháját tapogatva, ahogy leveles zacskóját
kereste.
„A keservit! – hökkent meg egyszerre. – Ott hagytam az éjjel az ágyon, annál a szajhánál! Nagy
siettemben még az övemet se kötöttem fel'! Az arany meg benne van Toronyhordozó levelében! Azt
el akartam égetni még ott, Vereshajú ördög színe előtt, de aztán kiment az eszemből! Hogy aztán az
a vén szipirtyó rám akaszkodott, végképp elfeledtem! Az asszonyt meg a lányát – kezdett
nyugtalankodni – láttam már daloskönyvet böngészgetni, biztosan értenek az írás-olvasáshoz, ha a
levelet megtalálják, abból nagy baj lehet!” Nagy gyorsan felugrott:
– Bocsáss meg, apó – fordult az öreghez –, nem ámítgatlak ám, de az aranyat a leveles
zacskómba tettem, azt meg most látom, hogy otthon hagytam, megyek is már érte!
– Ugyan minek? – szabadkozott az öreg. – Ráér az holnap is!
– Nemcsak az! – legyintett türelmetlenül Jókorjött Eső. – Együtt tettem le egy más, fontos
dologgal is, csak vissza kell mennem érte! – Azzal már szaladt is vissza Jenék háza felé.
Közben pedig Anyagondja, ahogy hallotta elmenni Jókorjött Esőt, felkászolódott s mérgesen
dünnyögte:

„Nem hagyott aludni egész éjjel ez a fickó! Nagy szemtelenségében még arra áhítozott volna,
hogy leadom magam vele! Rá se bírok nézni már, amióta a kis Csangot megszerettem! A legjobb
lesz, ha többet ide be se teszed a lábad!” – veszekedett a távol levő jegyzővel, s terítette már végig a
takarót az ágyon, ledobta kabátkáját, ingét, s derékig csupaszon kioldotta szoknyáját is. Pislákolt
még a mécses az ágy végében, fénye megcsillant a korlátra vetett mandarin-kacsás övön.
– Úgy igyekezett el a fiatalember – vihogta el magát a láttára –, hogy még az övét is itt hagyta!
Jó lesz majd a kis Csangnak! – Azzal már fel is kapta. Meglátta persze erre a kést is, a leveles
zacskót is. Ahogy megemelte a zacskót, érezte, hogy van benne valami nehéz. Kinyitotta hát
gyorsan, kiborította az asztalra, előkerült a levél meg az arany.
– Az ég küldte nekem – kacagott fel a sárgán csillogó fémdarabkára –, hogy jóllakassam belőle
az én kis Csangomat! Úgyis igen ösztövér lett szegényke mostanában – kuncogta –, veszek neki
egynéhány finom falatot, hogy feltápláljam egy kicsit!
Ahogy az aranyat a kezébe vette, ki kellett, hogy bontsa a levelet is, amelybe bele volt csavarva.
Olvasni kezdte a lámpafénynél, hát legfelül Toronyhordozó hírhedt neve állott rajta sok egyéb
között.
– Nahát! – csapott az asztalra kaján örömében. – Csak azt tudtam eddig, hogy „a vödör beléesik
a kútba”, de hát így egy egész kút szakadt a vederbe! Egybekeltem volna már a kis Csanggal, csak
épp ez a fickó volt az utamban, de most aztán a kezemben van! Szóval a liangsani rablókkal
közösködsz? Száz aranyat is küldtek neked? Ne félj csak, majd eljátszogatok én veled szépen
lassan!
Ahogy így beszélt magában, egyszer csak meghallotta, hogy nyílik a kapu odalenn.
– Ki az? – kiáltott az anyja.
– Én vagyok – felelte egy hang.
– Mondtam, hogy korán van még – hallotta megint az anyja hangját de nem hitted, jegyző uram,
s elmentél. Most meg jössz vissza megint! Feküdj oda még a leánykám mellé, várd meg a hajnalt!
Abbamaradt a beszéd, jött fel valaki a lépcsőn. Anyagondja nagy ijedtében kapta az övet, kést,
leveles zacskót, dugta be a takaró alá, maga is bebújt az ágyba, s nagy szuszogást, hortyogást
csapva, alvást színlelt. Jókorjött Eső berontott a szobába, s ment volna az ágy széléhez, de nem látta
sehol a holmiját. Megrettenve rázta meg Anyagondját:
– Tekintsed azelőtt való jóságomat hozzád – kérlelte –, add vissza a leveles zacskóm!
Anyagondja nem felelt, tovább színlelte, hogy alszik. Jókorjött Eső megrázta megint a vállát:
– Ne légy ilyen szívtelen hozzám! – mondta. – Megbeszélünk holnap apróra mindent!
– De alszom igazán! – nyűglődött Anyagondja. – Ki háborgat?
– Tudod te azt jól! – kezdett dühbe jönni Jókorjött Eső. – Mit teszed magad?
– Mit mondasz, Kis Fekete? – motyogta, összekuporodva, a leányzó.
– Add vissza a leveles zacskóm! – ismételte a férfi.
– Mikor adtad ide a kezembe, hogy rajtam követeled? – fordult meg mérgesen Anyagondja.

– Itt hagytam az ágyad végében, a korláton. Nem járt itt azóta senki, csak te tehetted el.
– Hát szellemről még nem hallottál?
– Nem voltam jó hozzád az éjjel, holnap majd beszélünk erről. De most add vissza, ne
tréfálkozz!
– Ki tréfál itt veled? Én nem tettem el!
– Az elébb még le se voltál vetkezve, úgy aludtál el, most meg bebújtál a takaró alá. Amikor
kiterítetted, biztosan a kezedbe akadt!
Anyagondja magasra vonta fűzlevél szemöldökét, kimeresztette csillagszemét, és harciasan
mondta:
– Ha elvettem, elvettem, de nem is adom vissza! Hivatalbéli ember vagy, fogass hát el, tolvaj
vagyok!
– Nem haragszom én rád, hogy tolvajsággal vádoljalak!
– Honnét tudod, hogy nem én vagyok a tolvaj?
Jókorjött Eső kezdett megrettenni:
– Sose voltam én rosszban se veled, se anyáddal! – mondta. – De add már vissza, dolgom van!
– Szidtál engem ugye mindig, hogy a kis Csanggal van dolgom? Pedig különb ő nálad sokkal,
nem közösködik mindenféle rablókkal, gyilkosokkal, mint te! – rikácsolta Anyagondja.
– Kedves húgom! – könyörgött Jókorjött Eső. – Ne kiálts, meghallhatja a szomszédság, abból
meg baj lehet ám!
– Ha attól félsz, hogy meghallják, ne csinálj ilyeneket! Jól eltettem ám a levelet! Ha azt akarod,
hogy kegyelmezzek neked, teljesíts nekem három dolgot!
– Akár harmincat is!
– Csak nem tudod ám!
– Megteszem, ha meg kell. Mi az a három?
Először is még a mai nap visszaadod a kezembe az ágyassági adóslevelemet, írással elfogadod,
hogy Csangné legyek, s beleírod abba a levélbe azt is, hogy engem többé nem háborgatsz, a tiéd
többé nem vagyok!
– Elfogadom.
– Másodjára a fejékemet, a ruháimat, a házi bútoromat, noha te szerezted, írásban adod, hogy
többé rajtam nem követeled!
– Elfogadom ezt is.
– Harmadjára… no de attól félek, hogy azt már nem fogadod el – gúnyolódott Anyagondja.
– Kettőt már elfogadtam –felelte Jókorjött Eső hidegen –, miért ne fogadjam el a harmadikat is?

– Szóval – kezdte lassan, a foga közt szűrve a szót a leányzó – ha tüstént ideadod nekem azt a
száz aranyat, amit a liangsaniak küldtek, akkor megkegyelmezek neked, te példás hivatalnok, s
visszaadom a bűnjelet!
– A két feltételt teljesítem – felelte Jókorjött Eső. – A száz aranyat meg valóban elküldték nekem,
de nem fogadtam el, visszaadtam. Ha valóban itt volna nálam, a két kezemen nyújtanám át neked!
– Tudtam! – kajánkodott Anyagondja. – Olyan a hivatalnok pedig, ha pénzt lát, mint a szúnyog,
ha vért szagol! Ugyan miért is utasítottad volna vissza? Fing beszéd ez csak mind! Tiköztetek
melyik macska nem falja be a pecsenyét, ha meglátja? A pokol bírái elől úgyse szabadulhatsz majd!
Engem akarsz elámítani? Add csak ide azt a száz aranyat, mi az neked? Ha attól tartasz, hogy
ráismernek a lopott jószágra, hát olvasztasd be, de add ide mihamarább!
– Tudod, hogy nem vagyok szavajátszó ember, nem szoktam hazudozni. Ha nem hiszed, várj
három napot, eladom mindenemet, megkapod abból a száz aranyat, csak add vissza a levelet!
– Ravasz fickó vagy te! – nevetett gúnyosan Anyagondja. – Megfognál, akár egy gyerkőcöt!
Adjam elébb oda szépecskén a levelet, aztán várjak tétlen három napot, hogy ideadd a pénzt?
Temetés után fizetnéd a kántort, mi? Egyik kezembe adod a pénzt a másikkal már adom is az árut!
No, gyerünk a vásárral!
– De igazán nincs nálam a pénz!
– S ha reggel a hatóság elé megyek, akkor is azt mondod, hogy nincs meg a pénz?
Ahogy Jókorjött Eső a hatóság szót meghallotta, kirobbant belőle a düh. Kimeredt szemmel
ordította:
– Adod, vagy nem?
– Ha így dühöngesz, nem adom én!
– Igazán nem adod?
– Nem adom! Ha százszor megválthatnálak vele, akkor se adom! Majd csak a hatóság előtt!
Jókorjött Eső megragadta a leányzó takaróját. Az csak a holmikat szorította a kebléhez, hagyta a
takarót lehúzni magáról. A jegyző egyszer csak meglátta övét a leányzó mezítelen melle közt.
– Szóval itt van! – ragadta meg azon mód két kézzel. Anyagondja halálig védekezett, Jókorjött
Eső az életéért küzdött. A nagy huzakodásban előcsúszott a kése a leányzó keze közül, s az ő kezébe
akadt.
– Gyilkos! – sikoltozta a leányzó, amint meglátta a férfi kezében a kést. Jókorjött Esőnek
kétségbeesésében eszébe is ötlött, hogy mást már nem is tehet. Amint Anyagondja másodikat
sikoltott, Jókorjött Eső a bal kezével leteperte az ágyra, s lesújtott késével a leányzó nyakába.
Magasra freccsent a vér. Jókorjött Eső félt, hogy nem végzett még áldozatával, belevágta a kést
másodszor is, s Anyagondja lehanyatlott a vánkosra. A jegyző kapta gyorsan a leveles zacskót,
kirántotta belőle a levelet, s elégette a mécsnél. Aztán felkötötte övét, s rohant le a lépcsőn.
A vénasszony lent még szunyókált. Meghallotta ugyan a beszélgetést, de nem hederített rá.
Mikor azonban hallotta, hogy gyilkost kiáltanak, ijedten ugrott talpra, magára kapkodta ruháját, s
rohant fel a lépcsőn. Éppen beleütközött Jókorjött Esőbe.

– Min veszekedtetek odafent? – kérdezte ijedten, gyanakodva.
– Megöltem azt az ocsmány rimát, a lányod! –mondta komoran a jegyző.
– Miket nem mondasz! – kacarászott csúfondárosan a vénasszony. – Bizony, igen gonosz szemed
van, a bor sem esett jól, azt láttam, de miért akarsz éppen gyilkolni? Ne űzzél csúfot vén fejemből!
– Ha nem hiszel nekem, eridj, és nézd meg! Igazán megöltem!
– Nem hiszem én! – biggyesztette fel a száját Jen mama, s nyitotta is az ajtót, de elszörnyedt,
amint meglátta a holttestet, nagy vértócsában.
– Jaj nekem! – üvöltött fel. – Mi lesz most?
– Helytállok magamért – mondta neki Jókorjött Eső –, nem futok meg. Csinálj velem, amit
akarsz!
– Hát gonosz egy teremtés volt az én lányom! – sopánkodott a vénasszony. – Nem tetted rosszul,
hogy megölted. De mi lesz velem öreg napjaimra?
– Attól ne félj! – nyugtatta meg Jókorjött Eső. – Van nekem még vagyonom, kiruházlak, ellátlak
gazdagon; vígan élhetsz holtodig!
– Hálásan köszönöm, jegyző uram! – hajlongott a vén szipirtyó. – Mit is tehetnénk mást? De
hogy vigyük el innét a lányom holttestét?
– Könnyű eset az – legyintett Jókorjött Eső. – Küldetek neked egy koporsót Csen mestertől,
aztán ha jön a halottas ember, hogy felöltöztesse, azzal majd beszélek én. Adok majd neked is tíz
ezüstöt a végén.
– Csak aztán még hajnal előtt küldesd a koporsót – ajánlotta a vén ringyó –, hogy a szomszédok
az árnyékát se lássák!
– Igazad van – bólintott Jókorjött Eső. – Meg is írom mindjárt a levelet, hogy elmehess érte.
– Nem jó lesz az – rázta a fejét a vénasszony. – Eredj csak magad, hogy itt lehessen minél
hamarabb!
– Ez is igaz – egyezett bele a jegyző, azzal elindultak lefelé. A mama bezárta az ajtót, aztán
odalent a kaput is, a kulcsot meg vitte magával. Odakint reggeledett már, de nem volt még világos,
a hivatalt már nyitották éppen. A vén szipirtyó, amint a hivatal közelébe értek, megragadta Jókorjött
Esőt a tíz körmével s elordította magát:
– Itt a gyilkos, emberek!
– Elhallgass már! – fogta be a száját megrettenve a jegyző, de hiába. A hivatal körül ott járt már
néhány fogdmeg, azok, ahogy odanéztek, megismerték Jókorjött Esőt, és rászóltak Jen mamára:
– Fogd be a szád, te vén banya! Nem olyan ember a jegyző úr, ha bajod volna is vele, másképpen
beszélj!
– De bizony valóságos gyilkos ő – magyarázta szélsebesen a vénség –, megfogtam, viszem a
törvény elé!
Jóban voltak a hivatalbéliek mind Jókorjött Esővel, tisztelték, szerették. Nem akarózott hát a

fogdmegeknek rátenni a kezüket, meg aztán nem is hitték a vénasszony szavát. Mégsem volt
menekvés semerre, amikor éppen arra jött Tang Niu-er egy nagy tál kiáztatott gyömbérrel. Amint
meglátta, hogy Jen mama huzakodik az ő pártfogójával s gyilkost kiáltoz, eszébe jutott hirtelen az
esti história. Lecsapta a tálat Vang apó, a gyógyárus lócájára, és odafurakodott:
– Mit kötözködsz itt a jegyző úrral, te vén szajha? – kérdezte kihívóan.
– Ne avatkozz bele, Tang Niu-er – sipította vészjóslóan a vénasszony –, mert megfizetsz érte!
Tang Niu-er megdühödve feszegette le Jen mama ujjait barátja karjáról, s nem kérdezett egy
szóval se, hanem odavágott öklével a képe közepébe, úgy, hogy egyszeribe meglátta a csillagos
eget. A vénasszony elszédült, elvágódott, el kellett hogy eressze foglyát. Az persze mihelyt
megszabadult, máris futásnak eredt. Jen mama most Tang Niu-ert ragadta meg:
– A jegyző megölte a lányomat – kiáltotta a képébe –, te meg megszabadítottad!
– Honnét tudhattam volna? – hüledezett az árus.
– Emberek! – sipította a vén szipirtyó. – Fogjátok el nekem a gyilkost, mert ha nem, hát benne
lesztek ti is!
A fogdmegek csak sajnálták Jókorjött Esőt, kezüket se mozdították. Tang Niu-ert megfogták, de
az nem volt oka semminek. Megindultak aztán, az egyik Jen mamát fogta, hárman-négyen Tang
Niu-ert vezették, s nagy lökdösődve, tolongva megindultak a hatóság elé. Bizony:
Nincsen Útja szerencsének, boldogságnak;
Maga hívta mindenki, ha jő a bánat.
Kenderszösszel valakid ha tűzből mented,
Tüzet fog az s megégeti ennen tested!
Hogy aztán hogy szabadult meg Tang Niu-er Jen mama körme közül, azt majd más alkalommal
halljátok meg.

A HUSZONEGYEDIK FEJEZET
amelyben Jen mama nagy patáliát csap a jüncsengi
hatóság előtt,
de Szépszakáll Mester becsületből megmenti
Jókorjött Esőt
Ott tartottunk, hogy megfogták a fogdmegek Tang Niu-ert, s vitték a törvény elé. Meghökkenve
ment fel maga az elöljáró is az ítélőcsarnokba, amint értesült a gyilkossági esetről. A fogdmegek
betuszkolták Tang Niu-ert, benyomult Jen mama is. Nézte az elöljáró, nézte, hát bal felől ott térdelt
előtte egy csúf szipirtyó, jobboldalt meg egy majomképű.
– Micsoda gyilkosság történt? – kérdezte az elöljáró.
– Jen a nevem – hajtotta Jen mama földig a fejét –, volt egy lánykám, eladtam ágyasnak Szung
jegyzőnek. Tegnap este leányom és Szung jegyző együtt iddogáltak, s ez a Tang Niu-er hozzájuk
beigyekezvén, háborodást okozott, utána pedig káromkodva elment, ezt az egész szomszédság
tudja. Ma reggel pedig Szung jegyző, elmenvén és visszajövén, a lányomat megölte. Mikor én a
hatóság elé hurcoltam, Tang Niu-er Szung jegyzőt kezem közül megmenekítette. Méltóságodhoz
esdeklek, ítéljen fölöttük!
– Hogy merted, te nyomorult, megszabadítani a tettest? – fordult az elöljáró nagy haraggal Tang
Niu-erhez.
– Nem tudtam én az egészből semmit! – hebegte a vádlott. – Tegnap este csak azért jártam Jenék
házánál, hogy Szung úrtól egy kis italravalót kérjek, de ez az asszonyság megöklözött, aztán
kilökött. Ma reggel meg gyömbért hoztam volna eladni éppen, hát nem beléjük ütköztem? Nem
állhattam meg, hogy bele ne avatkozzam a huzakodásba, így aztán megszaladt, de hogy gyilkos lett
volna, azt nem tudtam!
– Ostoba beszéd! – förmedt rá az elöljáró. – Szung Csiang kiváló férfiú, becsületes ember, hogy
vetemedhetett volna gyilkosságra? Biztosan a te lelkeden szárad a gyilkosság! Hol vannak az
írnokok?
Egykettőre előkerült a kis Csang is, aki meghallván, mivel vádolja Jen mama Jókorjött Esőt, s
hogy éppen neki jutott az ügy, hát összeszedte nagy gyorsan az emberek vallomását, megírta Jen
mamának a vádolólevelet, s nagy, komoly aktát csinált belőle. Behívatta aztán a helybéli
halottkémet, a szomszédságot, s kivonulván velük Jen mama házához, szigorú szemlét tartott az
áldozat holtteste körül. Meglelték a gyilkos kését is, s egykettőre kimondották, hogy eleven
emberen elkövetett, késsel való nyakon szúrás által bekövetkezett gyilkosság történt. Sorra
kivallatott mindenkit, majd koporsóba tették a holttestet, s vitték, eltemették a kolostorban. Végül
az összes tanúkat visszaparancsolta a hatóság elé.
Az elöljáró igen jó szívvel volt Jókorjött Esőhöz, meg szerette volna menteni mindenképpen.
Szigorúan vallatóra fogta ezért a foglyot. Tang Niu-er azonban egyre csak azt hajtogatta, hogy nem
tud semmiről.
– De mit kerestél akkor ott éjjel? – dörgött rá az elöljáró. – Egészen bizonyos, hogy közöd van a
dologhoz!
– De hát én csak egy kis bort akartam… – szabadkozott volna a vádlott, de az elöljáró

közbekiáltott:
– Verjetek csak rá!
A fogdmegek, mint a tigrisek, farkasok, estek neki a rabnak, s gúzsba kötötték egy szempillantás
alatt. De hiába volt a botozás, csak nem vallott semmit. Tudta az elöljáró is, hogy nem várhat tőle
egyebet, de mindenképpen meg akarta menteni Jókorjött Esőt, s így egyre csak őt nyomorgatta. A
végén kalodát rakatott a nyakába, s becsukatta a tömlöcbe.
– Hiába az egész! – ellenkezett kis Csang. – A kés Szung Csiang övbéli kése, megismertem! Őt
kellene befogatni s kivallatni, kiderülne akkor minden!
Az elöljáró húzta-vonta a további vizsgálat dolgát, de végtére tovább nem állhatott már útjába,
kiküldte hát a fogdmegeket Jókorjött Eső szállására. Az persze akkorra már rég elmenekült, s a
szomszédság se tudta, hová lett.
– Az apja meg az öccse Szungfalván lakik! – jelentette diadalmasan kis Csang az elöljárónak. –
Őket kell a törvény szerint ide idézni s felelősségre vonni, kivallatni őket, hova lett a gyilkos!
Ez megint nem volt az elöljáró szája íze szerint való, mert ő Tang Niu-er nyakába akarta volna
varrni az egészet, hogy aztán egy idő múlva szép csendesen elengedje őt is. Kis Csang azonban
egyre tüzelte Jen mamát, az meg csak járt az elöljáró nyakára, aki végül látván, hogy nem tehet
egyebet, megírta a parancsot három fogdmegjének, menjenek el Szungfalvára, s fogják el az öreg
Szungot meg a fiát.
A fogdmegeket a faluban az öreg Szung fogadta, mint a nemzetség feje, s betessékelte őket a
fogadószobába. Ahogy a fogdmegek átadták neki a parancsot, méltósággal felelte:
– Foglaljatok helyet, tisztelt vendégeim, s halljátok, amit mondok: itt gazdálkodom én őseim
földjén, földemből, kertemből éldegélek. Szung Csiang, az én háládatlan fiam, kicsiny
gyermekségétől ellenkezett velem, nem akarta folytatni ősei foglalkozását, elment jegyzőnek.
Százszor is korholtam miatta, de nem hajlott szavamra. Ezért aztán sok évvel ezelőtt bejelentettem a
hatóságnál háládatlanságát, s kitöröltettem nevét a családfáról, így hát nem tartozik már az én
házam népéhez. Elment lakni a járásba, jómagam meg itt gazdálkodom a kisebbik fiammal. Nem
osztom meg vele már sem vizemet, sem rizsemet, nincs vele semmi közöm! Tartottam is tőle, hogy
még elkövet valamit s belekever, ezért is adattam a volt hatósággal ezt a bizonyságlevelet
magamnak. Itt van, olvassátok!
A fogdmegek is mind barátai voltak Jókorjött Esőnek, s megértették világosan, hogy ez a
kitagadási história csak egy jó előre előkészített egérút, de a világért se kezdtek volna háborúságba
az öreg Szunggal. Ezt mondták hát neki:
– Ha már megvan ez a bizonyságleveled, nagyuram, add ide kicsit, hadd másoljuk le, aztán majd
bevisszük a hatóságnak azt.
Az öreg bőkezűen megtraktálta a vendégeit, egypár ezüstöt is csúsztatott a markukba, s ment
rendjén minden.
– Ha kitagadták – örült meg az elöljáró az új fordulatnak –, rajtuk nem kereshetjük! Annyit
tehetünk még, hogy kitűzünk a fejére ezer köteg pénz vérdíjat, s köröztetjük mindenfelé, majd csak
ráakadnak!
Kis Csang azonban megint összesúgott-búgott Jen mamával, s a vén szajha újfent megjelent a
hatóság előtt, gyászos képpel, szétszórt hajjal, s rákezdte megint:

– Jókorjött Eső egész bizonyossággal az apja házánál rejtőzik, itt van a hatóság területén! Miért
nem fogatod el, kegyes uram?
– De hiszen kitagadta már az apja három éve! – kiáltotta bosszankodva az elöljáró. –
Bizonyságlevelet is mutatott róla, mit kereskedjem én rajtuk?
– Kegyelmes uram! – sipította Jen mama. – Mindenki tudja, milyen szülőtisztelő, a nevébe is
beletették! Hamis az a bizonyságlevél, fogd pártomat!
– Ostoba fecsegés! – förmedt rá az elöljáró. – Az elődöm kezéből való a bizonyságlevél, rajta a
pecsétje, hogy hamisíthatták volna?
– Kegyelmes uram! – vágta magát a földhöz azon nyomban a vénasszony, nagy üvöltéssel
hangos zokogást mímelve: – A magas éggel ér fel egy emberélet, mondták a bölcsek! Ha nem
hajlasz panaszomra, vádammal a tartományi mandarinhoz megyek! Jaj, minek is halt az én lánykám
ilyen nyomorult halállal!
Megjelent kis Csang is, és alázatosan közölte főnökével:
– Ha nem teszel valamit az ügyében, nagyuram, akkor ez a Jen mama feljebb megy, és ott tesz
feljelentést, abból pedig baj kerekedhetik! Ha aztán eljönnek vizsgálódni, nem tudom, mit mondunk
majd nekik!
Tudta az elöljáró, hogy van ebben valami. Megírta hát gyorsan az újabb parancsot, s hívatta két
cirkáló-hadnagyát, Szépszakáll Mestert és Szárnyas Tigrist:
– Vegyetek magatok mellé jó néhány embert – parancsolta nekik –, menjetek ki Szungfalvára, s
kerítsétek kézre a gonosztevő Szung Csiangot!
A két cirkáló-hadnagy, kézhez vévén a parancsot, kiválogatott maga mellé vagy negyven embert,
s elindultak Szungfalvába. Az öreg Szung, amint hírüket vette, sietett elébük.
– Ne haragudj ránk, nagyuram – kérte bocsánatát a két hadnagy. – A hatóság parancsából jöttünk,
nem más okból. Hol a fiad?
– Nincs énnékem semmi közöm az én gonosz fiamhoz – mondta méltatlankodva az öreg Szung.
– Itt a bizonyságlevelem a kitagadásról, lássátok! Három éve már nem tagja a családnak, ide se
jöhetne!
– Ha így van is, itt a parancs! – vetette ellen zordul Szépszakáll Mester. – Arra mi nem
hagyatkozhatunk, amit te mondasz. Hagyd csak, hogy átkutassuk a házad, s ne ellenkezz velünk! –
Azzal körülvétette embereivel az udvarházat.
– Én itt maradok a kapunál – rendelkezett. – Te meg – fordult Szárnyas Tigrishez – kutasd át a
házat s az udvart!
Szárnyas Tigris nagy marconán bevonult a házba, kutatott erre, vizslatott arra, felbolygatta az
egész házat, de a végén üres kézzel jött vissza:
– Igazán nincs itt! – jelentette.
– Én ebbe nem nyugszom bele! – mondotta Szépszakáll Mester.
Őrizd csak itt a kaput, Szárnyas Tigris, majd körülnézek én magam!

– Törvénytudó ember vagyok én! – jegyezte meg megbántva öreg Szung. – Hogy merném a
házamnál rejtegetni!
– Ne neheztelj reánk – engesztelte Szépszakáll Mester –, de főbenjáró ügy ám ez, meg se
haragudhatsz érte!
– Hát akkor csak keresd magad! – rándított á vállán az öreg.
– Szárnyas Tigris! –rendelkezett szigorúan Szépszakáll Mester. – Őrizd az öreg Szungot, nem
moccanhat semerre! – Azzal belépett a kapun. Letámasztotta lándzsáját a falhoz, s ment egyenest a
Buddha-szentélyhez. Ott félrelökte az áldozóasztalt, s kiemelte alatta a padlódeszkát. Egy kötél
került a kezébe, amelyet megrántott. Csengőszó csendült, s Jókorjött Eső mászott elő a veremből.
Igen megrettent, amint meglátta a cirkáló-hadnagyot.
– Ne haragudj, bátyám – restelkedett amaz –, hogy itt hajkurászunk téged. Jó barátok voltunk
mindig; nem csaptuk be sose egymást. Egyszer borozgatás közben beszélted el nekem, hogy itt, a
Buddha-szentélyben, van egy rejtekhely, ami fölött a három Buddha áll, a padlódeszka fedi el az
üreget, az áldozóasztal van fölébe téve… s biztattál, hogy ha bajba keverednék, itt elrejtőzhetem.
Jól megjegyeztem én azt akkor magamnak. Most aztán a nyakatokra küldött engem az elöljáró
Szárnyas Tigrissel együtt: hát akárhogy is, de én túljárok az eszükön! Különben az elöljáró úr jó
szívvel van hozzád, csak éppen a kis Csang meg az a vén szipirtyó annyit handabandáztak
összevissza neki, hogy így meg úgy, de a tartományi hatóság elé mennek, ha nem jár végére az
ügynek… végül, is el kellett küldjön minket ide a faluba, hogy kerítsünk elő. Én csak Szárnyas
Tigristől tartok, mert az nem rendes ember, s ha meglátna téged, bizony, nemigen lenne
menekvésed! Kiállítottam hát a kapu elé, s magam jöttem be, hogy beszélhessek veled. Jó hely ez
ugyan, de azért nem teljesen biztonságos: mit csinálsz, ha megtudja valaki, s idejönnek, elfognak?
– Gondoltam már én is erre – mondta Jókorjött Eső. – Bilincsbe kerültem volna már régen, ha
nem vagy ilyen derék barátom!
– Hagyd ezt! – restelkedett a hadnagy. – Azt mondd meg inkább, hová mennél?
– Három helyet gondoltam ki – mondta az üldözött. – Az egyik Cangcsou tartományban,
Henghajban Csaj nagyúr, a Kis Forgószél házánál, a másik Csingcsouban, a Tisztaszellőhegy
várában Hua Zsung, a Kis Generálisnál, a harmadik pedig Kung úr háza a Fehértigrishegyen. Két
fia van neki, a nagyobbik Kung Ming, az Üstökös Csillag, a kisebbik Kung Liang, az Árva
Tűzcsillag. Sokat találkoztam már velük. Nem tudtam még megállapodni magamban, melyiket
válasszam.
– Gondold meg gyorsan – figyelmeztette barátja –, mert menned kell innét mihamarabb! Indulj
el még ma este, mert ha késlekedsz, baj támadhat belőle!
– Az én ügyemre meg legyen gondod, bátyám – kérte búcsúzásul Jókorjött Eső. – Pénzt vigyél
magaddal apámtól, amennyi kell.
– Bízd csak rám! – intett Szépszakáll Mester. – Ne törődj te, csak a magad útjával! – azzal
elbúcsúztak egymástól. Jókorjött Eső visszabújt a rejtekbe. Szépszakáll Mester meg helyre tett
mindent, s felkapva lándzsáját, sietett ki a kapun.
– Valóban nincs itt semerre! – mondta lehangoltan, majd társának kiáltott:
– Most már csak az öreg Szungot foghatnánk el, nem?
„Ez a Szépszakáll Mester igen jó barátja volt Jókorjött Esőnek!” – morfondírozott magában

Szárnyas Tigris. – Minek akarja ez most elfogatni az öreg Szungot? Egészen bizonyos, hogy a
visszájáról érti! Ha meg még egyszer mondja, majd én leszek az emberséges!” – azzal a két
hadnagy, csapatával együtt, berontott a vendégszobába. Az öreg Szung nagy sietve bort tétetett
elébük, de Szépszakáll Mester zordonan intett a kezével:
– Hagyd csak most a vendégeskedést! Te meg a kisebbik fiad velünk jöttök a hatóság elébe!
– Hova lett a kisebbik fiad? – fordult Szárnyas Tigris is az öreghez.
– Elküldtem szerszámokért, nincs idehaza. Szung Csiangot meg már három éve kitagadtam,
írásom van róla, itt ni! – bosszankodott fel az öreg.
– Kára szóért, öreg! –intette le Szépszakáll Mester. – Parancsba adták, vigyünk be benneteket
kihallgatásra!
– Ide hallgass, Szépszakáll Mester! – avatkozott közbe Szárnyas Tigris. – Annak, hogy Jókorjött
Eső bűnbe esett, biztosan megvolt az oka-foka, az se biztos még, hogy fejét vennék érte. Szung
uramnak pedig hogy megvan a kitagadó levele, hivatalos pecsét rajta, hamisítás csak nem lehet…
hát tekintsük csak Jókorjött Esőnek a múltbéli példás viseletét is, fogjuk a pártját egy kicsit!
Csináljunk másolatot a kitagadólevélről, azt vigyük magunkkal!
„Csak azért ellenkeztem vele, hogy ne gyanakodjék!” – örvendett magában Szépszakáll Mester,
azzal így felelt:
– Ha így mondod, bátyám, nem leszek én se semmi jónak elrontója.
Az öreg Szung köszönte nagyon barátságukat, s felhordatta mégis a lakomát, megtraktálta az
egész legénységet. Szépszakáll Mesternek meg Szárnyas Tigrisnek a végén még tíz-tíz ezüstöt is
csúsztatott a markába. Azok, persze, nem fogadták el, kiosztották az emberek között. Utána nagy
sebtében megint lemásolták a bizonyságlevelet, s búcsút vettek az öreg Szungtól.
– No, mire végeztétek? – vallatta őket az elöljáró, amint megérkeztek.
– Körülvettük az egész portát négyfelől, átkutattuk kétszer is, de valóban nincs ott az az ember.
Az öreg Szung betegen fekszik, mozdulni se tud, a végórája közeleg már – füllentették. – A
kisebbik fiú meg egy hónapja úton van már, nem tért még haza. Ezért aztán csak a
bizonyságlevélről vehettünk másolatot.
– Hát, ha így van, mit tehetünk? – bölcselkedett az elöljáró, azzal, mondanunk se kell, kiadta a
körözőlevelet. Jüncsengben, persze, sok barátja volt Jókorjött Esőnek, s jártak azok mind a kis
Csang nyakára, hogy megpuhítsák. A végén már kis Csang is igen röstelkedett a dolog miatt – a
leányzó már úgyis meghalt, de Jókorjött Eső különben neki is mindig csak jóval fizetett. Abba is
hagyta hát a dolgot. Szépszakáll Mester meg Jen mamát környékezte meg egy kis pénzmaggal, csak
ne menjen a tartományi hatósághoz. A mama, hogy pénzhez jutott, el is állt a folytatástól szívesörömest. A biztonság kedvéért azért Szépszakáll Mester megkent egypár embert a tartományi
hatóságnál is, nehogy eszébe jusson valakinek felpiszkálni az ügyet. A jüncsengi elöljáró, persze,
nagyban küldözgette a körözőlevelet, meghirdette az ezer köteg pénzjutalmat, de a végén csak Tang
Niu-ert marasztalta el abban, hogy „elősegítette a gonosztevő menekülését”, húsz botot veretett rá, s
száműzette ötszáz mérföldnyire, a többieket pedig kegyelmesen hazabocsátotta.
No de beszéljünk arról, hogy mire volt jó az a rejtekhely Szungéknál, ott a falun? Akkor régen, a
Szung-házbeli császárok idejében, könnyű volt ám a magasrangú hivatalnokok dolga, de igen
keserves a kisebbeké. De hát miért ment könnyen a nagyuraknak? Mert hitvány emberek álltak
akkor ott fent, a császári udvarban, rágalmakkal, cselszövénnyel minden hatalmat a markukba

ragadtak, a rokonságukat dugták be mindenhová, s összeharácsoltak mindent, amit csak tudtak. S
miért volt keserves a kisebbeknek? – Mert, ha teszem, egy jegyző vétett valamit, ha könnyebbet,
máris száműzték valamely istentelen vidékre, de ha nagyobbnak ítélték a bűnét, ráment az egész
vagyona, ha ugyan nem az élete! Ezért kellett nekik már jó előre berendezkedniük rejtőzésre,
menekvésre. S mert tarthattak attól is, hogy a szüleiket keverik bajba, hát kitagadtatták magukat, s
bizonyságlevelet szereztek róla, maguk meg külön mentek lakni, haza se jártak. Sokszor esett ez
meg abban az időben!
No de térjünk vissza Jókorjött Esőhöz. Barátja távoztával sietett apjához fivéréhez:
– Szépszakáll Mester nélkül már a hatóság kenyerét enném! – mesélte meghatottan. – Sose
felejtem el neki ezt a jótettét! De most menekülnöm kell innét, mégpedig öcsémmel együtt! – tette
hozzá. – Ha egyszer majd megkönyörül rajtam az ég, s kegyelmet kapnék, majd akkor visszajövök,
apám! De küldjél addig is titkon embert, pénzzel. Szépszakáll Mesterhez, megkenni a hatóságot,
meg hogy támogassa egy kicsit Jen mamát is, ne bolygassa tovább az ügyet.
– Emiatt ne fájjon a fejed! – nyugtatta meg az apja. – De az úton aztán vigyázzatok, s ha
megérkeztetek, küldjétek levelet valami biztos emberrel!
A két fiú még az éjjel összecsomagolt. Hajnalban a negyedik őrséggel felkeltek, befalták a
reggelit, s útnak eredtek. Kiöltöztek mind a ketten. Jókorjött Eső széles, fehér nemezkalapot
nyomott a fejébe, fehér szaténköntöst öltött, amelyet szilvaveres selyemövvel kötött át, a lábát
lábszárvédővel tekerte be, s sokszíjas sarut húzott. Az öccse, Vaslegyezős, kísérő szolgaformának
öltözött, batyuval a hátán. Ahogy elbúcsúztak apjuktól, bizony, hullt a könnye mindhármójuknak.
– Hosszú út áll előttetek – szakította végét a kesergésnek az öreg Szung –, hagyjuk a
búslakodást!
A két fiú meghagyta még a háznépnek, hogy gondját viseljék ám a gazdaságnak, legyenek
szolgálatára apjuknak mindenben, nehogy szükséget lásson valamiben. Azzal kardot tűztek az
övükbe, lándzsát ragadtak, s nekivágtak az országútnak.
Vége felé járt már az ősz, közelgett a tél. Töprengett a két testvér útközben, hogy merre is
tartsanak.
– Sokat beszélnek a folyók és tavak vitézei a Cangcsou vidéki Henghajbeli Csaj nagyúr, a Kis
Forgószél nagy híréről – hozakodott elő Vaslegyezős a gondolatával. – Beszélik, hogy a nagy Csou
császári ház ivadéka. Ismerős ugyan nem vagyok vele, de mi volna, ha oda tartanánk? Bőkezű,
nemes vitéznek mondják, aki keresi a barátságot minden jó vitézzel, menti, segíti a száműzötteket;
igazi nemeslelkű nagyúr. Menjünk az ő házához!
– Én is hajlanék erre – egyezett bele a bátyja. – Váltottam már vele nem egy levelet, csak éppen
találkozni nem találkoztunk még.
Rátértek hát a testvérek az útra Cangcsou felé. Megjártak sok hegyet, átmentek sok vízen,
falvakat, városokat hagytak maguk mögött. Két olyan dolog volt közben, ami legkivált fenyegette
az utasembert: az egyik, hogy ételével ragályt szerezhet, a másik, hogy talán halottnak ágyába
feküdhet. No de ne szaporítsuk a szót: Jókorjött Eső egy szép nap megérkezett öccsével baj nélkül
Cangcsou vidékére. Megtudakolták az utat Kis Forgószél udvarháza felé, s arra tartottak egyenest.
Odaérkezvén, kérdezték a szolgalegényeket:
– Itthon van-e a nagyúr?
– Kiment a keleti udvarházába, utánanézni az aratásnak – felelte az egyik –, nincs idehaza.

