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A HUSZONKILENCEDIK FEJEZET

amelyben Aranyszemű Párduc háromszor látogat el
a halálos bűnösök tömlöcébe,

Vu Szung pedig kemény harcot vív
a Szálló Felhők Öblénél

Ott tartottunk, hogy Vu Szung, a földre taposván Kapubálványt, így szólt hozzá:

– Ha azt akarod, hogy kíméljem életed, teljesítsd három feltételem!

– Mondd csak, derék vitéz – könyörgött ellenfele –, teljesítek mindent.

– Az első, hogy itt hagyod a Víg Élet Ligetét, s minden ingó-bingó vagyont visszaszármaztatsz 
jogos urának, Aranyszemű Párducnak. Hogy merted elrabolni tőle?

– Beleegyezem! – kiáltotta gyorsan Kapubálvány.

–  A második,  hogy ha  innét  elengedlek,  tüstént  odajárulsz  a  Víg  Élet  Ligete  fejei,  bölcsei, 
legnagyobb vitézei elé, s a színük előtt megköveted Aranyszemű Párducot!

– Teljesítem ezt is!

–  A harmadik,  hogy amint  visszaadtál  mindent,  elhagyod a Víg Élet  Ligetét,  s  még az éjjel 
visszamész hazádba, s többet a lábad Mengcsouba nem teszed, vissza többet ide nem jössz, mert 
ahányszor meglátlak,  annyiszor eldöngetlek,  és a jobbik esetben félholtan maradsz ott,  de az is 
meglehet, hogy ott hagyod a fogad! Nos, megfogadod?

– Elvállalom ezt is! Elvállalok mindent! – kiáltotta Kapubálvány halálos félelmében.

Vu Szung felsegítette ellenfelét. Annak kék volt az arca, a szája feldagadva, a nyaka féloldalra 
ferdülve, fejéből dőlt a vér.

– Aztán ne panaszkodj, te gyalázatos gazfickó! – dörgött rá figyelmeztetésül. – A Fényesdombon 
azt a fene tigrist három ökölcsapással, két rúgással agyonvertem! Mi vagy te ahhoz képest! Hordd el 
innét magad gyorsan, mert ha késlekedsz, még egyszer végigverek rajtad, de akkor véged lesz!

Kapubálvány csak most eszmélt rá, hogy Vu Szunggal áll szemben. Nagy rémülten rimánkodott 
kegyelemért.

Eközben megérkezett Aranyszemű Párduc is, nyomában a húsz markos katonával, hogy barátja 
segítségére siessen. Amint meglátta Vu Szung győzelmét, túláradó örömmel ölelte át.

– Itt a gazda – fordult Vu Szung Kapubálványhoz – kövesd meg rögtön, és hurcolkodj innét!

– Foglaljatok helyet, derék vitézek – rebegte a megvert kocsmáros.

A kocsmában hatalmas bortócsa fogadta őket,  szinte  be se lehetett  lépni.  A boroscsebrekben 
kétségbeesetten kapálóztak a boroslegények és az asszony. Az asszony épp akkor evickélt kifelé a 
cseberből, összevissza zúzott arccal, ruhájából csurgott a borseprő. A leütött legények elszaladtak, 
hűlt helyüket találták csak.

Vu Szung letelepedett társaival az ivóban, és ráförmedt a népségre:



– Hordjátok el innét magatokat, de gyorsan! – Rakták is a legények szekerekre a holmit, elvitték 
az asszonyt is, felszedték a sebesülteket, összehívatták a helység tízegynéhány legjobb vitézét, s 
hívták őket a kocsmába, hogy színük előtt kövesse meg gazdájuk Aranyszemű Párducot. Asztalt 
terítettek, jó bort töltöttek a csészékbe, s leültették a vendégeket. Vu Szung Aranyszemű Párducot 
Kapubálvánnyal szembe ültette, az asztalfőre. Mikor  már jó néhányszor körbe járt a kancsó, Vu 
Szung szólásra emelkedett:

–  Tisztelt  vendégeink!  Én,  Vu Szung,  Jangkuból  száműzettem ide  emberölés  következtében. 
Halljátok szavamat: a Víg Élet Ligetének ezen fogadója a kisebbik parancsnok úr keze műve, a 
maga vállalkozása, amit ez a Kapubálvány néven ismert Csiang itten, erőhatalommal, nyilvánvaló 
módon elrabolt tőle, világos világra megfosztván kenyerétől! Ne találgassatok arra, hogy talán a 
pártfogóm volna, nincs énnekem vele semmi közöm! Én csak világéletemben azon vagyok; hogy 
földhöz verjem az efféle, igazságot, erkölcsöt nem ismerő gazokat! Ha valami bajt látok utamban, 
kardot rántva sietek a bajba jutott segítségére, s nem félek a haláltól sem! Ma is agyon akartam 
verni ezt a fickót, hogy kiirtsak egy gazt a világból, csak tisztelt vendégeink arcára való tekintettel 
kíméltem életét. Meghagytam azonban neki, hogy még ma este költözzék el ebből a tartományból. 
De ha nem megy el innét, ha még egyszer ráakadok, úgy bánok vele, mint a tigrissel a Fényes-
dombon!

A vendégek csak akkor tudták meg, hogy a fényesdombi tigrisölő, Vu Szung, a cirkáló-hadnagy 
áll előttük. Felugrottak sietve, és Kapubálvány nevében kérték bocsánatát:

– Szűnjék haragod, nemes vitéz! Úgy végeztünk, hogy távozzék el innét, s adja vissza a jogos 
gazdának azt, ami az övé!

Kapubálvány,  nagy  rettegésében,  moccanni  sem  mert.  Aranyszemű  Párduc  számba  vette  a 
kocsma  felszerelését,  átvette  a  boltot,  Kapubálvány pedig,  mondanunk  sem kell,  szégyenpírral 
arcán, mondott köszönetet az egybegyűlteknek, kocsira rakták holmiját, s eltávozott.

A táborparancsnok, amint megtudta, hogy ismét fia kezére került a kocsma, lóra pattanva sietett a 
színhelyre, hogy megköszönje Vu Szungnak nemes tettét. Napokig folyt a mulatság az ivóban. Víg 
Élet Ligetének népe pedig, amint meghallotta Vu Szung hírét, jött mind tiszteletét kifejezni előtte.

A táborparancsnok visszatért a táborba, Aranyszemű Párduc pedig ismét megnyitotta a kocsmát. 
Embereitől,  akiket  kiküldött  puhatolózni,  megtudta,  hogy  Kapubálvány  valóban  eltisztult  a 
környékről, nem is tudni, hová. Nyugodtan élt tehát mesterségének, s nem törődött vele tovább. Vu 
Szungot pedig ott marasztotta magánál. Négyszeresére-ötszörösére nőtt Aranyszemű Párduc haszna 
az azelőttihez képest:  a fogadók, játékházak; boltok sokszoros nyugságpénzt fizettek.  A kocsma 
gazdája, hogy maga mögött tudta Vu Szung tekintélyét, úgy tisztelte, szerette, mint tulajdon apját. 
Mondanunk sem kell, hogy Aranyszemű Párduc lett az úr a Víg Élet Ligetében.

Múltak az éjek, a napok, csakhamar több mint egy hónap telt el. Engedett a hőség, hűvösödött a 
harmat. Űzte a szél a meleget, közeledett az ősz – mondjam-e? Hosszú lesz! Ha nem mondom, 
rövidebb!  Aranyszemű Párduc éppen a  kocsmában üldögélt  egy nap  Vu Szunggal,  és  nagyban 
beszélgettek öklözésről, fütykösforgatásról, a lándzsavívás művészetéről, amint egyszer csak látják, 
hogy két-három katona áll meg a kocsma előtt egy vezeték lóval, és a gazda után tudakozódnak:

– Melyikőtök Vu Szung hadnagy úr, a tigrisölő? – kérdezték. Aranyszemű Párduc rájuk ismert: a 
mengcsoubeli helyőrség fejének, Csang Meng-fangnak a kíséretéhez tartoztak.

– Milyen ügyben keresitek? – kérdezte tőlük.

–  Urunk parancsa – lépett  elő az  egyik.  –  Meghallván Vu Szung hadnagy derék  vitézségét, 
elküldött bennünket ezzel a lóval, hogy vigyük őt hozzá. Itt az írás róla!



„Ez a Csang Meng-fang apám feljebbvalója – gondolta el Aranyszemű Párduc, ahogy az írást 
átfutotta –, az ő parancsa alá tartozik. Vu Szung még száműzött, vele is parancsol. Engedelmes-
kednünk kell!”

– Bátyám – szólt Vu Szunghoz aztán –, ezek az urak Csang főparancsnok parancsára jöttek érted. 
Lovat is hoztak neked, mit gondolsz erről?

Vu  Szung  egyenes,  kemény  ember  volt,  nem  értett  a  furfangossághoz,  csűrés-csavaráshoz, 
megmondta hát kereken:

– Ha értem jöttek, hát mit tegyek, elmegyek velük, majd meglátjuk, mit akarnak! – Ruhát váltott, 
új  fejkendőt  kötött,  s  egy szolgát  vévén maga mellé,  felpattant  a  lóra,  megindult  a  katonákkal 
Mengcsou felé. A főparancsnok házához érve, leszállt a lóról, s ment velük egyenest a főparancsnok 
elé.

Csang főparancsnok, meghallván, hogy jön Vu Szung, nagy örömmel szólt:

–  Járuljon  beljebb,  hadd  ismerkedjem  meg  vele!  –  amikor  pedig  belépett  Vu  Szung,  és 
tiszteletteljesen köszöntve a főparancsnokot illedelmesen megállt oldalt, keresztbe font karokkal, 
így szólott hozzá:

– Hallottam, micsoda erős, hatalmas férfiú vagy, derék legény és páratlan vitéz, kitartó s hűséges 
barátaidhoz! Hiányzik egy ember a kíséretemből, nem tudom, volna-e kedved közéjük lépni?

Vu Szung térdre borulva adott hálát a nagy kegyért:

–  Táborbeli  száműzött  rab  vagyok;  ha  nagy  kegyelmed  annyira  kitüntet,  korbácsod  tartva, 
kengyeled fogva, hódolok előtted!

Csang főparancsnok, nagy örömében, bort, gyümölcsöt hozatott, saját kezével nyújtotta a bort, 
etette-itatta új emberét, menten lakást is rendelt neki háza egyik oldalsó szobájában. Aranyszemű 
Párduchoz embereket küldött holmijáért, ott marasztotta már véglegesen.

Csang főparancsnok reggeltől estig szakadatlan csak Vu Szungot hívta, hogy igyék vele, és úgy 
bánt vele, akár egy belső emberével: ahogy jött az ősz, ruhát is varratott számára. Vu Szung igen 
megörült magában, és ilyesféleképpen gondolkozott:

„A főparancsnok úr, úgy látszik, erőnek erejével fel akar emelni engem! Mióta nála lakom, nem 
ereszt maga mellől egy lépést se! Már arra sincs időm, hogy Aranyszemű Párducot meglátogassam, 
s vele egypár szót váltsak. Lehet, hogy már elküldött hozzám valakit, csak a sok léhűtő miatt nem 
tudott bejutni a házba?”

Egyszóval nagy kegyben állt Vu Szung a főparancsnoknál, s ha valaki valamilyen ügyes-bajos 
dologban  hozzá  fordult,  az  ő  szavára  Csang  főparancsnok  mindig  hallgatott.  Hordták  is  Vu 
Szungnak  az  ajándékokat,  aranyat,  ezüstöt,  selymet,  vég  vásznakat.  Vu  Szung  vett  is  egy 
fűzfakosarat, és abba zárta el a kapott holmikat.

Telt-múlt az idő, csakhamar elérkezett a nyolcadik hónap tizenötödik napja, az őszközép ünnepe. 
Csang főparancsnok a Mandarinkacsa Pavilonban nagy lakomát rendezett  az ünnep tiszteletére, 
meghívta rá Vu Szungot is. Vu Szung, látván, hogy ott van a főparancsnok felesége s apja családja 
is, csak egy csészével hajtott fel a borból, s már indult is kifelé.

– Hová mész? – állította meg gazdája.



–  Kegyes  parancsolóm,  feleséged és  családod tagjai  is  itt  lakomáznak,  illendő,  hogy vissza-
vonuljak!

–  Tévedsz! – nevetett a főparancsnok. – Tisztelem benned az igaz vitézt, ezért hívtalak meg, 
hogy együtt üld meg velünk az ünnepet, mint családom tagja. Hogy is mennél el? – és ráparancsolt,  
hogy üljön le.

– Száműzött rab vagyok én csak – tiltakozott Vu Szung –, hogy is mernék leülni?

–  Miért  vagy ilyen  barátságtalan  hozzám,  derék  vitéz?  Nincs  itt  senki  idegen,  nincs  abban 
semmi, hogy leülsz! – korholta a főparancsnok Vu Szungot, és máris rendelkezett:

–  Hozzatok egy nagy ezüstcsészét a derék vitéznek! – s kínálta Vu Szungot egyik csészével a 
másik után. A holdfény már beragyogott a keletre néző ablakon. Vu Szung félig-meddig már le is 
részegedett,  megfeledkezvén magáról,  csak ivott  bolondul.  Csang főparancsnok ekkor szólította 
kedves szolgálóját, Jü-lant, a Jáde-orchideát, hogy énekeljen néhány dalt.

– Nincs itt senki idegen – nyugtatta meg Jáde-orchideát –, csak szívbeli bizalmas emberem, Vu 
hadnagy. Énekelj nekünk egy dalt az őszközép ünnepéről, hadd halljuk gyönyörűséggel! 

Jáde-orchidea,  elefántcsont  ütemjelzőjével  kezében,  tízezer  boldogságot  mondva  sorba 
mindenkinek, előre lépett, s megnyitva torkát, belekezdett Szu Tung-po mester „Őszközép ünnepe a 
folyón” című dalába. Ezt énekelte:

Mióta ragyog a hold fénye fenn?
– Kérdem az eget, kupám emelve – 
Vajon ott fenn a mennyei palotában
Hányadik évet számlálják ma este?
S szállnék is már oda, szelek süvöltő szárnyán,
De megriaszt a drágakőtorony, a márvány,
Fenséges kastély vad hidegje.
Táncra lebbennek ott az árnyak,
Ilyet az ember földön merre lelne?
Fenn gyöngyös függönyöm leple,
Ajtóm kitárva,
Alom nem jő szememre,
Bánat és csalódás emészt:
Mért nem jár mindig fenn fényesen kikerekedve?
Búsul és vigad,
Megjő s elmegy az ember,
Ragyog a hold, majd elborul, apad, dagad,
Megállítani azt sose lehetne!
Bárcsak örökké élne az ember
Egyesülve véle szerelemre!



 

Befejezvén a dalt, Jáde-orchidea eltette elefántcsont ütemjelzőjét, s tízezer boldogságot kívánva 
újra mindenkinek, félrevonult.

–  Igyál  egy  csésze  bort!  –  kínálta  Csang  főparancsnok.  Jáde-orchidea  engedelmeskedett, 
felkapott egy boroscsészét, az egyik szolgáló teletöltötte, aztán ráköszöntötte a ház urára, annak 
feleségére, harmadjára pedig Vu Szungra. A gazda most őt kínálta. Vu Szung elfogódottságában a 
fejét  se  merte  felemelni,  kinyújtott  karral  felemelkedvén,  átvette  nagy tisztelettel  a  csészét,  s  a 
főparancsnokra és feleségére köszöntve, fenékig ürítette.

– Igen eszes lány ez – mutatta be Vu Szungnak gazdája Jáde-orchideát –, nemcsak a zenéhez ért 
igen szépen, hanem a varrásban is igen ügyes! Ha nem veted meg, néhány nap múlva hozzád adom 
feleségül!

–  Minek tartasz te engemet, kegyes uram – emelkedett fel zavartan Vu Szung –, hogy házad 
népéből választasz asszonyt nekem? Nem érdemlem én azt meg!

– Ha már kimondtam – nevetett Csang főparancsnok –, hozzád is adom! Ne utasítsd vissza, nem 
másíthatom meg a szavam!

Ittak még vagy tíz csészével. Vu Szung, félve már, hogy a bor teljesen eláztatja, és véteni fog az 
illem ellen, tisztelettel búcsút vett gazdájától s feleségétől, és ment a szobájába. Eltelve azonban 
borral,  lakomával,  nem bírt  elaludni.  Ledobta  hát  ruháját,  s  felragadva jó  fütykösét,  kiment  az 
udvarra, hogy gyakorlatozzon vele egy kicsit. Megpörgette feje felett, egypár mestervágást csinált 
vele. A csillagok állásából ítélve a harmadik őrségváltás körül járhatott az idő. Ezután visszament 
szobájába,  és  lefeküdt  aludni,  amikor  egyszerre  csak  hallotta,  hogy valaki  rablót  kiált  benn  a 
házban.

„Ha  rabló  jár  a  házban  –  gondolta  rögtön  Vu  Szung  –,  segítségére  kell  sietnem  a 
főparancsnoknak, hiszen annyira szeret engem!” Fel is kapta jó fütykösét, és rohant a hang után. 
Egyszerre Jáde-orchideába ütközött, aki nagy ijedten rohant feléje.

– Hátra a kertbe menekült a rabló! – suttogta a lány rémülten. Vu Szung nagy léptekkel sietett a 
kertbe, s rohant végig rajta, de nem talált ott senkit. Jött hát visszafelé, de a sötétben elbotlott egy 
lócában, s elvágódott. Hét-nyolc katona ugrott neki valahonnét.

– Megvan a rabló! – kiáltozták, és nyomban meg is kötözték.

– Én vagyok az! – kiáltozott Vu Szung, de a katonák rá se hederítettek. A házban lámpa gyulladt, 
és hallotta Csang főparancsnok szavát a csarnokból: – Hozzátok ide a rablót!

A katonák rugdosva, ütlegelve taszigálták be Vu Szungot a csarnokba.

–  Nem vagyok én rabló! Én Vu Szung vagyok! – kiáltozta Vu Szung torkaszakadtából. Csang 
főparancsnok dühtől elváltozott arccal ordított rá:

– Te bitang, száműzött fegyenc! Lator a szemed, a képed, a szíved, lator még a májad is! Embert 
akartam faragni  belőled  minden  igyekezetemmel,  csak  a  magam jószántából,  minden  érdemed 
híján! Vendégül láttalak, meghívtalak házamba, tisztté akartalak előléptetni, hogy is vetemedhettél 
ilyen gonoszságra?

– Kegyelmezz nekem! – kiáltotta Vu Szung. – Nem én vagyok a bűnös! Miért fogtatok el, tesztek 
meg rablónak,  mikor  én  magam is  a  rablót  akartam megfogni!  Becsületes  ember  vagyok én  a 



szívem gyökeréig, hogy is tettem volna olyat?

– Hazudsz, bitang! – förmedt rá Csang főparancsnok. – Vigyétek csak a szobájába, s nézzetek 
körül, nincs-e ott rablott holmi?

A katonák visszavezették Vu Szungot a szobájába, s nyitották fűzfakosarát. Felül ruhák voltak 
benne, alatta azonban ezüst borosedények, tálak, jó pár száz ezüst értékű jószág a gazda holmijából. 
Vu  Szung  elhűlve,  tehetetlenül  bámulta  a  dolgot,  s  kétségbeesetten  hajtogatta,  hogy  ármány 
áldozata lett. A katonák nagy diadallal vitték vissza a csarnokba, kosarával együtt.

– Te lator fegyenc! – támadt rá Csang főparancsnok. – Ilyen aljasságot! Mit hazudozol, amikor a 
tulajdon  kosaradban  találták  meg  a  rablott  holmit!  Nemhiába  mondják,  hogy  „Mindent 
kiismerhetsz,  csak  az  embereket  magukat  nem!”  Szóval  álorcás  emberi  pofád  alatt  ilyen  gaz, 
vadállati szív rejtőzik? Egy szót se szólj többet, rád bizonyult a rablás! – s le is pecsételte rögtön a 
rablott holmit, küldte a bíróságra megőrzés végett.

– Reggelre aztán beszélünk a fejeddel! – fordult fenyegetően Vu Szung felé. Az szegény hiába 
hangoztatta ártatlanságát, szóhoz se hagyták jutni, vitték át őt is a bíróságra. Csang főparancsnok 
pedig  még  azon  éjjel  elküldte  embereit  a  mandarinhoz  és  a  jegyzőkhöz,  meg  az  összes 
hivatalnokokhoz, hogy lepénzelje őket.

Másnap reggel,  hogy a mandarin elfoglalta  hivatali  székét,  a fogdmegek elébe hurcolták Vu 
Szungot  a  rablott  holmikkal  együtt.  Csang  főparancsnok  egyik  bizalmas  embere  átadta  a 
vádolólevelet. Kiadta a mandarin a parancsot nyomban, hogy kötözzék meg a bűnöst. Mire szegény 
kinyitotta volna a száját, a mandarin közbevágott:

– Száműzött fegyenc ez, hogyan is ne volna rabló! Biztosan egész idő alatt már ezen forgott az 
esze. Világos bizonyíték van a rablásra, ne is hallgassuk ostoba fecsegését, verjétek el! – intett a 
főporkolábnak és a börtönőröknek.

A börtönőrök hasított bambuszt kaptak a kezükbe, és már hullott is a verés Vu Szungra, akár a 
záporeső. Vu Szung az ütlegek okozta fájdalmában, látva, hogy más kiútja nincs, rávallott magára: – 
E  hónap  tizenötödikén  –  foglalta  írásba  vallomását,  látván,  hogy  gazdám házában  mennyi  az 
ezüstedény, boroskészlet, feltámadt bennem ennek következtében a szándék, s hogy elérkezett az 
éjjel, felhasználtam az alkalmat és eloroztam.

– Beszélni se érdemes róla – legyintett a mandarin –, világos, hogy rablási szándékkal volt ez a 
lator elejétől végig! Rakjatok kalodát a nyakába, és vessétek börtönbe!

„Bizonyosan  Csang  főparancsnok  rendezte  el  ezt  az  egészet  dühöngött  magában  Vu  Szung 
tehetetlenül a börtönben –, s én beleestem a csapdába! Ha ki tudnék innen menekülni elevenen, 
majd  rendbe  szedném  én  a  dolgát!”  –  A  börtönben  azonban  a  főporkoláb  éjjelre-nappalra 
megvasaltatta a lábát, bilincsbe rakatta a kezét, úgy, hogy mozdulni se bírt. Közben azonban hadd 
mondjuk el, hogy Aranyszemű Párducnak is jelentette a dolgot valaki. Sietett is gyorsan a kisebbik 
parancsnok az apjához, megtanácskozni, hogy mitévő legyen.

– Nyilvánvaló – mondta az öreg parancsnok –, hogy az a Csang tiszt, Kapubálvány pártfogója, 
vásárolta  meg  Csang  főparancsnokot,  s  ők  főzték  ki  ezt  bosszúból  Vu  Szung  ellen.  Biztosan 
megvesztegették már az egész hatóságot, más nem is szólhat ott már semmit. Végezni akarnak vele 
bizonyára,  de  ahogy  most  végiggondolom  a  dolgot,  nem  halhat  meg,  hiszen  ezért  nem  jár 
halálbüntetés! Csak a főporkolábot és a tömlöctartókat kellene megnyerni, hogy ne tegyenek kárt 
benne, akkor megmenthetjük! Aztán a többiről majd gondolkozhatunk akkor.

–  A főporkoláb, bizonyos Kang, igen jó barátom! – kiáltott Aranyszemű Párduc izgatottan. – 



Megyek és megkérlelem, hogy kímélje őt, mit szólsz hozzá?

– Miattad került a börtönbe – szidta az apja –, ha te nem mented meg, kire számíthat?

Aranyszemű  Párduc  magához  vett  vagy  kétszáz  ezüstöt,  s  ment  Kang  főporkolábhoz.  Az 
azonban benn járt a börtönben, nem tért még haza. Aranyszemű Párduc sürgősen utána küldte egyik 
emberét. Jött is a főporkoláb nemsokára. Aranyszemű Párduc elmondta neki az egész dolgot elejétől 
végig.

– Nem akarlak félrevezetni, bátyám – mondta a főporkoláb. – Csang tiszt és Csang főparancsnok 
egy  nemzetségből  valók  lévén,  esküdt  testvérek.  Kapubálvány  a  mai  napig  is  a  tiszt  házánál 
rejtőzködik, s rávette pártfogóját, hogy pénzelje le a főparancsnokot, és vigyék véghez ezt a tervet. 
Ezenfelül az egész hivatalt megvesztegette már, engem is megfizetett. A mandarinunk az ő pártját 
fogja teljes erőből, s el van tökélve, hogy végez Vu Szunggal. Egy bíró van csak, Je nevezetű, aki  
nem akarja, ezért nem tudtak még végezni vele. Ez az ember egyenes, becsületes, igazságos bíró, 
nem akar kárt tenni becsületes emberben, ezért menekedhetett meg Vu Szung idáig. A tömlöcben 
pedig  mindenben én parancsolok.  Mától  kezdve szabadabbra  is  engedem a  barátodat,  nem fog 
ezentúl a haja szála se meggörbülni itten, ne félj! Küldj el azonban tüstént egy embert Je bíróhoz, és 
kérleld meg, hozza minél hamarább dűlőre a dolgot, hogy meg lehessen menteni az életét!

Aranyszemű Párduc hálásan nyújtott  át  száz ezüstöt a  főporkolábnak. Az sehogy sem akarta 
elfogadni,  hosszas  szabódás,  húzódás  után  tette  csak  el.  Utána  Aranyszemű  Párduc  a 
fegyenctáborba sietett, és tüstént keresett egy embert, aki jóban volt Je bíróval: átadott neki száz 
ezüstöt, vigye el neki azzal a kéréssel, hogy sürgősen hozasson döntést Vu Szung ügyében. Tudta Je 
bíró, hogy Vu Szung derék vitéz, megesett a szíve rajta, meg is akarta menteni. Mozgatta hát a 
dolgot.  A  mandarin  azonban,  mivelhogy  Csang  főparancsnok  lepénzelte,  sehogy  sem  akarta 
könnyűre fogni az ügyet. De hát csak lopás volt, nem főbenjáró bűn, ezért csak húzni-halasztani 
tudta  a  dolgot,  azt  forralván  közben,  hogy  a  börtönben  ezalatt  megöleti  Vu  Szungot.  Je  bíró 
azonban, hogy megkapta a száz ezüstöt, s megtudta, hogy Vu Szung gonosz ármány áldozata, a 
vádiratot  egészen  megenyhítette,  s  jóformán  tisztára  mosta  Vu  Szungot.  Csak  azt  kellett  még 
kivárni, hogy a hatóság meghozza a döntést.

Másnap  Aranyszemű  Párduc  bort,  harapnivalót,  csemegéket  készített  össze,  elment  a 
tömlöctartóhoz,  s  megkérte,  hogy eressze be barátjához a börtönbe.  Nagy örömmel fogadta Vu 
Szung rég nem látott  barátját,  no meg a dús lakomát is.  Nem volt  már bilincsben a keze-lába; 
jóindulattal  bánt  vele  mindenki,  hála  a  főporkolábnak.  Aranyszemű Párduc még szétosztogatott 
húszharminc ezüstöt a börtönőrök között, s ahogy Vu Szung kedvére falatozott, a fülébe súgta:

– Ez az egész dolog Kapubálvány bosszúja! Felbérelte a főparancsnokot, hogy tegyenek el téged 
láb alól. Légy azonban csak nyugton, emiatt a fejed ne főjön: egy emberem már beszélt Je bíróval, 
aki a legnagyobb jóakarattal van irántad. A hivatalos döntésnek kell csak megjönni, akkor aztán 
meglátjuk majd, mit tehetnek.

Vu Szung most, hogy szabadabban mozoghatott, Aranyszemű Párduc biztató szavaira egészen 
megnyugodott.  Barátja  visszatért  a  táborba,  de  két  nap  múltán  megint  megjelent  borral, 
pecsenyével. Gazdagon megajándékozta megint a börtönőröket is, majd hazatérve, pénzt küldött a 
hatósági embereknek is, hogy siettessék az ügyet. Pár nap múlva jött harmadszor is, étellel, itallal,  
ruhával látta el Vu Szungot.

Aranyszemű  Párduc  már  egészen  ismerősen  járt-kelt  a  börtönben.  Harmadik  látogatása 
alkalmával  azonban  Csangnak,  a  tisztnek  egy  bizalmas  embere  meglátta.  Jelentette  is  rögtön 
gazdájának, az meg közölte tüstént esküdt testvérével, Csang főparancsnokkal. Csang ajándékok 
kíséretében szalajtotta  egy emberét  az  üggyel  a  mandarinhoz.  A mandarin  kapzsi  ember  lévén, 



örömmel fogadta az újabb megvesztegetést, s nyomban megbízta egy-két emberét, hogy állandóan 
vizitálja végig a tömlöcöt, s aki oda nem tartozót találnak, azt fogják el. Aranyszemű Párduc fülébe 
is eljutott ennek a parancsnak a híre, nem mert hát többé barátja látogatására menni, csak nagyban 
levelezett a főporkolábbal, hogy tudja, menynyire van az ügy. Már két hónap is eltelt, de most már  
Je bíró teljes  erejével  azon volt,  hogy intézzék el  az ügyet.  A mandarin elé  tárt  mindent,  amit 
megtudott az előzményekről. A mandarin csak akkor tudta meg, hogy a dolog mögött nem is a 
főparancsnok, hanem Kapubálvány és Csang tiszt rejtőznek, s ők koholták az ármányt Vu Szung 
elvesztésére.

„Egyszóval – gondolta magában –,  azért  fizettetek meg, hogy egy ártatlan embert elintézzek 
nektek!” Le is hűlt nyomban eddigi buzgósága, hagyta az ügyet folyni Je bíró akarata szerint. A 
hetvenedik napon aztán kihozták Vu Szungot a börtönből, levették a kalodát róla, s törvény elé 
állították. Je bíró felolvasta a vádiratot, húsz botütésre és Encsou tartományba való száműzetésre 
ítélték. A „bűnjeleket” visszaadták a tulajdonosnak, a főparancsnoknak be kellett érnie ennyivel.

Két poroszló, átvévén a kísérőlevelet, közrefogta Vu Szungot, s elindult vele. Je bíró azon volt,  
hogy kíméljék, a mandarin is hajlott már erre, s nem valami erősen verették meg. Persze, az öreg 
parancsnok pénzének is része volt ebben. Vu Szung tehetetlen dühvel tűrte, hogy nyakába tegyék a 
kalodát, s kivezessék a városból. Valami egy mérföldet, vagy többet mentek, amikor az út menti  
kocsmából Aranyszemű Párduc lépett elő.

– Várlak már régóta – szaladt Vu Szung elébe.

–  Miért  nem láttalak  olyan  soká,  öcsém?  –  döbbent  meg  Vu Szung,  amint  meglátta,  hogy 
barátjának megint be van pólyálva a feje, fel van kötve a karja.

– Hogy megmondjam az igazat, bátyám, amikor harmadszor jártam nálad, a mandarin tudomást 
szerzett róla, s tüstént odaküldte embereit, hogy vizsgálják felül a börtönt. A főparancsnok emberei 
is  ott  ólálkodtak,  nem mehettem hozzád  többször.  Fél  hónappal  ezelőtt  meg  Kapubálvány egy 
csapat  katonával  újra  rám  tört  a  Víg  Élet  Ligetében,  és  kegyetlenül  ellátta  a-bajomat,  majd 
kikergetett  tulajdonomból.  Még  nem  is  tértem  teljesen  magamhoz.  Hallottam,  hogy  téged 
száműztek Encsouba, hoztam hát neked két öltő meleg ruhát, meg két sült libát, hogy ehess egy 
keveset.

Hívta ezután Aranyszemű Párduc a poroszlókat, hogy térjenek be a kocsmába egy kicsit, de azok 
nem voltak hajlandók hajlani szavára, hanem azt mondták neki:

– Gonosz lator ez a Vu Szung, és ha elfogadnánk ételed, ha innánk italodból, holnap a hatóság 
előtt a szánkra ütnének ezért! Ha nem akarod, hogy elpáholjunk, tágulj innét!

Aranyszemű Párduc, látván, hogy kár a szóért, tíz ezüstöt akart a markukba csúsztatni, de azt 
sem fogadták el, hanem nagy dühösen elűzték maguktól. Annyit tehetett csak, hogy megitatta Vu 
Szungot két csésze borral, ajándékát átadta neki, a két sült libát pedig kalodájára akasztotta.

– A batyuban, a ruhák között, pénz is van az útra – súgta közben barátja fülébe –, meg egy pár 
vászoncipő is. Vigyázz magadra nagyon, mert ez a két latorfajzat rosszban töri a fejét!

–  Nem is kell mondjad – bólintott Vu Szung –, észrevettem én már! De jöhet akár még kettő, 
nem ijedek meg én tőlük! Menj csak haza nyugodtan, és ápold fel magad, majd én eligazítom a 
dolgot!

Aranyszemű Párduc, mondanunk sem kell, sírva búcsúzott el barátjától. Az meg ment tovább 
őreivel. Néhány mérföld után a két poroszló összesúgott egymással:



– Nem jön még az a kettő? – susmutoltak.

Vu Szung meghallotta  persze,  és  gondolta  magában gúnyos  mosollyal:  „Vígan vagytok,  mi, 
anyámasszony katonái? Eltennétek láb alól öregapátokat a cimboráitokkal!”

Jobb keze oda volt fogva a kalodához, szabad baljával akasztotta hát le az egyik sült libát, s  
megette jóízűen, rá se pillantva a két poroszlóra. Mentek vagy négy-öt mérföldet, leakasztotta a 
másikat is, s alig tettek meg vagy öt mérföldet közben, be is kebelezte már mind a kettőt.

Vagy tíz mérföldre, de tán többre is lehettek már a várostól, amikor az út mellett két embert 
pillantottak meg, lándzsásan, kardosan. Rájuk várakozhattak, mert amint meglátták őket, s melléjük 
értek, rögtön hozzájuk csatlakoztak. Vu Szung látta, hogy titokban jeleket váltanák őreivel. Kezdte 
elfogni  a  düh,  de  tette  magát,  hogy nem vett  észre  semmit,  legyőzte  magában  indulatát.  Nem 
mentek még egy mérföldet se velük, amikor egy folyó partjához, azon is egy széles öbölhöz értek. 
Nagy fahíd vezetett át rajta, azon nagy kapuív, rajta felírás: „Szálló Felhők Öble.”

– Hogy hívják ezt a helyet? – kérdezte tudatlanságot tettetve, Vu Szung.

– Nem vagy vak, olvashatod, hogy oda van írva: „Szálló Felhők Öble”! – felelte gorombán a két 
poroszló.

– Félre kell mennem – állt meg a rab. A két kardos, lándzsás idegen közelebb lépett, de Vu Szung 
rájuk ordított: „Le veletek!” – s hatalmas rúgásától bukfencezve repült a vízbe az egyik. A másik 
megfordult volna nagy gyorsan, de a vitéz jobb lábától érve, nagy loccsanással a vízbe pottyant az  
is. A két poroszló ijedten rohant le a hídról.

–  Nem szöktök meg! – ordított rájuk Vu Szung. Egy rántással kettétörte a kalodát, és rohant 
utánuk. Nagy ijedtében elvágódott az egyik. Vu Szung utolérve őket, a menekülőt egy lapockái közé 
mért  hatalmas  csapással  leterítette,  aztán  a  vízhez  rohant,  s  kihalászva  az  egyik  ott  hányódó 
lándzsát, átdöfte vele mind a kettőt. A vízbe bukfencezett két ismeretlen éppen kászolódott volna ki 
a partra, hogy meneküljön, de Vu Szung lándzsája csakhamar földhöz szegezte az egyiket, a másikat 
meg utolérvén, megragadta rettenetes markával, és rárivallt:

– Valld meg, honnét jöttetek, csak akkor irgalmazok neked!

–  Mi ketten Kapubálvány tanítványai vagyunk – remegett az ismeretlen.  – Mesterünk Csang 
úrral  elhatározta,  hogy utánatok küld bennünket,  hogy legyünk segítségére a két poroszlónak, s 
tegyünk el téged láb alól, derék vitéz!

– Hol van most a mesteretek?

Mikor  eljöttünk,  Csang  tiszt  úrral  együtt  Csang  főparancsnok  házában,  a  Mandarinkacsa 
Pavilonban ittak, ott várják jelentésünket.

–  Hát így állunk? – mondta sötéten Vu Szung. – Nem, mégsem kegyelmezhetek neked! – s 
felkapva az ember elhullajtott kardját, megölte vele. Miután a fegyverekből kiválogatta magának a 
legjobbakat, áldozatait behajigálta mind a vízbe, de mivel félt, hogy valamelyik esetleg még feléled, 
mindegyikükben megmártotta még lándzsáját is egypárszor.

„Megöltem ezt a négy fickót – töprengett magában, a hídon állván –, de a két Csanggal meg 
Kapubálvánnyal  nem végeztem még!  Ki  kell  töltenem bosszúmat  rajtuk!”  –  döntötte  el,  ezzel 
elindult vissza, Mengcsou felé. Ha nem ezt tette volna, nem lett volna az, hogy

Gonoszokat mind leöldösse,



Égő bosszúját hogy le is hűtse,

mert bizony

Díszes terem mélyén hullák halomban fekszenek,
Véres gyertyafénynél vér áztat fehér szőnyeget.

Hogy aztán Vu Szung, visszatérvén Mengcsouba, újfent mire végezte, majd más alkalommal 
halljátok meg.



A HARMINCADIK FEJEZET

amelyben Csang főparancsnok házában vértől
ázik a Mandarinkacsa Pavilon,

Vu Szung, a Kóbor Barát, pedig éjjel a Százlábú
hágóhoz menekül

Amikor  Csang  főparancsnok  belement  abba,  hogy  Kapubálvány  kedvéért  halálos  bosszút 
álljanak Vu Szungon, nem gondolta volna sem ő, sem társai, hogy Vu Szung végez mind a négy 
merénylővel  a Szálló  Felhők Öblénél.  Vu Szung a küzdelem után a  hídon forrongott  magában, 
gyűlölete lángja az egekig csapott.

–  Ha nem ölöm meg Csang főparancsnokot – lobbant fel benne –, hogy adjam ki magamból 
halálos bosszúmat? – Kardot, lándzsát ragadott hát, és indult vissza Mengcsouba.

Mire  a  városba  ért,  már  esteledett.  Hátrafelé  került,  a  főparancsnok  házának  kertjéhez,  az 
istállóhoz. Ott lesbe állt, s látta, hogy a lovász még benn van. Kisvártatva nyikorogva kinyílott a 
kapu, előjött a lovász lámpással a kezében, bezárta a belső kaput. Vu Szung az árnyékba ugrott – 
éppen az első őrségre doboltak. Látta, hogy a lovász szénát szed össze, felakasztja a lámpást; ágyat 
vet magának az udvaron, levetkőzik s lefekszik. Vu Szung kinyitotta a kaput.

–  Éppen most aludtam el! – kiáltott oda a lovász az ajtónyitás hangjára. – Korán jöttél, ha a 
ruhám akarod elemelni!

Vu Szung letámasztotta lándzsáját, kezébe vette kardját, s nagy nyikorogva lökte befelé a kaput. 
Ezt már, persze, a lovász sem hagyta szó nélkül: azon meztelenül felugrott ágyából, és felkapott egy 
petrencés  rudat.  Elrántotta  a  kapu  zárógerendáját,  várta,  hogy  kinyíljék,  Vu  Szung  azonban 
szélsebesen belökte a kaput, nekirontott a lovásznak, s megragadta kegyetlen erővel. Az már éppen 
kiáltani akart, amikor a lámpafény megcsillant a kardon. Menten elszállt minden bátorsága.

– Kegyelmezz életemnek! – nyöszörögte.

– Megismersz? – kérdezte Vu Szung.

A lovász rögtön megismerte a hangját:

– Ne bánts engem, bátyám, irgalmazz életemnek! – könyörgött.

– Valld meg az igazat, hol a gazdád?

– A főparancsnok úr Csang tiszttel meg Kapubálvánnyal egész nap ivott, most is isznak, fenn, a 
Mandarinkacsa Pavilonban.

– Igazat szóltál?

– A fekély verjen ki, ha hazudok!

– Nem, mégsem irgalmazhatok neked – mondta sötéten Vu Szung, s egy kardcsapással megölte. 
Félrerúgta  a  holttestet,  övébe  dugta  kardját.  A lámpa  fényénél  kibontotta  Aranyszemű  Párduc 
ajándékát, kibújt ócska ruháiból, s magára húzta mind a két öltő ruhát. Meghúzta övét jó szorosan, 
fogta kardját, övébe dugta, pénzét, holmiját becsavarta a lovász takarójába, s felakasztotta az ajtó 
mellé. Majd elfújta a lámpást, s megragadva lándzsáját, átmászott a belső falon.



Már kisütött a hold. Vu Szung egykettőre fenn termett a fal tetején, leugrott, s kinyitotta a belső 
kaput. Aztán elindult a lámpafény után. A konyhába jutott. Két szolgáló ott zsörtölődött a fazekak 
mellett.

– Egész nap dolgozik rájuk az ember, mégse mehetünk aludni, csak teáznak egyre! Hogy nincs 
semmi szégyen ebben a két vendégben! Berúgtak már valamennyien, de nem mennének aludni az 
istennek se, csak beszélnek folyvást!

Miközben  a  két  szolgáló  emígy  panaszkodott  egymásnak,  Vu  Szung  a  falnak  támasztotta 
lándzsáját, kihúzta vértől még párolgó kardját, s belökte a konyhaajtót. Nyikorogva fordult az ajtó a 
sarkában, ő meg megragadván hajfonatánál az egyik szolgálót, egy kardcsapással megölte. A másik 
menekülni akart, de a rémülettől földbe gyökerezett a lába, kiáltani szeretett volna, de a szava is 
elállt az ijedtségtől. Megállt, mintha odaszegezték volna. Bizony, nemcsak a két szolgálót, hanem 
azt is, aki most ezeket hallja, annak is olyan félelem kötözi le a száját, hogy felet se bír fordulni a 
nyelve.

Vu Szung felemelte  kardját,  és megölte azt is:  a  két holttestet  odalökte a tűzhely elé.  Aztán 
elfújta a  lámpát,  s  a hold fényénél lopózott  tovább, beljebb a  házba.  Jártas  volt  itt  mindenfelé, 
ismerte az utat. Odaért hamarosan a Mandarinkacsa Pavilon lépcsőjéhez, s nagy óvatosan, kézzel-
lábbal tapogatózva, felfelé igyekezett rajta. A gazda belső emberei mind igen kimerültek már az 
egésznapos  szolgálatban,  megléptek  hát  valamennyien.  A  teremből  egyszerre  csak  három 
ellenségének beszélgetése ütötte meg a fülét. Kapubálvány áradozott éppen:

– Hála neked, kegyes jó uram, hogy sikerült bosszút állnunk! Gazdagon meghálálom ezt még!

– Ha nem tekintettem volna öcsémet, Csang tiszt urat – hallotta most a főparancsnok hangját –, 
nem is vállalkoztam volna erre! Sokat költöttél az ügyre, de el is intéztük azt a fickót rendben! 
Biztosan kézre is kapták .már, és most már halott is az a Vu Szung! A Szálló Felhők Öblénél kellett 
hogy végezzenek vele. Hajnalra várom a négy embert, hogy megjelentsék a vállalkozás sikerét.

– Azok négyen elbírnak vele! – vette át a szót Csang tiszt úr. – Megölik, ha három élete volna is!

–  Én  is  meghagytam  tanítványaimnak  –  jegyezte  meg  Kapubálvány  –,  hogy  ne  sokat 
teketóriázzanak vele, igyekezzenek vissza az örömhírrel!

Háromezer öles, fénytelen láng csapott fel Vu Szung szívében, fel a kék égig, ezek hallatára. 
Jobbjában  kardjával,  ökölbe  szorított  bal  kezével  belökte  az  ajtót.  Tarka  gyertyák  világoltak  a 
teremben, besütött a hold is, ragyogó világosság volt. Az asztalt se szedték le még. Kapubálvány 
egy  karszékben  ült.  Ahogy megpillantotta  Vu  Szungot,  hirtelen  rémületében  mintha  az  egekig 
ugrottak volna belső részei. Lassú a szó az elmondásra, gyorsabb volt az, ami történt. Kapubálvány 
felugrott volna harcra készen, de Vu Szung kardjának süvöltő csapása mély sebet ejtett arcán, és 
felborította karszékestül. Vu Szung visszarántotta kardját és megfordult: Csang főparancsnok éppen 
ugrott volna talpra, de a kard nyakát szabta a füle tövénél, elvágódott a padlón. Ketten hörögtek már 
haláltusában. A másik Csang katona lévén, bár elnehezedett a bortól, összeszedte erejét, s látva, 
hogy két  társának  már  vége  van,  és  ő  se  menekülhet,  egy karosszéket  ragadott  fel  szilajul,  s 
megforgatta feje fölött.  Vu Szung egy lökése azonban földhöz teremtette. Mondanunk sem kell, 
hogy ez a Csang még józanon sem bírt  volna Vu Szung rettenetes erejével. Elvágódott  végig a 
földön,  s  Vu Szung egy csapással  levágta  a  fejét.  Kapubálványban még volt  erő,  felugrott,  és 
nekirontott, de Vu Szung bal lábas rúgásától felbukfencezett. Egy kardcsapás, és legördült az ő feje 
is. Vu Szung megfordult, és levágta a főparancsnok fejét is. Látván aztán, hogy az asztalon van még 
pecsenye is, bor is, megtöltött egy csészét, és egy hajtásra kiitta. Megivott aztán még jó néhány 
csészével,  majd  pedig lehasítván  egy darabot  az egyik  holttest  ruhájából,  bemártotta  vérükbe a 
rongyot, és felírta a falra nagy betűkkel:



– Vu Szung ölte meg őket, a tigrisölő!

Összeszedte az ezüstholmit az asztalról, keblébe rejtette. Már ment is volna le a lépcsőn, amikor 
a főparancsnok feleségének hangja ütötte meg a fülét:

– Lerészegedtek a vendégek már mind odafenn, menjetek fel gyorsan ketten, s támogassátok le 
őket!

Vu Szung hallotta,  hogy jönnek fel  ketten a  lépcsőn. A falhoz lapult.  Mikor közelebb értek, 
megismerte őket: a főparancsnok belső emberei közül valók voltak, ők fogták el annak idején, mint 
rablót. Hagyta a sötétben elmenni őket maga mellett,  aztán elvágta visszavonulásuk útját.  A két 
ember benyitott a terembe, s meglátta a három holttestet a nagy vértócsában. Dermedt rémületben 
meredtek egymásra, szólni se tudtak, „mintha halántékuk pattant volna meg, mert rátöltöttek egy 
veder jeges vizet”. Megfordultak menten, és rohantak volna el,  de a gyilkos kard máris végzett 
egyikükkel. A másik térdre borulva könyörgött életéért.

– Nincs kegyelem! – suttogta sötéten Vu Szung, és levágta őt is. Vér fröcskölte be a terem falát,  
halomba hevertek a holtak a gyertya fényénél.

– Ha már elkezdtem, be is végzem! – határozta el Vu Szung keserű dühében. – Egy halálommal 
fizetek csak száz életért is!

–  Mi ez a csetepaté ott az emeleten? – kérdezte lentről a ház asszonya. Vu Szung berontott a  
szobájába.

– Ki az? – kérdezte riadtan az úrnő, meglátva a hatalmas embert. A fegyver reptében a fejéhez 
vágott, úgy, hogy az asszony sikoltva terült el a földön. Vu Szung lenyomta a földre, és nekivágott 
újból,  hogy fejét  vegye,  de  nem fogta  a  kard.  Meghökkenve  nézte  a  pengét  a  hold  fényében: 
kicsorbult a kard az öldöklésben.

–  Ezzel nem nyakazhatok! – dobta el bosszúsan a hasznavehetetlen fegyvert, és sietett hátra a 
konyhába lándzsájáért. Ahogy visszatért, a lámpafénynél Jádeorchideát, az énekeslányt pillantotta 
meg a gazda két gyermekével.

– Jaj! – kiáltotta rémülten Jádeorchidea; amikor a lámpafénynél megpillantotta vérében fetrengő 
úrnőjét.  De Vu Szung a szívébe döfte  lándzsáját,  megölte  a két  gyermeket  is,  fegyvere végzett 
velük.  Aztán  berohant  a  középső  szobákba,  bezárta  az  elülső  kaput,  két-három szolgálót  talált 
közben, ezeket is leöldöste.

„Végre megnyugodhatom már bosszúmtól! – sóhajtotta Vu Szung gyilkos elégedettséggel. – De 
most gyerünk innét!” Sietett vissza a hátsó kapuhoz, leakasztotta batyuját, belerakta kebléből az 
összegyűjtött ezüstholmit is, a derekára kötötte, s lándzsájával a kezében kifelé iszkolt a kapun.

„Ha  megvárom,  amíg  kinyitják  a  városkaput,  elfognak  –  morfondírozott  magában,  ahogy a 
városfalhoz ért. – Át kell jutnom rajta, mégpedig minél előbb!” Nekirugaszkodván, felkapaszkodott 
a falra; kicsiny helység volt Mengcsou, földből vert falai sem voltak valami magasak. Letekintve a 
mellvédről, elébb lándzsáját nyújtotta le, s erre támaszkodva lökte le magát a vizesárok szélére. A 
víz csak egy-két láb mély lehetett. A tizedik hónap közepén járt az év, megapadtak a vizek. Levette 
cipőjét, harisnyáját, leoldozta lábszártekercseit, s átgázolt az árkon, felfogva ruháját. Ekkor jutott 
eszébe Aranyszemű Párduc ajándéka, a kendervászon cipő, előhúzta gyorsan, és beledugta lábát. A 
városban a negyedik őrségre doboltak éppen három órára.

– Végre megkönnyebbült a lelkem! – szakadt ki a sóhajtás Vu Szung kebléből. – Bárha szép a 
császár kertje, nem jó soká lakni benne! Kotródjunk innét!



Nekivágott egy kies útnak kelet felé. Ment az ötödik őrség idejéig; sötét, borongós volt még az 
ég, nem világosodott  semerről sem. A nagy küzdelemben igen eltörődött.  Felfakadtak a hátán a 
botozás sebei is, nemigen bírta már a menést. Egy erdőhöz érve, ott egy kis, roskadozó templomot 
pillantott meg. Bement hát, letámasztotta lándzsáját, feje alá tette a batyuját vánkosnak, s befordult 
a falnak, hogy aludjék egyet. Amint azonban éppen behunyta a szemét, két csáklya nyúlt be az 
ajtón, s megragadták. A csáklyások nyomában még két ember rohant be, elkapták és összekötözték.

– Szép kövér a fickó! – állapította meg elégedetten a négy ember. – Vigyük csak bátyánkhoz!

Vu Szung hiába hányta-vetette magát, nem bírt kötelékeitől szabadulni. A négy ember felragadta 
a holmiját, őt meg a vállukra kapták, mint a juhot, hogy a lába se érte a földet, s vitték magukkal.

–  Nézzétek csak – szólalt meg útközben az egyik –, ennek a fickónak vér borítja mindenét! 
Ugyan honnét jöhet? Biztosan rabló!

Vu Szung nem szólt semmit, rájuk hagyta. Mentek vagy négy-öt mérföldet, s egy szalmatetős 
házhoz értek. Becipelték. Bent, egy kis ajtó megett, oldalvást lámpa világolt. Lerántották ruháját, és 
a szoba oszlopához kötözték. Ahogy körülnézett, látta, hogy konyhában van, és a tetőgerendáról két 
emberláb lóg le.

„A Halálisten  kezébe  kerültem –  gondolta  Vu Szung kétségbeesetten.  –  Csak tudnám,  hogy 
miért? Ha hamarabb pedzettem volna, bizony inkább feladtam volna magamat Mengcsouban, hogy 
akár darabokra is vagdaljanak, de tisztán maradt volna nevem a világban!”

A négy ember, fogván batyuját, bekiáltott a házba:

– Bátyám, néném, gyertek gyorsan, szép darab árut hoztunk!

– Jövünk már – hallotta bentről. – Hozzá ne nyúljatok, magam akarom felhasítani.

Egy csésze teányi idő se tellett el, ketten jöttek elő a belső szobából. Egy asszony jött elöl, ahogy 
Vu Szung látta, nyomában egy férfi. Rámeredtek Vu Szungra, s az asszony megszólalt:

– Nem te vagy az, bátyám?

– De te vagy az, öcsém! – lelkendezett a férfi is.

Vu Szung is jobban megnézte őket, hát a férfi nem volt más, mint Kertészlegény, az asszony meg 
Ördögök Anyja. A négy ember nagy ijedten oldotta fel kötelékeit, s adták rá ruháját. Fejkendője a 
huzakodásban ronggyá tépődött, úgy, hogy egy nemezkalapot nyomtak a fejébe. Kertészlegénynek a 
Keresztúti Lejtőnél volt még jó egynéhány ilyen helye, de persze ezekről Vu Szung nem tudott.

Kertészlegény nagy szívességgel tessékelte be a vendégszobába.

– Hogy kerültél ilyen állapotba, kedves öcsém? – kérdezte megdöbbenve, amint az üdvözlések 
után szemügyre vette barátját.

– Nehéz ezt egy szóval elmondani! – sóhajtott Vu Szung. - Amikor elváltam tőletek, mentem a 
fegyenctelepre, ott összeakadtam a táborparancsnok fiával, Aranyszemű Párduccal, aki egyszerre 
igen jó barátom lett, és jó borral, finom falatokkal viselte gondomat nap nap után. Mivelhogy a 
várostól keletre, a Víg Élet Ligetében volt neki egy kocsmája, bőviben lett volna a pénznek, de egy 
Csang nevű tiszt egy Kapubálványnak nevezett fickót hozott oda magával, aki ezt a kocsmát nagy 
erejénél fogva nyilvános módon elrabolta tőle… így mondta el nekem a barátom. Én láttam, hogy 
gazság történt, részegségemben jól eldöngettem Kapubálványt, s visszaszereztem a kocsmát jogos 



tulajdonosának.  Aranyszemű Párduc igen  megbecsült  ezután,  de  az  a  Csang tiszt  megvásárolta 
Csang főparancsnokot,  s  tervet  főztek ki megrontásomra.  A főparancsnok kíséretébe fogadott,  s 
nagy  ármánykodással  csapdába  ejtett,  hogy  bosszút  álljon  Kapubálvány  nevében  rajtam.  Az 
őszközép ünnepén éjjel lármát csapott,  hogy rabló jár a házban, engem előcsalt  a szobámból, a 
kosaramba közben ezüst edényeket csempésztetett, engem meg elfogatott mint rablót, és a hatóság 
elé vittek. Börtönbe dugtak, de hála Aranyszemű Párduc pénzének, az életemben nem tettek kárt. Az 
egyik bíró, Je úr, igen nemes lelkű és igazságos úr lévén, nem szenvedhette, hogy ártatlanoknak 
ártsanak, s a főporkoláb is, Kang, jóba volt a barátommal. Ezek ketten teljes erejükből támogattak, 
úgy, hogy csak botozásra ítéltek, meg száműzetésre Encsouba. Tegnap indultunk el a városból, de a 
gaz Csang főparancsnok újabb tervet koholt, s Kapubálványt rávette, hogy két tanítványát állítsa 
lesbe, és a két poroszló segítségére sietve, együttes erővel végezzenek velem az úton. Ahogy a 
Szálló Felhők Öbléhez értünk, ez igen csendes, elhagyatott hely, rám akarták tenni kezüket, de én 
belerugdaltam  a  két  tanítványt  a  vízbe,  a  két  poroszlót  meg  utolérve,  lándzsával  öltem  meg. 
Beléhánytam azokat is a vízbe, aztán azon gondolkoztam, hogyan álljak bosszút? Visszamentem 
Mengcsouba.  Az  első  őrség  körül  járt  az  idő,  amikor  belopóztam  az  istállón  keresztül  a 
főparancsnok házába. Először megöltem a lovászt, aztán bemásztam a belső falon, a konyhában is 
megöltem két  szolgálót,  mentem fel  egyenest  a  Mandarinkacsa  Pavilonba,  ott  végeztem a  két 
Csanggal meg Kapubálvánnyal is. Levágtam két belső emberüket, aztán lemenvén a földszintre, 
életét vettem az asszonynak, a gyerekeknek meg a dajkának is. A negyedik őrségkor, a harmadik 
órában átjutottam a városfalon, mentem az úton vagy az ötödik őrség idejéig, de már igen el voltam 
törődve,  a  botozás  helye  is  sajogni  kezdett,  nem bírtam már  tovább  menni.  Betértem egy kis 
templomba, hogy ott szundítsak egyet, de ezek négyen elfogtak, és ide hoztak.