– Mennyire van az ide?
– Vagy negyven mérföldre. – Merre visz oda az út? – tudakolta tovább Jókorjött Eső.
– Kit tiszteljek uraimékban? – kérdezett vissza a szolgalegény.
– Szung Csiang volnék, Jüncsengből.
– Talán csak nem Szung jegyző úr, akit Jókorjött Eső néven is tisztelnek?
– De az éppenséggel.
– De sokat emlegette a nagyúr a neved! – lelkendezett a szolgalegény. – Csak azon búslakodott
mindig, hogy nem ismer személyedben is! Gyertek csak, elvezetlek én benneteket!
Nekivágtak az útnak a szolgalegény nyomában, s három órába se tellett, már meg is érkeztek.
– Foglaljatok helyet itt ebben a hűsellőben – szíveskedett a kísérőjük –, megyek és jelentem
érkezésteket!
A testvérek letámasztották lándzsájukat, leoldották kardjukat, letették a cókmókjukat is. Alig volt
oda azonban a szolgalegény, amikor az udvarház kapuja egyszer csak szélesre tárult, s jött ki rajta
nagy sebesen Kis Forgószél vagy öt emberével.
– Majd megölt a vágy utánad! – borult nagy tisztelettel a földig Jókorjött Eső előtt. – Mi szél
hozott erre az ég kegyelméből? Életem kívánsága teljesült jöttöd által! Micsoda szerencse!
– Együgyű kis jegyzőcske vagyok én csak – borult a földig Jókorjött Eső is Kis Forgószél előtt –,
nagy ínségemben hozzád menekülnék.
– Tegnap éjjel kivirágzott a lámpám kanóca – mormogta Kis Forgószél hitetlenkedő örömmel,
amint felsegítette vendégét ma reggel pedig megszólalt a kakukk is, de csak nem gondoltam, hogy
te közelegsz! – s örömteli mosoly virított ki az arcán.
Jókorjött Eső, látva házigazdája nagy szívbéli örömét, bemutatta az öccsét, Vaslegyezőst is.
– Fogjátok a poggyászukat – fordult a házigazda az embereihez, vigyétek hátra, a nyugati
szárnyba. – Azzal karon ragadta Jókorjött Esőt, s vezette is be vendégeit fogadócsarnokába, leültette
őket.
– Ha szabad kérdenem – kezdte az érdeklődést –, miként szabadulhattál jüncsengi állásodból,
hogy elkerülhess ebbe az isten háta mögötti fészekbe?
– Rég morajlik már fülemben nagy híred mennydörgése, nagyúr! – kezdett hozzá Jókorjött Eső.
– Vettem már sok ízben ékes leveleid, s csak azt fájlaltam mindig, nyomorult szolga létemre, hogy
nem találkozhattunk. Mostanában aztán nagy bajba keveredtem, s öcsémmel tanakodván,
megemlékeztünk bőkezűségedről, nemes vitézi voltodról. Úgy gondoltuk hát, a te házadhoz
menekülünk.
– Nyugodj meg, bátyám! – mosolygott Kis Forgószél. – Még ha a tíz nagy vétket követted volna
is el, ha egyszer az én házamban vagy, nyugton lehetsz minden felől! Nem mintha dicsekedni
akarnék híremmel, de a betyárokat üldöző seregek még képpel se mernek falum felé fordulni!
Jókorjött Eső elbeszélte, hogyan s miért ölte meg Anyagondját. Nagyot mulatott ezen Kis
Forgószél:

– Légy csak nyugton, bátyám! – nyugtatta nagy vidáman. – Még ha egy udvarbéli minisztert
öltél volna is meg, még ha a császári kincsesházat fosztottad volna is ki, nálam akkor is menedékre
találtál volna! – Azzal kérte vendégeit, tisztálkodjanak meg, s behozatott nekik két rend ruhát,
fejkendőt, selyemcipőt, harisnyát, s megkérte őket, vennék fel a régi helyébe. A két testvér
megmosakodott, felvették a tiszta ruhát az elnyűtt útiholmi helyébe. Akkor házigazdájuk lakomára
hítta őket. Jókorjött Esőt ültette az első helyre, ő maga szemközt foglalt véle helyet, Vaslegyezős
oldalra került utolsónak. Alighogy helyet foglaltak, tíz szolgalegény a javából, meg a belső
emberek, kezdték sorra felhordani a tálakat, töltögetni a bort. Kis Forgószél buzgón kínálgatta
vendégeit étellel-itallal. Jókorjött Eső nem győzte köszöngetni. Felvidámította a bor mind a
hármukat, s beszélgetés közben egyre jobban fonódott köztük a barátság: Későre hajlott már az idő,
lámpákat gyújtottak.
– Elég már a borból! – szabadkozott Jókorjött Eső, de a házigazda nem irgalmazott: éjféltájban is
javában vigadoztak még. Jókorjött Eső felállt akkor, hogy félremenjen. Kis Forgószél vele küldött
egy lámpásos szolgalegényt.
– Én se iszom addig! – kiáltotta utána vigasztalásul. Kanyargós út vezetett hátrafelé. Jókorjött
Eső erősen boros volt már, dülöngélt erősen menés közben. A ház végében egy jól megtermett
legény üldögélt. Hidegrázás bánthatta szegényt, mert szemmel láthatólag nem állta az esteli hűset,
egy parazsas serpenyőnél melengette magát. Jókorjött Eső, nagy dülöngélésében, rá talált lépni a
serpenyő nyelére, úgyhogy a parázs a legény képébe csapódott.
Megijedt a legény, hogy a verejték is majd kiverte, de dühbe is jött, s mellen ragadván Jókorjött
Esőt, rárivallt:
– El akarsz pusztítani, te fajankó?
Meghökkent tettétől Jókorjött Eső is, a szó is elakadt a torkán. A lámpásvivő szolgalegény sietett
mentségére:
– Ne gorombáskodj, hej! Ez az úr itten a nagyúr régtől várt kedves vendége!
– Kedves vendég, kedves vendég! – bömbölte dühösen a legény. – Én is kedves vendég voltam,
amikor megjöttem; meg régtől várt is! Elpimaszodtak ezek a szolgalegények már velem szemben!
Úgy látszik, kitellett már a vendégség! – azzal ütésre lendítette öklét. A szolgalegény meg ledobta a
lámpást, s ugrott oda, hogy szétválassza őket. Ahogy dulakodtak, egyszer csak közelgett ám három
lámpás.
– Elvesztettelek, jegyző uram, ebben a nagy sötétben! – ért oda nagy sietve Kis Forgószél. – Mit
verekedtek itten? A szolgalegény elmondta, hogy esett a dolog.
– Hát nem ismered, barátom, a nagy hírű jegyző urat? – kérdezte mosolyogva Kis Forgószél a
nagydarab legénytől.
– Ha nagy hírű is – hányta fel a fejét dacosan a legény –, merné-e magát a Jüncsengbéli Szung
jegyzőhöz mérni? Mernéd-e, híres?
– Hát aztán ismered-e Szung urat? – derült tovább a házigazda.
– Nem ismerem én – borult el a legény képe –, de a folyók és tavak vidékén régtől hallom, hogy
Jókorjött Eső, Szung Kung-ming a leghíresebb vitéz az ég alatt!
– Honnét veszed azt, hogy olyan nagy híres vitéz? – somolygott Kis Forgószél a bajusza alatt.

– Ki se lehet azt mondani! – ragyogott fel a legény képe. – Igazi férfi ő, tetőtől talpig, kívülbelül! Gyógyuljak csak meg, menten elmegyek hozzá!
– Szóval szeretnél vele találkozni?
– Még ilyet mondani is! – botránkozott meg a másik.
– No hát akkor – vágta ki Kis Forgószél nagy diadallal –, tizennyolcezer mérföldre van ugyan
innen, de itt áll most a szemed előtt! –s ezzel Jókorjött Esőre mutatott:
– Ez itten Szung Kung-ming, a Jókorjött Eső!
– Igazán? – gyanakodott zavartan a legény.
– Én vagyok, bizony – nevette el magát Jókorjött Eső is. A legény csak rámeresztette a szemét,
aztán nagy tisztelettel hajolt meg előtte:
– Ezt se hittem volna! – tört ki belőle a csodálkozás.
– Nem érdemlem én ezt a nagy tiszteletet! –szabadkozott Jókorjött Eső, de a legény nem hagyta
magát:
– Bocsásd meg faragatlanságom, hogy látó szemmel nem ismertem fel a Tajsan hegyét! – borult
térdre előtte. Jókorjött Eső sietve felsegítette s megkérdezte:
– Mi a neved, barátom?
Kis Forgószél, a legényre mutatva, megmondta a nevét, s hogy hová valósi. Mert olyan vitéz volt
ez a legény, hogy
Hegyek között a vad tigris – ha meglátja, lelkét veszti,
Vad rablónak a rémület – szívét, epéjét repeszti.
Mert a nevét
Ha kimondják, a fényes hold s a sok csillag mind elsápad,

Ha említik, zúgó folyam vize visszafelé árad!
Hogy aztán ki volt ez a vitéz, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A HUSZONKETTEDIK FEJEZET
amelyben Henghajban Kis Forgószél
marasztalja vendégeit,
de Fényesdombon Vu Szung agyonveri a tigrist
Ott tartottunk, hogy Jókorjött Eső felállt az asztaltól, hogy félremenjen, s a ház végéhez érve,
tántorgásában felrúgta a parazsas serpenyőt, amitől a nagydarab legény megbosszankodott, és meg
akarta verni, de Kis Forgószél közbelépett, megmondta neki, kivel áll szemben. Mikor a legény
megtudta, hogy Jókorjött Eső áll előtte, rögvest térdre borult, s fel se kelt volna:
– Hogy látó szememmel nem ismertem meg a Tajsan hegyét! – kiáltotta bűnbánóan. – Bocsásd
meg, bátyám, durvaságomat!
– Ki vagy te? – kérdezte Jókorjött Eső, ahogy felsegítette. – Mi a neved?
– Csingho kerületből jött – mutatott rá Kis Forgószél –, Vu Szungnak hívják, második férfi a
családjában. Itt van nálam, egy éve már.
– Sokat hallottam a neved a folyók és tavak vitézeitől! – kiáltott fel örömmel Jókorjött Eső. –
Micsoda szerencse, hogy végre találkoztunk!
– Ritka dolog is az, hogy jó vitézek így egymásra találjanak! – jegyezte meg Kis Forgószél. –
Gyertek vissza, beszélgessünk még!
Jókorjött Eső, nagy örömében karonfogta Vu Szungot, úgy mentek vissza a lakomához. Új
barátját persze a maga helyére, a főhelyre ültette volna, de az meg szabódott, csak nem fogadta el.
Végül is leült a harmadik helyre, s a házigazda újra bort parancsolt.
Jókorjött Eső örvendezve, hogy új barátja milyen szép szál legény, tüstént érdeklődni kezdett:
– Hogy kerültél ide?
– Részegségemben egyszer odahaza – mesélte Vu Szung – összekaptam egy fogdmeggel. Igen
meg voltam dühödve, úgy odacsaptam neki, hogy csak elvágódott. Azt hittem, meghalt,
elmenekültem hát ide, hogy bajba ne kerüljek, egy éve már. Aztán megtudtam, hogy szerencsére,
nem halt meg. Mentem volna vissza, hogy lássam már egyszer a bátyámat, de elővett a hidegrázás,
nem indulhattam. Éppen a hideg rázott, amikor ott melegedtem, s hogy te felrúgtad a serpenyőt, úgy
megijedtem, hogy kivert a verejték. Még azt hiszem, meg is gyógyultam tőle! – hahotázott a végén.
Hogy Jókorjött Eső a maguk szállására invitálta Vu Szungot, Kis Forgószél meg juhot, disznót
vágatott a vendégek tiszteletére, azt talán mondanom se kell. Teltek a napok, s Jókorjött Eső egyszer
pár ezüstöt nyomott Vu Szung markába ruhára valóra. Persze, mikor Kis Forgószél megtudta,
dehogyis engedte, hogy a pénzét költse. Előszedett a ládáiból egy vég finom selymet, voltak a
háznál szabómesterei, szabatott hát a vendégeinek három rend ünneplőruhát.
Közben hadd mondjam el: miért nem kedvelte Kis Forgószél Vu Szungot? Amikor megérkezett,
bizony, igen szívesen fogadta őt is, de az bizony lerészegedett néhányszor, meg garázdálkodni
kezdett, s ha a szolgalegények nem a kívánságára cselekedtek, már mindjárt ütni akart. Így aztán
igen rosszba lettek vele, s szaladgáltak egyre a gazdához, bepanaszolták mindenfélével. A gazda
nem tette ki ugyan a szűrét, de már nem bánt vele olyan nyájasan, mint eleinte. Most aztán Jókorjött
Eső mindenben segítségére volt, egyre együtt ittak, beszélgettek – úgy látszott, ettől teljesen elmúlt

a baja is.
Amikor új barátjával már együtt töltött tízegynéhány napot, Vu Szung elgondolta magában, hogy
most már visszatér Csinghóba, a bátyjához. Kis Forgószél meg Jókorjött Eső persze váltig
marasztalták volna, de ő azt hajtogatta, nem kapott már hírt a bátyjáról régóta, fel kell, hogy
keresse, mi van vele.
– Nem merlek akkor tovább marasztalni – egyezett bele erre barátja. – De azért, ha jut rá időd,
gyere el, látogass meg bennünket!
Kis Forgószél megajándékozta Vu Szungot búcsúképpen arannyal, ezüsttel. Köszönte is szépen,
s kérte a bocsánatot az alkalmatlankodásért. Amikor útra készen állt, motyójával a hátán s jó
fütykösével a kezében, a gazda megkínálta még utoljára egy búcsúpohárral. Vadonatúj, vörös
ujjasában, fehér nemezkalapjában már indult is volna, de Jókorjött Eső várásra intette, beszaladt
szobájába, pénzt vett magához:
– Elkísérlek egy darabon – szólott, s öccsével együtt ő is búcsút vett vendéglátójuktól. Hogy
megtettek vagy öt-hat mérföldet, megszólalt Vu Szung:
– Messzire vagyunk – kérlelte kísérőit – térjetek haza, bátyám. A Nagyúr bizonyára már vár
benneteket!
– Hadd kísérjünk még egy kicsit! – kérlelte barátja. Mentek aztán tovább, s a nagy
beszélgetésben észre se vették, hogy vagy két-három mérföld megint mögöttük maradt.
– No de tovább már ne gyertek! – állt meg Vu Szung újra. – Ha ezer mérföldre kísérnél is,
egyszer csak vége lenne, tartja a mondás!
– Csak pár lépést még! – kérlelte Jókorjött Eső. – Amott az országúton van egy kis kocsma.
betérünk oda egy búcsúpohárra!
Elérték a kocsmát, bementek, le is telepedtek. Jókorjött Eső bort, gyümölcsöt, harapnivalót
rendelt, s nekiláttak utolsó mulatozásuknak. Mikor a vörös nap már nyugatra hajlott, felállt Vu
Szung:
– Későre jár már. Fogadd, igaz bátyám, négyszeres meghajlásom, amiért nem vetettél el
magadtól – tisztelgett utoljára barátja előtt. Jókorjött Eső meg nagy örömében elővett a magáéból
meg az öccsééből tíz lat ezüstöt, s átnyújtotta a vándornak búcsúajándékképpen. Az sehogy se
akarta elfogadni, szabadkozott, hogy Szung Csiangnál is helye volna ennek a pénznek, s csak akkor
csúsztatta keblébe, amikor Jókorjött Eső megfenyegette, hogy nem nézi öccsének, ha nem fogadja
el. Jókorjött Eső aztán fizetett, s kimentek az országútra. Vu Szung könnyezve búcsúzott a két
testvértől, s nekivágott az útnak, ők ketten meg elindultak hazafelé. Alig mentek vagy öt mérföldet,
amikor látják ám, hogy Kis Forgószél vágtat velük szemben, két vezetéklóval. Meghatottan szálltak
ők is nyeregbe s vágtattak hazafelé. Hazatérve, a házigazda egy kis borra invitálta őket – szóval ott
maradtak Kis Forgószél házánál.
Itt aztán elágazik a történet. Vu Szung, hogy elbúcsúzott, ment, mendegélt, estére egy fogadóhoz
ért, ott meghált. Másnap hajnalban felkelt, evett, fizetett, felkapta holmiját, s rótta tovább az
országutat.
„Nem volt az üres szó – gondolta meghatottan –, amit a folyók és tavak vitézei Jókorjött Esőről
beszélnek! Nem volt hiába a vele találkozásom, igaz testvért ismertem meg benne!” Rótta az utat
még jó néhány napig, míg meg nem érkezett Jangku kerületbe. Innét ugyan messze volt még az
útja! Déltájra érkezvén, igen megéhezett, megszomjazott, amikor egy kocsmacégér bukkant fel

előtte. „A boromból három csésze, s a dombon át nem jutsz semmiképp se!” – hirdette kevélyen
felírása.
– Hozz ízibe bort, kocsmáros! – telepedett le Vu Szung a kocsmában. Hozott is a kocsmáros bort,
eleséget. Vu Szung nekilátott, s fenékig hajtva a nagy csésze bort, elégedetten krákogott:
– Van ám ennek ereje! – állapította meg. – Hé, gazda, hozz még enni-inni!
– Nincs már, csak marhahúsom! – szabadkozott a kocsmáros. – No, hozz abból vagy három
fontot, de bort is még! – rendelkezett a vendég.
– Derék jó bor ez! – állapította meg Vu Szung újfent, s újra kért belőle. Mikor aztán megivott
vagy három nagy csészével a kocsmáros nem mért már többet.
– Miért nem hozol még bort? – verte meg az asztalt az öklével Vu Szung türelmetlenül.
– Húst, azt hozhatok még! – felelte alamuszin a kocsmáros.
– Azt is lehet, de én bort akarok! – tartott ki a vendég.
– Húst, azt hozhatok még – vágott vissza most már a kocsmáros keményebb szóval –, de bort azt
nem!
– Ne bosszants fel! – kezdett haragudni Vu Szung. – Miért nem adsz több bort?
– Vendég uram – magyarázta a kocsmáros –, láttad, mit írtan, ki a cégérre? „A boromból három
csésze, s a dombon át nem jutsz semmiképp se!”
– Hát ez meg mi? – álmélkodott bosszankodva Vu Szung.
– Parasztbor az enyém csak – büszkélkedett a kocsmáros – de olyan ereje van, akár az óbornak!
Ha az utasember bever, belőle három csészével, úgy lerészegedik tőle, hogy nem tudja megjárni ezt
a dombot itt előttünk! Hát még aztán, ha valaki; messzi útról jött!
– De hát én már megittam jó három csészével – hahotázott Vu Szung –, hogy lehet, hogy nem
vett le a lábamról?
– Úgy hívják ezt a bort – dicsekedett a kocsmáros tovább – hogy Flaskán Át Illatozó, meg hogy
Kimész Oszt Elvágódsz. Mert amikor hozzákezd valaki, hát igen itatja magát az illatával. de egy
negyedóra se telik belé, s földhöz vág!
– No, elég a fecsegésedből! – szakította félbe türelmetlenül Vu Szung. – Fizettem eddig
becsülettel, hozz még három csészével'
Látta a kocsmáros, hogy Vu Szung nem tágít egy tapodta' se, mit tehetett, hozott neki.
– Felséges egy bor! – lelkendezett Vu Szung. – Megfizetem ér neked minden csészéjével, hozzál
csak még!
– Ne vedeld annyira, vendég uram! – csóválta fejét rosszallóan a kocsmáros. – Erős ital ám ez,
földhöz vág, nem holmi szirupos orvosság!
– Hagyd el már ezt a locsogást! – bosszankodott is, mulatott is rajta Vu Szung. – Van énnekem
orrom, hogy megorrontsam ha bódító volna benne!

A kocsmáros már látta, hogy szóval ugyan nem győzi meg vendégét, hozott megint három
csészével. Vu Szung még két font húst is parancsolt hozzá, azt nagy hamar befalatozta, s megint
csak nekilátott a bornak. Aztán benyúlt zsákjába a pénzéért:
– Hé, kocsmáros! – mutatta a tenyerén. – Elég lesz ez a borért meg a húsért?
– Elég, elég – nyugtatta meg a kocsmáros –, még vissza is jár belőle.
– Hát vissza nekem ne adjál, hozz bort azért is!
– Ha még inni akarsz, elég ez vagy öt-hat csészére, de nem fogod bírni! – kétségeskedett a
fogadós.
– No, hozd akkor!
– Hej, te hórihorgas! Ki fog aztán feltámogatni, ha elvágódsz?
– Hát ha te, azzal szépen járok! – vágott vissza Vu Szung, de a kocsmáros most az egyszer
sehogy sem akart kötélnek állni,
– Nem ingyért ittam, hallod-e? – bosszankodott meg Vu Szung. – Ne ingereld a természetemet,
mert szétverek itt mindent, s felfordítom ezt a koszos kocsmát!
– Nem tudok vele mit tenni, teljesen berúgott már ez a fickó! – sopánkodott magában a
kocsmáros, s mit tehetett egyebet, hozta a hat csészét. Amint aztán Vu Szung ezt is felhörpintette –
tizennyolc csészével ivott meg egyvégtében! Kapta a batyuját, jó fütykösét, s felugrott:
– Be se rúgtam, egy cseppet se! – kérkedett hangosan, azzal indult is kifelé. Az ajtóból még
gúnyosan nevetve visszaszólt: – Szóval „a borodból három csésze, s nem jutok át a dombon
semmiképp se”? – azzal útnak eredt.
– Hová mész, vendég uram? – szaladt utána ijedten a kocsmáros.
– Mit ordibálsz utánam? – állt meg Vu Szung bosszankodva. – Nem fizettem meg tán mindenért?
– Jó szándékból teszem csak! – magyarázta sebesen a kocsmáros. – Gyere csak vissza, s olvasd
el az írást itt a falon!
– Micsoda írást? – gyanakodott Vu Szung.
– Van ám itt a dombon mostanság egy fehér homlokú, dühös tigris, esténként pusztítja a népeket,
fel is falt már vagy harminc embert! A hatóság már vadászokat is küldött az elejtésére, s az utakon
mindenütt kitétette a hirdetményt, hogy az utasemberek csapatba álljanak, s csak a kígyó, a ló meg a
juh órájában keljenek át a dombon! A tigris, a nyúl, a majom, a tyúk. a kutya meg a disznó órájában
meg éppenséggel senki se járjon arra! A magányosan járó-kelő utasemberek meg okvetetlen
vegyenek társakat maguk mellé. A juh órája már régen elmúlt, s most látom, hogy a majom órájában
mennél neki a dombnak kérdezés nélkül; ott vesznél menthetetlen, minden haszon nélkül! Pihenj
meg inkább nálam, aztán holnapra szépecskén összegyűltök vagy húszan-harmincan, együtt
bátorságban nekivághattok.
– Errefelé valósi vagyok én – nevetett hitetlenkedve Vu Szung megjártam már én ezt a dombot
vagy hússzor is már, de nem láttam én tigrist erre sose! Ne rémisztgess engem, te tökkelütött!
Mégha volna is itt tigris, akkor se ijednék meg tőle!
– Én csak meg akartalak menteni puszta emberségből! – sértődött meg a kocsmáros. – Ha nekem

nem hiszel, itt a hivatalos írás, gyere, olvasd!
– Eredj ezzel a sületlenséggel! – förmedt most már rá haraggal Vu Szung. – Nem félek én a
tigristől, ha ugyan van! Megrémisztenél a tigrissel, ugye, hogy itt maradjak nálad az éjjelre, s akkor
aztán kifosszál mindenemből, de még a nyakamat is elvágd?
– Majd lássad magad! – haragudott meg most már a kocsmáros is végképp. – Jó szívvel voltam
hozzád, de ha te ezt ezzel adod vissza, menj a magad feje után! Ha nekem nem hiszel, eredj, tessék,
amerre akarsz! – s nagy fejcsóválva vonult vissza a kocsmába. Vu Szung meg útnak eredt. Négy-öt
mérföld után, amint a domb lábához ért, egy nagy fát pillantott meg. Egy nagy darabon le volt
hántva a kérge, s írás látszott a fehér folton. Tudott olvasni valamennyire, kinyújtotta hát a nyakát, s
próbálta kibetűzni:
MIVELHOGY A FÉNYESDOMBON TIGRIS PUSZTÍT MOSTANSÁG, AZ UTASEMBEREK
CSAK A KÍGYÓ, A LÓ S A JUH ÓRÁJÁBAN KELJENEK ÁT ERRE, MÉGPEDIG
CSAPATOKBAN. KÉRETIK, HOGY MEG NE TÉVEDJENEK EBBEN!
– Ezt biztosan az az agyafúrt kocsmáros fabrikálta ide, hogy megijessze vele az utasokat –
nevette el magát Vu Szung –, s aztán megszálljanak nála! De én nem vagyok ám ijedős! – azzal
marokra fogva jó fütykösét, nekivágott a dombnak. Jól benn járt már az idő a majom órájában, s a
vörös napkorong ereszkedett mára hegyek mögé. Vu Szungot fűtötte a bor, ment fel a dombnak
derekas menetben. Alig ment egy fél mérföldet, egy romokban heverő templomhoz ért. A hegy
istenéé lehetett. Ahogy elhaladt előtte, a kapuján pecsétes írást pillantott meg. Megállt, hogy
elolvassa.
A JANGKUI KERÜLETTŐL. MIVELHOGY A FÉNYES-DOMBON LEGÚJABBAN TIGRIS
GARÁZDÁLKODIK, S TEKINTVÉN, HOGY A KÖRNYÉKBELI VADÁSZOK EZ IDEIG
KÉZRE NEM KERÍTETTÉK, TUDTÁRA ADATIK MINDENKINEK. HOGY AZ
UTASEMBEREK. KALMÁROK CSAK A KÍGYÓ, A LÓ S A JUH ÓRÁJÁBAN KELHETNEK
ÁT A DOMBON, MÉGPEDIG CSAKIS CSAPATOSTUL. A TÖBBI IDŐBEN, VALAMINT
MAGÁNYOS, UTASOK ÉLETÜK VESZÉLYEZTETÉSE MIATT ERRE NEM MEHETNEK!
A pecsétes írás láttára most már Vu Szung is kezdett hinni a tigrisben. Már azon volt, hogy
visszafordul a kocsmába. „De ha visszafordulok – ötlött az eszébe –, még kigúnyol a kocsmáros
gyávaságomért! Azt nem lehet!” – s azzal kimondta hangos szóval is
– Mi a nyavalyát féljek? Gyerünk, neki a dombnak, hadd lássuk, mi lesz! – s folytatta útját.
Tüzelte nagyon a bor, a nyakába, hátára engedte hát kalapját, hóna alá kapta jó fütykösét, s neki a
dombnak. Ahogy egyszer hátranézett, már le is bukott a nap. A tizedik hónapban járt az év, rövidek
voltak már a nappalok, nyúltak az éjszakák, hamar besötétedett.
„Hol itt a tigris? – mondta magában fitymálón. – Csak éppen az ijedtségtől nem mernek erre
járni a népek!” – Ment megint egy darabon, hevítette a bor erősen. Egyik kezével jó fütykösét
emelgette, a másikkal meg ruháját nyitotta meg a mellén, s botorkáló lábakkal érkezett be a
sűrűsödő fák közé. Ott aztán egy nagy, csupasz, sima kőbe botlott. Nekitámasztotta hát a fütykösét,
ő maga meg csak lehenteredett, hogy aludjék egyet, amikor hirtelen vad szél sivított végig az erdőn,
s ahogy a szél elhaladt, a fák sűrűjéből nagy bömböléssel egy fehér homlokú, dühös tigris ugrott
elő.
– Hej! – kiáltott Vu Szung, s felugrott a kő mellől. Marokra kapta fütykösét, s ugrott vele a nagy
kő mögé. A tigris éhes is volt, szomjas is volt, két hátsó lábával jól nekirugaszkodva, feldobta magát
a levegőbe, s nagy ívben nekiugrott. Vu Szungnak, a nagy ijedtségtől, hideg verejtékként ütközött ki
a bor egész testén. De lassabb a szó annál, ami történt: Vu Szung, látva, hogy nekiugrik a tigris,

mint a villám, hirtelen a háta mögött termett. A tigris hátrafelé látja meg az embert a legnehezebben,
így hát csak lesunyta a fejét, két első lábával belemarkolt a földbe, s felvetette nagy erővel a
derekát, két hátsó lábát Vu Szung felé. Vu Szung azonban, mint a villám, a tigris mellett termett.
Mikor a tigris látta, hogy így sem éri el, nagyot bődült, úgy, hogy megremegett tőle a föld, de még a
domb is megingott, s a farkával olyat csapott oda feléje, akár egy vasbuzogánnyal. Vu Szung
azonban villámgyorsan a másik oldalán termett. Tulajdonképpen, ha embert fog a tigris, csak
nekiugrással, hátra való rúgással vagy farka csapásával teszi. Ha aztán egyik sem sikerül, akkor már
a mersze, dühössége félig odavan.
A tigris, hogy farka csapásával sem teríthette le ellenségét, dühös bömböléssel fordult neki. Vu
Szung ennek láttán, megpörgetvén feje fölött jó fütykösét, teljes erejéből rásújtott. Nagy
recsegéssel-ropogással ágak, gallyak tömege hullott az arcába. Nem érte el az ütés a tigrist,
elhirtelenkedte a csapást, feje fölött a fütykös beleakadt a száraz ágakba s kettétört; fele maradt csak
a kezében. A tigris újabb bömböléssel megint nekiugrott. Vu Szung hátraugrott vagy tíz lépést, de a
tigris két szörnyű karmos mancsa csak ott volt az orra előtt. Eldobta hát fütyköse fél darabját is, s
megragadva két kezével a tigris tarka bőrét, nyomta le a földre. Hányta-vetette magát a vadállat, de
Vu Szung is markolta, szorította le teljes erejéből, nem engedte volna el egy pillantásra sem, a két
lábával meg rugdosni kezdte keményen a tigris szemét, homlokát. Bömbölt a tigris keservesen, s
kínjában két nagy csomóba gyűrte maga alatt a sarat. Vu Szung beleverte a sárba a tigris pofáját.
Amint a tigrisnek elment már az ereje, hogy lebírja Vu Szungot, a vitéz bal kezével erősen
megmarkolta tarka bőrét, jobbjával meg óvatosan kiengedte a szorításból, s vaspöröly öklével
csépelni kezdte a fenevadat. Hatvan-hetven ütés után dőlt a vér a tigris szeméből, szájából, füléből,
orrából, alig bírt mozdulni is, csak hörgött. Elengedte Vu Szung, s felkapta a fenyőfák tövéből törött
fütykösét, s mert attól tartott, hogy nem döglött meg teljesen, rásújtott teljes erővel. Akkor dobta
csak el a fütyköst, mikor látta, hogy már kiszállt belőle a pára.
„Hogy viszem le én innét ezt a nagy dög tigrist?” – gondolta szédülő fejjel. A kezét se bírta
felemelni a vértócsából, kiszállt belőle minden erő, megroggyant keze-lába. Ledőlt a kő tövébe,
hogy összeszedje magát.
„Hogy is tudtam ebben a sötétben agyonverni ezt a tigrist? – álmélkodott maga is saját magán. –
No, majd világossal kigondolom, hogy vigyem le innét!” Azzal előkotorászta a földről kalapját, s
elindult a sűrű erdőben le a hegyről. Alig ment vagy fél mérföldet, amikor a bozótból még két tigris
bukkant elő.
– Hej! Most aztán végem van! – sóhajtotta el magát, de látta még a sötétben, hogy megállnak.
Ahogy jobban odanézett, vette észre, hogy emberek! Tigrisbőrt húztak magukra, ötágú vasvilla volt
mindkettőjük kezében.
– Te-te-te krokodilus szívet ettél? – dadogták, amint megpillantották. – Vagy párduc-epét,
oroszlán combját? Neked bátorság epéje van még a csontod veleje helyén is! Hogy mersz egyedül
kószálni, fegyver nélkül, itt a dombon? E-e-e-ember vagy te, vagy ördög?
– Hát ti kik vagytok? – kérdezte vissza Vu Szung.
– Helybéli vadászok.
– Aztán mit kerestek itt a hegyen?
– Hát nem tudod? – szörnyűködtek el a vadászok. – Egy nagy fenevad garázdálkodik itt a
Fényesdombon, s elfogdossa éjjel az embereket. Elveszett már közülünk is vagy hét-nyolc, a felfalt
utasembereknek számát se tudjuk! A kerületi elöljáró kiadta nekünk a parancsot, hogy kerítsük
kézre, de hát egyikünk se mer a közelébe merészkedni! Sokszor megpálcáztak már minket, amiért

még nem terítettük le! Ma éjjelre minket küldtek az elejtésére, van velünk vagy tízegynéhány ember
is a faluból várjuk ám őkelmét fias csapdával, mérgezett nyilakkal! S ahogy itt lapulunk, hát
egyszer csak te sétálsz erre nagy vidáman… persze hogy meghűlt bennünk a vér! Ki vagy te? Nem
láttad a fenevadat?
– Csinghóba valósi vagyok – mutatkozott be Vu Szung – Vu Szung a nevem. Ahogy jöttem itt
felfelé a sűrűben, beleütköztem a tigrisbe, s megöltem ököllel, rúgással.
– De hát ez hihetetlen! – kiáltottak fel elhűlve a vadászok. – Nem hiszitek? Itt van rajtam a vére!
– De hát hogy csináltad?
Elbeszélte erre Vu Szung a viaskodást a fenevaddal, nagy örömmel s álmélkodással hallgatták a
vadászok. Hívták is mindjárt társaikét, akik vasvillásan, számszeríjasan, kardosan, lándzsásan
bukkantak elő a sűrűből.
– Miért nem jöttek ők is veletek együtt? – kérdezte Vu Szung. – Igen félelmes volt a fenevad,
nem mertek közelebb jönni! Ahogy odaértek a falubéli legények, a két vadász kérte Vu Szungot.
mondaná el még egyszer a történetet. Azok, persze egy szót sem hittek belőle.
– Hát ha nem hiszitek – bosszankodott meg Vu Szung –, gyertek, nézzük meg! – Volt acél, kova
az embereknél, tüzet csiholtak, fáklyákat csavartak, s megindultak Vu Szung nyomában fel a
hegyre. Meg is találták a fenevad hulláját. Hej, megörültek ennek az emberek: rögvest el is
szalasztották egyiküket a faluba, a bíróhoz meg a családok fejeihez, tudatni az örömhírt. Hatanheten meg felkapták a tigrist, s indultak vele le a hegyről. Ahogy a domb lábához értek, várta már
őket hetven-nyolcvan ember: fogták, vitték elöl a tigrist, utána meg Vu Szungot gyaloghintón,
mentek az egyik család fejének házához, ott fogadták a hőst a bíró meg a családok fejei. Bevitték a
tigrist a ház nagytermébe, aztán a családfők meg a vadászok körülvették Vu Szungot.
– Ki vagy te, hős bajnok? – kérdezte tőle. – Merre van hazád?
– Idevaló vagyok a szomszédba, Csingho kerületbe, Vu Szung a nevem. Cangcsouból jövet
tegnap este a kocsmában a domb alatt leittam magam alaposan, aztán, hogy nekivágtam az útnak,
útközben ebbe a fenevadba botlottam – s elmesélte apróra, hogyan végzett a tigrissel öklével,
lábával.
– Igazi hős! – lelkendeztek az emberek, s siettek a vadászok, hogy megtraktálják borral,
vadpecsenyével. Vu Szung azonban annyira kimerült a viaskodásban, hogy csak aludni akart.
Hívatta is gyorsan a házigazda a szolgalegényeket, vessenek ágyat neki, s lepihent a hős. Másnap
hajnalban meg szaladtak az emberek a kerület mandarinjához, megvinni a hírt neki is, s tigrisvivő
ágyat is eszkábáltak, hogy azon vigyék be az elejtett fenevadat hozzá.
Másnap hajnalban, mikor Vu Szung felkelt, már ölték is a családfők a birkát, készítették a bort, s
várták vele a nagyterem előtt. Mihelyt megmosdott, belebújt ruhájába, s megkötötte fejkendőjét,
jöttek elébe a népek, sorra megismerkedni vele. A családok fejei magasra emelt boroscsészével
köszöntötték:
– Nem is tudni, hány embert pusztított el ez a fenevad – hálálkodtak –, s mennyi botot kaptak
érte vadászaink! De eljöttél szerencsére te, nemes bajnok, s megszabadítottál minket tőle! Boldog
az egész falu népe, ez az egy, s szabadon járhatnak-kelhetnek most már az utasok, ez a másik! Ezt a
sok jót pedig mind neked köszönhetjük!
– Nem vagyok én olyan hős – szabódott Vu Szung –, beárnyékolt engem a ti szerencsétek, úgy
történhetett csak!

De az emberek csak tovább lelkesedtek érte, s azon melegében nagy lakomával tisztelték meg.
Aztán felkapták a tigrist, rátették a tigrisvivő ágyra, Vu Szungot pedig megajándékozták egy vég
virágos selyemmel, s azzal megindultak a kerületbe. A mandarin már embereket küldött a hős elébe.
Tisztelegtek azok előtte illendően, azzal négy szolgalegény fogott egy fedeles gyaloghintót,
beletessékelték Vu Szungot, vitték előtte a tigrist, letakarva a vég selyemmel.
Mikor Jangku népe meghallotta, hogy egy vitéz megölte a fényesdombi tigrist, mohó
kíváncsisággal tódultak ki az utcára elébe. Vu Szung a gyaloghintóból mindenfelé csak tülekedő
fejek, vállak tömkelegét látta, amint úton-útfélen nyomakodtak közelebb, látni őt meg a tigrist. A
kerületi hatóság kapujában már várta őket a mandarin. Vu Szung leszállt a gyaloghintóból a tigrist
meg letették a kapu elé az útfeljáróra.
„Bizony, más nem is tudta volna agyonverni ezt a tigrist!” – gondolta magában a mandarin,
ahogy elnézte Vu Szung hatalmas termetét meg a selymes bundájú, hatalmas fenevadat, s meghívta
a bajnokot hivatalába. Vu Szung, hangos üdvözlést kiáltva, hajolt meg előtte.
– Hát hogy verted agyon ezt a fene tigrist, tigrisölő nagy vitéz? – kérdezte tőle a mandarin. Tátva
is maradt a szája mindenkinek, ahogy Vu Szung elbeszélte a viaskodást. A mandarin borral kínálta,
s átnyújtotta neki az ezer köteg pénzt, amit a családfők szedtek össze jutalomképpen.
– Csak a ti szerencsétek árnyékában tudhattam ezt a fenevadat agyoncsapni – szabódott Vu
Szung –, nem az én érdemem ám ez! Hogy is fogadhatnám el ezt a jutalmat? Hallottam azonban,
hogy büntetést kaptak a vadászok nagyuramtól e miatt a bestia miatt, engedd meg hát, hogy nekik
adjam ezt a pénzt!
– Tégy, ahogy gondolod, nemes bajnok! – mondta jóváhagyólag a mandarin. Vu Szung fogta is a
pénzt, elosztotta új barátainak. Látta a mandarin, milyen bőkezű, nemes lélek, ki akarta tüntetni hát,
s ezt mondta neki:
– Bárha te Csinghóba való vagy is, csak egy hajításnyira van az innét. Mit szólnál hozzá, ha
felfogadnálak cirkáló-hadnagyaim közé?
– Tisztesség lenne az nekem egész életemre – köszönte meg hálás szívvel Vu Szung. Azon
nyomban szólította is a mandarin az egyik jegyzőt, írja meg az írást, s Vu Szung a kerület cirkálóhadnagya lett. De a családok fejei se hagyták még békén: itatták-etették, lakomáztak vele még
három-négy napig nagy győzelme örömére.
„No, ezt se hittem volna – gondolta magában Vu Szung megelégedéssel –, hogy elindulok a
bátyámhoz, s Jangkuban cirkáló-hadnagy leszek!” Ott is élt ettől kezdve, szerette a mandarin
erősen, ismerték a hírét az egész környéken.
Kér-három nap elteltével, amint Vu Szung kiment egyszer a hivatal elé, hogy sétáljon egyet,
egyszer csak menés közben megszólította hátulról valaki:
– Nagy szerencsédben, hadnagy uram, már meg se emlékezel rólam?
Ha nem találkozott volna Vu Szung ezzel az ismeretlennel, akkor nem történt volna az, hogy
Jangku földje vidékében
Holttest ázik envérében.