–  Mi  csak  Kertészlegény  bátyánk  emberei  vagyunk  –  esett  térdre  ijedten  a  négy  fickó.  – 
Eljátszottuk tegnap minden pénzünket, kimentünk hát az erdőre, hogy egy kis üzlet után nézzünk. 
Amikor megláttunk, bátyám, hogy jössz a kis úton, hogy tele vagy vérfolttal, és hogy lepihensz a  
templomban,  igazán  nem  sejthettük,  hogy  ki  vagy.  Bátyánk  megmondta  nekünk:  „Csak  élve 
fogjátok el!”. Ezért aztán a csáklyáinkat vettük elő, de ha nem ez lett volna a parancs, tán kárt is 
tettünk  volna  életedben.  A látó  szemünkkel  nem ismertük  meg  a  Tajsan  hegyét!  Bocsásd  meg 
nekünk, amit ellened vétettünk!

–  Aggódtunk mi is érted – nevetett Kertészlegény és Ördögök Anyja –, meg is hagytuk nekik 
ezért, hogy csak eleven árut hozzanak! Persze, ezek a fickók nem tudták, mit akarunk ezzel! Ha 
nem lettél volna így kimerülve, nemcsak ezek négyen, de negyvenen se bírtak volna veled!

A négy fickó rémülten verte a fejét a földhöz.

– No, ha nincs pénzetek játékra – segítette fel őket Vu Szung a földről –, adok én! – Előkotort 
batyujából  tíz  ezüstöt,  s  átnyújtotta  nekik.  A  négy  fickó  hálálkodva  mondott  köszönetet. 
Kertészlegény, ezt látva, maga is megtoldotta az ajándékot két-három ezüsttel.

A legények elkotródtak, Kertészlegény pedig Vu Szunghoz fordult:

–  Nem is gondolnád, öcsém, mennyire gondoskodtam én rólad! – kezdte. – Ahogy elmentél, 
egyre csak attól tartottam, hogy valami bajod esik, hogy előbb-utóbb csak visszakerülsz még erre, 
ezért meghagytam legényeimnek, hogy csak elevenen hozzák az árut. Akit tudtak, persze, elevenen 
hozták el, de ha nem bírtak velük, bizony megölték őket, így hát meghagytam nekik, hogy kardot, 
fütyköst ne vigyenek, csak csáklyákkal, hurokkal dolgozzanak. Amikor szóltak, már gyanút fogtam, 
ezért is mondtam gyorsan, hogy jövök magam, de ki is gondolta volna, hogy te vagy?

–  Mesélték az utasok is nagy álmélkodással – elegyedett a beszélgetésbe Ördögök Anyja is –, 
hogy verted meg Kapubálványt! A kalmárok szóbeszéde is eljutott ide a Víg Élet Ligetéből, csak 
éppen  nem  tudták,  ami  előtte  meg  utána  esett.  Fáradt  lehetsz,  bátyám,  gyere,  pihenj  le  a 



vendégszobában, holnap majd beszélgetünk a dolgodról, hogy mitévők legyünk.

Jó vacsorát adtak Vu Szungnak, aztán lefektették. Közben Mengcsouban, Csang főparancsnok 
házában,  akik  megmenekültek  az  öldökléstől,  csak  az  ötödik  őrségre  mertek  előjönni.  Torkuk-
szakadtából  kiabáltak  az  őrségnek,  de  nem  mert  a  szomszédságból  előbújni  senki.  Mikor 
kivilágosodott, siettek a hatóság elé, s vádat emeltek. A mandarin nagy szörnyűködéssel hallgatta 
végig  az  esetet,  s  rögtön  küldte  embereit,  hogy  szemléljék  meg  a  holtakat,  a  gyilkos  útját, 
készítsenek helyszínrajzot, és tegyenek jelentést.

„Az istállón keresztül bejutván – hangzott a jelentés –, ott megölte a lovászt, szám szerint egy 
áldozat lévén, s levetette ócska ruháit, szám szerint két darabot. Utána a konyhába menvén, megölt 
két szolgálót, s otthagyta a tűzhely mellett kicsorbult gyilkos kardját, egy darabot szám szerint. Fent 
az  emeleten  megölte  Csang  főparancsnokot,  hogy ez  halálát  lelte  két  belső  emberével  együtt, 
valamint megölvén a két meghívott vendéget, azaz Csang tiszt urat és Kapubálványt, ezek száma 
hét áldozatot tévén ki. A fehér falra vérbe mártott ronggyal felírta: »Vu Szung ölte meg őket, a  
tigrisölő!« Az első szobában megölte az úrnőt, ez is egy áldozat lévén, azonfelül lándzsával leszúrta 
Jáde-orchideát, hogy meghalt, újabb egy áldozat lévén, dajkát kettőt s gyermeket hármat. Összesen 
véve, a meghalt és meggyilkolt férfiak és nők száma tizenötre rúg, azonkívül elraboltatott arany 
ezüst borosedény hat darab.”

A mandarin  rögtön  bezáratta  a  város  kapuit,  s  katonákat,  fogdmegeket  küldött  szét,  hogy 
kutassanak  fel  minden  házat,  fogják  el  a  gyilkost,  Vu  Szungot.  Másnap  a  Szálló  Felhők Öble 
vidékének elöljárói jelentették:

– Négy legyilkolt ember találtatott a vízben, a vérnyomok a hídról vezetnek lefelé.

A mandarin elrendelte a vizsgálatot az ügyben, és három napig zárva maradt a város kapuja. 
Végigjártak minden házat, minden ajtót, szigorúan kutattak mindenütt; öt család egy csoportot, tíz  
család  egy  közösséget  képezvén,  hová  ne  jutottak  volna  be?  A mandarin  körözőlevelet  íratott, 
megküldte minden kerületbe, járásba, községbe, faluba, városba, tanyára a tartományban, leíratta 
benne Vu Szung illetőségét, élete korát, külsejét, viselkedése módját, ismertető jegyeit, s háromezer 
köteg pénzt tűzött ki a fejére azzal, hogy ha valaki megtudja Vu Szung hollétét,  s azt  jelenti  a  
tartományi  székhelyen,  megkapja a  jutalmat.  Aki  azonban rejtegetné  a  bűnöst,  házába  fogadná, 
ételt-italt adna neki, az ennek kiderülésével a bűnössel egyképpen bűnhődjék. Megküldték ezt az 
írást a többi tartományba is.

Vu  Szung  négy-öt  napja  volt  már  Kertészlegény  házánál,  amikor  hírét  vették,  hogy  itt  a 
veszedelem, nyüzsögnek ám a vidéken a fogdmegek, járják végig a helységeket.  Kertészlegény, 
amint ezt megtudta, sietett Vu Szunghoz.

– Nem mintha megijedtem volna, öcsém – kezdte – s nem mernélek talán tovább marasztalni, de 
igen nagy most a fogdosás a hatóság részéről, sorra vesznek minden portát, s ha netán maholnap 
még valami baj esik, miránk haragudhatnál. Találtam én neked egy jó helyet, ahol biztonságban 
lehetsz, meg is mondanám, de nem tudom, hogy vélekedsz róla?

–  Én is töröm már ezen a fejem jó néhány napja – ismerte be Vu Szung. – Tudtam, hogy ha 
kiderül a dolog, itt se leszek biztonságban. Egy bátyám volt csak, de azt a felesége kegyetlen módon 
elpusztította. Ide kerülve meg gonosz emberek tőrbe csaltak megint. Se apám, se anyám, semmi 
rokonságom sincsen. Persze hogy elmegyek, ha tudsz egy jó helyet, bátyám. Merre volna az?

–  Csingcsou tartományban, a Kétsárkányhegyen levő Drágagyöngy-kolostor. Mélybölcsességű 
bátyám és egy Sötétképű nevezetű vitéz rabolgat, fosztogat ott, parancsolva a környék betyárjainak. 
A csingcsoui mandarin katonái meg képpel se mernek fordulni arrafelé. Ott még megmenekülhetsz, 



de ha máshová mész, elfognak előbb vagy utóbb. Sokszor írtak már nekem levelet, hogy álljak be 
közéjük. Én azonban szeretem ezt a vidéket, s nem szívesen mozdulnék el innét. Írok majd egy 
levelet,  amelyben  elmondom  apróra  a  te  dolgodat,  hogy  s  mint  volt.  Reám  való  tekintettel 
befogadnak biztosan.

– Elfogadom bátyám – mondta hálásan Vu Szung. – Van bennem érző lélek, és nincs még itt a 
megtorlás ideje, a sors ellen nem kapálózhatok. Megöltem egy csomó embert, kiderült: nincs hová 
rejtőzzem errefelé… ez lesz a legjobb. Írd meg akkor azt a levelet, indulok még ma.

Kertészlegény nyomban  papírt  vett  elő,  s  megírván  a  levelet,  nagy búcsúlakomát  rendezett. 
Ördögök Anyja azonban lakoma közben egyszerre férjéhez fordult:

– Csak így akarod elengedni bátyánkat? Hiszen elfogják menten!

– Ezt miért mondod, asszonynéném? – hökkent meg Vu Szung. – Miért fognának el?

–  Ott  van  mindenekelőtt  a  körözőlevél,  háromezer  köteg  pénz  vérdíj  kitűzve  a  fejedre,  és 
világosan megírva a fizimiskád, életkorod! Az arcodon is ott van még a száműzött bélyeg, kétszer 
is, ezzel nem jutsz keresztül sehol!

– No, a képedre teszünk valamilyen tapaszt! – nyugtatta meg Kertészlegény.

– Csak te vagy ilyen ostoba az egész világon! – nevette el magát Ördögök Anyja bosszúságában. 
–  Hogy  mondhatsz  ekkora  sületlenséget?  Ezzel  akarnád  félrevezetni  a  fogdmegeket?  Én  már 
kitaláltam valamit, csak attól tartok, bátyámnak nem lesz ínyére.

– Belemegyek én mindenbe, csak kikerülhessek a bajból! – nyugtatta meg Vu Szung.

– Én megmondom –nevetett az asszony –, de aztán ne haragudj!

– Mindent szavad szerint teszek, asszonynéném! – erősítgette Vu Szung.

–  Két éve – magyarázta Ördögök Anyja – egy zarándokféle vetődött ide. Felfordult, aztán jó 
néhány  napi  húsgombóc  lett  belőle.  Itt  maradt  azonban  a  gombos  vasvesszője,  ruhája,  fekete 
csuhája,  papi  levele,  száznyolc  szemes,  emberi  koponyacsontból  faragott  olvasója,  de 
cápabőrhüvelyes, páros, fényes acélból vert papi kardja is! Mutattam is már neked ezeket! Ha most 
menekülni  akarsz,  nem  tehetsz  mást,  mint  hogy  levágatod  a  hajad,  s  kóbor  barátnak  öltözöl, 
elfedvén arcodon a száműzött bélyeget. A papi levél megoltalmaz, akár egy talizmán, mert amaz 
éveinek száma, külseje egyezik a tiéddel, mintha csak te lettél volna előző életedben! Vésd a nevét 
emlékezetedbe, s akkor nem mer az úton majd senki se háborgatni. No, jó lesz?

– Okosan szóltál, asszony! – csapta össze kezét Kertészlegény. – Hogy én erről megfeledkeztem! 
No, mit gondolsz róla, öcsém?

–  Ezt kellene csinálni! – mondta Vu Szung. – Csak az a baj, hogy én nemigen vagyok olyan 
barátforma.

– No, én majd kitanítlak! – biztatta Kertészlegény. Ördögök Anyja már hozta is elő a ruhát és a 
holmit, s ráparancsolt Vu Szungra, öltözzék bele.

– Mintha csak rám szabták volna! – illegette magát Vu Szung a csuhában. Mikor aztán magára 
szedte a többi holmit, Ördögök Anyja és Kertészlegény elismeréssel állapították meg:

– Mintha az előző életedben ezt rendelték volna neked!



Nagy hahotában tört ki Vu Szung, amikor tükröt tartottak elébe.

– Min mulatsz, öcsém? – kérdezte' Kertészlegény.

– Magamon, hogy milyen szép kóbor barát lettem! Vágjátok le még a hajamat is!

Mikor a hajvágással is elkészültek, Vu Szung jól az eszébe véste a jó tanácsokat, aztán felkapta a 
batyuját, és elindult, Kertészlegény azonban visszatartotta:

–  Hallgass csak ide,  öcsém: hagyd csak itt  nálunk a főparancsnok házából hozott edényeket, 
beváltom neked ezüstre, hogy legyen miből megélj, mert ezekből még bajod lehetne!

–  Jól gondolod, bátyám! – egyezett bele Vu Szung. Meg is történt a csere. Vu Szung még jól 
teleette, teleitta magát, s búcsút vett barátaitól. Ördögök Anyja-még zacskót varrt a papi levélnek, 
hogy Vu Szung a mellére akassza, el ne veszítse.

–  Az úton aztán  vigyázz,  öcsém – intette  búcsúzásul  Kertészlegény –,  nehogy valami bajba 
keveredj. Ne igyál, csak keveset, össze ne akaszkodj senkivel, viselkedj úgy, ahogy jámbor papi 
emberhez  illik.  Akármi  bosszúság,  baj  is  ér,  ne  háborodj  fel  rajta,  nehogy  megütközzenek  az 
emberek.  Ha aztán  megérkeztél  a  Kétsárkányhegyre,  küldj  levelet.  Mi se akarunk már soká  itt 
maradni,  lehet,  hogy  utánad  megyünk.  Szóval,  vigyázz,  öcsém!  Üdvözlöm  számtalanszor 
Mélybölcsességű bátyámat meg Sötétképű vezért!

Vu  Szung  nekiindult  az  útnak.  Kertészlegény  és  Ördögök  Anyja  sokáig  ment  utána,  és 
elismerően állapították meg:

– Olyan, mint egy valóságos kóbor barát!

Vu  Szung,  most  már  Kóbor  Barát,  elhagyván  a  Keresztúti  Lejtőt,  útnak  eredt.  A tizedik 
hónapjában járt  már az év,  rövidültek a napok, sötét  lett  igen hamar.  Nyolc vagy tíz mérföldet 
tehetett  meg,  amikor  egy hágó alá  ért.  A hold fényénél  lassan-lassan felkapaszkodott  a  hágóra. 
Amikor felért,  éjfél  körül  járhatott  a  csillagok állása szerint.  Megállt  odafenn,  és  körülnézett  a 
holdfényben ragyogó lombokon. Egyszer csak az előtte elterülő erdőből nevetés hangja ütötte meg a 
fülét.

–  Hát ez igazán fura! – hökkent meg Kóbor Barát.  – Egy ilyen csendes, elhagyatott  hegyen 
nevetést hall az ember! 

El is indult a hang irányába. Amint közelebb érve körülnézett, a fenyőfák között a hegyoldalon 
egy sírdombot pillantott meg, mellette vagy tízszobás szalmatetős házat. Egyik ablaka nyitva volt. 
Egy tudósforma ember éppen egy asszonnyal huzakodott az ablakban, s a holdra nézve, kéjesen 
felkacagott.

Kóbor Barátban felgerjedt a harag, és így szólt magában:

„Egy hegyoldalban élő, világtól elvonult tudós hogy vetemedhetik ilyesmire? – kihúzta ezüst 
csillogású két szerzetesi kardját, s megemelintve a holdfényben, így folytatta: – Derék kard ez, nem 
is használtam még, legalább ezen a jómadár tudóson kipróbálom!”

Csuklójára kötözte szíját, a kardokat visszadugta hüvelyükbe, s bezörgetett a ház ajtaján. A tudós 
meghallhatta, mert becsukta az ablakot. Vu Szung egy követ kapott fel, azzal kezdte döngetni az 
ajtót. Egyszerre csak nyikorogva kitárult az ajtó, s egy kis tanítványféle rontott ki rajta s rárivallt:

–  Ki vagy te? Hogy mersz a harmadik őrség idején, éjszaka ilyen lármát csapni? Mit zörgetsz  



akkorát?

Vu Szung dühtől kikerekedett szemmel kiabálta vissza:

– Akkor majd téged áldozlak a kardomnak először, te jómadár süvölvény! – s még ki se mondta, 
kardja süvítve nekilendült, s a kis tanítvány feje legördült.

–  Ki merte megölni tanítványomat? – kiáltotta a tudós bentről, és szaladt kifelé az ajtón. Két 
drága mívű kardot forgatott kezében, azokkal rontott neki Vu Szungnak.

–  Az én művészetemet  nem ládából kell  előcibálni!  – hahotázott  Vu Szung gúnyosan. – Ott 
vakarod éppen, ahol viszket! – Ugyancsak előrántotta másik kardját is, megforgatva feje fölött, és 
így várta ellenfelét. Egymásnak mentek a hold fényében, folyt a küzdelem előre-hátra. A tündöklő 
hűs harmat fagyos párává merevedett kardjuk villogása közt. Összecsaptak már több mint tízszer, 
amikor ott a hágó oldalán megpendült egy hang, és kettejük közül az egyik elvágódott. És íme:

Hűs fényben, árnyban legördül egyikük feje,
A viadal vad sűrűjét vér esőzte be.

Hogy aztán a két viaskodó közül melyik esett el, más alkalommal halljátok meg.



A HARMINCEGYEDIK FEJEZET

amelyben Kóbor Barát részegségében megveri
Árva Tűzcsillagot,

Selymesszőrű Tigris meg becsületből megkegyelmez
Jókorjött Esőnek

Összecsapott a két ellenfél több mint tízszer már, amikor Kóbor Barát, cselt vetvén a tudósnak, 
hagyta,  hogy az lecsapjon rá mind a két kardjával.  Akkor azonban hirtelen félreugrott,  s egész 
közelről odavágott egyik kardjával, hogy a tudós feje egyszerre legördült, s teste elvágódott.

– Hej, te asszonyság odabenn! – kiáltotta el magát. – Gyere elő! Nem teszek benned semmi kárt, 
csak mondd el, hogy kerültél ide?

Kijött a házból az asszony, s leborult előtte.

–  Ne borulgass  te  le  előttem!  – emelte  fel  bosszankodva Vu Szung.  –  Mondd meg inkább, 
micsoda hely ez? Mid volt neked ez a tudós?

– A Cseng nemzetség fejének vagyok a lánya innét a hágó elől – felelte zokogva az asszony. – 
Ezek itt őseim sírjai. Ez a tudós nem tudom, kiféle volt, de hozzánk vetődött egyszer, s igen jól  
tudott  beszélni  mindenféléről,  értett  a  jin  és jang-hoz,  de a  földjóslás tudományához is.  Apám, 
anyám  nem tartották  illendőnek,  hogy  maguknál  marasszák  az  udvarházban,  megkérték,  hogy 
költözzék ki ide a temetőbe, vizsgálja meg a sírok állását. Ő aztán behízelegte magát, s csak itt  
maradt még. Egyszer aztán meglátott engem, akkor már végképpen nem akart elmenni. Két-három 
hónap se telt bele, megölte szüleimet, engem meg csalárdul ide hurcolt magához. A tanítványát is 
úgy rabolta valahol. Ez a hágó itten a Százlábú hágó. A tudós azt mondta, hogy igen szerencsét hozó 
a fekvése. El is nevezte magát Égbeszálló Százlábúnak, Vang mester lévén különben a neve.

– Vannak még rokonaid?

–  Vannak  egypáran  –  sóhajtotta  az  asszony  –,  de  csak  egyszerű  parasztok,  nem mert  vele 
kikezdeni egyikük se!

– Volt ennek a fickónak pénze, vagyona?

– Összeharácsolt magának vagy száz, kétszáz ezüstöt.

– No, akkor szedd össze gyorsan, mert én felgyújtom ezt a házat.

– Nem enne, inna valamit, tisztelendő atyám?

– Ha van rá módod, meghívhatsz!

– Fáradj akkor beljebb! – kérte az asszony.

– Remélem, nem akarsz tőrbe csalni?

– Hány fejem van nekem, hogy gonoszat mernék tenni neked, tisztelendő atyám? – kérdezte az 
asszony.

Kóbor Barát követte be a házba. Fölhajtott egy nagy csésze bort, az asszony közben összeszedte 
az aranyat, ezüstöt, pénzt egy batyuba. Vu Szung pedig tüzet rakott ott benn mindjárt. Az asszony 



egy batyu pénzt és drágaságot nyújtott át neki, de ő visszautasította.

– Nem kell nekem a tiéd! Vidd, élj meg belőle, de menj innét gyorsan!

Az asszony nagy hálálkodva sietett el lefelé a lejtőn, Kóbor Barát meg belehányta a két holttestet 
is a tűzbe, hogy égjenek el azok is. Aztán övébe dugta két kardját, és nekivágott a hágón át vezető  
útnak. Még az éjjel átjutott rajta, és nekiindult Csingcsou felé. Ment már több mint tíz napot, de ami 
falusi  kocsmát,  vásárhelyet,  városkát,  falut  csak  talált  útközben,  valóban  ott  lógott  mindenütt 
kifüggesztve a köröző levele. Mivel azonban Vu Szung vándor barátnak tette magát, nem kötött 
belé az úton senki.

A tizenegyedik hónapban járt az idő, kemény hideg volt már. Kóbor Barát borral, hússal élt az 
úton, de így is alig állta a fagyot. Most éppen egy dombon vitt fel útja, nagy hegyeket látott maga 
előtt, meredek hegyormokat. Lejutván a dombról, egy kocsma tűnt szemébe. Előtte tiszta vizű patak 
csordogált, mögötte vad sziklák emelkedtek. Betért a kis falusi kocsmába, s elkiáltotta magát:

– Hozz két messzely bort, gazda, meg pecsenyét!

–  Az igazat  megvallva,  tisztelendő atyám – felelte  a  kocsmáros – borom nincsen más,  csak 
méregerős, kölesből erjesztett fehér bor, de a húsom elfogyott már.

– Hozz akkor csak bort, hadd melegedjem fel!

A kocsmáros hozta a bort, s egy nagy tál főtt zöldséget csúsztatónak. Hamar megitta Kóbor Barát 
a két meszely bort, és megint rendelt, megitta azt is. Tulajdonképpen, amikor átkelt a dombon, már 
félig-meddig  le  volt  részegedve,  most  meg,  hogy lóhalálában  megivott  még  két  messzellyel,  s 
megcsapta a hideg északi szél is, teljesen erőt vett rajta a bor.

–  Gazda – kiáltozta ismét –, ha igazán nincs semmi harapnivalód, hozz a magad kosztjából, 
pecsenyét, rizst, megfizetem jó pénzzel menten!

– Ilyen papi személyt se láttam még – nevetett a kocsmáros –, aki egyre csak bort innék, húst 
ennék! Honnét vegyem? Hadd el, tisztelendő atyám, nincsen!

– Nem ingyen eszem! – morogta Kóbor Barát. – Nem adsz?

– Már megmondtam, hogy csak ennyi borom volt! Honnét vegyek neked még mást?

Ahogy ott vitatkoztak a kocsmában, egyszer csak belépett egy nagy szál férfi, három-négy ember 
kíséretében. A kocsmáros nagy hajlongva, mosolygós képpel fogadta őket:

– Foglaljon helyet uraságod!

– Elkészítettél mindent, ahogy meghagytam?

– A csirke meg a hús megfőtt már, csak téged vártunk, nagyuram!

– Hát a tarka-kék flaskóval a borom hol van?

– Itt van az is!

A vendégek helyet foglaltak éppen átellenben Kóbor Baráttal. A kocsmáros előhozott valahonnét 
egy tarka-kék boros flaskót, kiszedte az agyagdugót belőle, és kiöntötte egy nagy fehér tálba. Kóbor 
Barát lopva odalesett: jól elvermelt kitűnő bor lehetett, mert csak úgy áradt az illata. Meg se állhatta 
a szagolgatását, viszketni kezdett a gégéje menten, s igen elkeseredett, hogy nem nyúlhat utána, s 



nem ihatik belőle. S a kocsmáros a konyhából, lám, most egy pár sült csirkét hozott elő egy nagy tál  
színhússal, s letette az új vendégek asztalához zöldséggel s egyebekkel együtt, majd pedig kimért a 
borból  egy merőkanállal,  hogy kezdje melegíteni.  Kóbor Barát  elnézte  az  őelőtte  árválkodó tál 
zöldséget,  s  minden oka  megvolt  rá,  hogy méregbe jöjjön.  Jóllakott  szemmel,  de  korgó hassal 
felszállt  benne a bor ereje egészen. Nem bírta már türtőztetni magát,  nagyot csapott  öklével az 
asztalra:

– Hé, gyere csak ide, gazda! – kiáltotta el magát. – Te ugyan jól rászeded a vendéget!

– Ne bosszankodj, tisztelendő atyám – sündörgött oda hozzá a kocsmáros. – Hozok még bort, ha 
kell!

– Nincs itt nálad igazság, te fickó! – kiabált Kóbor Barát dühtől kikerekedő szemmel. – Miért 
nem adtad ide nekem azt a bort meg azt a pecsenyét? Van az én pénzem is olyan, mint az övé!

– A bort, a csirkéket meg a húst hazulról küldte a vendég úr! – magyarázta a kocsmáros. – Csak 
éppen itt volt kedve inni nálam.

Kóbor Barátot azonban annyira elfogta az ihatnék, hogy rá se hederített a magyarázatra, csak ezt 
ordítozta:

– Szellentés ez a beszéd csak, fing elejétől végig!

–  Hát ilyet  még nem láttam egyházi személytől  – háborodott  fel  a kocsmáros –,  hogy ilyen 
vadember módjára viselkedjék!

– Vadembernek mondod öregapádat? – bömbölte Kóbor Barát. – Nem ingyen eszem a tiédből!

–  Azt se hallottam még – vágott vissza a kocsmáros –, hogy papi ember öregapának nevezze 
magát!

Kóbor Barát felugrott, s a kocsmáros képébe vágott öklével, úgy, hogy ez menten elvágódott. A 
szemben  ülő  nagy  szál  vendég  igen  nagy haragra  gyulladt  ennek  láttán:  hogy is  ne,  mikor  a 
kocsmárosnak  rögtön  megdagadt  a  fél  orcája,  s  jó  időbe  tellett,  amíg  egyáltalán  fel  tudott 
tápászkodni.

–  Hej, te jómadár barát! – förmedt rá a nagy szál vendég Kóbor Barátra. – Mit szeged meg 
hivatásod reguláit,  mit  verekedsz?  Nem mondatott-e  meg neked,  hogy „nem gerjedhet  harag  a 
világtól elvonultak szívében”?

– Ha megverem, megverem, semmi közöd hozzá! – fortyant fel Kóbor Barát.

– Én csak jó szívvel figyelmeztetlek – gurult még jobban dühbe a másik –, te, jómadár, meg csak 
gorombáskodsz velem?

Kóbor Barát nagy dühvel lökte félre az asztalt, s rohant elébe:

– Kinek mondtad, te híres? – kiáltotta fenyegetőzve.

– Még verekedni akar velem ez a jómadár barát? – nevette el magát dühösen a nagy szál férfi. – 
A világmozgató csillag fölébe akarsz te kerekedni ? No gyere, te lator pap! – intett neki a kezével. – 
Gyere ki velem, hadd beszélek veled!

– Azt hiszed, félek tőled, s nem merlek elverni? – ordította Kóbor Barát, és az ajtónak rontott. A 
másik  villámsebesen kiugrott  az  ajtón.  Kóbor  Barát  utána.  Az idegen látta  Vu Szung hatalmas 



termetét, eszébe se jutott, hogy lefitymálja, de megállt odakint, és várta, hogy jöjjön. Kóbor Barát 
megragadta. Az bízott abban, hogy erejével a földhöz vágja majd, de hogy is tudta volna megállítani 
annak százfontos, ezerfontos, csodával határos erejét. Kóbor Barát megragadta ellenfelét, magához 
szorította, aztán ellökte, akár egy gyereket. Nem tudta az még kezét-lábát se mozdítani. A három-
négy falusi legény; a vendég kísérői, csak álltak ott megbénult kézzel, földbe gyökerezett lábbal,  
nem mert volna közébük rontani egyik sem! Kóbor Barát földhöz vágta ellenfelét, mellére taposott, 
s  felemelt  öklének csapásai  zuhogtak  rá  vagy hússzor-harmincszor.  Utoljára  fogta,  felrántotta  a 
földről, s beledobta a kocsma előtt folydogáló patakba. A parasztlegények keservesen kiáltoztak, de 
nem  tudták,  mihez  fogjanak.  Végül,  rohantak  a  patakhoz,  és  kiemelvén  belőle  a  legyőzöttet, 
eltűntek vele dél felé. A kocsmáros meg, amint fel bírt tápászkodni, nagy nehezen bevánszorgott a 
házba, és eltűnt ő is.

– Jól van – helyeselt Kóbor Barát. – Most, hogy mindannyian eltisztultak innét, most már ihatik 
öregapátok! – Fogta magát, nekiesett a bornak a fehér tálban, s ivott, ivott. Az asztalon érintetlenül 
hevert  még a pár csirke, meg a hús, de neki esze ágában sem volt,  hogy holmi evőpálcikákkal 
bíbelődjék. Belenyúlt a tálba két kézzel, és falatozott kedve szerint. Egy fél óra sem telt bele, s 
elpusztította java részét. Ahogy jól teleette, teleitta magát, kilépett a kocsmából, s megindult a patak 
mentén. Erős északi szél kerekedett közben, a lába meg elnehezedett kissé, úgy, hogy nem esett 
könnyen a járás. Még négy-öt mérföldnyire se volt a kocsmától, amikor a patak menti vályogfal 
mellől egy sárga kutya ugrott elő, és meglátva őt, harsány ugatásba fogott. Nagy részegsége folytán 
garázda kedvében volt éppen, nem állhatta, hogy a kutya ugatva kísérje. Előhúzta hát baljával egyik 
kardját,  s nagy léptekkel nekirontott.  A kutya elszaladt előle le a patakpartra, és tovább ugatott. 
Kóbor Barát nekihuzakodott teljes erejéből, s odarúgott a kutyához, de csak a levegőt találta el. A 
nagy lendülettől azonban fejest belebukfencezett a patakba, ki se bírt mászni belőle. A kutya megállt 
a  parton,  és  onnét  ugatta  dühösen.  Tél  volt  már,  s  bár  csak  egy-két  lábnyi  volt  a  víz,  de 
kiállhatatlanul hideg. Ahogy feltápászkodott, csurgott a víz egész testéről. Akkor vette észre, hogy 
kardja a patakba esett, ott csillog-villog. Odanyúlt, hogy kihalássza, de megcsúszott és elvágódott. 
Most már fel se bírt kelni, végigvágódott a patakban.

A patakparti  vályogfal  felől  egy csapat  bukkant  elő.  Elöl  egy szálas  legény nemezkalapban, 
lúdsárga,  durvaselyem  kabátban,  kezében  fütykössel,  mögötte  tíz-egynéhányan,  furkósbotokkal 
felfegyverkezve. Meghallván a kutyaugatást, a patak felé fordultak:

– Biztosan az a lator barát az ott a patakban, amelyik elverte az öcsémet! – kiáltotta a vezér. – A 
kocsmában keresi most a szolgalegényekkel, pedig, úgy látszik, idejött!

Alig  ejtették  ki  ezeket  a  szavakat,  amikor  a  messzeségben  meglátták  a  megvert  legényt. 
Valószínűleg ruhát váltott közben, s lándzsával a kezében, háta mögött húsz-harminc, lándzsákkal, 
fütykösökkel hadonászó szolgalegénnyel rohant feléjük, füttyöket váltva útközben. A két üldöző 
csapat összetalálkozott, s a megvert legény így szólt a másikhoz, Vu Szungra mutatva:

– Ez a lator barát páholt el!

– Vigyétek az udvarházba, és páholjátok el jó alaposan! – rendelkezett a lúdsárga kabátos.

– Fogjátok meg! – kiáltotta a másik is.

A harminc-negyven ember nekirontott Kóbor Barátnak. Az szegény kívül-belül egészen el volt 
ázva, teljesen harcképtelen volt; feltápászkodni ugyan feltápászkodott, de az emberek nekirontottak, 
nagy huzakodással  kirángatták  a  patakból,  s  vitték  magukkal.  A fal  mögött  nagy udvarház  állt  
magas, fehér falakkal. Szomorúfüzek, magas szál fenyők vették körül. Vu Szungot belökdösték az 
udvarba, lerángatták róla a ruhát, elvették két kardját, holmiját, és odakötözték az egyik fűzfához.



– Hozzatok csak egy köteg bambuszt! – kiáltotta valaki. – Hadd verjük el alaposan ezt a fickót!

Rá  is  vertek  már  vagy  négyszer-ötször,  amikor  az  udvarházból  egy  ember  jött  elő  és 
megkérdezte:

– Kit vertek itt, öcséim?

– Mesterünk, atyánk – tette lám, keresztbe a két szálas legény mellén a karját nagy tisztelettel –,  
halljad: ma kisebbik öcséd három-négy szomszéd udvarházbeli barátjával elment a kocsmába, hogy 
megigyanak  pár  csészével,  s  hát  ez  a  lator  szerzetes  verekedést  támasztott,  alaposan  elverte 
szegényt, a vízbe is bedobta, beverte a fejét is, majdhogy bele nem halt. A barátai húzták csak ki. 
Hazajött, ruhát váltott, embereket vett maga mellé, hogy megkeresse a garázda fickót. Az közben 
megitta borunkat, felzabálta pecsenyénket, szörnyen lerészegedett, és elvágódván, a patakba esett. 
Ezután persze megfogtuk, hogy jól elverjük.  Lásd,  ez a lator barát nem is  lehet valami jámbor 
egyházi személy, hiszen ott van az arcán a száműzött bélyeg kétszeresen is! Biztosan csak azért 
kopaszította  le  a  fejét,  hogy  elfedezze  mivoltát,  szökött  fegyenc  ez,  semmi  más!  No,  majd 
kifaggatjuk töviről hegyire, s visszük a hatóság elé!

– Mit vallassunk rajta? – fakadt ki a legény, akit Kóbor Barát megvert volt. – Úgy elvert engem 
az a kopasz lator, hogy alig hiszem, két hónap múlva is magamhoz térek-e. Verjétek csak agyon, 
aztán megégetjük, csak ezzel tudnám bosszúmat lehűteni!

Azzal már fogta is a bambuszt, és verte volna tovább, de az újonnan jött rászólt: 

– Ne üsd, bölcs öcsém, hadd vegyem előbb szemügyre. Derék vitéznek látszik ez az ember.

Kóbor Barát ekkorra már majdnem kijózanodott. Értett már mindent, amit mondtak, de behunyta 
szemét, hagyta, hogy üssék, Meg se mukkant.

–  Érdekes! – mondta most az ember, a botozás hegeit szemlélve a rab hátán. – Nem is olyan 
régiek ezek a hegek. Mostanában ítélhették el.

Megragadta fejét, hogy szembefordítsa magával, merően ránézett, aztán így kiáltott:

– Nem Vu Szung öcsém ez itten?

–  Csak nem te  vagy az,  bátyám? – nyitotta  ki  Kóbor Barát  a  szemét  meglepetésében nagy 
hirtelen.

– Oldozzátok el gyorsan! – rendelkezett az ember. – Ez a vitéz az öcsém!

A lúdsárga kabátos és a megvert legény meghökkenve, ijedten kérdezte:

– Hogy lehet ez a barát az öcséd, mesterünk?

– Ő az a Vu Szung, akiről annyit meséltem nektek magyarázta az ember –, aki a Fényesdombon 
agyonverte a tigrist. Csak nem tudom, hogy lett baráttá?

A két testvér gyorsan megoldozta Vu Szung kötelékeit, száraz ruhát adtak rá, és bekísérték a 
vendégfogadó csarnokba. Vu Szung le akart borulni megmentője előtt, de az riadt örvendezéssel 
emelte fel.

– Nem józanodtál még ki teljesen, öcsém. Ülj csak le, és mesélj!

Vu Szung, ahogy szemügyre vette az embert, hirtelen örömében félig már ki is józanodott. Meleg 



vizet hoztak, megmosakodott, száját is kiöblítette, evett egy kevés mámort űző ételt, s köszöntve 
megmentőjét, belefogott kalandjai elbeszélésébe.

Ez  az  ember  pedig  nem volt  más,  mint  az  éppen  Jüncsengbe  valósi,  családi  nevén  Szung, 
személyi nevén Csiang, adott nevén Kung-ming, azaz maga Jókorjött Eső.

– Hogy kerültél ide, bátyám? – kérdezte Kóbor Barát álmélkodva. – Azt hittem, hogy még Kis 
Forgószél nagyúr udvarházában élsz! Nem álmodom?

– Amikor elbúcsúztunk – kezdte történetét Jókorjött Eső –, ott maradtam még Kis Forgószélnél 
egy fél évig. Nem tudtam azonban, hogy mennek a dolgok odahaza, attól tartottam, hogy apámnak 
sok  baja,  bánata  van,  s  hazaküldtem  öcsémet,  Vaslegyezőst.  Utána  levelet  kaptam  hazulról, 
amelyben megírták, hogy odahaza, hála Szépszakáll Mester meg Szárnyas Tigris buzgalmának, nem 
lábatlankodik már többé a hatóság,  csak engem köröztetnek még mindenfelé.  Persze ez is  csak 
olyan  tessék-lássék  dolog  volt.  Innét  pedig  Kung  úr,  a  Kung  nemzetség  feje  egyre-másra 
érdeklődött levelekkel sorsom iránt. Mikor aztán Vaslegyezős öcsém hazakerült,  ő megírta neki, 
hogy Kis Forgószélnél élek. Ezért elküldött egyenest a nagyúr udvarházába, hogy meghívjon engem 
ide magához. Ez a vidék itt a Fehértigrishegy, ez az udvarház pedig Kung nemzetségfőé. Akivel 
összeverekedtél, az a kisebbik fia. Hirtelen természet, szereti a csetepatét, verekedést, úgy is hívják,  
hogy Árva Tűzcsillag. Az igazi neve Kung Liang. Ez a lúdsárga kabátos itt a nagyobbik fiú, az 
Üstökös Csillag, Kung Ming. Mivel igen szorgalmasak a lándzsavívásban, fütykösforgatásban, én 
megtanítottam őket egyre-másra, azóta mesterüknek tisztelnek. Itt élek már egy fél éve. Kedvem 
kerekedett  volna  elmenni  a  Tisztaszellőhegyre,  mostanában  akartam  éppen  indulni.  Még.  Kis 
Forgószél udvarházában hallottam, hogy a Fényesdombon agyonvertél egy tigrist. Hallottam azt is, 
hogy Jangkuban megtettek cirkáló-hadnagynak, meg hogy aztán megölted Hszi-men Csinget, de azt 
már nem tudtam, hova száműztek. Hogy lett barát belőled?

– Ahogy elváltunk, bátyám – kezdett bele Kóbor Barát –, a Fényesdombon agyonvertem azt a 
fenevadat,  bevittük Jangkuba,  a mandarin mindjárt  megtett  érte  cirkáló-hadnagynak. De azután, 
mivelhogy a sógorasszony igen erkölcstelen perszóna volt,  Hszi-men Csinggel összeadta magát, 
meg szegény bátyámat is elölte méreggel, én megöltem mindkettőt, és bevádoltam magamat utána a 
hatóság előtt. Felvitték az ügyet még Tungpingba is, de Cseng mandarin úr jósága megmentett, csak 
éppen  Mengcsouba  száműztek…  Elmondta  aztán,  hogy  útközben  hogyan. ismerkedett  meg 
Kertészlegénnyel s Ördögök Anyjával, hogy Mengcsouban hogyan pártfogolta azután Aranyszemű 
Párduc,  hogyan verte ő meg ennek fejében Kapubálványt,  hogyan ölt  meg Csang főparancsnok 
házában tizenöt embert, hogyan menekült Kertészlegény házához, s Ördögök Anyja hogy csinált 
belőle barátot. Aztán, hogy a Százlábú Hágónál hogyan avatta fel kardját, megölvén Vang mestert, s 
végül, hogy a kocsmában lerészegedve hogyan verte össze a kisebbik Kung fit.

Árva Tűzcsillag és Üstökös Csillag nagy álmélkodva hallgatták, majd illő tisztelettel borultak le 
előtte. Kóbor Barát sietve viszonozta a tisztelgést.

– Ne haragudjatok gorombaságomért! Szerfelett durva voltam hozzátok az imént! – tette hozzá.

– Látó szemünkkel nem ismertük fel a Tajsan hegyét! – mondta a két fivér bocsánatkérően. – Az 
a leghőbb reményünk, hogy megbocsátod, amit neked vétettünk!

–  Ha megbocsáttok nekem – mondta Kóbor Barát –, adjátok akkor vissza papi botomat, azt a 
levelet, amit magamnál hordoztam, holmimat, ruhámat. Nem szeretném elveszteni két jó kardomat 
se, sem pedig olvasómat.

– Ne aggódj ezek miatt! – nyugtatták meg a testvérek. – Meghagytuk már, hogy készítsék össze 
holmidat, visszaadjuk mindet rendben.



Kóbor Barát hálásan köszönte jóságukat.  Jókorjött  Eső meg vitte  barátját,  bemutatta  az öreg 
Kungnak, s persze hogy a nemzetségfő nagy lakomát rendezett a tiszteletére.

Jókorjött  Eső  és  Kóbor  Barát  együtt  tértek  nyugovóra  aznap  este,  hogy  elmondhassák 
egymásnak,  mi  történt  velük,  mióta  több  mint  egy  éve  nem  találkoztak.  Jókorjött  Eső  igen 
örvendezett  barátja  látásán.  Másnap  korán  reggel  Kóbor  Barát  felkelvén  megmosdott,  száját 
öblítette, és ment a középső szobába reggelire. Üstökös Csillag várta már, Árva Tűzcsillag meg 
feledve a minapi ütlegeket, megtraktálta nagy barátsággal. Az öreg Kung birkát vágatott, disznót 
öletett,  nagy lakomát csapott,  amelyre  meghívta  az  egész rokonságot,  tisztelgett  a  vendég előtt 
egész háza népe is. Jókorjött Eső igen örült a nagy tisztességnek; mikor a vendégek elszéledtek, így 
szólt Kóbor Baráthoz:

– Merre tartasz, öcsém? Hol telepednél meg?

Ahogy tegnap éjjel elmondtam, bátyám, Kertészlegény küldött velem egy levelet, hogy menjek 
el ezzel a Kétsárkányhegyre, a Drágagyöngy-kolostorba, és álljak be Tarka Barát bandájába. Jön 
aztán majd ő is utánam.

– Az jó lesz – mondta Jókorjött Eső. – Én meg, az igazat megvallva, levelet kaptam egypár napja 
Tisztaszellő  Erősségéből.  Az ottani  vezér,  Hua Jung,  a  Kis  Generális,  amikor  hírét  vette,  hogy 
megöltem  Anyagondját,  egyre  küldözgette  a  leveleket,  hogy  menjek  el  hozzájuk  egy  időre. 
Tisztaszellő Erőssége nem is esik messze innét.  Ebben a két napban már azon is voltam, hogy 
indulok,  de  hol  beborult,  hol  kiderült  az  idő,  nem tudtam még  rászánni  magam,  de  elindulok 
hozzájuk, amint lehet. Nem lenne jó, ha együtt mennénk?

–  Köszönöm  jó  szívedet; bátyám,  hogy  magaddal  vinnél  –  hálálkodott  Kóbor  Barát.  –  Én 
azonban  irtóztató  vétket  követtem  el,  amire  nincs  kegyelem.  Csak  Kétsárkányhegyen 
rejtőzködhetnék el vele, ha betyárnak állok. Aztán meg vándor barátnak öltöztem, veled együtt nem 
mehetnék hát. Gyanút fogna valaki az úton, és ha valami bajom támad, téged is belekevernélek. 
Együtt élek, együtt halok veled, bátyám, de nem lenne illendő, hogy még a Kis Generálist is bajba 
rántsam  esetleg.  Hadd  menjek  én  csak  a  Kétsárkányhegyre.  Megkönyörül  rajtam  az  ég,  ha 
megérjük, kegyelmet kapok, és újból szolgálhatom majd a császárt. Nem lesz késő akkor se, hogy 
felkeresselek, bátyám.

– Meg is oltalmaz téged a Magasság – mondta megindultan Jókorjött Eső –, ha ilyen hűséggel 
vagy a császár őfelségéhez. Nem is tudnálak kárhoztatni érte. Maradj itt azért még pár napig velem, 
aztán induljunk csak.

Ott maradtak hát mind a ketten Kungék házában még vagy tíz napig. Akkor Jókorjött Eső és 
Kóbor Barát szedelőzködni kezdett, hogy indulnak, de az öreg Kung nem engedte volna még őket 
sehogy  se,  ott  maradtak  még  négy-öt  napot,  de  akkor  aztán  igencsak  nekikészülődtek  az 
elindulásnak.  Az  öreg  nemzetségfő  mit  tehetett  mást,  mint  hogy  búcsúlakomát  rendezett  a 
tiszteletükre.  Egy álló napig tartott  a lakoma. Másnap új  barátcsuhával ajándékozta meg Kóbor 
Barátot,  visszaszármaztatta  holmiját  is  hiánytalanul,  sőt,  ötven-ötven ezüsttel  is  megajándékozta 
mindegyiküket az útra. Jókorjött Eső nem fogadta el semmiképp se, de az öreg Kung se hagyta 
magát, végül belegyömöszölte csomagjába. Jókorjött Eső rendbe hozta ruháját, fegyverét, Kóbor 
Barát  is  felöltötte  új  barátcsuháját,  felfegyverkezett,  derekára  kötötte  batyuját.  Jókorjött  Eső 
megragadta  lándzsáját,  övébe  akasztotta  kardját,  fejébe  csapta  nemezkalapját,  s  búcsút  vettek 
barátaiktól. Árva Tűzcsillag és üstökös Csillag szólították a szolgalegényeket, hogy ragadják meg a 
vendégek cókmókját, s a két testvér elkísérte őket jó húsz mérföldnyire. Ott aztán búcsút vettek 
tőlük.

– Ne küldjétek tovább velem a szolgalegényeket – mondta Jókorjött Eső, vállára kapva batyuját 



– Vu Szung öcsémmel megyünk tovább.

Jókorjött  Eső  és  Kóbor  Barát  elindult,  vidáman  beszélgetve  útközben.  Mentek  estig,  akkor 
megháltak valahol, másnap reggel jót falatoztak, és mentek tovább. Reggeli után, ahogy negyven-
ötven mérföldet mentek, egy kis városkához, Zsujhenghez érkeztek. Háromfelé ágazott az út.

A Kétsárkányhegyre meg a Tisztaszellőhegyre mennénk – kérdezte Jókorjött Eső az ottaniakat. – 
Melyik út visz arra?

–  Más-más  útja  van  mindkettőnek  –  magyarázták  az  emberek.  –  Ez  az  út  nyugatnak  a 
Kétsárkányhegyhez visz. Ha meg a Tisztaszellőhegyhez akartok eljutni, annak az útja a kelet felé 
vivő.

–  Akkor hát itt elválunk, öcsém – mondta Jókorjött Eső a barátjának. – Igyunk meg egy pár 
csészével búcsúzóul.

– Elkísérlek még egy darabon, aztán visszajövök – ajánlkozott a Kóbor Barát.

– Nem lesz az jó – mondta barátja. – Régi mondás az, hogy „ezer mérföldre is kísérve, egyszer  
csak elválás lesz a vége”. Gondolj csak arra, öcsém, hogy nagy út áll még előtted, érj oda minél 
hamarabb. Aztán, ha beálltál közéjük, fogd hátrább egy kissé borozó kedvedet. Ha pedig a császári 
kegyelem katonának szólít, vedd rá Tarka Barátot és Sötétképűt is, hogy hódoljanak meg, s aztán a 
határvidéken vitézül forgassátok a  kardot,  lándzsát!  Szerzel  majd magadnak asszonyt,  gyereket, 
fennmarad jó neved a históriában a késő utókorra, nemhiába éltél le egy életet! Nekem azonban 
nem adatott tér. Hiába dobog szívem teljes hűséggel, nem tudok utat törni magamnak sehol. Nagy 
hős vagy te, kedves öcsém! Tökéld el magadban, hogy jeles tetteket viszel majd végbe! Jegyezd 
meg ezt jól magadnak együgyű bátyádtól! Aztán lássuk még egymást egyszer!

Kóbor  Barát  némán  hallgatta  végig  e  szavakat.  Ittak  jó  pár  pohárral  az  egyik  csapszékben, 
fizettek,  elindultak.  A városka  határán,  az  útelágazásnál,  Kóbor  Barát  négyszeres  leborulással 
búcsúzott barátjától. Annak a könnyei is kicsordultak, alig bírt az elválás fájdalmával.

–  Öcsém – szólt  még utoljára  –,  ne  feledd szavamat:  tegyél  mérsékletet  a  borban!  Vigyázz 
magadra!

Kóbor Barát elindult nyugatnak. Jegyezzétek meg jól, tisztelt hallgatóim, hogy eljutott aztán a 
Kétsárkányhegyre Tarka Baráthoz és Sötétképűhöz, s beállt hozzájuk, de erről többet most nem 
mesélek. Azt mondom el csak, hogy Jókorjött Eső, ahogy elvált Vu Szungtól, keletnek fordult, a 
Tisztaszellőhegy felé indult, de útközben egyre csak barátjára emlékezett. Ment jó néhány napot, 
amikor egyszerre csak a messzeségben egy magas, csodálatos alakú hegyet pillantott  meg sűrű, 
vadon erdővel borítva. Igen megörvendezett szívében, be se tudott telni látásával. Csak ment tovább 
türelmetlenül,  szállást  sem  keresett  sehol.  Meg  is  döbbent  hirtelen,  amikor  egyszerre  csak 
észrevette, hogy leszállt az este.

„Ha nyári  idő volna – töprengett  magában –,  meghálnék talán itt  az erdőben is, de most tél 
közepe van! Dermesztő a szél, zúzmara van, éjjelre fagy jön, nem melegedhetem sehol! Ha meg 
valahonnét mérges kígyó, fene tigris vagy vad párduc ugrik nekem, hogy mérkőzzem meg vele? 
Bizony, vége az életemnek!”

Mit  tehetett  mást,  rátért  keletnek egy kis  ösvényre,  s  ezen igyekezett  tovább.  Az első őrség 
idejéig mehetett talán, s egyre jobban elfogta a félelem, mert már a földet sem látta a talpa alatt.  
Egyszer csak egy hurokba botlott a lába. Csengő csendült a fák között, s tizennégy-tizenöt lesben 
álló  betyár  rontott  elő  az  erdőből  harsány  harci  kiáltással.  Megragadták  Jókorjött  Esőt, 
megkötözték, elszedték fegyvereit, batyuját, és fáklyát gyújtva, vitték fel a hegyre. Jókorjött Eső 



hangosan átkozta balsorsát, de máris fenn voltak a hegyen.

Odafenn a tűz fényénél gerendapalánkokat pillantott meg négyfelől. Középütt egy szalmatetős 
csarnok  állt,  ebben  odahelyezve  három  tigrisbőrös  karosszék.  A  csarnok  mögött  még  sok 
szalmatetős  ház,  lehetett  vagy száz  is.  A betyárok  úgy megkötözték  foglyukat,  akár  az  ünnepi 
rizsgombócot, s odakötötték a vezéri oszlophoz.

–  A fővezér még alszik – jött elő néhány betyár a csarnokból –, ne zavarjátok, várjatok, amíg 
kijózanodik.  Akkor aztán szóljatok  neki,  vágjátok ki  az ökröcske szívét,  máját,  főzzetek belőle 
korhelylevest neki, hadd kapjon frisshúst!

„Micsoda sors jutott nekem! – gondolta Jókorjött Eső kétségbeesetten. – Amiért megöltem azt a 
feslett nőszemélyt, ezt kell kiállnom! Ki is gondolta volna, hogy ezek a csonttörő hóhérok végeznek 
velem itten!”

A betyárok egyszeribe lámpásokat gyújtottak. Jókorjött Eső már egészen megdermedt a hidegtől. 
Mozdulni se bírt, csak a szemét járatta mindenfelé, majd lehorgasztotta fejét, és nagyot sóhajtott.

A második-harmadik  őrségre  járhatott  az  idő,  amikor  betyárok  jöttek  elő  a  csarnokból,  és 
fennhangon hirdették:

– Jön a vezér! – s lámpásokat, fáklyákat raktak ki a csarnokba.

Jókorjött Eső lopva odasandított, hát egy vörös selyemköpenybe burkolt, vezéri föveget viselő 
férfit  pillantott  meg  datolyavörös  selyemkabátban,  amint  helyet  foglalt  az  egyik  tigrisbőrös 
karszékben. Santungi származású volt a derék vitéz, Lejcsouból, Jen Sun volt a neve, Selymesszőrű 
Tigrisnek nevezgették különben.  Birkával,  lóval  kalmárkodott  annak idején,  de mert  balsikerrel 
végezte  dolgát,  elbujdosott  inkább a  zöld  erdők sűrűjébe,  s  rablónak állt.  Selymesszőrű  Tigris, 
kialudván mámorát, helyet foglalt az egyik karosszékben és megkérdezte:

– Hol fogtátok, fiaim, ezt az ökröcskét?

–  A hegy mögött álltunk éppen lesben, amikor meghallottuk a csengő szavát. Egyedül jött az 
ökröcske, batyuval a hátán,  belebotlott  a hurokba, persze hogy megkötöttük.  Felajánljuk neked, 
vezér, hadd legyen belőle egy jó korhelyleves.

– Nagyon jól tettétek! – örvendezett a fővezér. – Hívjátok gyorsan a másik két vezért is, hadd 
egyenek velem együtt!

Elszaladtak a betyárok, és nem sok idő múltán a csarnok két oldaláról belépett  két jó vitéz.  
Amelyik bal felől jött, öt láb magas ha lehetett, ragyogott két szeme, akár a parázs. A két Huaj  
vidékéről származott, Vang Jing volt a neve, a folyók és tavak vitézei közt csak Kurtalábú Tigrisnek 
emlegették. Kocsis volt az eredeti mestersége, de egyszer félúton, meglátva a gazdagságot, amit 
fuvarozott, feltámadt benne a szándék, s élvén az alkalommal, kirabolta a kalmárt. A hatóság elől a 
Tisztaszellőhegyre  menekült,  s  Selymesszőrű  Tigrissel  együtt  uralkodván  a  hegyen,  rabolt, 
fosztogatott. A jobb felől jövő sápadt, fakó képű férfi volt, karcsú, magas termetű, nemes, kiváló 
megjelenésű,  három  ágban  borult  szája  körül  bajusza,  szakálla.  Vörös  fátyol  fejkendőt  viselt. 
Szülőföldje Csöhsziben volt, Szucsouban. Cseng Tien-sou volt becsületes neve, de sápadt, nemes 
megjelenése után csak Fehérképű Ifiúrnak nevezgették. Ezüstművességgel foglalkozott egykor, de 
mert fiatalságától fogva igen nagy kedvvel forgatta a lándzsát és a fütyköst, elkóborolt a folyók és 
tavak népe módjára. A Tisztaszellőhegyre jutván, összecsapott Kurtalábú Tigrissel vagy ötvenszer 
hatvanszor, de mert nem tudta legyőzni egyikük sem a másikat, Selymesszőrű Tigris jó vitézt látva 
benne, ott marasztotta, neki juttatván a harmadik vezérséget. Ahogy a három vezér helyet foglalt, 
Kurtalábú Tigris sürgetni kezdte embereit:



– Gyorsan, fiacskáim, járjon a kezetek! Vegyétek már ki az ökröcske szívét, máját, s készítsetek 
nekünk három csésze jó savanyú, csípős korhelylevest!

Az egyik  betyár  vizet  hozott  nagy medencében,  egy másik  feltűrte  köntöse  ujját,  és  villogó 
mészároskést ragadott kezébe. A vizet hozó merített a vízből két markával, s locsolni kezdte vele 
Jókorjött Eső szíve gödrét. Az ember szíve ugyanis életében telve van meleg vérrel, s ha azt hideg 
vízzel szétoszlatják, s úgy veszik ki a szívet meg a májat, akkor a legjobb ízű.

A betyár Jókorjött Eső arcába loccsantotta a vizet. A fogoly felsóhajtott:

– Hogy itt kell meghalnod, Szung Csiang!

Selymesszőrű Tigris fülét megütötte a név. Odakiáltott a betyárnak:

– Hagyd abba a locsolgatást! Micsoda Szung Csiangot emlegetett ez a fickó?

– Azt mondta – jelentette a betyár –: „Hogy itt kell meghalnod, Szung Csiang!”

– Te ember – ugrott fel Selymesszőrű Tigris –, ismered te Szung Csiangot?

– Én vagyok az.

– Miféle Szung Csiang? – lépett közelebb a vezér.

– Cicsouból, Jüncsengből való vagyok, a jegyző Szung Csiang.

– Csak nem te vagy a santungi Jókorjött Eső, Szung Kung-ming, aki megölte Anyagondját, s ide 
menekült a folyók és tavak vitézei közé, az a Szung Csiang?

– Hát ezt honnét tudod? Az vagyok!

Meghökkenve  ragadta  ki  Selymesszőrű  Tigris  a  betyár  kezéből  a  kést,  s  elvágta  a  fogoly 
kötelékeit,  majd  lerántva  magáról  a  datolyaveres  selyemkabátot,  testére  burkolta,  odaemelte  a 
középső karszékbe, s rászólt Kurtalábú Tigrisre és Fehérképű Ifiúrra, hogy jöjjenek oda. Hárman 
leborultak Jókorjött Eső előtt. Az sietve felugrott a karszékből, és viszonozta az üdvözlést.