Mert hát
Süvöltve csapta le éles kard a fejét,
Pengéjéből vére freccsen már szerteszét.
Hogy aztán ki volt az, aki Vu Szungot megszólította, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A HUSZONHARMADIK FEJEZET
amelyben Vangné asszony mohó kapzsiságában
paráználkodásra csábít,
de Jün öcskös nagy zenebonát rendez
a teázóban az igazságért
Ott tartottunk, hogy Vu Szung éppen megfordult, s tisztelettel köszöntötte megszólítóját, mert
nem volt az más, mintatulajdon testvérbátyja, Vu Ta.
– Hogy kerülsz ide, bátyám? – kérdezte tőle. – Nem láttalak több mint egy éve már!
– Elmentél már jó ideje, öcsém – mondta szemrehányóan a bátyja –, miért nem írtál? Haragszom
ám rád, bár örülök is neked!
– Miért haragszol, miért örülsz?
– Haragszom igen, mert az után a verekedés után engem napról napra csak berendeltek a hatóság
elé, vallattak, faggattak egy álló hónapig, nem volt nyugovásom! Hogy meg örülök is, az meg azért
van, mert megházasodtam nemrég, de a szégyentelen csinghóbeliek lépten-nyomon csúfot űztek
belőlem, nem volt, aki pártunkat fogta volna. Most aztán, hogy te itt vagy, nem mer majd
szellenteni se senki! Nem nyughattam meg tőlük sehogyan se, fogtam hát magam, ide költöztünk.
Tudjátok meg, kedves hallgatóim: Vu Ta és Vu Szung egy anyától született, édestestvérek voltak,
de Vu Szung nyolc láb magas, délceg, hatalmas vitéz, irtózatos erővel minden porcikájában;
különben hogy is tudta volna agyonverni azt a fene tigrist? Ez a Vu Ta azonban még az öt lábat se
ütötte meg, csúnya képe volt szegénynek, az egész ábrázata kész nevetség. A csinghóbeliek, hogy
ilyen törpe volt, csak Háromhüvelykes Faszegnek titulálták. Csinghóban volt aztán egy nagy ház,
ott élt egy szolgáló, családi neve Pan, személyi neve Csin-lien volt, azaz Aranylótusz. Megvolt már
húszéves, de ritka szépséggel megáldva. Mikor egyszer a ház ura meg akarta környékezni, hát
elszaladt, és bepanaszolta a feleségénél. A gazdája ezért annyira meggyűlölte, hogy kivetette a
házából, s nem kért Vu Tától egy garast se érte, ingyért odaadta neki, összeházasíttatta vele
bosszúból. Erre a csinghóbeli naplopók, tekergők nap nap után oda jártak a házukhoz, csak azért,
hogy csúfot űzzenek belőlük. Látta az asszony is, milyen hitványka ember lett a férje, csúf, mint az
ördög, s nem tud a szerelmeskedéshez, nem jó semmire, így hát ő is szeretőt tartott magának.
Félénk, gyengécske ember lévén Vu Ta, mit tehetett mást, mint tűrte, hogy mihaszna fickók
kiabálják az ajtaja előtt: „Kutya szájába került a zsenge báránypecsenye!” Így hát nem is volt Vu
Tának maradása Csinghóban, átköltözött Jangkuba, a Bíborkő utcába, ott folytatta régi mesterségét,
a lepényárulást. Ezen a napon éppen a hatóság épülete előtt kínálgatta lepényeit.
– Hallottam én, öcsém – folytatta –, a minap itt az utcánkban, hogy nagyban beszélik az
emberek: valami Vu nevű vitéz agyonverte a fényesdombi tigrist, s a mandarin úr megtette ezért
cirkálóhadnagyának. Gyanítottam én mindjárt, hogy te lehetsz, s most szerencsére beléd is
botlottam. Nem is árulok már tovább, gyere el velem hozzánk!
A kanyargós utcákon végre megérkeztek Vuék háza elé. Ott állt az egy teázó mellett.
– Nyiss ajtót, asszony! – kiáltott Vu Ta be az ajtón. Fellibbent az ajtófüggöny, s felesége kidugta
a fejét:
– Mit jössz haza ilyen korán? – zsörtölődött.
– Megjött az öcsém, a sógorod, hadd mutassalak be neki! Az a hős vitéz – magyarázta tovább a

feleségének büszkén – aki agyonverte a fényesdombi tigrist!
Az asszony keresztbe tett kézzel, mély meghajlással kívánt tízszeres szerencsét sógorának, amint
beléptek.
– Foglalj helyet, sógorasszony! – udvariaskodott Vu Szung, azzal mély bókkal tisztelgett előtte,
délceg, daliás szépségében. Olyan volt, mint egy aranyhegy, akár egy jádeoszlop.
– Ne szégyeníts meg! – segítette fel zavartan az asszony. – Hallottam én Vang nénitől itt a
szomszédból, hogy jön a tigrisölő hős, mentünk is ki, hogy megnézzük, de elkéstünk már. Szóval te
vagy az? Gyere fel az emeletre!
– Majd én szórakoztatom a sógort – pillantott Aranylótusz a férjére –, te meg hozz egy kis bort
meg egyebet, hogy megvendégeljük!
Megyek is sürgölődött a férj, s máris indult. Aranylótusz kedvtelve méregette Vu Szung délceg
termetét, s egyre azon járt az esze, hogy lehet két testvér ennyire különböző.
„Nem élnék hiába, ha egy ilyen legényhez mentem volna! – gondolta aztán elkeseredve. – Ki se
állhatom már ezt a Háromhüvelykes Faszeget, három részt ember csak az, de hét részben már kósza
lélek! Ez a Vu Szung meg egy tigrist is agyonvert, nagy erő lakozhatik benne! – gondolta sóváran. –
Úgy hallottam, még nem házas, mi lenne, ha meghívnám, hogy költözzön hozzánk! Igazán a sors
hozta az utamba!” Azzal mosolyogva fordult sógorához:
– Mióta vagy itt, sógor?
– Vagy tíz napja érkeztem.
– Hol van szállásod?
– Csak itt a hivatalban.
– De hát az nem lehet valami kényelmes!
– Egyedül vagyok, megférek én könnyen akárhogy, meg aztán ott vannak a katonák
szolgálatomra.
– Gondolom, hogy szolgálhatnak ki téged azok! – sopánkodott az asszony. – Nem költöznél ide
hozzánk? Volna meleg vized reggelre, estére, magam főznék rád, nem az a mocskos népség!
– Hálásan köszönöm, sógorasszony! – hálálkodott nagy jámborul Vu Szung.
– A feleséged ugye máshol lakik? – érdeklődött az asszony továbbra is ártatlan képpel. –
Elhozhatnád ide őt is!
– Nem vagyok én még házas! – pirult el egy kicsit Vu Szung.
– Hány tavaszt számlálsz, sógor?
– A huszonötödikben vagyok.
– No, három évvel vagy idősebb nálam – állapította meg az asszony elégedetten. – Hogy kerültél
ide?
– Cangcsouban voltam több mint egy évet. Azt hittem, még Csinghóban lakik a bátyám, nem is

sejtettem, hogy ide költöztetek.
– Ne is szóljunk erről! – sóhajtotta az asszony. – Igen megjártam, hogy hozzámentem a
bátyádhoz, mert csak csúfot űztek belőlünk! Tovább ott már nem lakhattunk, el kellett költöznünk,
de ha már itt vagy te, a hatalmas, délceg bajnok, nem mer ám senki egy rossz szót se szólni!
– Bátyámnak is megvan a maga természete – szólt csöndesen Vu Szung –, nem olyan izgága
ember, mint én.
– Ugyan mit szépítgeted? – nevetett édesen Aranylótusz. –, Nincsen az embernek nyugta, hogyha
nem kemény a csontja”, szól a mondás! Szókimondó voltam világéletemben, ki nem állhatom az
afféle „háromszorra se felel, negyedszerre elszelel”-féléket!
– Inkább talán a bátyám nem akar háborítani téged mindenfélével.
Megjött közben Vu Ta megrakodva borral, hússal, gyümölccsel.
– Eredj, asszony, készítsd a lakomát! – rendelkezett.
– Látod az oktalant! – fordult Aranylótusz a sógorához. – Itt ülök veled, s már elhajtana! Kérd
meg inkább Vang nénit a szomszédból! – kiáltott vissza.
Leültek a lakomához. Vu Ta a feleségét ültette a főhelyre, maga meg az asztal végén foglalt
helyet.
– Ne haragudj, sógor, a hitványka fogadtatásért! – emelte Aranylótusz boroscsészéjét. – Igyál
egyet!
– Hálás köszönetem, sógorasszony – szégyenkezett Vu Szung – de ne mondj ilyet!
A jámbor Vu Ta csak melegítgette, töltögette a bort, s a világért se ügyelt volna másra. Az
asszony meg egyre jobban nekividámodott, s hangosan ráripakodott sógorára:
– Mi dolog az, hogy nem veszel se a halból, se a húsból? – s azzal megrakta tányérját a legjobb
falatokkal. Vu Szung, nagy jámborságában, rokoni szeretetre vélte az egészet. Nem is gondolta,
hogy szolgáló volt az asszony azelőtt, s igen értette a módját az effélének. Vu Ta, persze, a maga
ügyefogyottságában, nem értett semmit a vendéglátáshoz. Aranylótusz csak hajtogatta a poharakat,
s tekintete egyre Vu Szungon nyugodott, úgyhogy az már nem is állta tovább, csak lesunyta a fejét,
s azt se tudta, mitévő legyen. Mikor már megittak vagy tíz csészével, fel is állt.
– No, igyál még egy kicsit! – nógatta a bátyja.
– Jövök én még! – szabadkozott Vu Szung, azzal elbúcsúzott.
– Aztán költözz át ide, sógor – kiáltott utána Aranylótusz mert ha nem jössz, csúfot űznek
belőlünk megint! Különb vagy te mindenkinél! Te meg – fordult a férjéhez – készíts elő neki egy
szobát, nehogy azt mondják a szomszédok, hogy nem tudjuk, mi illik, s mi nem!
– Igazad van, asszony! – egyezett bele örömmel a férj. – Gyere hozzánk lakni, öcsém, védd meg
a házunkat!
– Ha már így gondoljátok – fordult meg Vu Szung – még ma este áthurcolkodom.
– Ne feledd, sógor – kiáltott utána utoljára még Aranylótusz –, igen várlak!

Vu Szung, hivatalába menvén, rögvest bejelentette a mandarinnak költözési szándékát.
– Nemes családi érzületről teszel tanúságot – mondta megindultan a mandarin, s persze hogy
engedte. Mikor az asszony meglátta, hogy betoppan az ajtón, nyomában a cókmókját hozó
katonával, hangos kacagással örült meg neki akár az éjfélkor talált kincsnek. Vu Ta meg ácsmestert
hívatott, s az alsó részben elválasztatott öccsének egy szobát, berendezvén azt ággyal, két
zsámolyszékkel, tűzhellyel. Ott is aludt már Vu Szung aznap este. Másnapra kelve, Aranylótusz már
korán mosdóvizet melegített, szájöblítő vizet készített neki, megkötötte a fejkendőjét is, úgy
engedte útjára, a reggeli szemlére.
– Aztán a szemle után hazagyere ám enni! – kiáltott utána. – Nehogy máshová menj nekem!
Mire megjött, az asszony megmosta kezét, levágta körmét, kicsinosította magát, úgy várta a
reggelivel. Amikor leültek mindhárman az asztalhoz, két kézre fogta a teát, úgy adta át sógorának.
– Ha ennyit fáradsz velem, sógorasszony – restelkedett Vu Szung – nem lesz nekem nyugovásom
se alvásomban, se ételemben! Rendelek én ide inkább egy katonát!
– Hát már hogy, beszélhetsz ilyen idegen módjára? – pergett sebesen vissza az asszony nyelve. –
De mást én így ki se szolgálnék, csak a mi vérünket, húsunkat! Ha egy katonát küldenél nekem a
mocskos üstjével, lábasával, még nézni se bírnám, amit csinál!
Egyszóval így élt Vu Szung a bátyja házánál. Másnap aztán pénzt adott bátyjának, hogy vegyen
süteményt, teát, gyümölcsöt, s meghívta vendégségbe a szomszédságot bemutatkozásképpen.
Mondanom se kell, igen szívesen fogadták kedvességét. Pár nap múlva meg Aranylótusznak vett
egy vég szép, tarka, ruhára való selymet.
– Hogy tehetsz ilyet, sógor! – kacarászott negédesen az asszony. – De ha már te adtad, nem
merem visszautasítani, el kell hogy fogadjam! – Megvoltak hát egyelőre igen jól egymással. Vu Ta
járta mindennap az utcákat a lepényeivel, Vu Szung meg ment minden reggel hivatalába. De ha
korán jött, ha későn, mindig várta Aranylótusz meleg levessel, rizzsel, s traktálta egyre nagy
szívességgel, úgyhogy a végén inkább már nem is jött meg. Aranylótusz erre ingerkedni kezdett
vele, de béketűrő ember volt ám Vu Szung, nem haragudott meg érte.
Ha mondanám, hosszú lenne, rövidebb hát, ha nem is mondom. Észre se vették, elmúlt már több
mint egy hónap, a tizenkettedikben jártak már. Erős szelek fújtak napokon keresztül, sötét fellegek
tornyosultak mindenfelől az égen, s egy reggelen sűrű pelyhekben hullni kezdett a hó, el sem állotta
hóesés éjfélig. Másnap reggel Vu Szung elment szolgálatba, s délidő is elmúlt már, még mindig nem
jött meg. Vu Tát Aranylótusz elhajtotta árulni, Vang nénivel bort, pecsenyét hozatott, Vu Szung
szobájába, meg odaállított egy parazsas fazekat:
„No, ma aztán elcsábítom – tökélte el magában –, magamhoz hajlítom a szívét! Nem hiszem,
hogy meg ne mozdulna benne a szerelem!” Azzal kiállt egy szál egyedül az ajtóba, úgy várta már.
Jött aztán Vu Szung, fagyott kristályként ropogott lába alatt a hó. Az asszony fellebbentette az
ajtófüggönyt, s mosolyogva sietett elébe:
– Nem fázol, sógor? – kérdezte.
– Kedves vagy, sógorasszony – felelte Vu Szung jámborul –, hogy ennyit gondolsz velem! –
Bementek, ledobta nagy nemezkalapját. Aranylótusz két kézzel kapott utána.
– Ne fáradj vele! – restelkedett Vu Szung, azzal leverte róla a havat, s felakasztotta a falra, majd
leoldotta iszákját, ledobta papagájzöld bélelt selyemkabátját, s vitte be a szobájába.

– Várlak ám már reggel óta! – sürgölődött körülötte Aranylótu – Miért nem jöttél meg reggelire?
– Elhívott egy ismerősöm – mentegetőzött Vu Szung –, de aztán hozzánk szegődött harmadikul
valaki, hogy igyunk, azt már nem álltam, jöttem haza egyenest.
– No, gyere a tűzhöz! – buzgólkodott az asszony.
– Az bizony jó lesz! – egyezett bele Vu Szung, és fagyos csizmája helyébe puha cipőt húzott,
harisnyát váltott, majd odahúzta az egyik zsámolyszéket a parazsas fazékhoz. Aranylótusz közben
becsukta az elülső ajtót, de be a hátsó ajtót is, aztán hozta be a bort, gyümölcsöt, sok finom falatot, s
rakta le Vu Szung asztalára.
– Bátyám nem jött még meg? – kérdezte Vu Szung.
– Kimegy árulni mindennap, tudod! Gyere, igyunk meg egypár csészével!
– Várjuk meg azért inkább a bátyámat!
– Mit várjuk? Úgyse győznénk kivárni! – mondta bosszúsan Aranylótusz, s tette máris a bort oda
melegedni.
– No várj akkor, majd én! – készségeskedett Vu Szung, s nekilátott, Aranylótusz meg ügyesen
odahúzta a másik zsámolyszéket is a parazsas fazék mellé. Vu Szung kitöltötte a bort, Aranylótusz
megragadta az egyik csészét:
– Fenékig sógor! – nézett Vu Szung szemébe, s nyújtotta neki. Kiitták egy hajtásra, s most
Aranylótusz töltött.
– Hideg az idő, igyuk meg a párját! – mosolygott huncutul.
– Legyen a kedved szerint! – s kiitták ezt is. Most meg Vu Szung töltött, majd megint
Aranylótusz, s nyújtották egymásnak a csészét egyre-másra. Kivillant az asszony fehér melle ruhája
mögül, felhő fürtjei arcába lógtak, s nagy mosolyogva fordult sógorához:
– Hallottam az egyik naplopótól, hogy te a keleti utcában egy kis énekeslányt tartasz magadnak.
Mi igaz ebből?
– Mit hallgatsz, sógorasszony, az idegenek ostoba beszédére? – jött zavarba Vu Szung. – Nem
vagyok én afféle!
– Nem hiszem én! – ingerkedett az asszony. – Attól tartok, más van a nyelveden, mint a
szívedben!
– Ha nem hiszed, kérdezd meg a bátyám!
– Mit ért ő ehhez? – legyintett megvetően Aranylótusz. – Ha értene ehhez, nem lepényt árulni
járna! Igyunk, sógor, még egy csészével!
Felhajtottak még vagy három-négy csészével. Aranylótusznak már a harmadik pohár után igen
megbizsergett, megdobogott a szíve, alig bírta leplezni fürge csevegésével. Vu Szung is gyanút
fogott valamennyire, mert csak lesunyta a fejét. Amikor egyszer Aranylótusz felállt, hogy megint
bort melegítsen, visszajöttében fél kézbe fogta a borosedényt, a másikat puhán Vu Szung vállára
tette:
– Nem fázol, sógor, ebben az egy szál ruhában? – cirógatta meg.

Vu Szung, bár lassú eszű volt, de gyanúja ettől csak megerősödött, s nem válaszolt.
– Nem értesz te ehhez! – vette ki Aranylótusz ingerkedve a tűzpiszkálót a kezéből. – Majd
csinálok én tüzet neked, forróbbat, mint ez a parázs!
Vu Szung már kezdett haragra gerjedni, de most se válaszolt. Az asszonyon azonban annyira erőt
vett a vágyakozás, hogy észre se vette, hanem otthagyva a tüzet, kitöltött magának egy csésze bort,
kiitta a felét, s nyújtotta a csészét sógorának, szemébe villantva szemét:
– Ha szívelsz engem, idd meg a másikfelét! – mondta duruzsolva. Vu Szung azonban ellökte a
kezét:
– Nem tudsz szemérmet, sógorasszony? – ugrott fel felháborodva, félrelökte Aranylótuszt, és
dühtől kikerekedő szemmel kiáltott rá: – Tisztességes, becsületes férfiember vagyok én, nem holmi
afféle erkölcsöt nem ismerő, családot nem tisztelő, parázna disznó! Hagyj fel, sógorasszony, ezzel a
szégyentelenséggel! Mert ha egyszer szél fú, haraszt rezdül, ha tudni is fogom, te vagy az, de az
öklöm nem fog megismerni! Meg ne csináld ezt még egyszer!
– Csak tréfálkoztam veled! – rúgta ki maga alól, vérvörösre vált arccal Aranylótusz a
zsámolyszéket. – Nem gondoltam, hogy komolyan veszed! Hogy feledkezhetsz így meg magadról?
Nem tudsz tiszteletet? – s rohant le az asztalneművel a konyhába. Vu Szung ott maradt dühével a
szobában egyedül.
A juh órájában járt már az idő, amikor Vu Ta belökte terhével a kaput. Aranylótusz sietve szaladt
elébe. Az árus letette holmiját, majd követte feleségét a konyhába.
– Ki bántott? – kérdezte ijedten, mikor látta, hogy az asszony szeme vörös a sírástól.
– Mindenki csúfot űzhet belőlem, mert te gyáva vagy! – zokogta Aranylótusz.
– Ki mert belőled csúfot űzni?
– Ugyan ki? – gúnyolódott Aranylótusz. – A te drágalátos öcséd! Amikor láttam, hogy jön haza a
nagy hófúvásban, gyorsan bort készítettem neki, s kínáltam vele. Ő meg látta, hogy egyedül
vagyok, hát kikezdett velem!
Vu Ta félretolta feleségét, s sietett öccse szobájához:
– Nem ennél, öcsém, egy kis süteményt? – kiáltott be neki. – Hoztam neked!
Vu Szung meg se mukkant, csak emésztődött magában. Jó idő múlva aztán ledobta házi cipőjét,
felöltözött a kijáró ruhájába, felkapta iszákját, felkötötte fejkendőjét, fejébe nyomta kalapját, s ment
kifelé.
– Hová, öcsém? – kiáltott utána meghökkenve a bátyja, de az nem felelt egy szóval sem, csak
ment.
– Kiáltok utána, s nem is válaszol – mondta Vu Ta méltatlankodva feleségének, visszamenvén
hozzá a konyhába –, csak megy el, a hivatal felé. Csak tudnám, hogy mi ez?
– Te moslékos vödör! – förmedt rá Aranylótusz. – Mit van ezen nem érteni? Nincs pofája a
szemünkbe nézni, azért megy el! De én többet meg nem engedem, hogy betegye a lábát a házba!
– De ha elköltözik, csak minket fognak szóbeszédbe megint! – aggodalmaskodott a férje.

– Te ostoba tökfilkó! – szidta Aranylótusz dühében. – Hát azért nem gúnyolnak majd, hogy
kikezdett velem? Élj vele együtt, ha akarsz, de én ki nem állhatom! Akkor már add ki a
válólevelemet, s maradj vele magadnak!
Vu Ta, szegény, meg se mert mukkanni. A nagy veszekedés közben jött vissza Vu Szung egy
katonával. Összeszedték a holmiját, s mentek vele kifelé.
–– Miért költözöl el, öcsém? – szaladt utánuk a bátyja.
– Ne kérdezd. bátyám – szólt Vu Szung, fogát csikorgatva – mert igen csúf dolgok derülnek ki,
ha megmondom! Hagyd csak rám!
Vu Ta persze erre se mert szólni egy mukkot se, hagyta öccsét, hogy elmenjen. Aranylótusz
közben odabent átkozódott:
– Ez aztán remek! A tulajdon testvéröccse, cirkáló-hadnagy, nemhogy istápolná bátyját,
sógorasszonyát, hanem még belemar az emberbe! Virágozhat is a dinnye, de legszebb az üres béle!
Adj hálát a magas égnek, hogy elmegy! A leggonoszabb ellenségünk pusztul el a szemünk elől!
Vu Ta, felesége haragja láttán, azt se tudta, hová legyen. Magában szepegett csak
boldogtalanságában, s igen nyugtalanította a dolog.
Vu Szung visszaköltözött a hatóság épületébe. Vu Ta meg, ahogy szokása szerint járta az utcákat
lepényes kosarával, titkon abban reménykedett, hogy a hivatal előtt majd csak beléütközik, s szót
válthat vele, de az asszony keményen ráparancsolt, hogy még képpel se merjen fordulni arrafelé,
ezért hát be se tért abba az utcába.
Telt, múlt az idő, eltisztult a hóesés, kiderült a nap. Már több mint két éve volt annak, hogy a
kerületi mandarin átvette hivatalát. Összeszedett már jó sok aranyat, ezüstöt, el szerette volna már
küldeni a rokonságának a Keleti Fővárosba, használnák fel ottan az ő előléptetése érdekében. Tartott
azonban tőle, hogy elrabolhatják a kincseket az úton, azon gondolkodott, kire is bízhatná a
küldeményt. Persze, rögtön Vu Szung jutott az eszébe.
„Őt kell elküldenem vele! – döntötte el magában. – A legjobb vitézem, nem ijed majd meg a saját
árnyékától!” Hívatta is rögtön, s közölte vele a megbízást.
– Ha épségben visszatérsz, gazdagon megjutalmazlak! – kecsegtette.
– Sok jótéteményedért meg is kell, hogy tegyem, uram s parancsolóm! – hajlott meg mélyen Vu
Szung. – Meg aztán úgyse jártam még a Keleti Fővárosban, legalább széjjelnézhetek ott egy kicsit.
Csak azt kérem, igazíts útba pontosan.
A parancs vétele után Vu Szung sietett szállására, pénzt vett magához, aztán egy katonájával
együtt összevásároltak bort, húst, halat, gyümölcsöt, s mentek a Bíborkő utcába. A bátyja éppen
megjött az árusításból, s nagy örömmel tessékelte befelé őket. A katona ment a konyhába,
előkészíteni a lakomát. Aranylótuszban meg, hogy meglátta Vu Szungot a nagy készülődésben,
felébredt a régi szerelem:
„Csak nem azért jött vissza, hogy az eszébe jutottam? – habozott magában kétség s remény
között. – No, majd szép lassan vallatóra fogjuk!”
Gyorsan berizsporozta arcát, rendbe szedte haját, s a legszebbik ruháját öltötte magára, úgy
szaladt a vendég fogadására:

– Nem tudom, jól látok-e, sógor? – ámuldozott. – Nem láttunk már jó ideje! Azt se tudtam, mire
véljem, küldtem én felétek a bátyádat mindennap, hogy keressen meg, de sose talált rád! Igen
örülünk, hogy megint látunk, de mit költekezel ennyire? – sopánkodott a lakoma előkészületei
láttán.
– Volna egypár szavam veletek – felelte kurtán Vu Szung azért jöttem csak.
– No, gyere fel akkor az emeletre! – nyájaskodott az asszony.
Helyet foglaltak az emeleten mind a hárman. Vu Szung a háziakat ültette a főhelyre, s a katona
felhordta az ételt-italt. Vu Szung ivásra biztatta bátyját és sógornőjét. Aranylótusz persze megint
csak őrajta legeltette a szemét mindvégig, de Vu Szung csak az ivással törődött, rá se hederített.
Mikor aztán már ötödszörre járt körbe a boroskancsó, felállott Vu Szung, csészéjével a kezében:
– Kedves, szeretett bátyám – fordult Vu Tához a mai nap a mandarin parancsot adott, hogy
menjek a Keleti Fővárosba. Holnap indulok. Legalább negyven-ötven nap, de talán két hónap is,
mire megjövök. Lenne hozzád egypár szavam: te gyengécske, félénk ember vagy, s ha én nem
vagyok itthon, még csúfot űznek belőled. Ezért azt mondom neked, hogy ha eddig tíz teher
lepénnyel árultál ki egy nap, ne árulj ki holnaptól, csak öt teherrel. Később indulj, korábban térj
vissza, s ha hazatértél, ereszd le az ajtófüggönyt, zárd be a kaput, sok szóbeszédtől megkíméled
majd ezzel magad. Ha netán valaki kötekednék veled, te ne ereszkedj veszekedésbe vele, eligazítom
majd én a dolgát, ha megjöttem. Idd fenékig a csészéd arra, hogy megfogadod a szavamat!
– Jól szóltál, öcsém! – felelt Vu Ta meghatottan. – Követem a szavad! – s azzal fenékig ürítette a
csészéjét. Vu Szung pedig újra töltötte poharát, s Aranylótuszhoz fordult:
– Okos ember vagy te, sógorasszony – kezdte –, nem kell, hogy sokat cifrázzam. Jámbor ember
az én bátyám felettébb, rád hagyatkozik sok mindenben. Ne feledd azonban, hogy több a belső
derékség, mint a külső vitézség! Neked itt biztos otthonod van, mire való a bátyámat keseríteni?
Hallottad biztosan a régi mondást: „Arra való a kerítés, hogy a kutya ne menjen a kertbe!”
Aranylótusz a füléig elvörösödött ezekre a szavakra, az arca bíborszínt játszott:
– Te mocskos fajankó! – ugrott fel szitkozódva. – Összeszedtél mindenféle mendemondát, aztán
itt csúfot űzöl belőlem! Ha nem is vagyok kalapos, kendős férfi, csak fecsegő asszonyszemély, azért
tudd meg, hogy megbírok én akármelyik férfival erőben, megülöm én a lovat is, s szembe merek
nézni akármelyik tisztességes emberrel! Még egy hangya se léphette át küszöbömet, amióta férjhez
mentem! Mit fecsegsz itt össze kerítésről, kutyáról? Üres fecsegés az, amit műveltél, nem találtak
célba a köveid!
– Ha így van, sógorasszony – mondta derűsen Vu Szung – akkor nagyon helyesen van! Csak
éppen az legyen a szívedben is, ami a szádon! Jól jegyezd meg, bátyám, mit mondott a feleséged,
ürítsük csészénket az ő szavaira!
Aranylótusz azonban ellökte a feléje nyújtott csészét, és szaladt le az emeletről:
– Te bölcs férfiú – kiáltott vissza a lépcsőről nagy dühében – azt se tudod, hogy tisztelettel
tartozol bátyád feleségének, akár az anyádnak? Azt se tudtam, hogy a világon vagy, mikor férjhez
mentem, s most meg idejössz, s fiatalabb létedre parancsolgatni mersz nekünk? Amióta csak itt
vagy, egyre csak bánatot zúdítasz a fejemre! – ment le zokogva a lépcsőn, elárulva igazi érzelmeit.
A két fivér még iddogált egy darabig, aztán elbúcsúztak.
– Eredj, öcsém – mondta Vu Ta –, de aztán jöjj vissza hamar! – s kibuggyantak a könnyei.

– Hagyd is azt a kereskedést, bátyám – mondta Vu Szung – maradj te csak idehaza, majd küldök
én pénzt neked! – Azzal már lépett is ki a kapun, de visszaszólt:
– Aztán ne feledd a szavaimat, bátyám!
Itt aztán elágazik a történet. Vu Szung útra kelt a Keleti Fővárosba, a bátyja meg hűségesen
megfogadta szavát, hiába szidta, káromolta az asszony nap nap után. Csak hallgatott magában, de
fele annyi lepényt vitt csak kiárulni, s jó korán hazajött. Alighogy letette a terhét, már csukta is be
az ajtót, s otthon ült egész nap. Igen megbosszankodott ezen Aranylótusz, s rázta az öklét a férje
orra előtt:
– Te hülye! – szidta. – Ilyet én még nem láttam, hogy valaki fényes nappal bezárkózzék! Még azt
mondják a népek, hogy az ördögtől félünk! Az öcséd ostoba fecsegésére hallgatsz persze, attól nem
félsz, mit mondanak majd a szomszédok a hátunk mögött!
– Mondjanak, amit akarnak! – felelte higgadtan a férje. – Helyes volt az öcsém szava, sok
mindentől kíméljük így meg magunkat.
– Pfuj, te mocskos! Hát férfi vagy te, hogy nem mersz a magad esze után menni, hanem csak
hagyod magad bujtogatni mások által?
– Nem úgy van! – hadonászott Vu Ta a kezével. – Színarany az öcsém minden szava, hallgatok
rá! – s ment minden tovább, úgy, amint Vu Szung azt meghagyta. Aranylótusz még veszekedett
emiatt egy darabig, de aztán elhagyta. Sőt, amikor már megjött a férje, szaladt bezárni az ajtót.
„Mégiscsak jól tettem!” – örvendezett meg magában a férj, jámborul.
Oda volt már Vu Szung vágy húsz napja, vége felé járt már a tél, kezdett az idő melegebbre
fordulni. Már éppen haza kellett volna jönnie Vu Tának, Aranylótusz sietett hát, hogy mint
szófogadó asszony, zárt ajtóval fogadja. Ekkor azonban történt valami: ahogy Aranylótusz
kiakasztotta volna az ajtófüggönyt éppen egy ember haladt el az ajtó előtt. „Alkalom kell a szóba
elegyedéshez” – tartja a régi mondás. Az asszony éppen akasztotta volna ki az ajtófüggönyt egy
villás fával, amikor a villás fa megcsúszott a kezében, s éppen fejbe csapta vele az arra haladó
ismeretlent. Az persze bosszankodva állt meg, de amikor megfordulván látta, milyen szépséges nő
áll előtte, hát menten elszállt minden haragja valahova a messzi Jávaországba, s elmosolyodott.
– Tízezerszeres boldogságot! – hajolt meg mélyen Aranylótusz, fellélegezvén, hogy az idegen
nem, haragszik. – Megcsúszott a keze ügyetlen szolgálódnak: nagy fájdalmat okozhattam!
– A férfi azonban csak megigazította fejkendőjét, s elegáns meghajlással válaszolt:
– Nem tesz semmit! Fürgén jár a keze, asszonyom! – mondta mosolyogva. A szomszéd teázóban
meg Vang néni, aki látta az egészet ritkás ajtófüggönye mögül, nagy örömmel felvihogott:
– Jobban nem is történhetett volna! Éppen kapóra jön!
– Az én ügyetlenségem volt az oka – folytatta az ismeretlen mosolyogva. – Ne haragudjék,
asszonyom, otrombaságomért!
– Ugyan, ne szégyenítsen meg, nagyuram! – nevette el magát Aranylótusz.
– Bocsásson meg merészségemért! – mosolygott a férfi még szélesebben, amint hangos
üdvözlést kiáltva, hajolt meg előtte még egyszer. Jól megnézte magának az asszonyt, s aztán tovább
indult, de láthatólag habozó léptekkel, s visszanézett még vagy hétszer-nyolcszor.

De hát ki volt ez az ismeretlen? Egy Jangku-beli gazdag semmittevő, gyógyszertára volt neki a
helységben. Kicsi gyermekségétől kezdve ravasz és csalárd embernek ismerték, igen értett azonban
az öklözéshez és fütykösvíváshoz. Férfikorára szép pályát futott be, tisztséget viselt a kerületben,
szívtelen, makacs, kötekedő volt a természete, csak csalta volna ki a pénzt mindenkitől, s a
zsebében volt minden hivatalnok. Ezért aztán kitért mindenki az útjából. Dupla családi nevén Hszimennek hívták, Csing volt a személyi neve, ő volt családjában a legidősebb férfi – de csak úgy
hívták, hogy Hszi-men nagyságos úr, amióta meg tisztséget is viselt, hát Hszi-men nagyuramnak
titulálták.
Nem sokkal ezután jött ám vissza Hszi-men Csing, s befordult egyenest Vang néni teázójába.
– De nagyot köszöntél az elébb, nagyuram, annak az asszonynak! – fogadta vihogva az anyó.
– Hadd kérdezzek valamit, öreganyám – mosolygott a vendég is. – Kinek a felesége ez a
tyúkocska itt a szomszédban?
– Hű, az a Pokolkirály húga, az Öt Világ Generálisának az asszonya! Minek kérded?
– Ne tréfálkozz, hé, komolyan beszélek én veled!
– Hogy lehet, hogy nem ismered? Itt árul az utcán a férje nap nap után.
– Csak nem a Harmadik Hszü felesége, a datolyáskalács-árusé?
– Dehogy! – rázta a kezét Vang néni. – Ha még az volna, ugyan összeillenének! Találgass
tovább!
– Talán az ezüstrudas Kis Lié?
– Ugyan! Ha az övé lenne, még egy pár lennének!
Hát akkor a tetovált karú Lu Hsziao-jié?
– Az se! – vihogott a vénasszony. – Pedig még ahhoz is illenék. Találgasd tovább, nagyuram!
– Hát akkor nem tudom.
– Nagyot nevetsz rajta te is, ha megtudod! – buggyant ki a hangos hahota Vang néniből. – A
lepényárus Vu Ta árnyékozza be őt erejével!
– Csak nem a Háromhüvelykes Faszeg? – tántorgott Hszi-men Csing is a nevetéstől.
– De bizony az!
– Hogy kerül ez a zsenge báránypecsenyécske a kutya szájába? – méltatlankodott a vendég.
– Hát bizony, szomorú eset ez! – sopánkodott a vénasszony is. – Ha tehetetlen férj mellett hál az
ügyibe való asszony, olyan az, mint amikor telivér paripa lovagláshoz nem tudó hülyét hord a
hátán! De hát így intézte a holdbéli öreg!
– No, mit fizetek? – állt fel a vendég.
– Nem sokat – hunyorított a vénasszony – ráérsz még vele.
– A fiad meg hová lett?

– Nem is tudom – szomorodott el az anyó. – Elment valami utasemberrel, máig nem tért haza,
azt se tudom él-e, hal-e.
– Nem volna kedved majd hozzám küldeni?
– Igen nagy kitüntetés volna – derült fel Vang néni képe –, ha nagyuram pártfogásába venné!
– No, ha megjön, szóljál! – búcsúzott el végleg a vendég. Alig telt bele azonban egy fél óra, már
megint ott ült a teázóban, s Vu Táék kapuját kémlelte.
– Nem innál egy szilvalevest, nagyuram? – jött elő Vang néni.
– Igen szívesen, csak jó savanyú legyen!
Hozta is már Vang néni, két kézzel nyújtván át a vendégnek, aki nagy élvezettel, lassan
szürcsölte, majd pedig elégedetten tette le az üres csészét:
– Értesz te, öreganyám, a terítéshez! – állapította meg elismerően. – Mennyit tartasz még belőle
itthon?
– Világéletemben kerítéssel foglalkoztam – vihogott Vang anyó – de hogy is tarthatnám őket
idehaza?
– Én a szilvalevest értettem – hökkent meg Hszi-men Csing mit beszélsz te kerítésről?
– Kerítésnek értettem a terítést, nagyuram! – kuncogott a vénasszony.
– De jól felvágták a nyelved! Keríthetnél akkor nekem is egy szépasszonyt vagy leányt,
megköszönném szépen!
– De nagyuram – játszotta az aggodalmast Vang néni –, ha a feleséged megtudja, nem vág képen
érte?
– Jó asszony az – legyintett könnyedén Hszi-men Csing –, igen béketűrő. A minap is még ő adott
volna ágyasokat mellém, csak éppen nem volt ínyemre való egyik se. Ha tudsz valami csinos
leányzót, hozz össze vele bátran. Még azt se bánnám, ha valami jóvágású kikapós asszonyka lenne,
csak beletaláljon az ízlésembe!
– Épp a minap akadt volna egy – kuncogott az anyó –, de attól tartok, nem a te ízlésed szerint
való.
– Én csak megköszönném, ha egy jóképűhöz hozzásegítenél!
– Tökéletes volna teljesen, csak éppen egy kicsit nagyocska a lelkem! – kuncogott Vang néni.
– Még az se baj, ha egy-két évvel idősebb a kelleténél! Hány éves?
– A tigris évében született, jó tigristermészete is van, s jövőre lesz éppen kilencvenhárom éves! –
mulatott a vénasszony.
– No, nézzék már ezt a bolondos vénasszonyt! – derült Hszi-men Csing is. – Hogy
megnevetteted az embert! – Fel is cihelődött, mert már későre járt az idő.
Vang néni lámpást gyújtott, s ment ki, hogy bezárja a kaput, amikor látja ám, hogy Hszi-men
Csing ott üldögél még most is a háza előtt, s Vuék irányába tekinget.