–  Ti  három  bajnokok  –  kérdezte  álmélkodva  –,  hogyhogy  nem  öltetek  meg,  hanem  ilyen 
tisztelettel adóztok nekem? Mit jelentsen ez?

Térdre borult előtte a három jó vitéz.

–  A tulajdon szemem vágnám ki ezzel a késsel! – kiáltotta a fővezér. – Nem ismertelek meg, 
derék  vitéz!  Nem  vettelek  jól  szemügyre,  nem  faggattalak,  kevésbe  múlt,  hogy  el  nem 
pusztítottalak, igazság bajnoka. Ha az ég akaratából magad nem mondod ki, nagy erényű bátyám, 
dicső nevedet, hogy is tudhattam volna meg? Ide menekültem, a folyók és tavak vitézei közé, zöld 
erdő sűrűjébe, több mint tíz éve már, s hallottam, nagy erényű bátyám, igazságos voltodat, bőkezű 
nemességedet,  hogy  segítesz  az  elesetteken,  s  támogatod  a  bajbajutottakat,  csak  azt  fájlaltam 
mindig, hogy sorsom mostohaságából egyszer sem tisztelkedhettem becses személyed előtt! Betelt  
szívem vágya, hogy az ég ideküldött hozzánk!

–  Micsoda  jelességet  látsz  te  bennem  –  szabódott  Jókorjött  Eső  –,  hogy  ennyi  aggódással 
árasztod rám, méltatlanra, a szeretetedet?

– Ki ne tisztelne téged, nagy erényű bátyám, jó vitézek pártfogója, akinek híre a vizek felett is 
átszáll! Beszélik mindenfelé, hogy a liangsani mocsár mostani tündöklése, amelyiknek hallani hírét 



mindenfelé a négy tenger között, ez is a te jótéteményedtől származik. Hogy vetődtél ide így, egy 
szál magadban?

Jókorjött Eső elmesélte töviről hegyire, hogyan mentette meg Toronyhordozót, hogyan ölte meg 
Anyagondját, hogyan menekült Kis Forgószélhez, majd Kung úrhoz, s most pedig miként indult 
Tisztaszellő Erősségébe, felkeresni a Kis Generálist. Nagy örvendezéssel hallgatta a három vezér. 
Új öltözet ruhával ajándékozták meg, birkát vágtak, lovat öltek, lakomáztak vele egész éjjel. Ittak 
egészen  az  ötödik  őrségig,  akkor  betyárokat  szólítottak  elő  a  vendég  szolgálatára,  hogy 
lepihenhessen.  Másnap  a  sárkány  órájában  felkelt,  és  tovább  mesélte  az  úton  esett  kalandjait, 
megemlékezvén legfőképpen Vu Szung Kóbor Barát nagy vitézi mivoltáról.

–  Milyen kár – sóhajtotta a három vezér nagy indulattal –, hogy máshova igyekezett!  Derék 
dolog lett volna, ha elhozod magaddal őt is!

No de ne szaporítsuk a szót, azt talán nem is kell elmondanom, hogy a következő hat-hét napban 
jó borral, finom falatokkal traktálták a kedves vendéget a vezérek.

Elején  járt  a  tizenkettedik,  a  gyertyagyújtó  hónap.  Santung  népének  szokása  szerint  akkor 
látogatták a vidéken a sírokat.

– Gyaloghintó jő az országúton – jelentette egy nap az egyik betyár –, hét-nyolc emberrel! Két 
ládát is visznek, a sírokhoz mennek áldozni!

Kurtalábú Tigris, nagy kedvelője lévén a női nemnek, mindjárt arra gondolt a hír hallatára, hogy 
a gyaloghintó asszonyt rejteget.

Maga mellé vett gyorsan negyven-ötven betyárt, és indult is volna le a hegyről. Jókorjött Eső és  
Selymesszőrű Tigris nem bírták visszatartani. Nekiszegezvén hosszú pengéjű lándzsáját, megverette 
a rézgongot, és rohant le csapatával a hegyről. Jókorjött Eső, Selymesszőrű Tigris meg Fehérképű 
Ifiúr  tovább iddogált  a  várban.  Két-három órája  lehetett  már  oda Kurtalábú Tigris,  amikor  egy 
betyár jelentette:

– Kurtalábú vezér egyenest rájuk csapott az út felénél, heten-nyolcan elszaladtak, a gyaloghintót 
asszonyostul elfogtuk. Zsákmány nem volt, csak egy ezüst füstölőszeres doboz.

– Hová vittétek az asszonyt? – kérdezte Selymesszőrű Tigris.

– Kurtalábú vezér bevitte magához.

Nagyot kacagott ezen Selymesszőrű Tigris, de Jókorjött Eső megjegyezte:

– Nem illő az derék vitézhez, ahogy Kurtalábú öcsénk töri magát a szépnem után!

–  Egyebekben  előre  tart  ő  mindenben  –  szólt  békítgetve  a  fővezér  –,  csak  hát  ez  a  hibája 
megvan!

– Gyertek velem – nógatta a többieket Jókorjött Eső –, beszéljünk a lelkére!

A két vezér Kurtalábú Tigris házához vezette. Ahogy benyitottak látták, hogy éppen nagyban 
erőszakoskodik  az  asszonnyal,  hogy  kedvét  töltse  rajta.  Amint  meglátta  őket,  gyorsan  ellökte 
magától, és kérte látogatóit, hogy foglaljanak helyet.

– Kinek a házához tartozol, asszonyság? – kérdezte Jókorjött Eső az asszonytól. – Mit kószáltál 
erre ebben az időben?



Az  asszony,  elnyelve  szégyenét,  előlépett,  és  tízezerszeres  boldogsággal  köszöntve 
mindhármukat, szólni kezdett:

–  A Tisztaszellő  Erőssége  urának vagyok a felesége.  Anyám halálának napja mostanra  esik, 
elindultam, hogy áldozzak sírján. Hogy is kószáltam, kódorogtam volna dolog nélkül? Mentsd meg, 
nagy vezér, az életem!

„Éppen a Tisztaszellő Erősségéhez igyekszem – gondolta meg hökkenve Jókorjött Eső. –Ez az 
asszony Hua Jung felesége volna? Hát hogyne menteném meg!”

– Férjed, Hua Jung, miért nem jött veled? – kérdezte aztán.

– Megmondom neked, vezér uram, nem Hua Jung felesége vagyok.

– De hát nem azt mondtad az imént, hogy a Tisztaszellő Erőssége urának vagy a hitvese?

– Tudd meg, nagy vezér, Tisztaszellő Erősségének két ura van,  az egyik a katonaság vezére, a 
másik a többi várnépé. A hadi vezérség Hua Jung kezében van, a másik vezér az én férjem, Liu Kao.

„Ha Hua Jung társa is a férje – gondolta tovább Jókorjött Eső –, ha nem mentem meg, hogyan 
állíthatok be hozzájuk ?” Ezzel Kurtalábú Tigrishez fordult:

– Lenne pár szavam hozzád, meghallgatod-e?

– Mondd csak, bátyám, amit mondani akarsz!

–  Szégyent  és  nevetséget  arat  mindenki  szemében  az  a  jó  vitéz,  aki  csontja  velejét  sima 
vágyakkal fertőzteti. Az asszonyság szavából kivettem, hogy császári nemes hivatalnok hitvese. Mi 
lenne, ha reám tekintettel, s a folyók és tavak vitézeinek becsületéért, szabadon engednéd, hogy 
visszatérjen férjéhez?

–  Hallgass meg – mondta Kurtalábú Tigris. – Nem tudtam még feleséget szerezni magamnak 
távol itt a várban. Te meg, bátyám, mit kíméled a nagy fejű mandarinokat, minden bajok keverőit? 
Engedj nekem ebben a dologban!

– Ha feleséget akarsz szerezni magadnak, bölcs öcsém – borult térdre Jókorjött Eső –, választok 
én neked időnap után egy hozzád valót, hozományt is adok vele, megházasítlak annak rendje-módja 
szerint. De ez az asszony barátom társának felesége, engedd el őt irántam való szeretetből.

–  Kelj csak fel, bátyám – emelte fel őt nagy sietve Selymesszőrű Tigris és Fehérképű Ifiúr – 
eligazítjuk mi ezt tüstént!

A fővezér,  látván,  hogy vendége mindenáron meg akarja  szabadítani az asszonyt,  nem sokat 
hederített arra, hogy mit szól hozzá Kurtalábú Tigris, hanem előparancsolta a gyaloghintóvivőket. 
Az asszony, meghallván a parancsot, hálásan borult le pártfogója előtt.

– Köszönöm, nagy vezér! – rebegte.

–  Ne köszönj nekem, asszonyság, semmit! – hárította el magától hálát Jókorjött Eső. – Nem 
vagyok én vezér ebben a várban, nem csak szegény vándor Jüncseng városából.

Az asszony hálálkodva hagyta el a várat. A két gyaloghintóvivő s,, hogy épségben hordhatta el az 
irháját, ugyancsak szedte a lábát, s csak azt sajnálta, hogy szülőanyja csak két lábbal áldotta meg.

Kurtalábú Tigris haragudott, búsult, de csak magában, nem szólt egy szót se. Jókorjött Eső a 



csarnokba vitte magával, s vigasztalni kezdte:

–  Ne bosszankodj,  öcsém.  Így vagy úgy,  de  szerzek  asszonyt  neked nemsokára,  és  örömed 
lelheted majd benne! Nem szegem meg szavam, ne félj!

A  másik,  két  vezér  nagyot  kacagott  rajtuk.  Kurtalábú  Tigris,  lenyűgözve  Jókorjött  Eső 
igazságossága és udvariassága láttán, noha haragudott még elégedetlenségében, nem merte szóvá 
tenni, s velük nevetett ő is. Ezután, persze, megint nagy lakoma következett.

Közben a Tisztaszellő Erőssége elmenekült katonái hazaérkeztek, és jelentették uruknak:

– A Tisztaszellőhegy betyárai elrabolták asszonyunkat!

Liu Kao parancsnok nagy haragra gerjedt a hír hallatára, és furkóssal esett katonáinak:

– Nyámnyila fickók! – szidta őket.

– Hogy hagyhattátok el úrnőtöket?

– Csak valami hatan-heten voltunk – tiltakoztak a katonák –, azok meg harmincan-negyvenen, 
hogy szállhattunk volna szembe velük?

– Ostoba fecsegés! – förmedt rájuk a vezér. – Ha nem mentek vissza, és nem szabadítjátok meg, 
bizony, börtönben feleltek gaztettetekért!

Mit tehettek egyebet a katonák, összeszedtek még a várban hetven-nyolcvan derék harcost, s 
lándzsát, fütyköst ragadva, elindultak velük, hogy lesz, ami lesz, kiköszörülik a csorbát. Félúton 
azonban már a rohanvást hazafelé igyekvő gyaloghintóba ütköztek.

– Hogy tudtál megszabadulni, úrnőnk? – kérdezték álmélkodva.

Felcipeltek a várukba, de amint megmondtam, hogy Liu Kao parancsnok hitvese vagyok, úgy 
meghökkentek, hogy nyomban elengedtek gyaloghintóstul!

– Könyörülj rajtunk, úrnőnk – kiabálták a katonák –, mondd azt, hogy mi szabadítottunk meg, 
mert különben kegyetlenül elpáholnak bennünket!

–  Ne féljetek, kihúzlak benneteket a hajból! – nyugtatta meg őket az asszony. A vitézek nagy 
zsibongással vették körül a gyaloghintót, s elindultak vele hazafelé.

Máskor  a  városban  csak  olyan  libaléptekkel,  kacsajárással  sétáltatjátok  a  gyaloghintót  – 
kérdezték  a  katonák  évődve  a  lélekszakadva  nyargaló  hordszékvivőktől  –,  hogy  siettek  most 
ennyire?

–  Lépni se bírtunk volna – lihegtek a gyaloghintóvivők –, de szörnyű nagy veszedelem jött a 
nyomunkban a hátunk mögött!

– Csak nem kísérteteket láttatok? – nevették el magukat a katonák. – Nem jött mögöttetek senki!

A hordszékvivők csak erre mertek hátranézni:

–  Aj-ja! – rázták meg a fejüket. – Pedig úgy szaladtunk, hogy a sarkunk majd a kobakunkhoz 
verődött!

Nagyot nevettek a katonák rajtuk. Amint megérkeztek a várba, Liu parancsnok nagy örömmel 



sietett felesége elébe:

– Ki szabadított meg? – kérdezte megkönnyebbülten.

–  Elfogtak a fickók, s mert nem akartam engedni csábításuknak, éppen meg akartak ölni. De 
amint megmondtam, hogy a te feleséged vagyok, nem merték rám tenni kezüket, hanem még le is 
borultak előttem. Aztán jött ez a sok vitéz, megmentett, hazahozott.

Persze hogy Liu Kao nagy örömében tíz flaskó borral meg egy disznóval jutalmazta a katonákat.

Jókorjött Eső, miután megszabadította az asszonyt, még vagy hat-hét napot maradt a betyárok 
közt, de eltökélte magában, hogy most már elindul Kis Generálishoz. A három vezér marasztalta 
volna még erőnek erejével, de hogy végképp nem akart maradni, hát nagy búcsúlakomát csaptak a 
tiszteletére. Megajándékozták arannyal, ezüsttel, egy egész batyuval, reggelre kelve pedig, amikor 
elindult, elkísérték vagy húsz mérföldnyire, s az országút szélén még búcsúpoharat ürítettek vele.

– Visszafelé jöttödben – mondták elfogódva –, térj be hozzánk megint, bátyánk, egy kis időre!

–  Okvetlen  visszajövök  –  ígérte  Jókorjött  Eső,  ezzel  hátára  kapta  batyuját,  kezébe  ragadta 
lándzsáját, s búcsút vett barátaitól.

Hej, ha én, aki most ezt nektek elbeszélem, akkor éltem, véle nevelkedtem volna, bizony hogy 
megfogom a derekát, s visszafordítom őt karjánál fogvást, dehogyis engedem Jókorjött Esőt, hogy 
Kis Generálishoz menjen, rettentő veszélybe, szörnyű, nagy halálos veszedelmek közé! De hiába:

Ha balsorssal találkozol, az is az ég rendelése:
Felhők, szelek ahogy járnak, az vajon véletlenség-e?

Hogy aztán Jókorjött Eső Kis Generálishoz menvén, kikkel találkozott, azt majd más alkalommal 
halljátok meg.



A HARMINCKETTEDIK FEJEZET

amelyben Jókorjött Eső egy este végignézi
az újévi kivilágítást,

Kis Generális pedig nagy viadalra kel
Tisztaszellő Erősségében

A Tisztaszellőhegytől nem volt messze Csingcsou, csak valami száz mérföldnyi út választotta el 
tőle.  Tisztaszellő  Erőssége  Csingcsou  három  útja  találkozásánál  terült  el.  Városát 
Csingfengcsennek, Tisztaszellő városkának hívták. Mivel a három út mellett három rossz hírű hegy 
emelkedett,  ezért  emelték  ide  Tisztaszellő  Erősségét  Tisztaszellő  városkába.  Négy-ötezer  család 
lakta, s a vár tekintett mind a három útra.

A három  vezér  visszament  a  hegyi  táborba,  Jókorjött  Eső  pedig  útnak  indult  egymagában. 
Batyujával hátán, csakhamar a városkába ért, s megérdeklődte, merre áll Kis Generális háza.

–  A várakat a város közepén találod – mondták az emberek. – A déli oldalon levő kis vár a 
polgári parancsnok, Liu Kao lakóhelye, az északi oldalon levő a hadak vezéréé, Hua Jungé.

Jókorjött  Eső  megköszönte  az  útbaigazítást,  s  elindult  az  északi  várhoz.  A kapunál  az  őrök 
megkérdezték nevét, s mentek befelé jelenteni. Jött is már ki egy fiatal tiszt, s vitte be magával. 
Odaszólt közben a katonáknak, hogy hozzák az utas batyuját, fegyvereit, őt magát pedig felvezette a 
csarnokba, leültette egy kerevetre, s nagy leborulással köszöntvén, így szólt hozzá:

– Van már öt-hat éve is, hogy elváltunk, bátyám, de azóta egyre csak rád gondolok. Hallottam, 
hogy megöltél egy feslett nőszemélyt, s azért köröztet a hatóság mindenfelé. Mintha tűbe ültem 
volna,  amikor  ezt  meghallottam!  Írtam vagy tízszer  is  tisztelt  falutokba,  hogy kérdezősködjem 
sorsod  felől,  nem tudom,  megérkeztek-e  leveleim?  Végre  ma  az  ég  kegyéből  szemtől  szembe 
láthatjuk egymást megint! Boldogság ez nekem egész életemre!

–  Bölcs  öcsém –  emelte  fel  a  vendég  –,  hagyd  ezt  az  udvariaskodást!  Foglalj  helyet,  hadd 
mondom el, mik estek velem.

Kis Generális nagy tisztelettel helyet foglalt, Jókorjött Eső meg sorra beszámolt viselt dolgairól.

–  Hát  sok  bajon  mentél  keresztül,  bátyám –  mondta  Kis  Generális  –,  míg  a  szerencse  ide 
vezérelt! Itt maradsz most pár évig, aztán majd kigondolunk valamit.

–  Ha nem jött volna leveled Kungék udvarházába – mondta Jókorjött Eső –, akkor is eljöttem 
volna hozzád. – Aztán meghívta vendégét Kis Generális a hátsó lakosztályba, s szólította feleségét, 
Cuj asszonyt, hogy bemutassa neki. Bemutatta húgát is, aztán megkérte, váltson ruhát, lábravalót, 
lábbelit, mosakodjék meg illatos vízben, majd lakomát rendelt neki, hogy leöblítse az út porát.

Lakmározás közben elmesélte Jókorjött Eső, hogy mentette meg Liu Kao feleségét.

– Mire való volt ez, bátyám? – rántotta össze szemöldökét a házigazda. – Hagytad volna, hogy 
ott vesszen, ez lett volna rendjén való!

– Hát ez aztán csuda dolog! – vetette vissza Jókorjött Eső a szót. – Ahogy meghallottam, hogy 
Tisztaszellő Erőssége parancsnokának felesége, a vezéri társad, s magad orcájára való tekintettel, 
persze  hogy  nem  törődtem  Kurtalábú  Tigris  bosszankodásával,  hanem  meg  akartam  menteni 
minden erőmmel. Miért beszélsz így?



– Nem tudod te ezt, bátyám! Nemcsak én mondom, de Csingcsounak ezt a fontos várát, ha csak 
magam védeném, akkor se mernék a rablók, latrok a tartományt dúlni, fosztogatni! De idehelyezték 
még ezt a sanyarú pofájút, ecetes gyomrút is parancsnoknak! Polgári mandarin, de semmihez sem 
ért. Amióta meg csak itt van, csak a falvak családfőit csalja, nyomorgatja. Lépten-nyomon áthágja a 
törvényt, nem riad vissza semmitől. Én csak katonai parancsnok vagyok, helyettes, minduntalan 
csak nyelem tőle a szidalmat s a mérgemet, hogy pusztíthatnám már el egyszer ezt a züllött lator 
vadállatot! Hogy menthetted meg a feleségét! Végtelen oktalanság lakozik abban az asszonyban. 
Csak ahhoz ért, hogy mindenféle gazságra bujtogassa férjét, hogy szipolyozza a jó népet, s minél 
többet  harácsoljon  össze.  Nem  ártott  volna,  ha  megjárja  egy  kicsit.  Méltatlan  nőszemélyt 
szabadítottál meg, bátyám!

–  Tévedsz,  bölcs  öcsém!  –  vágott  közbe  korholó  hangon  Jókorjött  Eső.  –  „A bosszú  csak 
elválaszt, de nem köt össze”, tartja a régi mondás. Mégiscsak vezéri társad ő neked; ha van hibája 
is,  neked  azt  rejtened  kell,  s  kiválóságát  kell  kiemelned.  Ne  mondj  ilyen  meggondolatlan 
véleményt!

–  Igen jól látod,  bátyám – jegyezte meg Kis Generális  kissé keserűen. – Ha találkozom Liu 
Kaóval a napokban hivatalunkban, elmondom neki ezt a megszabadítást.

– Jó lelkedre vall, öcsém! – örült meg Jókorjött Eső.

Kis Generális felesége meg húga reggeltől estélig nagy buzgalommal gondoskodott Jókorjött Eső 
ételéről-italáról. Az este ágyat vetettek neki a hátsó szobákban, s hívták, pihenjen le. Másnap nagy 
lakomával  traktálták megint;  egy szó mint  száz,  négy-öt  napig csak mulatott  Jókorjött  Eső Kis 
Generális házában. A házigazda keze alatt jó néhány belső ember szolgált, aztán mindennap másikat 
látott  el  pénzzel és adott  Jókorjött  Eső mellé,  hogy bejárják vele  a várost,  szétnézegessenek az 
árusok között, megtekintsék a templomokat, szentélyeket, kolostorokat, de a vigadozóhelyeket is, 
hadd  mulassa  a  vendég  kedvére  az  időt.  Ahogy  elindultak,  ki  is  vitte  a  kísérő  a  vendéget  a 
vásárhelyen levő mulatóhelyekre. Volt ott jó néhány mulató, teázó, kocsma, mondanunk sem kell. 
Előbb  az  egyik  kis  mulatóban  nézelődtek,  szórakoztak,  aztán  sorra  járták  a  környékbeli 
templomokat, szentélyeket, kolostorokat, aztán a kísérő az egyik kocsmába invitálta a vendéget, 
hogy igyanak valamit. Mikor már menni akartak, fizetett volna a kísérő, de sehogy sem engedte 
Jókorjött Eső, maga fizette a bort. Amikor hazamentek, persze, meg sem említette Kis Generálisnak. 
A vele volt ember örült nagyon, mert pénze is maradt, de meg mulathatott is. Ettől kezdve így ment 
ez mindig, és a várbeliek nagyon megszerették vendégüket. Már egy hónapja lakott Jókorjött Eső 
Kis Generálisnál. Elmúlt az óév, kezdődött a tavasz, közeledett a lampionok ünnepe.

Tisztaszellő  városkában nagyon készülődött  az egész lakosság a  lampionok ünnepére.  Pénzt, 
holmit  szedtek  össze,  s  a  Földisten  temploma  előtt  egy  kisebb,  teknősbéka  formájú  dombot 
eszkábáltak össze, teletűzködve színes virágokkal, s teleaggatták vagy hat-hétszáz tarka lampionnal. 
A Földisten templomában mindenféle mulatságot, szórakozást készítettek elő. Minden porta előtt 
pedig felállították a lampionos póznát, s versengtek a szebbnél szebb lámpások kiakasztásában. A 
piactéren ott tolongott mindenféle céhbeli árus, a legváltozatosabb gyönyörűségekkel. A fővárosi 
ünnepségeknek persze mindez a nyomába sem érhetett, de mégis olyan volt, mint egy darab földre 
szállt mennyország.

Jókorjött Eső, persze, nagy borozással ülte meg az ünnepet házigazdájával együtt. Szép tiszta idő 
volt. Kis Generális a kígyó órája körül aztán lóra pattant, s a hivatalába vágtatott, kiválogatott pár 
száz harcost, hogy estére cirkálják végig a várost, nehogy rendbontás, fosztogatás essen. Jó néhány 
katonát  pedig  a  városfalakra  küldött,  hogy ott  álljanak őrséget.  A juh órájában tért  haza,  hogy 
meghívja vendégét egy kis csemegézésre.

– Hallottam, hogy az este milyen szép lampionokat gyújtanak nálatok – mondta Jókorjött Eső a 



barátjának –, elmennék én is megnézni.

– Elkísértelek volna – mondta bánatosan Kis Generális –, de köt a szolgálat. Eredj csak ki két-
három emberrel lampionnézőbe, aztán gyertek haza hamar, iszunk majd egyet az ünnep örömére.

Beesteledett  csakhamar,  felbukkant  a  keleti  égen  a  hold  fényes  korongja.  Jókorjött  Eső, 
kísérőivel, vidáman nézelődött mindenfelé. Ott pompáztak minden ház előtt a tarka lampionok. A 
legtöbbre  egész  történetek,  mesék  voltak  pingálva,  írva.  Volt,  amelyen  papírból  kivágott  fehér 
peónia  lengedezett,  vagy  lótuszvirág.  Egymásba  karolva  mentek  a  Földisten  templomához, 
megbámulva a teknősdomb lampionrengetegét.  Amint délnek fordultak,  alig  mentek hat-hétszáz 
lépést, lampionok villantak fel előttük, s nagy tolongást vettek észre egy díszes kapujú ház előtt. 
Gongok döngtek, hangosan lelkesedett a tömeg. Jókorjött Eső közelebb furakodott, hogy megnézze, 
mi az – hát egy álarcos, táncos színjáték volt. Jókorjött Eső, kis termetű ember lévén, nem látott  
semmit az emberek háta mögül, de kísérői ismerték a színjátékot rendező elöljárót, utat csináltak hát 
neki  a  tömegben.  A színészek  olyan  ügyefogyottan  bolondoztak,  hogy Jókorjött  Eső  hangosan 
felkacagott. De lám, a házból Liu Kao és felesége meg ágyasai nézték a színjátékot, s meghallva 
Jókorjött Eső nevetését, az asszony a lampionok fényénél felismerte.

–  Az az alacsony, fekete,  nevető fickó – mutatta férjének, ez volt a rablóvezér,  aki engem a 
múltkor elrabolt a Tisztaszellőhegyen!

A mandarin megdöbbenve kiáltott kíséretének, hogy azonnal fogják el azt a nevető, alacsony, 
fekete embert. Persze, a nagy mozgolódásra Jókorjött Eső is sarkon fordult s menekült, de vagy tíz 
házzal odább már utolérték, megfogták, cipelték be a házba, ott megkötözték, s vitték a mandarin 
elé. Kísérői, amint meglátták, mi történt, szaladtak mindjárt gazdájukhoz, jelenteni a történteket.

A  mandarin  helyet  foglalt  csarnokában,  s  megparancsolta,  hogy  hozzák  elébe  a  foglyot. 
Betolongtak vele elfogói, és térdre kényszerítették.

–  Te bitang tisztaszellőhegyi lator! – rivallt rá a mandarin. – Hogy mertél idemerészkedni, a 
lámpások ünnepére? No, most mit mondasz, hogy elfogtunk?

– Én Jüncsengbe való vagyok – felelt nyugodtan Jókorjött Eső –, Harmadik Csang a nevem. Hua 
Jung parancsnok régi barátom, itt vagyok nála már több napja. Rabolni meg sohasem raboltam a 
Tisztaszellőhegyen.

–  Mit hazudsz, csirkefogó? – kiáltott Liu Kao felesége, előfurakodva a szélvédő fal mögül. – 
Nem emlékszel rá, hogy nagy vezérnek kellett hogy szólítsalak?

–  Tévedsz,  asszonyság!  –  mondta  Jókorjött  Eső.  –  Nem  mondtam-e  akkor  neked,  hogy 
Jüncsengből való szegény vándor vagyok, engem is elraboltak, nem szabadulhatok a hegyről?

–  Ha szegény vándor vagy – mondta a mandarin –, akit  elraboltak,  hogyan szabadultál  meg 
mégis, hogy itt bámulhatod a lampionokat házunk előtt?

– Ott fenn a hegyen – nyelvelt az asszony –, ott ültél bizony középen karszékben, nagy vezérnek 
kellett hogy címezzelek, mit ámítod itt az embert?

– Nem emlékszel rá, asszonyság, hogy megmentettelek? – fakadt ki Jókorjött Eső. – Miért akarsz 
most erőnek erejével rablónak megtenni?

–  Hazudik ennek még a pofája bőre, még a csontja is! – sikoltozta az asszony dühbe jőve, s 
fenyegetőzve rázta feléje a kezét. – Verés nélkül nem vall ez semmit!



– Igazad van! – kiáltotta a mandarin. – Verjetek rá!

Mikor pedig Jókorjött Eső bőre felhasadt, húsa megrepedt, vére kiömlött a kegyetlen verés alatt, 
kiadta a parancsot:

– Vigyétek, verjétek vasra! Holnap rabszállító szekéren beviszitek ezt a jüncsengi tigris-t,  ezt a 
Harmadik Csangot a tartományi mandarin elé.

Meséltük már,  hogy Jókorjött  Eső kísérői  rohanva jelentették Kis  Generálisnak,  mi történt  a 
vendéggel. A gazda nagyon meghökkent, amikor meghallotta. Rögtön levelet írt Liu Kaónak, s két 
ügyes  emberével  elküldte  neki.  Az  emberek  siettek  vele  sebesen  a  mandarinhoz.  Az  ajtónálló 
bejelentette őket:

– Hua parancsnok emberei állnak a kapu előtt levéllel!

Liu Kao hívatta  őket.  A küldöncök átadták a  levelet,  Liu Kao feltörte  a pecsétet,  és olvasni 
kezdte:

„Hua Jung tisztelettel  borul  le  színed  előtt,  bátyámuram!  Szerény rokonom,  Liu  Cseng,  aki 
minapában  jött  Cicsouból,  mivel  a  lampionokat  nézte,  közben  tévedésből  elfogatott  tisztelt 
személyed emberei által. Esedezem, hogy bocsásd szabadon kegyelmesen, meghálálom illendően. 
Kegyeskedjék, tisztelt parancsolóm, némi figyelemre méltatni e durván rótt, tiszteletlen sorokat” – 
olvasta a levélben. Hatalmas dühvel tépte darabokra és felkiáltott:

– Ekkora arcátlanságot! Császári mandarin létére hogy közösködhetik rablókkal ez a Hua Jung? 
A végén még engem is orromnál fogva akar vezetni! Az a lator azt vallotta, hogy Jüncsengbe való,  
és Harmadik Csangnak hívják, akkor hogy írhatta ő abban a levélben, hogy Cicsouból jött, és Liu 
Cseng  a  neve?  De  én  nem  hagyom  magam  becsapni!  Ugye,  azért  írta  Liunak,  hogy  mint 
nemzetségemből  valót  szabadon  engedjem?  –  Parancsot  adott  embereinek,  hogy  lökjék  ki  a 
levélhozókat.

A két ember lélekszakadva rohant haza, és számolt be gazdájának a balsikerről.

–  Jaj szegény bátyámnak! – kiáltott fel Kis Generális. – Gyorsan a lovamat! – Azzal magára 
kapta  vitézi  köntösét,  íjat,  nyilat,  dárdát  ragadott,  lovára pattant,  és  negyven-ötven jó  vitézével 
vágtában elindult  Liu Kao házához. A mandarin ajtónállói,  persze,  hogy is  mertek volna útjába 
állni?  Látták,  hogy  nincs  valami  jó  kedvében,  szétszaladtak  hát  előle  a  négy  égtáj  felé.  Kis 
Generális  bevágtatott  a csarnok elé,  ott  leugrott  lováról,  de dárdáját markolta kezében. Mögötte 
felsorakoztak emberei.

– Beszédem van Liu parancsnokkal! – kiáltotta el magát Kis Generális teli torokból.

Liu  Kao  úgy  megijedt,  hogy  majd  elszállt  belőle  a  lélek.  Félt  szörnyen  a  marcona  Kis 
Generálistól,  dehogyis  mert  előbújni!  Kis  Generális  várt  egy  darabig,  majd  megparancsolta 
vitézeinek, kutassák át a hivatal helyiségeit. A negyven vitéz berontott a szobákba, s nemsokára a 
folyosó egyik oldalfülkéjében meg is  találták Jókorjött  Esőt,  magasra felkötve a  gerendára,  két 
combja  cafatokra  verve.  A vitézek  elvágták  kötelékeit,  levették  róla  a  láncokat.  Kis  Generális 
parancsot adott, hogy vigyék haza, ő maga meg felugrott lovára, s dárdájával kezében, harsányan 
elkiáltotta magát:

–  Liu  parancsnok!  Te  vagy  itt  a  főparancsnok!  Miért  akartál  hát  elbánni  velem?  Rokona, 
hozzátartozója  van  mindenkinek!  Miért  akartad  egyetlen  esküdt  bátyámat  erőszakkal  rablónak 
megtenni? Holnap majd még szót ejtek veled erről! – Azzal vitézeivel együtt hazatért.



Liu mandarin, amikor látta, hogy Kis Generális kiszabadította foglyát, nagy sebten összeszedett 
kétszáz embert, hogy rontsanak rá Kis Generális házára, és szerezzék vissza a foglyot. A kétszáz 
ember között volt két új vívómester is. Parancsnokok lévén, értettek ugyan valamit a lándzsához, 
kardhoz, de Kis Generális vitézi művészetének közelébe se férkőzhettek. Nem mertek ellenkezni a 
mandarinnal, hát elvezették a csapatot Kis Generális háza ellen.

A kapuőrség jelentette az ellenség közeledtét. Nem volt még nagyon világos, s a kétszáz ember 
ott tolongott a kapu előtt, de elsőnek nem mert belépni egyikük sem, féltek mind rettentően Kis 
Generális  vitézségétől. Mikor aztán teljesen megvirradt, akkor látták,  hogy a nagykapu mindkét 
szárnya  nyitva,  Kis  Generális  pedig  ott  ül  a  csarnok  elején  a  kapuval  szemben,  baljában  íja, 
jobbjában nyílvessző. A sereg csak tolongott a kapu előtt. Kis Generális felemelte íját és odakiáltott:

– Hej, katonák! Nem tudjátok, hogy a gaztett mögött keresd a tettest, s hogy minden adósságért 
fizetni kell? Amiért Liu Kao ideküldött benneteket, azért ne akarjátok kitörni a nyakatokat az ő 
kedvéért! Ti két vívómester! Nemigen láthattátok még Kis Generális vitézi művészetét! Hát most 
megmutatom nektek, hogy bánok az íjjal!  Aztán ha van kedvetek Liu Kao kedvéért itthagyni a 
fogatokat,  csak  gyertek  be  bátran.  Figyeljetek!  Az  első  nyilamat  a  baloldali  kapubálvány  feje 
gombjába lövöm!

Íjára helyezte a nyilat, megfeszítette a húrt, elröpült a nyílvessző, s felkiáltott:

– Talált! – mert a nyílvessző valóban a baloldali kapubálvány feje gombjában állt meg. A kétszáz 
ember megremegett a félelemtől. Kis Generális másik nyilat húzott elő, s fennhangon kiáltotta:

Figyeljetek,  hé!  A második  nyilamat  a  jobboldali  kapubálvány  sisakjának  veres  bóbitájába 
küldöm!

Elsuhant a nyíl, és nem térve se jobbra, se balra, a piros bóbita közepén állt meg. Ott meredezett 
a két nyílvessző kétoldalt a kapu tetejéről. Kis Generális újabb nyilat vett kezébe, és elkiáltotta 
magát

– Figyeljétek, hé, emberek, harmadik nyilamat! Egyenesen annak a fehér ruhás vívómesternek a 
szíve közepébe küldöm, ott, a csapat közepében!

A sereg rémülten felkiáltott, és eszeveszetten menekült. Eltisztultak egykettőre. Kis Generális 
bezáratta a kapukat, és ment be a házba barátjához.

– Az én elővigyázatlanságom miatt kerültél bajba – mentegette magát.

– Nincs semmi baj – mosolygott Jókorjött Eső. – Attól tartok csak, hogy Liu Kao nem fog békén  
hagyni téged. Ki kell eszelnünk valami jó tervet a jövőre.

–  Itt  hagyom én a  császár  szolgálatát  –  robbant  ki  Kis  Generális  –,  és  leszámolok  evvel  a  
bitanggal!

– Nem számítottam arra, hogy haragra fordul a hála az asszonyban – mondta Jókorjött Eső –, és 
elveret férjével. Már majdnem megmondtam, ki vagyok, de féltem, hogy megtudják Anyagondja 
dolgát, ezért mondtam hamis nevet. Liu Kao, arcátlanságában, megtett volna jüncsengi tigrisnek, 
úgy szekereztetett  volna  be a  tartományi  mandarinhoz,  mint  a  tisztaszellőhegyi  rablók vezérét! 
Akkor pedig menten darabokra vagdaltak volna! Ha nem szabadítasz ki, öcsém, nem moshattam 
volna ki magam, még ha rézből lett volna a szám, és vasból a nyelvem!

– Én azt gondoltam – bosszankodott Kis Generális –, hogy a mandarin, iskolázott ember lévén, 
könyörülettel lesz saját nemzetségbelije iránt, ezért írtam a neved Liu Csengnek. Ki gondolta volna, 



hogy nincs benne semmi emberség? No de hogy megszabadultál, most már rendben van minden.

–  Tévedsz,  bölcs  öcsém!  –  emelkedett  fel  egy  kissé  Jókorjött  Eső.  –  Megmentett  ugyan 
vitézséged, de azért meg kell még gondolnunk, mi lesz. „Ha eszel, vigyázz, hogy félre ne nyeljél, s 
ha mész, óvakodj, hogy el ne essél!”… tartja a mondás. Elragadtál engem a keze közül mindenki 
szeme láttára,  s  amikor  nyomban  embereket  küldött  utánam,  úgy rájuk  ijesztettél  ugyan,  hogy 
megszaladtak, de azt hiszem, nem fogja ennyiben hagyni! Biztosan írni fog az ügyben neked! A 
legjobb lesz, ha még ma este odábbállok a tisztaszellőhegyi táborba, ott húzom meg magam. Te 
meg  holnap  vitatkozgass  az  ügyemről,  hogy a  végén  ne  legyen  belőle  más,  mint  egy hivatali 
összezördülés katonai és polgári hatóság között. Ha ő még egyszer el találna fogni engem, akkor 
már többé szóval meggyőzni nem tudod!

– Nekem csak vakmerőségem van – pironkodott Kis Generális –, nem látok olyan messzire, mint 
te, bátyám. Attól tartok azonban, hogy súlyosak a sebeid, nem tudsz majd menni!

–  Semmi az! – legyintett Jókorjött Eső. – A dolog sürgetős, engem vitetni körülményes lenne, 
elmegyek a hegyig magam is. – Bekenték hát sebeit gyógyírral, flastromot raktak rá, ivott-evett, s 
mikor leszállt az este, holmiját hátrahagyva, elindult fel a hegyre. Két vitéz kísérte a város kapujáig.

Liu Kao mandarin közben kénytelen volt tapasztalni, hogy szállingóznak ám haza egyenként a 
kiküldött emberek, és nagyban mesélik:

– Micsoda vitéz Kis Generális! Nem mert volna senki sem a nyila elé állni!

–  Úgy süvöltött  a  nyila,  akár  a  hullócsillag!  –  tódította  a  két  vívómester.  –  Persze  hogy a 
közelébe se férhettünk!

Liu Kao azonban nemhiába volt mandarin, agyafúrt ember volt, ki is főzte nyomban a tervet:

„Ha már megszabadította azt az embert – hányta-vetette magában a dolgot –, egészen bizonyos, 
hogy még az éjjel elmenekíti a tisztaszellőhegyi táborba, holnap meg idejön alkudozni velem, hogy 
húzza az, időt. Ha aztán a felső hatóság elé is vinném az ügyet, ott már nem lenne belőle más, mint 
a  szokásos  nézeteltérések  egyike  a  polgári  és  a  katonai  hatóság  között.  Hogy  tudnám  végleg 
elintézni? Megvan! Kiküldök még az éjjel húsz-harminc katonát az útra, hogy álljanak lesbe. Ha 
szerencsésen kézre kerítik a fickót, idehaza szép titokban elzáratom, s nyomban üzenetet küldök a 
tartományi katonai felügyelőnek, hogy jöjjön és fogassa el Hua Jungot is. Akkor aztán vége mind a 
kettőjüknek! – vigyorgott elégedetten. – Csupán az én kezemben lesz akkor Tisztaszellő Erőssége, 
nem kell többé ezzel a fickóval mérgelődnöm.”

El is küldött rögtön húszegynéhány embert lándzsával, fütykössel, hogy induljanak azonnal ki az 
országútra.  A második őrség idejére már meg is jöttek, hozták magukkal Jókorjött Esőt, gúzsba 
kötve.

–  Nem menekültél  a kezem közül  mégse!  – fogadta a mandarin a  foglyot  nagy örömmel.  – 
Csukjátok el a hátsó udvarba, de egy szót se róla senkinek! – Tüstént megírta a vádolóleveleket, és 
még  az  éjjel  elküldte  két  bizalmas  emberével  Csingcsouba.  Másnap  Kis  Generális,  abban  a 
meggyőződésben,  hogy  barátja  biztonságban  megérkezett  a  tisztaszellőhegyi  táborba,  odahaza 
üldögélt békésen, s elégedetten állapította meg: „Megnézem majd, mi van vele!” – de aztán nem 
törődött a dologgal. Nem hozta szóba az ügyet Liu Kao sem.

Közben  a  csingcsoui  mandarin  éppen  elfoglalta  székét  hivatalában,  hogy  az  ügyekkel 
foglalkozzék. A mandarinnak kettős családi neve és kettős személyneve volt: Mu-zsung Jen-tának 
hívták,  az  uralkodó  Huj-cung  császár  első  kegyencnőjének  volt  a  bátyja.  Húga  hatalmára 
támaszkodva,  korlátlan  úr  volt  Csingcsouban.  Zsarolta,  szipolyozta  a  népet,  de  csalta  tulajdon 



hivatali társait is, nem riadt vissza semmitől. Éppen hazafelé indult volna, hogy reggelizzék, amikor 
megérkezett Liu Kao vádolólevele.

– Hua Jung érdemes főhivatalnokok ivadéka – mondta megdöbbenve a levél elolvasása után –, 
hogy állhatott össze a tisztaszellőhegyi betyárokkal? Nem kicsiny vétség ez, de vajon igaz-e?

Üzent  azonnal  a  katonai  felügyelőért,  Huang  Hszinért,  hogy  induljon  azonnal  Tisztaszellő 
városába.

Ez a Huang Hszin igen járatos volt a hadi művészetekben, és mert igen nagy volt a tekintélye 
Csingcsouban, úgy is nevezték, hogy Háromhegy Ura. A Csingcsou hatósága alatt levő területen 
volt  ugyanis három gonosz hírű hegy: a Tisztaszellőhegy az első,  a másik a Kétsárkányhegy,  a 
harmadik pedig a Barackvirághegy, rablók, betyárok menedéke mind a három. Huang Hszin nagy 
fennhéjázásában nevezte el magát a Háromhegy Urának, mert azzal dicsekedett, hogy egyhamar 
kézre keríti mind a hármon az összes betyárokat.

Átvevén a parancsot a mandarintól, Huang Hszin kiválasztott maga mellé ötven markos katonát, 
páncélt öltött,  lovára pattant, s felkötvén halált osztó kardját,  vágtatott még az éjjel Tisztaszellő 
Várába,  Liu  Kaóhoz.  A mandarin  már  jött  elébe,  hogy  nagy  szívességgel  tessékelje  a  hátsó 
szobákba,  s  az  üdvözlés  után  bort,  lakomát  hozatott.  Jól  tartotta  persze  a  vitézeket  is.  Aztán 
előhozatta Jókorjött Esőt.

–  Nincs  is  szükség  kihallgatásra!  –  intett  Huang  Hszin.  –  Még  az  éjjel  ácsoljátok  össze  a 
rabszállító szekeret s dugjátok bele ezt a fickót!

Nyomban vörös selymet tekertek Jókorjött Eső fejére, abba papírzászlót tűztek azzal a felírással: 
„Csang Szan, a jüncsengi tigris, a tisztaszellőhegyi rablók vezére.”

Jókorjött Eső már nem is tiltakozott, hagyta, hogy csináljanak vele, amit akarnak.

– Tudja Hua Jung – fordult Huang Hszin Liu Kaóhoz –, hogy elfogattad ezt a Csang Szant?

–  A második  őrség  idején  kerítettük  kézre  –  vigyorgott  elégedetten  a  mandarin  –,  s  rögtön 
elrejtettük itt a házban. Hua Jung azt hiszi, hogy megmenekült, ül otthon gyanútlanul.

– No, akkor könnyű dolgunk lesz! Rendezz holnap egy nagy lakomát a főhivatali csarnokban, de 
álljanak  készen  lesben  vagy  negyvenen-ötvenen.  Én  meg  elmegyek  Hua  Jung  házához,  és 
meghívom őt,  mondván: „Mu-zsung mandarin úr hírét  vette,  hogy nem értetek egyet,  te meg a 
polgári hatóság, elküldött engem, hogy egy kis bor mellett lelketekre beszéljek.” Amint becsaltuk őt 
a lakomára, ha földhöz vágom a csészém, az lesz a jel, akkor tegyétek rá a kezeteket. Viszem aztán 
be őt is a tartományba. No, mit gondolsz erről?

–  Messzetekintő elmével rendelkezel, nagyuram! – állapította meg Liu Kao elragadtatással. – 
Olyan ez, mint amikor már cseberben a teknőc, kézzel is kiveheti az ember!

Így állapodtak meg aznap éjjel a haditervben. Másnap meg a hivatali épületben bal- és jobboldalt 
a  függönyök  mögött  lesbe  állították  a  katonákat,  a  csarnokban  magában  pedig  megterítettek 
lakomára. Reggeli után Huang Hszin lóra ült, és két-három kísérővel ment Hua Junghoz.

– Mit akarnak? – kérdezte Kis Generális a vendéget bejelentő katonát.

– Csak annyit mondtak, hogy Huang felügyelő úr óhajtja tiszteletét tenni.

Kis Generális a vendég elé sietett. Huang Hszin leszállt lováról, s amint a házigazda bevezette a 



csarnokba és tisztelegtek egymás előtt, helyet foglalt.

– Mi ügyben jöttél, felügyelő uram? - kérdezte Kis Generális.

– A tartományi mandarin parancsolta meg, mondván: „Tisztaszellő Várában valami összeütközés 
van a katonai meg a polgári mandarin között, nem tudom, miért. Attól tartok, hogy közügy válik az 
egyéni ellenségeskedésből, ezért elküldelek hozzájuk, hogy asztal mellett barátságosan beszélj  a 
lelkükre.” Már vár is a lakoma minket a csarnokban, csak te hiányzol még, hogy elgyere.

–  Nincs  énnekem  semmi  bajom  Liu  Kaóval  –  mosolyodott  el  Kis  Generális.  –  Hiszen  a 
felettesem  is  volna!  Csak  éppen  mindig  hibát  keres  bennem!  Nem  gondoltam  volna,  hogy  a 
tartományi mandarin őuraságát is felriogatja vele, meg téged is idefáraszt, felügyelő uram! Nem is 
tudom, hogyan tegyem ezt jóvá!

–  A tartományi  mandarin csak téged tart  embernek! – súgta oda Huang Hszin.  – Ha kardra, 
fegyverre kerül a dolog, mi hasznát venni neki, egy polgári mandarinnak? Bízd csak rám a dolgot!

– Hálásan köszönöm túláradó jóságodat, felügyelő uram – hálálkodott Kis Generális. Azzal lóra 
kaptak  mind a  ketten,  és  mentek  a  lakomára.  Huang Hszin  kézen fogva vezette  Hua Jungot  a 
csarnokba. Liu Kao már várta őket. Letelepedtek. Huang Hszin bort parancsolt. Kis Generális lovát 
közben elvezették, de a kaput is becsukták, ő azonban nem sejtett semmit. Huang Hszint magafajta 
becsületes katonának gondolta, minden gonosz szándék nélkül valónak.

– A tartományi mandarin úr – fordult Huang Hszin, csészével a kezében, először Liu Kaóhoz –, 
tudomást szerezvén arról, hogy egyenetlenség van közöttetek, igen aggódik szívében. Elküldött hát 
engem, hogy beszéljek a fejetekkel. Remélem, válaszotokkal a felséges udvar meg lesz elégedve, s 
ha újra akad ilyesmi, el tudjátok majd intézni magatok között.

– Én, együgyű kis hivatalnok forgatta a szemét Liu Kao csak éppen hogy valami keveset értek a 
törvényekhez,  de  az  igazán  nem  való,  ilyen  aggodalomba  keverni  a  tartományi  mandarin  úr 
őkegyelmességét. Nem volt miközöttünk semmi vita, összetűzés, valami külső ember ferdíthette el 
így a dolgot.

– Remek! – kacagott Huang Hszin, majd a második pohárral Kis Generális felé fordult: – Ha Liu 
Kao úr így mondja, akkor valószínűleg valami henyélő fecsegő kelthette ezt a hírt! Hadd kínáljalak 
meg a pohárral!

Kis Generális átvette a csészét, és felhajtotta.

– Kegyeskedjék most a csészét, felügyelő uram, fenékig üríteni, fáradsága fejében! – emelt fel 
egy csészét vigyorogva Liu Kao.

Huang Hszin elfogadta a csészét s körülpillantott. Csendben tíz-húsz katona lépett négy felől a 
csarnokba.  Földhöz vágta  a  boroscsészét.  Kétoldalt  a  függönyök mögül  hangos  harci  kiáltással 
rontott elő negyven-ötven markos katona, s Kis Generálist leteperték.

– Kötözzétek meg! – parancsolta a felügyelő.

– Mit vétettem? – küszködött elfúló hangon a megtámadott.

–  Még te mersz kiáltani? – kacagott Huang Hszin. – Hát az nem vétek, hogy összejátszván a 
Tisztaszellőhegy rablóival, fellázadtál a felséges udvar ellen? Köszönd régebbi jóhírednek, hogy 
nem fogattam el a családodat is!



– Bizonyítsd be! – kiáltotta Kis Generális.

– Még bizonyítékot adjak neked? Nem művelek én veled semmi igaztalanságot, megmutatom én 
neked mindjárt azt a valóságos rablót, akit rejtegettél. Őrség! Hozzátok elő!

Begördült a csarnok elé a rabszállító szekér, papírzászlóval, benne a vörös fejkendős rabbal. Kis 
Generális, amint meglátta barátját, csak bámulta hitetlen szemmel, tátott szájjal, a szó is megakadt a 
torkán.

– Én különben bele se ártottam magam, a vádlód Liu Kao úr!

– Nem igaz! – kiáltotta kétségbeesetten Kis Generális. – A rokonom ő, Jüncsengből, erőszakkal 
akarta csak megtenni rablónak! De majd a felsőbb hatóság előtt tisztázzuk a dolgot!

–  Ha neked is ez a véleményed, akkor beviszlek benneteket a tartományi székhelyre, ott majd 
tisztázhatod magad! – mondta Huang Hszin, azzal egy század katonát kért Liu Kaótól a foglyok 
kíséretére.

– Elfogattál, felügyelő uram – fordult Kis Generális nagy haraggal Huang Hszinhez –, de majd 
az udvar előtt elválik, melyikőnknek van igaza! Tekintsd, hogy én is katona vagyok, akárcsak te, 
hadd üljek a rabszállító szekérbe így, vitézi ruhában!

–  Azt lehet.  Jön velünk különben Liu Kao úr is,  hogy tisztán láthassunk az ügyben, nehogy 
méltatlanul tegyünk kárt valakiben.

Huang Hszin és Liu Kao lóra pattant, a felügyelő ötven embere közrefogta a rabszállító szekeret,  
felsorakozott a kísérő század, és elindultak Csingcsou felé.

Mit hozott a sors?

Tűzvész fergetegében pusztulnak százával házak, emberek,
Csatabárd s kardok éle irt ki ezerszám nyomorult életeket.

Mert hát

Bajba jutsz, hogyha bajt keressz, ne csodáld hát,
Másnak ha ártsz és te látod végül kárát.

Hogy aztán hogy s miképp menekült meg Jókorjött Eső, azt majd más alkalommal halljátok meg.



A HARMINCHARMADIK FEJEZET

amelyben Háromhegy Ura nagy viadalba keveredik
Csingcsou útján,

Mennydörgés Tüze pedig éjjel bolyong a feldúlt
házak között

Ott tartottunk, hogy Huang Hszin felpattant lovára, kezébe ragadva kardját, a Sír Kapuját. Liu 
Kao úr is lóra szállt,  harci öltözékben, kétágú szigonyát szorongatva. A száznegyven, százötven 
katona  mindegyike  bojtos  lándzsát,  buzogányt,  fütyköst  markolt,  rövid  tőrt,  éles  kardot  kötött. 
Megdördültek  kétszer  a  dobok,  megkondultak  egyszer  a  gongok,  s  vitték  Jókorjött  Esőt  Kis 
Generálissal  Csingcsou felé.  Elhagyta  már  a  menet  Tisztaszellő  városát.  Alig  mentek  harminc-
negyven mérföldet, egy nagy erdőt pillantottak meg maguk előtt. Ahogy egy hegyszoroshoz értek, 
az egyik elöl menetelő katona felkiáltott:

– Ott, a fák között leselkedik valaki! – mutatott arrafelé. Megállt a sereg.

– Miért nem mentek? – kiáltott Huang Hszin, lova hátáról.

– Az erdőből les ránk valaki! – felelték a katonák.

– Ne ügyeljetek rá! Előre! – parancsolta a vezér.

Ahogy  azonban  beértek  az  erdőbe,  húsz-harminc  hatalmas  gong  dördült  meg  egyszerre.  A 
katonáknak inukba szállt a bátorságuk. Már menekültek volna.

– Megálljatok! – kiáltott rájuk harsányan Huang Hszin. – Sorakozz! Te meg, Liu úr, vigyázz a 
foglyokra!

– Csak az ég mentsen meg minden bajtól! – fohászkodott Liu úr halálos félelmében. – Ajjajjaj! 
Mentsetek meg, százezer szutrá-k meg összes buddhák! – Olyan is volt az arca az ijedségtől, akár a 
jóféle tök, hol elkékült, hol elsárgult.

Huang Hszin azonban kemény katona volt, nem ijedt meg az árnyékától. Megcsapkodta lovát, és 
előrevágtatott. Ahogy azonban körülnézett, hát azt látta, hogy az erdőből négyfelől vagy négyszáz-
ötszáz  betyár  vonul  feléjük  csatarendben,  hatalmas,  öles  termetű  legények,  gonosz képpel,  vad 
pillantásokkal.  Fejükön veres  turbán,  testükön selyemköntös,  éles  kard  az  oldalukon,  lándzsa  a 
kezükben, s máris körülkerítették seregét. Az erdőből három derék vitéz ugratott elő. Kékbe volt 
öltözve az egyik, zöldbe a másik, veresbe a harmadik. Aranyszvasztikás fejkendő mindhármuk fején, 
derék  kard  az  oldalukon,  lándzsa  a  kezükben.  Elállták  az  útját.  Jen  Sun  volt  a  középső,  a 
Selymesszőrű Tigris, legelöl Kurtalábú Tigris jött, Vang Jing, hátul pedig Fehérképű Ifiúr, Cseng 
Tien-sou. Odakiáltottak neki:

– Aki utasember, mind álljon meg itten, és fizessen meg háromezer aranypénzt, akkor mehet csak 
át!

– Hogy nincs bennetek semmi becsület, fickók! – dühöngött Huang Hszin torkaszakadtából. – A 
Háromhegy Ura áll előttetek!

– Lehetsz te akár tízezer hegy ura is – kiáltotta vissza a három vezér, ahogy jól szemügyre vették 
–, akkor is megfizeted a vámot, különben tovább nem engedünk!



– Hivatalos ügyben járok, katonai felügyelő vagyok! Hogyan lenne vámra pénzem?

–  Lehetsz te nekünk akármicsoda felügyelő! Még ha a császári Csao család valamelyik tagja 
szerencséltetne bennünket, a háromezer aranyat az is le kell hogy fizesse! Ha nincs pénzed, állíts 
kezest, megvárjuk, amíg kiváltod!

–  Bitang  latrok,  hogy  merészkedtek  így  arcátlankodni!  –  gyúlt  haragra.  Huang  Hszin,  és 
parancsot adott: verjék meg a dobokat, döngessék meg a gongokat. Lovát megcsapdosva, kardját 
táncoltatva, Selymesszőrű Tigrisnek rontott. A három vezér nekiszegezett lándzsával egyszerre várta 
a támadást. Huang Hszin látta, hogy hárman támadnak ellene, azért is nekik ment, összecsapott 
velük vagy tízszer, de hiába, nem bírt egymaga hármuk ellen. Sőt, hogy Liu Kaót is körülfogták, 
előremenni  nem tudott,  s  látva,  hogy rosszul  üt  ki  a helyzet,  már  futásra  vette  volna a  dolgot.  
Félvén,  hogy  foglyul  ejtik,  és  csorba  esik  vitézi  hírnevén,  nagy  dobogással  mégis  visszafelé 
fordította lovát és menekült. A három vezér nekiszegezett lándzsával utána. Huang Hszin azonban, 
odahagyva seregét, nekieresztett kantárszárral visszavágtatott Tisztaszellő városába.