– Nem innál még, nagyuram, egy kis lakodalmi levest? – kérdezte ravaszul.
– Jó lesz, csak jó édes legyen!
– Írd fel a kontómra – állt fel aztán Hszi-men Csing, hogy kiitta a csészét. – Majd holnap fizetem
az egészet.
– Semmi akadálya! – sürgölődött Vang néni körülötte. – De holnap már jó korán gyere ám! –
tette hozzá vigyorogva.
Hszi-men Csing is mosolyogva búcsúzott, s valóban, alig nyitotta ki Vang néni másnap reggel a
boltját, már fordult is be Hszi-men Csing a sarkon.
– De sürgetős ennek a mitugrásznak! – kuncogott magában a vénasszony. – No, rá is kenem az
orrára az édes cukrot, hadd fusson utána! Legalább szerez nekem a hatóságnál valami
könnyebbséget, a kezemre jár majd ebben vagy abban! – Azzal nyitotta is az ajtót, felélesztette a
tüzet, s nekilátott a teafőzésnek. Hszi-men Csing közben odaérvén, letelepedett az ajtó elé, s csak
oda pislogott Vuék ajtaja felé. Vang néni csak tette magát, hogy nem veszi észre, rakta a tüzet, s ki
nem jött volna a világért.
– Hozz két csésze teát, öreganyám! – kiáltott be végül a vendég.
– Megjöttél, nagyuram? – fogadta mosolygó képpel a vénasszony. – Napok óta nem láttalak már,
ülj le nálam! – Le is forrázott gyorsan két csésze gyömbéres teát s hozta is.
– Igyál velem, öreganyám! – kínálta Hszi-men Csing.
– Nem vagyok én a szeretőd! –csúfondároskodott a vén kerítő. A vendég elnevette magát, aztán
megkérdezte:
– Mit árul ez itt melletted? – bökött Vuék háza felé.
– Árul ám az forró kalácsot, puha, édes, csípős bizsergetőt! – hunyorgott a vénasszony.
– Nézzék már a vénasszonyt, hogy bolondozik!
– Nem bolondozok én! Lepényárus a férje!
– Komolyan beszélek veled, öreganyám! Ha ilyen jó lepényeket süt, nem állíthatnék be hozzá,
hogy veszek vagy negyven-ötvenet?
– Ha venni akarsz tőle – mondta kajánul Vang néni –, akkor várd meg, amíg erre jön, mert minek
is árulna odahaza?
– Ez is igaz! – szontyolodott el Hszi-men Csing, kihörpintette teáját s felállt. – Írd ezt is a
többihez mondta búcsúzásul.
– Fel van ám énnálam jegyezve minden pontosan, bízd csak rám! – vigyorgott a vénasszony.
Vang néni továbbra is ott kuksolt a teázójában, de amint kileskelődött egyszer, hát megint csak
látja, hogy Hszi-men Csing jön a keleti utcából, s nagyon nézelődik. Aztán a nyugati sarokból látta
befordulni kisvártatva, amint bámészkodott erre-arra, mintha keresne valakit. Megtette ezt vagy
hétszer-nyolcszor, végtére megint csak odatelepedett a teázó elé.
– De ritka vendég vagy erre, nagyuram! –mondta a vénasszony csipkelődve. – Igen rég láttalak

már!
– No, itt van egy kis teáravaló! – húzott elő Hszi-men Csing egy ezüstöt, s nyomta a markába.
– De adakozó kedvedben vagy! –ingerkedett tovább Vang néni.
– Tedd csak el!
„Bekapta a fickó a horgot!” – gondolta magában örvendezve Vang néni, s dugta el a pénzt nagy
sietve.
– Látom, megszomjazott uraságod! Nem innál egy kis gyengén főtt leveles teát? – kérdezte
aztán.
– Hát ezt meg hogy találtad ki, hogy erre van gusztusom?
– Nem volt az nehéz! „Kinek milyen a sora, a képére van írva”, tartja a mondás! Kitaláltam én
már nagyobb bánatokat is! – mondta ártatlan képpel a vénasszony.
– Hát van nékem egy szívbéli dolgom! – hozakodott elő Hszi-men Csing. – Ha kitalálod, öt
ezüstöt kapsz érte!
– Nem találgatom én azt se négyszer, se ötször, kitalálom én azt egyenest! – vihogott Vang néni.
– Hajtsd csak ide a füledet! Az, hogy két napja egyre csak erre hoz a lábad, attól van, hogy ez a
szomszédasszony jár az eszedben! – súgta a fülébe. – No, kitaláltam?
– Bölcsebb vagy te, öreganyám, Szuj Hónál, de agyafúrtabb még Lu Csiánál is! – mondta
csodálattal Hszi-men Csing. – Megvallom az igazat: nem is tudom, hogy esett, de hogy fejbe ütött a
rúddal, s megfordultam, még a lélegzetem is elállt a szépségétől! Csak éppen nem találtam még
módot arra, hogy betegyem hozzájuk a lábam! Nem tudnál kieszelni valamit?
– Az igazat megvallva, nagy jó uram – hahotázott Vang néni teljes szívéből –, az, hogy én itten
teát mérek, az csak olyan, mintha a kísértet kiáltaná az órákat éjszaka, mert egyebet már nem tud!
Három éve innen-onnan, a hatodik hónap harmadikán, mikor az a nagy hó esett, azon a szent napon
volt, hogy eladtam egy csésze teát, de azóta aztán nem megy a bolt sehogy se, hát oszt azóta
mindenféle ügyeskedéssel segítek magamon!
– Miféle ügyeskedésekkel?
– Ej, hát kerítőnő vagyok én! – nevetett a vénasszony. – Persze kalmárkodom is, vagy
bábaasszony is vagyok, ha kell, de értek én a házasságszerzéshez, meg a kerítéshez is!
– Hát akkor, öreganyám, ha segítségemre leszel s sikerül, kapsz tőlem tíz ezüstöt koporsóra!
– Ide hallgass, nagyuram – intett fitymálva Vang néni , a szerelem felgerjesztése a legnehezebb
dolog! Öt föltétele van annak, csak akkor sikerülhet igazán! Az első az: legyen olyan képed, mint
Pan An-nak volt; a másik: legyen akkora szerszámod, akár egy szamárcsődörnek; a harmadik:
legyen annyi pénzed, akár Teng Jung-nak volt, a negyedik az, hogy legyél olyan béketűrő, s húzd
úgy meg magad, mint a tű a varrásban, az ötödik végül, hogy legyen rá időd bőséggel!
– Hát az igazat megvallva – dicsekedett Hszi-men Csing –, ami az elsőt illeti, olyan szép nem
vagyok ugyan mint. Pan An, de azért meglehetős. A másodikra csak azt mondhatom, hogy még
süvölvény koromban is derék egy teknősbéká-val rendelkeztem! Pénzem az van bőséggel; tűrni, azt
igen tudok: négyszázat is rám verhetnek, s nem jut eszembe, hogy egyszer is visszaadjam, időm

meg aztán igazán van! Segíts rajtam, öreganyám, busásan meghálálom!
– No, ez mind igaz – mondta Vang néni de van még egy hatodik is, amin füstbe mehet az egész!
– Hát az meg mi?
– Megmondom én egyenest, ne orrolj meg érte! A szerelem gerjesztésének meg kell adni az árát,
ez a bökkenő! Tudom, hogy világéletedben szűkmarkú ember voltál, nem szórod a pénzt csak úgy
bolondjára, hát ez a nagy nehézség! – nyelvelt a vénasszony.
– No, ezt a bajt könnyen megorvosolhatjuk! – legyintett Hszi-men Csing. – Ezt aztán rád
hagyom, teljességgel!
– No, ha fizetsz, akkor megvan a tervem, összehozlak ezzel a tyúkocskával. Csak aztán rám
bízod-e magad?
– Rád bízok én mindent teljesen! Mi lenne a terved?
Késő van már ma – vihogott Vang néni –, gyerünk haza! Egy fél év, vagy mondjuk három hónap
múlva beszélhetünk a dologról!
– Ne hagyj el, öreganyám! – esett térdre rémülten Hszi-men Csing. – Segíts rajtam!
De megijedtél, nagy jó uram! –hahotázott Vang néni. – Kitűnő tervem van pedig! Nincs ugyan
szükségem hadseregre a hadjárathoz, inkább csak Szun Vu mester tanítására fanyalodom, aki az
asszonynépet is csatasorba állította, de tíz az egyhez, hogy beválik! Hát ide figyelj: ez az asszony
szolgáló sorból került férjhez, igen ért a hímzéshez varráshoz. Vegyél nekem, nagyuram, egy vég
fehér damasztot, egy vég finom kék selymet, egy vég hitványabb fehér selymet meg tizenkét lat
vattát hozzá, s hozd el nekem. Én aztán átmegyek hozzájuk, mintha egy kis teát kérnék csak, s azt
mondom a tyúkocskának közben: „Adott nekem egy nagyúr ruhára valót, hogy halotti köntöst
csináltathassak belőle. Nem tudnál nekem valakit találni, aki megvarrná?” Ha rám se pillant erre a
beszédre, akkor vesztettünk, de ha azt mondja, hogy megcsinálja ő maga, akkor tovább mehetek.
Akkor meghívom magamhoz, dolgozzon, itt. Ha erre azt feleli, hogy inkább otthon, akkor megint
vége van a dolognak, de ha azt feleli, hogy eljön örömest, akkor folytatom a dolgot. Készítek egy
kis bort, süteményt, ezt-azt, megkínálom vele. Te ekkor még ne gyere el, mert ha a második nap
azzal állít be, hogy mégis inkább odahaza dolgozna, akkor úgyis fuccsba ment az egész. De ha
másnap is eljön, te még akkor se gyere, hanem várd ki a harmadnapot, akkor állíts be jámbor
képpel, köhögj egyet előbb az ajtó előtt. Én majd szaladok ki s mondom: „Miért kerülöd. el a házam
táját?” … s betessékellek nagy szívességgel. Persze, ha a jöttödre feláll és elfut, nem foghatom
ott… de ha ott marad, akkor megyek tovább! Azt mondom a tyúkocskának, amint ott üldögélünk
hármasban: „Ez az én kegyes jótevőm, akitől a ruhára valót kaptam!”, s kezdelek dicsérni agybafőbe, meg hogy ő is neked köszönheti a munkáját. Ha erre csak hallgat, akkor felsültünk, de ha
mond rá valamit, akkor én azzal folytatom, hogy: „Bizony igen nagy segítségemre van nekem ez az
asszonyka! Mert két kegyes jótevőm is van nekem, az egyik a pénzével segít, a másik az erejével. Ti
vagytok az én támaszaim öregségemben.” Aztán hozzád fordulok s mondom: „Nem kéne,
nagyuram, ennek az asszonynak itt egy kis jutalmat hozni buzdításul?” Erre te előveszed a pénzed,
hogy elküldj engem valamit venni. Ha erre elfordul és elfut, megint csak nem tehetünk semmit, de
ha fel se áll, akkor fogom a pénzt, és megyek kifelé, közben odaszólok neki: „Megkérnélek rá, ha
nem esik terhedre, szórakoztasd addig a vendéget.” Ha erre nem marad, megint csak nem
akadályozhatom meg, de akkor meghozom a holmit, leteszem az asztalra, és azt mondom neki:
„Hagyd most egy kicsit a munkát, igyunk egy csészécske bort, telik a nagyuram pénzéből!” Ha erre
nem akar, hanem elmenne, megint csak be van fejezve a dolog, de ha csak szóval tiltakozik, akkor
itatni kezdem. Ivás közben aztán szépen terelgetem a beszédet erre-arra, de egyszer csak

előhozakodok azzal, hogy elfogyott a bor, és kérlek téged, hogy hozzál. Te meg engem kérsz meg,
hogy én hozzak. Én aztán úgy teszek, mintha borért mennék, de közben rátok zárom az ajtót. Ha
erre megharagszik s menekülni akar, megint csak végeztünk a dologgal, de ha nyugton marad,
akkor már közel vagyunk a győzelemhez! Ez aztán a legnehezebb! Ott vagytok ketten, te elkezded
csendesen szép szavakkal… nehogy indulatba gyere, vagy hadonásszál kezeddel-lábaddal, mert azt
nem engedem! Csinálj úgy aztán, mintha köntösöd ujjával lesodortad volna az evőpálcádat a földre,
nyúlj le utána, de közben fogdosd meg a lábát. Ha aztán segítségért kiált, én beszaladok, és
megmentem tőled, de akkor füstbe ment megint csak az egész! De ha nem sikoltozik, akkor…
akkor nyert ügyed van, tied a győzelem! No, mit szólsz hozzá?
– Hát a hősök csarnokába ezért nem kerülne ugyan a képed – nevette el magát Hszi-men Csing
–, de kiváló terv!
– A tíz ezüstöt aztán el ne feledd!
– Egy narancs héjáért hogy feledhetném el a Tungting tavát? – felelte mosolyogva Hszi-men
Csing. – Aztán mit gondolsz, hány napba kerül?
– Már ma estére lesz valami! Még ma átmegyek hozzá, hogy a férje nincs otthon, csak küldd el a
selymet!
– Bízom benned teljességgel! – nyugtatta meg Hszi-men Csing, azzal búcsút vett a
vénasszonytól, s ment, hogy elintézze a dolgot.
Megvette a selymeket, becsomagoltatta odahaza, s öt ezüst kíséretében elküldötte Vang néninek.
Az meg sietett egyenest Aranylótuszhoz, a hátsó kapun át. Az persze nagy szívességgel tessékelte
fel az emeletre.
– Miért nem jössz hozzám teázni, leánykám? – kezdte Vang néni.
– Nem voltam mostanában valami jó kedvemben, de meg lusta is voltam hozzá.
– Nincs itt nálatok a háznál egy kalendárium? Add már ide, hadd kukkantsak bele, hadd
választhassak egy jeles napot ruhavarrásra.
– Micsoda ruhát varrnál te, öreganyám? – csodálkozott Aranylótusz.
– Látogat már engem mindenféle kórság – nyögdécselte a vénasszony –, félek én már a magas
hegytől, a mély víztől, meg akarom már csináltatni a halotti köntösöm! Megszánt egy szomszédbeli
gazdag úr, s megajándékozott a rávalóval, otthon hever az nálam több mint egy éve már, de sose
jutottam hozzá. Most aztán, hogy érzem, hogy csak romlik az egészségem, ebben a szökőhónapban
rászántam volna két napot, megcsináltam volna, de úgy tele voltam dologgal, meg nem is akarózott!
Ki se mondhatom, hogy kínlódok vele!
– Talán nem lenne kedved szerint, öreganyám – mosolyodott el kedvesen Aranylótusz –, de ha
nem röstellnéd, megcsinálnám én neked azt a ruhát!
– Ha a te drágalátos kezecskéd varrná meg – áradozott a vénasszony, elfojtva diadalmas
mosolyát –, még a halál is jobban esnék majd benne! Hallottam én már, milyen ügyesen bánsz a
tűvel, cérnával, csak éppen nem mertem szólni.
– Ugyan, mi van abban? Megcsinálom én, ha kell! Majd a naptárból kinézetem egy tudós
emberrel, mikorra esik egy megfelelő jeles nap, s hozzá is látok!

– Te vagy az én szerencsecsillagom, lelkecském – hízelkedett a vénasszony. – Ó, minek
válasszunk napot, ha te csinálod? Aztán kérdeztem is valakit a minap már, hogy nézze meg nekem,
s azt mondta, hogy a holnapi nap éppen alkalmas lenne, de én akkor aztán abban voltam, hogy nem
számít az, s nem ügyeltem vele többet.
– A halotti ruhához pedig az nagyon fontos! – csapta össze kezét Aranylótusz. – Más nap el se
kezdhetnénk!
– No hát akkor, kedveském, csak holnap lehet, gyere majd át hozzám.
– Nem lehetne áthozni hozzánk?
– Szeretném látni, lelkecském, hogyan ügyeskedsz, meg aztán nincs, aki vigyázzon nálam a
házra.
– No jó, akkor holnap reggeli után átmegyek – egyezett bele Aranylótusz. Vang néni nagy
hálálkodással búcsúzott tőle, s vitte is a hírt Hszi-men Csingnek, hogy felkészülhet. Másnap reggel
aztán tisztára takarította a lakását, fonalat vett, teát főzött, úgy várta Aranylótuszt. Az meg, hogy
férje kiment a kapun, már eresztette le az ajtófüggönyt, s jött is a hátsó ajtón. Vang néni boldogsága
nem ismert határt. Leültette, kínálta teával, fenyőmaggal, dióval, aztán tisztára súrolta az asztalt, s
előszedte a varrnivalót. Aranylótusz megvette a mértéket, kiszabta a selymet, s nekilátott a
varrásnak.
– Micsoda ügyes kezecskéd van! – dicsérte folyvást a vénasszony. – Megéltem már hatvanhetven évet, de ilyen ügyes varrónőt még nem láttam! – Délben aztán Vang néni megterített, s
kínálta étellel, borral, aztán megint nekilátott Aranylótusz a varrásnak. Este aztán összeszedte a
holmiját s ment haza.
Vu Ta éppen jött haza.
– Hol ittál te? –kérdezte gyanakodva, látván az asszony kipirult arcát.
– Vang néni kért meg arra, hogy varrjam meg a halotti ruháját, s délben megkínált egy kis
süteménnyel.
– Hát azt ne fogadd el! Meglehet még, hogy kérünk mi is tőle valamit majd! Ha meg is kért,
hogy varrjál neki, de enni gyere haza, ne terheld őt vele. Vagy pedig, ha holnap átmész, vigyél pénzt
magaddal, s viszonozd kedvességét. „Jobb a közeli szomszéd a távoli rokonnál”, tartja a
közmondás, nehogy valami illetlenséget cselekedj! Ha nem fogadná el, akkor meg hozd haza a
munkát, s majd elviszed neki, ha kész lesz.
Másnap reggel persze folytatta Aranylótusz a varrást Vang néninél, de amikor elérkezett a délidő,
előhúzott egy köteg pénzt, s nyújtotta át a vénasszonynak:
– Hozzál nekem, öreganyám, egy kis bort!
– Hát ez meg mire jó? – méltatlankodott Vang néni. – Nekem dolgozol, és még te költenéd a
pénzed?
– Az én oktalan férjem parancsolta – mentegetőzött Aranylótusz. – Ha nem tudod elfogadni,
öreganyám, akkor haza kell vigyem a munkát, meghozom, ha kész lesz!
–– A te férjed urad igazán érti a módját! – mondta sebesen a vénasszony. – Elfogadom én, ha
mondod! – s szaladt is teljesíteni a megbízást, mert félt, hogy különben elrontja a dolgot. Hozott

finom bort, ínyencfalatokat, ritka gyümölcsöket, s traktálta velük vendégét.
Tudjátok meg, kedves hallgatóim, az asszonyok közül széles e világon, még a legokosabbak
közül is, kilenc a tízből ellágyul az ilyen aprócska kedveskedésektől, s enged a szavatoknak!
No de ne szaporítsuk a szót. Harmadnap, alighogy elment Vu Ta, Vang néni már szaladt is át
hozzájuk, s vitte át magával Aranylótuszt. Nekiláttak a varrásnak, teázgatásnak, délfelé járt már az
idő. Hszi-men Csing közben alig várta már, hogy eljöjjön az ő órája. Új fejkendőt kötött a fejére,
csinosan felöltözködött, magához vett négy-öt ezüstöt, s elindult a Bíborkő utcába. Nagyot köhintett
a teázó előtt:
– Régen láttalak már, öreganyám! – kiáltott be az ajtón.
– Ki az? – kiáltott ki a vénasszony színlelt meglepetéssel.
– Én vagyok csak.
Vang néni szaladt a vendég elébe, s nagy ujjongással fogadta:
– Hát te vagy az, kegyes jótevőm! – áradozott. – Éppen jókor jöttél, kerülj csak beljebb! – azzal
már húzta is be a kabátja ujjánál fogva, és bemutatta Aranylótusznak:
– Ez az én jótevőm, aki ezt a ruhára valót adta! – dicsekedett. Hszi-men Csing hangos szóval
köszöntötte az asszonyt. Az meg halk tízezerszeres boldogságkívánással viszonozta.
– Látod – fecsegett tovább Vang néni, Hszi-men Csingnek mutogatva a varrást – itt hevert ez már
több mint egy éve. Nem jutottam hozzá, most meg ez az ügyes kezű asszonyka megcsinálja nekem
jó szívből! De jár is ám a kezében a tű, akár a motolla! Ilyen szoros, ilyen csinos varrást nemigen
látsz még egyet, nézd csak meg!
– Ugyan honnét tanulhatta ez az asszonyka ezt a mesterséget, hogy ilyen szépen varr? – kezdett
áradozni Hszi-men Csing is. – Mintha tündérkezek varrták volna!
– No, ne gúnyolódjék uraságod! – nevetett zavartan Aranylótusz.
– Hová való ez az asszonyság, ha szabad kérdeznem? – fordult most Hszi-men Csing Vang
nénihez.
– Találd ki, nagyuram! – hamiskodott a vénasszony.
– Ugyan honnét találjam ki!
– Hát a szomszéd Vu Ta felesége! – nevetett Vang néni: –Nem emlékszel rá, hogy fejbe ütött a
minap? Ej, már meg is feledkeztél róla!
– Ne is emlékezzék vissza rá, nagyuram – öntötte el a pirosság Aranylótusz arcát – arra az
ügyetlenségemre!
– Ugyan, miket mondasz! – szabadkozott Hszi-men Csing.
– Igen nyájas úr ám őkegyelme – súgta oda Vang néni Aranylótusznak –, biztosan nem is
emlékszik már rá, mert áldott egy jó ember!
– Szóval te vagy a Vu Ta felesége? – kérdezte közömbösen Hszi-men Csing. – Nem is ismertelek
meg! De a férjedet ismerem, példás, rendes ember! Ahogy ott árul az utcán, nem károsítana meg

senkit a világért, inkább még ő ad kölcsön, olyan jó természetű! Ritkán találni még egy ilyen
embert!
– Tudnivaló dolog! – kottyant bele Vang néni. – Amióta meg férjnél van ez az asszonyka, akármi
is van, mindenben követi a szavát!
– Ugyan, haszontalan ember ám ő! – mondta bosszankodva Aranylótusz. – Ne űzz gúnyt
belőlünk, uram!
– Tévedsz, asszonyság! – magyarázta Hszi-men Csing. –”A lágyság az élet gyökere, a
keménység a romlás szülőanyja” – mondja a bölcs. Ha én a férjed derekasságát dicsérem, annyi az
csak, mint egy csepp víz a tízezer ölnyi mély tengerben!
– Bölcsen szóltál! – sietett segítségére a vénasszony.
Hszi-men Csing zengte még egy darabig Vu Ta dicséretét, azzal átült szembe Aranylótusszal.
– Tudod-e, ki ez az úr? – kérdezte Vang néni.
– Nem tudom én! – rebegte Aranylótusz.
– Hát ő egy igen gazdag úr ám! Bejáratos még a kerületi mandarinhoz is, pénze, kincse
tömérdek, patikája van ott a hivatal mellett. Annyi pénze van, hogy még tán a Göncölszekérre se
férne fel, a magtárában meg annyi a rizs, köles, hogy már rohad, de a veres szemű az arany ám, a
fehér az ezüst, a kerek az igazgyöngy, a fényes az meg éppenséggel tiszta gyémánt! Van aztán még
neki orrszarvú szarva, elefánt agyara – zengte a vén kerítőnő Hszi-men Csing dicséretét, nagyokat
lódítva. Aranylótusz csak lehajtotta fejét, s varrt szorgalmasan. Hszi-men Csing, ahogy elnézte,
egyre jobban megkívánta, már alig bírt magával. Vang néni pedig behozott közben két csésze teát
kettőjüknek:
– Szórakoztasd egy kicsit a vendég urat, leánykám! – mondta, s látta már, ahogy a teát itták,
hogy Hszi-men Csing néma hódolata nem maradt hatás nélkül. Megsimította kezével arcát, s Hszimen Csing megértette Vang néni e jeladásából, hogy jól halad a dolog.
– Ha nem jöttél volna, nagyuram – kezdte rá a vénasszony, én nem is mertelek volna hívni, de
hát a sors így rendelte, meg éppen jókor is jöttél. „Nem teher az egy vendég két házigazdával” –
tartja a közmondás! Te pénzt adtál nekem, ez az asszonyka meg a munkáját. Nem akarnék a
terhedre lenni, nagyuram, de hogy ez az asszonyka itt van, légy te most a gazda, s lásd vendégül
helyettem, amiért ilyen szépen dolgozik nekem!
Hszi-men Csing már vette is elő a pénzét. Aranylótusz tiltakozott, de csak úgy, ültő helyében.
Vang néni meg ment kifelé már a pénzzel, visszaszólt neki:
– Ha nem terhelnélek, mulattasd addig a vendégünket.
– Megyek akkor én is, öreganyám! – szólt Aranylótusz ijedten, de azért nem mozdult. Úgy
történt minden, ahogy kitervelték. Hszi-men Csing majd elnyelte szemével Aranylótuszt, az meg
lopva oda-odanézett rá, s kezdett ám az ő szíve is hajlani a férfi felé – de azért csak lehajtotta
megint a fejét, s varrt tovább.
Megjött Vang néni nemsokára egy kövér kacsával, sült hússal, finom gyümölccsel. Megterített
szépen.
– Hagyd most a varrást – szólt oda Aranylótusznak –, igyunk egy kicsit.

– Tegyél kedved szerint, öreganyám – tiltakozott Aranylótusz ––. mulass a vendég úrral, de én
nem tehetem! – de azért nem mozdult.
– Hogy mondhatsz már ilyet, mikor éppen neked hoztam az egészet? – zsörtölődött Vang néni,
azzal már terített is három személyre.
– Fenékig! – emelte Hszi-men Csing a csészéjét, tele borral.
– Köszönöm, uram, kedvességedet! – mosolyodott el Aranylótusz.
– Jó ivó ez az asszonyka, tudom én! – kotyogott a vénasszony. – Megiszik még egy pohárral is!
– Töltsél hát neki! – emelte az evőpálcáit Hszi-men Csing. Meg is ittak egyhamar három
csészével, Vang néni ekkor kiment bort melegíteni. Hány zsenge tavaszt számlálsz, asszonyom, ha
szabad kérdeznem? – érdeklődött Hszi-men Csing, amint magukra maradtak.
– Már huszonharmadik évemet fecsérelem.
– Akkor az én ostoba fejem öttel idősebb nálad – udvariaskodott Hszi-men Csing.
– Az eget méred a földhöz, uraság! – adta vissza a bókot Aranylótusz. Vang néni, aki közben
visszatért, elragadtatásba tört ki:
– Milyen finom kis asszonyka! Lám, nemcsak a varráshoz ért, de ismeri a bölcseket is!
– Ezen még vitatkozni se lehet! – tódította Hszi-men Csing. – Szerencsés ember Vu Ta!
– Nem akarom én azt mondani, hogy így vagy úgy – fűzte tovább Vang néni a szót –, de hiába
van a te házadnál annyi asszony, nagyuram, nem érne fel ővele egyik se!
– Nehéz is lenne erről csak pár szóban beszélni! – sóhajtott Hszi-men Csing. – Nincs nekem
szerencsém, nem akadtam még kedvemre valóra!
– De a megboldogult hites feleséged az derék asszony volt! – fonta tovább a hálót Vang néni
Aranylótusz körül.
– Ne is emlegesd! – mímelte az elérzékenyedést Hszi-men Csing. – Nem is szakadt a fejemre a
ház gondja az ő életében, úgy, mint most! Mert hiába etetek én három, öt, hét asszonyt a házamnál,
nem csinálnak azok semmit!
– Mennyi ideje halt meg boldogult feleséged? – kérdezte kíváncsian Aranylótusz, de némi
részvéttel.
– Beszélni se szeretek erről! Alacsony sorból vettem el, de olyan tűzrőlpattant, helyre
gazdasszony volt, hogy mindent elintézett helyettem a házban! Három éve, hogy meghalt, úgy áll az
egész ház, tővel-heggyel összehányva! Minek is járok én ide? Hát azért, mert otthon egyre csak
csetepaté, veszekedés!
– Hát ne haragudj, nagyuram, hogy megmondom egyenest – játszotta az igazságos jóbarátot a
vénasszony –, de a megboldogult nem bánt olyan ügyesen a tűvel cérnával, mint ez a Vuné!
– Úgy is van. És szó, ami szó, azért ilyen csinos se volt!
– Aztán nagyuram – vihogott Vang néni –, miért nem hívod el a babáidat a keleti utcából ide
teázni hozzám?

– Csang Hszi-hszit, azt a kis énekeslányt? – legyintett fitymálva Hszi-men Csing. – Nem
kedvelem én azt a rosszfélét!
– De Li Csiao-csiaóval már rég jóba vagy! – ingerkedett Vang néni tovább.
– Hát igen, házamba is fogadtam! De lenne csak olyan, mint Vuné, menten hites feleségemmé
tettem volna már!
– De ha már ez az asszonyka így beletalál az ízlésedbe, nagyuram – jegyezte meg kajánul a
vénasszony –, mi akadálya lenne, hogy a házadhoz vedd?
– Meghalt már apám is, anyám is, én vagyok az úr a házban! – felelte gőgösen Hszi-men Csing.
– Nem merne egy mukkot se szólni senki se!
– No de én csak tréfálkoztam – adta alább színleg Vang néni –, miért is lenne olyan sürgetős ez
az elhatározás?
– Nem tesz az semmit – nyájaskodott Hszi-men Csing –, csak én már nem álltam meg, hogy ki
ne panaszkodjam magam!
– De jó ez a bor! – ugrott fel Vang néni egyszerre. – Kár, hogy már fogytán van. Ne haragudj,
nagyuram, de ne menjek el egy kis borért?
– Van még nálam pénz – vette elő Hszi-men Csing –, ha iszunk még, hozzál csak, én fizetem!
Vang néni nagy hálálkodva indult is, odasandítva Aranylótuszra. Látta, hogy az asszonyt már
alaposan feltüzelte a bor, s hogy jól oda is fülelt kettőjük beszédére, noha csak hallgatott mindvégig,
lehorgasztott fővel. Visszafojtva hát mosolyát, így szólt a vénasszony:
– No, elszaladok akkor egy flaskó borért, te meg, lánykám, mulattasd addig a vendéget. Van még
valamicske maradék bor odakint, igyatok addig.
– Nem lenne ez rendjén való, hogy itt maradjak – motyogta Aranylótusz, de helyén maradt. Vang
anyó meg már ment is, s bezárta az ajtót maga mögött.
Hszi-men Csing, egyedül maradván szíve vágyával, a bor által tüzelve, ostromolni kezdte
szerelmes szavakkal. Köntöse ujjával közben lesodorta egyszer csak evőpálcáját az asztal alá. S
ilyen a sors meg a ravaszság: az evőpálca épp az asszonyka lábához esett. Hszi-men Csing lehajolt,
hogy felvegye, s meglátta a két hegyesorrú cipőcskébe bújtatott pici lábat. Nem is nyúlt bezzeg a
pálcái után, csak megfogta gyengéden a szép, hímzett cipőcskét.
– Ne illetlenkedjél, nagyuram! – kacarászott Aranylótusz. – Csak nem akarsz elcsábítani?
– Egyetlen vágyam, hogy az enyém lehess! – borult térdre előtte Hszi-men Csing. Aranylótuszt
gyengéden karjaiba vette, s fölemelte, s ott, Vang néni szobájában, levetvén ruháikat, megoldván
övüket, közös párnán fekve, örültek egymásnak.
Kiadta már a felhő magából az esőt, s éppen öltözködtek volna, amikor Vang néni egyszer csak
betoppant:
– Nahát, szép dolgokat műveltek ti itten! – kiáltotta haragosan. Igen megrettent a szerelmespár, a
vénasszony azonban tovább prézsmitált:
– Derék dolog, mondhatom! Elhívlak ide varrni, s közben legényt szerzel magadnak! Ha a férjed
megtudja, a végén meg engem okol érte! De megyek is, hogy magam mondjak el mindent neki,

jobb is lesz!
– Irgalmazz, öreganyám! – kapta el kétségbeesve Aranylótusz a kifelé induló Vang néni kabátját.
– Ne olyan hangosan, öreganyám! – ijedezett Hszi-men Csing is.
– Hát ha azt akarjátok, hogy megkegyelmezzek nektek, teljesítsétek egy feltételemet! –
vigyorgott kajánul Vang néni.
– Akár tízet is! – sietett a válasszal Aranylótusz.
– Egyezzünk meg akkor, hogy ha ezentúl mindennap, a férjed tudta nélkül szolgálatára leszel az
uraságnak, akkor békén hagylak… de ha egy nap nem jössz, akkor tüstént szólok Vu Tának!
– Ígérem! – rebegte Aranylótusz.
– Te pedig, Hszi-men Csing uram – folytatta Vang néni –, neked nem kell, hogy sokat mondjak.
A dolgunkat bevégeztük, te se szeged meg a szavad, mert különben akkor is szólok Vu Tának!
– Legyél nyugton, öreganyám, nem fog hibádzani semmi!
Erre aztán mindhárman nekiláttak a frissen hozott bornak, majd pedig Aranylótusz hazament,
hogy otthon legyen, mire a férje megjön.
– No, derék munka volt! – felelte Hszi-men Csing elragadtatással. – Mihelyt hazaérek, küldöm is
neked az ezüstöt! Ne félj semmit, beváltom az ígéretem!
– Hát igen! – mondta jelentőségteljesen Vang néni. – Alig várjuk már a sereget, ha a lobogóit
megláttuk! Mert azt nem szeretném, ha temetés után kellene szaladgálnom a kántornak pénzért!
Nagy vidáman tért haza Hszi-men Csing. Aranylótusz pedig attól fogva nap nap után hűségesen
járt Vang nénihez, hogy találkozhassék a szeretőjével, tapadt hozzá szerelmében, mint a firnájsz,
úgy hozzánőtt szívével, mintha gyantával ragasztották volna össze őket. De bizony, igaza van a régi
mondásnak, hogy „a jó hír a kapun se jut ki, de a rossz az ezer mérföldre is elmegy”! Fél hónap se
telt bele, tudta már az utcában az egész szomszédság a dolgot, csak éppen szegény, elbolondított Vu
Ta nem.
Itt azonban megint csak elágazik a történet. Volt ott a helységben ugyanis egy tizenöt-tizenhat
éves legényke. Csiao lett volna a becsületes családi neve, de merthogy az apja Jüncsouban a
katonaságnál szolgált valamikor, azért mindenki Jün öcskösnek hívta. Az apja élt csak; igen
talpraesett, furfangos gyerek volt, abból élt, hogy gyümölcsöt árult a kocsmákban. Nemegyszer
kapott pénzt ilyenformán Hszi-men Csingtől is. Az egyik nap is, megrakva kosarát hókörtével,
elindult, hogy megkeresse vele bőkezű vevőjét.
– Jün öcskös – mondta neki útja közben egy beszédes kedvű ismerőse –, megmondom én neked,
hol keresd!
– Jó is lenne, ha megmondanád, bátyám – felelt a legényke –, hadd keressek szegény apámnak
vagy negyven-ötven garast.
– Hszi-men Csing úr mostanában Vu Tának, a lepényárusnak a feleségét szedte fel magának –
fecsegte ki az ismerős. –A Bíborkő utcában van találkozásuk nap nap után, Vang néni teázójában. Te
gyerek vagy, bemehetsz hozzájuk nyugodtan!
Jün öcskös megköszönte szépen az útmutatást, fogta a kosarát, s ment a tetthelyre. Vang néni

éppen kint ült a kapu előtt a padkán, fonalat gombolyított.
– Köszöntelek, öreganyám! – hajlott meg előtte Jün öcskös, letévén kosarát.
– Hát te mit akarsz? – nézett fel bizalmatlanul Vang néni.
– Az uraságon akarnék keresni vagy negyven-ötven garast, hogy feltápláljam szegény apámat.
– Micsoda uraságon?
– Tudod te azt, öreganyám, jól!
– No de neve csak van!
– Van ám neki, mégpedig dupla!
– Micsoda dupla? – tette magát bosszankodva a vénasszony.
– Ne tréfálkozz velem, öreganyám! – kezdett türelmetlenkedni a legényke. – Hszi-men Csing
urasággal volna beszédem! – s már ment is befelé, az öregasszony azonban útját állta.
– Hová mennél, te majomfajzat! Van, ahová mehetsz, de ide nem!
– Csak szólni akarok neki!
Nincs az én házamban semmiféle Hszi-men Csing uraság, te mohó majomfajzat!
– Miért akarsz csak te nyerni rajta? – méltatlankodott Jün öcskös. – Engedhetnéd, hadd
csurranna egypár cseppel nekem is r Értem én ám a dolgot!
– Mit is érthetsz ugyan te, te majomkölyök! – szidta a vénasszony.
– Te bizony, még kagylóhéjjal, fakanállal is összekaparnád az ételt, nehogy egy csepp is kárba
vesszék! – vágott vissza a legényke. – Másnak nem hagynál egy cseppet se! Megmondom biz én,
amit tudok, de akkor aztán közibénk vág a lepényárus!
– Te telhetetlen, ocsmány majomfajzat – dühöngött rémültében a vénasszony –, az én házamba
jöttél szellenteni?
– Hát ha én majomfajzat vagyok, akkor te meg egy vén szuka vagy!
Vang néni mérgében mellen ragadta Jün öcsköst, s püfölni kezdte.
– Miért versz? – kiabálta a legényke.
– Te bitang majom – szidta a vénasszony –, kiabálj csak, még kapsz a képedre egyet!
– Te vén ringyó! – bömbölte a legényke. – Mit verekedsz ok nélkül?
Vang néni szitkozódva, ütlegelve hajtotta végig az utcán. Elhullajtotta a kosarát is a legényke, s
gurultak a körték szanaszét. Jün öcskös átkozódva, bömbölve menekült, úgy kapkodta össze közben
a szétgurult körtét.
– Te vén ringyó! – rázta az öklét Vang néni háza felé. – Majd adok én neked ezért! Ne hidd, hogy
nem megyek, s nem mondom meg neki! – Fogta a kosarát, s elindult, hogy megkeressen valakit.

Mert hát
Ami történt, arra pedig
Csúfos bukás következik.
Mivelhogy
A rókát, a nyulat fészkéből riasztják,
Fel is zavarják a gerlicepár álmát.
Hogy aztán kihez indult Jün öcskös, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A HUSZONNEGYEDIK FEJEZET
amelyben Vang néni bűnre viszi Hszi-men Csinget,
s bujálkodó felesége megmérgezi Vu Tát
Ott tartottunk, hogy Jün öcskös, amint Vang néni elverte, nem tudván visszaadni neki a kölcsönt,
nagy dühösen összeszedte körtéit, s elszaladt, hogy megkeresse Vu Tát. Két utcával arrább aztán
éppen látta, hogy jön szembe, nagyban árulgatván lepényeit.
– De meghíztál, bátyám, mióta nem láttalak! – állott elébe.
– Mitől kövéredtem volna én meg? – hökkent meg a lepényárus. – Ilyenforma vagyok én
mindig!
– Korpát vettem volna a minap – ingerkedett tovább a legényke –, de nem kaptam sehol. Azt
mondták aztán, nálatok van bőséggel!
– Nem tartok én baromfit! – mondta Vu Ta csodálkozva. – Honnét lenne hát korpám?
– Hol hizlaltak meg akkor ilyen szép hájasra? – folytatta Jün öcskös a gúnyolódást. – Menni még
bírsz tőle, az igaz, de mit szólsz hozzá majd, ha a tepsibe kerülsz?
– Mit gúnyolódsz velem, ebadta majomkölyke? – jött méregbe Vu Ta. – Nem csal meg engem az
én feleségem senkivel, hogyan lennék én hizlalt kácsa, megcsalt férj?
– Hát senkivel nem, de valakivel igen!
– Kivel? – ragadta galléron Jün öcsköst Vu Ta.
– Máris huzakodsz velem, ha csak egy kicsit piszkállak! – panaszkodott a legényke –, de annak a
bal felől lévőjét nem mernéd leharapni!
– Mondd meg nekem, ki az, kedves öcsém – fogta Vu Ta kérőre a dolgot –, kapsz érte tíz
lepényt!
– Lepénnyel nem segítesz a dolgon! – jegyezte meg fitymálva a legényke. – Fizess nekem három
csészével, akkor megmondom!
– No, ha iszol, akkor gyere velem! – s betértek egy kis kocsmába. Vu Ta letette áruját, elővett
néhány lepényt, bort, húst hozatott, s kínálni kezdte váratlan vendégét.
– Ne töltsd tele annyira a csészét – finnyáskodott tovább Jün öcskös –, de a húsból hozathatsz
még!
– Mondd már meg, drága öcsém! – sürgette Vu Ta.
– Csak ne sürgess! – intette le a legényke. – Várd meg, amíg megeszem, megiszom, majd akkor
megmondom. Egyet se félj, majd én kézre is kerítem neked!
– No, mondd már! – türelmetlenkedett Vu Ta, amint a legényke végére ért az evésnek, ivásnak.
– Hát … tapogasd csak meg ezt a búbot itt a fejemen! – kezdte Jün öcskös.
– Hát ezt hol szerezted? – hökkent meg a lepényárus. – Elmondom: elindultam ezzel a kosár

körtével felkutatni Hszi-men Csing urat, hogy egy kis pénzhez jussak. Nem leltem sehol. Egyszer
aztán mondja valaki az utcán, hogy „ott szűri az össze a levet Vangnénál, a teázóban, Vu Ta
feleségével, odajár mindennap”! Reméltem, hogy keresek vagy negyven-ötven garast, de az a vén
szuka Vangné nemhogy nem engedett be, hanem még jól végig is vert rajtam s kidobott. Erre aztán
elindultam, hogy megkeresselek. Azért is bosszantottalak fel az elébb, mert ha fel nem hergellek,
bizony nem kérdezed meg!
– Aztán igaz ez? – hitetlenkedett Vu Ta.
– No, itt van már megint! Ez aztán egy bugyuta alak, mondhatom! – háborodott fel a legényke. –
Azok ott ketten vígan élik világukat, csak azt lesik, hogy te elmenjél hazulról, s máris összebújnak
Vangnénál, te meg még kétségeskedel, hogy igaz-e, nem-e!
– Hát szó, ami szó, öcsém – tüzesedett most már bele Vu Ta is –, az asszony minden áldott nap
jár át Vangnéhoz varrni, s mindig piros arccal jön meg, kezdett már nekem nem tetszeni! Biztosan
igazad van? Leteszem ezt a holmit, aztán elmegyünk, rajtakapjuk őket, jó lesz?
– Vénember létedre mégse tudsz semmit! – torkolta le Jün öcskös. – Rettenetes jószág az a vén
szuka Vangné, nem kerülnél ki a keze közül! Aztán meg biztosan van valami titkos jeladásuk: ha
látják, hogy mennél befelé, akkorra már rég eldugták a feleséged! Hszi-men Csing meg hússzor is
megrak téged, míg te őt egyszer, s ha aztán nem kapod rajta, hát hiába veretted magad meg! Pénze
is van, hatalma is van, a végén még bevádol, és a hatóság elé kerülsz miatta, pártfogód nincsen, s
végeznek veled!
– Igazad van, öcsém, végig! – keseredett el Vu Ta. – Hogy állhassak azonban akkor bosszút
rajtuk, az ördögbe?
– Engem is megvert az a vén disznó, s én se állhattam bosszút! De mondok én neked valamit:
menj ma este egy kicsit későbben haza, de ne csinálj semmi hűhót, még a képed se áruljon el
semmit, legyél teljesen olyan, mint máskor. Holnap reggel aztán hozz magaddal egy kicsit kevesebb
lepényt. Én majd várlak az utcán, s ha meglátom Hszi-men Csinget, hogy bemegy, majd kiáltok
neked. Te fogd a holmidat, s várj engem bal felől az ajtó mellett. Én akkorra majd felbosszantom a
vén szukát, biztosan nekem esik. Amint kidobom a kosaram az utcára, te kapd fel, én megfogom a
vénasszonyt, te meg csak ronts be a házba, és kiáltsd ki a gyalázatot. No, mit szólsz hozzá?
– Rajtad áll a dolog, kedves öcsém! – hálálkodott meghatottan Vu Ta. – Itt van egy kevéske pénz,
vegyél magatoknak eleséget rajta! Holnap akkor jó korán várj a Bíborkő utcában!
A legényke eltette a pénzt, néhány lepénnyel együtt, s távozott. Vu Ta is fizetett, és indult még
árulni egyet. Úgy volt az, hogy a felesége ez idő tájt szidta, gúnyolta Vu Tát, százféleképpen is
csúfot űzött belőle. Pár nap óta meg éppenséggel semmi illemet, erkölcsöt nem ismert már, úgy
nekiment, ha hazaérkezett. Így esett ez most is, hogy Vu Ta hazatért, de ő csak úgy tett, mint
máskor, tűrte szó nélkül.
– Te ittál? – kérdezte egyszer csak közben az asszony.
– Igen, a vevőimmel vagy három pohárral – felelte közömbösen Vu Ta. Aranylótusz gyanútlanul
elébe adta a vacsorát, több szó nem is esett aznap este. Másnap, reggeli után, Vu Ta csak három
tálcával rakott lepényt a kosarába. Aranylótusznak már Hszi-men Csingen járt az esze, oda se ügyelt
rá. Vu Ta elindult körútjára, Aranylótusz meg alig várta, hogy menjen, sietett Vang nénihez.
Vu Ta sietett ki az utcasarokra, s éppen Jün öcskösbe ütközött, aki várta már, kosarával a
kezében.

– No, hogy áll a dolog? – kérdezte Vu Ta.
– Korán van még. Eredj, árulj még egyet. Amikor aztán már gondolod, hogy megjött, állj oda az
ajtó mellé bal felől.
Vu Ta elindult üzleti körútjára, ahogy Jün öcskös tanácsolta, de száguldott is, mint a futó felhő.
Alig várta hogy visszaérjen kis barátjához. Az még csak a lelkére kötötte, hogy amint a kosarat látja
kirepülni, törjön be egyenest. Vu Ta hamarosan jött is már visszafelé, Jün öcskös megfogta a
kosarát, s nagy hangosan berontott a teázóba:
– Hej, te vén disznó! – harsogta. – Miért vertél meg tegnap?
– Te hitvány majom! – pattant fel Vang néni, s kitört belőle a természete. – Semmi közöm
hozzád, minek jössz ide pocskondiázni engem!
– Hát pocskondiázlak is, tevén szajha, te kapuőrző véreb, eregetheted a büdös szavaidat! –
vagdalt hozzá keményen a legényke.
Vang néni nagy dühösen felugrott, s megragadta Jün öcsköst, hogy megint jól ellássa a baját.
– No, üssél hát! – hepciáskodott a legényke, s dobta ki kosarát az utcára. Amint azonban a
vénasszony éppen nekiment volna, derékon kapva Vang nénit, keményen belerohant fejjel a hasába,
úgyhogy csak a fal óvta meg a hanyattvágódástól, aztán nyomta a falhoz teljes elkeseredéssel.
Megnyugodva látta, hogy Vu Ta, felfogva ruháját, jön be nagy sebesen. Vang néni meglátva a férjet,
ugrott volna elébe, hogy visszatartsa a beljebbhatolástól, de olyan keményen fogta a legényke, hogy
nem szabadulhatott.
– Jön Vu Ta! – kiáltott hát figyelmeztetésül. Aranylótusz bent a szobában azon módon rohant az
ajtóhoz, hogy nyomja kifelé teljes erőből, Hszi-men Csing meg ijedtében bemászott az ágy alá.
Döngette, nyomta Vu Ta az ajtót befelé, de csak nem bírta kinyitni.
– Derék dolgot műveltetek! – kiabált elkeseredett tehetetlenségében. Aranylótusz meg, nyomva
az ajtót teljes erejéből, csak félhangon szitkozódott dühében és rémületében.
– Bezzeg hogy járt a szád máskor, hogy így meg úgy értesz az öklözéshez, verekedéshez, most
meg hogy baj van, nem veszem semmi hasznod! Egyszerre berezeltél ettől a papírtigristől!
Ezzel Hszi-men Csingnek akarta tudtára adni, hogy üsse le Vu Tát s meneküljön. A csábító meg
is értette rögtön: kikászolódott az ágy alól, s kitárta az ajtót, hangosan bömbölve:
– No üss, ha mersz!
Vu Ta éppen nekiment volna, amikor Hszi-men Csing jobb lábas rúgása telibe találta. Apró
termetű lévén, a gyomrának szánt rúgás a szívgödrét érte, s azonnal elvágódott, ellenfele pedig
szaladt, menekült. Jün öcskös is látva, hogy balul ütött ki a dolog, elengedte a vénasszonyt.
A szomszédok, félvén Hszi-men Csing bosszújától, nem mertek a dologba avatkozni. Vang néni
támogatta fel a végén Vu Tát, s látva, hogy vér ömlik a száján, s az arca halottsápadt, hívta gyorsan
Aranylótuszt, s fellocsolták, aztán felkapták ketten, hazavitték, lefektették.
Másnap Hszi-men Csing, megtudakolván, hogy a dolognak nem lett folytatása reá nézve, jött
megint, mint rendesen, hogy együtt lehessen szeretőjével. Remélte titokban, hogy Vu Ta elpusztul.
Feküdt is az szegény öt napot aztán, s csak nem bírt felkelni. De nem is kapott a feleségétől egy
csésze levest, de még egy korty vizet sem, hiába nyöszörgött, Aranylótusz rá se hederített, csak

felpiperézte magát mindennap s ment el, jött vissza aztán este kipirult arccal. Vu Ta még az
eszméletét is elvesztette párszor, senki nem volt, aki gondolt volna vele.
– A magam kezével fogtalak ott bujálkodás közben! – nyöszörögte egyszer vádló hangon a
feleségének. – A szeretőd úgy megrúgott, hogy se élek, se halok, ti pedig közben élitek világotok!
Meg is halhatok már, nincs erőm, hogy veletek szembeszálljak, de az öcsém természetét, azt
ismerheted! Azt hiszed, békén hagy, ha megjön? Ha megkönyörülsz rajtam és felápolsz – fogta
kérőre a hangját –, egy szóval se említem neki a dolgot; mikor megjön, de ha magamra hagysz,
majd ő fog a fejetekkel beszélni!
Aranylótusz nem felelt egy szóval se, csak kifordult az ajtón. Elmondta a fenyegetőzést Vang
néninek és Hszi-men Csingnek. Hszi-men Csing úgy érezte magát, mintha jégverembe dugták volna
hirtelen:
– Ajjaj! – sopánkodott. – Ismerem én a tigrisölő Vu Szungot, a legjobb vitéz a vidéken! Hogy
szerelembe estem veled, csak rajtad járt az eszem, ezzel nem is gondoltam! Hát most mit tegyünk?
– Hát ilyet én még nem láttam! – vihogott kegyetlenül Vang néni. – Te csak a kormánynál
kuksolsz; a hajót én hajtom, mégis én nem félek semmitől, te meg azt se tudod, hova tegyed kezedlábad ijedtedben!
– Hiába vagyok én férfi – mentegetőzött Hszi-men Csing ebben a szorultságban már nem tudom
bevonni a vitorlát! Segíts rajtunk, öreganyám, hárítsd el a bajt fejünk felől!
– Mondjátok meg nekem: hosszan akartok-e lenni férj, feleség, vagy pedig röviden? – tette fel a
kérdést a vénasszony.
– Mit tesz az, hogy hosszan vagy röviden? – csodálkozott Hszi-men Csing. Magyarázd el,
öreganyám!
– Ha röviden akarjátok végezni, akkor a mai nappal váljatok szét, várjátok ki, míg Vu Ta
magához jön, s beszéljetek a fejével, hogy ha megérkezik az öccse, ne szóljon egy szót se. Aztán, ha
megint elküldik valahová, megint összejöhettek… ezt értem én azon, hogy röviden. De ha hosszan
akartok férj, feleség lenni, nap nap után, félelem s rettegés nélkül, arra is megvan a tervem, de az
olyan, hogy el se mondhatom!
– Ments meg minket teljességgel, öreganyám! – fohászkodott hozzá Hszi-men Csing. – Együtt
akarunk mi maradni mindörökké!
– Ehhez a tervhez pedig kell valami, ami nincsen meg senkinek, csak tenálad van az meg égen,
földön!
– Még a szemem világát is kiásom érte, ha kell! – kiáltotta Hszi-men Csing. – Mi az a valami?
– Igen rossz bőrben van most ez a nyavalyás, kapjunk rajta, intézzük el végképp a dolgát! –
villant fel Vang néni szeme alattomosan. – Akad a te patikádban egy kis egérkő. Hozol belőle, én
felokosítom ezt az asszonykát, hogyan tegyen szert egy kis szívfájdalom elleni szerre, ezt
beletesszük, s végeztünk mindörökre ezzel a vakarccsal. Ha meghalt, elégettetjük szépen, nem
marad nyom semmi, jöhet akár Vu Szung is, mit tehet? „Sógorné a sógorral nem közlekedhetik”,
tartja a régi törvény, meg „előszörre férjhez szüleim szavára megyek, de már másodszorra követem
szívemet”! Mi köze lesz akkor már a sógornak hozzátok? Vártok csendesen vagy egy fél évet, amíg
ki nem telik a gyász, akkor aztán viszed haza magadhoz az asszonykát, megöregedtek békében
egymás mellett. No, mit szóltok hozzá?

– Ne, ne, ne! – tiltakozott rémülten Hszi-men Csing. – Ne vígy bűnre bennünket, öreganyám! …
Bár – esett gondolkodóba kétségbeesésében –, ha már belevágtunk, végére kell járnunk.
– Tudnivaló – magyarázta fennsőbbségesen Vang néni –, hogy olyan ez, mint amikor levágják a
füvet, de a gyökerét is kiássák, akkor nem hajt ki többet. De ha csak levágják, s a gyökerét benne
hagyják, kizöldül ám az tavaszra megint! Hozd csak el azt a szert, majd én eligazítom az
asszonykádat, mit tegyen, hogy tegyen. De aztán, ha megleszünk vele, megfizetsz ám nekem érte
gazdagon!
– Az csak természetes – nyugtatta meg Hszi-men Csing –, nem szegem meg a szavam!
Hszi-men Csing ezzel ment is, s hozta kisvártatva a szert Vang néninek. A vénasszony odafordult
Aranylótuszhoz:
– Ide figyelj, leánykám! Elmondom, mit csinálj vele. Nem kérlelt mostanság a férjed, hogy segíts
rajta, ápoljad betegségében? Kedveskedj hát neki ezzel a kis ajándékkal. Ha kér, hogy adj neki
orvosságot, tedd bele ezt az egérkövet a szívfájdalomra való szerbe. Ha jól összekeveredett, add be
neki, de maradj ott mellette, mert ha hatni kezd a méreg, akkor forgolódik majd, s mivel hasogatni
fogja a gyomrát, beleit, hát ordít kínjában. Boríts akkor csak egy takarót a fejére, hogy ne hallja
meg senki. Előzőleg meg tegyél oda vizet, s főzz ki benne egy törlőruhát, mert a méreg hatására a
fejének mind a hét nyílásán ömlik majd a vér, s sebesre harapja majd a száját is kínjában. Ezeket a
nyomokat, ha már kiadta a páráját, kifőzött kendővel szépen eltüntetheted. Akkor aztán betesszük a
koporsóba, szépen elhamvasztják, nem támad belőle semmi baj!
– Rendjén is volna ez így – felelte Aranylótusz –, de gyengének érzem magam hozzá. Nemigen
fogom tudni rendbe tenni a temetéshez, ha eljön az ideje.
– Ezen könnyű segíteni. Átzörgetsz nekem a falon, majd megyek és segítek.
– De aztán gondosan, rendben végezzétek! –szólt bele Hszi-men Csing. – Holnaphoz öt napra
meg kell hogy legyetek mindennel! – el is ment ezután Hszi-men Csing haza, Vang néni pedig
apróra összemorzsolta az egérkövet, úgy adta oda Aranylótusznak.
Aranylótusz hazament, fel az emeletre, férje betegágyához. Az szegény már alig lélegzett, látni
való módon csak a halálát várta már. Az asszony odaült az ágya végébe, s tette magát, hogy
keservesen zokog.
– Mit zokogsz? – kérdezte bágyadtan a férje.
– Gonoszul cselekedtem! – törölgette könnyeit Aranylótusz. – De félrevezetett az a gazfickó is!
Ki gondolta volna, hogy agyonrúg téged? Kértem volna neked egy jó kis orvosságot, hogy
kikúráljalak vele, de attól félek, hogy nem vennéd jó szívvel, nem mertem elhozni!
– Ha megmentesz, nem lesz semmi baj! – nyugtatgatta a beteg férj. – Elfelejtek akkor én
mindent, öcsémnek se szólok semmiről semmit! Eridj csak, és hozd azt a szert, segíts vele rajtam!
Aranylótusz magához vett egypár garast, s szaladt Vang nénihez, hogy adjon valami orvosságot.
Aztán, hogy visszajött vele, megmutatta a férjének:
– Látod, ez itt szívfájás elleni szer. Azt mondta a tudós orvos, hogy éjfélkor vedd majd be. Ha
bevetted, s dupla takaró alatt jól kiizzadsz, holnapra akár fel is kelhetsz.
– Az jó lesz! – örült meg a beteg. – Tedd meg akkor, hogy amint elalszom este, kelts fel
éjféltájban, s add be nekem!

– Aludj csak nyugodtan, majd gondom lesz rád! – mondta az asszony.
Ahogy besötétedett, Aranylótusz lámpást gyújtott, a konyhában meg odatett egy üstben vizet,
bele egy törlőruhát. Mikor a harmadik őrségre doboltak, beletette a mérget egy csészébe, felöntötte
üres levessel, s ment fel vele az emeletre.
– Hol a szer, férjemuram? – kérdezte.
– Ide tettem a vánkosom mellé, a lepedő alá – nyögte a férj. – Keverd meg gyorsan s hozzad,
hadd vegyem be!
Aranylótusz elővette a szívfájás elleni szert, beletette a magával hozott csészébe, összeöntötte a
levessel, méreggel, jól elkeverte egy ezüstkanálkával. Aztán a bal kezével feltámogatta Vu Tát,
jobbjával meg a szájához emelte a csészét.
– Nem bírom én bevenni ezt a szert! – nyöszörögte a férje, amint egy kortyot lenyelt
– Akármilyen nehéz is, csak ettől gyógyulsz meg! – biztatta az asszony. Vu Ta erre kitátotta a
száját másodszor is, s Aranylótusz élve az alkalommal, belétöltötte az egész maradékot, aztán
visszafektette férjét, s odatelepedett mellé az ágy szélére.
– Jaj! – nyögdécselt a beteg. – Ahogy bevettem ezt az orvosságot, beléállt a fájás a gyomromba,
asszony! Úgy fáj, hogy ki se bírom tovább!
Aranylótusz felkapott két takarót az ágy végéből, s ráterítette Vu Ta fejére, testére.
– Megfulladok, nem kapok levegőt! – kiáltozta a beteg.
– Azt mondta a tudós doktor – csillapítgatta Aranylótusz –, hogy jól ki kell izzadnod, akkor
gyógyulsz meg hamar!
Vu Ta megint megszólalt volna, de az asszony megijedt, hogy kapálózni fog, ezért felmászott az
ágyra, s ráülvén Vu Ta testére, két kezével leszorította rajta a takarót, fel nem engedte volna a
világért. Vu Ta jajdult még kettőt, hörgött hosszan, aztán megszakadt a belseje, s ó, jaj, nem
mozdult többé.
Aranylótusz felhajtotta a takarót. Ott feküdt Vu Ta összeharapott foggal, ömlött a vér orrából,
füléből, szájából, szeméből. Rémülten ugrott fel, s szaladt a falhoz, hogy átkopogjon Vangnénak.
Jött is a vénasszony a hátsó kapun, köhögéssel adva elébb jelt.
– No, vége van már? – kérdezte, amint Aranylótusz kinyitotta a kaput.
– Vége, vége, csak nekem már elszállt az erő a kezemből, lábamból, meg se tudom mozdítani!
– No, majd én segítek – tűrte fel a vénasszony a ruhája ujját. Fogta az üst forróvizet meg a
kendőt, s ment fel az emeletre. Ott felhajtván a takarót, előbb is Vu Ta száját, szemét, orrát, fülét
tisztította meg a vérnyomoktól, s betekerte a halottat. Utána ketten megragadták, lecipelték nagy
üggyel-bajjal a lépcsőn, odalent előszedtek egy ócska ajtót, arra ráfektették, megfésülték, fejkendőt
adtak a fejére, felöltöztették, cipőt húztak a lábára, végezetül fehér selyemmel letakarták az arcát, s
betakarták a testét is takaróval. Mikor ezzel megvoltak, visszamentek az emeletre, rendbe tettek ott
is mindent. Vang néni ezután hazament, Aranylótusz pedig nagy sírást-rívást csapva, hangos
jajveszékeléssel tette magát, hogy gyászolja urát. Mert tudják meg, kedves hallgatóim,
háromféleképp sír az asszonynép széles e világon mindenütt: ha könnye is van, hangja is van, akkor
az zokogás, ha könnye van. de hangja nincs, az sírás, de ha könnye sincs, csak hangja van, az csak

óbégatás. Így óbégatott, jajveszékelt Aranylótusz is jó hangosan úgy az ötödik őrség idejéig.
Még nem is hajnallott, Hszi-men Csing már ott volt Vang néninél, s tudakolta, mi újság.
Beszámolt neki a vénasszony mindenről töviről hegyire. Hszi-men Csing pénzt nyomott a markába,
hogy vegye meg a koporsót, s rendezze el a temetést, de mielőbb hívja át Aranylótuszt.
– Most, hogy Vu Ta meghalt, csak te vagy a pártfogóm! – emelte rá szemét az asszony, amint
belépett.
– Mondanod se kell! – nyugtatta meg Hszi-men Csing.
– Van azonban még egy igen nehéz dolog! – ötlött az eszébe Vang néninek. – Kilencedik Ho
Bácsi, a fertálybíró, igen agyafúrt ember! Félek, hogy még megorront valamit, s nem engedi a
temetést!
– Semmi az! – legyintett Hszi-men Csing. – Majd én beszélek vele. Nem mer ő velem
ellenkezni.
– Akkor eridj gyorsan, nagyuram – sürgette Vang néni –, nem szabad késlekednünk! –Hszi-men
Csing indult is. Mire kivilágosodott, Vang néni már meg is vette a koporsót, vett füstölőket,
gyertyákat, áldozati pénzt, mindent, ami a temetéshez kellett. Megjövén, átment Aranylótuszhoz,
levest főzött neki, s meggyújtotta a halotti lámpást. Jöttek sorra a szomszédok kifejezni részvétüket.
Aranylótusz csak dörzsölte piperézett képét, s szívre hatóan jajveszékelt.
– Miben halt meg szegény? – érdeklődtek részvéttel a szomszédok.
– A szívét fájlalta szegény, minden nappal csak rosszabbul lett, hiába volt minden, éjjel aztán a
harmadik őrséggel meg is halálozott! – mondta Aranylótusz sűrű sóhajtozással. A szomszédok
világosan tudták, hogy nincs minden rendben e körül a haláleset körül, de nem mertek tovább
faggatózni, csak vigasztalták jó szívvel, emberséggel.
– Aki meghalt, az meghalt – mondták –, de aki él, annak ki kell bírnia! Ne keseregj annyira,
asszonyság! – Aranylótusz, meghatottságot színlelve, mondott köszönetet, s a szomszédság
szétszéledt.
Vang néni már haza is hozta közben a koporsót, s ment a fertálybíróhoz, Kilencedik Ho
Bácsihoz, hogy engedélyt kérjen tőle a temetésre. Mindent előkészített azonban már a temetéshez,
hívott is már két buddhista barátot, hogy este imádkozzanak a háznál az elhunyt lelkéért. Kilencedik
Ho Bácsi előre küldte néhány legényei a házhoz, hogy tegyenek rendbe mindent s nézzenek körül.
Közben, ahogy Kilencedik Ho Bácsi a kígyó órájában nagy kényelmesen felkászolódott, s
elindult a Bíborkő utcába, kivel találkozott szembe, mint Hszi-men Csinggel:
– Hová, hová, bátyám? – érdeklődött Hszi-men Csing.
– Ide megyek csak halotti szemlére Vu Táékhoz, a lepényárushoz, mert meghalt szegény az éjjel.
– Gyere már velem egy kicsit, beszédem volna veled.
Be is tértek az egyik közeli kocsmába, s letelepedtek a belső szobában.
– Ülj a főhelyre, bátyám! – udvariaskodott Hszi-men Csing.
N– em vagyok én rangbéli ember, hogy egy asztalhoz ülhessek veled, nagyuram! – szabódott Ho
Bácsi.

– Ne legyél ilyen barátságtalan, foglalj már helyet!
Amikor leültek végtére, Hszi-men Csing egy korsó jó bort hozatott, meg gyümölcsöt,
harapnivalót hozzá, s kezdte töltögetni Ho Bácsi poharát.
„Sose hívott meg azelőtt inni – fogott gyanút magában a fertálybíró. – E mögött a pohár mögött
valami rejtőzik!”
Amikor aztán vagy egy fél órát iddogáltak, Hszi-men Csing egy tíz latos ezüstöt csapott ki az
asztalra a köntöse ujjából.
– Ne vesd meg ezt a csekélységet, bátyám – mondta –, holnap még megtoldom valamivel.
– Nincs énnékem egy mákszemnyi érdemem se, amire elfogadhatnám, nagyuram, becses
ajándékodat! – tiltakozott a fertálybíró, keresztbe tévén karját mély tisztelettel. – Ha parancsolnál
vélem valamit, még azért sem vehetném el!
– Ne vegyél engem ennyire idegenszámba! – tiltakozott Hszi-men Csing is. –Tedd csak el,
bátyám, megmondom, miért.
– Mondd csak, nagyuram hallgatom figyelemmel.
– Semmiség az egész, nem nagy dolog, de küldök még pénzt a fáradságodért. Vu Ta temetésén
rendben megy minden, szép aranyos terítővel le lesz borítva teljesen – többet nem is mondok.
– Hát ez igazán kicsiség – mondta Ho Bácsi –, ebben semmi sincsen, nem fogadhatok el én ezért
pénzt!
– Ha nem fogadod el, akkor hát add vissza! ––, vont vállat Hszi-men Csing. A fertálybíró
azonban mindig tartott Hszi-men Csing gonoszságaitól, tudta, hogy jóban van a hivatalbeliekkel,
eltette hát a pénzt. Akkor ittak még egy kicsit, majd Hszi-men Csing felíratta a tartozását, hogy
majd másnap megfizeti, s elindultak kifelé. Az utcán még Hszi-men Csing megjegyezte:
– Aztán, bátyám, ne tudjon erről senki! Megszolgálom még neked! – és elváltak.
A fertálybíró gyanakodni kezdett:
„Igen különös ez! – morfondírozott magában. – Miért ad nekem ilyen rengeteg pénzt, amiért Vu
Táékhoz megyek halottnézőbe? Emögött kell lennie valaminek!” Útnak indult Vu Ta háza felé.
Legényei már ott vigyáztak a kapuban, őt várták.
– Miben halt meg ez a Vu Ta? – kérdezte tőlük.
– Azt mondja a háznép, hogy szívbetegségben.
A fertálybíró belépett a házba. Vang néni jött elébe nagy sürgölődve:
– Mióta várjuk már, kedves bátyám! – nyájaskodott.
– Egy kis dolgom akadt közben, amiatt késtem – mentegetőzött Ho Bácsi. Jött már Aranylótusz
is fehér gyászruhában, hamis sírással.
– Szűnjék bánatod, húgom – vigasztalta a fertálybíró. – Bizony nagy csapás ez neked, hogy
férjed urad megtért a mennybe!

– Ki se mondhatom! – sóhajtozott az asszony. – Nem is gondoltam, amint elővette a baj, hogy
már csak pár nap, s itt hágy! Itt maradtam én szegény özvegy, nagy nyomorúságomra!
Ho Bácsi szép csendesen körülnézegette Aranylótuszt, s elégedetten dünnyögte magában:
„Hallottam én már Vu Ta feleségéről, csak nem ismertem. Szóval ilyen asszonyt szerzett
magának! Itt van valahol Hszi-men Csing tíz ezüstjének az eredete!” Odalépett a ravatalhoz,
felemelte a halotti takarót, félrehúzta a halott arcát fedő fehér selyemkendőt – de ahogy tüzetesen
megnézte bűbájos erejű, még az istenek s halhatatlanok erejével is dacoló, mindent látó tekintetével,
egyszerre csak nagyot kiáltott, s elvágódott. Vér buggyant elő szája szögletén. Mert látta, hogy
Sötétlik a körme, szája bíborveres,
Arca, képe sárga, szeme halott, üres.
Bizony:
Akár a hold, mit hajnalra elnyelnek a hegyek, olyan az élet;
Sorsunk akár a lámpa, melynek olaja egy éjjel kiégett.
Hogy aztán Ho Bácsival mi lett, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A HUSZONÖTÖDIK FEJEZET

amelyben Ho Bácsi temetés közben eloroz egy csontot,

Vu Szung pedig fejeket áldoz engesztelésképpen
Ott tartottunk, hogy a fertálybíró elvágódott, emberei pedig rohantak hozzá, s feltámogatták.
– Megütötte a guta! – visított Vang néni. – Hozzatok gyorsan vizet!
Fellocsolták nagy nehezen, lassan-lassan tért csak magához.
– Vigyétek haza – rendelkezett Vang néni hadd jöjjön rendbe!
Két legény előkeresett egy rozzant deszkát, ráemelték s hazacipelték rajta.
– Még nagy vidáman ment el – fogadta a felesége jajveszékelve –, s így jön haza! Ugyan mi baj
érhette közben? – s ráborult az ágyára keserves zokogással. A fertálybíró óvatosan körülpislantott, s
látván, hogy legényei már elmentek, megtaszította a feleségét:
– Ne jajveszékelj, te! Nincs énnékem semmi bajom! Csak amikor elindultam halottnézőbe,
szembetalálkoztam az utcán Hszi-men Csinggel, a patikussal, s meghívott rögtön, hogy igyunk
egyet, meg tíz ezüstöt is adott, mondván: „Az a holttest meg le legyen takarva szépen, rendesen.”
Aztán, mikor Vu Táékhoz értem, rögtön láttam, hogy a felesége nem valami jóféle, már kezdtem
gyanakodni. Mikor pedig a szemfedőt felemeltem, láttam, hogy Vu Ta arca feketés-veres, szemén,
orrán, száján fülén vér szivárog, az ajkát összeharapta… szóval méregtől halt meg. Én kiáltottam
volna rögtön, de aztán megijedtem, hogy nem áll mellém senki, Hszi-men Csinggel összekapni meg
még rosszabb, mintha darázsfészekbe nyúlnál, skorpiót bolygatnál. Tessék-lássék módra hagyom
hát, hogy eltemessék. Van azonban Vu Tának egy öccse, Vu Szung, a cirkáló-hadnagy, aki a
Fényesdombnál egyszer megölte azt a tigrist, az olyan ember, hogy megöl akárkit, még a szeme se
rebben! Ha hazatér, biztosan kutatni fogja ezt a dolgot!
– Beszélték pár napja a népek – jutott eszébe a feleségének –, hogy a mögöttünk levő utcában
lakó Öreg Csiao fia, Jün öcskös, segített Vu Tának a Bíborkő utcában, hogy paráznaságon érje a
feleségét, s nagy verekedés volt a teázóban. Ez hát a nyitja! Faggasd csak ki majd szépen,
szőrmentében! Nincs itt baj semmi! Ha a legények elmennek a temetést elintézni, tudakolják meg,
mikorra teszik. Ha azt mondják, hogy megvárják vele Vu Szungot, hogy ő is ott lehessen, akkor
tiszta a dolog, nincs kenderkóc a selyem közt. Ha azt mondják, hogy eltemetik, akkor is rendben
van minden. De ha el akarják égetni, az már gyanús! Mikor kiviszik, menj ki te is, kísérd ki a
halottat, aztán vezesd félre őket ügyesen, s egy alkalmas pillanatban tegyél félre két csontot a hamu
közül, s tedd el a tíz ezüsttel együtt; nagy bizonyságok ám ezek! Ha azonban Vu Szung, megjövén,
nem bolygatja a dolgot, akkor hagyd te is, ne keverd gyalázatba Hszi-men Csinget, de nyerünk is
rajta egypár csésze rizsre valót, nem igaz?
– Bölcs feleség a házban jobban világít a napnál! – kiáltotta elragadtatva Ho Bácsi, aztán kiüzent
a legényeinek:
– Szél ért, nem mehetek. Menjetek csak magatok, végezzétek be a szemlét, kérdezzétek meg,
mikorra teszik a temetést, s jelentsétek gyorsan. Ha pénzt adnak, osztozkodjatok rajta, de ha nekem
is küldenének, ne fogadjátok el.
Elmentek a legények, s kisvártatva vissza is tértek:
– Azt mondta az özvegy – jelentették –, hogy mához három napra el is temetik, elhamvasztják

kint a városon kívül.
– Igazad volt! – tekintett a fertálybíró a feleségére. – El is megyek, s szerzek majd a csontokból.
Vang néni meg közben tovább művelte gonoszságait. Aranylótusz egész éjjel ott virrasztott a
halott mellett. Másnapra négy barátot hívtak, hogy olvassanak a szent könyvekből a halott üdvéért.
A harmadik nap reggelén eljöttek az emberek, vállra vették a koporsót, s a szomszédságtól kísérve,
megindult a menet. Az özvegy gyászruhásan, hangos jajveszékelést színlelve, siratta a
megboldogultat. Kiérvén a városon kívülre a halotthamvasztó helyre, szólította az embereket, hogy
rakják meg a máglyát. Ekkor látja ám, hogy jön a fertálybíró is, nagy köteg áldozati pénzzel a
kezében.
– Jaj de örülünk, bátyám – fogadta Vang néni s az özvegy –, hogy nem esett semmi kár drága
egészségében!
– Vettem én nála egyszer egy kosár lepényt – restelkedett a fertálybíró –, de adós maradtam az
árával. Illendő dolog hát, hogy ezt az áldozati pénzt elégessem neki.
– Milyen becsületes, derék férfiú vagy, bátyám! – hízelkedett Vang néni. Ho Bácsi elégette az
áldozati pénzt, majd pedig meggyújtotta a halotti máglyát a koporsó alatt.
– Nem is reméltük Ho Bátyánk szíves fáradozását – hajlongott Vang néni Aranylótusszal együtt
–, meg is háláljuk ám, ahogy hazaérünk!
– Segítségére vagyok én örömest mindenkinek – mondta a fertálybíró. – Ti meg, öreganyám s
húgomasszony, lássatok dolgotok után, menjetek csak, fogadjátok a halotti toron a vendégeket. Én
majd ügyelek itt mindenre helyettetek.
Ahogy elküldte a két asszonyt, összébb kotorta a máglyát, s kiszedvén belőle két csontot,
megmártotta azokat a közeli vízmedencében, s lám, porhanyósak s feketék lettek a csontok.
Elrejtette őket szépen, s ment maga is a torra a temetési csarnokba, aztán, hogy már leégett a
máglya, visszajött, összeszedte a csontokat, s megmosta a medencében. Szétszéledt a szomszédság,
a fertálybíró meg vitte haza magával a csontokat, egy papírlapra felírván az évet, hónapot és napot,
a megboldogult nevét, azt a csontokkal s a tíz ezüsttel egy csomagba rakta, eltette biztos helyre.
Aranylótusz meg, hazatérvén, a földszinti szoba egy sarkában felállíttatta férje lélektábláját,
ráíratván, hogy „a megboldogult férj, Vu Ta lelkének trónusa”, lámpát állított elébe, zászlócskákat
kegyes igékkel, kis bronzmedencét az áldozati pénz elégetéséhez, selyemterítőt, meg mindent, amit
illett. Ettől kezdve azonban napról napra kedvére enyelgett Hszi-men Csinggel fent az emeleti
szobájában, nem úgy, mint azelőtt Vang néni szobájában, ahol csak úgy szerezhette örömét, mint
egy csirketolvaj, kutyalopó. Nem volt már a házban senki, aki vigyázta volna lépteit, hálhatott
avval, akivel akart. Az utcabeliek, persze, valamennyien mindezt hamarosan megtudták, de féltek
nagyon Hszi-men Csing gonoszságától, s nem törődött a dologgal, nem avatkozott bele egyikük se.
„Ha legnagyobb az öröm, megjön rá a bánat, a legnagyobb bajban meg jó szerencse támad” –
tartják általában. Múltak a napok s az éjszakák, több mint negyven is már. Elbeszéltük már az
imént, hogy Vu Szung a mandarin parancsából elment a Keleti Fővárosba a pénzes kordéval. Meg is
érkezett szerencsésen, átadta rendben a rokonságnak a pénzt, s a levelet s szétnézvén a fővárosban
pár napig, útra bocsátották megint egy válaszlevéllel, s utasemberekhez csatlakozván, vissza is
érkezett Jangkuba. Két hónapig volt oda éppen jöttében, mentében, télvégi időben indult, s a
harmadik hónap elejére jött meg. Már az úton nyugtalanította valami: szerette volna bátyját mielőbb
viszontlátni. Persze, mikor visszaérkezett, első útja a hivatalba vitt, ahol mondanunk sem kell, hogy
a mandarin értesülvén utazása szerencsés menetéről; s kezéhez vévén a rokonság válaszlevelét,
örömében gazdagon megjutalmazta, jól tartotta borral, pecsenyével. Szállására sietett aztán, s ruhát

váltva, új fejkendőt kötve, indult egyenest a Bíborkő utcába.
– Ebből nagy baj lesz! – súgott össze ijedten az utca népe a háta mögött, de némelyiket még a
verejték is kiverte. – Ha már megjött, nem fogja annyiba hagyni a dolgot ez a vitézek csillaga! Hej,
nagy kavarodást fog még belőle támasztani!
Vu Szung, ahogy fellebbentette az ajtófüggönyt s belépett, megdöbbenten látta meg a lélektáblát
a földszinti szoba sarkában.
– A szemem káprázik? – tekintett rá, szemét meregetve, s elkiáltotta magát: – Megjöttem,
sógorasszony!
Hszi-men Csing éppen odafent lelte örömét Aranylótusszal együtt az emeleten, s meghallván Vu
Szung hangját, ijedtében még maga alá is csinált, úgy szökött át a hátsó kapun Vang néni házához.
– Ülj le, sógor, egy kicsit, jövök mindjárt! – kiáltotta vissza Aranylótusz. Persze, amióta meghalt
Vu Ta, menten letette az asszony a gyászt, csak piperézte, kendőzte magát a Hszi-men Csinggel
való bujálkodásra. Meghallván azonban sógora hangját, lemosta nagy hirtelen arcáról a kenőcsöt,
festéket, kirángatta hajából ékességeit, szétkócolta haját, ledobta veres ingét, hímzett kabátkáját,
gyorsan gyászruhába bújt, s jött le a lépcsőn nagy óbégatással.
– Állj meg csak, sógorasszony! – kiáltotta Vu Szung komoran. – Hagyd a jajveszékelést! Mikor
halt meg a bátyám? Van-e bizonyosságod róla? Micsoda szert adtatok be neki?
– Vagy húsz napra rá, hogy elmentél – kezdte Aranylótusz sűrű óbégatások közben erős
szívfájása támadt hirtelen. Betegeskedett vagy nyolc-kilenc napig, könyörögtünk az istenekhez,
kérdeztük a jósokat, de szert nem vett be semmit se. Nem tudtak segíteni rajta az orvosok semmit,
meghalt, itt hagyott engem nagy nyomorúságomra!
Meghallotta a falon át Vang néni is a nagy szóváltást, s rettegésében, hogy kiderül a gaztett,
szaladt át, hogy erősítgesse az asszony szavait.
– Hogy halhatott volna meg a bátyám szívbetegségtől – firtatta tovább keményen Vu Szung –
amikor sose volt neki ilyesféle baja azelőtt?
– Hogy beszélhetsz ilyeneket, hadnagy uram? – kotyogott közbe Vang néni. –Kifürkészhetetlen
az ég akarata, akár a felhők járása, sose lehet tudni, mikor éri az embert baj vagy szerencse! Ki
tudná megőrizni magát baj nélkül mindvégig?
– Sokat köszönhetek ennek az öregasszonynak – mutatta be Vang nénit Aranylótusz. – Olyan
lettem volna nélküle, akár egy lába vesztett rák, nem jött volna segítségemre senki a
szomszédságból!
– Hová temettétek?
– Magamra maradtam, hol tudtam volna neki sírhelyet keresni? – óbégatott Aranylótusz. – Mit
tehettem egyebet, három napra rá elhamvasztottuk.
– Mennyi ideje, hogy meghalt?
– Két nap múlva jön el a hetednapos gyásza! – zokogta az asszony.
Vu Szung nagy hümmögve hagyta el a házat, s ment szállására. Ott legelőször is gyászhoz illő
ruhát öltött, egyik katonáját elszalasztotta, hogy szerezzen neki egy kenderkötél övet, azt felkötötte,

keblébe rejtett egy hosszú pengéjű, rövid nyelű, vastag fokú, finom élű kést, pénzt vett magához,
aztán bevásárolva az utcán rizst, tésztát, fűszerszámot, füstölőt, gyertyát, áldozati pénzt, egy
katonájával együtt ment vissza bátyja házához. Nyitotta az asszony a kaput, Vu Szung pedig
meghagyta a katonának, készítsen toros ételt. Utána gyertyát gyújtott bátyja lélektáblája előtt, bort,
ételt készített, hogy megülje halotti torát. Vagy két óra múltán, leborulva a lélektábla előtt, hangos
fohászba kezdett:
– Nincs még messze a lelked, bátyám! Gyenge voltál életedben, nem tudom, milyen lettél
halálod után! Ha ellenséged ölt meg, csalárdság pusztított el, küldj álmot rám, jelentsd meg nekem,
hogy bosszút álljak érted!
Kitöltötte az áldozati bort, meggyújtotta az áldozati pénzt, s hangosan felzokogott, úgy, hogy
mindenki felriadt a szomszédságban. Vele sírt Aranylótusz is, hullajtva hamis könnyeit. Utána
elfogyasztotta katonájával a toros eledelt, s megparancsolta neki, feküdjék le az ajtó mellett,
magának pedig a lélektábla előtt vetett ágyat a földre. Aranylótusz felment szobájába az emeletre.
Már a harmadik őrség órája közelgett, de Vu Szung csak hánykolódott fekhelyén, nem bírt
elaludni. Katonájára nézett: horkolt az békességesen az ajtó mellett, elnyúlva, mint egy holttest. Vu
Szung feltápászkodott; az üveges lámpa a lélektábla előtt hol pislákolt, hol meg majd kihunyt.
Megütötte fülét a harmadik őrséget jelző dobszó. Nagyot sóhajtva ült fel fekhelyén, s motyogta
magában:
– Gyengécske volt szegény bátyám: mibe is pusztulhatott bele?
Szinte még ki se mondta ezeket a szavakat, amikor hűvös fuvallattal fekete sötétség csapott fel a
lélektábla alól, kialudt a lámpa, szerteszét szálltak a melléje készített áldozati pénzek. Vu Szungnak
minden haja szála égnek meredt, ahogy megcsapta a dermesztő hűvösség. Odanézett merően, hát
emberalak tűnt elő a lélektábla asztalkája alól, s megszólalt fájdalmas hangon:
– Keserves halállal haltam én meg, öcsém!
Világosan hallotta Vu Szung e szavakat, s már közelebbről nézte volna meg, de elállt a fuvallat, s
nem látott már senkit. Visszafeküdt hát, azon tűnődve, álom volt-e ez, vagy sem. A katona békésen
hortyogott tovább.
„Nem tiszta dolog a bátyám halála! – tépelődött magában Vu Szung. –Tudatni akart velem
valamit, de lelkem ereje megzavarta, szétszórta kósza lelkét!” Így hánykolódott magában, várva a
reggelt, hogy akkor majd valahogy utánajár.
Meg is virradt lassacskán, felkelt a katona, vizet melegített. Vu Szung megmosdott, jött már le
Aranylótusz is az emeletről:
– Kényelmetlen lehetett az éjszakád! – érdeklődött hamis barátsággal.
– Miben is halt meg végtére a bátyám, sógorasszony? – kérdezte hirtelen Vu Szung.
– Hát már elfeledted, sógor? Megmondtam az este, szívbetegsége volt neki!
– Kitől szereztél neki orvosságot?
– Innét a szomszéd patikából.
– A koporsóját ki fizette ki?