A sereg, látván, hogy vezérük megfutott, rémült kiáltozással hagyta ott a rabszállító szekeret, s 
menekült  a  négy  égtáj  felé.  Liu  Kao  is,  látván  a  végveszélyt,  rávert  volna  már  lovára,  hogy 
meneküljön. De éppen mikor ugrott volna már a ló, egy betyár hurkot vetett a nyakába. Felfordult a 
paripa,  maga alá  temette  lovasát.  A betyárok rárohantak  Liu  Kaóra,  s  felnyitották  a  rabszállító 
szekereket. Kis Generális már kitört a ketrecből, amelybe zárták, leszaggatta kötelékeit, s rohant 
szétverni a másik szekeret, hogy kiszabadítsa Jókorjött Esőt is. A betyárok lerángatták a ruhát Liu  
Kaóról, és nagy sebten Jókorjött Esőre adták. Felültették az elfogott mandarin lovára, s kísérték fel 
a  várba.  A  három  vezér  meg,  Kis  Generálissal  együtt,  közrefogta  az  anyaszült  meztelenre 
vetkőztetett mandarint, és úgy indult hazafelé.

Az történt,  hogy a három vezér,  mivel  nem kapott  hírt  Jókorjött  Esőről,  beküldte  a  városba 
néhány ügyes emberét. Azok a városban puhatolózva, meghallották, hogyan beszélik az emberek: 
„Arra a jelre, amikor Huang Hszin felügyelő földhöz vágta csészéjét, megfogták Kis Generálist, 
Jókorjött Esővel együtt rabszekérbe ültették, és viszik őket Csingcsouba.” Mikor a három vezér ezt 
meghallotta, rögtön lóra ültek, s rohantak az embereikkel az országútra, hogy elibük álljanak, a 
mellékutakra is őrszemeket állítottak. Így mentették meg a két jó vitézt, és fogták el Liu Kaót.

Éjjel  értek  fel  a  hegyre,  a  második  őrség  körül  járt  az  idő.  Összegyűltek  valamennyien  a 
tanácskozócsarnokban. Jókorjött  Esőt és Kis Generálist  a középre ültették,  a három vezér velük 
szemben foglalt helyet. Bort és ételt hoztak, falatozni kezdtek.

– Fiacskáim – adta ki a parancsot népének Selymesszőrű Tigris –, egyék-igyék mindenki kedve 
szerint!

– Nem is tudnám, hogy viszonozzam nagy jóságtokat – hálálkodott Kis Generális a három vezér 
előtt  –,  hogy ti,  három bajnok, megmentettétek életemet  bátyátokéval együtt,  s  bosszút álltatok 
helyettünk. Feleségem és húgom azonban még a városban maradt. Félek, Huang Hszin elfogatja 
őket! Hogyan lehetne őket megmenteni?

– Ne aggódj, parancsnok uram – nyugtatta meg a fővezér –, nem mer Huang Hszin hitvesedhez 
nyúlni.  Ha meg mégis  fogságba akarná vetni,  csak ezen az úton kell  elhaladnia.  Holnap pedig 
öcséimmel együtt lemegyünk a hegyről, és felhozzuk ide húgoddal együtt.

Rögtön menesztett is egy betyárt, hogy induljon a városba, kémlelje ki, mi történik Hua Jung 
háza táján. Kis Generális meghatva mondott köszönetet.

– Hozzátok elibém Liu Kaót! – rendelkezett Jókorjött Eső.



– Kössétek a vezéri oszlophoz – rendelkezett a fővezér –, hadd vágjuk ki a szívét, hasítsuk ki 
máját bátyánk örömére!

– Magam kezével hasítom ki a bitangot! – kiáltott fel Kis Generális.

–  Te bitang! – förmedt rá Jókorjött Eső Liu Kaóra. – Nem tettem volna neked semmi rosszat,  
mert nem volt köztünk semmi viszály, miért adtál hitelt ostoba asszonyodnak? Miért akartál ártani 
nekem? Mit tudsz most mondani, hogy a kezünk között vagy?

– Mire való ez a faggatás, bátyám? – vágott közbe Kis Generális. Egyetlen vágással felhasította a 
mandarin mellkasát, s kitépve szívét, letette Jókorjött Eső elé. A betyárok eltakarították a holttestet.

– Megöltük hát ezt a harács, bitang gazembert – mondta Jókorjött Eső –, de él még az a szajha  
felesége, nem elégült ki még haragom!

– Légy nyugton, bátyám – mondta Kurtalábú Tigris csendesen, holnap lemegyek érte, de most 
aztán engedd át nekem saját használatra!

–  Nagyot derültek ezen a vitézek. A borozgatás végeztével nyugovóra tért mindenki, másnap 
reggel aztán tanácsot ültek, hogyan vegyék meg Tisztaszellő városát.

– Sokat nyargalásztatok tegnap, fiacskáim – döntötte el a fővezér pihenjünk ma, nem késünk el 
vele holnap reggel se.

– Úgy látom én is, hogy igazad van! – helyeselt Jókorjött Eső.  –  Pihenjenek meg az emberek, 
erősödjenek meg a lovak, nem sürgős a dolog.

Azt  most  nem beszélem el,  hogyan készült  fel  a  támadásra  a  betyárok serege.  Arról  szólok 
inkább,  hogy  Huang  amint  visszatért  sebes  vágtában  Tisztaszellő  városa  várába,  azon  módon 
fellármázta a katonaságot, s szigorú őrséget rendelt a falakra mindenfelé. Utána hosszú levelet írt a 
történtekről, s két emberrel nyargalvást küldte Mu-zsung mandarinhoz Csingcsouba. A mandarin, 
megtudván, milyen sürgős az ügy, nyomban még az éjjel hivatalába sietett, s elfoglalván helyét, 
hüledezve olvasta a levelet. Csak ennyi állt benne:

Hua Jung fellázadván, összeszövetkezett Tisztaszellőhegy betyáraival, Tisztaszellő Erőssége nem  
védhető már! Sürgős a veszély, küldjetek jó vezért a vidék védelmére!

A mandarin meghökkenésében tüstént elküldött egy embert Csin Ming ezredesért, a tartomány 
katonai parancsnokáért, hogy azonnal jöjjön megtanácskozni a súlyos hadi helyzetet. A parancsnok 
a  hegy  mögül,  Kajcsouból  származott.  Hirtelen,  hamar  lobbanó  ember  volt,  szava,  akár  a 
mennydörgés, azért is hívták csak Mennydörgés Tüzének. Katonák, tisztek voltak ősei véges-végig. 
Farkasfogú buzogányát ha emelte, nem bírt vele bátorságban tízezer férfi sem. Ahogy meghallotta 
az üzenetet, sietett a mandarinhoz. Az üdvözlések után a mandarin szótlanul nyújtotta át Huang 
Hszin levelét.

– Igen elpimaszodtak már ezek a veres kobakú rablók! – kiáltotta dühösen Mennydörgés Tüze. – 
Ne aggódj, hercegem! Akármilyen tehetetlen is vagyok, csak elindulok a sereggel, s ne is láss többé, 
ha nem kerítem kézre őket!

– Ha késlekedsz a sereggel, meglehet, hogy a város a kezükbe kerül!

– Hogy is mernék késlekedni? Még az éjjel riadót veretek, s hajnalra indulunk!

A mandarin nagyon megörült ennek. Gyorsan bort, húst, száraz élelmet szedetett össze, hogy 



vigyék a várfalon kívül táborozó csapatoknak. Mennydörgés Tüze alig bírt dühével, hogy megtudta 
Kis Generális lázadását. Dúlva-fúlva ugrott fel lovára, s vágtatott hivatalába. Ott összeállított egy 
lovasszázadot, négy század gyalogost, s elrendelte, hogy azonnal sorakozzanak a városon kívül. A 
mandarin  pedig  a  városfalon  kívüli  kolostorban  húsosgombócokat  főzetett,  bort  melegíttetett. 
Minden katona kapott három nagy csésze bort, két húsosgombócot és egy font főtt húst. Amikor 
éppen elkészültek ezzel, akkor látták, hogy lovasok jönnek a városból nagy vörös hadi zászlóval, 
amelyre fel volt írva, hogy: „Csin ezredes, a gyalogsági és lovassági erők parancsnoka.” Látta Mu-
zsung Jen-ta mandarin, hogy Mennydörgés Tüze teljes fegyverzetben vágtat elöl, párja sincs vitéz!

Az  ezredes,  meglátván  a  mandarint,  ledobta  kantárszárát  csatlósának,  rákiáltott,  hogy  fogja 
fegyvereit, leugrott lováról, és tisztelgett a mandarin előtt. Az viszonozta az üdvözlést, és borral 
kínálta:

– Járj szerencsével, térj vissza mielőbb győzelmi dallal! – mondta neki.

Ágyúdörgés  adott  jelt  az  indulásra.  Mennydörgés  Tüze  búcsút  vett  a  mandarintól,  felpattant 
lovára,  és  elindította  a  sereget  Tisztaszellő  Erőssége  felé.  Délkeletre  volt  Tisztaszellő  városa 
Csingcsoutól,  előbb egyenest  délnek haladva megközelítette  az út  a hegyet,  majd pedig a  hegy 
északi oldalán kis ösvényen kellett átkelni.

Tisztaszellőhegyen  a  lesben  álló  betyárok  persze  észrevették  a  sereg  közeledtét,  s  szaladtak 
jelentést  tenni.  A  jó  vitézek  fenn  a  táborban  éppen  azon  tanakodtak,  hogyan  vegyék  meg 
Tisztaszellő Erősségét, amikor jelentették:

– Jön Mennydörgés Tüze nagy sereggel!

Megrettenve néztek egymásra, de Kis Generális megszólalt:

– Ne féljetek egy cseppet sem, vitéz társaim! „Ha veszélyben a vitéz, ördöggel is szembenéz!” – 
így van ez régtől. Egyenek, igyanak csak a betyárok bőven, aztán bízzátok rám a többit:  előbb 
erővel, aztán meg csellel… így meg így, jó lesz?

–  Remek terv! – hagyta helyben Jókorjött Eső. – Így teszünk. – Ők ketten ki is dolgozták a 
haditervet,  és meghagyták sorra a betyároknak, hogy készüljenek fel.  Kis Generális  kiválasztott 
magának egy jó paripát, vértet, íjat, lándzsát, s várta, mikor jő el az ideje.

Mennydörgés Tüze elvezette seregét Tisztaszellőhegy alá, s ott, a hegytől vagy tíz mérföldnyire, 
elsáncolta  magát.  Másnap,  az  ötödik  őrség  idejére  reggelit  főzetett,  jóllakatta  katonáit.  Aztán 
elsüttette az ágyút, és elindult a sereggel fel a hegynek. Ott kikeresett egy tágas, szabad térséget, 
hadirendbe állította seregét, és megverette a dobokat. Mennydörgő gongszó felelt rá a hegyről, s 
vágtató  lovasok  bukkantak  fel  előttük.  Mennydörgés  Tüze  megállította  lovát,  és  megragadta 
farkasfogú buzogányát. Ahogy jobban megnézte a közeledőket, hát egy csapat lovas betyárral Kis 
Generális vágtatott feléje. Ahogy a hegyoldalba értek, csatarendbe álltak. Kis Generális, magasba 
emelve lándzsáját, hangos szóval üdvözölte az ezredest, de az rárivallt:

–  Hua Jung,  tábornokok ivadéka,  nemes császári  tiszt!  Várparancsnok lettél,  egész vidéknek 
parancsoltál,  szép fizetést  kaptál  az országtól,  mi hiányzott  neked? De te  latrokkal  álltál  össze, 
fellázadtál a császár ellen! Azért jöttem, hogy elfogjalak! Ha leszállsz lovadról s megadod magad, 
talán elkerülöd, hogy kezed-lábad börtönben rohadjon!

–  Hallgass ide,  ezredes uram! – nevetett  Kis Generális. – Mit gondolsz,  mért lázadtam fel a 
felséges  udvar  ellen?  Liu  Kao,  az  a  gazember,  gonosz  indulatában hivatalos  hatalmával  akarta 
kitölteni rajtam aljas bosszúját, úgy, hogy ha volt is családom, oda nem menekülhettem, ha volt is  
hazám, menedéket benne nem leltem, ide kellett szöknöm, hogy megmenekülhessek! Vizsgáld meg 



ügyemet, ezredes uram, és adj menedéket!

–  Ha  nem szállsz  le  lovadról,  és  nem adod  meg  magad  kényre-kegyre  –  kiáltotta  dühösen 
Mennydörgés Tüze –, mit várhassak akkor tőled? Virágos szavaiddal, fortélyos beszédeddel csak a 
sereget bujtogatnád, ugye? – s kiadta a parancsot, hogy doboljanak riadót, s ezzel megforgatva feje 
fölött farkasfogú buzogányát, nekirontott Kis Generálisnak.

– Hej, Mennydörgés Tüze! – nevetett tovább ellenfele. – Nem ismersz könyörületet a jóravaló 
emberrel szemben? Megemlékezvén főtiszt voltodról, gondolhatod, hogy igen tartok tőled!

Azzal  nekieresztve  lovát,  előrecsapott  lándzsával  rontott  az  ezredesnek.  Összecsapott  a  két 
bajnok negyvenszer-ötvenszer, de csak nem győzött egyikük sem, nem maradt alul egyikük sem. 
Kis Generális a sok összecsapás után félreugratta lovát, s elvágtatott le a hegyen egy kis ösvényen. 
Mennydörgés Tüze teljes dühével utána. Kis Generális egyszerre csak a nyeregkarikára akasztotta 
lándzsáját, kantárszárát a nyereggombra vetette, megmarkolta baljával íját, jobbjával pedig nyilat 
húzott  elő.  Megfeszült  az  íj,  ahogy Kis  Generális  hátrafordult  a  nyeregben,  elsuhant  a  vessző, 
egyenest az ezredes fejének. Leverte sisakjáról a veres bokrétát. Megrettent Mennydörgés Tüze a 
figyelmeztető  lövésre,  nem  mert  már  tovább  menni.  Visszafordította  lovát,  neki  a  betyárok 
seregének, fel a hegyre. Kis Generális másik útra vágott át közben, visszavágtatott a táborba.

„Milyen arcátlan ez a pimasz lator!” – dühöngött magában az ezredes, ellenfele elmenekültén. 
Megverette  a  dobokat,  gongokat,  s  elindult  fel  a  hegynek.  Katonái  hadirendben,  hangos  harci 
kiáltásokkal rohanták meg a hegyet, elöl a gyalogosok. Három hegyen haladtak már át, amikor a 
hegyről egyszerre csak fatörzsek,  ágyúgolyók,  szurkos fazekak, olvasztott ólom zúdult a nyakuk 
közé.  Negyven-ötven  ember  elesett,  a  többi  kénytelen  volt  visszavonulni.  Mennydörgés  Tüze 
tajtékzott haragjában. Körbe vezette seregét a hegyen, hogy másik utat keressen felfelé. Jártak körbe 
a hegyen úgy délig,  amikor a nyugatra eső hegyen gongok zengése közben veres zászlós sereg 
bukkant ki az erdőből. Az ezredes arrafelé fordította lovát, és nekik vágtatott,  amikor egyszerre 
elhallgattak a gongok, eltűntek a zászlók. Az út sem volt rendes országút, csak a cserjésbe vágott 
ösvény, ez is bedöntve fákkal, keresztül-kasul, úgy, hogy nem lehetett menni rajta.

Mennydörgés Tüze éppen parancsot adott, hogy tisztítsák meg az utat, amikor jelentette egyik 
katonája:

– A keleti hegyről gongszó hallatszik, veres zászlós sereg közeleg.

Az ezredes vágtatva rohant  át  seregével a keleti  hegyre,  de már elhallgattak a gongok, nem 
voltak a zászlók semerre. Kereste megint az utat mindenfelé, de az ösvények erre is mindenfelé el 
voltak torlaszolva fatörzsekkel.

– Gongszó hallatszik a nyugati hegyről! – jelentette ismét az egyik őrszem. – Jönnek megint a 
veres zászlók!

Mennydörgés Tüze megcsapkodta lovát, és most arra vágtatott serege élén, de az ellenség megint 
csak eltűnt, mintha föld nyelte volna el. Az ezredes fogát csikorgatta tehetetlen dühében. Amint ott 
dúlt-fúlt  a nyugati  hegy oldalában,  a  keleti  hegyről  megint  dübörgő gongszó remegtette  meg a 
földet. Hamar neki a sereggel, vágtattak oda lélekszakadva – sehol senki. Mennydörgés Tüzének a 
keblét csak úgy feszítette a harag, hajtotta embereit, hogy keressenek utat, amikor megint a nyugati 
hegyről hallatszott harci lárma. Egekig hányta az ezredest tehetetlen dühe, s megint visszafordult 
seregével, de ahogy odaért s körülnézett a hegyről, nem talált megint senkit. Most már kétoldalt 
indította el seregét a hegyek oldalában, úgy kerestette velük az utat.

– Nem jó út ez egyik se – szólalt meg egy katona a seregből. – Délkeletnek van az országút, azon 
lehet csak feljutni a hegyre. Arra kéne menni, mert még elveszünk itt a nagy keresgélésben.



– Ha arra visz az út – kiáltotta az ezredes –, még az éjjel elérjük őket! – Nekiindította a sereget 
délkeletnek.

Estére hajlott már az idő, elfáradtak az emberek is, a lovak is az összevissza menetelésben. A 
következő  hegy lábához  érve,  már  éppen  tábort  vertek  volna,  hogy vacsorát  főzzenek,  amikor 
fáklyák  lobbantak  fel  a  hegytetőn,  s  gongszó  hallatszott.  Mennydörgés  Tüze  féktelen  dühében 
negyven-ötven lovassal nekivágott a hegynek. A fák közül nyílzápor vágott közébük, többen sebet 
kaptak. Az ezredes mit tehetett egyebet, visszafordította lovát, s kiadta a parancsot, hogy főzzék 
csak a vacsorát. Éppen megrakták a tüzet, amikor a hegyen ismét vagy nyolcvan-kilencven fáklya 
tüze  ütötte  meg  szemüket,  s  süvöltő  szél  támadt.  Az  ezredes  éppen  rohamra  vezényelte  volna 
seregét arrafelé, de a fáklyák egyszerre kialudtak. Fent volt ugyan a hold, de felhők borították az 
eget, sötét volt teljesen. Mennydörgés Tüze alig bírt dühével, fáklyákat gyújtatott katonáival, és 
lángba boríttatta az erdőt. A közeli hegytorokból most furulyaszó sírt fel. Nekieresztette lovát, és 
arrafelé  vágtatott,  s  a  hegy  tetején  Kis  Generálist  pillantotta  meg,  amint  tíz-egynéhány  fáklya 
fényénél vidáman borozgatott Jókorjött Esővel. Az ezredes, tehetetlen dühében, megállította lovát, 
és így átkozódott.

– Ne bosszankodj, ezredes uram! – kiáltotta le nevetve neki Kis Generális. – Menj csak, fújd ki 
magad, holnap majd megmérkőzünk életre-halálra!

– Gyere le, lázadó bitang! – kiáltotta dühösen Mennydörgés Tüze. – Végzek én veled, ha kell, 
akár háromszáz menetben is!

–  Ezredes uram, igen fáradt lehetsz már – gúnyolódott tovább ellenfele –, nem kerülne sokba, 
hogy erőt vegyek rajtad! Menj csak vissza szépen, hajnalban feljöhetsz!

Az ezredes tehetetlenül átkozódott tovább. Nekivágott volna a hegynek, de tartott Kis Generális 
nyilaitól,  ezért  csak  lenn  maradt.  Ahogy így  szitkozódott,  egyszerre  csak  hallja,  hogy emberei 
között nagy a riadalom. Vágtatott vissza sebesen hozzájuk, hát a hegyoldalból gyújtó nyilak, tüzes 
golyók zúdultak serege közepébe. Hátuk mögül a sötétből vagy húsz-harminc betyár lőtte őket egy 
csapatban.  A lovak  és  az  emberek  rémült  kiáltozással  rohantak  a  közeli  hegyszakadékba  az 
irgalmatlan nyílzápor elől. A harmadik őrségváltás körül járhatott az idő. De alighogy menedéket 
találtak ott a pusztító tűz elől, keserves jajveszékelésbe törtek ki egyszerre megint: a szakadékban 
óriási víztömeg zúdult le rájuk. Az áradó hegyi patakban kétségbeesetten küszködtek az emberek és 
a lovak. Amelyik fel tudott vergődni a partra, azt a betyárok fogós csáklyákkal kerítették kézre, s 
vitték fel magukkal a hegyre, de amelyik nem jutott ki a szakadékból, az ottveszett a vízben mind.

Mennydörgés  Tüze  úgy  érezte,  a  dühtől  menten  megpattan  a  koponyája.  Egy  kis  ösvényt 
pillantott  meg  oldalvást.  Arrafelé  teajotta  lovát,  nekiindult  a  hegynek.  Negyven-ötven  lépésre 
érhetett  csak  lova,  amikor  lovasával  együtt  belebukfencezett  egy mély  verembe.  Ötven-hatvan 
lesben álló fogós csáklya nyúlt utána abban a pillanatban, és húzták ki a veremből. Lerángatták róla 
ruháit, vértjét, fegyvereit, megkötözték, kihúzták lovát is, s vitték fel Tisztaszellő táborába.

Kis Generális és Jókorjött Eső tervezte ki ezt a csapdát: hol keletnek, hol nyugatnak küldték a 
betyárokat, hogy erre-arra csalogassák, kifárasszák Mennydörgés Tüze seregét, amíg azok a végén 
teljesen össze nem zavarodnak. Földdel rakott zsákokkal meg elzárták két patak vizét, s megvárva 
az éjjelt,  a sereget a patakmederbe hajtották,  a vizet rájuk eresztették.  A sebesen rohanó áradat 
végzett azután a haddal. Tudjátok, hogy az ezredes ötszáz embert hozott magával. Ezek nagyobb 
része ott fulladt az árvízben. Elevenen fogságba esett százhatvan-százhetven ember. Zsákmányoltak 
vagy  hatvan-nyolcvan  jó  paripát  is.  Egy  ember  se  került  haza  a  seregből,  s  tetejébe  elfogták 
Mennydörgés Tüzét is.

Mire a betyárok a fogoly vezérrel megérkeztek a várba, világosodni kezdett már az ég. Helyet, 



foglalt  az  öt  jó  vitéz  a  tanácskozócsarnokban.  A betyárok  elébük  hurcolták  a  gúzsba  kötött 
Mennydörgés Tüzét. Kis Generális nyomban felugrott, maga oldotta meg kötelékeit, s felvezetvén a 
csarnokba, tisztelettel leborult előtte.

Az ezredes csodálkozva viszonozta az üdvözlést.

– Mit üdvözöltök? – mondta. – Foglyotok vagyok, vágjatok darabokra.

– Bocsánatodért esdeklünk – felelte Kis Generális térden állva. – Betyárjaink nem ismerték fel 
tisztelt személyedet, tévedésből ejtettek fogságba! – Hímzett brokátköntöst hozott elő, és ráadta az 
ezredesre.

– Kik ezek a derék vitézek, ezek a vezérek? – kérdezte tőle Mennydörgés Tüze.

–  Ez itten bátyám, a Jüncsengbe való Szung Csiang, a jegyző. Ez a három vitéz pedig a vár  
három vezére: Jen Sun, Vang Jing és Cseng Tien-sou.

– Őket már ismerem, de nem Szung jegyző úr-e az a Szung Kung-ming, akit Santungban csak 
Jókorjött Esőnek neveznek?

– De bizony, én vagyok – bólintott Jókorjött Eső. Mennydörgés Tüze sietve leborult előtte:

– Hallom régóta híredet, igazság bajnoka! Nem is reméltem, hogy egyszer találkozunk!

Jókorjött Eső sietve viszonozta az üdvözlést.

– Mi történt nagybecsű lábaddal, bátyám? – kérdezte az ezredes, látván, milyen nehezen mozog. 
Jókorjött Eső elmondta neki útját Jüncsengből, egészen addig, hogy Liu Kao megverette.

–  Most  már  értek  mindent!  –  rázta  fejét  dühösen Mennydörgés  Tüze.  –  Meg is  mondom a 
mandarin őhercegségének, ha visszamegyek!

Selymesszőrű Tigris azonban tartóztatta még, hogy maradjon náluk pár napot. Juhot vágatott, 
lovat öletett, nagy lakomát csapott a tiszteletére. A foglyokat elzárták a várba, de bort, pecsenyét  
adatott azoknak is. Mennydörgés Tüze felhajtott pár csésze bort, de aztán felállt:

– Nemes bajnokok! – kezdte. – Ha ilyen jó szívvel voltatok hozzám, s meghagytátok életemet, 
adjátok vissza sisakom, vértem, lovam, fegyverem, hadd menjek vissza Csingcsouba.

–  Rosszul  tudod!  –  tiltakozott  Selymesszőrű  Tigris.  –  Az  az  ötszáz  ember,  ló,  amivel 
Csingcsouból indultál, mind odaveszett, hogy mehetnél vissza? Gondolod, hogy Mu-zsung herceg 
nem részesítene kemény büntetésben? Jobb lenne, ha itt maradnál valameddig vadon hegyeink közt, 
szerény  táborunkban.  Nem  jó  ez  a  legelő  lovadnak?  Nem  lennél  te  is  bujdosóvá  közöttünk? 
Osztoznánk  veled  aranyban,  ezüstben,  drága  köntösökben,  nem  kellene  rettegned  hatalmasok 
kényétől-kedvétől.

– Amíg élek, a császári Szung-házé vagyok, övék lesz lelkem is, ha meghalok! A császár tett meg 
engem a tartomány katonáinak fejévé, ő nevezett ki ezredessé érdememen felül, hogy válhatnék hát 
rabló lázadóvá? Öljetek meg, ha akartok, de ebből nem engedek!

–  Csillapuljék haragod, bátyám! – állította  meg Kis Generális.  – Hallgasd meg egy szavam: 
császári főtisztek sarja volnék én is, mégis, mit tehettem, csak ide kerültem! De ha nem akarsz 
közibünk állni, bujdosó lenni, nem áll utadba senki! Várd meg azért, míg a lakomát bevégezzük, 
visszahozom akkor fegyvered, páncélod, lovad, vitézi köntösöd, visszakapsz mindent! Az ezredes 



azonban sehogy sem akart maradni.

– Egész nap, egész éjjel csak fárasztottad magad – folytatta Kis Generális a rábeszélést –, alig 
állsz a lábadon! Lovad még nem is evett, hogy vigyen haza éhesen?

–  Igaz is – látta be Mennydörgés Tüze s leült. Folytatták a lakomázást. Sorra kínálta őt az öt 
vezér, emelgették a boroscsészéket evés után. Fáradt volt az ezredes nagyon, meg nem is állta meg a 
nagy kínálgatást, leitta magát alaposan. Hátravitték, ágyba fektették, a vitézek pedig dolguk után 
láttak.

Aludt  Mennydörgés  Tüze egészen a  sárkány órájáig,  akkor  józanodott  csak  ki.  Nagy fürgén 
felugrott, mosakodott, száját öblítet-e, s már indult is volna le a hegyről.

– Reggelizzél még velünk, ezredes uram! – tartóztatták a jó vitézek –, el is kísérünk azután.

Mennydörgés Tüzének azonban már igen mehetnékje volt.  Megterítettek hát nagy sebten,  jól 
tartották  étellel-itallal,  aztán  előhozták  sisakját,  vértjét,  köntösét,  és  ráadták.  Akkor  elővezették 
lovát. Felugrott rá, kezébe kapta farkasfogú buzogányát, és elindult. Az öt jó vitéz elkísérte a hegy 
lábáig,  ott  búcsút  vettek  tőle.  Mennydörgés  Tüze  nekivágott  az  útnak  Csingcsou  felé.  Tíz 
mérföldnyi út után, úgy a kígyó órája körül, kavargó füstöt látott meg a távolban, de sehol egy 
embert. Aggodalom fogta el. Amint a város falaihoz ért, megdöbbenve látta, hogy az a több száz 
ház, ami ott állt volt a falakón kívül, mind felégetve, puszta rom. A nagy romhalmaz közt megégett 
halottak, férfiak, nők hevertek szerteszét, számlálni se lehetett őket. Nagy megdöbbenéssel léptetett 
át a romokon a város kapujához. Nagyot kiáltott, hogy nyissanak kaput, mert látta, hogy fel van 
vonva a csapóhíd, a falak megrakva katonákkal, zászlókkal, ágyúkkal, famozsarakkal.

– Engedjétek le a hidat – kiáltott fel, megállítva lovát –, hadd mehessek be!

Meglátták a városfalakról, de csak dobszó felelt, harci kiáltás harsant.

– Én vagyok Csin Ming ezredes – kiáltotta újból –, mért nem engedtek be?

A mellvéd mögött Mu-zsung herceg alakja bukkant fel.

–  Lázadó lator! – kiáltott rá szitkozódva. – Nincs benned semmi szégyen? Tegnap éjjel hadat 
vezettél a város ellen, halomra öldösted az ártatlan népet, felégetted házaikat, s most még idejössz, 
álnokul bebocsáttatásért kérezkedve? Jól bánt veled a magas udvar végig, hogy követhettél el, te 
bitang,  ekkora  aljasságot?  Jelentettem is  már  a  császárnak magának!  Ha kézre  kerítlek,  tízezer 
darabra vágatlak!

– Félrevezettek, felséges herceg! – könyörgött Mennydörgés Tüze. – Elvesztettem seregemet, a 
rablók el is fogtak, most szabadultam csak! Hogy támadhattam volna a városra tegnap éjjel?

– Hogyne ismertük volna meg lovadat, fegyveredet, sisakodat? Világos világra láttak az emberek 
innét a falról, hogyan vezetted öldöklésre, gyújtogatásra a vörös turbános rablókat! Mit hazudozol 
itten? Ha legyőztek és elfogtak, hogy nem tudott hírt adni abból az ötszáz katonából egy sem? Azt  
gondolod, ugye,  hogy behízelegvén magadat a városba, kimentheted a feleséged? Ma hajnalban 
leüttettem a fejét! Itt a feje, ha nem hiszed! – s egy lándzsa végén Mennydörgés Tüze valóban 
felesége fejét pillantotta meg.

A hirtelen  haragú  embernek  majd  meghasadt  a  szíve.  Szólni  sem  tudott,  csak  keservesen 
feljajdult a nagy csapásra. A várfalakról azonban lőni kezdték íjjal, számszeríjjal, zuhogtak a nyilak, 
akár a záporeső, vissza kellett fordulnia. Körülötte még füstölögtek, parázslottak a romok.



Visszafordította hát Mennydörgés Tüze jó paripáját, át az elpusztított házakon, kereste a helyet 
nagy fájdalmában, ahol békében meghalhatna. Ahogy így emésztette magát, töprengett, tépelődött,  
lova  rátért  az  útra  visszafelé.  Alig  ment  vagy tíz  mérföldnyit,  amikor  az  erdőből  lovas  csapat 
bukkant  elő.  Az  élen  lovagló  öt  lovas  nem  volt  más,  mint  Jókorjött  Eső,  Kis  Generális, 
Selymesszőrű Tigris, Kurtalábú Tigris meg Fehérképű Ifiúr. Mögöttük vagy kétszáz betyár.

– Miért nem tértél vissza Csingcsouba, ezredes uram? – hajolt meg Jókorjött Eső a nyeregben. – 
Merre tartasz egy szál egyedül?

– Ha tudnám, ki volt az a gazember – káromkodta el magát Mennydörgés Tüze –, akinek az ég 
fedelet ne adjon, akit a föld hátán ne hordjon, akit vágnának bár tízezer darabra, aki az én képemben 
megtámadta a várost, leöldöste a népet, elpusztította házaikat, úgy, hogy vége lett feleségemnek is! 
Nincs most már menedékem sem a földben, sem az égben! Ha rátalálok arra a bitangra, pozdorjává 
zúzom ezzel a buzogánnyal!

– Csillapuljon haragod, ezredes uram –, szólt nyugodtan Jókor-jött Eső. –Tudok valamit, de itt 
nem beszélhetek. Gyere fel velünk a táborba, majd ott elmondom.

Az  úton  egy szó  sem esett  közöttük.  A tábor  előtti  hűsellőhöz  érve,  leszálltak  lovukról  és 
bementek. A betyárok dús lakomára terítettek a tanácskozócsarnokban. Meghívta oda az öt jó vitéz 
Mennydörgés  Tüzét,  s  hívták,  középütt  foglaljon  helyet.  Ahogy  leült,  térdre  borultak  előtte 
valamennyien. Felugrott ő is, és térdre ereszkedett előttük: Jókorjött Eső kezdte a szót:

–  Ne  haragudj  ránk,  ezredes  uram.  Tegnap,  amikor  marasztottunk  volna,  de  te  sehogy  se 
maradtál,  én eszeltem ki ezt  a tervet;  megparancsoltuk egy hozzád hasonló termetű és ábrázatú 
katonának,  hogy  öltse  magára  ruhádat,  vértedet,  sisakodat,  üljön  fel  lovadra,  fogja  kezébe 
farkasfogú  buzogányod,  és  vágtasson  a  betyárokkal  egyenest  Csingcsou  felé  öldökölve,  dúlva. 
Selymesszőrű Tigris és Kurtalábú is ott volt ötven emberrel, a feleségedet akarták  kiszabadítani. 
Ezzel az öldökléssel és gyújtogatással a te utadat akartuk elvágni visszafelé. Bocsáss meg nekünk!

Mennydörgés Tüze szívét átdöfte a düh, már neki akart menni Jókorjött Esőnek meg a többi jó 
vitéznek, de közben meggondolta magát. Először azért, mert így akarták azt a felvilági csillagzatok. 
Másodszor,  mert  levették  lábáról  nagy tiszteletükkel,  harmadjára  pedig,  mert  meg  kellett  hogy 
gondolja, bír-e velük valamennyiükkel egyszerre. Ezért lenyelte indulatát, és csak ennyit mondott:

–  Jó szándékkal tettétek ugyan, bátyám, hogy itt marasztottatok, de elkeserítettétek az életem, 
halálba küldtétek egyetlen feleségemet!

– Nem is estél volna ilyen halálos bánatba, bátyám, ha ez nem történt volna, ugye? – kérdezte 
Jókorjött Eső csendesen. – De ha meghalt is a feleséged, én tudom, hogy Hua Jung parancsnoknak 
van  egy  húga,  igen  bölcs,  okos  leány.  Szívesen  lennék  násznagyod,  gazdagon  kiházasítanám, 
hozzád adnám. Mit gondolsz róla?

Mennydörgés  Tüze,  látván,  milyen  jó  szívvel  és  nagy tisztelettel  vannak hozzá  mindnyájan, 
lassan-lassan  megnyugodott  szívében,  és  kezdett  hozzájuk  hajolni.  A többiek  pedig  most  már 
Jókorjött Esőt ültették a középső székbe, melléje sorrendben Mennydörgés Tüze, Kis Generális s a 
másik három vitéz foglalt helyet. Nagy zeneszó mellett boroscsészét ragadtak, tanácskozni kezdtek, 
hogy s mint vegyék be Tisztaszellő Várát.

– Könnyen fog az menni – mondta Mennydörgés Tüze –, ne pazaroljátok rá elméteket. Először is 
Huang Hszin körül van zárva. Másodszor én voltam mestere a hadi művészetekben, harmadjára 
meg igen jó  barátom. Holnap elmegyek hozzá,  ráveszem, hogy engedjen be,  aztán rábeszélem, 
álljon közénk, nyissa meg a várkaput. Kimenthetjük akkor Kis Generális háza népét, elfoghatjuk 
Liu Kao nyomorult feleségét. Bosszút állhatsz, bátyám, és én is házasodhatom. Jó lesz így?



–  Nagy boldogságunkra szolgál, ha ezt véghezviszed, ezredes uram! – mondta nagy örömmel 
Jókorjött Eső. Szét is széledtek a vitézek, pihenni tértek valamennyien. Másnap reggel, reggeli után 
fegyverbe  öltöztek.  Mennydörgés  Tüze  lóra  pattant,  s  megragadván  farkasfogú  buzogányát, 
vágtatva indult Tisztaszellő városa felé.

Meséltük  már,  hogy  Huang  Hszin,  megérkezvén  Tisztaszellő  városába,  riasztotta  az  egész 
katonaságot. Őriztette is azóta a falakat, a kapukat éjjel, nappal. Kimenni, csatába bocsátkozni nem 
mert, csak egy-egy hírszerzőt küldött  'ki az országútra, de ezek se látták jelét annak, hogy jönne 
Csingcsouból a felmentő sereg. Az egyik nap aztán jelentették:

– Csin Ming ezredes érkezett lóháton, egymagában. Kéri, nyissunk neki kaput!

Huang Hszin a hír hallatára villámsebesen lóra pattant, és vágtatott a városkapuhoz. Ott várt 
valóban  régi  bajtársa  lóháton,  de  egyes-egyedül,  egyetlen  kísérő  nélkül.  Huang  Hszin  azonnal 
kinyittatta  a  kaput,  leeresztette  a  felvonóhidat,  s  beengedte  Mennydörgés  Tüzét.  Bevitte  nagy 
tisztelettel a hivatal csarnokába, ott leszálltak lovukról, és üdvözölték egymást.

– Mit keresel erre, ezredes uram, egy szál magadban? – csodálkozott Háromhegy Ura.

Mennydörgés Tüze beszámolt arról, hogyan veszett el serege, aztán így folytatta:

–  Szung Kung-ming,  a  Santung  vidéki  Jókorjött  Eső,  bőkezű,  nemes  lélek,  igazságos  vitéz. 
Szövetkezik és ismerkedik az ég alatt minden jó vitézzel, tiszteli, becsüli is mindenki. Találkoztam 
vele Tisztaszellőhegyen, beálltam én is a seregébe. Neked még feleséged, családod sincsen, hallgass 
rám, tarts velünk! Mit szenvednéd továbbra is a mandarinok pöffeszkedését?

–  Hogyne követnélek,  kegyes  uram, ha már te  is  ott  vagy? –kiáltotta  Huang Hszin.  –  Arról 
azonban nem is hallottam még, hogy Jókorjött Eső is a hegyen volna. Honnét került oda?

– Ő az, akit elfogtál a minap! – nevetett Mennydörgés Tüze. – Csang Szan, a jüncsengi tigris! 
Nem merte megmondani az igazi nevét, mert félt, hogy baja lesz a hatósággal!

–  Ha tudtam volna, hogy ő az! – kiáltotta Háromhegy Ura rogyadozó lábakkal. – Ott az úton 
magam engedtem volna  szabadon!  Majdhogy kárt  nem tettem az  életében,  mert  csak  Liu  Kao 
szavára  hallgattam,  s  nem  néztem  meg  magam,  hogy  is  áll  a  dolog!  Mennydörgés  Tüze  és 
Háromhegy Ura már éppen felállottak volna,  befejezvén tanácskozásukat,  amikor  jelentette  egy 
katona:

– Hadsereg vonul kétfelől is a város ellen, hangos dobszóval, gongokat ütve!



Lóra  pattantak  mind  a  ketten,  s  vágtattak  fogadni  az  ellent.  A  hadseregek  csakhamar  a 
városkapuhoz értek, s lám:

Elfedte a napot a por, mit felvertek,
Elborult az ég is gyilkos harci kedvtől,
Rátört a két sereg együtt a városra,
Négy derék vitézzel jövén a hegyekből.

Hogy aztán  Mennydörgés  Tüze  és  Háromhegy Ura  hogyan fogadta  az  ellent,  azt  majd  más 
alkalommal halljátok meg.



A HARMINCNEGYEDIK FEJEZET

amelyben Tábornok levelet hoz a falusi csapszékbe,
Kis Generális pedig vadludat lő Liangsanban

Ott tartottunk, hogy Mennydörgés Tüze és Háromhegy Ura, kinézve a kaputoronyból, látták ám, 
hogy már meg is érkezett a két sereg. Az egyiket Jókorjött Eső és Kis Generális vezette, a másikat  
Selymesszőrű Tigris és Kurtalábú. Százötvennél több emberrel jött mindegyikük. Háromhegy Ura 
parancsot adott, hogy engedjék le a felvonóhidat, nyissák meg a városkaput, és sietett, hogy fogadja 
a két sereget.  Jókorjött  Eső kiadta már a parancsot előre,  s nem nyúltak egy ujjal  sem a város  
népéhez, sem a katonákhoz. Nem is támadták meg, csak a déli várat, de ott Liu Kao egész háza 
népét  mind  egy  szálig  megölték.  Kurtalábú  Tigris  azonban  az  asszonyt  elragadta  magának.  A 
betyárok a ház holmiját – aranyat, ezüstöt, kincset, drágaságot – mind szekérre rakták, elhajtották 
mind a  lovat,  ökröt,  birkát,  minden jószágot  a  mandarin  házából.  Kis  Generális  is  összeszedte 
holmiját,  vagyonát,  szekérre ültette feleségét, húgát.  A város többi népét azonban, nem bántotta 
senki.  Elindultak,  most  már  mind  a  jó  vitézek,  zsákmánnyal  megrakva,  vissza,  fel  a  hegyre, 
Tisztaszellő táborába.

Várta is már őket Fehérképű Ifiúr a tanácskozóterem előtt. Háromhegy Ura tisztelgett a vezérek, 
az összes jó vitézek előtt, s helyet mutattak neki Kis Generális mellett. Jókorjött Eső Kis Generális 
feleségét, húgát elhelyezte a várban, egy lakásban, hadd pihenjék ki magukat. Liu Kao vagyonát 
pedig szétosztotta a betyárok között. Kurtalábú Tigris, persze, már lakásába rejtette az asszonyt,  
Selymesszőrű Tigris azonban megkérdezte:

– Hol van Liu Kao felesége?

– Adjátok már nekem, itt a várban hadd legyen asszonyom! – kérte Kurtalábú.

–  Adjuk, hogyne adnánk – mondta Selymesszőrű Tigris –, de hozd csak ide, beszédem volna 
vele.

– Megkérdezném még én is egyről-másról – tette hozzá Jókorjött Eső.

Mit tehetett  egyebet Kurtalábú Tigris,  kihozta az asszonyt a csarnok elé.  Jött  is az zokogva, 
kegyelemért esdekelve.

–  Megszabadítottalak  én  innét  jó  szívvel,  te  hitvány  némber  –  rivallt  rá  Jókorjött  Eső  –, 
mivelhogy megemlékeztem arról, hogy főtisztnek a hitvese lennél. Miért fizetted ezt gonoszsággal 
vissza? Újra itt állsz most előttünk, mint fogoly… mivel mented magad?

–  Mire való dolog vallatni ezt a szajhát? – ugrott fel helyéről Selymesszőrű Tigris, kirántotta 
kardját, és kettébe vágta a gonosz asszonyt egyetlen csapással. Kurtalábú Tigris, halva látván az 
asszonyt, igen megdühödött. Kapta lándzsáját, és viadalra ment volna Selymesszőrű Tigrissel, de 
Jókorjött Eső közéjük ugrott.

–  Jól tette Selymesszőrű Tigris, hogy megölte – szólott. – Láttad, öcsém, hogy menekítettem 
innét minden erővel, hogy egyesülhessen férjével újra boldogságban, s hát hitszegő módon nem arra 
bujtotta-e fel férjét, hogy végezzen velem? Ha magadnál tartod, bölcs öcsém, kár származott volna 
csak  abból,  nem  haszon!  Szerzek  én  mihamar  újat,  jobbat  neked,  hogy  beteljék  szíved 
gyönyörűsége!

– Gondold meg, öcsém – szólt közbe Selymesszőrű Tigris is –, ha nem végzünk vele, ő végzett 
volna veled előbb-utóbb!



Kurtalábú, hogy így letorkolták, elhallgatott, meg sem mukkant. Selymesszőrű Tigris parancsot 
adott, hogy takarítsák el a holttestet, tüntessék el a vért, és terítsenek lakomára.

Másnap Jókorjött Eső és Háromhegy Ura, mint násznagyok, Selymesszőrű Tigris és Fehérképű 
Ifiúr,  mint  vőfélyek,  összeszerezték  a  házasságot,  megkérték  Kis  Generális  húgát  Mennydörgés 
Tüze számára. Jókorjött Eső és Selymesszőrű Tigris adták a nászajándékot, elrendeztek mindent 
annak rendje és módja szerint. Öt napig tartott a lakodalom. A menyegző után eltelt megint vagy 
hat-hét nap, amikor megérkezett az egyik felderítő útra küldött betyár, és jelentette:

–  Mu-zsung  Jen-ta  herceg,  Csingcsou  mandarinja,  jelentette  a  császári  udvarnak,  hogy Kis 
Generális,  Mennydörgés  Tüze  és  Háromhegy  Ura  lázadókká  lettek!  Nagy  hadsereget  kér 
elfogatásukra s a lázadók megsemmisítésére!

Nyomban összeültek a vezérek tanácskozásra:

– Ez a kicsinyke tábor nem tarthatja magát soká – állapították meg. – Hogy szállhat szembe az 
ellenséggel, ha az nagy hadsereggel jő, és körbe zár mindenfelől?

–  Volna  egy tervem szólalt  meg Jókorjött  Eső –,  csak  azt  nem tudom,  találkozik-e  szívbéli 
hajlandóságotokkal, vitéz társaim?

– Hadd halljuk – biztatták a többiek –, jó lesz az biztosan.

–  Van egy hely délre  innét,  úgy hívják,  hogy liangsani  mocsár.  Kerülete  megvan több mint 
nyolcszáz mérföld, közepén áll Jüance vára, Liao-er árka. Csao Mennyei Herceg, Toronyhordozó 
gyűjtött  ott  maga köré vagy négy-ötezer fegyverest,  úr ő arra a vizeken mindenfelé.  A császári 
seregek, ha rablókat üldöznek is, képpel se mernek fordulni arra! Ne szedelőzködjünk-e fel lovastul, 
emberestül, hogy beálljunk hozzájuk?

– Jó lenne ez nagyon – helyeselt Mennydörgés Tüze –, de ha nincs, aki bemutasson bennünket, 
hogy fogadnak be?

Nagyot nevetett erre Jókorjött Eső, és elmesélte a születésnapi ajándék elrablásának históriáját, 
meg  a  levelet  a  száz  arannyal,  amit  Vereshajú  Ördög  vitt  neki,  s  hogyan  ölte  meg  emiatt  
Anyagondját, s menekült a folyók és tavak vitézei közé.

–  Akkor  te  nagy  jótevőjük  vagy  nekik,  bátyám!  –  vidámodott  fel  Mennydörgés  Tüzének 
ábrázata. – Ne is halogassuk a dolgot, szedjük össze vagyonunkat, s induljunk tüstént!

Meg  is  állapodtak  ebben.  Tíz-egynéhány  szekeret  befogtak,  felültették  az  asszonyokat, 
gyermekeket,  megrakták arannyal,  ezüsttel,  kösöntyűkkel,  ruhákkal,  egyéb kincsekkel.  Lovuk is 
volt vagy két-háromszáz. A betyárok közül, amelyik nem akart velük menni, ellátták pénzzel, hogy 
menjenek,  keressenek  más  urat  maguknak.  Amelyik  meg  velük  jött,  azt  Mennydörgés  Tüze 
katonáival  együtt  felsorakoztatták;  lehettek  vagy  négy-ötszázan.  Jókorjött  Eső  három  csapatba 
osztotta  őket,  s  felöltöztek  Liangsan  elfoglalására  induló  császári  seregnek.  Minekutána  pedig 
szekerekre  raktak  mindent,  akkor  tüzet  vetettek  a  táborra,  hogy leégett  a  puszta  földig.  Három 
csapatban indult meg a sereg. Jókorjött Eső és Kis Generális ment elöl negyven-ötven gyaloggal, 
vagy  ugyanannyi  lovas  vitézzel.  Velük  volt  hat-hét  szekér  is  az  asszonyokkal,  gyerekekkel. 
Mennydörgés Tüze és Háromhegy Ura vezette a derékhadat nyolcvan-kilencven lóval és a hozzájuk 
tartozó szekerekkel. A sereg végén Selymesszőrű Tigris, Kurtalábú Tigris és Fehérképű Ifiúr vonult 
negyven-ötven lóval, vagy száz-kétszáz emberrel. Elindulván Tisztaszellőhegyről, rátértek az útra 
Liangsan felé. Nem is mert az úton senki megállni előttük, mivel hatalmas zászlókat lobogtattak,  
öklömnyi betűkkel, hogy ők „a rablók kézre kerítésére mozgósított császári sereg”



Jókorjött  Eső  és  Kis  Generális  ügettek  az  élen.  Nyomukban  kocogtak  a  szekerek  az 
asszonynéppel,  ezek mögött  a legénység, lovasság,  vagy húsz mérföldnyire.  Vagy hat-hét  napja 
mentek már, amikor olyan helyre értek, ahol két hegy magasodott egymással szemben, szakasztott 
egyformák.  Úgy is  hívták  azokat,  hogy Hasonmáshegyek.  A két  hegy között  egy nagy,  széles 
postaútra találtak: Ahogy éppen arra lovagoltak ketten, gongok, dobok hangja ütötte meg a fülüket 
az előttük emelkedő hegyről.

–  Ezek  szegénylegények!  –  állapította  meg  Kis  Generális,  s  helyreigazította  lándzsáját, 
megvizsgálta  íját,  nyilait,  hogy rendben vannak-e,  aztán megnyugodva dugta vissza puzdrájába. 
Odakiáltott  aztán  a  lovas  vitézeknek,  hogy  nyargaljanak,  siettessék  a  két  másik  csoportot,  a 
szekereket  pedig  megállította.  Húsz-egynéhány  lovassal  Jókorjött  Eső  meg  Kis  Generális 
kémszemlére indult. Vagy fél mérföldet mehettek, amikor nagy sereget pillantottak meg, száznál is 
többen lehettek, veres ruhában, veres páncélban. Egy veresbe öltözött ifjú bajnokot kísértek, aki 
alabárdot tartva kezében, lovagolt lefelé a hegyoldalon, s nagyban kiáltozta:

– Ma megmérkőzöm veled! Most, eldől majd, ki győz, és ki marad alul!

Lám, az átellenben levő hegy mögül is egy sereg bukkant elő, azok is lehettek vagy százan, ha 
nem többen, mind fehér ruhában, páncélban, élükön egy fehér ruhás, fiatal  vitézzel, aki szintén 
jókora alabárdot forgatott nagy dühösen. Ezeknek fehér volt a zászlójuk, veres. Lengtek a veres és 
fehér zászlók, földet rengetve dübörögtek a dobok, s a két ifjú vitéz egy szót sem szólt többet,  
hanem  előreszegezvén  alabárdját,  nekieresztette  lovát.  Egymásnak  ment  a  két  vitéz  az  úton, 
összecsaptak vagy harmincszor, de nem bírt egyik sem a másikkal. Kis Generális és Jókorjött Eső 
gyönyörködve nézte a pompás viadalt lovuk hátáról, nem fukarkodtak a hangos dicsérettel sem. Kis 
Generális még közelebb is léptetett, hogy jobban lássa, és akkor vette észre, hogy a harc hevében 
egymásba akadt a két bajnok fegyvere.

Aranypénzen lógó párducfarok ékesítette az egyiket, aranypénzen függő tarka szalagcsokor a 
másikat;  egy  pompás  összecsapásban  összegubancolódott  a  két  fegyverdísz,  nem  tudták 
szétválasztani.  Kis  Generális,  ahogy  ezt  észrevette,  megállította  lovát.  Előhúzta  baljával  íját 
repülőhalbőrös puzdrájából, jobbjával nyilat vont elő futó tigrissel díszített tegzéből. A húrra tette 
nyilát, megfeszítette az íjat, s megcélozta az összegubancolódott párducfarkat. Elsuhant a nyíl, és 
éppen kettébe vágta a csomót, földre hullott a két alabárd.

A két sereg hangos üdvrivalgásba tört ki. A két ifjú bajnok is abbahagyta a harcot, odavágtattak 
Jókorjött Eső és Kis Generális elébe. Meghajolva a nyeregben, hangos szóval üdvözölték őket, s így 
szóltak:

– Neved kívánnánk tudni, varázsnyilú vezér!

– Ez itt bátyám – mutatta be társát Kis Generális –, jüncsengi jegyző, Santungból, Szung Kung-
ming, a Jókorjött Eső. Én meg Tisztaszellő Vára parancsnoka volnék, Hua Jung, Kis Generális.

–  Régóta  ismerjük  nagy  híreteket!  –  ugrott  le  lováról  a  két  ifjú  vitéz.  A földbe  vágták 
alabárdjukat, s aranyhegymozdító, jáde-oszlop döntő nagy hódolattal tisztelegtek a két vezér előtt. 
Jókorjött Eső és Kis Generális is sietve leugrott lováról, és felsegítette a két ifjú vitézt a földről.

– Hát titeket hogy hívnak, nemes bajnokok? – kérdezték tőlük.

Az én nevem Lü Fang – felelte a veresruhás – Tancsouból való vagyok. Lü Pu-vej művészetét 
tanulmányoztam  leginkább,  gyakoroltam  szorgalmasan  mindig  az  alabárddal  való  vívást.  Úgy 
neveznek csak mindenfelé, hogy Kis Herceg. Gyógyszerrel kereskedvén, jutottam el errefelé. Itt 
elfogyott  a  pénzem, és  nem tudván hazakerülni,  letelepedtem itt,  a  Hasonmáshegyeken,  rablok, 



fosztogatok. Mostanában aztán ide vetődött ez a vitéz, el akarta venni váramat. Az egyik hegy neki 
jutott, de ezt nem tartotta elégnek, így aztán nap nap után csatázunk egymással. Nem is gondoltuk 
volna, hogy a sors ma tisztelt személyeteket vezérli közénk.

Jókorjött Eső megkérdezte a fehér ruhás bajnokot is, minek tisztelje.

–  Szecsuanba,  Csialingba  való  vagyok,  Kuo  Seng  a  nevem  –  felelt  a  vitéz.  –  Higannyal 
kereskedtem, de szállítás közben a Huanghón vihar borította fel a hajómat, nem tudtam hazajutni. 
Odahaza, Csialingban Cseng kapitánytól sajátítottam el az alabárddal bánás művészetét.  Amikor 
már jól  értettem hozzá, elneveztek Vitézekkel Versengőnek. Hallottam a folyók és tavak vitézei 
között, hogy a Hasonmáshegyeken van egy, az alabárdvíváshoz ugyancsak jól értő vezér, itt rabol, 
fosztogat. Jöttem hát egyenest, hogy megmérkőzzem vele. Küzdünk már egymással tíz napja is, ha 
nem régebben, de nem bír egyikünk sem a másikkal. Mennyei boldogság számunkra, hogy veletek 
találkozhattunk, nagyuraim!

– Szerencsés összetalálkozásunk örömére nem kötnétek békét? – ajánlotta mosolyogva Jókorjött 
Eső.

A két vezér szíves-örömest beleegyezett. Ekkorra már utol is érte őket a sereg. Jókorjött Eső 
bemutatta őket többi bajtársának. Kis Herceg meg is hívta várába mindnyájukat lakomára. Másnap 
Vitézekkel  Versengő  vendégelte  meg  őket.  Jókorjött  Eső  felajánlotta  a  két  bajnoknak,  lépjenek 
közéjük, s menjenek velük a liangsaniakhoz. Égre-földre hálálkodott a két vezér,  s persze hogy 
elfogadták  a  kitüntető  ajánlatot.  Összeszedték  embereiket,  összecsomagolták  vagyonukat, 
holmijukat,  s  már indult  volna tovább a megnövekedett  csapat,  amikor  Jókorjött  Eső megállást 
intett.

–  Várjatok  csak!  –  szólt.  –  Így  nem  mehetünk.  Ha  mi  így  négyszáz-ötszázan  lovastul, 
fegyverestül  csak  úgy beállítunk  Liangsan  vidékére,  a  kémek  bizonyára  jó  előre  észrevesznek 
bennünket.  Nem  lenne  tréfadolog,  ha  aztán  azt  hinnék,  hogy  valóban  elfogni  megyünk  őket! 
Előremegyek Selymesszőrű Tigrissel,  hogy jelentsük jöttünket,  ti  meg majd csak lassan gyertek 
utánunk. Három csapatra oszoljunk megint.

– Messzire lát a szemed, bátyánk! – állapították meg elismerően Kis Generális és Mennydörgés 
Tüze. – Elfogadjuk tervedet. Induljatok csak előre, mi majd egy fél nappal utánatok megyünk.

Jókorjött Eső és Selymesszőrű Tigris nyeregbe szállt, maguk mellé vettek tíz-egynéhány embert 
s elindultak. Mentek már két napig, amikor egy fogadót pillantottak meg az országút mellett.

– Elfáradtatok már, fiaim – mondta Jókorjött Eső a vitézeknek –, gyertek, igyunk egyet!

A két vezér leszállt lováról, ment be a fogadóba. A betyárok meglazították a lovak nyeregszíját, 
és mentek be ők is. Jókorjött Eső és Selymesszőrű Tigris ahogy belépett, látta, hogy csak három 
asztal  van  az  ivóban,  meg  néhány  kisebb.  Az  egyik  nagy  asztalnál  egyetlen  vendég  üldögélt. 
Jókorjött Eső végignézett rajta: disznóormány módjára volt kötve fejkendője, hajába hátul sodratlan 
selyemmel két rézkarika befonva tajjüani módra. Fekete köntöst viselt, derekán fehér tüszőt. Lábát 
lábszártekercs és térdvédő fedte, meg vászoncipő. Rövid buzogánya az asztalnak támasztva, hozzá 
volt-kötve  batyuja.  Még nyolc  lábnál  is  magasabb  lehetett,  sápadt,  sárga,  csontos  arccal,  fürge 
szemekkel, csupasz állal.