– Vang néni a szomszédból.
– Kik vitték ki a halottat?
– Ej, hát a fertálybíró, Kilencedik Ho Bácsi emberei! Ő intézte el különben az egészet! – mondta
türelmetlenül Aranylótusz.
– Persze, persze – hümmögte Vu Szung. – No, megyek akkor a hivatalba szemlére. – Útnak is
eredt a katonával együtt. Ahogy mentek, megkérdezte tőle:
– Ismered te Kilencedik Ho Bácsit, a fertálybírót?
– Hát nem emlékszel rá, hadnagy uram? – csodálkozott a katona. – Járt ő is nálad annak idején
szerencsét kívánni! Errefelé lakik, az Oroszlán utcában!
– Vezess oda! – parancsolta Vu Szung. Aztán, mikor odaértek, elküldte kísérőjét, maga lépett be
az ajtón:
– Itthon van a fertálybíró? – kérdezte hangos szóval.
Kilencedik Ho Bácsi épp ekkor kelt fel. Vu Szung hangjára nagy ijedten kapta magára
fejkendőjét, magához vette nagy hamarsággal a félretett csomagot a csontokkal meg a tíz ezüsttel, s
szaladt, hogy fogadja vendégét:
– Mikor jöttél meg, hadnagy uram? – kérdezte.
– Csak tegnap. Szeretnék veled néhány szót váltani, megkérnélek, hogy kísérnél el.
– Igen szívesen – készségeskedett a fertálybíró. Mentek egy darabon, aztán beértek egy
kocsmába, bort.
– Nem volt még eddig ismeretségem veled, hadnagy uram – kezdte óvatosan Ho Bácsi –, mi
dologban fáradsz?
– Ülj csak le – intett Vu Szung. A fertálybíró már kezdte sejteni, miről lesz szó. Meghozták a
bort, Vu Szung se szó, se beszéd, csak nekiesett. A fertálybírót már a hideg verejték kiverte, hogy
yendéglátója meg se mukkan, s megpróbált beszélgetést kezdeni, de Vu Szung rá se hederített.
Mikor aztán már jó néhány pohárral felhajtottak, Vu Szung előrántotta kebléből a hosszú kést, hogy
csak úgy süvített, s belevágta maga elé az asztalba. A kocsmáros halálra rémült, de még közeledni
sem mert. Ho Bácsi képe meg sárgára-szürkére vált, elállt még a lélegzete is. Vu Szung ekkor
feltűrte a ruhája ujját, s egyik kezét a kés markolatára téve, a másikat a fertálybírónak szögezve, így
szólt:
– Én csak egy bárdolatlan, faragatlan fickó vagyok, de annyit én is értek, hogy a gaztett mögött
ott van mindig a gazember, a vétekért valakinek mindig fizetni kell! Ne félj, csak mondd el szépen
apróra az igazságot, hogy s mint esett a bátyám halála, nem teszek benned semmi kárt! Nem lennék
jó vitéz, ha megbántanálak! De ha elhagysz egy fél mondatot is abból, amit mondanál, ezzel a
késsel itt menten háromszáz, négyszáz lyukat vágok a testeden! Ne kertelj össze-vissza, mondd el
egyenest, hogy halt meg a bátyám!
Vu Szung ezzel, szavait befejezvén, térdének támasztotta két kezét, s kerekre nyitott, villogó
szemmel meredt a fertálybíróra.
Ho Bácsi szép csendesen előhúzta köntöse ujjából a csomagot, s letette az asztalra:

– Csillapuljék haragod, hadnagy uram – mondta. – Itt vannak, íme, a bizonyítékok.
Vu Szung sebesen kioldozta a csomag kötelékét:
– Miféle bizonyságokat lássak ezekben? – kérdezte meghökkenve, amint meglátta a porhanyó
fekete csontokat meg a tíz ezüstöt.
– Hogy éppenséggel hogy volt, azt én se tudom. De az első hónap huszonkettedikén, amint
éppen otthon voltam, jött hirtelen Vang néni, akinek teázója van, hogy menjek gyorsan szemlét
tartani Vu Ta holtteste felett. Elindultam a Bíborkő utcába, s Hszi-men Csing úrral találkoztam
össze, akinek a kerületi hatóság előtt az a patikája van; ő megfogott, s bevitt egy kocsmába egy
korsó borra. Ott aztán előhúzta ezt a tíz ezüstöt, s átnyújtotta nekem, mondván: „A megszemlélendő
holttest le van takarva szépen, mindenképpen.” Tudtam róla, milyen gonosz ember és agyafúrt, nem
is hagyta, hogy el ne fogadjam. Megittam hát a borát, eltettem ezt a pénzt, mentem a szemlére, hát
ahogy felemelem a szemfedőt, látom, hogy a halott feje hét nyílásán ott még az alvadt vér, a szája
megharapva, egyszóval, mérgezés áldozata lett. Lármát csaptam volna, de nem lett volna senki, aki
mellém áll, a felesége azt mondta, hogy szívbetegségben halálozott el. Ezért nem is mertem zajt
ütni, csak megharaptam a nyelvem hegyét, s úgy tettem, mintha szél ért volna. Hazatámogattak, de
már csak az embereimet küldtem el a dolog bevégzésére, én nem fogadtam el tőlük egy garast se. A
harmadik nap, megtudván, hogy viszik elhamvasztani, vettem egy köteg áldozati pénzt, s utánuk
mentem véle, mintha kegyeletből tenném. Ott Vang nénit és az asszonyt hamarosan elküldtem
valamivel; hogy hagyják rám a dolgot, titokban kikotortam a máglya közül ezt a két csontot s
hazahoztam. A csont törékenysége, feketesége világos bizonysága annak, hogy méreggel meghalt
ember testéből való. Erre a papírra aztán felírtam az időt s a nevet. Ez az, amit mondani tudok, de ez
csak az én beszédem, a többinek utána kell járnod, hadnagy uram!
– Ki lehetett a csábító? – kérdezte Vu Szung.
– Azt nem tudom. Én csak annyit hallottam, hogy az a bizonyos Jün öcskös, aki gyümölcsöt árul,
egyszer elment bátyáddal a teázóba, hogy ottfogják a paráználkodókat, ezt itt az utcában tudja
minden lélek. Ha többet akarsz tudni, keresd meg Jün öcsköst.
– Úgy van! – bólintott rá Vu Szung. – Eljössz velem, megkeressük együtt. – Eltette kését s a
bizonyságokat, kifizette a bort, s megindult a fertálybíróval Jün öcskösék háza tája felé. Éppen a
legénykébe ütköztek, amint hazafelé tartott, rizst cipelvén egy nagy fűzfakosárban.
– Ismered-e, öcsém, ezt a hadnagy urat? – szólította meg Ho Bácsi.
– Hogyne ismerném! Ő szabadított meg minket a tigristől! Minek kerestek engem? – meregette a
legényke a szemét nagy dühösen, aztán hozzátette: – Egy dolog van csak: az én apám hatvanéves,
nincs, aki gondoskodjék róla, ezért aztán nemigen vennék részt veletek valami hatósággal való
játszadozásban!
– Kedves öcsém – vett elő Vu Szung öt ezüstöt –, add ezt oda apádnak egy kis segítség fejében,
te meg gyere el velünk, beszélni szeretnék veled.
„Ebből az öt ezüstből futja vagy három hónapra, ha nem többre – gondolta magában Jün öcskös
elmehetek nyugodtan velük akár a hatóság elé is, nem lesz itt semmi baj!” – s el is fogadta a pénzt,
vitte be a rizzsel együtt öreg apjának, majd meg elindult látogatóival. Vu Szung egy fogadóba
vezette el őket, fel az emeletre. Rendelt mindjárt ételt három személyre, majd Jün öcsköshöz fordult
– Kedves öcsém – mondta a legénykének –, habár ifjúcska vagy még, látom, megvan benned a
tisztelet és hűség apádhoz, gyámolítod őt öregségében. Azért a pénzért azonban, amit az imént
adtam, hogy apád megélhessen kérnék tőled valamit. Amikor pedig bevégeztük, kapsz még tőlem

vagy tizennégy-tizenöt ezüstöt, hogy kezdhess vele valamit. Mondd el hát nekem szépen, apróra:
hogy volt az, amikor bátyámmal elmentetek a teázóba, hogy tetten érjétek a bujálkodókat?
– Elmondok én neked mindent egyenesen, csak aztán ne dühösködj, meg ne keseregj! Az idén,
az első hónap tizenharmadikán fogtam egy kosár hókörtét, hogy megkeresem vele Hszi-men Csing
urat egy kis kereset céljából, hát nem találtam sehol se. Ahogy kérdezősködtem utána, azt mondta
valaki: „Ott van az, a Bíborkő utcában, a Vang néni teázójában! Ott jár össze a lepényárus Vu Ta
feleségével. Annyira ráakaszkodott, hogy odajár már mindennap!” Én erre elmentem oda, hogy
megkeressem, de nagy bosszúságomra Vang néni, az a vén szuka, elállta az utam, s nem engedett
be. Persze, én lehordtam a sárga földig, erre nekem esett, s elpáholt alaposan, de úgy, hogy még a
körtéimet is szerteszórta az utcán. Nagy dühömben, keserűségemben elmentem, megkerestem a
bátyádat, s elmondtam neki elejétől végéig mindent. Ment is volna rögtön, hogy tetten érje őket, de
én azt mondtam neki: „Ezzel nem segítesz a dolgon! Hszi-men Csing goromba, erős ember! Meg se
tudnád fogni, hanem a végén még ő ver meg, az pedig nem lenne jó! Egyezzünk meg abban, hogy
holnap találkozunk itt az utcában. Hozzál magaddal kevesebb lepényt, add el gyorsan, én kilesem,
mikor jön Hszi-men Csing, bemegyek utána, te meg közben tedd le a holmid, és várj. Ha látod,
hogy kidobom a kosaram az utcára, akkor ronts be, tetten érheted őket.” Fogtam is másnap egy
másik kosár körtét, mentem egyenest a teázóba, jól odamondogattam a vén szukának, úgy, hogy
megint nekem akart esni. Ekkor azonban kidobtam a kosaram gyorsan az utcára, a vénasszonyt meg
a falhoz nyomtam. Vu Ta, felhasználva az alkalmat, berontott, a vénasszony útját akarta állni, de én
fogtam keményen. Csak kiáltani tudott, hogy jön Vu Ta. Azok ketten persze igen megijedtek, és
nyomták az ajtót kifelé, hogy be ne mehessen. A bátyád éppen nagy lármát csapott az ajtó előtt,
amikor Hszi-men Csing egyszerre csak felrántotta az ajtót, felrúgta a bátyádat. Előjött aztán az
asszony is, feltámogatták a bátyádat, azt még láttam, de utána elszeleltem gyorsan. Vagy hat-hét
napra volt, mondták aztán, hogy meghalt a bátyád, azt már nem tudom, hogy volt.
– Az igazat mondtad? – nézett rá keményen Vu Szung. – Ne merj nekem hazudni!
– Ezt mondanám a hatóság előtt is! – erősködött a legényke.
– Helyes, öcsém! – bólintott rá elégedetten Vu Szung, azzal nekiláttak az ételnek. Amikor
elfogyasztották, fizetett, és elindultak kifelé.
– Én elmennék! – oldalgott volna el Ho Bácsi, de Vu Szung nem engedte:
– Gyere csak velünk, most bizonyságot tesztek majd mindezekről! – s indult velük a hatóság
felé.
– Kit vádolsz be, hadnagy? – kérdezte a mandarin meglepődve, amint Vu Szung a tanúkkal elébe
járult.
– A testvérbátyámat felesége és ennek csábítója, Hszi-men Csing, méreggel életére törvén,
elpusztították. Ezek itt ketten tanúim rá. Kérem kegyelmes uramat, fogja pártomat!
A mandarin meghallgatta Ho Bácsi és Jün öcskös vallomását, s még aznap megtanácskozta az
ügyet hivatalnokaival. Persze, a hivatalnokok közül az alsóbbak mind keze-lába voltak Hszi-men
Csingnek, hogy a főbbekről ne is beszéljünk. Ezért aztán arra jutottak, hogy ezt a dolgot nem lehet
kideríteni.
– Vu Szung – szólt a mandarin, mikor a vádló ismét elébe járult –, cirkáló-hadnagy létedre nem
tudod a törvényt? „Paráznaságnál érd a párt tetten, mutasd a zsákmányt rablási ügyben, de a sebet,
ha van, holttesten!” A bátyád holtteste nincs meg, te magad pedig nem érted őket tetten
paráznaságban; csak ennek a kettőnek a szavára hagyatkozni főbenjáró ügyben pedig különös
részrehajlás lenne, nemde? Nem tehetsz te itt semmit, gondold meg csak a dolgot, neked magadnak

kell bizonyítanod valamivel!
– Fenntartom a vádat, kegyes uram! – kotorta elő Vu Szung a csontokat, a tíz ezüstöt meg a
cédulát. – Ezeket a bizonyságokat nem én koholtam.
– No, eridj csak – vette át a mandarin a bizonyítékokat. –Várd meg, mit végzünk felőle. Ha lesz
belőle valami, majd szálltunk.
Vu Szung ott marasztotta magánál a két tanút. Hszi-men Csing még aznap tudomást szerzett az
ügyről, s rögvest elküldte egy bizalmasát pénzzel a hatósági emberekhez.
Másnap reggel Vu Szung megint megjelent a mandarin előtt, s sürgette, hogy fogassa el a
bűnösöket. A mandarin azonban kapzsi és pénzéhes ember volt, visszaadván a bizonyítékokat, így
szólt hát:
– Ne hallgass te, Vu Szung, idegen emberekre, akik csak azon igyekeznek, hogy összeveszítsenek téged Hszi-men Csinggel. Ez az ügy zavaros, nem lehet benne intézkedni. „Tarthatsz
tőle, hogy még az sem igaz, amit látsz, hogy adhatnál akkor helyt a hát mögötti beszédeknek?” –
mondják a bölcsek. Nem lehet itt tenni semmit.
– Te hadnagy – szólt most a vizsgálat vezetője –, emberhalál esetében általában kívántatik a
holttest, a sebhely, a baj okának, a bűnjelnek, a nyomoknak teljességes előmutatása, csak akkor
lehet hozzáfogni a vallatáshoz.
– Ha kegyes uraim nem fogadja el vádaskodásomat – szegte fel Vu Szung a fejét –, akkor majd
magam intézem el a dolgot! – Fogta a bűnjeleket, visszaadta Ho Bácsinak, és hazamenvén, ebédet
rendélt katonáinál Ho Bácsinak és Jün öcskösnek.
– Maradjatok itt nálam – mondta nekik –, jövök vissza nemsokára. – Maga mellé vette aztán kéthárom katonáját, s elindulván velük, tuskövet, tust, ecsetet vett magához, vásárolt aztán négy-öt ív
papírt, ezt is magához vette. Aztán elküldte az egyik katonát, vásároljon be neki malacfejet, kacsát,
tyúkot, egy átalag bort, gyümölcsöt is hozzá, s készítse el. A kígyó órájába érkezvén pedig elindult
katonáival bátyja házához.
Aranylótusz tudta már, hogy a vádat elutasították, teljesen meg is nyugodott, nem tartott
sógorától egy csöppet sem. Nagy bátran fogadta, amikor Vu Szung felszólt hozzá:
– Gyere le, sógorasszony, beszédem volna veled.
– Mit akarsz? – jött le az asszony az emeletről nagy kényelmesen.
– Holnap lesz a hetednapos gyász, szeretném ma vendégül látni a szomszédságot nevedben egy
pohár borra, hogy megköszönjem nekik szíves részvétüket.
– Ugyan, mit köszönnél nekik? – vágta vissza hetykén Aranylótusz.
– Az udvariasságban nem eshetik hiba – viszonozta komolyan Vu Szung, ezzel az egyik
katonával fényes gyertyákat és füstölőt gyújtatott a lélektábla előtt, áldozati pénzt készíttetett oda.
Amikor meg készen volt minden az áldozatra, kicsomagoltatta az eleséget, megteríttetett két
katonával, egyet hátraküldött a konyhába bort melegíteni, egyet-egyet meg az elülső és hátulsó
kapuhoz állított.
Mikor aztán mindez készen volt, odaszólt Aranylótuszhoz:

– Készülj, sógorasszony, a vendégek fogadására, most megyek meghívni őket.
Legelőször is Vang nénihez állított be.
– Ne fáradozz énmiattam, hadnagy uram – szabadkozott a vénasszony –, mit is köszönnél te
énnekem?
– Sokat fárasztottunk mi téged, öreganyám – erősködött Vu Szung –, magától értetődik, hogy
meghívunk egy kis borra, nem utasíthatod vissza!
A vénasszony végül is elfogadta a meghívólevelet, bezárta a házat, s jött át a hátsó kapun.
– Ülj a házigazda helyére, sógorasszony – rendelkezett Vu Szung –, te meg vele szembe,
öreganyám.
Vang néni is értesült már Hszi-men Csingtől a dolgok állásáról, nyugodtan helyet foglalt hát,
hogy egy kis borhoz jusson. „No, nézd csak” – gondolta magában ő is, Aranylótusz is, Vu Szung
meg indult, hogy meghívja a szomszéd ezüstművest, Jao Er-langot is.
– Igen el vagyok foglalva – mentegetőzött az ezüstműves nem is akarlak háborgatni, hadnagy
uram! – Vu Szung azonban húzta magával.
– Csak egy pohárka silány lőrére, nem tart soká! ––biztatta, úgy, hogy az ezüstművesnek vele
kellett jönnie. Leültette szépen Vang néni mellé, s átment a szemközt lakókhoz. Először Csao
Csung-minghez, a szentképárushoz állított be.
– Nem hagyhatom itt a boltot – szabadkozott amaz –, nincs érkezésem, hogy eleget tehessek
megtisztelő meghívásodnak.
– De hogy tehetnél ilyet? – tiltakozott Vu Szung. – Együtt van már az egész tisztelt
szomszédság! – Mit volt mit tenni, jött a szentképárus is.
– Ülj le, öregapám, a sógorasszony mellé! – mutatta neki is a helyét, s máris sietett Vu Szung a
másik szemközti szomszédhoz, Hu Cseng-csinghez, a hidegbor-árushoz. Hu Cseng-csing,
mivelhogy eredetileg kishivatalnok volt, bosszankodva jegyezte meg, hogy nincs ínyére a dolog, s
esze ágában sincs eljönni, de Vu Szung rá se hederített, nyakon ragadta, betuszkolta a kapun, s
leültette a szentképárus mellé.
– Öreganyám –szólt ezután Vang nénihez –, melletted ki lakik?
– Csang Kung, a tarhonyaárus.
Csang Kung éppen otthon volt, és igen meghökkent Vu Szung láttán.
– Mit akarsz tőlem, hadnagy uram? – kérdezte ijedten.
– Sok alkalmatlankodásunk fejében, amit a szomszédságnak okoztunk – udvariaskodott Vu
Szung meghívnánk egy pohárka borra.
– Nem tisztelkedtem még sohase házatoknál – jött zavarba az öreg –, hogy is hívhatnál meg?
– Ugyan, semmiség az egész – nyugtatta meg Vu Szung –, gyere csak! – s hurcolta át őt is,
leültetvén Jao Er-lang mellé. De mért nem szöktek meg eközben a többiek? Mert a katonák ott
álltak az ajtónál, akár a börtönben.

Hat vendége volt tehát összesen Vu Szungnak. Ő maga oldalvást húzott oda magának egy lócát,
odaszólt a katonáknak, hogy zárják be az ajtókat, s behozatta a bort. Akkor hangos szóval üdvözölte
vendégeit:
– Ne nehezteljetek, tisztelt vendégeim, faragatlanságomért – kezdte –, hogy így idecsődítettelek
benneteket.
– Nem vagyunk mi veled, hadnagy uram, ismeretségben – zúgták a vendégek –, nem akarnánk
háborgatni téged.
– Ne gúnyoljatok ki, tisztelt vendégeim – mosolygott Vu Szung –, ha nem sikerül a vendéglátás
valami fényesen.
A katonák buzgón töltögették a poharakat, de a vendégek rosszat sejtettek, nem tudták, hányadán
állnak. Mikor már megitták a harmadik csészével is, Hu Cseng-csing fel akart állni:
– Dolgom volna – szabadkozott.
– Hohó, nem mehetsz el! – harsogta Vu Szung. – Ha már eljöttél, akármilyen sürgős dolgod van
is, itt maradsz!
Hu Cseng-csingnek úgy járt a szíve, mintha tizenöt vízhúzó veder járt volna a keblében; hét fel,
nyolc meg le.
„Ha már egyszer jó szándékkal hívtak egy kis borozásra – tépelődött magában borúsan –, akkor
mért bánnak úgy az igaz emberrel, hogy mozdulni sem engedik?” De, persze, csak leült megint.
– Hozzatok még bort! – parancsolta Vu Szung a katonáknak. Jött a negyedik pohár s a többi.
Csakhamar a hetediknél tartottak már, de a vendégek sorra kezdték úgy érezni magukat, mintha Lü
császárnőnél lakomáznának, ahol tudvalevően rögvest fejét vették az italtól húzódozó vendégnek.
Vu Szung egyszerre csak odakiáltott a katonáknak:
– Szedjétek le az asztalt, majd később folytatjuk az evést!
A vendégek már felálltak volna, de Vu Szung egy intéssel visszatartotta őket:
– Szeretnék valamit mondani – kezdte. – Ki tud itt írni a tisztelt vendégek közül?
– Hu Cseng-csing úr kiválóan ért hozzá! – jegyezte meg az ezüstműves.
– Felhasználnám akkor művészetedet egy kissé! – hajolt meg a borárus előtt Vu Szung, aztán egy
hirtelen mozdulattal süvítve előrántotta köntöse ujjából hosszú kését. Jobb keze ujjai szorosan
markolták a veszedelmes fegyvert, s kikerekedett, villogó szemmel kiáltotta:
– Tisztelt szomszédság! Keresd a gazt a gaztett megett, a gazságért valaki mindig fizet! Legyetek
tanúim! – Azzal bal kezével megragadta Aranylótuszt, jobbját pedig, a késsel, Vang néninek
szegezte. A vendégeknek szemük-szájuk tátva maradt a rettegéstől, azt se tudták, mit tegyenek, csak
bámultak rémülten, mukkanni se mert egyikük sem.
– Ne haragudjatok, tisztelt szomszédaim – folytatta Vu Szung –, s ne is rémüldözzetek! Bár csak
faragatlan, durva fickó vagyok, nem ijesztenélek meg benneteket egy világért sem! Azt azonban
tudom, hogy szemet szemért, fogat fogért! Bennetek nem teszek semmi kárt, csak szolgáljatok majd
tanúságul arról, ami itt végbe megy! Ha azonban valamelyikőtök hamarabb távozna innen, ne
vegyétek rossz néven, ha goromba leszek hozzá, és megétetem vele a késemet vagy hatszor-hétszer!

A vendégsereg, persze, mozdulni se mert. Vu Szung Vang nénihez fordult és rárivallt:
– Ide hallgass, vén szuka! Te vagy az oka bátyám halálának! Most apróra kivallatlak! – majd
meg Aranylótuszra kiáltott rá:
– Ide hallgass, céda nőszemély! Mivel tetted el láb alól a férjed? Ha megmondod az igazat,
megkímélem életedet!
– Elment az eszed, sógor? –háborodott fel Aranylótusz. – Szívbetegségben halt meg a bátyád, mi
közöm nekem ahhoz? – Ki se mondta még, s Vu Szung, belevágván az asztalba kését, megragadta
baljával Aranylótusz kontyát, jobbjával meg a ruhát szakította fel mellén, félrerúgta az asztalt, s
könnyedén átemelve rajta Aranylótuszt, ledobta a lélektábla elé, s rátaposott két lábbal. Utána ismét
felragadta kését, s Vang néninek szegezte:
– Mondd el az igazat, te vén szuka! – fenyegette. Hánykolódott, vergődött a vénasszony, de csak
nem szabadulhatott.
– Elmondok hát mindent – mondta sarokba szorítva –, csak ne dühöngjél rám, hadnagy uram!
Vu Szung odakiáltott a katonáknak, hogy hozzák a papírt, tust, ecsetet, tusdörzsölő-követ,
állítsák fel az asztalt, aztán Hu Cseng-csingre bökött a kezével:
– Ha lennél olyan szíves, és leírnád mondatról mondatra – kérlelte.
– I-i-igenis, le-le-leírom dadogta a borárus ijedtében, s már csöppentette is a vizet a tuskőre,
dörzsölte a tust rajta, mártotta az ecsetet.
– No mondja, Vang néni, az igazságot! – fordult ő is a vénasszonyhoz.
– Semmi közöd hozzá – mordult fel amaz –, ki mondta neked, hogy beleszólhatsz?
– Tudok mindent, vén szuka! – bömbölte Vu Szung. – Hiába kertelsz! Ha nem vallasz, előbb ezt
a céda nőszemélyt vágom le, aztán téged! – azzal késével belehasított Aranylótusz arcába kétfelől.
– Könyörülj rajtam, sógor! – sikoltotta az asszony. – elmondok mindent, ha elengedsz.
Vu Szung térdre kényszerítette a két asszonyt a lélektábla előtt, és rárivallt sógornőjére:
– Valljál azonnal, céda személy!
Aranylótusz, halálos rémületében, elmondott mindent elejétől végig: hogyan ütötte fejbe
véletlenül Hszi-men Csinget, miképpen járt át paráználkodni, mintha ruhát varrt volna, aztán,
miként is rúgták meg Vu Tát, s mi módon főzték ki a megmérgezés tervét, hogyan oktatta őt ki Vang
néni mindenre. Hu Cseng-csing pedig, ahogy Vu Szung parancsolta, írta a vallomást mondatról
mondatra.
– Te rima! – szitkozódott Vang néni a vallomás hallatára. – Ha így elárulsz mindent, nem
menekül egyikünk sem, végünk van! – De be kellett hogy valljon ő is mindent. Hu Cseng-csing
leírta az ő vallomását is.
Mikor aztán le volt írva minden, bemártotta a tusba mindkettőjük ujja hegyét, s rányomta az írás
végére, majd aláírták az összes szomszédok, vagy ők is rányomták ujjukat.
Ezután Vu Szung hátrakötötte a vénasszony kezét, az írást meg keblébe rejtette. A katonákkal
egy csésze bort állíttatott áldozatul a lélektábla elé, letérdepeltette megint a két bűnöst, s ömlő

könnyek között kiáltotta:
– Nem vagy messze, bátyám lelke! Íme, most bosszút állok érted!
Meggyújtatta a katonákkal az áldozati pénzeket. Aranylótusz, látván, hogy nem jól végződik a
dolog, sikoltozni kezdett volna, de Vu Szung hanyatt rántotta a tarkójánál fogva, két lábával a két
karjára taposott, s feltépte mellén a ruhát. Gyorsabban, mint ahogy most elmondom, felhasította az
asszony mellét, majd szájába ragadva kését, feltépte kézzel Aranylótusz testét, s kitépvén szívét,
máját, odahelyezte a lélektábla elé. Utána kése egy kanyarintásával levágta az asszony fejét. Ömlött
a vére végig a földön, a szomszédok kimeredt szemmel bámulták, majd iszonyattal fedték el
arcukat. Ám mozdulni egyikük se mert. Vu Szung lehozatott az emeletről egy takarót, belecsavarta
a fejet, beletörölte kését, s övébe dugta. Aztán megmosta kezét, és hangos szóval búcsúzott
vendégeitől:
– Elnézésteket kérem, tisztelt vendégeim, hogy ezzel terheltelek benneteket, de még
megkérnélek, fáradjatok fel az emeletre kicsit, jövök vissza mindjárt!
A vendégek egymásra néztek, de szótlanul engedelmeskedtek. Vu Szung meghagyta a
katonáknak, hogy vigyék fel a vénasszonyt is szoros őrizet alatt. Aztán bezárta fenn az ajtót, de
belül is odaállított őrségnek két katonát, maga meg ment, kezében az asszony fejével, egyenest
Hszi-men Csing palotájába.
– Hol van a gazda? – kérdezte nagy udvariasan az elősiető boltvezetőt.
– Most ment el éppen.
– Kísérj el egy kicsit, mondanék valamit – kérte Vu Szung. A boltvezető ismerte Vu Szung hírét,
nem mert vele ellenkezni. Vu Szung egy kis mellékutcába vezette, és ott hirtelen szembefordult
vele.
– Meg akarsz halni, vagy élni akarsz? – sziszegte a fülébe.
– Vitéz hadnagy uram – dadogta a boltvezető –, én sose bántotta…
– Ha meg akarsz halni – sziszegte kegyetlen haraggal Vu Szung –, akkor, csak tartsd meg
magadnak, hova lett a gazdád, de ha élni akarsz, akkor tüstént mondd meg!
– Egy-egy is-ismerősével m-ment el az Oroszlán-híd alatti nagyvendéglőbe.
Vu Szung már fordult is meg a sarkán, s rohant el. A boltvezető alig tudta összeszedni magát a
nagy ijedtségtől.
Vu Szung, hogy odaért a vendéglőbe, kérdezte nyomban a boroslegényt:
– Kivel iszik Hszi-men Csing úr?
– Valami gazdag úrral, fenn az emeleten, az utcai szobában.
Vu Szung rohant fel egyenest az emeletre, de mielőtt benyitott volna a szobába, belesett 'az
ablakon. Ott ült Hszi-men Csing mint házigazda, vele szemben a vendég, mellettük meg két festett
képű énekeslány. Vu Szung elővette a takaróból Aranylótusz vértől csöpögő fejét, baljába vette,
jobb kezével megragadta kését, és bebújva az ajtófüggönyön, a fejet Hszi-men Csing arcába vágta.
Hszi-men Csing, megpillantva Vu Szungot, rémült kiáltással ugrott fel székéről, egy pillanat, és
már az ablakban volt, hogy meneküljön. Ahogy azonban látta, hogy alatta mélyen csak az utca terül

el, erre nem menekülhet, halálos rettegés fogta el. Gyorsabban történt, mint ahogy mondom: Vu
Szung egy iramodással felugrott az asztalra, félrerúgva csészéket, tányérokat. A két kis szajha
persze mozdulni se tudott a borzalomtól, s a vendég is az asztal alá esett rémületében. Hszi-men
Csing is, látván, hogy rosszul áll az ügye, kapkodni kezdett a kezével, jobb lábával meg keményen
odarúgott. Vu Szung csak rárontott ellenfelére, de mivel látta emelkedni lábát, félreugrott, így
szerencsére csak jobb kezét találta a rúgás, és kicsapta belőle kését az utcára.
Hszi-men Csing, észrevéve, hogy ellensége elvesztette fegyverét, már egy cseppet sem félt tőle.
Jobb kezével hadonászva, baljával hatalmas ütést mért Vu Szung szíve gödre felé. Vu Szung
azonban ismét félreugrott, és kihasználva az alkalmat, közelebb férkőzött ellenfeléhez. Bal kezével
a fejénél fogva tartotta, feljebb rántotta vállait is, jobbjával pedig a bal lábát kapta el, és ráordított:
– Gyerünk lefelé!
Hszi-men Csing, mélységes bűntudatában, meg természeténél fogva is, nem bírt volna Vu Szung
erejével, még ha azt nem is fűtötte volna a bosszúállás. Repült hát le hanyatt-homlok az ablakból, le
az utcára. A járókelők halálra rémültek, Vu Szung meg, felragadva Aranylótusz fejét, kibújt az
ablakon, és ugrott utána. Odalenn felkapta kését a földről, látta, hogy Hszi-men Csing összetörte
magát a zuhanásban, úgy nyúlik el a földön, csak a szeme mozog még. Megragadta, s egy
nyisszantással lekanyarította az ő fejét is, majd egy kézbe ragadva a két fejet, másikban késével,
sietett vissza a Bíborkő utcába. Odaérve, kiáltott a katonáknak, hogy nyissák ki a kaput. Bement, és
a két fejet a lélektábla elé helyezte. Bort öntött a földre, és ömlő könnyek között felkiáltott:
– Bátyám lelke, ha itt vagy még a közelben, szüless újjá a mennyek országában! Bosszút álltam
érted, megöltem parázna asszonyodat, bujálkodó társát, neked áldozom őket! – Ezután kiengedte a
szomszédokat az emeletről, a fogoly Vang nénivel együtt, s késével az egyik kezében, a két fejjel a
másikban odaállt elébük:
– Mondanék még egy szót, tisztelt vendégeim, ne menjetek még el!
– Mondd csak, hadnagy uram – hajoltak meg szomszédai keresztbe tett karral –, hallgatunk
tisztelettel! –Vu Szung megszólalt, és ebből lett az, hogy
Csúf rabságra jutott Fényesdombnak hőse,
S földönfutóvá lesz Jangku jó vitéze.
Hogy aztán mit mondott Vu Szung, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A HUSZONHATODIK FEJEZET
amelyben az Ördögök Anyja Mengcsouban mérgezett
bort árul,
Vu Szung pedig a Keresztúti Lejtőnél
találkozik Kertészlegénnyel
Ott tartottunk, hogy Vu Szung így szólt négy szomszédjához:
– Bosszút álltam bátyámért, s bár ezzel vétekbe estem, azt se bánom, ha vége az életemnek.
Mélységesen sajnálom azonban, hogy úgy megrettentettelek benneteket, tisztelt szomszédaim.
Elmegyek most, nem lehetek biztos sem halálom, sem megmaradásom felől, nem tudom, élek-e,
halok-e ezután. Bátyám lélektábláját ezért a mai napon elhamvasztom. Ami holmim meg van még
itt a házban, azt rátok bíznám, adjátok el és használjátok fel majd, ha a hatóság előtt szükség lesz rá.
Most elmegyek a törvény elébe, ti ott ne törődjetek azzal, súlyosat vétettem-e vagy könnyűt,
valljátok csak a színtiszta igazat.
Ezzel fogta a lélektáblát, és az áldozati pénzekkel együtt elégette. Az emeleten volt még két láda,
azokat lecipelte, kinyitotta, a benne levő holmikat szétosztotta a szomszédok között, hogy őrizzék
meg, vagy adják el. Utána megragadta a vénasszonyt, másik kezében a két fejet markolta, és
elindult a törvény elé.
Felbolydult már egész Jangku városa, hatalmas tömeg hömpölygött az utcán, őket lesve.
Mélységes megdöbbenéssel foglalta el bírói székét a mandarin. Vu Szung Vang nénit letérdepeltette
a mandarin színe előtt; gyilkos kését és a két fejet meg a mandarin elé helyezte. Bal felől Vu Szung
borult térdre, középütt Vang néni, jobbról a négy szomszéd. Ekkor Vu Szung elővette kebléből a Hu
Cseng-csing vezette jegyzőkönyvet, s felolvasta elejétől végéig. Á mandarin ekkor elrendelte Vang
néni kihallgatását, be is vallott a vénasszony mindent. Világosan vallott a négy szomszéd is.
Beidézték Ho Bácsit meg Jün öcsköst, világos tanúságot tettek ők is. Kiküldte erre a mandarin a
halottkémet a vádlottakkal és tanúkkal egyetemben a Bíborkő utcába, ott szemlét tartottak
Aranylótusz holtteste felett, majd pedig az Oroszlán-híd alatti vendéglő előtt is, Hszi-men Csing
hullájánál. A vizsgálat végeztével kalodát raktak Vu Szung és Vang néni nyakába, és börtönbe
vetették mindkettőjüket.
Az történt aztán, hogy a mandarin, elgondolkozván magában, hogy Vu Szung micsoda igazságos
és önfeláldozó vitéz, eszébe jutott az útja is a Keleti Fővárosba, elhatározta tehát, hogy kihúzza a
csávából. Ezért összehívta a hivatalnokokat, hogy megtanácskozzák az ügyet, és így szólt hozzájuk:
– Megemlékezvén arról, hogy Vu Szung milyen igazságos férfiú, vádiratát igazítsátok át a
következőképpen: „Vu Szung, mivelhogy áldozott elhunyt bátyjának, Vu Tának, sógorasszonya
pedig ezt nem tűrvén, viszálykodásba kezdtek, melynek során az asszony a lélektáblát feldöntötte, ő
pedig, elhunyt bátyja lelke trónusát megmentendő, véle dulakodásba kezdett, és így halálos sebet
ejtett rajta. Ezek után Hszi-men Csing, minekutána ezen asszonnyal bujálkodott és házasságot tört,
megelőzően őt megfenyegette, amiből összetűzés keletkezett. Egyik a másikkal nem bírván,
dulakodás közben az Oroszlán-híd mellé jutottak, ahol végül is dulakodásban sebet ejtvén a
nevezetten, az tőle halálát lelte.” – Felolvasták ezt a vádiratot Vu Szung előtt, megírták hozzá a
felterjesztést, s ezzel együtt az ügybe belekeveredett összes személyeket elirányították a tartományi
székhelyre, Tungpingba. Közben legyen mondva, Jangku kis hely volt ugyan, de voltak benne
becsületes emberek. A családok fejei, megemlékezvén a tigrisölőre, pénzükkel menten segítségére
siettek, volt, aki bort, élelmet is küldött be neki a börtönbe. Vu Szung a holmiját odaajándékozta
katonáinak, Jün öcskös apjához meg eljuttatta az ígért tizenkét-tizenhárom ezüstöt. Persze a katonái

se feledkeztek meg róla, hordták neki a bort meg a pecsenyét.
A mandarin által kijelölt tisztviselő, átvévén a felterjesztést, a vádiratot, az írott
tanúvallomásokat, valamint a Ho Bácsi átadta ezüstöt, a csontokat, a kést és az ügybe
belekeveredett összes személyeket, elindult velük Tungpingba. Hatalmas tömeg búcsúzott tőlük a
hivatal előtt.
Tungping mandarinja, Csen Ven-csao hírét vévén a történteknek, elfoglalta bírói székét. Ez a
Csen Ven-csao éles eszű és vizsgálódó természetű hivatalnok volt, tudott is már az ügyről. Maga elé
hívatta az összes érdekelteket, elolvasta a felterjesztést és az összes iratokat, s egyeztette a tanúk és
a vádlottak vallomását. A bűnjeleket átadta megőrzésre, magasabb helyre való továbbítás végett.
Mindenekelőtt Vu Szung kalodáját a kisebb bűnösöknek járóra cseréltette ki, őt magát csak fogdába
csukatta. Vang néni nyakára ellenben rászögeztette a súlyos bűnösök kalodáját, s betétette a halálos
ítéleteket várók tömlöcébe. Ezek után hívatta a kerületi hivatalnokot, és átadta neki válaszlevelét.
Ho Bácsi, Jün öcskös és a négy szomszéd ügyében pedig úgy határozott, hogy térjenek vissza a
kerületbe, otthonukba, ott várják be, ha esetleg rendelkeznek felőlük. Meghagyta azonban, hogy
Hszi-men Csing felesége a tartományi székhelyre hozassék, „az ügyben pedig meg kell várni a
magas császári udvar kegyes leiratát, akkor lehet csak dönteni benne” – mondta végezetül.
A tartományi mandarin szíve igen megesett Vu Szungon. Látta, hogy milyen derék,
igazságszerető, önfeláldozó férfiú, s ezért meghagyta embereinek, hogy gondosan bánjanak vele. A
fogdában pénzt se fogadtak el tőle, sőt traktálták borral, pecsenyével. A vádiratot meg a mandarin
még inkább enyhítette, úgy küldte tovább, egy bizalmas emberével pedig, titkos levéllel még az
éjjel a fővárosba menesztette, hogy intézkedjék az ügyben. A büntetések hivatalának vezetője jóban
volt vele, így rögtön kezébe vette az ügyet, s hamarosan meghozta a következő döntést:
„Mivelhogy Vang asszonyság ármánykodásaival házasságtörő bujálkodásra biztatott, s a szóban
forgó asszonyt rávette arra, hogy méreggel ölje el tulajdon férjét – mivelhogy ezenfelül felbujtotta
az illető asszonyt, hogy űzze ki házából Vu Szungot, megakadályozandó, hogy áldozzon tulajdon
bátyja lelkének, úgyhogy ebből emberhalál következett – férfit és nőt csalárdsággal félrevezetvén,
megrontotta a családi kötelékeket, azért ennek megfelelően hideg és lassú halálra ítéljük. Vu Szung,
ámbátor önkényesen torolta meg bátyjának halálát, s dulakodásban megölte a házasságtörő Hszimen Csinget, mivel maga vallott és nem vette magára, hogy megszökjék, büntettessék negyven
botütéssel és kétezer mérföldnyire való száműzetéssel. A házasságtörő férfi és a parázna asszony,
noha súlyosan vétkeztek, elhalálozván, róluk említés ne essék. A többiek pedig valamennyien
bocsáttassanak haza családjukhoz békében. Ezen ítélet megérkezése napján végrehajtandó.”
Csen Ven-csao nyomban végrehajtotta a rendelkezéseket. Először behívatta az összes tanúkat,
hogy közölje velük a felmentő végzést. Azután előhozatta Vu Szungot, előtte is felolvastatta ítéletét,
levétette a kalodát nyakából, és ráverette a negyven botot igen elnézően bánt vele mindenki, csak
hat-hét ütés érte a húsát, aztán egy hét és fél fontos vaskalodát szegeltetett a nyakába, orcájára meg
ráüttette, hogy száműzik Mengcsouba. A többieket ekkor hazabocsátotta, s előhozatta Vang nénit,
hogy meghallja ő is ítéletét. Megíratta bűnei lajstromát, felültették a vénasszonyt a halálraítélteket
hurcoló faszamárra, odaszegezték, oda is kötözték, s nagy dobpergés és gongszó mellett, előtte
vívén bűnei lajstromát, végighordozták Tungping utcáin folytonos ütlegelés közepette. A piactéren
aztán tízezer darabra vagdalták. Ezután már csak arról beszélek, hogy Vu Szung, kalodájával
nyakában, végignézte még a vénasszony kínhalálát. Utána a szomszéd Jao Er-lang átadta neki a
pénzt, amit holmijai eladásából szerzett, s elbúcsúzott tőle, őt pedig, ahogy a hatóságnál átadták
kísérőlevelét, közrefogta két poroszló, s elindultak Mengcsou felé.
A két poroszló tudta jól, hogy milyen derék vitéz Vu Szung. Nagy gonddal voltak iránta ezért
egész úton, nem is mertek volna udvariatlanul bánni vele; Vu Szung is látta, hogy jó szívvel vannak
iránta, s nem forralnak ellene semmit. Ezért aztán, ha megálltak egy-egy kocsmánál, fogadónál,

megvendégelte őket pénzéből borral, pecsenyével.
No de ne szaporítsuk a szót. Azóta, hogy Vu Szung a harmadik hónap elején elkövette tettét, két
hónapot ült börtönben, s most, hogy Mengcsou felé közeledtek, már a hatodik hónap körül járt.
Égető meleg volt nappal, majdhogy nem követ omlasztó, vasat olvasztó hőség, csak a hajnali
hűvösön lehetett járni az utat. Több mint húsz napja voltak már úton, amikor egy nagy úthoz
érkeztek, fel a hágóra, a kígyó órája körül.
– Le ne üljetek – mondta Vu Szung kísérőinek –, gyerünk át a hágón, majd keresünk egy kis italt
meg pecsenyét valahol.
– Igazad van – egyeztek bele a poroszlók, s mentek lefelé vele. Ahogy átkeltek a hágón, a
távolban, a lejtő alján néhány szalmatetős házikót pillantottak meg. Odább egy szakadék szélén,
fűzfák között mintha kocsmacégér mutatkozott volna.
– Ahol ni – mutatott arra Vu Szung –, nem kocsma az ott?
Elindultak hát arrafelé. Az úton egy favágóba ütköztek.
– Nem mondanád meg, földi, micsoda hely ez? – szólította meg Vu Szung.
– Ez itten a mengcsoui hágó, előttünk meg itt az erdő szélén a Keresztúti Lejtő.
Ahogy tovább mentek, egy rengeteg nagy fához érkeztek. Négyöt ember se érte volna körül a
derekát, kiszáradt kúszónövények indái borították be teljesen. A nagy fán túl megpillantották a
kocsmát. Kapuja előtt, az ablak alatt, egy asszony üldögélt, messziről látszott zöld selyemruhája,
hajában villogó hajtűk, kétoldalt vadvirág volt melléjük tűzve. Ahogy meglátta őket, felkelt és
elébük jött. Vörös nyersselyem köntös volt rajta, arca felpiperézve kenőccsel, ólomfehérrel. Mellén,
nyitott ruhájából, kilátszott barackvirágszínű inge, felül arany szegéllyel.
– Jertek be, vendég urak, nyújtóztassátok ki kissé lábatokat! – hívogatta őket. – Van ám jó
borom, pecsenyém, ha meg tésztát akartok, hát húsgombóc is akad!
Betértek hát a kocsmába, és letelepedtek a fenyőfa asztalnál. A két poroszló letámasztotta
fütykösét, letette iszákját, s helyet foglalt. Vu Szung is ledobta hátáról batyuját, megoldotta ruháját.
– Nem lát itt minket senki – szóltak a poroszlók jóindulattal – , tedd le a kalodát, elvállaljuk,
aztán iszunk egyet frissiben.
– Mennyi bort hozzak, vendég uraim? – szólt hajlongva, mosolyogva a kocsmárosné.
– Ne kérdezd, mennyit, csak melegíts! – felelte Vu Szung. –A húsból meg végy vagy négy-öt
fontot. Megfizetünk érte jó pénzzel!
– Van ám jó húsosgombócom is!
– No, hozz abból is vagy húszat-harmincat csemegének!
Az asszony nagy nevetéssel hozott elő egy veder bort, megterített, hozta a húst, és nekiállt a
bormelegítésnek. Mikor már felhajtottak négy-öt pohárral, hozta a gombócokat is, s felrakta az
asztalra. A poroszlók rögtön nekiláttak. Vu Szung is kivett egyet, de amint felnyitotta, így kiáltott:
– Hé kocsmárosné, emberhúsból van-e ez a gombóc, vagy kutyahúsból?
– Ne tréfálkozz, vendég uram! – nevetett a kocsmárosné. – Ezen a széles világon hol esznek

gombócot emberhúsból, kutyahúsból? Marhából volt a mi gombócunk mindig idáig!
– Amikor a folyók és tavak vitézei között jártam – mondta Vu Szung –, sok embertől hallottam,
hogy a Nagy Fánál, a Keresztúti Lejtőnél, nem mer ám áthaladni utasember, mert a kövérjét
gombócnak aprítják, a soványát meg vízbe hányják!
– Honnét veszed ezt, vendég uram? – méltatlankodott a kocsmárosné. – Te magad találtad ezt ki
csak!
– Szőröket találtam én ebben a gombócban – folytatta zavartalanul Vu Szung olyasfélék, akár az
ember szemérmének szőrszála. Ettől fogtam gyanút. Hát a férjed meg nincs itthon? – fordult megint
a kocsmárosnéhoz.
– Úton van, nem jött még vissza.
– Hát hogy vagy itt meg hűvös magányodban? – évődött vele tovább Vu Szung.
„Hogy ez a száműzött lator nem engedi búbánatnak a fejét gondolkozott majdnem nevetgélve az
asszony –, hanem még ingerkedik velem! Beleszállt a bogár a lámpába, aztán megégeti magát! Nem
én kerestelek téged! No de megfelelek én neked!”
– Ne tréfálkozz, vendég uram – szólt aztán komolyan. – Igyatok még, aztán kimehettek a fák alá
a hűsre. Ha meg aludni akartok, lehet idebenn is.
„Ez az asszony nem jót forral magában – tűnődött el Vu Szung. – Ezért is vittem az elébb tréfára
a szót.” Hangosan pedig ezt felelte: – Silány ám ez a bor, asszonyság! Ha van jobb, hozzál abból!
– Van valamicske kitűnő, jó illatú borom, csak zavaros egy kicsit!
– Az a legjobb, hiszen minél jobb, annál zavarosabb! – örült meg Vu Szung.
Az asszony kajánul mosolyogva hozta a bort.
– Jó ez, csak meg kell melegíteni! – rendelkezett Vu Szung.
– Látom, vendég uram, hogy érted a módját – állapította meg az asszony elismeréssel. –
Melegítem is mindjárt, kóstold csak meg akkor! – Magában pedig ezt gondolta: „A vesztébe–roham
ez a lator! Ráadásul melegen inná! Akkor még gyorsabban hat a szer! Épp az én kezem közé való ez
az ember.” – Megmelegítette a bort, és már hozta is:
– Kóstoljátok csak, vendég urak! – kínálta mosolyogva.
A két poroszló nem állhatta meg szomjúságában, nekiláttak rögtön, Vu Szung azonban még
odaszólt:
– Én sose iszom csak úgy magában, asszonyság! Vágj még egy kis húst csúsztatónak!
Amint pedig, az asszony kifordult az ajtón, kiöntötte a bort az asztal alá, és csak úgy üresen
csettintett hozzá a nyelvével:
– Ez aztán a jó bor! Hogy megmozgatja az embert!
Az asszony meg dehogy hozta a húst! Fordult vissza rögtön, összecsapva a tenyerét, és
elkiáltotta magát:

– Forduljatok fel! Forduljatok fel!
A két poroszlóval fordulni kezdett a föld, keveregni az ég, s eltátott szájjal elvágódtak a padlón.
Vu Szung is behunyta hát szemét, s végigvágódott a lócán. Hallotta az asszony nevetését:
– Most megvagytok! Hej, te csalfa ördög, megittad a szépasszony lábvizét! Hej, gyertek gyorsan,
legények!
Hallotta Vu Szung, hogy nagy gyorsan két-három ember fut elő, aztán mintha felkapták volna a
poroszlókat, és vitték volna befelé.
Aztán őt ragadták meg, de meg se bírták mozdítani. A földre még csak levonszolták, de olyan
nehéznek találták, mintha ezer font lett volna.
– Ti csak felzabálnátok mindent, jómadarak – hallotta az asszony szitkozódását –, de hasznom
semmi sincs belőletek! No, majd én!
Az asszony, ahogy elgondolta magában, valóban ledobta zöld selyemköntösét, vörös
selyemingét, s könnyedén csupasz vállára kapta Vu Szungot. Vu Szung se volt rest, kihasználta az
alkalmat megragadta az asszonyt, a melléhez szorította, két lábával meg a derekát fogta át, s
lenyomta a földre. Visított az asszony, akár a malac, amikor ölik. A legények segítségére siettek
volna, de Vu Szung rettentő hangjára dermedten álltak meg rémületükben.
– Kegyelmezz, derék vitéz! –sivalkodott alatta az asszony. Nem volt semmi kedve a harchoz.
Egyszerre csak egy ember lépett be az ajtón, rőzsével a hátán. Amint meglátta a dulakodókat,
hozzájuk szaladt, és rákiáltott Vu Szungra:
– Csillapítsd haragodat, derék vitéz! Kíméld őt, beszédem van veled!
Vu Szung felugrott, de bal lábát azért az asszonyon hagyta, s felemelte két öklét. A jövevény kék
selyem, betűrt turbánt viselt, fehér vászonköntöst, lábszárvédőt, kendercipőt, iszák lógott a derekán.
Csontos arca volt, szakálla ütközött már, lehetett úgy harmincöt-harminchat esztendős. Vu Szungot
nézte, de csak keresztbe fonta karját, s nem közelített volna egy hüvelyknyit sem, csak mondta:
– Szeretném hallani nagy nevedet, derék vitéz!
– Jártomban-keltemben nevemet soha el nem másítottam, ültömben mással fel nem cseréltem:
Vu Szung cirkáló-hadnagy vagyok!
– Talán csak nem a fényesdombi tigrisölő?
– De az ám!
Fejét lehajtva, bókolt előtte az ismeretlen:
– Régóta hallottaim már híredet! Micsoda szerencse, hogy végre összetalálkoztunk!
– Te ennek az asszonynak férje vagy?
– Igen, a feleségem. Nem ismerte fel látó szemével a Tajsan hegyét, megsértett tudtomon kívül,
hadnagy uram! Rám való tekintettel bocsásd meg vétkét!
Vu Szung sietve felsegítette az asszonyt és megkérdezte:

– Látom, hogy nem vagytok ti se közönséges emberek! Szeretném megtudakolni neveteket!
A férj rászólt feleségére, hogy öltözzön fel, és boruljon le Vu Szung előtt.
– Bocsásd meg asszonyom durvaságát! – kért bocsánatot az ismeretlen.
– Hogy nem ismertem meg benned a jóravaló embert, bátyám! – szabadkozott az asszony. –
Igaztalanul cselekedtem veled, bocsáss meg nekem! Gyere, foglalj helyet nálunk!
– Mi a becses nevetek? Honnét ismertél engem – kérdezte Vu Szung megint csodálkozva.
– Csang Csingnek hívnak – mondta a férfi –, itt voltam kertész a Fényességes Világosság
kolostorában. Mivel egyszer egy kis összetűzésbe keveredtem a barátokkal, kitört a természetem,
leöldöstem őket, és tüzet dobtam a kolostorra, le is égett teljesen. Mivel panaszos nem maradt, a
hatóság se járt utánam, hát itt maradtam a Nagy Fa lejtője mellett, s útonállás lett a kenyerem.
Egyszer aztán egy öregember jött erre terhével, én tőrbe csaltam, s viadalra keltem vele, de ahogy
összecsaptam vele vagy húsz-egynéhányszor, az öreg a végén leütött, merthogy útonálló volt ő is
fiatal korában. Amikor látta, hogy milyen gyorsan mozog a kezem, lábam, elvitt magával a városba,
s megtanított sokféle fortélyra, a végén hozzám adta leányát feleségül. A városban azonban nem
tudtunk megmaradni, visszatértünk hát ide, felépítettük ezt a fogadót, s kocsmárosságot kezdtünk. A
valóságban persze csak az utasokat lestük, hogy kifosszuk őket. Barátságban lévén a folyók és tavak
derék vitézeivel, elkereszteltek engem Kertészlegénynek. A feleségemet meg, aki szintén kitanulta
apja mesterségét, Ördögök Anyjának nevezik, becsületes neve Szun Er-niang volna. Ahogy jöttem
vissza, meghallottam kiáltozását, de ki gondolta volna, hogy veled találkozom? Megmondtam pedig
neki jó néhányszor: „Háromféle emberben nem szabad kárt tennünk: az első a felhőkkel járó taoista
vagy barát, mivelhogy úgy se él valami jól, meg aztán világtól elvonult ember.” Egyszer azonban
majdnem kárt tett egy eget-földet rengető vitézségű emberben: Jenanfuban volt az eredetileg
határőrkapitány az öreg Csung herceg alatt, Lu Ta volt a neve. Mivel három ökölcsapással
agyonvert egy bizonyos Cseng mészárost, a Vutajsan-kolostorba kellett menekülnie, levágatta haját,
bajszát, szerzetes lett. Mivel tetoválva van a háta, a folyók és tavak vitézei közt csak Tarka Barátnak
nevezgetik, Mélybölcsességű a barátneve. Színvas szerzetesi botja van, több mint hetven fontos.
Idevetődött egyszer, ivott a mérgezett borból. Éppen akkor érkeztem haza, és látván, hogy nem
közönséges ember, hamar magához térítettem, s bátyámmá fogadtam. Hallottam aztán, hogy
mostanában a Kétsárkányhegyen, a Drágagyöngy-kolostorban ő az úr, valami Sötétképűnek
nevezett Jang Csével parancsolnak a vidéken, mint a betyárok vezérei. Vettem már többször levelét,
hogy menjek hozzá, de nem tehetem.
– Hallottam sokat kettejük nevét a folyók és tavak vitézeitől! – jegyezte meg Vu Szung.
– De volt aztán egy kóbor barát – sóhajtott Kertészlegény azt már nem menthettem meg! Az
asszony leitatta, én meg későn jöttem, már fel is volt darabolva! Pedig szép szál ember volt, valami
hét-nyolc láb magas! Maradt ránk róla egy gombos vasvessző, egy fekete csuha meg egy papi levél.
A többi holmija nem sokat ért, de volt még köztük két ritka becses jószág: egy száznyolc szemes
olvasó koponyacsontokból, meg egy pár remek, vasból kovácsolt papi kard. Gondolom, sok ember
életét olthatta ki velük, mert mindmostanáig hallani éjfélenként, hogyan sóhajtoznak a kardok! Igen
sajnálom, hogy nem menthettem meg azt a barátot, mindig az eszemben jár azóta! Mondtam aztán a
feleségemnek: „A második fajta ember, akiben nem tehetünk kárt, azok a folyók és tavak népeként
járó-kelő énekeslányok, komédiások, merthogy járnak azok városról városra, s hol itt, hol ott
játszván, nagy üggyel-bajjal szerzik keserves pénzecskéjüket. Ha egy ilyennel végeznénk,
továbbadnák csakhamar egymásnak s a színpadról kiáltanák ki, hogy nem valami derék hősök a
folyók és tavak vitézei.” Mondtam aztán az asszonynak utoljára: „A harmadik pedig a száműzöttek.
Sok derék vitéz akad közöttük, nem szabad hozzájuk se nyúlnunk.” Nem is gondoltam volna, hogy
nem követi szavamat, és rád tör, de szerencsére idejében érkeztem haza. Hogy is tehettél ilyet –

förmedt a feleségére.
– Nem akartalak volna bántani – vallotta Ördögök Anyja –, de láttam, hogy jó nehéz a batyud,
bátyám, meg aztán megbosszankodtam, hogy incselkedtél velem, ezért volt.
– Nyakazó, vérontó legény vagyok én – magyarázkodott Vu Szung –, hogy tréfálkoznék én derék
emberekkel? Láttam, hogy igen méregetted, húgomasszony, a holmimat, hát gyanút fogtam tőle,
ezért ingerkedtem, hogy tettre biztassalak. A bort, azt kiöntöttem az asztal alá, s tettem magamat,
mintha megmérgeztél volna. Valóban jöttél aztán, hogy felemelj… ne haragudj, húgom, hogy olyan
gorombán megfogdostalak.
Kertészlegény nagyot nevetett, s betessékelte Vu Szungot a vendégszobába, aztán megkérdezte
tőle:
– Micsoda vétekbe estél, hadnagy, ha szabad kérdeznem, és hová szól száműzetésed?
Vu Szung elmondta Hszi-men Csing és Aranylótusz megölésének történetét. Kertészlegény és
Ördögök Anyja öröme határtalan volt, és így szóltak hozzá:
– Mondanánk valamit neked, hadnagy uram, de nem tudjuk, mint gondolkozol róla?
– Mondd csak, bátyám! – biztatta Vu Szung Kertészlegényt.
Kertészlegény nem hímezett-hámozott, elkezdte, amit mondani akart, aminek következtében Vu
Szung
Nagy verekedést csap Mengcsou városában,
Megkeveri a bajt Anping táborában.

Mivelhogy olyan volt ő, mint egy
Elefántlebíró, bivalyölő vitéz,
Sárkányleigázó, tigrisverő, merész.
Hogy aztán mit mondott Kertészlegény Vu Szungnak, azt majd más alkalommal halljátok meg.

A HUSZONHETEDIK FEJEZET

amelyben Vu Szung ámulatba ejti a Béke
és a Nyugalom Táborát,
de Aranyszemű Párductól elragadják a hatalmat
a Víg Élet Ligete felett
Így szólott Kertészlegény Vu Szunghoz:
– Nem gondolok én semmi rosszra, de ahelyett, hogy elmennél rabságba, nem volna jobb, ha
velünk maradnál ezután, hogy a két őriződ is felfordult? Ha meg betyárnak akarnál menni, inkább
eligazíthatnálak a Kétsárkányhegyre, a Drágagyöngy-kolostorba, a Tarka Barát népe közé. No, mit
gondolsz erről?
– Jó szívvel mondod ezt, bátyám, szegény öcsédnek – hálálkodott Vu Szung. – De van egy
dolog: világéletemben kemény vitéz akartam lenni. Ez a két poroszló jó szívvel volt irántam
mindig, gondoskodtak rólam az egész úton nagy figyelemmel. Nem tűrné a természet sem, ha most
ártanék nekik. Irántam való szeretetből keltsd életre őket, ne tégy kárt bennük!
– Derék vitéz vagy, öcsém – mondta Kertészlegény –, megyek, s magukhoz térítem őket. –
Kiáltott is rögtön legényeinek, hogy vegyék le a két poroszlót a vágótőkéről, az asszonnyal meg
felélesztő szert kevertetett, s fülüket megragadván, beléjük töltötte. Egy félóra sem telt belé,
ébredezni kezdtek a poroszlók, mintha álomból keltek volna, és feltápászkodván, Vu Szunghoz
fordultak:
– Hogy rúghattunk be ennyire? – kérdezték csodálkozva. – Ez aztán a jó bor! Nem is ittunk sokat
belőle, és máris leterített! No, ezt megjegyezzük, és kérünk belőle máskor is, ha erre járunk!
Vu Szung és a kocsmárosék persze hatalmas nevetésbe törtek ki, a két poroszló meg nem értette,
hogy s mint áll a dolog. Közben a kocsmáros legényei tyúkot, kacsát vágtak, lakomára készültek.
Kertészlegény hátul, a szőlőskertben teríttetett vendégeinek, s hívta őket asztalhoz. Vu Szung a
főhelyet a két poroszlónak engedte át, ő maga Kertészlegénnyel szembe ült velük. ördögök Anyja
oldalvást foglalt helyet. A poroszlók sűrűn hörpintgették a boroscsészét, s derekasan nekiestek a jó
ételnek. Kertészlegény is biztatta Vu Szungot ivásra késő estig, aztán megmutogatta neki az elhalt
nagy szál barát páros papi kardját; valóban remek acélból verték, nem egy nap alatt készülhetett!
Mesélgették aztán egymásnak a folyók és tavak vitézeinek hősi tetteit, a sok gyilkolást,
házfelégetést.
– Santungban az a derék vitéz és bőkezű, nemes lélek, Jókorjött Eső – emlegette fel barátját Vu
Szung –, az is bajba került, úgy, hogy Kis Forgószél házához menekült.
A két poroszló, persze, halálra rémült ezeknek a beszédeknek hallatára. Leborultak a földre, úgy
könyörögtek kegyelemért, de Vu Szung megnyugtatta őket:
– Nem voltatok ti hozzám az egész úton semmi gonosz szándékkal! Azt mondjuk mi nektek, mi a
folyók és tavak jó vitézei, ne rettegjetek mitőlünk, a jó emberekben nem teszünk mi kárt. Igyatok
csak nyugodtan, s holnap, ahogy Mengcsouba érünk, meghálálom még jóságotokat.
Másnap Vu Szung indulni akart tovább, de Kertészlegény sehogy sem engedte. Ott kellett még
maradniuk vagy három napot. Vu Szung ezalatt igen összebarátkozott házigazdáival. Korban
Kertészlegény kilenc évvel idősebb volt Vu Szungnál, ezért öccsévé fogadta vendégét. Mikor aztán
elmentek, a kocsmárosék nagy lakomával búcsúztak tőlük. Előhozták holmijukat is, a végén még

valami tíz ezüsttel ajándékozták meg Vu Szungot, de a poroszlók is kaptak három-három lat
törtezüstöt búcsúzásul. Vu Szung, persze, a magáét is rögtön a poroszlóknak adta, megint nyakába
kerítette a kalodát, s érzékeny búcsút vett vendéglátóitól. Eleredt mindhármójuk könnye.
Még délidő se volt, amikor megérkeztek Mengcsou városába. Jelentkeztek a hatóság előtt, a
poroszlók átadták a kísérőlevelet a fogollyal együtt, s a visszatérőlevéllel útnak indultak hazafelé.
Vu Szungot bekísérték a fegyenctelepre. „A Béke és Nyugalom Tábora” – ezt olvasta Vu Szung a
telep kapuja fölött. Mint újonnan érkezettet, bedugták egy egyes szobába.
Csakhamar összegyűltek a régi rabok a szobájában:
– Újonnan jöttél, jóember – mondták neki jóindulatúan ha valami ajánlóleveled vagy pénzecskéd
van, hát szedd elő szaporán, mert jön nemsokára a felügyelő, s add oda neki, hogy könnyű legyen a
botozás. Persze, ha nincs, az baj. Egysorsú rabok vagyunk veled, azért jöttünk, hogy
figyelmeztessünk erre. „Nyúl halálát róka bánja, pedig fáj a foga rája”, hallottad ezt már, ugye?
Féltünk, hogy újonc lévén nem tudod még ezeket, azért jöttünk, hogy kioktassunk.
– Hálásan köszönöm, uraim, bölcs tanításotokat – köszönte Vu Szung. – Van is nálam egynémely
holmi, ha szép szóval kérik, adok is, de ha kemény szóval, nem látnak egy garast se!
– Ne mondj ilyeneket, jóember – szörnyedtek el a rabok. –Ismered a mondást: „Ne félj a tiszttől,
csak a kezétől!”, meg hogy „Az alacsony eresz alatt meg kell hajtsad homlokodat!” Jó lesz, ha
vigyázol!
– Jön a felügyelő! – jelentette máris egyikük. Szerteszaladtak a rabok, Vu Szung meg kioldotta
batyuját, de nyugodtan ülve maradt.
– Melyik az új fegyenc? – rontott be a felügyelő.
– Én volnék – szólt Vu Szung.
– Neked is van szemed – támadt rá a felügyelő –, azt vártad, hogy én nyissam ki a számat?
Mondják, te vagy, a fényesdombi tigrisölő, hogy cirkáló-hadnagy voltál Jangkuban, akkor hát érted
a dörgést, mért nem teszed a kötelességedet? Ha így mersz elibém állni, a macskába is, de
keményen elveretlek!
– Csak azért nyitod ki a szádat – kérdezte megvetően Vu Szung – mert azt reméled, hogy
kegyeskedek megajándékozni valamivel? Nincs ám egy fél garasom se, csak ezzel a két öklömmel
szolgálhatok! Ami aranyam, ezüstöm volt, azt a kocsmában hagytam útközben. No, lássam, mit
csinálsz most velem? Csak nem küldesz vissza Jangkuba?
A felügyelő nagy dühösen távozott.
– Megbánod mindjárt, jóember, hogy kötözködtél vele! – szaladtak be megint Vu Szunghoz a
rabok. – Jelenti most a táborparancsnoknak, akkor aztán véged van!
– Nem félek én tőlük! – mondta fitymálóan Vu Szung. – Ahogy ők bánnak velem, úgy adom
vissza én is a jó szót jó szóval, a keményet keménnyel.
Ahogy így beszélgettek, jött is már három-négy ember, és szólította Vu Szungot.
– Itt vagyok, nem szöktem meg – felelt rá gúnyosan Vu Szung –, mit kell olyan nagyon kiabálni?
– Vitték a lajstromozó-csarnokba, ott ült a táborparancsnok is. Öt-hat katona kísérte elébe Vu
Szungot. A táborparancsnok levétette nyakából a kalodát, és így szólt hozzá:

– Ismered, fegyenc, a dinasztiaalapító Vu Tö császár rendeletét: az újonnan érkezett fegyencnek
száz botütés jár. Mire való ez az engedetlenkedés, lázadozás?
– Nem akarlak én titeket egyáltalán felháborítani – mondta Vu Szung. – Ha vertek, hát verjetek,
nem lázadozom én egy cseppet se! Nem lennék én a tigrisölő vitéz, ha húzódoznék egy kis
ütlegeléstől! Vegyétek úgy, mintha most vernének el életemben először. Ha egy hanggal is
megnyikkanok közben, ne legyek jangkui legény!
– Megbolondult ez a fickó! – nevettek a körülállók. – Nézzétek, hogy tüzel! „Üssetek csak jó
keményen, ha már üttök, ne kíméljétek a fütyköst, verjetek csak, ne henyéljetek!” – csúfolódtak
rajta.
A katonák már megragadták a fütyköst, és rákiáltottak, de ekkor a táborparancsnok mellett egy
ember – magasabb hat lábnál, olyan huszonnégy-huszonöt éves forma, sápadt arcú, bajuszosszakállas, a feje fehér kendőbe bugyolálva, kék selyemruhában, de a karja felkötve fehér
selyemtüszőjébe – ez az ember odahajolt a táborparancsnokhoz, s a fülébe súgott valamit, s lám, így
szólt a parancsnok:
– Vu Szung, újonnan jött fegyenc, miféle betegségbe estél volt az úton?
– Nem estem én semmiféle betegségbe! – felelte büszkén Vu Szung. – Ha bor volt, megittam, ha
étel, megettem, a pecsenyét is megzabáltam, ha menni kellett, mentem!
– Ez a fegyenc betegen érkezett – jelentette ki a táborparancsnok –, látom a képén, hogy még
alig tért magához, elengedjük neki a botozást.
– Mondd gyorsan, hogy beteg vagy! – súgták oda a katonák Vu Szungnak. – Kímélettel van
hozzád a parancsnok úr, megmenekülhetsz a bajtól!
– De nem voltam én beteg! – kiáltotta bosszúsan Vu Szung. – Nincs énnekem semmi bajom!
Poroljátok csak ki az irhámat nyugodtan. Nem kell nekem semmi elengedés! Akár a belemet
hasítsátok ki, azt se bánom!
Nagyot nevettek rajta megint a körülállók. Mosolyogva mondta a táborparancsnok is:
– Igen súlyos beteg lehettél, te fickó, ki se izzadhattad még magadból, azért beszélsz ilyen
bolondokat! Ne is hallgassuk tovább, vigyétek vissza a szállására!
Közrefogták a katonák Vu Szungot, és hazakísérték. Gyűltek megint köréjük a rabok nagy
izgatottan:
– Ugye, hogy valami ismerősödtől hoztál ajánlólevelet a táborparancsnokhoz?
– Nem hoztam én semmit! – vonogatta a vállát Vu Szung.
– No, ha nem hoztál – szörnyűködött az egyik rab –, akkor nem is lesz jó vége ennek az
elengedésnek! Estére elbánnak veled!
– Aztán hogyan?
– Hát úgy, hogy hoznak neked két csésze száraz, sárga kölest vacsorára, aztán ha jóllaktál vele,
megkötöznek és bedugnak a verembörtönbe. Gúzsba leszel kötve, gyékénybe csavarva, bekötik a
fejed hét nyílását, s odatámasztanak a falhoz fejjel lefelé. Egy fél óra sem telik bele, és már véged
van. Ezt hívják úgy, hogy „a kölesestálba fullasztás”.

– Hát aztán hogy intézhetnek még el?
– Vagy pedig megkötöznek, vesznek egy nagy zsákot, megtöltik homokkal, s a testedre rakják!
Kinyomja belőled a szuszt egy óra alatt. Ez meg a „zsák a veremben”.
– Más módszer nincs is?
– Ez a kettő a legrettenetesebb, a többi már nem ilyen borzasztó.
Javában beszélgettek, amikor egy ember érkezett közéjük, ételhordó ládikával a kezében:
– Melyikőtök Vu hadnagy, az újonnan jött rab? – kérdezte.
– Én vagyok! – állt fel Vu Szung. – Mit akarsz?
– A parancsnokság küldte ezt a kis csemegét – adta át a csomagot.
Vu Szung kinyitotta, hát egy flaskó bor, egy tál hús, egy tál tészta meg egy nagy csésze leves volt
benne.
„Azért küldték volna, hogy megegyem, s aztán bánjatok el velem? – tűnődött el Vu Szung. – Hát
megeszem biz én, aztán majd meglátjuk!”
Azzal fogta a bort, kiitta egy hajtásra, megette az ételt is, és visszaadta a ládikát. Amint az ember
elment, Vu Szung gúnyosan felkacagott magában:
– No lássuk, hogy bánnak el velem!
Mire beesteledett, megint megjött az ember a ládikával.
– Mit akarsz már megint? – gyanakodott Vu Szung.
– Mondták, hogy hozzak vacsorát – felelte az ember, s kirakott az asztalra jó pár tál zöldséget,
egy nagy flaskó bort, egy nagy tál főtt húst, hallevest s egy nagy csésze rizst.
„Biztosan ez után a vacsora után végeznek majd velem! – morogta magában Vu Szung. – No de
ez az ő dolguk! Legalább jóllakva megyek a másvilágra! Gyerünk az evéssel, aztán majd meglátjuk,
mi tehetünk!” – s bekebelezte a vacsorát is. Az ember elvitte az asztalneműt, de kisvártatva
visszatért egy másik emberrel, dézsát meg egy nagy veder meleg vizet cipelve magukkal.
– Mosdjál meg, hadnagy uram! – kínálták Vu Szungot.
„Ahá! Majd azután teszik rám a kezüket! – ötlött Vu Szung eszébe. – De nem félek ám én tőlük!
Mosdjunk csak meg!” Meg is mosdott szépen, S lám a két ember szárazra is törölgette testét, fel is
öltöztette. Aztán elvitték a vedret meg a dézsát, s visszatérvén, szúnyoghálót feszítettek ki ágya fölé,
gyékényderékaljat terítettek rá, fejéhez hűs cserépvánkost tettek, s csendes nyugodalmat kívánva,
eltávoztak. Vu Szung magára zárta az ajtót s eltöprengett:
„Hát ez mi? No de bízzuk csak rájuk! – törődött bele. – Majd meglátjuk, hogy s mint” – s
békésen letette fejét, elaludt. Nem is történt semmi az éjjel. Másnap hajnalban azonban, ahogy
felkelt, és kinyitotta az ajtót, megint megjelent a két ember a mosdóvízzel, s megkérték megint,
hogy mosdjék meg, de még szájöblítő vizet is hoztak. Közben az egyik megfésülte Vu Szung haját,
és megkötötte fejkendőjét, a másik meg hozta be megint az ételes ládikát a reggelivel: zöldség,
pecsenye, rizs volt benne.

– Ahogy akarjátok! – nyugodott bele Vu Szung. – Megeszem ezt is.
Mikor megette a reggelit, egy csésze tea várta. Teázás után megint csak beállított az ételhordó
ember:
– Nem kényelmes ez a hely! – mondta. – Jöjj át velem, hadnagy úr, egy szomszédos szobába,
oda költözöl.
„No, itt van! – dobbant meg Vu Szung szíve. – Mindegy, gyerünk, lássuk, mi lesz.”
Fogta is már az egyik ember a cókmókot, a másik meg bevezette egy másik szobába. Amint
belépett az ajtón, bámulva látta a tiszta ágyfüggönyt, a szemmel láthatóan újdonatúj asztalt;
székeket, egyéb bútorzatot.
,Már azt hittem, a verembörtönbe vetnek – gondolta magában. – Minek költöztetnek ide? Ez
sokkal jobb hely a másiknál üldögélt aztán új lakásában, s délben megint megjött az e meghozta az
ebédet, és feltálalta szépen.
„Mi lesz ebből?” – tűnődött Vu Szung most már igen kíváncsian, de persze, megette a bőséges
ebédet is, akárcsak utána este á vacsorát. Akkor megint megmosdatták, majd magára hagyták:
„Ezt mondták a rabok? – töprengett Vu Szung. – Ezt gondoltam én? De hát mit akarnak velem?”
A harmadik nap ugyanúgy kezdődött. Vu Szung reggeli után kisétált a táborból, hogy
körülnézzen egy kicsit. A rabok vizet hordtak, fát vágtak, izzadtak, görnyedtek mindenütt a rekkenő
napon. A hetedik hónap fullasztó melege járta, nem volt menekvés semerre a meleg elől.
– Miért dolgoztok itt, ezen a tűző napon? – kérdezte meg Vu Szung a rabokat, ahogy hátravetett
kézzel sétálgatott közöttük.
– Nem tudod, jóember – nevettek a rabok –, hogy ez még a földi mennyország nekünk, hogy
dolgozunk, ha már ide jutottunk? Hogy is mernénk mi abban remélkedni, hogy csak csücsüljünk
egy helyben? Van, akinek még sokkal rosszabb itt; vasak között a tömlöcben, ahol élni se tudsz, de
meghalni se, nehéz bilincsben, s azt is ki kell bírni!
Vu Szung tovább ballagott ezeket hallván, és egyszerre csak odaért a Menny Királya
templomához. A templom előtti bronzmedence mellett, melyben az áldozati pénzt volt szokás
égetni, egy szürke kőtömb állott. Lyuk volt a tetején, zászlórúd talapzatául szolgálhatott. Jó nagy
darab kő volt. Vu Szung elüldögélt rajta egy darabig, aztán fogta magát, hazament, és tovább
elmélkedett, míg meg nem jött az ember a borral meg a pecsenyével.
No de ne szaporítsuk a szót. Hordták neki az ételt nap nap után, s semmi jele se látszott annak,
mintha valamiképpen is a romlására törnének. Ő azonban csak nem bírt a dologban megnyugodni.
Egyszer aztán egy délben, amint megint hozták az ételes ládikát, nem állhatta meg már tovább,
megkérdezte:
– Kinek a háza népéhez tartozol? Mért hordozod nekem folyvást az ételt és italt?
– Már mondtam egyszer, hadnagy uram, a parancsnokságról jövök.
– Azt kérdezem tőled: ki küldi veled ezt az ételt meg italt? Mért etettek engem?
– A parancsnok úr őkegyelme házából a kisebbik parancsnok úr küld hozzád engem, hogy vigyek
neked enni, hadnagy uram.

– De hát én rab vagyok, vétkes ember, nem szolgáltam én ezt meg a parancsnok úr
őkegyelmének semmivel a világon, miért küldözget akkor énnekem ételt?
– Honnét tudjam én azt? – vonta meg a vállát az ember. –A kisebbik parancsnok úr csak annyit
hagyott meg nekem, hogy járjak ide hozzád étellel fél évig, vagy legalább három hónapig.
– Hát ez aztán csodálatos! – álmélkodott Vu Szung. – Csak nem akartok jó kövérre hizlalni, hogy
azután végezzetek majd velem? Hogy a csudába fejtsem meg ezt a titkot? Nem bírom nyugodtan
enni ezt az ételt, amíg nem tudom, mire kapom? Mondd csak, miféle ember az a kisebbik
parancsnok? Hiszen az ő ételét eszem, az ő borát iszom!
– Mikor megjöttél, hadnagy uram – magyarázta az ember –, az, aki ott fenn ült a csarnokban
bepólyált fejjel, felkötött karral, az volt a kisebbik parancsnok.
– Ugye, amelyik ott állt kék selyemruhában a parancsnok mellett?
– Az, az, éppen az!
– Már éppen vártam, hogy elnáspángoljanak, aztán ő volt, aki szólt, és megmentett a veréstől,
ugye?
– Úgy, úgy! – bólintott rá az ember.
– De ez megint csak igen furcsa! – tört ki Vu Szung – Csinghóba valósi vagyok én, ő meg
mengcsoui, sohase ismertük egymást, honnét van ez a nagy figyelmesség? Valami oka pedig csak
van! Mondd meg nekem, hogy hívják ezt a kisebbik parancsnokot?
– Si En a neve, igen ért az öklözéshez, fütykösforgatáshoz, úgy híjja mindenki, hogy
Aranyszemű Párduc.
– Gondoltam, hogy derék legény. Menj és mondd meg neki, hogy szeretnék vele találkozni,
hiszen a tiéteket eszem! Ha nem szólsz neki, nem eszem többet egy falatot sem!
– A kisebbik parancsnok úr meghagyta – húzódozott az ember –: „Ne mondj meg neki semmit.”
Azt mondta, várjak még fél évet vagy három hónapot, akkor majd szólhatok, s találkozik majd
veled.
– Ostobaság! – förmedt rá Vu Szung. – Eredj csak, és kérd meg a kisebbik parancsnok urat,
fáradjon el hozzám, mert találkozni szeretnék vele!
Az ember láthatólag félt a dologtól, nem akarózott neki a menetel, de amint Vu Szung nagy
dühösen felpattant, mit tehetett mást, mint ment, és megvitte az üzenetet.
Sok időre rá jött egyszerre Aranyszemű Párduc sietve, s meglátván Vu Szungot, tisztelettel
köszöntötte. Vu Szung nagy sietve viszonozta az üdvözlést, majd így szólt:
– Törvény alatt levő rab volnék, soha nem volt még alkalmam jeles személyed előtt tisztelegni,
mégis megmentettél a minap egy sor ütlegtől, most pedig jól tartasz mindennap drága ételekkel,
italokkal… ez igazán nem rendjén való. Nincs semmi nyugalmam azóta, hogy minden érdem híján
csak pusztítom a kenyeredet.
– Régóta hallom bátyám, nagy híredet – felelte Aranyszemű Párduc. – Úgy zeng fülembe, akár a
mennydörgés. Csak azt fájlalom mindig, hogy ködben volt előttem az út hozzád, fel nem
kereshettelek. Most végre elkerültél ide hozzánk. Akartam már tisztelegni kiváló személyed előtt,

csak hiányos ellátásod felől restelkedvén, szégyenemben nem mertem hozzád beállítani.
– Most hallottam épp az emberedtől – folytatta Vu Szung hogy megmondtad neki: fél év vagy
három hónap múltán beszéded lesz velem. Mit akarsz mondani nekem, kisebbik parancsnok úr?
– Elfecsegte neked az a paraszt fatuskó! – bosszankodott Aranyszemű Párduc. – Nem ért az
semmihez! Pedig nem lett volna szabad szólnia!
– Mit űzöl velem, kisebbik parancsnok úr, ilyen körmönfont játékot? – fakadt ki Vu Szung: – Ha
azt akarod, hogy hasam bőre is kifakadjon a kövérségtől, azt ebben a nyugtalanságban aligha éred
el! Mondd meg egyenest, mit akarsz velem?
Ha már a fatuskónak eljárt a szája, meg kell mondanom: mivel hatalmas férfi vagy, igazán ember
a talpadon, szeretnék rád bízni egy dolgot, amit csak te tudsz végrehajtani. De te messzi útról
érkeztél, nem szedted még össze magad, az erődből hibázik még, kérlek ezért, pihenj még négy-öt
hónapot vagy egy fél évet, s akkor, amikor teljes erődben leszel, akkor majd, bátyám, apróra
mindent megmondok neked.
– Hallgass ide, kisebbik parancsnok úr! – hahotázott harsányan Vu Szung. – Tavaly három
hónapig rajtam volt a hideglelés, erre a Fényesdombnál részegen leütöttem egy fene tigrist,
agyonvertem puszta ököllel, lábbal… hát még máma!
– Azt még nem lehet megmondani – óvatoskodott Aranyszemű Párduc. – Várjuk meg, amíg
feltáplálod magad, s ha becses egészséged teljesen helyreáll, akkor merek csak elmondani neked
mindent.
– Szóval azt mondod, hogy nincs bennem erő? – fortyant fel Vu Szung. –No, ha ezt mondod, hát
én a minap a Menny Királyának Temploma előtt láttam egy nagy szürke követ, milyen nehéz lehet
az?
– Van talán vagy négy-ötszáz fontos.
– No, gyere velem, és nézd meg, el tudom-e mozdítani, vagy sem?
– Igyuk meg ezt a bort legalább, azután menjünk.
– Ráér ez akkor is, ha visszajövünk – legyintett Vu Szung, s mentek is a Menny Királya
Templomához. A rabok hangos szóval üdvözölték mindkettőjüket. Vu Szung könnyedén meglökte a
kőtömböt, és felnevetett:
– Nagy szájhős vagyok én valójában, hiszen ezt meg se lehet mozdítani!
– Egy négy-ötszáz fontos kővel nem lehet tréfálni! – ijedezett Aranyszemű Párduc.
– Szóval, azt hiszed, kisebbik parancsnok úr – nevetett tovább Vu Szung –, hogy nem bírom
felemelni? No, táguljatok innét, emberek – szólt rá a köréjük gyülekező rabokra –, s nézzétek, hogy
fogom meg!
Vu Szung ezzel ledobta felsőruháját, és ott állt övig meztelenül; átölelve a követ, megemelte
könnyedén, aztán eldobta. Lábnyi mély lyukat vágott a kő a földbe. Megrettenve bámulták az
összeverődött rabok. Akkor megint alányúlt jobb kezével, és azzal kezdte emelgetni, majd feldobta
a levegőbe. Felrepült a súlyos kőtömb több mint ölnyire a magasba. Vu Szung ekkor összefogta két
kezét, s elkapván, gyöngéden visszahelyezte a kőtömböt régi helyére.