– Sokan vagyunk – szólt Jókorjött Eső a fogadósnak –, szeretnénk idebenn leülni. Kérd meg ezt 
a vendéget, engedje át nekünk azt a nagy asztalt is, hadd ihassunk mindnyájan.

– Majd rögtön elintézem – igyekezett a fogadós.



Jókorjött Eső és Selymesszőrű Tigris letelepedett, és rendelést tett:

– Először is bort, három nagy csészével minden emberünknek. Ha van hús, adjatok nekik azt is, 
aztán hozzatok bort nekünk is.

A fogadós, látva, hogy a többi vendég csak álldogál a kemence mellett, odaszólt hát a fogdmeg-
forma vendégnek:

–  Ha  nem  fárasztanám  kendet,  adja  át  a  nagy  asztalt  a  két  vendég  úr  kíséretének,  hadd 
ülhessenek le.

A vendég, megbosszankodva azon, hogy kendnek titulálták, mérgesen vágta oda:

–  Aki előbb jött, előbb jött, aki később jött, később! Nem cserél ám öregapád asztalt senki fia 
kísérete kedvéért, tudd meg!

– Micsoda faragatlan fickó! –jegyezte meg Selymesszőrű Tigris Jókorjött Esőnek.

– Hagyd csak rá – nyugtatta társa –, te is úgy tennél – s visszafogta a felháborodó vezért. De az 
ismeretlen gúnyos kacajjal mérte végig őket.

– Ne rontsa kend az üzletemet – bátortalankodott a fogadós. – Mi van abban, ha asztalt cserél?

A vendég dühösen verte az asztalt:

–  Nem tudod,  te  fajankó,  kivel  akadt  dolgod!  Kitúrnád  innét  öregapádat,  ugye?  Még  hogy 
cseréljek! Még ha a felséges Csao-házból lenne valaki, azzal se! Ha meg sokat kiabálsz, nem felelek 
az öklömért!

– Nem szóltam én semmit! – vonult vissza a fogadós.

–  Még  hogy semmit  se  szóltál?  –  bömbölte  a  vendég  haragosan.  Selymesszőrű  Tigris  nem 
állhatta tovább, odakiáltott:

– Mit kötözködsz, hé? Ha nem adod az asztalt, hát nem adod, de ne ordítozz!

A vendég talpra ugrott, s kezébe kapta buzogányát:

–  De igen törődsz azzal, hogy kit szidok és hogyan! Nem engedek pedig én az ég-alatt, csak 
kettőnek, a többi mind csak annyi nekem, mint a sár a talpam alatt!

Selymesszőrű Tigris megbotránkozva kapta fel székét, hogy leüsse vele a szájas fickót. Jókorjött 
Eső azonban felfigyelt az ismeretlen szavaira, és közibük vetette magát:

–  Ne veszekedjetek! – mondta szigorúan. – Ki az a két ember – fordult az ismeretlenhez –, 
akinek engednél, ha szabad kérdeznem?

– Eltátod a szád, ha megmondom!

– De mégis, szeretném a nevüket tudni!

– Hát az egyik a cangcsoui Henghajba való, a nagy Csaj Si-cung császár unokája, Csaj Nagyúr, a 
Kis Forgószél.

Jókorjött Eső csendben biccentett a fejével és megkérdezte:



– Hát a másik?

–  Az  aztán  valaki!  A jüncsengi  jegyző  Santungban,  Szung  Kung-ming,  a  Jókorjött  Eső,  az 
Igazság Védője!

Jókorjött Eső lopva Selymesszőrű Tigrisre mosolygott. Az csendben letette a széket.

–  Ezen a kettőn kívül – folytatta a legény – nem fél öregapátok még a nagy Szung császártól 
sem!

– No, állj csak meg; hadd kérdezek tőled valamit! Ezt a két embert, akit mondtál, ismerem. Te 
hol találkoztál velük?

– Megmondom én az igazat, ha már ismered őket. Három éve, hogy Kis Forgószél udvarházában 
laktam vagy négy hónapig, de Jókorjött Esővel nem találkoztam még.

– Szeretnél vele találkozni?

– Éppen őt keresem!

– Ki küldött?

– A tulajdon öccse, Szung Csing, a Vaslegyezős. Egy levelet bízott rám, hogy adjam át neki.

– Ha a végzet akarja, egymásra talál két ember ezer mérföldről is, de ha nem akarja, egymással 
szembe sem ismerik meg egymást! – ragadta vállon a fickót nevetve Jókorjött Eső. – Én vagyok 
Szung Kung-ming.

A legény rámeredt, majd leborult előtte:

– Az ég vezérelt engem ide, bátyám! – kiáltotta. – Annyit tekeregtem már utánad, hiába jártam 
meg az utat Kung úr házába is!

– Mi újság odahaza? – húzta magához közelebb Jókorjött Eső a legényt.

–  Hallgass  ide,  bátyám.  Si  Jung  az  én  nevem,  Tamingfuból  jöttem.  Szerencsejáték  a 
mesterségem. A falumban azt  a  nevet  ragasztották rám, hogy Tábornok.  Mivel  egyszer  a  játék 
következtében  valakit  agyonvertem,  el  kellett  menekülnöm  Kis  Forgószél  házához.  Sokszor 
hallottam nagy híredet, bátyám, a folyók és tavak vitézei között, ezért is indultam aztán Jüncsengbe, 
hogy hozzád fordulhassak. De ott azt hallottam, hogy elbujdostál. Találkoztam öcséddel, aki, hogy 
Kis  Forgószélt  említettem, megmondta,  hogy a Fehértigrishegyen vagy,  Kung úr  udvarházában. 
Aztán, hogy megismerkedtem vele, tüstént megírt egy levelet, és ideadta nekem azzal, hogy vigyem 
magammal. Azt is mondta, hogy ha megtalállak, mondjam meg neked, siess haza nyomban.

Jókorjött Eső szívét balsejtelem fogta el.

– Meddig voltál nálunk? Apámmal találkoztál? – kérdezte.

– Csak egy éjjel háltam meg, és már jöttem is tovább, nem találkoztam édesapáddal.

Jókorjött Eső elmondta a Liangsanba menés tervét.

–  Amióta elhagytam Kis Forgószél  házát – mondta a Tábornok lelkesen –,  egyre csak nagy 
híredet hallottam, hogy milyen bőkezű, igazságos vitéz vagy, segíted az elesetteket, védelmezed a 
bajba jutottakat. Ha te oda tartasz, hogy beállj közibük, én is veled tartok.



–  Nem  kell  ilyeneket  mondanod!  –  pironkodott  Jókorjött  Eső.  –  Jer,  hadd  mutassalak  be 
Selymesszőrű Tigrisnek.

Letelepedtek, borozgatni kezdtek. A Tábornok előkotorta batyujából a levelet s átadta. Jókorjött 
Eső,  hogy  kézbe  vette,  látta,  hogy  visszájáról  van  összehajtva,  és  nincs  rajta  a  szokásos 
„Békességet” szó. Nagy aggodalom fogta el; izgatottan tépte fel a levelet, s olvasni kezdte. A végén 
ez volt írva:

…Atyánk ez év első havának felén betegségben elhalálozott. Gyászoljuk, téged várunk nagyon,  
hogy  hazagyere,  és  eltemethessük.  Siess  nagyon!  Öcséd,  Szung  Csing,  küldöm  e  levelet  véres  
könnyeimmel.

Jókorjött Eső feljajdult, keblét facsarta a fájdalom:

–  Lázadó,  gonosz  fia  vagyok  apámnak  –  átkozta  önmagát  –,  hová  nem süllyedtem!  Miben 
különbözöm  az  oktalan  állattól,  ha  apám  meghalván,  fiúi  kötelességemet  se  teljesítem  vele 
szemben? – A falba verte fejét, s hangosan felzokogott. Selymesszőrű Tigris és Tábornok ijedten 
ugrottak hozzá. Jókorjött Eső félőrült volt a bánattól, nagy sokára lehetett csak magához téríteni.

– Szedd össze magad, bátyám! – bátorítgatták barátai.

–  Hát nem vagyok én lelketlen, szívtelen gazember? Csak ez az egy apám volt nekem már a 
világon! Haza kell indulnom még az éjjel! Menjetek, testvéreim, egyedül tovább!

– Bátyám – próbálta rábeszélni Selymesszőrű Tigris –, atyád már úgyis halott, akkor se láthatod,  
ha hazamész.  Mindenki szülője meghal egyszer! Gyere el  velünk, aztán elkísérünk a temetésre, 
akkor se lesz késő! „Nem megy a kígyó se feje nélkül” – tartja a  mondás! Hogy fogadnak be 
minket, ha te nem leszel velünk?

– Sok időt elvesztegetnék azzal, ha veletek mennék! – rázta fejét konokul Jókorjött Eső. – Azt 
tehetem csak, hogy írok számotokra egy szép, hosszú levelet,  megírok benne mindent. Vigyétek 
magatokkal Tábornok öcsémet is, várjátok be itt a többieket, és együtt menjetek Liangsanba. Ha ezt 
nem tudtam volna meg, Másképp állna a dolog, de hát az ég rendelése volt, hogy megtudjam! Most 
már egy nap is annyi nekem, mint egy esztendő, úgy gyötör a fájdalom! Nem kell se ló, se kíséret,  
egyedül megyek még az éjjel!

Selymesszőrű Tigris és a Tábornok sehogy se bírták visszatartani. Jókorjött Eső tust,  ecsetet, 
tuskövet,  papírt  kért  a  fogadóstól,  és  nagy zokogva  megírta  a  levelet  a  liangsaniaknak.  Le  se 
ragasztotta,  csak  összehajtogatta,  úgy adta  át  vezértársának.  Aztán  elkérte  a  Tábornok  vászon-
papucsát, azt húzta lábára lovaglócsizmája helyett, némi pénzt vett magához, nem nyúlt se ételhez, 
se italhoz, hanem már rohant is ki az ajtón.

–  Várd  meg,  bátyám,  legalább  Kis  Generálist  meg  Mennydörgés  Tüzét!  –  kiáltott  utána 
Selymesszőrű Tigris. – Nem lesz késő még akkor se!

– Nem várhatok már! – kiáltotta vissza Jókorjött Eső. – Ott a levelem, nem lesz veletek semmi 
baj.  Tábornok  öcsém  is  elmond  majd  mindent.  Mondd  meg  vitéz  testvéreinknek,  legyenek 
részvéttel irántam, ne nehezteljenek! – Azzal sietős léptekkel nekivágott az útnak egymagában.

Selymesszőrű Tigris és a Tábornok ettek-ittak még egy ideig, aztán fizettek, mentek. A Tábornok 
felült  Jókorjött  Eső  lovára,  maga  mellé  parancsolta  annak  csatlósát,  s  elindultak  mindketten 
embereikkel együtt. Vagy négy-öt mérföldnyire, ahol egy fogadóra találtak, úgy határoztak, hogy 
bevárják a többieket. Másnap a  sárkány órájára meg is érkezett az egész sereg. Eléjük siettek, és 
elmondták gyorsan, mi történt Jókorjött Esővel.



– Miért nem tartóztattad? – támadtak a vitézek elfojtott haraggal Selymesszőrű Tigrisre.

–  Mikor  megtudta,  hogy  édesapja  meghalt  –  magyarázkodott  a  Tábornok  –,  majdnemhogy 
belepusztult.  Nem  akart  maradni  sehogy  se,  csak  rohant  volna  haza.  Hagyott  egy  levelet  a 
liangsaniaknak, s azt üzeni, hogy csak menjünk, ha ezt elolvassák, nem lesz semmi baj.

Kis Generális és Mennydörgés Tüze megnézték a levelet, majd a vezérek tanácskozásra gyűltek 
össze:

–  Hogy most  útközben ez a  baj  ért  minket  –  állapították  meg –,  nehéz továbbmennünk,  de 
visszamennünk még nehezebb. Vissza hova is mennénk, szét meg nem szóródhatunk. Nem tehetünk 
egyebet, megyünk tovább. Átadjuk a levelet, és ha mégse fogadnak be, majd csinálunk valamit.

Összeállt  hát  a  kilenc  jó  vitéz,  négy-ötszázas  seregével,  meg  is  érkeztek  lassan  Liangsan 
vidékére. Ahogy az utat keresték a várba, fel a hegyre, a nádrengeteg közt, a vízen egyszerre dobok 
dübörögtek, gongok döndültek meg. Mire körülnéztek, hadi zászlóktól tarkállott már a vad vidék 
mindenfelől. A mocsár vizein pedig két gyors hajó siklott feléjük. Negyven-ötven betyár sorakozott 
az egyiken példás rendben; ott ült az orrán az egyik vezér, Párduckoponya. Mögötte, a jeladó hajón,  
szintén  vagy  negyvenötven  betyár,  a  hajó  orrán  Vereshajú  ördög  ült,  mint  parancsnok. 
Párduckoponya odakiáltott nekik:

– Hé, kifélék vagytok? Micsoda császári sereg, honnét? Minket akartok elfogni? Itt pusztultok 
valamennyien, egy szál se marad meg közületek! Hallhattátok már a liangsani mocsár hírét!

Kis Generális, Mennydörgés Tüze meg a többiek leszálltak lovukról, odaálltak a partra, s onnét 
felelték:

–  Nem  vagyunk  mi  semmiféle  császári  sereg!  Jókorjött  Eső  bátyánk  levele  van  velünk, 
szeretnénk beállni közétek!

– Ha Szung Kung-ming levele az, akkor menjetek csak tovább, s ha a kocsmához értek, adjátok 
át ott a levelet, majd akkor találkozunk! – A hajón a kék zászló egyet lebbent, kis csónak bukkant ki 
a nádasból három halásszal. Egy a csónakban maradt, kettő partra ugrott:

–  Jertek velünk, vitéz vezérek! – mondták. A jeladó hajón fehér zászló intett, megszólaltak a 
dobok, a gongok, és eltűnt a két hajó. A parton álló sereg tátott szájjal bámulta őket, s mondogatták 
is egymásnak:

– Nem is mernek ide betörni a császári seregek! Semmi volt ehhez képest a mi táborunk!

Elindult a sereg a két halász vezetésével, s hamarosan meg is érkeztek Szárazföldi Krokodilus 
fogadójába.  Szárazföldi  Krokodilus,  átvévén  Párduckoponya  üzenetét  a  halászoktól,  nagy 
tisztelettel fogadta vendégeit; odakiáltott rögtön a szolgalegényeknek, hogy üssenek le két ökröt, s 
borral kínálta a sereget. Aztán átvette a levelet, átfutotta, majd lement a vízi pavilonhoz, s kilőtte 
zengő nyilát. Csakhamar megérkezett egy könnyű, gyors csónak. A kém megparancsolta a benne 
ülő betyároknak, hogy vigyék a lovakat tüstént fel a várba, s jelentsék a sereg érkezését. Aztán 
disznót, juhot vágatott,  jól tartotta vele a kilenc vezért.  Lehevert a sereg mindenfelé.  Másnap a 
sárkány  órája  táján  Cselcsillag  hajózott  át  a  vízen  a  sereg  fogadására.  Bemutatkoztak  neki 
valamennyien. Kölcsönös tisztelgés, alapos beszélgetés után megérkezett húsz-harminc nagy bárka. 
Cselcsillag  és  Szárazföldi  Krokodilus  a  bárkába  invitálták  a  kilenc  jó  vitézt.  Felrakták  az 
asszonyokat, az öregeket,  a gyerekeket, a sereget, lovakat is mind, s ment a hajóraj át  a vízen. 
Egykettőre ki is kötöttek az Aranyhomokparton. A parton, a fenyőfák közt vezető úton várták már 
őket  zeneszóval  a  várbeli  vitézek,  élükön  magával  Toronyhordozóval.  Toronyhordozó  elsőnek 
ismerkedett  össze a  kilenc vezérrel,  és  üdvözölte  őket  várában.  Lóra szállva és  gyaloghintóban 



vonultak fel a vár tanácskozótermébe. Ott szemben állva, sorra üdvözölték egymást a házigazdák és 
az újonnan jöttek.  Aztán  a  bal  oldali  sor  karszékben helyet  foglalt  Toronyhordozó,  Cselcsillag, 
Felhősárkány, Párduckoponya, Vereshajú Ördög, Földönjáró Évcsillag, Halálthozó Démon, Eleven 
Pokolkirály,  Égbemászó,  Felhők  Villáma,  Szárazföldi  Krokodilus  meg  Nappaljáró  Patkány 
mivelhogy akkor már Nappaljáró Patkány sok hónappal azelőtt kiszabadult Cicsou börtönéből, s a 
várba  szökvén,  beállott  közéjük.  Cselcsillag  emberei  szabadították  meg.  A  jobb  felőli  sor 
karszékben  pedig  Kis  Generális,  Mennydörgés  Tüze,  Háromhegy  Ura,  Selymesszőrű  Tigris, 
Kurtalábú Tigris, Fehérképű Ifiúr, Kis Herceg, Vitézekkel Versengő és Tábornok foglaltak helyet. 
Középen az asztalon füstölőt gyújtottak, s hangos szóval esküdtek egymásnak hűséget. Ágyúdörgés 
közepette vágták a marhát, lovat, készítették az ünnepi lakomát. Tisztelgésre hívták a csarnok elé az 
újonnan jött sereget is, ezeket meg a főlegények tartották jól lakomával. Behurcolkodtak közben a 
szállásokra a hegy hátsó végében, elhelyezték a családokat is.

Mennydörgés Tüze és Kis Generális ki nem fogytak a lakoma alatt Jókorjött Eső dicséretéből, s 
elmesélték a tisztaszellőhegyi esetet, a két bosszúállást; örömmel hallgatták ezt a vár vezérei. Sor 
került  aztán  Kis  Herceg és  Vitézekkel  Versengő párviadalára,  hogy lőtte  szét  Kis  Generális  az 
összeakaszkodott alabárdokat. Toronyhordozó képén látszott, hogy hitetlenkedik, meg is jegyezte

– Igazán olyan jól lőtt? No, majd egyszer rendezünk egy versenyt!

Mikor  aztán  javában  tartott  a  lakoma –  szinte  ki  is  fáradtak  a  nagy evésben-ivásban  –,  ezt 
javasolták a várbeli vitézek:

– Gyerünk ki egy kicsit ejtőzni egyet, aztán majd visszajövünk, folytatjuk!

Nagy udvariaskodás,  tessékelés  közben  léptek  ki  a  várból,  hogy a  hegyoldalban  sétálgatva, 
gyönyörködjenek  a  tájban.  Éppen  a  várfal  harmadik  kapujához  értek  már,  amikor  a  levegőből 
vonuló vadludak hangja ütötte meg a fülüket:

„Toronyhordozó, úgy látszik, nem hitte el – ötlött Kis Generális eszébe –, hogy szétlőttem a két 
alabárd  gubancát.  No de  mutatok  én  most  nekik  valamit,  hogy aztán  valamennyien  elismerjék 
művészetemet!” Körülnézett, és látta, hogy íj és nyíl van az egyik csatlósnál. Elkérte tőle, kezébe 
vette, megszemlélte: arannyal festett, tarka, finom íj volt, kedve szerint való! Előrántott gyorsan egy 
nyílvesszőt, s Toronyhordozóhoz fordult:

– Meséltük az imént, bátyám, hogyan választottam szét a két alabárdot egy lövéssel, de mintha 
nem hittétek volna el.  Ott  jön a távolban egy csapat  vadlúd. Kérkedni nem akarok, de ezzel  a 
vesszővel fején találom a harmadik ludat a sorban. De azért ne nevessetek ki, ha nem találnám el. – 
Azzal a húrra tette a vesszőt, célzott összehúzott szemmel és lőtt. S valóban a harmadik vadlúd 
lebukfencezett a magasból a hegyoldalba. Szalajtották tüstént a katonákat, hogy hozzák fel, s lám, 
pontosan  a  fején  ment  keresztül  a  nyíl.  Toronyhordozó  és  a  többi  vezér  szinte  megrettentek 
csodálatukban, s el is nevezték nyomban Kis Generálist „Csodakezű Vezérnek”. Cselcsillag meg is 
jegyezte hozzá:

– Nem is Li Kuanghoz, példaképedhez lehet mérni téged vezér, de mesteri kezeddel még Jang 
Ju-csi művészete sem érne fel! Hatalmas szerencse, hogy itt vagy velünk a várban! – Nem is volt 
ember ettől fogva Liangsanban, aki ne tisztelte, becsülte volna Kis Generálist!

Másnap  újra  lakomát  rendeztek  a  várban,  hogy  az  ülés  sorrendjét  megállapítsák.  Mivel 
Mennydörgés Tüze rokonságban állt Kis Generálissal, mióta sógora lett, Kis Generálist közakarattal 
a Párduckoponya utáni helyre ültették ötödiknek, a hatodikra Mennydörgés Tüze került. Hetedik 
Vereshajú  Ördög,  Háromhegy  Ura  a  nyolcadik,  utánuk  a  három  Jüan  következett,  majd 
Selymesszőrű  Tigris,  Kurtalábú  Tigris,  Kis  Herceg,  Vitézekkel  Versengő,  Fehérképű  Ifiúr, 



Tábornok,  Égbemászó,  Felhők  Villáma,  Szárazföldi  Krokodilus,  végül  Nappaljáró  Patkány. 
Huszonnyolcan  lettek  már  a  várban  a  vezérek.  Az  ünnepi  lakoma  után,  mondanunk  sem kell, 
kibővítették a várban a hajójavító műhelyeket, a kocsi- és szekérgyártó telepeket, nekiállították a 
mesterembereket a lándzsa-, kard-, fegyverkovácsolásnak, páncél-, sisakkészítésnek. Gyártották a 
zászlókat,  lobogókat,  ruhákat,  köntösöket,  faragták az íjat,  nyilat,  készítették a számszeríjakat – 
készültek a harcra, a császári seregek fogadására.

Jókorjött Eső meg közben, hogy elhagyta a fogadót, ment egész éjjel. Másnap a majom órájában 
elérkezett faluja határába. Megpihenni betért egy kicsit Csangnak, a falu fejének kocsmájába. A 
gazda  jól  ismerte  családját,  jó  barátságban  is  volt  velük.  Meg  is  hökkent  nagyon,  amint 
megpillantotta Jókorjött Eső szomorú arcát, visszafojtott könnyeit.

– Nem jártál már idehaza jó fél éve, jegyző uram – kezdte kímélettel. – Mért vagy hát olyan bús 
most, hogy végre hazajöttél? Min bánkódsz ennyire? Hiszen megjött az örömhír, hogy általános 
kegyelmet hirdettek, neked is lejjebb szállítják büntetésedet!

– Ebben igazad lehet, bátyám – ütötte fel fejét Jókorjött Eső –, de mit törődöm én most ezzel! 
Hiszen meghalt édesapám, hát hogyne bánkódnék?

– Igazán mondod, vagy csak tréfálsz, jegyző uram? – nevetett nagyot Csang úr. – Nincs egy-fél 
órája  se,  hogy  tisztelt  atyádurad  hazafelé  indult  innét  kis  borozgatás  után!  Minek  mondasz 
ilyeneket?

–  Ne űzz tréfát velem, bácsikám! – mondta Jókorjött Eső sötéten, s vette elő a levelet,  hogy 
megmutassa. – Megírta az öcsém világos világra: „Atyád az év első hónapja elején elhalálozott, 
igen várunk, hogy hazagyere a temetésre!”

– Ej, hogy is volna ez igaz! – rázta fejét Csang úr a levél láttára. – Déltájban volt, hogy a keleti 
faluból való Vang nemzetség fejével itt iddogáltak nálam, aztán hazamentek. Minek hazudnék én 
neked?

Gondolkodóba esett  Jókorjött  Eső,  de  csak  nem tudta,  mire  vélje  a  dolgot.  Törte  a  fejét  jó 
darabig, de nem tudott semmi okosat kitalálni. Ahogy leszállt az este, elindult hazafelé. Belépett az 
udvarházba  –  csend,  nyugalom fogadta.  A szolgalegények  nagy örömmel  siettek  elébe,  s  nagy 
tisztelettel köszöntötték.

– Hol van édesatyám és öcsém? – kérdezte izgatottan.

– Jaj, nagyon várta már a jegyző urat a nemzetségfő mindennap! Lesz nagy öröm, hogy hazajött!  
Borozni volt egy kicsit Csang úr kocsmájában Vang nemzetségfővel a keleti faluból, de most már 
lefeküdt.

Jókorjött Eső megdöbbenve dobta el buzogányát, s szaladt be a házba. Öccse sietett elébe, hogy 
üdvözölje. Jókorjött Eső látta, hogy nem visel gyászt. Nagy haragra gerjedt, s rárivallt öccsére, öklét 
rázva:

–  Mire való volt ez, te hitvány, oktalan barom? Megvan, él édesapánk, miért űztél hát csúfot 
belőlem ezzel a levéllel? Majdnem belehaltam a nagy fájdalomba, zokogásba, jóformán eszemet 
vesztettem! Csúfot űztél a gyermeki kegyeletből!

Vaslegyezős már éppen felelni akart, amikor az egyik ellenző mögül atyja lépett elő:

– Ne mérgelődj, fiam! – kiáltott Jókorjött Esőre. – Nem az öcséd volt az oka! Annyira vártalak 
már mindennap, hogy megírattam vele  azt a levelet,  hogy meghaltam, hadd gyere haza mentől 



hamarább! Hallottam én, hogy sok a rablónépség ott a Fehértigris-hegy vidékén, s féltem tőle, hogy 
egy nap még te is közibük állsz, bujdosóvá leszel, atyád iránt tiszteletlen, császárodhoz hűtelen! 
Ezért  hívattalak  sürgősen  haza!  Most  jöttem  éppen  haza  Csang  úr  kocsmájából,  s  már  le  is 
feküdtem, de hallottam, hogy itt vagy!

Jókorjött Eső leborult atyjaura előtt. Öröm és bánat kavargott szívében.

–  Hogy  áll  most  az  ügyem?  –  kérdezte  aztán.  –  Kegyelmet  hirdettek,  bizonyára  lejjebb 
szállították büntetésemet, ezt mondta már Csang úr.

– Mikor öcséd még távol volt, sokat fáradozott érted a két derék hadnagy, Szépszakáll Mester és 
Szárnyas Tigris. Kiadták ugyan a körözőlevelet, de minket többet nem háborgattak. No de minek 
hívattalak  haza?  Mert  hallottam,  hogy  a  felséges  császár  a  trónörökös  beiktatása  alkalmával 
kegyelmet hirdetett,  lejjebb szállította egy fokkal a nép között elkövetett nagy bűnök büntetését 
mind!  Ki  is  hirdették,  gyakorolják  is  ezt  már  mindenütt!  Ha  törvény  elé  kerülsz,  legfeljebb 
száműzetés  lehet  a  részed,  életedben,  nem esik  kár.  Legyen  hát  aszerint,  aztán  majd  kezdünk 
valamihez!

– Szépszakáll Mester és Szárnyas Tigris jártak már itt azóta?

– Tegnap hallottam – mondta Vaslegyezős –, hogy útra küldték őket. Szépszakáll Mester a Keleti 
Fővárosba ment,  Szárnyas  Tigris  meg nem is tudom, hová.  Két új  cirkáló-hadnagy van most a 
kerületben, ők végzik a munkát.

– Fáradt lehetsz, fiam, a hosszú úttól – enyhült meg az apa –, menj, pihenj le egy kicsit.

Beesteledett  már,  felkelt  keleten  a  jáde-nyúl.  Az első  őrség  felé  járhatott  az  idő,  elaludt  az 
udvarházban mindenki. Egyszer csak nagy kiáltozással dörömbölni kezdtek az első meg a hátsó 
kapun is. Fáklyák lobogtak mindenfelé, körülvették Szungék udvarházát mindenfelől.

– El ne engedjétek Jókorjött Esőt! – kiáltotta valaki. Hangosan feljajdult ennek hallatára az. öreg 
Szung. Nem így esett? Megmondja a sors:

Gyűlnek jó vitézek, rettenetes hősök a nagy folyam partján,
Mutatják hűségük, igazságos kedvük vásár zsivajgásán

Hogy aztán Jókorjött Eső megmenekült-e, nem-e, azt majd más alkalommal halljátok meg.



A HARMINCÖTÖDIK FEJEZET

amelyben Liangsanban Cselcsillag Bűvös Futót emlegeti,
a Hegykitáró hágón pedig Jókorjött Eső

Örvények Sárkányával találkozik

Ott  tartottunk,  hogy  az  öreg  Szung  létrát  támasztott  az  udvarház  falának,  felmászott  és 
körülnézett. A fáklyák fényében valami száz embert pillantott meg. A két Csao testvér, az újonnan 
kinevezett cirkáló-hadnagyok, odakiáltottak neki:

–  Szung uram! Ha ésszel élő ember vagy, add ki fiadat, Jókorjött Esőt, érte jöttünk! Ha nem 
küldöd ki, elviszünk téged is!

– De hát hogy lenne itthon a fiam? – tette magát öreg Szung.

–  Ne  beszélj  ostobaságokat,  nemzetségfő  uram!  Látták  hazajönni  úr  kocsmájából!  Egyik 
emberünk egészen idáig követte! Mit vezetsz félre bennünket?

– Mit vitatkozol velük, apám? – szólt fel atyjának Jókorjött Eső. – Elmegyek én velük a hatóság 
elé! Sok barátom van a kerületben, aztán lejjebb is engedték a büntetést, minek könyörögjek most 
ezeknek? Agyafúrt két fickó mind a kettő, új emberek, nem ismernek kegyelmet, magam se vagyok 
olyan jóban velük!

– Vesztébe rántottam fiamat! – zokogta az öreg Szung.

– Ne bánkódj, apám! – vigasztalta fia. – Még szerencse is, hogy a hatóság elé kerülök. Maholnap 
elmenekültem volna megint a folyók és tavak vitézei közé, s ha ott gyilkos, gyújtogató cimboráim 
társaságába keveredem, ki tudja, látjuk-e egymást még egyszer? Most meg majd száműznek ugyan 
jó messzire, de annak is vége lesz egyszer, visszajövök majd, s szolgállak életed végéig.

– Ha így mondod, fiam – vigasztalódott az öreg Szung –, akkor majd megyek és megkenem őket 
egy kicsit, hogy jobb sorod legyen. 

Jókorjött Eső is felmászott a létrára, s lekiáltott:

– Ne zavarogjatok itten! A büntetésemet lejjebb engedték, nem halálra szól. Kérnélek benneteket, 
hadnagy uraim, fáradjatok beljebb egypár csésze borra, reggel aztán megyek veletek a hatóság elé.

– Csak ne akarj rászedni bennünket! – kiáltotta vissza bizalmatlanul az egyik Csao.

– Ugyan mért keverném bajba apámat, öcsémet? Gyertek csak be nyugodtan!

Jókorjött  Eső  ezzel  leszállt  a  létráról,  kinyitotta  a  kaput,  s  beljebb tessékelte  a  két  cirkáló-
hadnagyot. Még az éjjel tyúkot, libát vágtak, megetették, megitatták őket. Bort, élelmet kapott a 
száz-egynéhány katona  is,  pénzt  is  osztott  köztük az  öreg Szung.  A két  hadnagynak meg húsz 
ezüstöt nyomott a markába, barátságpénznek. Ott is háltak az éjjel, reggel mentek csak be a járásba.

A mandarin már ott ült hivatalában. Nagy örömmel fogadta, hogy meghozták a bűnöst. Le is 
íratta rögtön a vádat, a tényállást Jókorjött Eső vallomása alapján:

„A múlt év őszén a vádlott ágyasává fogadván Jen Po-hszit, akit Anyagondjának neveztek, nem 
tanúsítván  azonban  megfelelő  magatartást,  egy ízben  borozás  közben  összeszólalkoztak,  amely 
véletlen öldökléssé fajulván, halállal végződött. A bűnös mind ez ideig menekvésben találtatván, 



most a hatóság által elfogatott,  készséggel megvallván bűnét, belenyugszik elítéltetésébe, s nem 
emel szót ellene” – így szólott az írás. A mandarin átfutotta még, aztán becsukatta Jókorjött Esőt a 
börtönbe.

Mikor  híre  ment,  hogy  elfogták  Jókorjött  Esőt,  megsajnálta  mindenki.  Mentek  az  emberek 
kegyelemért  esdekelni  a  mandarin  elébe,  s  sorolták  neki  Jókorjött  Eső  sok  derék  jótettét.  A 
mandarin is engedékenységre hajlott: nem is rakatta kalodába se, kézi bilincset se kapott, szabadon 
járt a börtönben. Apja pedig hozta a pénzt a hatósági embereknek. Jen mama elhalálozott már fél 
éve, Kis Csang is, hogy nem volt már meg a szeretője, nem jelentkezett vádlónak. El is intézték az 
ügyet egykettőre. Ahogy kitelt a hatvan nap a törvény szerint, küldték be a tartományi székhelyre 
Cicsouba.  A tartományi  mandarin  is,  világosan  látva  a  körülményeket,  alkalmazta  a  kegyelmi 
törvényt. Jókorjött Esőt húsz botütésre ítélték, s száműzték Csiangcsouba. A tartományi hatóságon 
is voltak már azonban jó barátai, pénzt is kaptak már, úgyhogy csak tessék-lássék botozták meg. A 
botozás után nyakába tették a kalodát, átadták kísérőlevelét, két poroszló közrefogta, s elindultak 
vele. Apja és fivére már várták őket a hatóság épülete előtt. Megtraktálták borral a két poroszlót, 
Csang  Csient  és  Li  Vant,  pénzt  is  adtak  nekik.  Jókorjött  Eső  meg  ruhát  váltott,  vállára  kapta 
batyuját, s ment is volna már. Apja még a fülébe súgta:

– Úgy tudom, hogy jó vidék az a Csiangcsou, van ott hal, rizs bőven, küldök majd pénzt is még, 
hogy  jól  élhess!  Legyél  csak  nyugodtan,  az  öcséd  majd  meglátogat,  aztán  küldök  holmit  is 
alkalomadtán! Amikor a Liangsan mellett mentek, és azok esetleg el akarnának rabolni, hogy állj be 
a bandájukba, nehogy engedj nekik! Ne légy apádhoz tiszteletlen, császárodhoz hűtlen – ezt jól vésd 
a szívedbe! Menj békével, fiam, megkönyörül majd rajtad az ég, s viszontlátjuk egymást!

Jókorjött Eső könnyhullatva búcsúzott atyjától. Öccse elkísérte még egy darabon. Mikor aztán 
őtőle is elvált, azt mondta neki búcsúzóul:

– Ne aggódjatok miattam. Apánk azonban koros már, megviselte az én ügyem is, meg az, hogy 
elmegyek;  maradj  csak  otthon  mellette,  énmiattam ne  gyere  Csiangcsouba,  ne  hagyd  magára, 
támasz nélkül! Van nekem sok barátom a folyók és tavak vitézei között, segítenek majd rajtam, ha 
kell, ellátnak mindennel. Ha az ég megkönyörül rajtam, visszajövök majd még!

Öccse könnyezve búcsúzott, Jókorjött Eső pedig útnak indult a két poroszlóval. Azok, merthogy 
pénzt kaptak az öreg Szungtól, de mert derék emberek is voltak, nagy gonddal, figyelemmel voltak 
hozzá egész úton. Mentek egész nap, estére fogadóra leltek.

Jókorjött Eső bort, húst rendelt a két poroszlónak is, majd így szólt hozzájuk:

– Nem akarlak félrevezetni benneteket: a mai nap a liangsani mocsár vidékére érünk. Ott a hegyi 
várban sok jó vitéz tanyázik. Ha azok meghallják a nevem, félő, hogy még lejönnek s elrabolnak, s 
még bennetek is kárt tesznek. Azt mondanám hát, hogy keljünk holnap jó korán, s valamelyik kis 
ösvényen menjünk, hogy elkerüljük őket. Az se baj, ha kerülünk pár mérföldet.

– Ha nem mondod, jegyző uram – álmélkodott hálásan a két poroszló magunktól mi ezt nem is 
tudtuk volna. Ismerünk mi itt erre egy kis jó utat, arra megyünk majd, nehogy beléjük ütközzünk.

Le  is  pihentek.  Másnap  reggel  felkeltek  már  az  ötödik  őrséggel,  gyorsan  ettek  valamit,  s 
elindultak az egyik kis ösvényen. Mentek vagy harminc mérföldet, amikor egyszer csak azt látták, 
hogy a szemközti hegyről egy csapat jő szembe velük. Láttukra Jókorjött Eső keservesen felkiáltott,  
mert  nem más  volt  az,  aki  szembejön  velük,  mint  Vereshajú  Ördög,  vagy  ötven  betyár  élén, 
láthatólag azért, hogy levágja a két poroszlót, s őt megszabadítsák. A két poroszló térdre borult azon 
nyomban, Jókorjött Eső meg odakiáltotta Vereshajú Ördögnek:

– Kit akarsz megölni, öcsém? Ki ellen indultál?



– Mi mást akarnék, mint ezt a két fickót lenyakazni!

– Ne mocskold be kezed! Add ide a kardod, majd én! 

A két poroszló hangosan jajveszékelt. Vereshajú Ördög kivont karddal, dühösen sietett közelebb. 
Átnyújtotta a fegyvert.

– Miért akarod megölni őket? – kérdezte Jókorjött Eső.

–  A fővezér parancsa; mikor megtudtuk, hogy elítéltek téged, már betörtünk volna a jüncsengi 
börtönbe, hogy kiszabadítsunk, de aztán meghallottuk, hogy nem esik bántódásod. Mikor pedig híre 
jött,  hogy Csiangcsouba száműztek,  félvén,  hogy még eltévesztünk az  úton,  bátyáim kiadták  a 
parancsot, hogy álljuk el mind a négy utat, s hívjunk meg a várba, ha találkozunk. Miért ne vágjam 
le ezt a két pribéket?

– Nem szolgálna ez dicséretemre! – fakadt ki haragosan Jókorjött Eső. – Inkább még tiszteletlen 
fiúvá, hűtlen alattvalóvá gyaláznátok le ezzel, testvér! Ha így akarjátok megmenteni életemet, akkor 
inkább meghalok! – s a torkára tette a kardot.

–  Lassabban, bátyám! – kapta el ijedten Vereshajú Ördög a karját, s vette el tőle a kardot. – 
Beszélhetünk még a dologról!

–  Ha  meg  akartok  könyörülni  rajtam,  hagyjátok,  hogy  békével  száműzetésbe  menjek. 
Találkozunk még, ha kitelt az időm, s visszajövök.

–  Ebben  én  magam  nem  merek  határozni,  bátyám  –  ingatta  fejét  Vereshajú  Ördög.  –  Az 
országúton vár minket Cselcsillag mester s Kis Generális, hányjuk-vessük meg a dolgot velük is.

–  Legyen kedved szerint – egyezett  bele Jókorjött Eső. Szaladt is már az egyik betyár a két 
vezérért, jöttek nemsokára sebesen vágtatva, tíz-húsz lovas élén. Lóról szállottak, s üdvözölték őket.

– Miért nem vettétek le a kalodát bátyánkról? – botránkozott meg Kis Generális.

– Miket beszélsz, bölcs öcsém! – ingatta fejét komolyan Jókorjött Eső. – Ez az ország törvénye, 
hogy nyúlhatnék hozzá!

–  Értelek  én,  bátyám  –  mosolyodott  el  Cselcsillag  mester  –,  nem  akarsz  nálunk  maradni. 
Toronyhordozó  vezér  azonban  már  régen  találkozott  veled,  s  meghagyta  erősen,  hogy néhány 
bizalmas szót váltana veled mindenképpen. Gyere fel  velünk a várba egy kicsit,  visszakísérünk 
aztán.

–  Reménykedem,  hogy  kitaláltad  légyen  szándékomat!  –  sóhajtotta  Jókorjött  Eső,  azzal 
felsegítette a két poroszlót a földről:

–  Legyetek  nyugodtan!  –  biztatta  őket.  –  Inkább  én  haljak  meg,  de  nem engedlek  bántani 
benneteket.

– A kezedbe adjuk életünket, ments meg minket! – rebegte a két poroszló.

Letértek az útról a nádas partra. Ott már hajó várta őket. Amint átkeltek, gyaloghintón felvitték 
őket a várba, ott is a Barátság Pavilonjába. Szerteszét szaladtak a betyárok, hogy összehívják a 
vezéreket.  Jöttek  is,  fogadták  a  vendéget  nagy  tisztességgel,  s  tessékelték  fel  a 
tanácskozócsarnokba.

–  Amióta Jüncsengben megmentetted életünket s idekerültünk – kezdte Toronyhordozó vezér 



nagy  háládatossággal  –,  nem  múlt  nap,  hogy  meg  ne  emlékeztünk  volna  kegyes  jótettedről. 
Nemrégiben  meg,  hogy  beajánlottad  hozzánk  ezt  a  nagy  sereg  jó  vitézt,  kik  igen  ékességére 
szolgáltak azóta szerény várunknak, nem is tudjuk, hogy köszönjük.

–  Másfél éve is már, hogy elhagytuk egymást – felelte Jókorjött Eső –, hogy megöltem azt a  
szajhát,  s  elbujdostam a  folyók  és  tavak  vitézei  közé.  Jöttem volna  már  hozzátok,  testvéreim, 
bátyám, de ott  a kocsmában összetalálkozván Tábornok öcsénkkel,  levelet  vettem tőle hazulról, 
amelyben az volt, hogy atyám meghalt, siessek haza. Nem is gondoltam, hogy csak azért íródott, 
mert atyám féltett attól, hogy titeket követlek, jó vitézek, s közétek állok. Így aztán odahaza rám 
mérték  a  büntetést,  de  jó  szívvel  volt  hozzám  a  hatóság,  nemigen  bántottak.  Száműztek 
Csiangcsouba;  jó  hely  az.  Hívásotokra  nem  mertem  volna  el  nem  jönni,  de  hogy  most 
találkozhattam tisztelt személyetekkel, szabva van az időm, soká nem időzhetek. Búcsúznék máris!

– Ugyan, hová olyan gyorsan? – kiáltott Toronyhordozó vezér. – Ülj le még egy kicsit!

Le is ültek még, de Jókorjött Eső maga mögé ültette a két poroszlót is, s meghagyta nekik, ne 
hagyják el egy lépésre se. A vezérek sorban tisztelegtek Jókorjött Eső előtt, aztán helyet foglaltak 
két sorban, s  a  főlegények töltögetni  kezdték a bort.  Toronyhordozó kínálta a vendéget  először 
csészével, aztán Cselcsillag mester, Felhősárkány – így egészen Nappaljáró Patkányig az összes 
vezérek. Körbe járt a boroskancsó jó néhányszor, amikor Jókorjött Eső megint felállt:

–  Meggyőződhettem,  bátyáim,  irántam  való  szívbéli  szeretetetekről!  –  mondotta  hálásan.  – 
Testvéretek azonban csak elítélt rab, nem maradhat soká, búcsúznom kell immár tőletek!

– Mért haragszol reánk, nagy erényű bátyánk? – csodálkozott Toronyhordozó vezér. – Ha nem 
akarod, hogy elpusztítsuk ezt a két poroszlót, hát jól van, dúsan megfizetjük őket és hazaküldjük, 
hadd mondják el, hogy elraboltunk téged: ezért őket büntetés nem illetheti.

–  Szóba se hozd, bátyám! – ellenkezett elkeseredetten Jókorjött Eső. – Nem emelnél fel ezzel 
engem semmiképpen, hanem csak keserítenél. Ott van az apám, vele szemben lennék engedetlen, 
tiszteletlen! Miképp vetemedhetnék arra, hogy szembeszegüljek vele, hogy bajba keverjem? Jöttem 
volna én már hozzátok, hogy nálatok leljek menedéket, de az ég rendelése utamba hozta Tábornok 
öcsémet  ott  a  kocsmában,  s  hazavezérelt.  Apám meg  is  mondta,  miért  hívott  haza;  azt  akarta, 
töltsem  le  büntetésemet.  Mikor  elindultam a  száműzetésbe,  akkor  is  megmondta:  ne  borítsam 
gyászba  a  családot  magam  örömére,  de  mentsem  meg  a  gyalázattól.  Atyám  parancsával  nem 
ellenkezhetem. Mire lenne jó számomra az élet, ha megszegvén a menny törvényét, áthágva atyám 
szavát, hűtlen alattvalóként, tiszteletlen fiúként élnék a világon? Ha nem bocsáttok el, inkább haljak 
meg  itt,  a  ti  kezetektől!  –  Szakadtak  a  könnyei,  mint  a  záporeső,  s  leborult  a  vezérek  előtt.  
Toronyhordozó, Cselcsillag, Felhősárkány felemelték, s így szóltak hozzá:

– Ha erős szándékod is Csiangcsouba menni, csak egy napot maradj, holnap elkísérünk!

Hosszas rábeszélés,  húzódozás után végre beleegyezett  Jókorjött  Eső.  Ivott  a vezérekkel egy 
napig.  A  kalodát  azonban  nem  vetette  le,  akárhogy  is  kérték,  s  együtt  járt,  együtt  ült  két 
poroszlójával véges-végig. Másnap reggel pedig már indult volna is útnak.

– Hallgasd szavam, bátyám – szólt hozzá Cselcsillag. – Van énnékem Csiangcsouban egy kedves 
jó barátom, Taj Cung, a főtömlöctartó. Mivelhogy pedig bűbájos művészetével egy nap alatt meg 
tud tenni akár nyolcszáz mérföldet is, csak Bűvös Futárnak nevezgetik. Ez az ember bőkezű, nemes 
lélek, derék vitéz tetőtől talpig. Írtam neki egy levelet az éjjel, vidd magaddal, bátyám, ismerkedj 
meg vele. Értesíts bennünket, ha valami bajod esnék.

Marasztották volna még a vezérek Jókorjött Esőt váltig, de nem maradt. Megtraktálták hát még 
egyszer  utoljára,  megajándékozták  arannyal,  ezüsttel,  húsz  ezüstöt  adtak  a  két  poroszlónak  is. 



Jókorjött  Eső vállára kapta batyuját,  s lekísérték a hegyről,  ott  aztán elváltak.  Cselcsillag s Kis 
Generális átmentek még vele a vízen, elkísérték még vagy húsz mérföldre, aztán visszafordultak ők 
is.

Ment Jókorjött Eső a két poroszlóval Csiangcsou felé. A két poroszló persze, látván, mennyire 
tisztelik  Jókorjött  Esőt  fenn  a  várban  a  vezérek,  hogy  mekkora  ott  a  sereg,  s  hogy  őket  is  
megajándékozták, még több gondossággal, nagyobb figyelemmel voltak ám iránta. Mentek vagy fél 
hónapot, amikor egy magas hágóhoz értek.

–  Helyben vagyunk! – állapították meg örömmel a poroszlók. – Ez itt a Hegykitáró Hágó, a 
Hszünjang folyam vidéke. Innét már közel van Csiangcsou, s vízen megyünk tovább.

–  Meleg az idő – ajánlotta Jókorjött Eső –, keljünk át hajnalban a hágón, s keressünk szállást 
mihamarabb.

Beleegyezett  a  két  poroszló.  Nekivágtak  a  hágónak,  s  ahogy  a  másik  oldalára  értek,  egy 
kocsmára találtak. Mögötte meredek szakadék tátongott, körülötte csodálatos alakú fák, szalmatetős 
házak. A fák árnyékából vidáman integetett a kocsmacégér.

– Megéheztünk, megszomjaztunk – mondta Jókorjött Eső kísérőinek –, térjünk be ide, együnk, 
igyunk egyet, aztán menjünk tovább.

Betértek  a  kocsmába,  letették  terhüket,  tüzes-vizes  botját  a  két  poroszló  is  letámasztotta. 
Letelepedtek egy asztalhoz, de nem láttak sehol egy lelket.

– Hol a gazda? – kiáltotta el magát végre Jókorjött Eső, elunván a várakozást.

– Jövök már! Jövök már! – hallatszott belülről, s a ház oldaláról előjött egy nagy szál férfi. Vörös 
volt  a  göndör  szakálla,  tigrisszeme  vérrel  erezett.  Rongyos  fejkendő  volta  fején,  vászon 
melledzőjéből kivillogott a válla, derekára csak egy vászonkendőt csavart.

– Mennyi bort hozzak? – üdvözölte tisztelettel a vendégeket.

– Igen megéheztünk, nincs valami pecsenyeféléd?

– Marhasültem van csak, meg fehér borom, de zavaros.

– Jó lesz az – mondta Jókorjött Eső. – Vágj le nekünk két font húst, s hozz egy messzely bort 
hozzá.

– Ne haragudj, vendég uram –mondta a kocsmáros –, de nálunk itt a hágón az a szokás, hogy 
előre fizetnek.

– Jó lesz nekünk úgy is – egyezett bele Jókorjött Eső. – Várj csak, hadd szedem elő a pénzt.

Jókorjött Eső kibontotta batyuját, s előkotorászott pár kis darab ezüstöt. A kocsmáros, mellette 
állván, odasandított, s látta, hogy bizony jó nehéz a batyu. Igen megörvendett magában; fogta a 
pénzt, s ment a borért, húsért. Fel is tálalta elébük egykettőre.

–  Sok ám a rosszféle ember mostanában itt a folyók és tavak népe közt – jegyezték meg az  
útitársak falatozás közben –, igen sok jó vitéz végezte errefelé az útját! Bódítót raknak a borba, 
húsba, elkábítják vele őket, aztán elrabolják holmijukat, belőlük meg húsosgombócot vagdalnak. 
Mink ugyan nem hisszük – tették hozzá –, de ugyan hogy találják ki az ilyesmit?

– Hát ne egyétek, ha így mondjátok! – nevetett a kocsmáros. – Mert bódító van ebben a húsban 



is, meg a borban is!

– Ez a fickó megbosszankodott a beszédünkön – jegyezte meg nevetve Jókorjött Eső –, s most 
gúnyolódnék rajtunk.

– De jólesnék egy nagy csésze meleg bor, bátyánk – sóhajtotta a két poroszló.

–  Melegítek én,  ha az kell!  – sürgölődött  a kocsmáros,  s  már hozta is.  Igen-nagyon jólesett 
mindhármuknak,  le  is  ment  a  gégéjükön  egyhamar.  De  lám,  a  két  poroszlónak  egyszer  csak 
kimeredt a szeme, elcsordult a nyála, egymásba kapaszkodtak volna, de elvágódtak a földön.

– Minek ittatok annyit, hogy berúgtok? – ugrott talpra Jókor-jött Eső, s fel akarta segíteni őket. 
De neki is szédülni kezdett a feje, káprázni a szeme, s elvágódott ő is a földön. Hevertek ott, mint  
egy darab fa, üres tekintettel, meg se moccantak.

– Hála az égnek – örült a kocsmáros –, nem csináltam semmi üzletet már jó néhány napja! Az ég 
küldte ezt a három szép darab árut a kezeim közé! – S már kapta is fel Jókorjött Esőt, vitte hátra a 
hegy tövébe  az  embermészárszékre,  ledobta  ott,  a  nyúzópadra.  Hozta  utána  a  két  poroszlót  is. 
Amikor ezzel megvolt, batyuikat cipelte hátra a belső szobába. Kibontotta, s nagy álmélkodva látta,  
hogy teli van ezüsttel, arannyal.

„Jó néhány éve vagyok már kocsmáros – gondolta meghökkenve –, de ilyen rabot még nem 
láttam!  Honnét  lehet  egy elítéltnek  ekkora  vagyona?  Az ég  adománya,  hogy kezembe került!” 
Bekötötte szépen újra a batyukat, s ment embereiért, hogy nekilássanak a nyúzásnak.

Hiába nézgelődött azonban a kapu előtt erre-arra, nem látta őket sehol. Egyszer csak azt vette 
észre, hogy a hágón három ember tart a kocsma felé.

– Honnét jösztök, bátyáim? – sietett elébük, mert láthatólag ismerte őket.

–  Várok itt  a  hágónál  valakit  –  mondta  a  három közül  egy szálas  legény –  úgy számítom, 
mostanában kell errefelé érkeznie. Mindennap kijövök elébe, de eddig még nem láttam. Nem is 
tudom, hol akadhatott el.

– Kit vársz, bátyám? – kérdezte a kocsmáros.

– Egy igen-igen derék legényt!

– Micsoda igen-igen derék legényt?

– Biztosan hallottad már a hírét: Szung Csiangot, a jüncsengi jegyzőt, Cicsou tartományból.

– Csak nem Szung Kung-minget, akit a folyók és tavak vitézei Jókorjött Esőnek neveznek?

– De éppen azt.

– De hát miért kerülne ide? – érdeklődött tovább a kocsmáros.

– Azt tulajdonképpen én se tudom – vakarta meg a fejét a nagy szál legény. – Barátaim érkeztek 
a  napokban Cicsouból,  s  azok mondták,  hogy nem tudják,  miért,  de  Jókorjött  Esőt  száműzték 
Csiangcsouba. En úgy számítottam, hogy erre kell elhaladnia, mert más útja nincs. Meg akartam 
már keresni Jüncsengben is, most meg, hogy erre jön, miért ne ismerkednék meg vele? Ezért várok 
itt a hágó alatt már vagy négy-öt napja, de nem jött erre azóta még egy száműzött se. Ma a két 
öcsémmel aztán nekivágtunk a hegynek, hogy meglátogassunk téged, eszünk, iszunk egyet. No, 
hogy megy az üzlet mostanában?



– Hát, az igazat megvallva, ebben a pár hónapban nem akadt jóformán semmi se. Ma aztán, hála 
az égnek, fogtam három darab árut, poggyásszal együtt.

– Miféle három embert? – kérdezte sietve a nagy darab legény.

– Két poroszlót meg egy fegyencet.

– Nem egy olyan fekete képű, alacsony, köpcös ember volt a fegyenc? – kérdezte megdöbbenve 
a másik.

– Hát éppenséggel nem valami magas, s az arca bőre is olyan sötétes-forma.

– Nem nyúltál még hozzá?

– Most vittem éppen hátra őket, a legényeimet várom, hogy kihasítsuk őket!

– Hadd nézzem meg!

Hátramentek a mészárszékhez mind a négyen. Ott feküdtek mind a hárman a nyúzópadon, arcra 
borulva. A nagy darab legény hiába nézegette Jókorjött Esőt, nem ismerte fel, hiszen még sose látta, 
de a sötétben az orcáján lévő fegyencbélyeget sem vehette ki.

–  Hozd csak elő a poroszlók batyuját! – jutott hirtelen az eszébe. – Abban benne kell lenni a 
kísérőlevélnek!

– Igazad van! – helyeseltek a többiek, mentek is, s bontották ki a poroszlók batyuját. Egy nagy 
ezüst feküdt a tetején, mellette még némi törmelékezüst.  Kinyitották sebten a leveles zacskót,  s 
megpillantva a levelet, megkönnyebbülve kiáltottak fel:

– Hála az égnek!

– Az ég vezérelt engem ma ide fel! – lihegte megdöbbenve a nagy darab legény. – Ha véletlenül 
hamarabb fogsz hozzá, vége bátyám életének! Hozz gyorsan felélesztő szert, támasszuk életre!

Megkeverte  a  kocsmáros  nagy  sebesen  a  felélesztő  szert,  levették  a  kalodát  Jókorjött  Eső 
nyakából,  s a szert  a szájába töltötték.  Aztán becipelték a kocsmába a vendéghelyre,  leültették. 
Lassan-lassan magához tért,  de csak  üres  szemmel  bámult  maga elé.  Látta  az  embereket  maga 
körül, de nem ismerte meg őket. A nagy darab legény tisztelettel borult le előtte.

– Ki vagy? – kérdezte akadozó nyelvvel Jókorjött Eső. – Álmodom?

Leborult előtte a kocsmáros is.

– Hol vagyok? – álmélkodott kavargó fejjel a megmentett. – Kik vagytok, ha szabad kérdenem?

–  Li  Csün a nevem – felelte  a  nagy szál  legény –,  Lucsouból  származom. Hajós  vagyok a 
Jangcén, igen értem a vizek természetét, ezért is hívnak úgy mindenfelé, hogy Örvények Sárkánya. 
Ez  a  kocsmáros  idevalósi,  a  Hegykitáró  hágó  vidékére.  Csempészkedés  meg  mindenféle  tiltott 
mesterség a kenyere. Li Linek hívják, de általában csak Nyakazóbírónak nevezgetik. Ezek itt ketten 
hszünjangiak, sócsempészet a foglalkozásuk, nálam élnek mostanában. Megbirkóznak a folyammal 
akármikor,  megnyergelnek akármilyen hajót.  Testvérek  ezek,  ez  itten  Tung Vej,  a  Barlangbúvó 
Sárkány, a másik Tung Meng, a Folyamfordító Tengerikígyó.

A két testvér négyszer leborult Jókorjött Eső előtt.



– Hogy tudtátok meg a nevem, ha már el voltam kábítva? – kérdezte csodálkozva Jókorjött Eső.