Amint felállt, látta, hogy Aranyszemű Párduc meg a rabok képéből elszállt a vér, mintha a szívük
verése, a lélegzetük járása is elállt volna. Végül Aranyszemű Párduc odarohant hozzá, átölelte, majd
leborult előtte, és így kiáltott:
– Bátyám, nem vagy te földi halandó! Te valóságos isten vagy! – Valóságos isten! – borultak le
előtte a rabok is mind. Aranyszemű Párduc pedig fogta és vitte magával Vu Szungot a házukba, s
leültette nagy tisztelettel.
– Mivelhogy itt volna az ideje, hogy megmondhasd – jegyezte meg Vu Szung értetlen képpel –,
mi is volna akkor az – a dolog, amire engem elküldenél?
– Foglalj helyet egy kicsit, mindjárt bemutatlak a családomnak, majd megbeszélhetjük akkor.
– Ha meg akarsz bízni valamivel – pattant fel Vu Szung minek ehhez asszony meg gyerek? Így
nem vállalhatom. Ha karddal kell odavágni, megteszem neked, ne félj, de ha fecsegés, sima beszéd
van benne, annak nem vagyok embere!
Aranyszemű Párduc összefonta karját, s nem mozdult egy tapodtat se, hanem elkezdte mondani a
dolgot. S így történt meg Vu Szunggal, hogy
Embert ölő szörnyű keze megmutatta erejét,
A rettentő tigrisölő megnövelte nagy hírét.

Mert hát
Két öklét, ha megemeli, dörögnek a fellegek,
Rettentő lábát, ha rúgja, szél és eső megremeg.
Hogy aztán mit mondott Aranyszemű Párduc Vu Szungnak, azt majd más alkalommal halljátok
meg.

A HUSZONNYOLCADIK FEJEZET
amelyben Vu Szung nagy részegen eldöngeti
Kapubálványt,
Aranyszemű Párduc pedig újra úr lesz Mengcsouban
Ott tartottunk, hogy így szólott Vu Szunghoz Aranyszemű Párduc:
– Foglalj helyet, bátyám, hadd mondjam el neked apróra ezt a gonosz históriát.
– Ne cifrázd, kisebbik parancsnok úr! –mondta Vu Szung türelmetlenül. – Mondd csak egyenest
a velejét!
– Gyermekségemtől fogva tanultam a folyók és tavak népe mestereitől a lándzsavívást,
fütykösforgatást, ezért is kaptam vitézi nevet Mengcsou vidékében; úgy neveznek, hogy
Aranyszemű Párduc. Van nekünk itt a keleti kapun túl egy vásározó helyünk, a Víg Élet Ligete. Aki
kereskedő csak jött ide Santungból, Hopejből, mind ott kereskedik. Van ott vagy száz nagy
kereskedőház, húsz-harminc játékház, töméntelen kis bolt. Meglévén hozzá egyfelől a képességem s
a becsületem, másfelől meg hogy magam mellé vettem vagy nyolcvan-kilencven elszánt rabot,
megnyitottam ott egy fogadót, de részes voltam kereskedőházakban, játékházakban is. Ha
énekeslányokkal érkezett valaki, nálam tett látogatást legelőször, csak azután hagytam, hogy
megszálljon valahol. Nap nap után pedig gyűlt e helyeken a nyugságpénz, a hónap végére százkétszáz ezüst is jutott nekem, egyszóval gyűlt a vagyon. Akkor azonban Cseng, az egyik tiszt a
táborból, aki nemrég került ide Tunglucsouból, idehozott egy embert magával. A fickót Csiang
Csungnak hívták, de volt vagy kilenc láb magas, úgy is nevezték el a folyók és tavak vitézei, hogy
Kapubálvány. De nemcsak nagy, behemót ember volt, hanem igen fürge is; lándzsavívásban,
fütykösforgatásban, öklözésben, lábbal verekedésben verhetetlen. Járt is a szája váltig, hogy három
éve, amióta idekerült, nem akadt ellenfelére, de hogy az ég alatt nincs is senki, aki hozzá mérhető.
Így aztán elvágta az utamat, és amikor nem akartam engedni neki, olyan verést kaptam tőle, hogy
két hónapig nyomtam az ágyat. Amikor megláttál, bátyám, azért volt bepólyálva a fejem, felkötve a
karom… de még ma se hegedtek be sebeim teljesen. Először katonáimmal akartam elveretni, de a
barátja, Csang, tiszt, katona, s ha verekedésre került volna sor, mindenekelőtt a táborban lett volna
rendbontás. Sehogy se tudtam kielégíteni mérhetetlen gyűlöletemet. Régóta hallottam, bátyám,
hatalmas erődről, s mikor megláttalak, egyre arra gondoltam, hogy messzi útról jövén, bizonyára
eltörődtél, nem vagy teljes erődnél, ki vagy merülve. Ezért gondoltam, hogy feltáplállak pár
hónapig, s mikorra drága egészséged teljesen visszatér, majd akkor meghányom-vetem véled a
dolgot. Váratlanul azonban a legényem elfecsegte neked ezt az ügyet, így hát nekem is meg kellett
mondanom, miről is van szó.
Nagyot kacagott Vu Szung, úgy kérdezte:
– Aztán hány feje, hány kórja van annak a Kapubálványnak?
– Nincs neki feje, csak egy, karja is csak kettő – csodálkozott Aranyszemű Párduc –, miért is
lenne több?
– Mert csak azt mondom – harsogott tovább Vu Szung –, hogyha három feje, hat karja lenne,
meg olyan vitézsége, akár No-csának, a Toronyhordozó Isten vitéz fiának, akkor talán tartanék tőle!
De ha csak egy feje, két karja van, meg nincs is akkora vitéz, akkor mit tartsak tőle?
– Én, bizony, gyengécske vitéz vagyok – restelkedett Aranyszemű Párduc –, nem bírtam vele.

– Nem gúnyolódni akartam én rajtad – vigasztalta Vu Szung – hanem vitézségemre hagyatkozva
egész életemben csak azon voltam, hogy megmérkőzzem a legkeményebb vitézekkel, s
megalázzam a becsületet, igazságot nem ismerőket. Ha így van, ahogy mondod, hát mire várunk?
Ha van bor, vigyük magunkkal az útra, és gyerünk! Majd meglátod, végzek vele is, akár azzal a
fene tigrissel! Agyonverem a puszta öklömmel!
– Ülj csak le még, bátyám! – csillapította Aranyszemű Párduc. – Hadd mutassalak be a családnak
előbb, aztán megyünk, ha itt lesz az ideje, de nem hamarkodjuk el. Holnap majd elküldök egy
embert, kémlelje ki, otthon van-e, s aztán mehetünk harmadnap. Ha nincs otthon, persze, ki kell
találnunk valamit. Nem lenne jó, ha csak úgy vaktában zörgetnénk meg a füvet, s felvernénk a
kígyót, mert akkor aztán nekünk jön!
– Ej, kisebbik parancsnok úr! – bosszankodott meg Vu Szung. – Persze, téged már megvert
egyszer, de nem így cselekszik egy jó vitéz! Ha megyünk, hát menjünk, mit várjunk holnapig, mit
félsz attól, hogy felkészül!
Ahogy így vitatkoztak, előbukkant a szétnyíló függöny mögül a táborparancsnok, és így szólt
hozzájuk:
– Régóta hallgatlak már, becsületes vitéz! Hogy végre megismerkedhettünk veled, olyan
szerencse ez együgyű fiamnak, mintha elszálltak volna a felhők, és a napot pillantotta volna meg!
Fáradj be hozzánk a belső terembe!
Követték a parancsnokot.
– Foglalj helyet, becsületes vitéz! – kérte a házigazda.
– Rab vagyok én csak – tiltakozott Vu Szung –, hogy mernék leülni kegyelmességed színe előtt?
– Ne szólj így, derék vitéz! Igen nagy szerencse együgyű fiamnak, hogy veled találkozhatik,
miért szabódol?
Vu Szung végre, hangos szóval bocsánatot kérvén udvariatlanságáért, helyet foglalt. Aranyszemű
Párduc azonban állva maradt előttük:
– Miért maradsz állva, kisebbik parancsnok úr? – szégyenkezett Vu Szung.
– Apám színe előtt vagyok, de te csak tégy tetszésed szerint, bátyám!
– De akkor én sem érzem jól magam! – tiltakozott Vu Szung.
– Legyen akaratod szerint, becsületes vitéz – szólt meghatva a táborparancsnok –, nincs is itt
senki idegen – s szólt fiának, hogy leülhet. A szolgák bort, gyümölcsöt, ínyencfalatokat hoztak. A
táborparancsnok meg kezével nyújtotta a boroscsészét Vu Szungnak.
– Nagy hős vagy te, derék vitéz, ki ne tisztelne téged? Együgyű fiacskám, amikor itt kalmárkodásba kezdett a Víg Élet Ligetében, nem azért tette, mintha a hasznot hajszolta volna, vagy
ráéhezett volna a pénzre, azért tette csak, hogy jó vitéz helynek becsülvén Mengcsout, gyarapítsa
benne a vitézséget, a bátor lelket. Szerencsétlenségére azonban az a Kapubálvány erőszakos módra,
ország-világ szeme láttára elvette tőle jogos tulajdonát! Nem becsületes vitéz, nem hős az, aki ezért
nem áll rajta bosszút! Ha nem veted el magadtól együgyű fiamat, becsületes vitéz, ürítsd fenékig a
poharat, s fogadd fiam négyszeres hódolatát, hadd mutassa ki vele nagy tiszteletét!
– Van bennem valami tanultság – tiltakozott Vu Szung –, hogy is fogadhatnám el a kisebbik

táborparancsnok úr ekkora tiszteletét? Megölne a szégyen! – de kiitta mégis a bort. Aranyszemű
Párduc pedig négyszer mélyen meghajolt előtte. Vu Szung sietve viszonozta hódolatát, s
testvériséget fogadtak egymásnak. Persze hogy utána nagyot vigadott Vu Szung, s úgy
lerészegedett, hogy úgy kellett hazatámogatni.
Másnap a táborparancsnok ekképp tanácskozott fiával:
– Annyira lerészegedett tegnap éjjel a hadnagy, hogy igazán zákányos lehet tőle még ma is, nem
küldhetjük el! Majd azt mondjuk neki, hogy jelentette az emberünk, nincs odahaza Kapubálvány,
hagyjuk másnapra a dolgot!
Ment is Aranyszemű Párduc Vu Szunghoz, és azt mondta neki:
– Ma még nem mehetünk; jelentette az emberünk, hogy nincs odahaza. Holnap, reggeli után
indulhatunk csak.
– Nem baj az, ha holnap megyünk csak – egyezett bele Vu Szung. – Hadd forraljam a dühömet
még egy napig!
Megették a reggelit, megteáztak, majd kisétáltak a táborból, aztán hazatértek Vu
szállására, s megvitatták a lándzsavívás fortélyait, az öklözés, fütykösforgatás cselfogásait.
meg meghívta Aranyszemű Párduc Vu Szungot magukhoz, megtraktálta bőségesen, ivott is
de alig ivott egy-két csészével, elvitték előle menten. Furcsállotta a dolgot, s este,
megjelentek szállásán a mosdóvízzel, meg is kérdezte az embereket:

Szung
Délre,
volna,
amint

– A ti gazdátok miért csak pecsenyével, étellel traktált engem ma, bort meg alig adott? Mi volt
ennek az oka?
– Nem merünk félrevezetni, hadnagy uram. Ma reggel a parancsnok úr a kisebb parancsnok úrral
elhatározta, hogy holnap küldenek el téged a vállalkozásra, de félvén, hogy mivel tegnap éjjel sokat
ittál, ma még zákányos vagy, még elvéted a dolgodat, azért nem mertek bort adni neked.
– Szóval úgy tartják, hogy ha lerészegedem, még majd nem tudom végrehajtani
vállalkozásomat?
– Igen, éppenséggel így gondolták ki.
Aznap éjjel Vu Szung már alig várta, hogy világosodjék. Felkelt jó korán, megmosdott,
kiöblítette száját, aztán a fejére kötötte elöl forgóba csavart kendőjét, szürke vászonköntöst, vörös
selyemtüszőt öltött, meg lábszárvédőt, kendervászon cipőt. Egy kis kenőccsel elfedte arcán a
fegyencbélyeget is. Aranyszemű Párduc már hívta is reggelire. Mikor a teát is megitták, így szólt
hozzá:
– Gyerünk az istállóhoz, lovon megyünk.
– Jókora lábam van nekem – ellenkezett Vu Szung –, minek nekem a ló? Bízd csak rám ezt az
egyet!
– Rendben van, bátyám, követem szavadat – egyezett bele Aranyszemű Párduc.
– De ha kiértünk a városból – folytatta Vu Szung nagy ravaszul –, ha nincs ki a három, nem
megyünk tovább!
– Mit akarsz ezzel? – hökkent meg a másik. – Nem értelek.

– Megmondom én! – nevetett Vu Szung. – Ha te azt akarod, hogy eldöngessem neked
Kapubálványt, akkor, ha kiértünk a városból, valahányszor egy kocsmához érünk, megkínálsz
engem három csésze borral, csak úgy megyünk tovább, különben nem!
„De hiszen a Víg Élet Ligete van vagy tizennégy-tizenöt mérföldnyire a keleti kaputól – gondolta
magában elképedve Aranyszemű Párduc. – Kocsma van addig vagy tizenkettő, tizenhárom! Ha
mindegyikben megiszik három csészével, az kitesz vagy harmincötharminchatot a végén.
Lerészegedik a végén már teljesen, mi lesz akkor?”
– Attól félsz, ugye – nevetett Vu Szung harsányan –, hogy a bor elveszi az erőmet? De ha nincs
bennem bor, nincs bennem akkor vitézség se, erő se! Amennyi a bor bennem, annyi az erőm is, s ha
teleittam magam kedvemre, akkor jön meg az erőm csak úgy igazában, azt se tudom, honnét! Hogy
vertem volna agyon a tigrist Fényesdombon, ha nem nőtt volna meg a bátorságom nagy
részegségemtől? El voltam én már ázva akkor teljesen, azért tudtam úgy odacsapni. Erőt is adott,
meg ügyességet is!
– Hát ezt nem tudtam! – mondta elálmélkodva Aranyszemű Párduc. – Van énnekem jó borom,
csak attól féltem, megárt neked, ezért nem mertelek tegnap kínálni vele. De ha a bor után így
meggyarapszik benned az erő, akkor előreküldök az úton két szolgát a borral, harapnivalót hozzá,
hogy útközben ihassál szépecskén, kedvedre!
– Ez éppen kedvemre való lesz! – jegyezte meg elégedetten Vu Szung. – Kell egy kis bátorságot
öntenem magamba, ha le akarunk számolni Kapubálvánnyal! Ha nincs bor, nem jön elő az
ügyességem. De el is náspángolom én neked azt a fickót, hogy köznevetség tárgya lesz mindenki
előtt!
Aranyszemű Párduc intézkedett, és elindultak a szolgálók a borral előre. A táborparancsnok még
kiválasztott titkon húsz markos vitézt, hogy kövessék őket szép csendben. A fia meg Vu Szunggal
útnak indult a táborból, kifelé Mengcsou keleti kapuján. Mentek vagy negyven-ötven lépést, s látták
már, hogy ott meredezik elő egy kocsmacégér az egyik eresz alól, ott várta már őket a bor. Betértek,
leültek, az egyik szolga már terített is, és a másik töltötte a bort.
– Nem kell ez a kis findzsa – lökte félre Vu Szung –, hozz egy nagy csészét; abból csak
hárommal kell! – Aztán nem kérette magát, felhajtotta mind a három csészét, s már indult is kifelé.
A szolgák szedték össze sebten az edényeket, s rohantak előre.
– Dolgozik már bennem! – kacagott Vu Szung elégedetten. – Gyerünk csak a következőhöz! –
Elhagyták a kocsmát. Hetedik hónapjában járt az esztendő, meleg volt még nagyon, csak itt-ott
lengedezett egy kis szellő. Ki is kellett nyitniuk ruhájukat. Mentek egy mérföldet talán, s egy helyre
értek, amely nem volt már külváros, de még falu se, de egy kocsma zászlaja csak ott lengedezett az
ágak között.
– No, ez csak egy kis útszéli butik –állt meg Aranyszemű Párduc ez is számít?
– Ha boros hely, itt is meg kell innom a három csészémmel, különben egy tapodtat sem megyek!
– kötötte magát Vu Szung. Várták már őket a szolgák odabenn, ivott Vu Szung megint, s indult
máris tovább, a szolgák meg nyargaltak előre. Ne szaporítsuk a szót, megálltak minden kocsmánál,
ahogy Vu Szung elrendelte. Túl voltak már a tizediken is, de ahogy Aranyszemű Párduc elnézte, Vu
Szung még ekkorra se részegedett le teljesen.
– Mennyi még ide a Víg Élet Ligetének útja? – kérdezte Vu Szung Aranyszemű Párductól.
– Itt van már előttünk. Látod ott azt az erdőcskét? Az már az.

– No, akkor várj meg itt valahol, én meg megyek és megkeresem.
– Jó lesz – egyezett bele társa –, van nekem itt helyem, ahol megvárjalak, de vigyázz, bátyám, ne
vedd kevésbe az ellenséget!
– Sose félj, csak küldd előttem a szolgákat, mert akad még kocsma az utamban!
Ment még Vu Szung vagy három-négy mérföldet, meg is ivott vagy tíz csészével. Délfelé járt
már az idő, rekkenő volt a hőség, éppen csak egy kis szellő fújdogált. Vu Szungot úgy átjárta a bor,
hogy felnyitotta a ruháját végig. Nem itta még tele magát kedvére, mégis teljesen részeg volt már,
tántorogva ment az úton. Ahogy a kis erdőhöz ért, a szolgák megmutatták neki:
– Ott, a keresztbe jövő útnál, ott van Kapubálvány kocsmája.
– No, ha megérkeztünk, táguljatok innét! Majd csak akkor gyertek elő, ha már a földhöz vertem.
– Azzal az erdő felé került. A kocsma mögött egy nagy, mennykő fickót pillantott meg, amint fehér
vászonruhájában, karszékében, egy légycsapóval felfegyverkezve, élvezte a hűset a zöldellő
akácfák alatt. Vu Szung tette magát, hogy egészen részeg, és odabotorkálván, rásandított;
„No, ez lesz Kapubálvány” – állapította meg magában.
A kocsmaajtó felé kerülve, látta, hogy milyen szép, nagy épület. Díszes tábla állott az eresz alatt,
ezzel a felirattal: „Folyóparti hold a szélben.” Csinos, zöldre mázolt korlát állt az ajtó mellett,
kétoldalt két aranyos zászlóval. „Mámorban megnő a világ” – volt olvasható az egyiken;
„Boroskancsóban rejlik az örök élet” – hirdette a másik. Az egyik helyiségben bent húsvágó–tőke
állt, mészároskések, a másik konyha volt, javában főzték a húsosgombócot. A belső helyiségben
pedig egyenes sorban állt három hatalmas boroscseber, félig a földbe ásva, jórészt tele borral.
Középen állt a kármentő, benne fiatal asszonyka üldögélt, Kapubálvány Mengcsouban szerzett
újdonsült ágyasa, tulajdonképpen egy kis mulatóban mindenféle darabokból énekelgető énekeslány.
Vu Szung bamba, részeg pillantással mérte végig mindezt, s bemenvén az ivóba, helyet foglalt
szemközt az asszonykával, letette két öklét az asztalra, és rászegezte szemét. Az asszonyka
bosszúsan fordult másfelé. Vagy hat-hét boroslegény sürgölődött még a teremben. Vu Szung rávert
az asztalra, és elkiáltotta magát:
– Hol a gazda?
– Mennyi bort parancsolsz, vendég uram? – szólt hozzá az egyik boroslegény, láthatólag a
legfőbb közöttük.
– Hozz két meszellyel, de hadd kóstoljam meg elébb!
A legény odaszólt az asszonykának, hogy mérje ki a bort, melegítette is gyorsan, és már hozta.
– Ízleld meg, vendég uram! – kínálta.
Vu Szung megízlelte, de bosszúsan rázta meg a fejét utána:
– Lőre, hozz másikat!
A legény látta, hogy részeg, odasúgta hát az asszonykának:
– Adj talán valamelyik másikból!
Kimért az asszony a legkitűnőbb borból, hozta is az ember, de Vu Szungnak az sem volt ínyére.

– Ez se jó! – csettintett bosszúsan a nyelvével. – Hozz gyorsan másikat, akkor megkegyelmezek
neked, különben nem! A legény nagy türelmesen visszavitte ezt is:
– Cseréld ki a legjobbra! – súgta oda az asszonynak. – Ne akadjunk össze vele! Részeg ez a
vendég, csak izgágáskodnék, adjunk a legjobból neki!
Mert az asszony a legszebb színű, legfölségesebb ízű borból, és vitte a legény a kényes
vendégnek.
– No, ebben már van valami! – állapította meg Vu Szung, ahogyan fölhörpintette. – Hogy hívják
a gazdádat, legény? – fordult aztán a boroslegényhez.
– Csiangnak.
– Miért nem Linek? – hepciáskodott Vu Szung.
– Részeg ez már teljesen – jegyezte meg félhangon az asszony –, csak a kedvét tölti rajtunk!
– Falusi paraszt ez – dünnyögte a boroslegény –, szemmel láthatólag nem tud ez semmihez,
aztán itt szellentget az orrunk alá!
– Mit mondasz? – horkant fel Vu Szung.
– Ne ügyelj rá, vendég uram, csak egymás közt beszélgetünk, igyál csak!
– Hídd ide akkor ezt az asszonykát a pult mögül – rendelkezett Vu Szung –, hadd igyék velem!
– Eszeden légy! –kiáltott rá a boroslegény. – Hiszen ez a gazda felesége!
– És ha a gazda felesége, mit csináljak vele? Igyék csak velem, nincs abban semmi!
– Dögölj meg, piszkos csibész! – rikácsolta az asszony nagy haraggal, s elmenekült volna a
kármentő mögül, de Vu Szung ledobta ruháját a felsőtestéről, s övébe gyűrte, földhöz vágta a
boroskancsót, és berontott a kármentő mögé, szembe az asszonnyal. Kemény öklével hogy is
bírhatott volna emez? Megragadta fél kezével a derekánál, másik kezével a festéket mázolta el a
képén, majd a hajába markolt, és beledobta az egyik, zavaros borral telt cseberbe. Nagy loccsanás
hallatszott, és a szerencsétlen asszony elmerült a borban.
Vu Szung kiugrott a kármentő mögül. A legények rárohantak. Vu Szung megragadta az elsőt,
felkapta könnyedén, és dobta is bele a második cseberbe; így járt a következő is, a harmadikatnegyediket egy-egy ökölcsapással terítette le a földre. Az ötödik berezelve rohant el.
„Biztosan jelenti Kapubálványnak – állapította meg Vu Szung. – Gyerünk hát a fogadására, ki az
országútra, hadd mulasson rajta mindenki!”
Azzal Vu Szung is kirobogott az országútra. A fickó valóban Kapubálványhoz sietett, jelenteni,
hogy mi történt. Kapubálvány meghökkenve rúgta hátra karosszékét, dobta el a légycsapót, és
rohant kocsmájához. Megpillantva az országúton az ellenfelét, nekirohant. Hiába volt azonban
nagy, derék, erős ember, erejét kikezdte már a borivás, meg már erőt vett rajta a meghökkenés is. A
lábán sem állt valami biztosan, hogyan is ért volna fel a tigriserős Vu Szunggal, akiben az indulat is
forrt, hogy leszámoljon vele!
Kapubálvány azt hitte először, hogy Vu Szung holtrészeg. Nem törődve semmivel, rontott hát
neki egyenest. Lassúbb azonban a szó, mint a tett: Vu Szung, két ököllel cselezve, Kapubálvány
arcába vágott, majd sarkon fordult, és megszaladt. Kapubálvány teljes dühvel lódult utána, de Vu

Szung villámgyors rúgása gyomron találta, majd pedig két kezét ragadva meg, előrerántotta.
Következő jobblábas rúgása halántékon érte Kapubálványt, és a hatalmas ember elvágódott. Vu
Szung, ellenfele mellére ugorván, felemelte ecetesflaskó nagyságú öklét, s kalapálni kezdte vele a
koponyáját. Közben legyen mondva, amint nekiütött, cselezve öklével, hirtelen megfordult, és bal
lábával megrúgta, majd visszarántotta testét, s jobb lábát lendítette rúgásra. Nevezetes rúgás volt ez,
úgy hívták, hogy „Jáde-gyűrű lépéses mandarinkacsa-rúgás” – egész életében gyakorolta Vu Szung,
egyik mesterfogása volt. Kapubálvány a földön heverve, kegyelemért könyörgött.
– Ha azt akarod, hogy meghagyjam életed – bömbölte Vu Szung – akkor teljesíted három
parancsomat!
– Kegyelmezz, jó vitéz – nyöszörögte. Kapubálvány. – Mondhatsz nem hármat, de akár
háromszázat is, mind teljesítem én!
Vu Szung pedig Kapubálványnak szegezve ujját, kimondta a három feltételt, minek
következtében valaki
Fejet, képet váltván új úrhoz került,
De haját vesztvén mint gyilkos menekült.
Hogy pedig milyen feltételeket szabott Vu Szung Kapubálványnak, azt majd más alkalommal
halljátok meg.

JEGYZETEK

A KÍNAI IDŐSZÁMÍTÁSRÓL
Az éveket a régi kínaiak a császárok uralkodása szerint számították; regényünk története
idejében, a Szung-dinasztía korában (960-1270) egy-egy császár uralkodása több korszakra oszlott,
ezeket jelszószerű nevekkel látták el (Jóságos Oltalom, Kinyilatkoztatott Békesség [Hszüan-ho]
stb.), s a korszakon belül számozták az éveket.
Az év tizenkét holdhónapra oszlott, időnként egy tizenharmadik szökőhónappal. A hónapok
huszonkilenc vagy harminc naposak voltak.
A napokat tizenkét részre osztották, a tizenkét állatövi jegynek megfelelően, egy régi kínai óra
tehát nagyjából 120 perces volt. Az éjszaka óráit ezenkívül őrségeknek is nevezték.
A régi kínai órák a maiaknak tehát a következőképp feleltek meg:

A patkány órája

23 ó.– 1 ó. Harmadik őrség

Az ökör órája

1 ó.– 3 ó. Negyedik őrség

A tigris órája

3 ó.– 5 ó. Ötödik őrség

A nyúl órája

5 ó.– 7 ó.

A sárkány órája

7 ó.– 9 ó.

A kígyó órája

9 ó.– 11 ó.

A ló órája

11 ó.– 13 ó.

A juh órája

13 ó.– 15 ó.

A majom órája

15 ó.– 17 ó.

A tyúk órája

17 ó.– 19 ó.

A kutya órája

19 ó.– 21 ó. Első őrség

A disznó órája

21 ó.– 23 ó. Második őrség

Ezenkívül a tizenkét állatövi jegyet egy másik, tízes ciklussal kombinálva, létrehoztak egy
hatvanas ciklust, amellyel a fenti számítási módok mellett folyamatosan számozták az éveket,
hónapokat és napokat.

A NÉVADÁSRÓL

A kínaiban elöl áll a családnév, utána az utónév. A családnév rendszerint egytagú (kivétel pl.
Hszi-men), az utónév egytagú is, kéttagú is lehet. Utóneve azonban egy embernek több is lehetett. A
szülők utónevét azonban gyermekeik előtt tilos volt kiejteni, sőt, a gyermekek az apjuk, anyjuk
utónevében előforduló szavakat sem mondhatták ki s nem írhatták le. A regényben szokásos
ragadványnevek adása sok helyütt ma is előfordul Kínában. Utónévül sok családban csak
számozták a gyermekeket, illetve unokatestvéreket (nemek szerint külön), pl. Negyedik Li,
Harmadik Csang.

LI CSE ELŐSZAVA

3. old.
A Nagy Asztrológus – Sze-ma Csieh (i. e. 163-86), híres történetíró.
Jüan-dinasztia – mongol uralkodóház Dzsingisz kán leszármazottaiból. 1270-1367-ig
uralkodtak, Kína felett.
Kitajok – északi nomád mongol nép. Liao néven Mandzsúriában államot alkottak a X-XIII.
században.

CSIN SENG–TAN ELŐSZAVA

5. old.
Az emberi élet harminchatezer napja – a kínai év háromszázhatvan napos, s az élet konfuciánus
felfogás szerint száz évig tarthat.
Bornak való rizs – a kínai bort rizsből erjesztik.

6. old.
A Keleti Főváros – a mai Kajfengfu.

ELŐHANG

7. old.
Mennyei Mester – a taoista vallás leghíresebb főpapja (voltaképpen varázsló), méltósága apáról
fiúra öröklődött az i. sz. II. századtól századunkig. Azok közé számították, aki „halhatatlan lett”,
azaz öreg koráig ifjú tudott maradni, majd elevenen költözött fel a mennyekbe.
Öt Dinasztia – Késői Liang (907-922), Késői Tang (923-934), Késői Cin (935-946), Késői Han
(947-950), Késői Csou (951-960).

Taj-cu –a Szung-dinasztia első császára (960-975).
Jóságos Oltalom – uralkodási korszak (1056-1063).

12. old.
Tang császárok kora – 618-907.
Papi engedély – mivel a buddhista és taoista papok mentesek voltak adó és robot alól, pappá
csak az lehetett, aki pénzért erre engedélyt váltott.

AZ ELSŐ FEJEZET

15. old.
Csö-cung császár – 1086-1101.
Ő aztán ezt elmásította, és felvette a Kao Csiu nevet – a Kao Csiu név ugyanis hangzásra
megegyezik a Kao, a Labdarúgó elnevezéssel, amelyet tulajdonosa szégyellt, s hogy jelentését
elhomályosítsa, más írásjeggyel kezdte írni neve második felét.

16. old.
Zsen-cung császár – 1060-1085.

17. old.
Huj-cung császár – 1101-1126.

19. old.
Áldozati pénz – papírból készült pénzutánzat, amelyet áldozatok alkalmával elégettek.

23. old,
Száz lat ezüst – a pénz alapja ez időben a súlyra mért ezüst volt; helyenként vég selyem is
szolgált pénz gyanánt.

25. old.
Világmozgató csillag – a Jupiter; mozgási ciklusa egyik fontos alapja volt a kínai
naptárkészítésnek, ezért hatalmas – és gonosz – csillagistennek tartották. Ez szerepel Évcsillag

alakban Második Jüan nevében is.

26. old.
Kuan, a Hadisten, Csang Fej és Liu Pej – történeti alakok a Három Királyság (220-265) korából,
történetüket Si Naj-an és Lo Kuan-csung is feldolgozta A Három Királyság története című
regényben. Itt idézett híres esküjük szinte a legutóbbi időkig mintául szolgált a kínai
szegénylegényeknek szövetség kötésekor.

A MÁSODIK FEJEZET

32. old.
Ezer köteg pénz – másik pénzegység az ezresével zsinórra fűzött, lyukas rézgaras volt. Nagy
egységekben papírbankjegy helyettesítette.

35. old.
Buddha – a késői buddhizmusban nem csupán a történeti Gautama Sziddhárta Szakjamuni
királyfi neve, hanem az elérhető legtökéletesebb állapot jelzésére szolgál. A buddha az, aki
kiszabadult az újjászületések láncolatából, elérte a legteljesebb megvilágosodást, és most már a
világ többi lényeinek megváltásán munkálkodik.
Arhat – buddhista szent, eredetileg a történeti Buddha tanítványainak elnevezése, később az, aki
önmaga számára már megtalálta a megváltást.

A HARMADIK FEJEZET

36. old.
Mandzsusri – buddhista istenség, a bölcsesség istene.

38. old.
Szerzetesi levél – vö. papi engedély az Előhang jegyzeteiben.

42. old.
Szerzetesi kard – jámbor szerzetesek is hordhattak árnyékvívásra, testedzésre szolgáló, tompa
kardot.
A Hadisten – valóban, a Hadisten, Kuan Ti, történeti személy volt.

A NEGYEDIK FEJEZET

A főapát jóslatában az erdő a Párduckoponyával való találkozásra (Párduckoponya családi neve,
Lin, erdőt jelent), a hegy a Kétsárkányhegyre utal, ahol a Mélybölcsességű rablóvá lesz, a víz
Liangsan vizére, a folyó pedig halála helyére.

52. old
A folyók és tavak népe – sok hősét nevezi így a regény; értelme az, hogy az illetőnek nincsen sem
állandó lakhelye, sem rendszeres jövedelme. L. még kísérő tanulmányt.

AZ ÖTÖDIK FEJEZET

55. old.
Magának Buddhának szent tetteivel megszentelt kolostor – egyes legendák szerint Buddha egy
előző megtestesülésében járt a Vutajsan hegyen.

A HATODIK FEJEZET

69. old.
Szélfogó fal – a régi kínai házak kapuja mögött fal áll, hogy az udvarba ne lehessen belátni. Meg
kell kerülni, hogy az ember beljebb jusson.

A NYOLCADIK FEJEZET

79. old.
A nagy Csou-házból való – a Késői Csou-dinasztiáról van szó (951-960).

80. old.
Meleg bor – Kínában ma is melegítve isszák a rizsbort.

84. old.
Ábrázatodból ítélve, nem vagy közönséges ember – régen közhit volt Kínában, hogy testalkat és
fejforma meghatározza az ember jövőjét.

A TIZEDIK FEJEZET

94. old.

Santung – Kína egyik keleti vidéke. Arra van Liangsan is.

A TIZENEGYEDIK FEJEZET

101. old.
Ritka virágokat és becses köveket hozzunk a fővárosba – ez a vállalkozás, mely a Hszüan-ho kor
ránk maradt történetei-ben is szerepel, történelmi tény. Nagy terheket jelentett a lakosságnak, mert
a drágaságok összeszedése és elszállítása rengeteg zsarolásra, visszaélésre adott alkalmat a vezető
mandarinoknak.
Titkos államtanács –a hadügyek intézője.

A TIZENKETTEDIK FEJEZET

112. old.
Hegyi szellem temploma –minden földterületet egy-egy isten személyesített meg. Másfélék
voltak a városok, a megművelt földek, végül az erdők, hegyek istenei.

A TIZENHARMADIK FEJEZET

113. old.
Toronyhordozó Mennyei Herceg – eredetileg egy buddhista istenség neve. A „kiskirályok” egyegy falu, vagy vidék fölött illegális, de a gyakorlatban megfellebbezhetetlen hatalmat gyakoroltak.

A TIZENNEGYEDIK FEJEZET

125. old.
Nyakukra csapva kezükkel, kiáltották – annak jeléül, hogy fejüket készek adni barátjukért.

A TIZENÖTÖDIK FEJEZET

133. old.
Datolya – nem a datolyapálma termése, hanem a jujubafáé.

A TIZENHATODIK FEJEZET

139. old.
A hágón túlról való.– Északnyugat-Kínából.

A TIZENKILENCEDIK FEJEZET

170. old.
Énekeslány – Kínában a prostituált szinonimája. Ágyasok tartása megszokott dolog volt.

A HUSZADIK FEJEZET

178. old.
Egy koporsó árával tartozom neki – idős emberekkel szemben a legnagyobb figyelmesség jele
volt, ha koporsóval ajándékozták meg őket. Rendes körülmények közt ez a fiú kötelessége volt,
atyjának hatvanadik születése napján.

A HUSZONEGYEDIK FEJEZET

190. old:
Parazsas serpenyőnél melengette magát – Dél-Kínában ez volt a fűtés, egyetlen módja.

A HUSZONHARMADIK FEJEZET

204. old.
Ha szívelsz engem, idd meg a másik felét! – ez tulajdonképp házassági ajánlat: kínai szokás
szerint az ifjú pár a nászéjszakán egy csészéből iszik.
208. old.
Így intézte a holdbéli öreg! – a régi kínaiak hite szerint a holdban többek között egy öregember
él, aki az egymásnak szánt párok lábát kötözi össze láthatatlan piros zsinórral.
211. old.
Bölcsebb vagy Szuj Hónál és Lu Csiánál is! – Szuj Hó és Lu Csia i. e. III-II. századi
államférfiak, az agyafúrt diplomata mintaképei.
Pan An – helyesen Pan Jo vagy Pan An-zsen. Híres költő az i. sz. III. századból, a férfiszépség
mintaképe.
Teng Jung – az i. e. II. században pénzöntésre privilégiumot kapott a császártól, s ennek révén
mérhetetlen gazdagságra tett szert.
Teknősbéka – a férfiúi nemi szerv.
Szun Vu mester az asszonynépet is csatasorba állította – Szun Vu, az i. e. VI. század híres
stratégája, hadi tudománya kiválóságának bizonyítására fejedelmének háreméből hadsereget
szervezett.

213. old.
Adott egy gazdag úr ruháravalót, hogy halotti köntöst csináltassak belőle – az idősebbek iránti
tisztelet egyik megnyilvánulása, kegyes cselekedet.
Jeles nap – a régi kínai kalendáriumban, akárcsak az európaiban, meg volt jelölve, melyik nap jó
házasságkötésre, hajvágásra, utazásra stb.
216. old.
Megboldogult feleséged – a régi kínai házassági rendszerben csak egy asszony számított igazi
feleségnek, a többi ágyas volt.

219. old.
Gerlicepár– az eredetiben mandarinkacsa-pár áll, ugyancsak a hűséges szerelem jelképei.

A HUSZONÖTÖDIK FEJEZET

231. old.
Lelkem ereje megzavarta – régi kínai felfogás szerint az élők a jang, a pozitív elemhez, a holtak a
jin, a negatív elemhez tartoznak, s a kettő közül az erősebb, a jang, elnyomja a jint.

A HUSZONHATODIK FEJEZET

240. old.
Lélektábláját elhamvasztom – a halott nevét viselő s a családban őrzött lélektábla a régi kínaiak
hite szerint az elhunyt lelkének székhelye volt. Nagy ünnepek alkalmával áldozatot is mutattak be
előtte, vagy pedig az ünnepi asztal mellé tették, az elhunyt helyére. Vu Szung nyilván ezért égeti el
bátyja lélektábláját, mert ő maga, az utolsó hozzátartozó, a két gyilkosságért bizonyosan börtönbe
jut, s nem lesz, aki bátyja lelkének áldozatot mutasson be.
Volt, aki bort, élelmet is küldött be neki a börtönbe – a régi kínai börtönökben a raboknak
maguknak kellett élelmezniük magukat.

241. old.
Meg kell várni a császári udvar leiratát – ebben a korban halálos ítéletre számítható ügyekben
csak a legfelsőbb bíróság ítélkezhetett.

245. old.
Hallani éjfelenként, hogyan sóhajtoznak a kardok! – a régi kínai felfogás a jó kardoknak lelket,

olykor bűvös erőt is tulajdonított.
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