– Nemrég jött meg egy barátom Cicsouból üzleti útjáról – magyarázta el Örvények Sárkánya –, s 
ő  említette  nagy nevedet,  bátyám,  hogy száműztek  ide  Csiangcsouba.  Mindig  szerettem volna 
elmenni  hozzád  s  meglátogatni,  hogy megismerkedhessünk,  de  úgy hozta  a  sors,  hogy sohase 
tehettem.  Most,  amikor  hallottam,  hogy  Csiangcsouba  jössz,  kigondoltam,  hogy  erre  kell 
elhaladnod. Vártalak már itt a hágónál vagy hét napja, de csak nem jöttél. Ma aztán a szerencse 
idevezérelt  minket;  minden szándékosság nélkül feljöttünk ide,  hogy borozgassunk egy kicsit,  s 
aztán Nyakazóbíró kibökte, hogy itt vagytok. Igen megijedtem, s szaladtunk, hogy megnézzelek, de 
nem  ismertelek  fel.  Szerencsére  eszembe  jutott,  hogy  megnézzem  a  kísérőlevelet,  akkor 
bizonyosodtam meg, hogy te vagy az. Nem is merném megkérdeni: tudtam, bátyám, hogy jegyző 
vagy Jüncsengben, de hogy kerülsz ide?

Elmondta apróra Jókorjött Eső a vele történteket Anyagondja megölésétől száműzetéséig. Nagy 
álmélkodva hallgatták mind a négyen.

–  Nem  maradnál  itt,  bátyám?  –  ajánlotta  Nyakazóbíró.  –  Minek  mennél  Csiangcsouba 
fegyencnek, hogy csak újabb szenvedéseket állj ki?

–  Marasztottak engem igen keservesen a liangsani várban is  felelte  Jókorjött  Eső –,  de nem 
maradhattam, mert csak apámat kevertem volna bajba, búbánatba. Nem maradhatok meg nálatok 
sem!

–  Igazságos  vitéz  vagy,  bátyám – bólintott  Örvények Sárkánya  –,  nem járhatsz  görbe  úton. 
Támasszuk fel akkor a két poroszlót is!

Nyakazóbíró hamarjába szólította a legényeit, akik már előkeveredtek valahonnét. Behozták a 
két poroszlót, beléjük töltötték a felélesztő szert. Magukhoz is tértek, s nagyban bámultak egymásra

– Igen eltörődtünk az úton, így aztán könnyen berúg az ember! – mondták, s nem értették, min 
nevetnek körülöttük a többiek.

Nyakazóbíró aznap este jól megtraktálta valamennyiüket, s ott is marasztotta éjszakára. Másnap 
reggel megint nagy eszem-iszomot rendezett, aztán kikísérte a vendégeket. Jókorjött Eső meg a két 
poroszló  továbbindult  Örvények  Sárkányával,  Barlangbúvó  Sárkánnyal  meg  Folyamfordító 
Tengerikígyóval. Leérvén a hegyes vidékről, Örvények Sárkánya házánál szálltak meg, ő látta most 
már vendégül őket nagy szívességgel. Örvények Sárkánya Jókorjött Esőt bátyjának fogadta nagy 
tisztelettel,  nem is akarta tovább engedni, ott kellett maradjon jó egynéhány napot. Mikor aztán 
végképp elszánta magát a menésre, elkísérték még jó darabon őket, s Örvények Sárkánya búcsúzóul 
pénzt is csúsztatott a poroszlók markába.

Mentek  vagy egy fél  napot,  s  a  juh  órájában látták,  hogy városhoz érnek,  vásározóhelyhez. 
Ahogy  beértek  a  városba,  az  egyik  helyen  nagy  sokadalom  ötlött  a  szemükbe.  Jókorjött  Eső 
odafurakodott, hogy megnézze, mi az, hát egy vándor vívómester árulgatta gyógyírjait. Jókorjött 
Eső s a két poroszló megálltak, hogy megnézzék, miként forgatja a fegyvert. A vívómester előbb 
lándzsavívást, fütykösforgatást mutatott be, aztán ökölvívást.

– Ez aztán derekasan forgatja a lándzsát, fütyköst, de a kezét, lábát is! – állapította meg Jókorjött  
Eső elismerően. A vívómester felkapott egy tálat, s hangosan kiáltotta:

–  Messziről érkeztem e nagybecsű helyre, hogy bemutassam művészetemet. Nem értek ugyan 
semmiféle  elképesztő,  borzasztó  mesterséghez,  de  hallottam  már  messze  földön  kegyes,  jó 
szívetekről, tisztelt uraságok, azért merészkedtem ide áruimmal. Van nálam csonterősítő gyógyír, ha 
parancsoljátok!  De  ha  nem  parancsoltok  szánjatok  meg  azért  egypár  kis  ezüsttel,  vagy  akár 



rézgarassal, hogy ne menjek el üres kézzel!

Körbe járt a tállal, de bizony, nem vetett bele senki semmit.

– Nyissátok meg nagybecsű markotokat, tisztelt néző uraságok! – kiáltozta a vívómester, s körbe 
járt  megint,  de az emberek csak rámeredtek,  s  nem adtak most se.  Látta Jókorjött  Eső,  milyen 
keservesen esik ez neki. Odaszólt hát a két poroszlónak, hogy vigyenek oda neki öt ezüstöt, ő maga 
meg odakiáltott:

– Vívómester uram, én csak egy fegyenc vagyok, nemigen van, amit adhatnék. Fogadd el tőlem 
ezt az öt ezüstöt nagyrabecsülésem csekély jeleképpen, ne vesd meg, kérlek!

– Hogy lehet az – kiáltotta a vívómester, miután sebesen eltette a pénzt –, hogy a híres-nevezetes 
Hegykitáró  Városban,  Csiejangcsenben,  nem akad egy műértő  se,  aki  értékelné  művészetemet? 
Bizonyára  ezen kegyes  úr  is,  ki  pedig  láthatólag a  maga részéről  hivatalos  ellátásban részesül, 
szintén átutazóban van csak itt, s mégis megajándékozott öt ezüsttel! Így van ez, kérem!

Nevetségesek bizony mindazok az úrfiak,
Akik örömházak mélyén pénzen vesznek csókokat!
Viselkedés s a modor nem a gazdagságón áll,
Nem attól vagy úrfi sem, hogy ruhád van hány darab!

Ez  az  öt  ezüst  többet  ér  nekem,  mint  mástól  ötven!  Fogadja  uraságod  hódolatteljes 
köszönetemet; hadd tudjam meg nagy nevét, hogy hirdethessem szerte a világon!

– Túl sokra értékeled, vívómester uram, ezt a csekélységet! – szabadkozott Jókorjött Eső. – Nem 
illet ezért köszönet se!

Éppen ahogy ezeket mondta, a tömegben egy megtermett,  vállas legény tört magának utat,  s 
odaérve, nagy hangon ordította:

–  Hej,  honnét  került  ide  ez  a  jómadár  fegyenc?  Hogy mered  itt  rontani  híremet,  nevemet, 
semmibe venni kemény parancsomat? – s már emelte az öklét, hogy alaposan ellássa Jókorjött Eső 
baját. Ha nem is kerekedett volna ebből rettentő viadal, akkor is úgy hozta a sors, hogy

A Hszünjang folyamon sereglik már a sok vad tengeri sárkány,
A fene tigrisek bandába verődnek Liangsan oldalán.

Hogy aztán miért akarta megverni ez a legény Jókorjött Esőt, azt majd más alkalommal halljátok 
meg.



A HARMINCHATODIK FEJEZET

amelyben Feltartóztathatatlan üldözőbe veszi
Jókorjött Esőt,

Kutyapofájú pedig éjjel rettegésben tartja a
Hszünjang folyót

Ott tartottunk, hogy Jókorjött Eső éppen átadta az öt ezüstöt a vívómesternek, amikor a tömegen 
egy jól megtermett legény törte magát keresztül, s rájuk meredve azt bömbölte:

–  Ugyan  hol  tanulta  ez  a  fickó  azt  a  nyavalya  lándzsavívást,  hogy  idejön  a  nyakunkra! 
Meghagytam már itt mindenkinek, hogy ügyet se vessenek rá! Mit fitogtatod te itt a pénzed, mit 
ajándékozod meg? Velem akarsz szembeszegülni?

– Ha adtam, hát adtam, mi közöd hozzá?

– Te lator fegyenc! – ragadta meg a legény Jókorjött Esőt. – Még feleselni mersz?

– Hát miért ne mernék?

Az öles termetű legény felemelte öklét, hogy leüsse. Jókorjött Eső félreugrott. A legény utána. 
Jókorjött Eső már maga is nekiment volna, amikor a vívómester előrontott a tömeg közül, egyik 
kezével a fickó fejkendőjét ragadta meg, másikkal a derekát, s gáncsot vetve neki, vállán keresztül 
levágta a  földre.  Az éppen feltápászkodott  volna nagy dühösen,  amikor  egy jókora rúgás  újból 
leterítette.  A két  poroszló a  vívómester  mellé  ugrott.  A megvert  legény lassan felkászálódott,  s 
végigmérve őket, ezt dünnyögve:

– Így vagy úgy, de móresre tanítalak majd benneteket! – azzal elpárolgott.

– Hogy hívnak, vívómester uram? – kérdezte Jókorjött Eső megmentőjétől. – Mi a neved?

– Honanba való vagyok, Lojang városába, Hszie Jung a nevem. Apám, nagyapám, minden ősöm 
az  öreg  Csung  alatt  szolgált  a  határvidéken.  Valamelyik  ősöm  azonban,  összeveszvén 
katonatársaival, nem tudott már rangban feljebb emelkedni, így azóta ezzel a mesterséggel tengetjük 
életünket.  Itt,  a folyók és tavak vitézei között  csak úgy hívnak engem, hogy Veszett  Tigris. Ha 
szabad kérdeznem: mi a te nagybecsű neved, jótevőm?

– Szung Csiang vagyok Jüncsengből.

– Talán csak nem Szung Kung-ming, a santungi Jókorjött Eső?

– De bizony, az.

Veszett Tigris nagy tisztelettel borult le előtte. Jókorjött Eső sietve felsegítette:

– Nem innál velünk egypár csészével? – kérdezte.

– Nagyon is szívesen! Szerettem volna már rég tisztelkedni tisztelt személyed előtt, de nem akadt 
módom rá. – Összeszedte sietve holmiját, lándzsáit, fütyköseit, gyógyírjait, s megindultak négyen a 
legközelebbi kocsma felé.

– Van borom is, húsom is – felelte húzódozva a kocsmáros, amikor bementek –, de nektek nem 
merek adni.



– Hát aztán miért nem?

– Akivel verekedtetek, az parancsolta meg: ha valaki ételt, italt mer adni nektek, annak szétveri a 
boltját. Én nem merek összetűzni vele, mert ő a kiskirálya egész Csiejangcsen városának, nem mer 
vele senki se ellenkezni.

– Hát akkor gyerünk tovább – mondta Jókorjött Eső. – Ez a fickó biztosan belénk akar még kötni 
valahol.

–  Én megyek a fogadóba, s kifizetem a tartozásom – búcsúzkodott Veszett Tigris. – Pár nap 
múlva megyek én is Csiangcsouba, ott majd találkozunk. Ég veled, bátyám!

Jókorjött Eső még húsz ezüsttel ajándékozta meg búcsúzásul Veszett Tigrist, aztán elindult a két 
poroszlóval, hogy egy másik kocsmát kerítsenek maguknak.

–  Megmondták mindannyiunknak – fogadták őket ott is –, dehogyis merünk nektek valamit is 
adni! Hiába is mentek akárhová, csak fárasztjátok magatokat, a dolgon nem segíttek!

Jókorjött Eső és a két poroszló szó nélkül mentek tovább. Így jártak azon a pár helyen is, ahol 
még próbálkoztak. A végén már a város végére jutottak, de még csak szállást sem kaptak a legkülső 
fogadóban sem. Látták is, hogy nincs mit csinálni, nekieredtek az útnak étlen, szomjan. Lebukott 
már vörösen a nap, sötétedett az ég, nem valami jól érezték magukat.

– Minek is mentünk oda a vívómestert bámulni, hogy összevesszünk ezzel a fickóval! – hányták-
vetették  egymás  közt  a  dolgot.  –  Se falu  előttünk,  se  kocsma mögöttünk,  hol  találunk szállást 
éjszakára?

Egyszer csak a messzeségben, egy kis mellékút mentén lámpa fényét pillantották meg egy erdő 
fái között.

– Ott emberek laknak – mutatott arra Jókorjött Eső. – Menjünk oda csendesen, kérjünk szállást. 
éjszakára, holnap meg megyünk tovább.

– Igen félreesik – húzódoztak a poroszlók –, messze van az országúttól.

–  Mit  tehetünk  egyebet!  Ha  kiesik  az  útból,  hát  holnap  többet  megyünk  vagy  két-három 
mérfölddel, nem olyan sürgetős az utunk! – Rá is tértek a mellékútra, s vagy két mérföld után a fák 
közül egy nagy udvarház falai bukkantak elő. Megzörgették a kaput.

– Mit zörgettek itt éjnek idején? – jött elő egy szolgalegény.

–  Szegény száműzött vagyok – mondta nagy óvatosan Jókorjött Eső. – Csiangcsouba visznek. 
Eltévesztettük a fogadót, nincs hol megaludjunk. Szállást kérnénk egy éjszakára, megfizetnénk érte 
illendőképpen.

–  No,  akkor  várjatok  itt  egy kicsit.  Megyek,  jelentem a  nemzetségfőnek.  Ha  ő  megengedi, 
bejöhettek – s bement. Jött is vissza kisvártatva, s a ház ura elé vezette őket. Az utasok tisztelegtek 
házigazdájuk előtt, az meg meghagyta a szolgalegénynek, helyezze el őket az egyik szobában, s 
adjon vacsorát is.

– Nincs itt senki idegen – mondták a poroszlók, mikor magukra maradtak –, vedd le a kalodát, 
jegyző uram, aludd ki magad jól az éjjel, hogy holnap korán indulhassunk.

Lefekvéshez készülődvén, elébb hátramentek az udvarba. A csillagfényes éjszakában Jókorjött 



Eső meglátta,  hogy a  szérűskertnél  még egy kis  ösvény vezet  el  a  háztól.  Aztán visszamentek 
szobájukba, s lefeküdtek.

– Hát ezzel szerencsénk volt – állapította meg Jókorjött Eső s a két poroszló elalvás előtt –, hogy 
ez a gazda végre befogadott bennünket az éjszakára. – Ahogy így beszélgettek, meglátták, hogy 
fáklyával járnak hátul az udvarban. Jókorjött Eső kilesett az ajtónyíláson, s látta, hogy a ház- ura 
három fáklyás szolgalegénnyel végigjárta az udvart, hátra a szérűskertig.

– Olyan ez a gazda, akár az apám – mondta a két poroszlónak. – Mindenre maga ügyel, s este se 
feküdne még le, hanem végignézi a házat, rendben van-e minden.

– Nyissatok kaput! – hallatszott egyszerre kívülről. A szolgalegények sietve engedelmeskedtek, 
bejött  vagy hat-hét ember.  Vezetőjük kezében lándzsa,  a többinél vasvilla,  furkósbot.  A fáklyák 
fényénél Jókorjött Eső megismerte az elöl jövőt.

„De hiszen az a lándzsás ott elöl, az akart megverni bennünket!” állapította meg, megrettenve 
magában.

–  Mit  kószálsz  ilyen  későn,  fiam?  –  hallotta  most  a  nemzetségfő  hangját.  –  Kivel  akarsz 
verekedni fegyveresen?

– Nem érted te ezt, tisztelt atyám! – felelte a legény türelmetlenül. – A bátyám idehaza van?

– A bátyád most alszik, részegre itta magát.

– Akkor megyek, és felköltöm. Egy fickó után megyünk.

– Már megint kivel szólalkoztál össze? – mérgelődött az öreg. – A bátyád is megköszöni neked, 
ha felköltöd! Mibe keveredtél, mondd csak?

– Ej, nem érted te ezt, atyámuram! A városban egy kuruzsló vívómester tűrhetetlen módon nem 
tisztelgett nálunk, mielőtt kiment volna a piacra művészetét mutogatni s kenőcseit árulni. Mi persze 
meghagytuk  a  népeknek,  ne  merjenek  adni  neki  egy  garast  is!  Honnét,  honnét  nem,  hát  nem 
odakeveredett egy fegyenc, aki nagylegénykedni akarván, öt ezüstöt nyomott a markába, s ezzel 
súlyosan  megsértette  a  tekintélyünket!  Már  éppen  össze  akartam  verni,  amikor  ez  a  bitang 
vívómester megragadott, földhöz vert, s úgy megvert, megrugdosott, hogy még most is sajog belé a 
derekam. Én aztán szétküldtem az embereket, hogy mondják meg minden kocsmában, fogadóban, 
be  ne  merjék  fogadni  őket!  Nem  is  leltek  biztosan  nyugovásra  sehol!  Aztán  összeszedtem  a 
játékhelyekről  egy  csomó  embert,  s  utánuk  eredtem.  A vívómestert  el  is  kaptuk,  elvertük  jó 
alaposan;  most  ott  kuksol  megkötözve  a  cirkáló-hadnagy  házában.  Holnap  meg  levisszük  a 
folyópartra, s a vízbe hajítjuk, hogy lehűtsem vele bosszúmat! Csak azt a fegyencet meg a vele volt  
két poroszlót nem találjuk sehol. Előttünk már nincs is több kocsma, se fogadó, nem tudom, hova 
mehetett éjszakára. No de felköltöm a bátyám, s majd előkerítjük!

– Ne hebehurgyáskodj, fiam! – korholta az apja. – Mi közöd neked ahhoz, hogy az az ember a 
saját pénzéből megjutalmazta azt a kuruzslót? Van neked jogod arra, hogy megverd? Az igaz, hogy 
téged megraktak, de nem valami nagyon. Hallgass csak rám, s hagyd abba azonnal! Azt hiszed, 
törődik a bátyád azzal, hogy téged elagyabugyáltak? A végén még agyonvertek valakit! Fogadj szót, 
eredj aludni, már a harmadik őrségre jár az idő! A kapun meg ne zörgess éjszaka, ne lármázd fel az 
egész falut, hanem viseld magad jól, de hangtalanul!

A fiú azonban láthatólag rá se hederített apja szavára, hanem ahogy volt, lándzsásan, rohant be a 
házba. Az öreg nagy mérgesen utána.



– Hát ennek fele se tréfa! – fordult Jókorjött Eső a két poroszlóhoz. – Hát most mi lesz? Hát nem 
őhozzájuk tértünk be aludni? A legjobb lesz, ha meglépünk, mert ha megtudja, hogy itt vagyunk, 
biztosan kitekeri a nyakunkat. Igaz ugyan, hogy az apja nem szólt, de a szolgalegények aligha merik 
majd félrevezetni!

– Igazad van – mondták a poroszlók. – Nem veszthetünk egy percet se, szökjünk meg mielőbb!

– Az elülső kapun nem mehetünk – aggályoskodott Jókorjött Eső –, hanem bontsuk ki itt hátul a 
falat.

A poroszlók felkapták holmijukat, Jókorjött Eső is fogta a kalodáját, s szaladtak hátra az udvarba 
a falhoz, kibontották. Nekieredtek az erdő felé vezető hátsó kis ösvényen a csillagok fényénél. De a 
megijedt ember nem nézi az utat: ahogy rohantak vagy egy órát, végeláthatatlan nádtenger bukkant 
fel előttük, azon túl hatalmas víz hömpölygött, a Hszünjang folyó. A hátuk mögött egyszer csak 
kiáltások harsantak, fáklyák fénye lobbant fel, minden valószínűség szerint üldözőik voltak.

– Ments meg, magas ég! – fohászkodott fel Jókorjött Eső, s belevetették magukat a nádasba. De 
ahogy hátratekingettek,  a fáklyafény egyre közeledett.  Megrettenve rohantak tovább a sűrű nád 
között. De „hamarább érni végét a földnek, mintsem az égnek”; váratlanul vége szakadt a nádasnak, 
a folyó egyik mellékágához érkeztek.

–  Ha  tudtam volna  –  fordította  arcát  kétségbeesetten  az  ég  felé  Jókorjött  Eső  Liangsanban 
maradtam volna inkább! Ki gondolta volna, hogy itt végezzük életünket!

A végveszély percében azonban a nád közül  egyszer csak egy sebesen sikló csónak tűnt  fel 
előttük.

– Hé, csónakos uram! – kiáltott oda neki Jókorjött Eső. – Ments meg minket, kapsz jó néhány 
ezüstöt!

– Kik vagytok? – kérdezte a csónakos. – Hogy keveredtetek ide?

–  Rablók  üldöznek,  egy  lélegzettel  rohantunk  idáig.  Vigyél  át  gyorsan  a  csónakon,  dúsan 
megjutalmazunk!

A jutalom hallatára parthoz fordult a csónak. Nagy sietve beleugráltak. Az egyik poroszló még a 
batyuját dobta a csónak fenekére, s maga is beleugrott, mialatt a másik már lökte is el tüzes-vizes 
botjával a  parttól.  A csónakos nekivetette magát  az evezőknek, de ahogy közben meghallotta  a 
nehéz batyuk puffanását, sötéten elmosolyodott magában. Száguldott a csónak a folyó közepe felé. 
A parton egyszer csak fáklyafények lobogtak, odaértek az üldözők. A nagy szál legény dühösen 
rázta lándzsáját:

– Hé, te csónakos! Fordulj vissza gyorsan! – kiáltotta.

– Csónakos uram! – kuporodott le Jókorjött Eső s a két poroszló a csónak fenekére. – Vissza ne 
fordulj, gazdagon megháláljuk!

A csónakos biccentett a fejével, s rá se hederítve a kiáltásra, hajtotta tovább a csónakját, hogy 
szinte repült a vízen.

– Ha vissza nem fordulsz, valamennyiőtöket leöldöslek! – ordította utánuk dühösen az üldözők 
vezére. A csónakos gúnyosan felnevetett, de most se méltatta válaszra.

– Hé, ki vagy te, csónakos – kérdezte dühösen a legény a partról –, hogy ilyen pimasz módra rám 



se hederítesz?

–  Csangnak hívják öregapátokat! – nevetett gúnyosan a csónakos. – Az én fityegőmbe ugyan 
nem haraptok!

– Te vagy az, Csang bátyánk? Hát nem ismersz meg minket? – kiáltozták a partról.

– Nem vagyok én vak, hogyne ismernélek.

– Hát ha ismersz minket, fordulj vissza, beszédünk van veled!

– No ha beszélni akartok velem, majd holnap elmondjátok! Most sürgős az utam!

– Azt a három embert akarjuk kézre keríteni ott a csónakodban!

– Ezek itt a csónakban mind a hárman az én kedves atyámfiai, tápláló szüleim! –nevetett vissza 
gúnyosan a csónakos. – Elviszem őket, s jól is lakatom metélt tésztával!

– Fordítsd vissza a csónakot! Egyezkedjünk!

– Mi örömöm van nekem abban, ha visszaviszem nektek az én feltáplálóimat, felruházóimat?

– Ne mondj ilyet, Csang bátyánk! Fordulj vissza! Csak azt a fegyencet akarjuk!

– Jó néhány napja várok már erre a fuvarra! Nem fordulok én vissza, hogy még ti kapjátok! Ne is 
haragudjatok, majd még találkozunk! – azzal csak hajtotta a csónakot tovább. Jókorjött Eső nem 
vette észre, hogy valami rejlik szavai mögött, s megkönnyebbülve mondta a két poroszlónak:

Csakhogy erre az emberre rátaláltunk! Jól megadta nekik, s meg is mentett minket! De nem is 
feledkezünk meg róla! Hát nem szerencse, hogy átvisz minket?

A csónakos nekifeküdt az evezőknek. Messze elhagyták már a partot. Ahogy ott hárman arrafelé 
tekingettek, a fáklyák fénye behúzódott a nádas közé.

–  Szörnyűséges  volt!  –  sóhajtott  Jókorjött  Eső.  –  De  „ha  a  jók  találkoznak,  elkotródnak  a 
gonoszak”! Csakhogy kimenekültünk a bajból.

A csónakos azonban evezés közben egyszerre csak, lám, dalra gyújtott, hallhatólag egy hucsoui 
nótára. Ezt énekelte:

Apátok a vízen született, itt is él.
A mandarintól se, az istentől se fél!
Ha meglátogat a csillogó-villogó,
Ráteszem a kezem, mielőtt lába kél!

Megroggyant Jókorjött Esőnek a lába ina, de a két poroszlóé is a dal hallatára.

– Ej, csak tréfálkozik! – nyugtatgatta társait Jókorjött Eső. Ám alig mondta ki, mikor a csónakos  
elengedte az evezőket, és hozzájuk fordult:

–  Hej,  ti  jómadarak,  ti  szegény  félkézkalmárokat  nyomorító  poroszlók,  most  a  kezembe 
kerültetek! Vagdalt metéltet akartok, vagy pedig húsgombócot?

– Ne tréfálkozz velünk, csónakos – szólt rá Jókorjött Eső. – Mi az, hogy vagdalt metélt? Mi az, 



hogy húsgombóc?

–  Majd még én tréfálkozom veletek! – meredt rájuk dühösen a csónakos. – Ha metélt tésztát 
akartok, itt a szélsebesen járó vagdalókésem a csónak fenekében! Nem vágok én vele se négyet, se 
ötöt, hanem egyszeribe beleaprítlak a vízbe vele mind a hármatokat! Ha meg húsgombócot akartok, 
hát vessétek csak le frissen a ruhátok, s bele a vízbe csupaszon, hogy ott dögöljetek meg!

–  Jaj  nekünk! – kapaszkodott Jókorjött Eső a két poroszlóba. – Hiába: „Sose jár a szerencse 
párosan, de a baj se magányosan!”

– No, döntsétek már el, aztán feleljetek ízibe!

– Tudd meg, csónakos uram – fohászkodott neki Jókorjött Eső –, nincs nekünk hova mennünk, 
bűnös fegyenc vagyok én, Csiangcsouba száműzött. Könyörülj rajtunk, kíméld életünket!

–  Mit  fecsegsz  itt  nekem?  Hogy megkíméljelek?  Nem kímélek  én  belőletek  egy felet  sem! 
Öregapátok a kutyapofájú híres Csang apó! S ha eddig nem ismertétek, hát az öreganyátokkal már 
aligha találkoztok! Fogjátok be a csőrötök, s be a vízbe gyorsan!

– Pénzünket, aranyunkat, ruhánkat, amink csak a batyunkban van, mind neked adjuk! – esdekelt 
Jókorjött Eső. – Csak könyörülj rajtunk!

A csónakos azonban egy hatalmas, villogó kést kotorászott elő a csónak fenekéről, s rájuk rivallt:

– No, hogy akarjátok?

– Azért ér ez engem – sóhajtott az égre Jókorjött Eső –, mert nem tiszteltem se eget, se földet, 
engedetlen voltam jó szülőmmel; vétkes ember létemre még ezt a kettőt is magammal hoztam a 
bajba!

– Jegyző uram! – kapaszkodott belé a két poroszló. – Hát itt halunk meg mind a hárman?

– No, dobjátok már le a ruhátok – dörgött rájuk a csónakos –, aztán ugrás a folyóba! Ugorjatok, 
ha ugorni akartok, mert ha nem, akkor belevagdal benneteket öregapátok!

Jókorjött  Eső összefogózkodott  a két  poroszlóval,  s  a  folyóba bámult.  Egyszer  csak a  vízen 
evezők zaja hallatszott. Odanézett a csónakos is: a víz hátán fürge csónak siklott, repült feléjük. 
Hárman ültek benne: egy jól megtermett legény, csáklyával kezében, a csónak orrában ült, a másik 
kettő meg az evezőket forgatta nagy sebesen. Hamarosan a közelbe értek a csillagos éjben.

– Hej, te csónakos! – kiáltotta a csáklyás legény. – Hogy mersz te itt az öbölben garázdálkodni?  
Ha már megláttalak, részem van a zsákmányból!

– Te vagy az, Li bátyám? – ijedt meg a csónakos. – Már gondolkoztam is, hogy ugyan ki lehet?  
Megint dologban vagy? Vihetnél engem is!

– Csang öcsém! – csóválta a fejét a csáklyás vitéz. – Már megint erre kujtorogsz? Mit viszel a 
csónakodban? Van valami zsákmányféle?

–  Nagyot  mulatsz,  ha  megtudod!  –  vigyorgott  a  csónakos.  –Nem  jutottam  már  semmire 
mostanában, a játékon minden pénzem elveszett, egy lyukas garasom se maradt. Éppen a parton 
üldögéltem, hát egy banda nem behajtja ezt a három jószágot a csónakomba? Két poroszló hozott 
egy fekete  képű,  tömzsi  fegyencet,  nem tudom, kiféle.  Azt  mondja nekem, hogy Csiangcsouba 
száműzték,  de hát  még a kaloda  sincs  a  nyakában!  A két  Mu testvér  üldözte  őket  a  városból, 



követelték is volna vissza őket, de ahogy láttam, hogy nekem is kinéz a haszon belőle, bizony nem 
adtam.

– Hej! – kiáltott a nagy szál legény. – Nem Szung Kung-ming bátyám van ott?

Ismerősnek tetszett a hang Jókorjött Eső fülében. Visszakiáltott:

– Ki vagy te, jó vitéz? Ments meg minket!

– Csakugyan te vagy az! – szörnyedt el a másik. – Hogy én ezt nem tudtam hamarább!

Jókorjött Eső felemelkedett a csónakban, s odanézett. A csillagok fényénél is felismerte, hogy a 
csónak orrában Örvények Sárkánya ül, a két evezős meg Barlangbúvó Sárkány és Folyamfordító 
Tengerikígyó.

–  Micsoda félelmet állhattál ki,  bátyám! – ugrott át Örvények Sárkánya a csónakjukba. – Ha 
kések valamit, vége az életednek nagy bolondjába! A jó sors hozta, hogy sehogy se nyughattam ma 
otthon, hanem kijöttem, hogy egy kis sót csempésszek! Hogy is jutott volna eszembe, hogy veled 
találkozom a halál küszöbén?

A csónakos jó darabig csak rémülten bámulta őket tátott szájjal, szólni se tudott.

– Li bátyám – kérdezte végre –, ez a fekete ember Szung Kung-ming, a santungi Jókorjött Eső?

– Tudhatnád!

–  Kegyelmes  atyám –  borult  le  a  csónakos  a  csónak  fenekére  –,  miért  nem mondtad  meg 
hamarább a nevedet? Megkíméltél volna attól, hogy gonoszat cselekedjem veled!

– Ki ez a derék vitéz? – kérdezte Jókorjött Eső Örvények Sárkányától.

– Tudd meg, bátyám: esküdt öcsém ő nekem, ide a Kisárvaszigetre való. A neve Csang Heng, de 
csak  Csónakosnak  emlegetjük,  meg  Kutyapofájúnak.  Itt  a  Hszünjang  folyón  műveli  becsületes 
mesterségét.

Nagyot nevetett erre Jókorjött Eső, de a két poroszló is. A két csónak visszafordult a partnak, 
odaértek, kikötöttek. Amikor partra szálltak, Örvények Sárkánya Kutyapofájúhoz fordult:

–  Mondtam én neked mindig, öcsém: csak egy bajnoka van az igazságnak az ég alatt, Szung 
jegyző Jüncsengből, a santungi Jókorjött Eső. Nézd meg hát alaposan magadnak, hogy megismerd 
máskor.

Kutyapofájú tüzet csiholt, lámpást gyújtott,, s Jókorjött Esőre világítván, leborult előtte:

–  Bocsásd meg, bátyám, nagy vétkemet! – könyörgött. – Bátyám, igazság bajnoka – kérdezte 
aztán, hogy felemelkedett –, miért száműztek ide?

Örvények Sárkánya elmesélte a történteket.

–  Tudd meg, bátyám – kezdte Kutyapofájú aztán –, ketten vagyunk testvérek egy anyától. Én 
vagyok az  idősebb,  de  az  öcsém is  derék  legény.  Olyan fehér  az  egész  teste  húsa,  akár  a  hó,  
negyven-ötven mérföldet is elúszik a vízen, a víz alatt meg kibírja hét nap, hét éjjel is. Ha úszik a  
vízen, olyan csak, akár egy fehér csík, azonfelül meg fehér is tetőtől talpig. Innét adták neki azt . a 
nevet,  hogy Csang  Sun,  a  Fehér  Hullámtaraj.  Hajdanában  a  Jangce  partján  dolgoztunk  együtt 



hasonló mesterségben.

– Hadd halljam, hogyan volt! – biztatta Jókorjött Eső.

– Amikor minden pénzünk elúszott a játékon, én fogtam egy csónakot, s a folyam egy csöndes 
helyén révészkedtem magamnak.  Jöttek aztán az utasok, akik pénzt akartak megtakarítani,  meg 
siettek is,  s  beszálltak.  Mikor aztán tele  lett  a csónak, beszállt  az öcsém is egy nagy batyuval, 
mintha utas lett volna. Én beeveztem aztán a folyam közepére, ott letettem az evezőt, kidobtam a 
vasmacskát, előkaptam a késemet, s követeltem a viteldíjat. Ötszáz garas volt a megállapodás, de én 
háromezret követeltem. Az öcsémnek mentem neki legelőször, ő meg tette magát mindig, hogy nem 
adja meg. Én meg akkor megfogtam a nyakánál, megmarkoltam a derekát s zsupsz, bele a vízbe. 
Ettől aztán úgy megijedt mindegyik, hogy sorra megadták a pénzt hiba nélkül. Ekkor aztán partra 
tettem őket valami csendes helyen, az öcsém meg közben a víz alatt kiúszott a partra, megvárta,  
amíg elmennek, s megosztoztunk. Hát így tengettük az életünket.

– Biztosan sokan kerestek aztán, hogy vidd át őket! – tréfálkozott Jókorjött Eső. Nagyot nevettek 
a vitézek. Kutyapofájú még hozzátette:

– Most aztán mesterséget változtattunk. Én itt a Hszünjang táján csempészkedem, az öcsém meg 
halárus lett Csiangcsouban.

– Éppen küldenék neki egy levelet veled, csak hát nem értek a betűhöz, írást nem tudok.

–  Majd megkérjük itt  a faluban az iskolamestert  – biztatta Örvények Sárkánya, s elindultak. 
Barlangbúvó Sárkányt s Tengerikígyót hátrahagyták, hogy őrizzék a csónakokat. Ahogy a faluhoz 
közeledtek, alig fél mérföldnyi út után látták, hogy még most is ott villognak a fáklyák a parton.

– Nem mentek még haza a testvérek, úgy látom! – jegyezte meg Kutyapofájú.

– Miféle testvérek? – kérdezte Örvények Sárkánya.

– Hát a két Mu testvér a városból.

– Hívd csak ide őket – rendelkezett Örvények Sárkánya –, hadd tisztelegjenek bátyánk előtt.

– Ne, ne! – tiltakozott sietve Jókorjött Eső. – Hiszen épp engem üldöznek!

– Nyugodj meg, bátyám! Ez azért volt csak, mert nem ismertek fel: egy úton járnak ők is velünk. 
– Azzal integetni, kiáltozni kezdett nekik. A fáklyások sebesen közeledtek.

–  Hogy  vagytok  ilyen  jóban,  bátyáink,  ezzel  a  három  emberrel?  –  kérdezték  a  testvérek 
meghökkenve, amikor meglátták, milyen tisztelettel beszélget Örvények Sárkánya s Kutyapofájú 
Jókorjött Esővel.

– Mit gondoltok, ki ez? – nevetett Örvények Sárkánya.

–  Nem  ismerjük,  csak  azt  tudjuk,' hogy  a  városban  öt  ezüstöt  adott  annak  a  nyavalyás 
vívómesternek, s pocsékká tette a tekintélyünket, ezért hajkurásztuk mostanáig.

– Pedig annyit beszéltem már róla nektek! Szung Kung-ming bátyátok ő, a jüncsengi jegyző, a 
santungi Jókorjött Eső! Nem köszöntök neki gyorsan?

A két fivér eldobta lándzsáját s leborult:



–  Hallottuk  régtől  nagy  híredet,  de  nem  gondoltuk,  hogy  találkozunk  is!  Bocsáss  meg 
gorombaságunkért, hogy sértegettünk!

– A neveteket kérdeném, derék bajnokok! – emelte fel őket Jókorjött Eső.

–  Gazdag házból valók, idevalósiak – jegyezte meg Örvények Sárkánya. – Az idősebbik Mu 
Hung,  a  Feltartóztathatatlan;  öccse,  Mu  Csun,  a  Kis  Feltartóztathatatlan,  ők  ketten  a  város 
kiskirályai. Mert tudd meg, bátyám, három kiskirályság van errefelé; a Hegykitáró hágónak én meg 
Nyakazóbíró vagyunk a kiskirályai,  a Hszünjang vidéki csempészeknek Kutyapofájú meg Fehér 
Hullámtaraj, a városnak meg ők ketten.

–  Hát  ezt  nem tudtam –  ismerte  el  Jókorjött  Eső.  –  De  ha  már  ilyen  jó  barátok  vagyunk, 
engedjétek szabadon kedvemért Veszett Tigrist, Hszie Jungot!

–  A vívómestert?  –  nevetett  Feltartóztathatatlan.  –  Legyél  nyugodt  felőle,  bátyám!  –  s  már 
utasította is öccsét:

– Hozd ide bátyánk elébe! Én pedig – fordult tisztelettel Jókorjött Esőhöz – meghívnálak, nagy 
erényű bátyám, szerény hajlékunkba, hogy némi elégtétellel szolgálhassunk vétkeinkért.

– Igen jó lesz! – lelkesedett Örvények Sárkánya. – Gyerünk csak!

Feltartóztathatatlan  odaszólított  két  szolgalegényt,  hogy  őrizzék  a  csónakokat  Barlangbúvó 
Sárkány  és  Tengerikígyó  helyett,  s  elindultak  valamennyien.  Egy  embert  előreküldtek,  hogy 
bejelentse az öreg Munak a látogatást; s hogy lakomára terítsenek. Az ötödik őrség körül járhatott 
az  idő,  mire  megérkeztek.  A vendégházban  tisztelegtek  Mu  nemzetségfő  előtt,  s  elosztották  a 
helyeket.  Jókorjött  Esőt  a  házigazdával  átellenbe  ültették.  Alig  váltottak  pár  szót,  már  virradni 
kezdett,  s  Kis  Feltartóztathatatlan  is  hozta  Veszett  Tigrist.  Összeismerkedett  a  vívómester 
valamennyiükkel, s helyet foglalt ő is. Egész nap tartott a lakoma, a késő éjszakába nyúlt, úgyhogy 
ott  is  aludtak.  Másnap  Jókorjött  Eső  indult  volna  tovább,  de  Feltartóztathatatlan  sehogy  sem 
engedte.  Ott  marasztotta  még  valamennyiüket.  Jókorjött  Esőt  meg  bevitte  a  városba,  s 
megmutogatta neki a nevezetességeket, szórakoztatta mindenféle módon. Mikor már a harmadik 
napot töltötték Muék vendégszerető házában, Jókorjött Eső tartani kezdett attól, hogy áthágják a 
megszabott  határidőt,  amikorra  jelentkeznie  kell  a  fegyenctáborban,  s  megkötötte  magát,  hogy 
igazán megy. Feltartóztathatatlan, mikor látta, hogy nem enged már semmi marasztalásnak, nagy 
búcsúlakomát  rendezett  a  tiszteletére.  Másnap  reggel  elbúcsúzott  Jókorjött  Eső  Feltartóztat-
hatatlantól s az összes jó vitézektől. Veszett Tigrishez még odafordult:

– Maradj még itt egy kis ideig, aztán keress majd fel Csiangcsouban.

– Ne félj, bátyám, gondom lesz rá – nyugtatta meg Feltartóztathatatlan. Megajándékozta utoljára 
arannyal, ezüsttel, pénzt nyomott a két poroszló markába is. Mikor aztán már indultak, Kutyapofájú 
is megíratta a levelét, s átadta azt is, hogy vigyék el Fehér Hullámtarajnak. Aztán lekísérték őket a  
folyam partjára.  Feltartóztathatatlan csónakot  hozatott.  Beszállt  Jókorjött  Eső a  két  poroszlóval, 
nyakába tette a kalodát. Könnyhullajtva néztek utánuk a partról a többiek.

Megindult a hajó velük, de különb is volt, mint a múltkori! Vitorlát bontott, úgy érkeztek nagy 
sebesen Csiangcsouba. Mentek egyenest a hatóság elé. 

Csiangcsou mandarinja  történetesen  Caj  Tö-csang  volt,  Caj  kancellár  kilencedik  fia,  ezért  a 
városban csak Kilencedik Caj mandarin úrnak titulálták. Kapzsi és gőgös ember volt nagyon; azért 
is tette ide az apja, mert igen gazdag vidék volt Csiangcsou pénzben is, terményekben is.

– Hova lett a kalodádról a tartományotok pecsétes írása? –vonta fel a mandarin a szemöldökét.



–  Erős  tavaszi  esőket  kaptunk  útközben  –  magyarázkodott  a  két  poroszló  –,  ronggyá  ázott 
egészen.

– Hát írassatok neki újat, s adjátok át embereimnek, vigyék a táborba.

Vitte  a  két  poroszló  Jókorjött  Esőt,  átadták  két  csiangcsoui  poroszlónak,  akik  nagy  sebten 
megírták a  pecsétes  írást  a  hivatalban,  s  a  helyére  tették.  Jókorjött  Eső aztán,  hogy elindultak, 
bevitte mind a négy poroszlót egy kocsmába, s megkínálta őket egy kis itallal. A vele jött poroszlók 
aztán visszamentek a hivatalba elbocsátólevelükért, s nagy hálálkodva elbúcsúztak tőle.

–  Hát  sok ijedelmet  álltunk ki  az úton – mondták aztán maguk közt  –,  de szép kis  summa 
pénzhez is jutottunk!

A csiangcsouiak pedig vitték Jókorjött Esőt a táborba. Mivelhogy azzal kezdte, hogy tíz ezüstöt 
nyomott  a  markukba,  hozták  buzgón a  holmiját,  s  kerestek  is  neki  egy jó  egyes  szobát.  De a 
táborban a felügyelők is, csupa vitéz nép, hogy nekik is pénzt osztott, mind nagyon megszerették. 
Küldött mindjárt harminc pénzt a parancsnoknak is. Hívatták nemsokára a táborparancsnok elébe. 
Ott levették nyakából a kalodát:

– Halld meg, újonnan jött száműzött, te vétkes Szung Csiang! – dörgött rá a parancsnok – Vu Tö 
császár  szentséges  rendeletéből  minden  újonnan  jött  fegyenc  száz  kemény  botütést  kell,  hogy 
kapjon! Szolgák! Fogjátok le!

– Igen meghűltem útközben – panaszolta Jókorjött Eső –, nem tértem még magamhoz.

– Betegnek is látszol – hagyta rá a parancsnok, a harminc ezüstre gondolva –, igen sárga vagy, 
meg sovány is! Felfüggesztem a botozást! Mivel pedig látom, hogy hivatalnokféle volnál, a tábor 
írószobájában fogsz dolgozni.

Meg is írta rögtön az írást róla. Jókorjött Eső köszönte hálásan, s ment átköltözni az írószobába. 
A többi  fegyenc,  ahogy  látták,  máris  micsoda  tekintélye  van,  szereztek  gyorsan  bort,  s  jöttek 
üdvözölni, ő meg megajándékozta őket is. Nem telt bele egy fél hónap se, megszerette mindenki az 
egész táborban.

„A szerelem hol  forró,  hol  fagyos,  az  ember sorsa hol  alacsony,  hol  magos” – tartja  a  régi 
mondás. Jókorjött Eső egy nap éppen az írószobájában borozgatott az egyik felügyelővel, amikor az 
így szólt hozzá:

–  Mondtam  én  már  neked,  bölcs  bátyám,  a  minap,  hogy  mi  a  szokás  itt  nálunk  a 
főtömlöctartóval. Hát hogy nem küldtél még neki ajándékot, pedig már jó ideje itt vagy? Holnap 
idejön, s nem fogja jó néven venni!

– Nem baj! – legyintett Jókorjött Eső. – Ha pénzt akar, akkor se küldök neki. Ha rólad volna szó, 
csak szólj, amikor kell, adok én rögvest! De ez a főtömlöctartó nem kap egy garast se! Ha meg 
idejön, majd megmondom neki én magam!

– Jegyző uram – aggodalmaskodott a felügyelő –, az igen vad ember, gyorsan jár a keze-lába! 
Meg se mondhatom, mi lesz, ha mondanál neki valamit, és rápirítanál!

– Bízd csak rám, bátyám – nyugtatta meg Jókorjött Eső. – Nyugodj csak meg, majd én elintézem 
őt. Lehet, hogy már adtam is neki, csak még nem derült ki, de az is lehet, hogy nem is merné rajtam 
követelni.

Még be se fejezte szavait, amikor bejött az egyik őr:



–  Itt  a  főtömlöctartó  – jelentette.  –  Amikor megérkezett,  mindjárt  nagy hűhót  csapott,  s  azt 
ordítozta: „Miért nem küldte meg az új fegyenc a járandóságomat?”

– No, mit mondtam? – szörnyűködött a felügyelő. – Itt is van már, s még ránk is haragszik!

–  Bocsáss meg, bátyám – mosolygott Jókorjött Eső –, hogy nem szórakoztatlak tovább: majd 
iszunk még együtt. Megyek, hogy beszéljek vele.

– Én a szeme elé se akarok kerülni – ugrott fel a felügyelő. Jókorjött Eső meg ment a kihallgatási 
csarnokba, hogy találkozzék a főtömlöctartóval.



Nem találkozott-e, aztán Jókorjött Eső ezzel az emberrel? Hiszen ebből lett az, hogy

Tigrisek barlangja, farkasoknak fészke lesz Csiangcsou városa,
Künn a keresztútnál vértengerben ázik holttestek halmaza.

Mert

Ég hálója megszakad, a vízpartra borul,
Föld hurokja megnyílik, Liangsanra súlyosul.

Hogy aztán hogy ismerkedett meg Jókorjött Eső a főtömlöctartóval, azt majd más alkalommal 
halljátok meg.



A HARMINCHETEDIK FEJEZET

amelyben Jókorjött Eső találkozik Bűvös Futárral,
Fekete Forgószél pedig megmérkőzik

Fehér Hullámtarajjal

Ott tartottunk, hogy Jókorjött Eső, elhagyván az irodát, ment a kihallgatási csarnokba. Ott ült 
már a főtömlöctartó, s nagy hangon kiáltotta:

– Melyik az az új fegyenc?

– Ez itten – mutatott rá az egyik őr Jókorjött Esőre.

– Te fekete pofájú, törpe vakarcs! – szitkozódott a főtömlöctartó. – Ugyan ki miatt bíztad el úgy 
magad, hogy nem küldted meg a járandóságom?

– Jó szóért jó szó jár az emberek közt – felelte Jókorjött Eső. – Miért kényszerítesz ki pénzt az  
emberből? Derék kis hivatalnok vagy ám!

A körülállókon kiütött a verejték e szavak hallatára. A főtömlöctartó még nagyobb dühbe gurult:

– Hogy mersz velem pimaszkodni, te lator fegyenc? Kössétek hátra a kezét, s verjetek rá százat a 
nagy bottal!

Az őrségből mindenki jóban volt Jókorjött Esővel. Amint meghallották, hogy meg kellene verni, 
mind szétszaladtak,  magára hagyták a  főtömlöctartóval.  Persze,  ezen még jobban megdühödött: 
maga ragadta fel a botot, s Jókorjött Esőnek rontott.

–  Mit követtem el,  tömlöctartó uram – kérdezte jámborul  Jókorjött  Eső –,  hogy meg akarsz 
verni?

– Az én jószágom vagy, te lator fegyenc! Ha köhinteni mersz is, már azzal is vétkezel!

– Még ha vétket is találsz bennem, halálra nem verhetsz!

– Még hogy halálra nem verhetlek? Mindjárt végzek veled! Agyoncsaplak, mint egy legyet!

–  Ha azért  akarsz agyonverni, mert nem küldtem meg a járandóságodat – nevetett  gúnyosan 
Jókorjött Eső –, mi jár annak, aki ismerőse Cselcsillag Mesternek Liangsanban?

A másik elejtette a botot ennek hallatára:

– Mit mondasz? – hebegte.

– Én csak arról beszéltem, aki ismeri Cselcsillag mestert! Mit van ezen kérdeznivaló?

– Ki vagy te? – rázta meg a főtömlöctartó Jókorjött Esőt. – Honnét veszed ezt?

– Szung jegyző vagyok Jüncsengből, Santungból.

A főtömlöctartó meghökkenve tette össze két öklét üdvözlésül:

– Te vagy, bátyám, Szung Kung-ming, a Jókorjött Eső?



– Azt hiszed, tréfálok?

–  Bátyám, itt  nem beszélhetünk,  leborulni se mertem előtted.  Gyere ki  velem a városba,  ott 
bizalmasan szólhatunk.

–  Várj  egy kicsit  –  mondta Jókorjött  Eső.  – Be kell  zárnom a lakásomat.  –  Szaladt  is  haza 
mindjárt,  magához  vette  Cselcsillag  levelét  meg  némi  pénzt,  bezárta  az  ajtót,  s  meghagyta  az 
őrségnek, hogy ügyeljenek a házra. Elindult új ismerősével ki a táborból be a városba. Kiszemeltek 
maguknak mindjárt egy kocsmát, s felmentek az emeletre.

– Honnét ismered Cselcsillagot? – kérdezte a főtömlöctartó, amikor leültek.

Jókorjött  Eső  előhúzta  a  levelet.  A másik  feltörte  a  pecsétet,  végigolvasta  s  köntöse  ujjába 
rejtette, majd felállt, s leborult Jókorjött Eső előtt. Az sietve viszonozta a tisztelgést, s bocsánatot 
kért a gorombaságaiért.

–  Én csak azt hallottam – mentegetőzött a másik is –, hogy jött egy Szung nevű új fegyenc. 
Nálunk pedig az a szokás, hogy ilyenkor megajándékoznak öt ezüsttel. Elmúlt aztán tíz nap, vagy 
tán több is, de nem küldted. Ma éppen szabadnapom lévén, eljöttem, hogy kiköveteljem. Nem is 
gondoltam, hogy te  vagy az,  bátyám!  Bocsáss  meg gorombaságaimért,  amit  ott  veled szemben 
elkövettem!

–  Emlegette nagyra becsült neved már a felügyelő is. Akartam is tisztelegni magamtól tisztelt 
személyed előtt, de nem tudtam a lakásod, a városba se jöhettem be ok nélkül, meg kellett várjam, 
amíg kijössz, akkor akartam megismerkedni veled, bátyám. Emiatt késlekedtem idáig, nem mintha 
nem küldhettem volna el az öt ezüstöt. Arra gondoltam, hogy biztosan eljössz érte, azért húztam-
halasztottam. Életem vágya teljesült be azzal, hogy végre találkozhattunk.

Megmondjam-e, ki volt ez a főtömlöctartó? Ő volt az, akit Cselcsillag emlegetett, Taj Cung, a 
csiangcsoui főtömlöctartó. Ez a Taj Cung elképesztő bűbájossághoz értett: ha úton volt, s levelet, 
fontos hadi üzenetet vitt, két bűvös képet kötött a két lábára, s ezzel véghez tudta vinni a bűvös 
futás művészetét,  ötszáz mérföldet téve meg egy nap. Ha pedig négy bűvös képet tett a lábára, 
megtett nyolcszáz mérföldet is. Ezért nevezték aztán úgy, hogy Bűvös Futár.

Bűvös Futár s Jókorjött Eső most már bizalmasan beszélgettek egymással, mindkettőjük nagy 
örömére. Bort hozattak, ettek-ittak; Jókorjött Eső elmondta az úton esett kalandjait, s hogy menynyi 
jó vitézzel ismerkedett össze útközben. Bűvös Futár is kiöntötte szívét, megvallva Cselcsillaggal 
való egész barátságát. Megittak már vagy két-három csésze bort, amikor nagy lárma, verekedés 
hallatszott lentről.

–  Ezt  az  embert  csak  te  utasíthatnád  rendre,  tömlöctartó  uram  –  szaladt  oda  hozzájuk  a 
szolgálattevő. – Meg kell kérjelek, hogy fáradj le, s csinálj rendet.

– Ki az? – kérdezte bosszúsan Bűvös Futár.

– Az a Vasbivaly, aki mindig veled jár, pénzt követel a gazdán.

–  Már megint rakoncátlankodik! – mosolygott Bűvös Futár. – Tudtam én, hogy ilyen! Maradj 
csak, bátyám, idehívom mindjárt.

Lement Bűvös Futár, s kisvártatva visszatért egy fekete óriással.

– Kit tiszteljek ebben a fivérünkben? – kérdezte meghökkenve Jókorjött Eső.



–  Egyik börtönőröm, Li Kuj a neve. Csincsou tartományba való, Csinsuj kerületbe, Pajcsang 
faluba. A barátai Fekete Forgószélnek nevezik, a falujában Vasbivalynak hítták. Agyonvert valakit, s 
elmenekült hazulról, aztán kegyelmet kapott, ide került Csiangcsouba, haza se ment többé. Nem 
bírja  a  bort,  ezért  retteg  tőle  mindenki.  Két  csatabárddal  verekszik,  de  ért  az  öklözéshez  s  a 
buzogányhoz is. Most itt dolgozik nálunk a börtönben. 

– Bátyám – kérdezte most Fekete Forgószél Bűvös Futárt kicsoda ez a fekete képű – s Jókorjött  
Esőre nézett.

– Látod, jegyző uram, micsoda faragatlan fickó? – kacagott fel Bűvös Futár. – Nem tud ez semmi 
illemet!

– Mi van abban faragatlanság, bátyám, hogy megkérdeztem? – méltatlankodott Fekete Forgószél.

– Öcsém – oktatta ki Bűvös Futár –, ha úgy kérded, hogy „ki ez az uraság”, akkor rendben volna, 
de te úgy kérdezted, hogy „ki ez a fekete képű”! Mi ez, ha nem faragatlanság? Hát megmondom 
neked: nagy erényű bátyánk az igazság bajnoka, akihez te mindig is el szerettél volna menni.

– Csak nem Szung Csiang, a santungi Jókorjött Eső?

– Ejnye, de illetlen vagy! – csóválta a fejét Bűvös Futár. – Csak így odavágni, a módját se tudod? 
Mit vársz, borulsz le mindjárt előtte?!

– Ha ez igazán Jókorjött Eső – felelte gyanakodva Fekete Forgószél –, akkor le is borulok előtte, 
de ha csak valami tekergő, akkor fenét! Ne csapj be engem, bátyám, hogy aztán kinevessetek!

– Igazán én vagyok Jókorjött Eső – nyugtatta meg Szung Csiang.

–  Atyámuram! – csapta össze kezét Fekete Forgószél. – Miért nem mondtad hamarább? Hogy 
örülök neked! – azzal a földre vetette magát.

Jókorjött Eső sietve viszonozta az üdvözlést s kérte:

– Foglalj helyet, vitéz bajnok!

– Ülj ide mellém, aztán ihatsz! – szólt Bűvös Futár.

– Nem bajlódok én ezzel a csepp csészével – méltatlankodott Fekete Forgószél –, hozzatok egy 
nagyot.

– Miért haragudtál meg odalent, öcsém? – érdeklődött Jókor-jött Eső.

–  Volt  egy nagy tömb ezüstöm. Elzálogosítottam tíz kis ezüstért,  hogy legyen pénzem. Most 
aztán kértem volna a fogadóst, adjon tíz ezüstöt, hogy visszaválthassam, de ez a jómadár nem akart 
nekem kölcsönözni. Már éppen szét akartam verni az egész házat, amikor bátyám idehívott.

– Csak a tíz ezüst kell? Hát a kamat?

– A kamat az megvolna – csapott a keblére Fekete Forgószél –, csak még a tíz ezüst hiányzott.

Jókorjött Eső előszedett egy tízlatos ezüstöt s átnyújtotta:

– Eredj, váltsd vissza vele.

Bűvös Futár közbe akart avatkozni, de a pénz már Fekete Forgószél kezében volt.



–  Ez remek! – örvendezett a fekete óriás. – Várjatok kicsit,  bátyáim, kiváltom az ezüstömet, 
aztán megadom. Akkor aztán kimegyünk Szung bátyámmal a város végére, és mulatunk egyet!

– Ugyan, ülj le, és igyál még! – csitította Jókorjött Eső. – Ráérsz vele azután is!

– Jövök én mindjárt! – rohant el Fekete Forgószél.

–  Jobb lett  volna,  ha nem adsz neki pénzt – komorodott  el  Bűvös Futár. – Én meg akartam 
akadályozni, de már a kezében volt.

– De miért? – csodálkozott Jókorjött Eső.

–  Ez a fickó becsületes,  egyenes ember ugyan, de él-hal az italért  meg a játékért.  Hányszor 
csapta már zálogba az ezüstjét! Hiába dobtad ki a pénzed: egyenest a játszóhelyre ment. Ha nyer,  
akkor ugyan megadja a pénzed, de ha elveszti, hogy veszed meg rajta? Szégyen ez rám nézve is!

– Ugyan, tisztelt bátyám – mosolygott Jókorjött Eső. – Nem vagyunk mi idegenek egymáshoz! 
Semmiség az, hogy pénz kellett neki! Ha meg elveszti, hát elveszti, de én azért úgy látom, hogy 
mégis hűséges, egyenes vitéz.

– Az már szent igaz – bólintott Bűvös Futár –, csak éppen faragatlan és vakmerő. A börtönben is, 
ha berúg, a rabokhoz hozzá nem nyúlna, de a többi börtönőrt végigverné. Sokszor bajba kevert már 
engem  is.  Ha  meg  éppenséggel  valami  igazságtalanságba  botlik,  hát  megverekszik  a  legjobb 
vitézekkel is, ezért aztán fél is tőle mindenki Csiangcsouban.

–  Igyunk  még  egy-két  csészével  –  indítványozta  Jókorjött  Eső  –,  aztán  sétáljunk  egyet  a 
városban.

–  Látod, el is felejtettem, hogy megmutassam neked a folyam vidékét, a tájat! – jött zavarba 
Bűvös Futár.

– Akkor jól van – mosolygott a másik –, mert megnézhetjük most.

Nem  szólok  most  arról,  hogy  ittak  ezek  ketten  tovább.  Szólok  Fekete  Forgószélről,  aki 
megkapván a pénzt, igen örvendezett: „Ezt aligha gondoltam volna! – fordult meg a fejében. – Nem 
is volt még olyan nagy barátságban velem Jókorjött Eső bátyám, s csak ideadta ezt a tíz ezüstöt! 
Valóban nem puszta szó a híre, hogy az igazság bajnoka, és bőkezű, nemes lélek! Kár, hogy épp 
most  érkezett,  amikor  minden  pénzem  elveszítettem  a  játékon,  s  nem  tudom  vitézi  módra 
megvendégelni! De ha, már itt van ez a tíz ezüst, játsszunk vele egy kicsit! De jó lenne, ha nyernék 
vele egypár köteg pénzt, és vendégül láthatnám!”

Ment is Fekete Forgószél nagy sietve a város végére, a kis Csang Ji játékbarlangjába. Ahogy 
belépett a játszóterembe, odavetette az asztalra a tíz ezüstöt, s elkiáltotta magát:

– Ki jön velem fej vagy írást játszani?

Tudta kis Csang Ji, hogy Fekete Forgószél mindig becsületesen játszik, azért így válaszolt:

– Várd ki ezt a játszmát, bátyám, aztán majd jöhetsz.

– De én fej vagy írást akarok!

– Tudod, mit? Gyere nézni a játékot!

–  Nem nézni jöttem én, játszani akarok! Öt ezüst a tét! – s mikor a többiek éppen letették a  



játékpénzeket, hirtelen felkapta azokat, és elkiáltotta magát:

– Ki játszik ellenem?

– Megjátszom az öt ezüstödet! – szólt kis Csang Ji.

–  Fej!  –  bömbölte  Fekete  Forgószél,  s  feldobta  egy csomóban  a  játékpénzeket.  Írásra  esett 
valamennyi. Kis Csang Ji besöpörte a pénzt.

– Tíz ezüst volt a pénzem! – tiltakozott Fekete Forgószél.

– Játsszunk még egyszer öt ezüstre. Ha fej lesz, visszakapod a pénzed.

Fekete Forgószél megint dobott, s elkiáltotta magát:

– Fej! – de írás volt megint.

–  Mondtam neked, hogy várj még – vigyorgott Kis Csang de nem hallgattál rám! Most aztán 
mind a kétszer írásra esett!

– De nem az én pénzem volt!

– Nem segít az már a dolgon, akárkié is volt! Vesztettél, mit akarsz?

– Nem, tudok mást csinálni, mint hogy kölcsönkérem tőled, holnap megadom!

–  Mit  fecsegsz  itten?  A játékban nincsen rokonság,  barátság!  Vesztettél  világos  világra,  mit 
követelőzöl?

Fekete Forgószél övébe tűzte a köntöse alját, s elbömbölte magát:

– Visszaadod, vagy nem?

– Li bátyám – fogta Csang Ji kérlelőre a dolgot –, te eddig mindig igen becsületesen játszottál, 
micsoda csalafintaság ez most?

Fekete Forgószél nem is válaszolt, hanem felkapta a pénzt az asztalról. Aztán felragadott még 
tíz-egynéhány ezüstöt a többiek pénzéből is, a keblébe gyömöszölte, és kimeresztve szemét, rájuk 
bömbölt:

– Öregapátok eddig mindig becsületesen játszott, hát most az egyszer nem!

Kis  Csang nekiugrott  volna,  de  egy lökésétől  a  földre  hemperedett.  Nekirontott  egyszerre  a 
tizenkét-tizenhárom  játékos  is,  hogy  visszaszerezzék  tőle  a  pénzüket,  de  Fekete  Forgószél 
egykettőre szétszórta őket a négy világtáj felé. Robogott ki az ajtón.

– Hova, hova, fiatalúr? – akarta megállítani a kapus, de azt meg egy rúgással intézte el. Rohant  
végig az utcán, nyomában a többiek.

– Li bátyánk! – kiabáltak utána. – Ez nem igazság, hogy elviszed a pénzünket! – De azért tisztes 
távolban maradtak, s Fekete Forgószél már jól elhagyta őket, amikor valaki utolérte, megragadta a 
vállát és rárivallt:

– Hogy merted elrabolni a más pénzét, te csirkefogó?



– Mi közöd hozzá? – fordult vissza dühösen. Akkor látta, hogy Bűvös Futár az, Jókorjött Esővel.

– Ne haragudj, bátyám! – öntötte el a szégyenkezés az arcát. – Mindig becsületesen játszottam 
idáig, de nem gondoltam volna, hogy elnyerik a bátyám pénzét! Arra se volt már pénzem, hogy 
megvendégelhessem, a gégém is igen kiszáradt már, így hát most az egyszer nem voltam becsületes.

– Ha pénz kell, kedves öcsém – nevetett Jókorjött Eső –, adok én, csak szóljál! Most azonban 
egészen világosan vesztettél, hát add vissza nekik a pénzüket.

Mit vált mit tenni, előkaparászta Fekete Forgószél a kebléből a pénzt, s átadta Jókorjött Esőnek. 
Jókorjött Eső meg odahívta a közben odaérkező kis Csangot, s a kezébe nyomta.

– Fogadjátok tiszteletemet, uraságok – vette át kis Csang a pénzt –, de csak a mienkét veszem el.  
Ezt  a  tíz  ezüstöt  visszaadom  Fekete  Forgószélnek,  pedig  elvesztette,  de  nem  akarom,  hogy 
háborúság legyen köztünk.

– Vedd csak el – mondta Jókorjött Eső –, említésre se érdemes. Kis Csang nem akarta sehogy se.

– Nem ütött meg benneteket? – érdeklődött Jókorjött Eső.

– De bizony végigvert rajtam is, a játékosokon is, de még a kapust is felrúgta!

– Akkor fájdalomdíjat fog fizetni nektek. Ha nem akarna elmenni, majd én ráparancsolok.

Kis Csang hálálkodva tette e1 a pénzt, s eltűnt.

– Gyerünk, igyunk egyet hármasban! – ajánlotta Jókorjött Eső.

– Itt van előttünk a folyóparton a Gitáros borozó, Po Csü-jiről, a nagy Tang-kori költőről híres –  
javasolta Bűvös Futár. – Gyerünk oda inni, onnét a tájban is gyönyörködhetünk.

– De akkor be kéne menni a városba venni valami harapnivalót – jegyezte meg Jókorjött Eső.

– Nem kell, mérnek ott bort is, meg enni is adnak.

–  Akkor jól  van – egyezett  bele  Szung Csiang.  Elindultak  mindhárman a Gitáros  borozóba. 
Egyik oldalán a Hszünjang hömpölygött, másik felől a kocsmáros lakása állt. Bűvös Futár a tíz-
egynéhány asztalból kiválasztotta a legtisztábbat, s asztalfőre ültette Jókorjött Esőt, ő maga vele 
szemben foglalt helyet, Fekete Forgószélnek az asztal vége jutott. Italt, ételt, tengeri csemegéket 
rendeltek a boroslegénytől. Meg is jelent az csakhamar két flaskó Jáde-korsótavasz borral. Ez volt 
Csiangcsou leghíresebb bora. Amikor kibontották az agyagdugót, Fekete Forgószél megjegyezte:

– Nagy bögrébe töltsetek nekem, nem akarok ezekkel a kis csészékkel bíbelődni!

–  Micsoda paraszt vagy! – förmedt rá Bűvös Futár. – Jobb, ha egy szót se szólsz többet, csak 
iszol.

–  Nekünk  kettőnknek  csészét  hozz  –  szólt  Jókorjött  Eső  a  boroslegénynek  –,  de  ennek  a 
bátyánknak egy nagy csészét.

Meg is hozták a csészéket, nekiláttak az ételnek, italnak.

– Derék legény vagy, Szung bátyám – állapította meg nevetve Fekete Forgószél –, nem tévedett a 
szó rólad! Érdemes volt veled megismerkedni, máris ismered a természetemet!



Megittak egykettőre vagy hét csészével. Jókorjött Eső el-elgyönyörködött új barátaiban. Egypár 
csésze után hirtelen megáhított egy kis borsos hallevest.

– Van itt jó friss hal? – kérdezte Bűvös Futártól.

– Nem látod, hogy tele a folyó halászhajókkal? – nevetett a társa. – Hogyne lenne! Ez a hal és a 
rizs vidéke!

– Ennék akkor egy kis borsos hallevest, jólesnék a borra. Bűvös Futár odaintette a boroslegényt,  
s megrendelte a hallevest három személyre. Hozták is egykettőre.

–  Többet ér a szép tálalás a legjobb ételnél is! – legeltette szemét Jókorjött  Eső a gyönyörű 
tálakon.  –  Kocsma  csak  ez,  s  mégis  milyen  szép,  rendes  evőeszközeik  vannak!  –  Evőpálcát 
ragadott, s kínálta barátait is. Fekete Forgószél azonban hozzá se nyúlt az evőpálcákhoz, hanem 
kézzel halászta ki a falatokat a levesből, s megette a halat csontostul, szálkástul. Jókorjött Eső alig 
állta meg nevetés nélkül; szürcsölt a levesből egypár kortyot, de aztán letette az evőpálcát, nem 
evett többet.

– Állott biztosan ez a hal, bátyám – vette észre Bűvös Futár –, azért nem ízlik neked.

– Borra ugyan igen szeretem a friss hallevest, de ez igazán nem valami jó.

– Én se bírom megenni – mondta Bűvös Futár.

–  Ha ti nem eszitek meg – tette le az evőcsészéjét Fekete Forgószél, amelyből épp az utolsó 
csepp hallevest szürcsölte ki –, adjátok ide, majd én megeszem mindkettőtökét. – Maga elé húzta 
mindkettőjük csészéjét,  s  nekilátott  derekasan,  de úgy,  hogy egykettőre az egész asztal  teli  lett 
hallevessel. Jókorjött Eső, látván, hogy még a csontokat is felfalja, intett a boroslegénynek:

– Azt hiszem, barátunk még éhes. Hozz neki még vagy két font húst, kifizetem rögtön.

– Sajnos, csak birkánk van, marhahúst nem tartunk. Ha parancsolod, kövér birka van bőséggel.

–  Mit művelsz már megint? – rivallt rá Bűvös Futár Fekete Forgószélre, mivel az teleköpte a 
legény szemét-száját hallevessel.

–  Tűrhetetlen volt a fickó arcátlansága! – bömbölte Fekete Forgószél. – Úgy forgatta a szót, 
mintha mi csak marhát ennénk, birkát meg nem is adna igazából!

– Én csak vártam, hogy rendeljetek, semmi többet nem mondtam! – tiltakozott a szerencsétlen 
boroslegény.

–  Hozd csak a birkát – mondta Jókorjött Eső –, ki is fizetem mindjárt. – A legény béketűrően  
elvonult, s hozta a húst. Fekete Forgószél, amint elébe tették, nem sokat teketóriázott: nekiesett s 
magába tömte az egészet.

– Ez aztán derék! – kiáltotta Jókorjött Eső. – Helyre egy legény vagy, igazán!

– Látom, hogy ismered, Szung bátyám, a szájam ízét – vigyorgott Fekete Forgószél. – Hát nem 
jobb a hús a halnál?

– Igen rendesen volt elkészítve ez a halleves – szólt oda Bűvös Futár a boroslegénynek –, de a 
hal állott volt, nem ízlett. Ha volna még jó friss halatok, hozzatok ennek az úrnak egy tál borsos 
hallevest.



– Megvallom az igazat, tömlöctartó uram – hajolt meg a legény –, tegnap esti volt a hal. A mai  
fogás még a hajókon van, nem jött még meg a halasgazda, addig nem árulhatják, ezért nincs még 
friss halunk.

– Majd megyek én – ugrott fel Fekete Forgószél –, hozok én neked, bátyám, két szép friss halat!

– Te csak ne menj! – intette le Bűvös Futár. – Majd elküldjük a boroslegényt.

– Nekem biztosan adnak! – bizonygatta a fekete óriás. – Nincs abban semmi! – Bűvös Futár még 
tartóztatta volna, de Fekete Forgószél már el is rohant.

– Ne haragudj, bátyám – fordult Bűvös Futár Jókorjött Esőhöz. – Úgy szégyellem magam, hogy 
egy ilyen emberrel  hoztalak össze.  – Nem tudsz rajta változtatni,  ha már ilyen a  természete!  – 
békítgette  Jókorjött  Eső.  –  Én  nagyon  tisztelem  a  becsületességéért,  azért,  hogy  nincs  benne 
hamisság.

A két  vitéz a Gitáros  borozóban tovább beszélgetett,  nevetgélt  egérmással,  élvezvén egymás 
társaságát. Fekete Forgószél meg rohant a folyam partjára. Ott sorakozott vagy nyolcvan-kilencven 
halászhajó a vízen egyenes sorban, kikötve a zöldellő fűzfákhoz. Az egyik halász a kormánynak 
dőlve szundikált, a másik a hálóit bogozta, volt, amelyik a vízben fürdött. Az ötödik hónap közepe 
felé járt a naptár, nyugat felé hajlott már a vörös napkorong, de sehol sem volt a halasgazda, hogy 
megnyissa a vásárt. Fekete Forgószél, odaérvén a hajókhoz, elkiáltotta magát:

– Adjatok csak két eleven halat!

– Nem jött még meg a halasgazda – felelte a legközelebbi halász –, addig nem kezdhetjük meg a 
vásárt. Ott ülnek, látod, még a halárusok is a parton!

– Ugyan, mit várjam én azt a jómadár halasgazdát? – türelmetlenkedett Fekete Forgószél. – Adj 
ide frissen két halat!

– Áldozati pénzt se égettünk még – mondta újfent a halász –, nem nyithatjuk meg addig a vásárt! 
Előbb pedig nem adhatok neked se!

Fekete Forgószél, látván, hogy sem ez, sem a többi nem ad neki halat, beugrott az egyik hajóba, 
hiába tartóztatták a halászok. Persze nem értett hozzá, csak a hajó végében levő bambuszrácsot 
rángatta.

– Hagyd abba! – kiabálták a halászok a partról, ő azonban tovább motozott a hajó fenekén, hogy 
hol lelhetne halat. A nagy folyam halászhajói pedig úgy voltak megszerkesztve, hogy a hajó farában 
egy félig elzárt nagy nyílás volt vágva, amin ki-be járhatott a folyam vize, hogy elevenen tartsa a 
fogott  halakat.  A nyílást  bambuszrács  zárta  el.  Ezért  lehetett.  Csiangcsouban mindig friss  halat 
kapni. Fekete Forgószél mindehhez semmit sem értett, s kihúzta a bambuszrácsot, úgyhogy a halak 
mind kiszabadultak. Látva, hogy semmi halat nem talál, átugrott egy másik hajóra, s ott is nekiesett  
a bambuszrácsnak. A hetven-nyolcvan halász erre rudakat, csáklyákat ragadott, s a hajókra rohanva, 
csépelni kezdték Fekete Forgószélt. Az óriás megdühödött, s ledobta ruháját, csak egy kendő maradt 
a derekán, s amint rávágtak a botokkal, rudakkal, egybemarkolt vagy ötöt-hatot, s összetörte, akár a 
hagymaszárat. A halászok ennek láttára nagy ijedtséggel oldozták el hajóikat, s menekültek ki mind 
a folyóra. Fekete Forgószél nagy dühvel ugrott ki a partra talpig pucéron, kezében a széttördelt 
rudakkal. Most meg a halárusok kapták fel cókmókjukat, s rohantak szét előle mindenfelé.

A dulakodás közben egyszer csak egy ember tűnt fel a parti ösvényen.

– Végre megjöttél, halasgazda! – kiáltozták az emberek. – Ez a fekete legény halat akart rabolni, 



s szétzavarta a halászhajókat mind!

– Melyik az a pimasz?

–  Az ott  a parton,  amelyik most is verekszik! – mutogattak feléje az emberek. A halasgazda 
odarontott hozzá s rárivallt:

– Te talán párducszívet ettél, tigrisepét ittál, hogy öregapád útjába mersz állni?

Fekete  Forgószél  végigmérte  a  halasgazdát:  hat  láb  öt-hat  hüvelyk  lehetett,  harminckét-
harminchárom éves, bajusza, szakálla fűzlevelet  formázott.  Fején kék, szvasztikás kendő, amely 
alól a feje búbján haja csomója vöröslött elő. Fehér vászonköntöst viselt selyemtüszővel, bagolyláb 
vászoncipőt, a kezében mérleget tartott. Jött, hogy megnyissa a vásárt, de amikor meglátta Fekete 
Forgószélt dulakodni az embereivel, odadobta a mérleget az egyik halárusnak, s odasietett hozzá:

–  Kit akarsz megverni, te fickó? – dörrentett rá Fekete Forgószélre. Fekete Forgószél nem is 
válaszolt, hanem, megforgatva feje fölött egy bambuszrudat, feléje sújtott, a halasgazda azonban 
nekiugrott,  s  kiragadta  a  kezéből.  Fekete  Forgószél  erre  a  haját  ragadta  meg.  A halasgazda 
nekiugrott vagy háromszor,  el  akarta gáncsolni, de sehogy sem bírt  ellenfele bivalyerejével, s a 
kezéből sem tudott szabadulni.  A bordái közé vágott öklével,  de a fekete óriás meg se rezzent.  
Ekkor a lábát lendítette rúgásra, de Fekete Forgószél arccal a földre nyomta hajánál fogva, s már  
emelte pöröly nagyságú öklét, hogy végigkalapálja a halasgazda gerincét, amikor hátulról derékon 
kapta valaki, egy másik meg a kezét fogta le, s rákiáltottak:

– Nem szabad!

Fekete Forgószél hátranézett, hát Jókorjött Eső volt, meg Bűvös Futár.

Elengedte ellenfelét, aki eltűnt, mint a füst.

– Mondtam neked, hogy ne menj halért – kiáltott rá dühösen Bűvös Futár –, és még itt verekszel! 
Ha egyszer agyonütsz valakit, ülhetsz a börtönben életed végéig!

– Attól félsz, hogy bajba keverlek? – vágta vissza dacosan Fekete Forgószél. – Ha agyoncsapok 
valakit, csak magam fizetek érte!

– Ne veszekedj, öcsém! – szólt békítően Jókorjött Eső. – Öltözz fel, aztán gyerünk inni. – Fekete 
Forgószél  összeszedte  ruháit  a  fűzfák  alól,  magára  rángatta,  s  elindult  barátaival.  Alig  mentek 
azonban vagy tíz lépést, amikor hátulról rájuk kiáltott valaki:

– Te fekete gyilkos! Most mérkőzz meg velem!

Fekete Forgószél megfordult. A halasgazda volt nekivetkőzve, csak egy feltűrt halásznadrágban. 
Villogó hófehér volt a bőre: ledobta fejkendőjét is, úgyhogy szinte világított a feje búbján a vörös 
hajcsomó. Egy bambuszrúddal tolta kis csónakját a part felé s szitkozódott:

– Hogy vágjanak tízezer darabba, te fekete gazember! Nem lennék jó vitéz, hogyha félnék tőled, 
megfutnék előled!

Fekete  Forgószél  dühösen  elbömbölte  magát,  ledobta  ruháját,  s  rohant  feléje.  A halasgazda 
ledöfte rúdját a vízfenékre, hogy megállítsa vele a csónakot, s tovább szidalmazta ellenfelét.

–  Gyere ki a partra, ha jó vitéz vagy! – bömbölte Fekete Forgószél. A halasgazda a bambusz-
rúddal  megdöfködte  az  óriás  combját.  Fekete  Forgószél  éktelen  haragra  gyúlva,  ugrott  be  a 



csónakba. De gyorsabban történt, ami történt, mint ahogy elmondom: a halasgazda csak csónakjára 
akarta  csalni  ellenfelét,  s  akkor a  rúddal  hatalmas erővel  ellökte csónakját  a parttól,  úgy,  hogy 
siklottak, mint a nyíl, ki a folyam közepére. Fekete Forgószél tudott ugyan úszni, de nem valami 
nagyon, így hát inába szállt egy kicsit a bátorsága. A halasgazda eldobta a rudat, s elkiáltotta magát:

– Gyere csak! Most meglátjuk, ki győzi le a másikat! – azzal megragadta ellenfele karját, s így 
folytatta:

–  Nem verekszem én veled,  csak megitatlak  egy kicsit!  –  Egyet  rúgott  a  két  lábával,  hogy 
mindjárt égnek fordult a feneke, s belefordult a két hős a vízbe. A két jó vitéz nagy loccsanással 
bukfencezett bele a folyamba.

Jókorjött Eső és Bűvös Futár lélekszakadva rohantak a parthoz, de már csak azt látták, hogy 
felfordult a csónak. Keservesen feljajdultak barátjuk vesztén.  A parton a fűzfák alatt  csakhamar 
vagy négy-ötszáz főnyi nézősereg gyülemlett össze, s megelégedéssel kiáltozták:

– Most aztán megkapja a magáét a fekete fickó! Még ha ki is verekszi magát a folyóból, akkor is 
tele lesz a hasa vízzel! – Jókorjött Eső és Bűvös Futár aggódva figyelő szemei előtt egyszerre csak 
megnyílt a folyó vize. A fehér húsú ellenfél a víz fölé rántotta Fekete Forgószélt, aztán megint a víz 
alá nyomta. A folyó közepén, a fehérlő habok, a zöld hullámok közt ott sötétlett az egyik színfekete 
teste,  ott  világított  a  másik  ragyogó  fehér  húsa.  Egy  gomolyagba  kapaszkodva,  verekedtek. 
Harsányan biztatta, dicsérte őket a nézősereg a partról.

A két barát csak azt látta a partról, hogy fekete barátjukat hol a víz alá nyomják, hol kiengedik 
egy kicsit, de már alig bírja. Keservesen kiáltozott is segítségért Bűvös Futárhoz.

– Ki az a fehér vitéz? – kérdezte Bűvös Futár a nézőseregtől.

– A halasgazda, Csang Sun.

– Csak nem a Fehér Hullámtaraj? – kérdezte hirtelen felvillanó emlékezettel Jókorjött Eső.

– De az, de az! – erősítgették a halászok.

– Levelet hoztam a bátyjától – fordult Jókorjött Eső a barátjához –, de a táborban hagytam.

– Csang bátyám! – kiáltotta oda a viaskodóknak Bűvös Futár. – Hagyd abba a küzdelmet! Levél 
jött a bátyádtól, Csang Hengtől! Az a fekete legény az öcsém, könyörülj meg rajta, gyertek ki a 
partra!

Fehér Hullámtaraj, megismervén a tömlöctartó hangját, elengedte Fekete Forgószélt, s kiúszott a 
partra.

–  Ne  haragudj,  tömlöctartó  uram,  helytelen  viselkedésemért!  –  hajolt  meg  előtte,  üdvözlést 
kiáltva.

– Reám tekintettel húzd ki az öcsémet is a vízből – kérte Bűvös Futár –, aztán gyertek ide, meg 
akarlak ismertetni ezzel az emberrel.

Fehér Hullámtaraj újra a vízbe ugrott. Fekete Forgószél már csak kétségbeesetten kapálózott, fel-
felbukkant a feje, de már vitte a víz magával. A halasgazda egykettőre odaért hozzá, megragadta az 
egyik kezét, s megfordulva taposni kezdte a hullámokat, mintha csak a sík földön járna. Nem ért a  
víz csak a köldökéig. Kihozta a partra ellenfelét: a nézők tömege tapssal fogadta. Jókorjött Eső is 
úgy bámult, hogy majd leesett az álla. Fekete Forgószél meg nagy zihálva köpködte magából a 



vizet.

– Gyertek fel velünk a Gitáros borozóba – ajánlotta Bűvös Futár –, majd ott beszélgetünk.

A két verekedő felöltözködött, s elindultak.

– Ismersz te engem? – kérdezte Bűvös Futár Fehér Hullámtarajtól.

– Hogyne ismernélek, tömlöctartó uram, csak még nem találkoztunk.

– Hát őt láttad-e már, aki ma megtámadott?

– Persze hogy ismerem Li bátyámat, csak épp nem verekedtem vele még!

– Hát jól megitattál, megöblögettél! – jegyezte meg Fekete Forgószél.

– De te is jól végigvertél rajtam! – felelte Fehér Hullámtaraj.

–  Béküljetek ki, fogadjatok testvériséget egymásnak – szólt rájuk Bűvös Futár. – Azt tartja a 
szólásmondás, hogy „ha nem verekszel, nem ismerkedel”!

– A szárazon azért ne köss belém! – morgott Fekete Forgószél.

–  Akkor majd csak mindig a vízben lesek rád – nevetett Fehér Hullámtaraj. Nagyot kacagtak 
mind a négyen. Közben felértek a kocsmába, és leültek.

– Hát bátyámat ismered-e? – mutatott Bűvös Futár Jókorjött Esőre.

– Nem ismerem, nem is láttam még errefelé – bizonytalankodott Fehér Hullámtaraj.

– Ő a fekete Szung Csiang! – ugrott egyet izgalmában Fekete Forgószél.

– Szung jegyző Jüncsengből, a santungi Jókorjött Eső? – csodálkozott Fehér Hullámtaraj.

– Ő bizony, Szung Kung-ming bátyánk – felelte Bűvös Futár.

–  Régóta hallom nagy híredet – hajtott fejet előtte a halasgazda –, nem is reméltem, hogy ma 
találkozunk! Sokat  hallottam a folyók és tavak vitézeitől  ragyogó virtusodról,  tiszta  erényedről, 
bátyám, hogy segíted az elesetteket, támogatod a bajbajutottakat, hogy milyen bőkezű, nemes lélek 
vagy, az igazságnak bajnoka!

–  Minek erről  beszélni?  – szabadkozott  Jókorjött  Eső.  –  A Hegykitáró  hágó alatt  Örvények 
Sárkányánál  laktam  pár  napot,  aztán  a  Hszünjang  folyamhoz  érve,  Feltartóztathatatlannál  újra 
összetalálkoztam bátyáddal. Egy levelet küldött neked, de a táborban hagytam, nincs velem. Ma 
idejöttünk épp borozgatni s gyönyörködni egy kicsit a folyóban. A borozás után aztán megáhítottam 
egy kis friss hallevest, erre fekete barátunk elhatározta, hogy szerez friss halat. Vissza se tudtuk 
tartani,  úgy elrohant.  Meghallottuk a verekedést,  a lármát a partról,  szalajtottuk a boroslegényt, 
hogy nézze meg, mi az. Mikor megtudtuk, hogy verekszik veled, odasiettünk, hogy végét vessük. 
Nem  is  gondoltuk,  hogy  veled  találkozunk.  Igen  nagy  boldogság  számomra,  az  ég  rendelése 
bizonyára, hogy egy nap három ilyen jó vitézzel ismerkedhettem össze! Foglaljatok helyet, igyunk 
egypár csészével.

Odahívta a boroslegényt, s folytatták az iddogálást.

– Ha friss halat akarsz, bátyám – szólt Fehér Hullámtaraj hozok én neked!



– Az jó lesz! – örvendett Jókorjött Eső.

– Megyek én is veled! – ugrott fel Fekete Forgószél.

– Már megint mennél? – mordult rá Bűvös Futár. – Megint ihatnál a folyó vizéből?

– No gyere, pajtás – fogta meg nevetve Fekete Forgószél kezét Fehér Hullámtaraj –, lássuk, mit 
szólnak majd hozzá?

Ahogy kértek a partra, Fehér Hullámtaraj egyet füttyentett, s lám, a halászhajók mind a parthoz 
eveztek.

– Melyik hajón van aranyponty? – kérdezte a halasgazda.

– Gyertek az én hajómra! – kiáltotta az egyik.

– Nálam van! – szólt a másik. Összeszedtek vagy tíz aranypontyot egy szempillantás alatt. Fehér 
Hullámtaraj  kiválasztotta  a  négy  legnagyobbat,  összekötötte  fűzfagúzzsal,  s  Fekete  Forgószél 
markába  nyomta,  hogy  vigye  fel  a  kocsmába,  ő  maga  meg  végigszemlélte  a  halárusokat,  s 
elrendelte segédeinek, hogy kezdjék meg a halak mérlegelését, árulását. Mikor ezzel végzett, ment 
ő is vissza.

– Minek ilyen sok? – hálálkodott Jókorjött Eső a halakért. – Egy is elég lett volna!

–  Szóra  se  érdemes  ez  a  csekélység  –  szerénykedett  Fehér  Hullámtaraj.  –  Ha  nem  bírod 
elfogyasztani, bátyám, vidd haza, jó lesz később is.

Akkor aztán leültek ők is ketten: Fekete Forgószél lévén az idősebb, neki jutott a harmadik hely, 
Fehér  Hullámtarajnak  a  negyedik.  Rendeltek  megint  két  flaskó  Jádekorsó-tavasz  bort,  tengeri 
csemegét, gyümölcsöt, finom falatokat. Fehér Hullámtaraj megrendelte a borsos hallevest az egyik 
halból,  a  másikat  meg  borban  pároltatta  halszeletnek.  Falatozás,  iddogálás  közepette  aztán 
elbeszélgettek egymással szívük szerint. Egyszer csak egy olyan tizenhat éves forma, selyemruhás 
leány lépett melléjük, mély meghajlással négyszer tízezer boldogságot köszönt nekik, s énekelni 
kezdett.  Fekete  Forgószél  éppen  belekezdett  volna  sok vitézi  tette  elbeszélésébe,  ami  a  begyét 
nyomta, s így igen megzavarta, hogy az énekszó belevágott a beszédébe. Megdühödve ugrott fel, s 
két  ujjával  homlokon bökte  az  énekeslányt.  A leányzó  egy sikoltással  elvágódott.  Odarohantak 
hozzá:  barackszín  orcája  elszürkült,  mint  a  föld,  illatos  ajkai  elnémultak.  A kocsmáros  rögtön 
nekirontott a négy barátnak, hogy a hatóság elé vigye őket bevádolni. Így esett:

Az illathoz, drágakőhöz nem volt szánalom,
Nemeskócsag, lant hamvadt el durva lángokon.

Hogy aztán Jókorjött Eső s barátai miként szabadultak a kocsmából, azt majd más alkalommal 
halljátok meg.



A HARMINCNYOLCADIK FEJEZET

amelyben Jókorjött Eső a hszünjangi fogadóban
lázadó verset költ,

Bűvös Futár pedig hamis levelet hoz Liangsanból

Ott tartottunk, hogy Fekete Forgószél ujja legyintésével a földre terítette a leányzót, a kocsmáros 
pedig elébük ugrott, s így szólt méltatlankodva:

–  Mi dolog ez, vendég uraim? – Hívta is a pincéreket, hogy  térítsék magához a leányt. Vizet 
fecskendeztek  az  arcába,  feltámogattak.  Ahogy magához tért,  látták,  hogy lejött  egy darabon a 
homlokán a bőr, ettől ájulhatott el. Apja, anyja persze, amint meghallották, hogy Fekete Forgószél 
volt a tettes, úgy megrémültek, hogy egy szót se mertek szólni. Mikor aztán a leánynak megjött a  
szava, anyja egy kendővel gyengén bekötötte a fejét, összeszedte széthullott hajtűit.

– Hogy hívnak benneteket? Hová valósiak vagytok? – kérdezte tőlük Jókorjött Eső.

–  Megmondom  az  igazat  uraságodnak  –  szepegte  az  öregasszony.  –  Szüng  a  nevünk,  a 
fővárosból vagyunk. Csak ez az egy leánykánk van, Jádelótusz, Jü-lien. Apja megtanította néhány 
dalocskára,  s  elhívogatják  ide  a  Gitáros  borozóba  énekelgetni,  ezzel  keresünk  valamit.  Igen 
szeleburdi szegényke, nem ügyel semmire, beszélgetnek-e a vendég urak vagy sem, hanem csak 
nekiáll énekelni. Hogy is akarnánk mi hivatalos ügyet csinálni abból, hogy ennek a vendég úrnak 
megcsúszott a keze, s meglökte egy kicsit?

Látta Jókorjött Eső, hogy értelmesen szól az öregasszony, így szólott hát:

– Jöjjön velem valamelyikőtök a táborba, adok húsz ezüstöt a leány felápolására. Aztán adjátok 
férjhez valami derék emberhez, hogy ne kelljen neki itten pénzért énekelgetni.

–  Hogy is remélhetnénk ennyi jóságot? – hálálkodott is, szabadkozott is a két öreg szülő, de 
Jókorjött Eső leintette őket: – Amit mondtam, megmondtam, nem ámítottalak benneteket! Gyere 
velem, anyó, odaadom a pénzt.

– Hálásan köszönjük segítségedet, uram! – hálálkodtak a szülők.

–  Látod,  te  semmirekellő!  –  szidta  Bűvös  Futár  Fekete  Forgószélt.  –  Összetűzöl  mindig 
valakivel, aztán bátyád meg költheti a pénzét!

–  Csak  éppen  megsimítottam  az  ujjammal  –  mentegetőzött  Fekete  Forgószél  –,  s  mindjárt  
elvágódott. Nem is láttam még ilyen nyavalyás, gyenge fehérszemélyt! Az én pofámra százat is 
vághatsz ököllel, meg se kottyan!

Nagyot nevetett erre mindenki, Fehér Hullámtaraj meg hívta a boroslegényt:

– Ezt a lakomát én fizetem – mondta.

– Tessék csak, tessék! –szíveskedett a legény. – Ott tessék fizetni.

Jókorjött Eső, persze, nem akarta hagyni sehogy sem.

– Én hívtalak benneteket – tiltakozott –, miért fizetnél te?

–  Nagy  öröm  volt  nekem,  hogy  végre  találkozhattunk  –  tartott  ki  a  magáé  mellett  Fehér 



Hullámtaraj. – Ha odahaza leszel Santungban, majd meglátogatunk mi is. Silány kifejezése ez csak 
annak a végtelen örömnek, hogy megismerkedhettem tisztelt személyeddel.

– Szung Kung-ming bátyám – szólt közbe Bűvös Futár is –, fogadd el szívbéli tiszteletét!

– No jó – egyezett bele Jókorjött Eső –, de legközelebb én hívlak benneteket.

Nagy örömmel vette ezt Fehér Hullámtaraj. Azután felkerekedtek a barátok a két hallal  meg 
Szung anyóval, s elkísérték Jókorjött Esőt a táborba. Ott bementek az írószobába, Jókorjött Eső 
lakására,  s  helyet  foglaltak.  Jókorjött  Eső mindenekelőtt  leszámolta  a  húsz ezüstöt  Szung anyó 
kezébe,  aki  nagy  hálálkodások  közepette  eltávozott.  Aztán  a  bátyja  levelét  adta  át  Fehér 
Hullámtarajnak, s elbúcsúzkodtak a barátok, mert későre járt már az idő. Búcsúzáskor Jókorjött Eső 
még ötven ezüstöt nyomott Fekete Forgószél kezébe.

– Itt van, öcsém – mondta –, költsd el egészséggel.

Azután  az  történt,  hogy  Jókorjött  Eső  a  táborparancsnoknak  ajándékozta  az  egyik  halat,  a 
másikat meg maga ette meg. Friss volt a hal, igen jólesett, úgyhogy alaposan befalatozott belőle.  
Éjjel,  a  negyedik  őrség idején  azonban csavarodni  kezdtek  a  belei,  hasogatás  állt  a  gyomrába, 
rettentő fájdalom vett erőt rajta. Vagy hússzor is kiszaladgált hajnalig, a végén kábultan vágódott el 
az ágyán. Mivel szerette mindenki, hamarosan ott sürgött-forgott körülötte egy csomó ember, híg 
kását főztek neki, ápolgatni kezdték. Másnap Fehér Hullámtaraj, tudván mennyire szereti új barátja 
a  halat,  még két  aranypontyot  hozott  neki,  hálából  a  levélhozásért.  Megdöbbenve látta  barátját 
összerondított ágyán hánykolódni, ahogy sürög-forog körülötte a többi fegyenc. Rögtön orvosért 
akart küldeni, de Jókorjött Eső megszólalt:

–  Csak  nagyon  teleettem magam a  friss  hallal,  s  elrontottam a  gyomromat  vele  –  mondta 
bágyadtan. – Ne hozzál nekem, csak egy hatféléből kevert hasmenés-elállító levest, attól jobban 
leszek. – Megkérte még barátját, adná át az egyik halat a táborparancsnoknak, a másikat meg a 
felügyelőnek. Fehér Hullámtaraj vitte a halakat, meg is hozta az orvosságot.

Orvosságot kotyvasztott a táborban mindenki Jókorjött Esőnek. Harmadnap Bűvös Futár állított 
be Fekete Forgószéllel. Bort, pecsenyét hoztak magukkal, de barátjuk a betegségtől elgyötörve, nem 
tudott sem enni, sem inni. Megették, megitták hát maguk, estélig vigasztalgatva a beteget, aztán 
hazamentek.

Vagy hat-hét  nap  múlva  kezdett  csak  Jókorjött  Eső  magához térni.  Mikor  már  érezte,  hogy 
semmi baja, elhatározta, bemegy a városba, meglátogatja Bűvös Futárt. Várt ugyan vele egy napot 
még, hátha az jön hozzá, de nem jött. Így aztán másnap korán megebédelvén, a sárkány órája körül 
pénzt vett magához, bezárta az irodát, s kisétált a táborból. Beért csakhamar a városba, s kereste a 
hatósági épület mellett bal felől barátja szállását, mert úgy gondolta, arra lakik.

–  Nincs neki családja – felelte kérdezősködésére egy ember –, ott van megszállva a  Kuan-jin  
szentélyben, a Városisten temploma mellett.

Jókorjött Eső elindult hát arra, de zárva találta a kaput: barátja elmehetett hazulról. Akkor Fekete 
Forgószél után kezdett érdeklődni.

– Nincs annak se háza, se felesége – mondták érdeklődésére –, ott szokott hálni a börtönben. Ha 
meg már nincs hely, hát hol itt alszik, hol ott, isten tudja, merre tekereg most is.

Utoljára Fehér Hullámtarajt kereste, de arról is csak azt tudta meg, hogy kinn lakik egy faluban, s 
csak halvásárra jön be, akkor is csak a folyópartra. A városban magában csak akkor jár, ha pénzt 
akar  szerezni  valahonnét.  Elgondolta  magában,  hogy  mit  csináljon  egyebet,  elindult  kifelé  a 



városból. Egy szál egyedül volt,  igen elbúsult  a sok hiábavaló szaladgálás miatt.  Ahogy kiért  a 
városból, elébe tárult a folyó csodaszép tája. Nem is bírt betelni a nézésével. Ahogy bandukolt az 
úton, egy nagy, emeletes fogadóhoz ért. Egy hosszú pózna magasodott mellette, rajta kékvászon 
cégéren nagybetűs felirat hirdette: „Hszünjang Első Palotája.” A faragott ereszről cégtábla lógott, 
Szu Tung-po stílusában írva: „Hszünjang Tornya” – ez volt rajta olvasható.

„Még odahaza, Jüncsengben, hallottam én erről a híres hszünjangi toronyról – mondta Jókorjött 
Eső magában –, most hát itt van. Ha egyedül vagyok is, nem mehetek el mellette csak úgy! Mi 
lenne, ha felmennék, s vigadnék egyet magamban?”

Közelebb lépett az épülethez. Ekkor vette észre, hogy vörösre festett, díszes kapuoszlopain fehér 
tábla áll kétfelől: „Nincs még ilyen bor a világon”, hirdette az egyik, „A legszebb torony ez messze 
tájon”, dicsekedett a másik. Bement hát, s helyet foglalt az egyik, folyóra néző szobában. Odahúzta 
székét az ablak korlátja mellé,  s kihajolva elgyönyörködött  a tájban. Nem tudta végét szakítani 
elragadtatásának.

– Vendégeket vár uraságod – jött be a boroslegény –, vagy csak egyedül mulat?

– Vártam volna két barátomat, de nem látom még semerre őket. Hozz egy flaskó jó bort, húst, 
gyümölcsöt… de halat ne!

A legény eltűnt,  s  kisvártatva megjelent  egy flaskó „Kék híd  szellős  holdfényben” borral,  s 
megterítette  az  asztalt.  Zöldséget,  friss  gyümölcsöt,  kövér  birkát,  gyenge  csirkét,  pácolt  libát, 
színhúst tálalt fel a ragyogó piros lakktálakra, tányérokra.

– Gyönyörű teríték! – legeltette szemét Jókorjött Eső az asztalon, nagy benső gyönyörűséggel. – 
Csodálatos lakoma! Jó itt Csiangcsouban! Száműzött vagyok csak, de itt látok végre igazi hegyet, 
igazi vizet! Van nálunk is híres hegy, nevezetes emlék, de mind semmi ehhez a vidékhez képest!

Így iddogált magában, a korlátra dőlve. Maga sem vette észre, s megmámorosodott a bortól. 
Viharos érzések szorongatták vadul a szívét:

„Santungban  születtem,  Jüncsengben  éldegéltem  –  gondolta  el  magában  nekikeseredve  –, 
tanultam,  hivatalnokoskodtam,  a  folyók  és  tavak  vidékének  mennyi  jó  vitézével  kötöttem 
barátságot! S nem marad más mögöttem, mint a hírem! Túl vagyok már a harmincon is, s nemhogy 
nem vittem végbe még semmi nagyot, nemhogy nem szereztem dicsőséget, hírnevet, hanem még itt 
ülök, megbélyegezve, mint száműzött! Mikor látom viszont apámat, öcsémet?”

Felszállt benne a bor, kicsordultak a könnyei. Szemébe csapott a szél, heves fájdalom fogta el. 
Hirtelen felzendült agyában a Nyugati Folyó Holdja dallama. Bekiáltotta a pincért, ecsetet, tust kért 
tőle.  Ahogy felállt  s  körüljártatta  szemét  a  falon,  meglátta  a  sok-sok  strófát  a  vendégek  keze 
vonásával.

–  Ide  írom én is!  –  határozta  el.  –  Ha majd egyszer,  a  dicsőség napjaiban erre  járok,  hadd 
olvassam megint! S ráírom az évet, a napot is, keserveim emlékezetére.

Már egészen hatalmába kerítette a mámor. Eldörzsölte a tust, megmártotta ecsetét, s róni kezdte a 
falra:

 

Tanultam én históriát s szent könyveket,
Felnőttem és már tudtam is, hol a helyem!



De jaj, lapulok, mint a tigris a sűrűben,
Karmok, fogak hasítanak a testemen!
Két orcámra róttak szégyenbélyeget,
Száműzött sors bús siralmát szenvedem!
De jő a bosszú napja majd, a győzelem,
Megfesti majd Hszünjang vizét még véresen!

 

Amint leírta ezt Jókorjött Eső, ránézett még egyszer, s felnevetett vad örömmel. Felhajtott még 
egypár csésze bort. Végtelen megelégedettség árasztotta el; elöntötték vad indulatai, remegő kézzel, 
ingó lábbal ecsetet ragadott megint, s a Nyugati Folyó Holdja után még egy négysoros verset rótt a 
falra:

 

Szívem Santungba szállna, de testem Vuban él.
Mint kórót, hány-vet a hullám, hordja jajom a szél.
De egyszer majd felhőkbe tör és vélem lesz a sors,
S nevetlek majd, Huang Csao, nem voltál nagy vezér!

 

Mikor befejezte, odaírta utána nagy betűkkel: „A jüncsengi Szung Csiang műve.” Az asztalra 
dobta az ecsetet,  s a verset zümmögte még magában. Ivott még, észre sem vette,  hogy teljesen 
elázott. Már nem győzte a bort, hívta a boroslegényt és fizetett. A fizetségen felül még gazdagon 
meg  is  jutalmazta.  Mégis  bosszúsan  ballagott  le  a  toronyból,  s  hazabotorkált  a  táborba.  Ott 
végigvágta  magát  az  ágyon,  s  aludt  egészen  az  ötödik  őrségig.  Amikor  felébredt,  már  nem is 
emlékezett sem a toronyra, sem a versre, csak a feje hasogatott a bortól egész nap, úgy, hogy fel se  
kelt.

Közben legyen mondva, Csiangcsouval átellenben, a másik parton is volt egy város, Vuvejcsün. 
Afféle  mezővároska  volt  csak  csupán.  Élt  ott  egy  bizonyos  Huang  Ven-ping,  aki  egykor  a 
tartományi hivatalban szolgált. Művelt, tanult ember volt ugyan, de hízelgő, talpnyaló természetű, 
mérhetetlen  irigységgel,  gonoszsággal  megáldva.  Gyűlölte  a  nálánál  kiválóbbakat,  irigyelte  a 
tehetségeket. Aki különb volt nála, azt eltette útjából, s kijátszotta, akivel tehette. Alig volt valaki a 
környéken,  akivel  valami  gonoszságot  ne  művelt  volna.  Mikor  megtudta,  hogy  a  tartományi 
mandarin  a  kegyelmes  Caj  kancellár  úr  kilencedik  fia,  elkezdett  járni  hozzá,  s  elárasztotta 
hízelkedéseivel. Egyre járt át hozzá a folyón, remélve, hogy valahol majd állásba dugja, s megint 
hivatalnok lehet. Azért fordult rosszra Jókorjött Eső sorsa is, mert ebbe a gazfickóba ütközött.

Ezekben a napokban Huang Ven-ping éppen odahaza lebzselt. Nem tudván azonban mivel elütni 
az időt, maga mellé vette néhány szolgáját, összevásárolt néhány ajándékot, felült gyors hajójára, s 
átkelt  Csiangcsouba.  Ment  egyenesen a  tartományi  mandarinhoz,  de  megtudván,  hogy odabenn 
éppen  hivatalos  lakoma  van,  nem mert  bemenni,  hanem visszament  hajójára.  A hajó  éppen  a 
hszünjangi toronynál volt kikötve. Jó idő volt éppen, kellemes, meleg, így hát  -Huang Ven-ping 
fogta magát, felment a toronyba, hogy mulasson ott egy kicsit. Amint ott sétálgatott, nézelődött,  
unalmában  olvasgatni  kezdte  a  falra  írt  verseket.  Volt  azok  közt  jó  is,  rossz  is.  Lekicsinylő 
ajkbiggyesztéssel böngészgetni kezdte őket. Egyszer csak szemébe ötlött Jókorjött Eső verse.



– De hiszen ez egy lázadó vers! – hökkent meg. – Ki írta ezt? – s elolvasta az utóiratot is: „A 
jüncsengi Szung Csiang műve.” Most már nekiállt, s olvasni kezdte még egyszer:

– „Tanultam én históriát s szent könyveket, Felnőttem és már tudtam is, hol a helyem!” – olvasta 
a két első sort:

– Nem valami kisigényű, annyi szent! – kacagott fel gúnyosan, s dünnyögte tovább magában a 
folytatást:

– „De jaj, lapulok, mint a tigris a sűrűben, karmok, fogak hasítanak a testemen!” – megrázta a 
fejét:

– Micsoda egy nyughatatlan ember! Hogy nem békél meg a sorsával!

– „Két orcámra róttak szégyenbélyeget, Száműzött sors bús siralmát szenvedem!” Hohó! Hiszen 
a fennkölt férfiú egy száműzött fegyenc! „De jő a bosszú napja majd, a győzelem, Megfesti majd 
Hszünjang vizét még véresen!” Kin akar ez bosszút állni, micsoda lázadást akar ez itt támasztani? –
ingatta a fejét gúnyosan. – Mit akarhat egy fegyenc, egy száműzött? „Szívem Santungba szállna, de 
testem Vuban él. Mint kórót, hány-vet a hullám, hordja jajom a szél.” No, ezt a két sort még meg 
lehetne bocsátani neki. „De egyszer majd felhőkbe tör és vélem lesz a sors, S nevetlek majd, Huang 
Csao, nem voltál nagy vezér!” Hát ez aztán pimaszság! – rázta fejét felháborodottan. – Ha már 
Huang Csaót, a nagy lázadó vezért is túl akarja szárnyalni, akkor mi ez, ha nem nyílt lázadás?  
Hallottam már sokat ezt a nevet – dünnyögte, amint elolvasta az aláírást még egyszer –, azt hiszem, 
valami tisztviselőcske. Hé! – hívta oda a boroslegényt. – Ki írta ide ezt a két verset? 

– Az este iddogált itt egy vendég egymagában, az volt.

– Milyen formája volt?

– Kétoldalt meg volt bélyegezve a képe, fegyenc lehetett, száműzött. Olyan fekete képű, tömzsi, 
köpcös ember.

– No, jól van – biccentett Huang Ven-ping, azzal tust, ecsetet kért, papírt vett elő, s lemásolta a 
verset. A másolatot a ruhájába rejtette, s figyelmeztette a boroslegényt:

–  Le ne vakarjátok a falról! – Azzal leballagott hajójához, ott aludt rajta az éjszaka. Másnap 
reggel, miután befalatozott, szolgáival s az ajándékokkal elindult megint a mandarinhoz. Az éppen 
nem volt  a hivatalban,  úgyhogy bejelentették látogatását.  Jó ideig várt,  míg végül  bevezették a 
mandarin  lakásába.  A mandarin  elébe  jött,  eltársalogtak  elébb a  szokásos  módon az időjárásról 
illedelmesen, aztán amikor átadta az ajándékokat, a házigazda hellyel kínálta.

–  Már tegnap átjöttem, s szerettem volna tiszteletemet tenni – kezdte Huang Ven-ping –,  de 
megtudván, hogy hivatalos lakoma van, nem mertelek háborgatni, azért jöttem most.

–  Kegyelmed bizalmas emberemnek számít  –  nyugtatta  meg a mandarin –,  bejöhetett  volna 
nyugodtan! Sajnálom, hogy nem találkoztunk.

Teát hoztak. A teázás végeztével Huang Ven-ping megköszörülte a torkát:

–  Kegyelmes  uram –  kezdte  –,  ha  szabad  érdeklődnöm:  nem jött  valami  hír  mostanában  a 
kancellár úr őkegyelmességétől?

– Tegnap érkezett éppen egy levele.



– Bátorkodnám megkérdezni: mi újság mostanában a fővárosban?

Azt  mondja  a  levél,  hogy „a  napokban jelentette  a  csillagászati  hivatalnak az  égbolt  állását 
figyelemmel  kísérő  csillagjósa,  miszerint  Vu  és  Csu,  a  ti  vidéketek  felett  gonosz  csillagok 
ragyognak, országháborítóktól kell tartanunk. Nyomban indíts szigorú vizsgálatot, s irtsd ki őket.” 
Az utcákon meg a gyermekek egy dalt énekelnek, azt hogy: „Faházból jő országháborító. A vízi 
mester, kardos-katonás, A harminchat meg keresztül-kasul, Santungból lesz nagy felfordulás.” Ezért 
meg is hagyta nekem uramatyám, hogy szigorúan őrizzem a vidéket.

Huang Ven-ping hosszan elgondolkozott, aztán felnevetett:

– Ez nem lehet véletlen, kegyelmes uram! – s előhúzta köntöse ujjából a lemásolt verset. – Úgy 
látszik, ez az!

– De hiszen ez lázadó vers! – szörnyedt el a mandarin, amint elolvasta. – Hol találta kegyelmed?

–  Amikor nem mertem tegnap berontani hozzád, elmentem a folyópartra vissza, s nem tudván 
mit csinálni, bementem a hszünjangi toronyba a meleg elől. Ahogy ott nézelődtem, a falra írt versek 
közt ezt találtam.

– Ki írhatta?

– Itt van, kegyelmes uram, a végén: „A jüncsengi Szung Csiang műve.”

– De ki ez az ember?

– Itt van, kegyelmes uram: „Ráróttak két orcámra szégyenbélyeget, a száműzött sors bús siralmát 
szenvedem”… nyilvánvalóan száműzött, egy fegyenc a táborból.

– No, ha csak egy rab, akkor nyugton lehetünk felőle! – nyugodott meg a mandarin.

–  Ne kicsinyeld le, kegyelmes uram! – kiáltotta Huang Ven-ping. – Az a gyermekdal, amit a 
kancellár úr őkegyelmességének a levele említ, éppen őrá vonatkozik!

– Hát ezt honnét veszi kegyelmed? – csodálkozott a mandarin.

– „Faházból jő országháborító”, nos, ha a ház írásjegyét a fa írásjegye fölé tesszük, az a Szung 
családnevet adja ki, az ő nevét! A második sorban pedig „A vízi mester, kardos-katonás”, persze 
hogy karddal, katonával akar az országra támadni, s ha a víz jegye mellé a mester jegyét tesszük, az 
Csiang, a versíró személyneve! Aztán itt van ez a lázadó vers is; világos a jóslat! Adjon az ég  
boldogságot népünknek! – fohászkodott fel ájtatosan.

– De mit tesz az, hogy „A harminchat meg keresztül-kasul, Santungból lesz nagy felfordulás”? – 
akadékoskodott a mandarin.

– Hát az hatszor hat év, vagy valaminek a száma – bizonytalankodott Huang Ven-ping. –De nézd 
csak,  kegyelmes  uram –mondta  izgatottan:  –  „Santungból  lesz  nagy  felfordulás”,  Jüncseng  az 
Santungban van! Egybevág a dologgal ez a négy sor is teljesen!

– No de van itt ilyen ember?

–  Tegnap este, mikor kérdeztem a boroslegényt, azt mondta, hogy előtte való nap írta a falra. 
Könnyű eset: meg kell vizsgálni a fegyenctábor nyilvántartó könyvét, egyszeribe kiderül, itt van-e?

–  Éles elméjű ember kegyelmed! – nézett rá tisztelettel a mandarin, s rögtön parancsot adott, 



hozzák elő a fegyenctábor nyilvántartó könyvét. Meg is hozták hamarosan: a mandarin fellapozta, s 
meg is találta:

–  Az  ötödik  hónapban  érkezett  száműzött  fegyenc  egy darab,  a  jüncsengi  illetőségű  Szung 
Csiang.

–  Ez az,  akiről az utcai dal énekel,  senki más! – ugrott  fel  Huang Ven-ping. – Nem szabad 
késlekednünk, mert ha neszét veszi, megszökik! El kell fogatni azonnal s börtönbe vetni, aztán majd 
meglátjuk, mit tegyünk vele!

–  Igen,  ez  a  legmegfelelőbb  –  bólintott  a  mandarin.  Ment  is  rögtön  hivatalába,  s  hívatta  a 
főtömlöctartót. Megjelent Bűvös Futár a csarnok előtt, nagy tisztelettel.

–  Végy magad  mellé  fogdmegeket  –  rendelkezett  a  mandarin  siessetek  a  fegyenctáborba,  s 
fogjátok  el  a  jüncsengi  illetőségű  Szung  Csiangot  rögtön,  mivelhogy  lázadó  verseket  írt  a 
hszünjangi torony falára! Késés, hiba nem eshetik!

Igen megrémült Bűvös Futár, de csak magában kesereghetett.  Sietett a tömlöcbe, összeszedte 
embereit, s kiadta a parancsot:

–  Fogjatok  fegyvert,  s  gyülekeztek  a  szállásom előtt,  a  Városisten  temploma mellett!  –  Az 
emberek  szállásukra  siettek,  Bűvös  Futár  pedig  varázslatot  csinált,  s  máris  ott  volt  a 
fegyenctáborban. Rohant az írószobába. Jókorjött Eső elébe sietett:

– Benn voltam a városban a minap – mentegetőzött –, de nem találtalak sehol, kedves öcsém. Így 
aztán jobb híján felmentem a hszünjangi toronyba, s megittam egy flaska bort. Kótyagos is voltam 
az elmúlt két napban, biztosan attól.

– Micsoda verset írtál te ott a falra? – vágott közbe Bűvös Futár.

– Ugyan ki emlékeznék részegségében tett bolondságaira? – nevetett Jókorjött Eső zavartan.

–  A mandarin magához hívatott  – mondta komoran Bűvös Futár.  –,  s  megparancsolta,  hogy 
fogjalak el, mert lázadó verseket írtál ott a falra. Ijedtemben a Városisten templomához csődítettem 
az embereimet, én meg siettem ide, hogy értesítselek róla. Hát most mit csináljunk, bátyám? Hogy 
mentselek meg?

Jókorjött Eső a fejét vakarta, de már azt se tudta, hol viszket neki, s leverten mormogta:

– Most aztán végem van!

–  Mondok azért  neked  egy módot,  amivel  megmenekülhetsz  –  jutott  eszébe  hirtelen  Bűvös 
Futárnak –, csak persze, nem tudom, beválik-e? Én most nem zavarlak tovább, hanem megyek az 
embereimért,  s  jövök vissza,  hogy letartóztassalak.  Te addig kócold össze a  hajad,  csinálj  itten 
magad  alá,  s  hemperegj  meg benne,  egyszóval  tettesd  magad bolondnak.  Mikor  pedig  jövünk, 
kiabálj  összevissza  mindenféle  badarságot,  mint  akinek  elment  az  esze.  Én  aztán  megyek,  és 
jelentem a mandarinnak.

– Hálásan köszönöm, bölcs öcsém, jó tanácsodat! – felelte elérzékenyülten Jókorjött Eső. – Légy 
segítségemre.

Bűvös Futár visszasietett a városba, összeszedte embereit, s berontott velük a fegyenctáborba, 
nagy hangon kérdezvén:



– Merre van Szung Csiang, az újonnan jött fegyenc?

Az őrség elvezette őket az írószobába. Hát ott hempergett már Jókorjött Eső szétzilált hajjal a 
saját piszkában, s amikor meglátta őket, rájuk kiáltott:

– Hát ti miféle jómadarak vagytok?

– Fogjátok el! – dörgött Bűvös Futár hangja nagy szigorúsággal. Jókorjött Eső kimeresztette a 
szemét, s kezével-lábával hadonászva, ordítozni kezdett:

Én a  Jáde Császár,  az Ég Istenének veje vagyok! Százezer mennyei katonát adott nekem az 
apósom, hogy kiirtsalak benneteket, bitang csiangcsouiak! A Pokol Királya jár a sereg élén, az Öt 
Világ  Vezére  jön  utána!  Hozzák  nekem  a  nyolcszáz  fontos  aranypecsétet,  valamennyiőtöket 
agyonverlek vele, bitangok!

– Elment az esze ennek a fickónak! – vélekedtek a fogdmegek. – Minek ezt letartóztatni?

– Igaz is – játszotta a meghökkentet Bűvös Futár. – Menjünk csak s jelentsük, elfogni ráérünk 
aztán is, ha kell. – Mentek is vissza a városba. A mandarin már nagyon várta őket.

–  Szung  Csiang  megbolondult  –  jelentette  Bűvös  Futár,  a  mandarin  elébe  járulva  –,  saját 
piszkában  hentereg,  s  azzal  sem törődik,  mindenfélét  összezagyvál,  úgy összerondította  magát, 
hogy ez már nem is illendő. Ezért nem is tartóztattuk le.

A mandarin már érdeklődni akart közelebbről, hogy s mint van ez a dolog, amikor Huang Ven-
ping előjött az ellenző mögül, s odasúgta neki:

– Nem lehet ennek hinni, kegyelmes uram! Az az írás ott a falon nem őrült keze vonása! Ez csak 
csalafintaság, így vagy úgy, de el kell fogatni! Ha nem mozdulna, vegyék vállra, úgy hozzák be!

– Igaza van kegyelmednek – bólintott a mandarin, s Bűvös Futárhoz fordult:

– Így vagy úgy, de nekem rögtön behozzátok azt az embert!

Bűvös Futár keserves képpel engedelmeskedett. Ment vissza a táborba embereivel.

– Nem sikerült a dolog, bátyám! – súgta oda egy óvatlan pillanatban Jókorjött Esőnek. – Velünk 
kell hogy gyere! – Fogtak egy nagy bambuszkosarat, beültették a kapálózó foglyot, s rudat vetve át 
a kosár két fülén, vállra emelték, úgy vonultak be vele a városba.

–  Emeljétek ki a fickót! – parancsolta a mandarin, amikor letették a kosarat a csarnok elébe. 
Jókorjött Esőnek persze esze ágában sem volt térdre borulni a mandarin előtt, ahogy egy bűnösnek 
illett volna, hanem csak a szemét forgatta, s ráüvöltött a mandarinra:

– Ki vagy, te pimasz, hogy magad elé mersz citálni engemet! Én a Jáde Császár veje vagyok! Az 
apósom százezres égi sereget adott  .a kezem alá,  hogy elpusztítsam vele Csiangcsou városát! A 
Poklok  Királya  jár  a  sereg  élén,  nyomában  az  öt  Világ  Vezére!  Van  egy  nyolcszáz  fontos 
aranypecsétem, takarodjatok innét, mert különben itt pusztultok valamennyien!

A mandarin habozni kezdett, nem tudta, mitévő legyen, de Huang Ven-ping odasúgta neki:

– Hívasd csak a felügyelőt s az őrség parancsnokát! Majd ők megmondják, bolond volt-e azelőtt 
is, vagy csak most tört-e ki rajta? Ha azelőtt is bolond volt, akkor igazán az, de ha csupán most tört 
ki rajta, akkor biztosan csak színlel!



Hívatta is a mandarin rögtön a felügyelőt s az őrség parancsnokát.  Azok persze nem mertek 
hazudni, megvallották egyenest:

– Nem látszott rajta semmi bolondság, amikor megjött, csak most törhetett ki rajta.

Nagy haragra gerjedt a mandarin: odakiáltotta a börtönőröket, gúzsba köttette Jókorjött Esőt, s 
ötvenet ráveretett. Olyan verést kapott, hogy attól még egy buddha is kiszállt volna a világból, két 
buddha is  a nirvánába került  volna! Felhasadt  a bőre,  ömlött  a vére.  Bűvös Futár  csak a fogát 
csikorgatta  kétségbeesésében,  nem  tehetett  semmit.  Jókorjött  Eső  először  összevissza  kiabált 
mindenféle badarságot, de aztán nem állta a kegyetlen verést, megvallotta:

–  Részegségemben, botor fővel, illetlen módra csakugyan odaírtam azt a lázadó versezetet, de 
nem volt abban semmi különösebb szándék.

A mandarin írásba foglaltatta a vallomást, huszonöt fontos kalodát tétetett a nyakába, s tömlöcbe 
vettette. A veréstől alig bírt járni szegény; vitték a halálos bűnösök börtönébe. Persze Bűvös Futár 
segített rajta, amit tudott, kiadta az összes börtönőröknek, hogy csínján bánjanak vele, ő meg maga 
hordta a kosztot neki, de mégiscsak börtönben volt.

Befejezvén a kihallgatást, visszavonult a mandarin a lakásába, magával hítta Huang Ven-pinget 
is, és hálás elismeréssel adózott neki:

– Ha nem lett volna itt kegyelmed éles elméjével, messzelátó tekintetével, én egymagam bizony 
felültem volna ennek a fickónak!

–  Kegyelmességedé  az  érdem  –  hízelgett  Huang  Ven-ping.  –  De  nem  szabad  húznunk-
halasztanunk a dolgot! Írjál, kegyelmes uram, levelet tüstént, vigye futár a fővárosba még az éjjel, 
jelentsd a  dolgot  a  kancellár  úr  őkegyelmességének,  hogy ő  intézkedhessék  ebben az  országos 
fontosságú, nagy ügyben! Kérdezd is meg mindjárt, mitévők legyünk: ha életben hagyja a kancellár 
úr kegyelme, rabszállító szekérbe dugni, s sebesen a fővárosba vele! Ha azonban úgy rendelkezik, 
hogy életben nem maradhat, akkor arra való tekintettel, hogy útközben esetleg megszökhetik, itt 
helyben kell fejének vételére kiadni a parancsot, hogy kiirtsuk a gonoszt, és megszabaduljon az 
ország a nagy veszedelemtől! Akkor fog aztán örülni a felséges császár, ha tudomást szerez róla!

–  Ésszel  szólt  kegyelmed  –  helyeselt  a  mandarin.  –  Éppen  ajándékokat  akartam  küldeni 
atyámnak. Megírom majd a levélben a kegyelmed érdemeit is, hogy atyám a császár őfelsége elé 
terjessze; egészen biztosan kinevezik valami gazdag városba, ragyogó jövő nyílik meg kegyelmed 
előtt.

–  Egész  életemmel  csak  kegyelmességedet  szolgálom  –  hálálkodott  Huang  Ven-ping  –,  a 
hátaslova leszek ezért kegyelmességednek!

Huang Ven-ping noszogatására meg is írta rögtön a mandarin a levelet, le is pecsételte.

– Kivel küldöd el, kegyelmes uram? – kérdezte Huang Ven-ping, amikor készen volt a levél.

–  Taj Cung, az itteni főtömlöctartó,  bűbájos mesterségével egy nap meg tud tenni nyolcszáz 
mérföldet is, ha úton van. Vele küldöm el, hogy minél hamarább odaérjen: tíz nap alatt vissza is 
térhet.

– Kitűnő lesz, ha meg tudja tenni! – lelkesedett Huang Ven-ping. A mandarin lakomára teríttetett, 
s fényesen megvendégelte hű tanácsadóját. Másnap reggel búcsúzott csak el a vendég, s ment haza 
Vuvejcsünbe. A mandarin aztán, hogy tovább meséljem, előhozatott két kis fonott ládát, belerakta 
az ajándéknak szánt aranyat, gyöngyöt, drágaságot, csecsebecséket, ellátta címzéssel, s másnap, a 



sárkány órájában, maga elé hívatta Bűvös Futárt.

–  Itt  vannak  ezek  az  ajándékok  s  ez  a  levél  –  szólott  hozzá.  –  Atyámnak,  a  kancellár  úr 
őkegyelmességének akarom elküldeni őket a Keleti Fővárosba, születése napjára, a hatodik hónap 
tizenötödikére.  A nap  már  igen  közeleg,  csak  te  tudod  megjárni  az  utat  ennyi  idő  alatt.  Ne 
szabadkozz, ne ellenkezz, indulj el vele még az éjjel! A válasszal rögtön indulj vissza, gazdagon 
megjutalmazlak, ha megjössz. Az úton légy óvatos: számítok bűbájosságod erejére, mihamarabb 
várlak vissza. Késlekedés, eltévedés, hiba az úton nem eshet!

Bűvös Futár nem mert ellenkezni.  Átvette hát a csomagokat s  a levelet,  s sietett  haza,  hogy 
felkészüljön az útra.

Első útja aztán Jókorjött Esőhöz vezetett a tömlöcbe:

– Nyugton lehetsz, bátyám! – lépett be vidáman. – A mandarin elküldött a Keleti Fővárosba, meg 
kell jönnöm tíz napon belül. A kancellár úr udvarában vannak ismerőseim, beszélek majd velük, 
hogy segítsenek rajtad! Ételed, italod, testi kényelmed addig Fekete Forgószélre bízom, nem lesz 
hiányod semmiben. Várd ki türelemmel bátyám, ezt a pár napot!

– Kérnélek, bölcs öcsém – kérte Jókorjött Eső –, szólj az érdekemben, mentsd meg az életem!

Bűvös Futár hívatta aztán Fekete Forgószélt, s meghagyta neki:

–  Bátyánk bolondjában valami lázadó versezetet írt,  ezért most a tömlöcbe került,  nem tudni 
még, mit tesznek vele. Én meg parancsot kaptam, hogy menjek a Keleti Fővárosba. Igyekszem majd 
vissza, de bátyánk ételét, italát, testi kényelmét addig is reád bízom.

– Mit csapnak olyan nagy hűhót egy-két lázadó versért? – méltatlankodott Fekete Forgószél. – 
Ezer meg tízezer lázadót tudok, akiből nagyúr lett a végén, magas hivatalnok! Eredj csak utadra 
nyugodtan, nem meri őt majd bántani itt senki. Ha rendben megy minden, rendben megy, ha meg 
nem, előkapom a jó öreg fejszémet, s felaprítom a bitangokat!

– Kedves öcsém, azért vigyázz! – intette még Bűvös Futár, mielőtt elindult. – Tarts mértéket a 
borban, lásd el bátyánkat becsülettel, nehogy részegségedben éhezni hagyjad!

– Efelől nyugodt lehetsz, bátyám! – mondta ünnepélyesen Fekete Forgószél. – Ha erre gondolsz, 
hát  mától  kezdve  többet  nem  iszom  addig,  amíg  vissza  nem  tértél!  Éjjel-nappal  ott  leszek  a 
tömlöcben mellette, ha lehet, ha nem!

–  Ez derék elhatározás, öcsém! – örvendett meg Bűvös Futár. – Vigyázz hát bátyánkra, s sok 
szerencsét!

Elbúcsúztak egymástól. Fekete Forgószél valóban betartotta szavát. Nem ivott bort egy kortyot 
sem, hanem ott volt a tömlöcben Jókorjött Eső mellett, nem tágított tőle egy tapodtat se. No de most 
nem  erről  szól  a  mese,  hanem  arról,  hogy  Bűvös  Futár,  szállására  menvén,  lábszárvédőt, 
vászoncipőt váltott, baracksárga köntöst húzott magára, tüszőt kötött, beletette futári tábláját. Aztán 
új fejkendőt kötött, iszákjába rejtette a levelet s útiholmiját, a két ajándékcsomagot a vállára kapta, s 
elindult  ki  a  városból.  Kiérve  a  városkapun,  elővette  bűvös  képeit,  kettőt-kettőt  a  két  lábára 
kötözött,  elmormolta  magában bűvös igéit,  s  elszáguldott  az úton.  Ment  sebesen varázserejével 
egész  estig,  akkor  megállt,  egy  fogadónál,  leoldozta  bűvös  képeit,  s  áldozati  pénzekkel  együtt 
elhamvasztotta őket. Meghált aztán a fogadóban, másnap reggel korán evett-ivott, s kimenvén az 
útra, megint felkötött lábára négy bűvös képet, s nekieredt újból az útnak. Süvített a levegő füle 
mellett,  mint  a  vihar,  a  lába  a  földet  se  érte.  Útközben  bekapott  egy-két  falat  böjtös  ételt,  s 
száguldott tovább. Másnap már az ötödik őrséggel elindult, hogy hűvösen menjen. Ment vagy két-



háromszáz mérföldet, de nem látott semerre egy tisztességes kocsmát. Pedig már a hatodik hónap 
eleje volt, folyt róla az izzadság patakokban, meleg párában főtt egész teste. Már attól félt, hogy 
gutát kap a rekkenő hőségben. Igen meg is éhezett, meg is szomjazott már, amikor egy erdő szélén, 
vízparton, egy kocsmát pillantott meg. Ott termett egy szempillantás alatt, s ahogy szemügyre vette, 
igen rendes,  tiszta  helynek ígérkezett.  Be is  ment:  húsz vörösre lakkozott  asztal  állt  a csinosan 
takarított ivóban, szép rácsozatú ablakok adták a világosságot. Kiválasztott magának egy jó helyet, 
ledobta a csomagokat, megoldotta melledzőjét, ledobta ruháját, kiköpte összegyülemlett nyálát, s 
elnyújtózott a székben.

– Hány meszellyel hozzak? – jelentkezett a kocsmároslegény. –  Milyen sültet, ételt parancsol? 
Van disznónk is, birkánk is, marhánk is.

– Bort ne hozzál sokat, csak ételt.

–  Van borunk is,  ételünk is!  Húsgombóccal,  tésztalevessel  is  szolgálhatok! – buzgólkodott  a 
legény.

– Húst nem eszem – intett elhárítóan Bűvös Futár. – Főzeléketek mi van?

– Van borsos, olajos szójasajtunk, nem parancsol uraságod?

– Nagyon jó lesz!

Hozta is a kocsmároslegény a szójasajtot zöldséggel meg három nagy csésze borral. Bűvös Futár 
éhes is volt, szomjas is, egykettőre bekebelezte a szójasajtot, megitta a bort is az utolsó cseppig. 
Kérni akart még, hogy tovább egyen, amikor forogni kezdett vele a föld, kóválygott fölötte az ég, 
szédülni kezdett, a szeme káprázott, s kábultan lefordult a székről.

–  Vágódj el! – kiáltott rá a boroslegény. A belső helyiségből egy ember rontott elő; nem más, 
mint maga a liangsani Szárazföldi Krokodilus.

– Vidd be ezt a két csomagot – rendelkezett –, s nézzük meg, mi van még nála?

Két legény ugrott elő, s bontogatni kezdték Bűvös Futár levetett ruháját. Iszákjában egy borítékot 
találtak, levél rejtőzött benne, átadták főnöküknek. Szárazföldi Krokodilus szétnyitotta, valóban egy 
lepecsételt levél volt.

– „Békesség e levél vevőjének – olvasta a címzést –, száz leborulással nyújtom át e levelet, 
atyám, térdeidre helyezvén. Fiad Caj Tö-csang.”

Gyorsan feltörte a levelet, s olvasni kezdte:

„A ,mai nap elfogtuk a dalban megjósolt santungi Szung Csiangot, lázadó versek szerzőjét, s 
börtönbe vetettük… várjuk magas rendelkezéseidet.”

Meghökkenve  bámult  Szárazföldi  Krokodilus  a  levélre,  szóhoz  sem  tudott  jutni.  Legényei 
felkapták az eszméletlen Bűvös Futárt,  s vitték hátra a mészárszékre, hogy kihasítsák, de közben, 
lám, tüszője a szék mellé csúszott,  s lógott ki belőle a vörös-zöld lakk futári  tábla. Szárazföldi  
Krokodilus felemelte, s olvasni kezdte ezüstös betűit:

– Csiangcsou főtömlöctartója, Taj Cung – állott rajta.

– Hozzá ne nyúljatok! – kiáltotta emberei után. – Sokat emlegette nekem őt Cselcsillag mester! 
Ez a Bűvös Futár lesz! De hogy is viheti ezt a levelet, amelyik pedig végezni fog Jókorjött Esővel? 



Még szerencse, hogy a kezem közé került! Hé, élesszétek fel! – kiáltott megint. – Hadd faggassuk 
ki, igaz-e, nem-e?

A legények feltámogatták Bűvös Futárt, s vizet zúdítottak a nyakába. Magához is tért csakhamar, 
lassan összeszedte magát.

– Ki vagy te, ember? – rivallt rá Szárazföldi Krokodilusra, amikor meglátta kezében a felbontott 
levelet. – Hogy mertél vakmerő módon elkábítani? Tudod, mi jár ezért, felnyitni a kancellár levelét?

– Mit számít ez a nyomorult levél? – mosolygott megvetően Szárazföldi Krokodilus. – Nemhogy 
a kancellár levelét bontjuk mi fel, hanem szemben állunk még a felséges nagy Szung császárral is!

– Ki vagy te, derék vitéz? – döbbent meg Bűvös Futár. – Mondd nagy neved!

– Liangsani jó vitéz vagyok én – felelte büszkén a fogadós – Csu Kuj, a Szárazföldi Krokodilus.

– Ha Liangsan vezérei közül való vagy, biztosan ismered Cselcsillag mestert!

– Cselcsillag mester a hadak vezére a mi várunkban: honnét ismered?

– Legkedvesebb barátom.

– Te vagy az akkor, akiről olyan sokat beszélt, Taj Cung főtömlöctartó Csiangcsouból, a Bűvös 
Futár?

– Én bizony.

– Jókorjött Eső mielőtt elment volna száműzetésbe, itt járt nálunk. Cselcsillag mester küldött is 
levelet vele neked. Miért törsz most mégis az élete ellen?

–  Jókorjött  Eső  szerető  bátyám  nekem!  –  kiáltotta  dühösen  Bűvös  Futár.  –  Nem  tudtam 
megmenteni,  lázadó  verseket  írt,  de  most  akarok  épp  a  fővárosban  utat,  módot  keresni  a 
megmentésére. Hogy törnék én az életére?

– Itt a kancellár fiacskájának a levele – adta át Szárazföldi Krokodilus –, olvasd, ha nem hiszed.

Megdöbbenve futotta  át  Bűvös  Futár  a  levelet.  Aztán  elmesélte,  mi  történt  Jókorjött  Esővel 
megismerkedésük óta elfogatásáig.

–  Akkor  fel  kell  hogy  gyere  hozzánk  a  várba  –  mondta  Szárazföldi  Krokodilus  –,  ki  kell 
eszelnünk  valamit,  hogy  megmentsük  bátyánk  életét.  –  Sietve  megkínálta  vendégét  borral,  
harapnivalóval, aztán ment a vízparti hűsellőbe, s kilőtte zengő nyilát. Jöttek is mindjárt a betyárok 
a  csónakkal.  Szárazföldi  Krokodilus  s  Bűvös Futár  fogták  a  csomagokat,  beszálltak;  kikötöttek 
egykettőre az Aranyhomokparton, s siettek fel a várba.

– De rég váltunk el egymástól! – sietett barátja elé Cselcsillag. – Mi szél hozott erre ma? Gyere 
csak be hozzánk!

Bemutatta Bűvös Futárt a vezéreknek, Szárazföldi Krokodilus pedig megmondta, miért jöttek:

– Jókorjött Eső bátyánkat tömlöcbe vetették – közölte.

Toronyhordozó vezér hellyel kínálta Bűvös Futárt, s izgatottan kérte, mondja el töviről hegyire, 
mi történt. Amikor megtudta, nagy megdöbbenésében már szólította is a vezéreket, hogy szedjék 
össze seregeiket, s vonuljanak tüstént Csiangcsou ellen barátjuk kiszabadítására.



– Ne siessük el a dolgot, bátyám – szólt közbe figyelmeztetően Cselcsillag. – Csiangcsou messze 
van ide, s ha elindul a sereg, félő, hogy bajt támasztunk: a fű zörgésére felriadnak a kígyók, s 
végeznek  bátyánkkal.  Nem  mehetünk  neki  a  dolognak  erővel,  csak  ésszel.  Ellenben,  nagy 
együgyűségemben kieszeltem egy kis  tervet:  Bűvös Futáron múlna a  dolog,  ha ő vállalja,  meg 
tudjuk menteni bátyánk életét.

– Halljuk a tervedet, mesterem.

– Caj mandarin elküldte Bűvös Futár testvérünket atyjához, a kancellárhoz, a Keleti Fővárosba 
ezzel a levéllel, és most várja a választ. Ezen alapszik a tervem. Hamisítsunk egy válaszlevelet, s  
azzal küldjük őt vissza. A válaszban pedig az álljon, hogy Jókorjött Esővel ne csináljanak semmit,  
hanem küldjék a fővárosba szoros őrizettel,  hogy ott  kihallgathassák, s nyilvánosan elítélhessék 
véget  vetendő  a  gyermekek  mendemondáinak.  Mi  aztán  lesbe  állunk,  s  amikor  erre  viszik, 
kiszabadítjuk. Mit gondoltok erről?

– De mit csinálunk, ha nem erre jönnek, s eltévesztjük őket? – aggályoskodott Toronyhordozó.

–  Nincs  ebben  semmi  nehézség!  –  vágott  közbe  Felhősárkány.  –  Felderítőket  küldünk  ki 
mindenfelé, s akármerről jönnek is, elálljuk az útjukat, s kiszabadítjuk, ha törik, ha szakad! Csak 
kiszabadíthassuk!

– Hát ez rendben volná – állapította meg Toronyhordozó de nincs emberünk, aki utánozni tudná 
a kancellár keze vonását.

– Gondoltam erre – mosolygott Cselcsillag. – Most csak négy kalligráfiai stílus van elterjedve a 
birodalomban: Szu Tung-poé, Huang Lu-cseé, Kuang Jüan-csangé és Caj Csing kancelláré. Van egy 
tudós ismerősöm Cicsou városában, bizonyos Hsziao Zsang, akit, mivel mind a négy stílusban tud 
írni, csak Isteni Kezű Művésznek neveznek. Emellett megforgatja azért a lándzsát, fütyköst, eljárja 
a kardtáncot is, de kardot is fog, ha kell. Tudom róla, hogy könnyűszerrel utánozza Caj Csing keze 
írását. Kérjük meg Bűvös Futár testvérünket, menjen el hozzá azzal, hogy a tajancsoui Szent Hegy 
templomában feliratot akar íratni vele. Vigyen neki ötven ezüstöt fáradsága fejében, s hozza el. Ha 
idecsaltuk a várba, itt már rávesszük arra, hogy álljon közénk, jó lesz?

– Az írás megvolna akkor – jegyezte meg Toronyhordozó de még a pecsét hiányzik.

– Van még egy ismerősöm – mosolygott Cselcsillag – eszemben volt ez is. A legkiválóbb mester 
egész Kínában; ő is Cicsouban lakik, Csin Ta-csiennek hívják. Ő vés a legszebben kőre, ő metszi a 
leggyönyörűbb pecséteket,  de ért  azért  a fütykösforgatáshoz is.  Felülmúlhatatlan ügyességéért  a 
Jádekarú  Mester  nevet  kapta.  Vigyen  neki  is  ötven  ezüstöt  azzal,  hogy egy  feliratot  kell  érte 
kivésnie.  Útközben aztán a kezünk közé fut ő is. Ha aztán itt  vannak, hasznukat vehetjük még 
máskor is.

–  Kitűnő  terv!  –  állapította  meg  Toronyhordozó.  Azzal  nagy  lakomát  csaptak  Bűvös  Futár 
tiszteletére, majd pihenni tértek.

Másnap reggel Bűvös Futár papnak öltözött, magához vett száz-kétszáz ezüstöt, felkötötte bűvös 
képeit,  s  útnak eredt.  Két óra se telt  belé,  megérkezett  Cicsouba. Ott  először is  az Isteni Kezű 
Művész háza felől érdeklődött.

– Ott lakik a hatósági épülettől keletre, szembe a Tudomány Templomával – mondták neki.

Amint a kapuhoz ért, Bűvös Futár elköhintette magát s bekiáltott:

– Itthon van Hsziao Zsang mester?



Egy tudós nyitotta a kaput, s bizonytalanul méregette a jövevényt:

– Honnét jöttél, szentatyám? – kérdezte. – Mi ügyben fáradsz?

–  A tajancsoui  Szent Hegy templomának vagyok az áldozópapja – felelte  Bűvös Futár  mély 
meghajlással. – Most, hogy az Öt Szent Hegy Tornyát javíttatjuk, a családok fejei a tartományban 
ennek  emlékezetére  egy  kőtáblát  szeretnének  állítatni,  ezért  küldtek  hozzád  ötven  ezüsttel 
fáradozásod fejében, hogy jönnél el velem, s írnád meg a szövegét. Határnap van kitűzve rá, sürgős 
lenne.

– Én csak a mintát tudnám megírni hozzá – szabadkozott az Isteni Kezű Művész –, máshoz nem 
értek. A kimetszéshez vésőmester is kell.

– Van nálam még ötven ezüst arra is. Csin Ta-csien mesterre gondoltunk, hogy ő vésné ki. Őt is 
vinném magammal, szeretném, ha elvezetnél hozzá.

Eltette az ötven ezüstöt az Isteni Kezű Művész, aztán megindult az álpappal Jádekarú Mester 
háza felé.

–  Ott jön éppen, szembe velünk – fogta meg egyszer csak Bűvös Futár ruháját. Oda is kiáltott 
neki,  s  összeismertette  őket  egymással.  Bűvös Futár  megint  elmondta a  kőtábláról  a  történetet, 
Jádekarú Mester persze nagyon megörült neki, be is invitálták Bűvös Futárt egy közeli kocsmába, s 
megvendégelték. Az álpap átnyújtotta a pénzt neki is:

– Csillagjósunk már a felállítás idejét is megállapította – tette hozzá –, kérnélek azért benneteket, 
induljunk minél hamarabb.

– Meleg az idő nagyon – ingatta fejét az Isteni Kezű Művész –, és ha most indulnánk, messzire 
se jutnánk, de fogadót sem érnénk. Induljunk talán holnap hajnalban, az ötödik őrséggel.

– Én is úgy gondolom – egyezett bele Jádekarú Mester. Meg is állapodtak, s indult is ki-ki haza, 
felkészülni az útra. Az Isteni Kezű Művész magánál marasztotta Bűvös Futárt éjszakára. Másnap az 
ötödik őrség idején el is indultak. Tíz-egynéhány mérföldet tettek meg már, amikor Bűvös Futár így 
szólt hozzájuk:

– Menjetek csak kényelmesen, nem kell sietnetek. Én előresietek, hogy jelentsem érkezésteket. – 
Neki is eredt, s hamarosan elhagyta őket. Azok ketten, batyuval a hátukon meg mendegéltek lassan 
tovább. A juh órájára meg is tettek már vagy hetven-nyolcvan mérföldet, amikor sípszó sivított fel 
előttük,  s a hegyoldalból  egy csapat  rontott  ki  az országútra  elébük.  Lehettek vagy negyvenen, 
ötvenen. Egy derék vitéz, Kurtalábú Tigris a Tisztaszellőhegyről, vezette őket, s nagy hangon rájuk 
kiáltott:

–  Kifélék  vagytok,  hé?  Hová  tartotok?  Fogjátok  csak  meg,  fiacskáim,  ezeket  a  fickókat,  a 
szívüket meg kivesszük, borba tesszük és megesszük!

– Tajancsouba megyünk kőtáblát vésni – mondta. nyugodtan az Isteni Kezű Művész. – Nincs egy 
garasunk se, minden vagyonunk a rajtunk levő ruhánk.

–  Nem pénz meg ruha kell nekem – bömbölte Kurtalábú Tigris  –, csak a ti szívetek, májatok, 
bölcs emberek, azt akarom én borba tenni és megenni!

Igen  megbosszankodott  erre  a  két  művész.  Ügyességükben  bízva,  előkapták  fütykösüket,  s 
nekirontottak Kurtalábú Tigrisnek. Kurtalábú Tigris a lándzsáját szegezte ellenük. Összecsaptak a 
fegyverek,  de alig mérkőztek meg hatszor-hétszer,  amikor Kurtalábú Tigris megfordult,  elfutott. 



Nagy vérszomjasan vették volna üldözőbe, amikor hirtelen gongszó hallatszott a hegyről. Bal felől 
Felhők Villáma tört elő, jobbról Égbemászó, hátuk mögül meg Fehérképű Ifiúr, harminc-harminc 
emberrel. Egyszeribe rárontottak a két művészre, megragadták őket, s behurcolták az erdőbe.

–  Legyetek nyugodtak – szólt  hozzájuk a négy jó vitéz.  – Toronyhordozó vezér parancsából 
jöttünk, hogy megkérjünk benneteket, álljatok be közénk.

–  Mi hasznunk lenne nekünk a ti váratokban? – csodálkozott az Isteni Kezű Művész. – A mi 
kezünkben még annyi erő sincsen, hogy egy tyúknak kitekerje a nyakát, csak arra jó, hogy együnk 
vele!

–  Cselcsillag vezérünk régtől ismer benneteket – szólt  Égbemászó –,  ismeri vitézségteket is, 
azért küldte el hozzátok Bűvös Futárt.

A két  művész  egymásra  bámult,  de  meg  se  mert  mukkanni.  Eközben  meg  is  érkeztek  már 
Szárazföldi  Krokodilus  kocsmájához,  megkínálták  őket  étellel-itallal,  s  még  az  éjjel  csónakot 
hívtak, vitték fel őket a várba. Odafenn várta már őket Toronyhordozó, Cselcsillag meg a többi 
vezér.  Összeismerkedtek  velük,  s  mindjárt  nagy  lakomát  rendeztek  a  tiszteletükre.  Elmondták 
közben a levél dolgát is.

– Ezért kérünk benneteket – végezték be az elbeszélést –, hogy álljatok közénk, gyarapítsátok az 
igaz vitézek seregét.

– Maradnánk mi – válaszolta habozva a két művész –, de a család otthon maradt. Holnap, ha a 
hatóság megtudja a dolgot, bajba kerülnek szegények!

–  Ne háborogjon a ti szívetek emiatt, bölcs öcséim – mosolygott Cselcsillag. – Holnap reggel 
majd megértetek mindent. – Nagy lakomázás után nyugodni is tértek.

Másnap reggel pedig, lám, jött egy betyár s jelentette:

– Megérkeztünk mindnyájan.

–  Jertek,  bölcs  öcséim – invitálta  őket  Cselcsillag fogadjátok  szeretteiteket.  –  Hitte  is  a  két 
művész, meg nem is, de azért elindultak vele le a hegyről. Egyszer csak látják, hogy hozzák fel 
gyaloghintóban  a  feleségüket.  Az  álluk  is  leesett,  úgy  elálmélkodtak.  Kérdezték  aztán  az 
asszonyokat, mi történt.

–  Tegnap,  ahogy elmentetek  –  mesélték  az  asszonyok  –,  egyszer  csak  beállítottak  hozzánk 
gyaloghintókkal,  s azt mondták: „A férjeteket az országúton, az egyik fogadóban, gutaütés érte, 
gyertek  gyorsan,  elviszünk  benneteket,  hogy  segítsetek  rajtuk.”  Hogy  aztán  beszálltunk  a 
gyaloghintókba, ki se engedtek szállni, hanem egyenest idehoztak.

Az Isteni Kezű Művész s Jádekarú Mester becsukta a száját, nem szólott egy szót se; fel kellett 
hagyniuk minden reménnyel, mentek hát, s beálltak a várbeliek közé. Az asszonyokat elszállásolták. 
Cselcsillag pedig aztán megkérte őket, írnák meg a levelet, s faragnák meg a pecsétet.

–  Faragtam én  már  Caj  Csing  kancellárnak  pecsétet  eleget  –  legyintett  Jádekarú  Mester,  s 
munkához is láttak. Amikor készen lettek a levéllel s a pecséttel is, ismét nagy lakomát csaptak a 
vezérek, majd pedig útnak indították Bűvös Futárt a hamis levéllel.

Cselcsillag lekísérte még Bűvös Futárt Szárazföldi Krokodilus kocsmájához, aztán visszatért ő is 
a lakomázók közé. Iddogálás közben azonban egyszer csak nagy ijedten felkiáltott, látszott, hogy 
nem tudja, mitévő legyen.



– Miért kiáltottál, vezér? – kérdezték a többiek megdöbbenve.

– Nem tudjátok ti azt! – legyintett Cselcsillag. – Azzal a levéllel a halálba küldtük Jókorjött Eső 
bátyánkat, de Bűvös Futárt is!

– Mi hiba van a levéllel, vezér? – kiabálták a jó vitézek rémülten. 

– Csak előre néztem, utána nem gondoltam – sóhajtott Cselcsillag –, s közben nagy hiba esett a 
levélben!

– Hajszálra úgy írtam, ahogy a kancellár szokta! – kiáltotta megbántva az Isteni Kezű Művész. – 
Egy szót el nem hibáztam, hol a hiba hát benne?

– Nem esett egy mákszem hiba a pecséten sem! – esküdözött Jádekarú Mester. – Hol eshetett hát 
baj?

Cselcsillag meg összefogva két ujját, megmagyarázta, hol esett a hiba. Így hozta ezt a sors a sok 
jó vitéznek:

Csiangcsou városát feldúlják, pusztítják,
Fehér sárkány-templom gyűjti lázadóknak hadát.

Mert:

Nyílvesszőknek záporából életet mentenek,
Kardok, lándzsák erdejéből szöktetnek hősöket.

Hogy aztán Cselcsillag mester miben talált hibát, azt majd a következő alkalommal halljátok 
meg.



A HARMINCKILENCEDIK FEJEZET

amelyben a liangsani jó vitézek megrohanják
a vesztőhelyet,

a Fehér Sárkány templomában pedig a hősök
összesereglenek

Ott tartottunk, hogy Toronyhordozó s a többi vezér, hallgatván Cselcsillagot, megkérdezték tőle:

– Hol esett hiba a levélben?

–  Nem ügyeltem a levélre, mielőtt Bűvös Futár elindult vele, nem néztem meg tüzetesen! Így 
eshetett  csak,  hogy  nem  az  került  a  pecsétre,  hogy  Caj  Csing,  akadémikus,  jádepálca-írásos 
betűkkel! Ezért rögtön tömlöcbe vetik Bűvös Futárt!

–  Mindig ezzel a pecséttel pecsételte le leveleit a kancellár – ellenkezett  Jádekarú Mester –, 
láttam én azt nemegyszer! Nem volt hiba á metszésben sem, hol lehet hát akkor az elvétés?

–  Hát  nem  jöttetek  rá?  –  kiáltotta  Cselcsillag.  –  A csiangcsoui  mandarin  a  tulajdon  fia  a 
kancellárnak! A neki írt levélre az apja nem üthet olyan pecsétet, amelyen rajta a tulajdon neve! Itt 
vétettük el. Hogy én ezt nem láttam! Csiangcsouban biztosan utána szimatolnak majd, kiszedik az 
igazat Bűvös Futárból, s akkor rettenetes baj lesz!

– Gyorsan utána! – pattant fel Toronyhordozó. – Hívjuk vissza, írassunk másikat!

– Hol éred már utol? – kacagott fel keserűen Cselcsillag. – Bűvös erejével már ötszáz mérföldre 
van innét! De – állt meg hirtelen a beszédben – ha nem késlekedünk, még valahogy megmenthetjük 
őket.

– Hogyan? – kérdezte feszült várakozással Toronyhordozó. – Micsoda jó tervvel?

– Hát – hajolt Cselcsillag a vár ura füléhez –, így és így, ezzel és ezzel. Add ki a parancsot sorra a 
vezéreknek, de a legnagyobb titokban, csupán így indulhatunk; csak el ne késsünk!

Megkapták sorra a vezérek a titkos parancsot, összeszedték embereiket, s még az éjjel útnak 
indultak Csiangcsou felé.

Közben, hogy továbbfolytassam, megérkezett Bűvös Futár határidőre Csiangcsou városába. Vitte 
a választ a mandarin elébe. Nagy örömmel fogadta a mandarin, saját kezével vette át tőle a levelet,  
borral kínálta, és meg is kérdezte:

– Találkoztál atyámmal, a kancellár úr őkegyelmességével?

– Csak egy éjjelt töltöttem ott – füllentette Bűvös Futár –, s már fordultam is vissza, nem volt rá 
érkezésem.

A mandarin felnyitotta a levelet s olvasta:

–  Megkaptam  mind  a  sok  ajándékot,  amit  küldtél...  A varázsló  Szung  Csiangot  őfelsége 
személyesen  kívánván  megtekinteni,  megparancsolom neked,  hogy  rabszállító  szekéren,  szoros 
őrizettel tüstént indítsd útnak a fővárosba. Vigyázz, hogy az úton meg ne szökhessék… Huang Ven-
pinget beajánlottam az Ég Fiának, biztosan magas kitüntetésben lesz része.



A mandarin öröme nem ismert határt. Megparancsolta, hogy hozzanak elő egy huszonöt latos 
ezüstöt, s átadta Bűvös Futárnak. Azután megparancsolta, hogy azonnal ácsolják össze a rabszállító 
szekeret,  s válogassák ki a kísérőket hozzá. Bűvös Futár meg, mihelyt eltávozhatott,  ment bort, 
pecsenyét venni, s persze hogy Jókorjött Esőhöz sietett vele a börtönbe.

Sürgette a mandarin erősen a rabszállító szekér elkészítését. Egy-két nap elmúltával készen is 
állottak vele, s már úgy volt, hogy indulnak, amikor jelentették az ajtónállók:

– Huang úr kér bebocsáttatást Vuvejcsünből.

Persze hogy rögtön színe elé engedte a mandarin,  s vitte hátsó szobájába nagy szívességgel. 
Persze megint ajándékokkal kedveskedett, újborral, friss gyümölccsel.

–  Úgy  lekötelez  kegyelmed  nagy  kedvességével,  hogy  az  már  nem  is  illendő!  –  köszönte 
nyájasan a mandarin.

– Egy kis falusi semmiség csak, szóra sem érdemes! – szerénykedett a talpnyaló.

– Hát nemsokára nagy örömünnepet ülhet kegyelmed! – mondta a mandarin nagy titokzatosan.

– Honnét gondolod ezt, kegyelmes uram? – kérdezte Huang Ven-ping jámbor képpel.

–  Megjött tegnap a levél. A bűbájoskodó Szung Csiangot az  udvarba parancsolták, kegyelmed 
neve pedig a császár előtt van: magas polcra, nagy tisztségre emelkedik előbb-utóbb! Tiszteletre 
méltó atyám írta levelében.

–  Hálásan köszönöm pártfogásod,  kegyelmes uram – hajlongott  Huang Ven-ping.  –  Valóban 
bűvös erővel rendelkezhetik az a levélvivő!

–  Ha nem hiszi  kegyelmed – mondta a mandarin –,  itt  a  levél,  olvashatja,  lássa,  hogy nem 
vezetem félre!

–  Ó, hogy is merészelném bizalmas családi leveletek elolvasni? – alázatoskodott a hízelgő. – 
Legfeljebb egy belepillantásért könyörögnék, ha megengednéd, kegyelmes uram!

– Kegyelmed bizalmas emberem – mondta a mandarin nagylelkűen –, olvassa csak nyugodtan!- 
– Azzal át is adta a levelet. Huang Ven-ping a kezébe vette, elolvasta elejétől végig, megnézte a 
pecsétet rajta, aztán a fejét rázva, kijelentette:

– Ez a levél hamisítvány!

– Kegyelmed téved! – kiáltotta a mandarin. – Az írás tisztelt atyám tulajdon keze vonása az ő 
legtisztább stílusában! Hogy ne lenne valódi a levél?

–  Ha  szabad  kegyelmességedet  ezzel  fárasztanom  –  kérdezte  Huang  Ven-ping  –  a  családi 
levelezésben ez a pecsét volt használatos?

–  Családi  levelezésben persze hogy nem – hökkent meg a mandarin –,  hiszen sokszor le  se 
pecsételte, nem ügyelt a formaságokra. De most talán a keze ügyében volt a pecsétnyomó, s hogy 
megírta a levelet, önkéntelenül le is pecsételte vele.

–  Ne haragudj, kegyelmes uram, sok locsogásomért, de ezzel a levéllel félrevezettek téged. A 
négy  legelterjedtebb  kalligráfiai  stílust  a  birodalomban,  Szu  Tung-poét,  Huang  Lu-cseét,  Mi 
Jüancsangét és apádurad őkegyelmességéét megtanulhatta mindenki! De ez a pecsét még urad atyád 
akadémikusságának idejéből való, rendeleteken, törvényeken igen sokan láthatták! Hogy használná 



akadémikusi bélyegzőjét most, amikor már kancellár? Ha pedig a fiának ír levelet, nem használhat 
olyan bélyegzőt, amin a tulajdon neve rajta van! Őkegyelmessége a maga mérhetetlen tudásával, 
magas  látókörével  nem véthetett  ilyen goromba hibát!  Ha nem hiszel  nekem, kegyelmes uram, 
faggasd  ki  alaposan  a  levél  hozóját,  hogy  kivel  is  beszélt  az  udvarban.  Ha  nem  felel  meg 
kérdéseidre,  akkor  hamis  a  levél.  Ne  neheztelj  meg  sok  fecsegésemért,  csak  kegyességedtől 
felbátorítva mertem előadni oktalan véleményemet.

–  Ezt könnyen megtehetjük: az az ember sose járt  még a Keleti Fővárosban, rögtön kiderül, 
igazat mondott-e, vagy sem.

Ott marasztotta a mandarin Huang Ven-pinget, hogy rejtőzzék el az egyik ellenző mögött, azzal 
beszólította a fogdmegeket, citálják elébe Bűvös Futárt, mert beszélni akar vele.

Bűvös Futár első útja a mandarintól Jókorjött Esőhöz vezetett a börtönbe. Rögtön megsúgta neki 
az örvendetes újságot. Nagyon megörült a rab. Másnap barátai meghívták Bűvös Futárt egy kis 
italra. Éppen egy kocsmában borozgattak, amikor jöttek a fogdmegek, s szólították a mandarin elé.

–  Minthogy  azzal  az  úttal  fárasztottalak  –  mondta  neki  a  mandarin  –,  igazán  meg  kell 
mondanom, olyan jól végezted dolgodat, hogy meg se jutalmaztalak kellőképpen.

– Kegyelmes uram parancsával nem késlekedhettem! – hajolt meg Bűvös Futár.

– Sok dolgomban nem is volt még arra érkezésem, hogy mindenről kikérdezzelek. Melyik kapun 
mentél be a fővárosba, amikor megérkeztél?

– Késő este volt már, amikor megérkeztem, nem tudom, hogy hítták azt a kaput.

– Ki fogadott a palotában? Hol kaptál szállást?

Az egyik kapusnak adtam át a levelet. Jött is vissza nemsokára, s amikor átadtam a csomagokat,  
azt  mondta,  hogy keressek magamnak szállást  valamelyik  fogadóban.  Másnap,  az  ötödik  őrség 
idején már ott várakoztam a kapu előtt, akkor kaptam meg a kapustól a válaszlevelet. Féltem, hogy 
nem érek haza idejében, azért nem kérdezősködtem tovább, hanem jöttem egyenest vissza.

– Hány éves lehetett az a kapus? – érdeklődött tovább a mandarin feltűnő nyájassággal. – Fekete 
képű volt és sovány, vagy sápadt képű és testes? Magas volt, alacsony? Volt bajusza, szakálla?

– Sötét volt már, amikor odaértem. Másnap reggel, az ötödik őrség idején még nem virradt meg 
teljesen, nem tudtam jól szemügyre venni. Nem volt valami magas, inkább olyan közepes termetű, 
és azt hiszem, volt szakálla.

Nagy haragra gerjedt a mandarin, s elkiáltotta magát:

– Fogjátok el!

Egyszeribe előrontott vagy tíz porkoláb s megragadták.

– Nem vétettem semmit! – kiáltotta panaszosan Bűvös Futár.

– Te nyakazni való bitang! – üvöltötte a mandarin. – Az öreg kapusunk, Vang Kung meghalt már 
sok éve! A kaput most csak a kis Vang őrzi, hogy mondhattad rá, hogy öreg, hogy szakálla van? 
Azonfelül a kapus be se mehet a palotába, a levelek Csang kamarás kezén mennek keresztül, ő 
továbbítja  Li  udvarnagynak őket,  csak  aztán  tudatják  atyám őkegyelmességével,  és  csak  akkor 
vehetik át az ajándékokat! A válaszlevélre legalább három napot kellett volna, hogy várj! Hogyan 



lehet az, hogy az ajándékok láttára nem jött ki atyám valamelyik bizalmas embere, hogy apróra 
kifaggasson, hanem csak úgy átvették nagy hamarjában? A múltkor nagy siettemben sikerült engem 
elámítanod, fickó! Most aztán vallj be mindent! Honnét hoztad a levelet?

–  Csak azért nem néztem jobban körül – mentegette magát ijedten Bűvös Futár –, mert nagy 
ijedtemben igen siettem már hazafelé.

–  Ostoba fecsegés! Úgy látszik, nem vall ez a lator, ha nem verik meg! Szolgák, verjetek rá 
alaposan!

Zordon legények voltak a porkolábok, látták, hogy haragszik uruk, földre nyomták hát Bűvös 
Futárt, s úgy megbotozták, hogy felhasadt a bőre, vöröslött a húsa, ömlött a vére. Bűvös Futár nem 
állta a verést, bevallotta:

– Hamis a levél!

– Hol szerezted? – rivallt rá a mandarin.

– Amikor a liangsani mocsár mellett vitt el az utam, nagy csapat rabló támadt rám, megkötöztek 
s  felvittek  a  várukba.  Már  ki  akarták  hasítani  szívemet,  májamat,  amikor  megtalálták  nálam a 
levelet.  Az  ajándékokat  erre  elrabolták,  de  nekem megkegyelmeztek.  Tudtam,  hogy  haza  nem 
jöhetek,  kértem,  hogy  öljenek  meg.  A rablók  azonban  ezt  a  levelet  nyomták  a  markomba,  s 
elbocsátottak. Bűnömért való nagy rettegésemben félrevezettelek, kegyelmes uram, nem mertem 
megmondani az igazat.

– Hát ez mind igaz lehet, de azért mégis hazudtál! Szemmel látható, hogy a liangsani rablókkal 
cimborálsz! Miért nem vallod meg, hogy azért tetted az egészet, hogy elrabold az ajándékokat? 
Verjétek el még egyszer!

Újra nekiestek a porkolábok, de Bűvös Futár azt már nem akarta megvallani, hogy a liangsani 
betyárokkal volna Szövetségben. Faggatta, verette a mandarin még egy darabig, de aztán belefáradt.

–  Hagyjátok  abba!  –  parancsolta  szolgáinak.  –  Rakjatok  kalodát  a  nyakába,  s  vessétek  a 
tömlöcbe. – A kihallgatás végeztével köszönetet mondott Huang Ven-pingnek:

– Kegyelmed messze látó tekintete, éles elméje nélkül bizony elvétettem volna ezt a főbenjáró 
ügyet!

–  Világosan  bebizonyosodott  –  mondta  Huang  Ven-ping  hogy  ez  szövetségben  van  a 
liangsaniakkal, egyetért velük, lázadásra szervezkednek! Ha nem végzünk vele minél hamarabb, 
még nagy bajt keverhet!

–  Vád  alá  is  helyeztetem mind  a  kettőt,  el  is  ítéltetem,  lecsapatom fejüket  a  piactéren,  az 
udvarnak jelenteni ráérek aztán is! – kiáltotta dühösen a mandarin.

–  Fölöttébb  bölcsen  ítéltél,  kegyelmes  uram –  hajolt  meg  Huang Ven-ping.  –  Nagy örömet 
szerzel majd vele felséges urunknak, nagy érdemnek tudják majd be neked, s csak ezzel kerülhetjük 
el azt is, hogy a liangsani latrok megrohanják .a tömlöcöt.

–  Igen körültekintő ember kegyelmed – dicsérte a mandarin –, rögtön írok is még egy levelet, 
amelyben indítványozom, hogy magas rangra emeljék.  – Jól  is  tartotta  még aznap Huang Ven-
pinget, s maga kísérte ki a palotából, amikor hazament. Másnap pedig a mandarin elfoglalta bírói 
székét, s utasította az írnokokat:



–  Írjátok  meg  gyorsan  a  vádlevelet  Szung  Csiangról  és  Taj  Cungról.  Írjatok  meg  a 
bűnlajstromukat  is,  holnap  vitessétek  ki  őket  a  piacra,  s  lefejeztetem őket.  Lázadást  terveztek, 
azonnali halállal lakolnak! Lenyakaztatom őket, hogy több bajt ne okozhassanak!

Igen jóban volt a főírnok Bűvös Futárral, s igen elkeseredett, hogy nem tud segíteni rajta. Azért 
mégis megpróbált valamit:

–  Holnap  van  az  elhunyt  császár  halálának  az  évfordulója,  utána  meg  a  hetedik  hónap 
tizenötödike jön.  A törvénykezés tilos mind a két napon. A rákövetkező napok megint ünnepre 
esnek, úgyhogy csak öt nap múlva lehet végrehajtani az ítéletet – jegyezte meg. Egyebet nem tudott 
kieszelni hirtelenjében, de legalább időt akart nyerni vele. A mandarin, szerencséjére, elfogadta az 
érvelést, s a kivégzést a hatodik napra tűzte ki.

A hatodik nap reggelén, a reggeli étkezés után, miután tisztára seperték a keresztútnál a piacot, 
amely vesztőhelyül szolgált,  felsorakozott  a katonaság s a hóhérok, összesen valami ötszázan a 
börtön  előtt.  A kígyó  órájában a  tömlöc  parancsnoka megjelent  a  mandarin  színe  előtt,  s  kért, 
vezényelje a kivégzést. A főírnok nagy elkeseredve vitte be utána a két bűnlajstromot, amelyek 
aljára a mandarin odajegyezte: „Fejvesztésre ítéltetik.” Ráhúzták utána a két bűnlajstromot egy-egy 
gyékénylapra.

Jóban  voltak  a  börtönőrök  mind  Bűvös  Futárral,  igen  szerették  Jókorjött  Esőt  is,  de  hiába, 
megmentésükre  nem tehettek  semmit,  tehetetlenségükben  egyre  csak  keseregtek,  panaszkodtak. 
Mikor aztán már mindenki a helyén állt, elővezették a két halálraítéltet: bekenték a hajukat enyves 
vízzel,  s  körte  formába  fésülték  a  fejük  búbjára,  abba  piros  papírból  virágot  tűztek.  Aztán  a 
Sötétarcú Isten oltára elé hajtották őket, s megetették őket az „örök nyugalom rizsével”, megitatták 
az „örök búcsú borával”. Aztán elvezették őket; hatvan-hetven porkoláb vitte elöl Jókorjött Esőt, 
utána Bűvös Futárt: ketten csak egymásra néztek, de szólni se tudtak. Jókorjött Eső még bicegett a 
veréstől,  Bűvös Futár meg csak lehorgasztotta a fejét,  és sóhajtott.  A menet körül ott  tolongott, 
lökdösődött  Csiangcsou  népe,  ezren,  kétezren,  vagy  még  többen.  Amint  a  vesztőhelyre  értek, 
lándzsások vették gyűrűbe a teret. Jókorjött Esőt arccal délnek, háttal északnak fordították, Bűvös 
Futárt arccal északnak, háttal délnek, leültették őket a földre. Csak a ló órája utáni három fertályt 
várták már, hogy a mandarin kiadja a parancsot. A tömeg kíváncsian betűzgette a melléjük kitűzött 
két bűnlajstromot:

A CSIANGCSOUI HATÓSÁG ELÍTÉLTE A BŰNÖS SZUNG CSIANGOT, A FŐBŰNÖST, 
MIVEL LÁZADÓ  VERSEKET  SZERZETT,  RONTÓ  DALT KOHOLT,  S  SZÖVETSÉGBEN 
ÁLLVÁN A LIANGSAN-MOCSÁR BANDITÁIVAL, VELÜK LÁZADÁSRA SZÖVETKEZETT: 
FEJVESZTÉSRE ÍTÉLTETIK.

A BŰNÖS TAJ CUNG, TITKON ÖSSZEJÁTSZVÁN SZUNG CSIANGGAL, HAMIS IRATOT 
HOZOTT, ÖSSZESZÖVETKEZETT A LIANGSAN-MOCSÁR BANDITÁIVAL, HOGY VELÜK 
ZENDÜLÉST  TÁMASSZON:  FEJVESZTÉSRE  ÍTÉLTETIK.  ELRENDELTE  EZT 
CSIANGCSOU MANDARINJA, CAJ.

A mandarin lova hátán várta, mikor jelentik, hogy elérkezett a kivégzés órája. A vesztőhely keleti 
oldalán  ekkor  egyszer  csak  egy  csapat  kígyótáncoltató  koldus  kezdett  előrenyomakodni,  hogy 
jobban láthassák a kivégzést.  Az őrség alig  bírta  visszatartani őket.  Nagy dulakodás,  kavarodás 
támadt, eközben pedig a nyugati oldalról meg az úton egy csomó kuruzsló-vívómester tolakodott a 
vesztőhely felé.

–  Micsoda oktalan népek vagytok!  – veszekedett  velük az őrség.  – Mit  tolakodtok annyira? 
Minek akartok mindenáron mindent látni?



–  Ti  sült  parasztok!  –  szidták  őket  a  vívómesterek.  –  Megjártunk  mi  már  nem egy várost, 
tartományt, csak ide ne jönnénk el? Mindenütt hagyják nézni az embert! Amikor a fővárosban a 
császár nyakaztat, akkor is odaengednek mindenkit, mit csaptok olyan nagy hűhót itt ezen a kis 
vacak helyen, két nyakazással? Mi bizony látni akarjuk, akármit is csináltok! – kezdtek lökdösődni, 
huzakodni a katonákkal.

–  Nyomjátok vissza őket,  át  ne engedjétek!  – kiáltotta  oda nekik  a  mandarin.  Még tartott  a 
dulakodás,  amikor  dél  felől  meg  teherhordók  törtettek  az  úton  neki  a  vesztőhelyet  körülvevő 
őrségnek. 

– Hová igyekeztek? – tartóztatták fel őket a katonák.

– A mandarin úr őkegyelmességéhez igyekszünk ezekkel a holmikkal; ne álljátok utunkat!

– Még ha hivatalbeliek vagytok is, akkor is kerüljetek más útra! Itt át nem mehettek!

A teherhordók  letették  kosaraikat,  teherhordó  rúdjaikat,  s  megálltak  a  tömegben.  S  lám,  a 
vesztőhely északi oldalán egy sereg kalmár tűnt fel, s kétkerekű kordéikkal mindenáron be akartak 
hajtani az útkereszteződésre.

– Hova mentek? – rivalltak rájuk a katonák.

– Sietős az utunk, nyissatok utat! – kiáltozták a kalmárok.

– Nem engedhetünk, itt most nyakazás lesz! Ha olyan mehetnéketek van, kerüljetek másfelé

–  Ezt  aztán  jól  megmondtad!  –  méltatlankodtak  a  kalmárok.  –  A fővárosból  jövünk,  nem 
ismerjük a ti nyavalyás útjaitokat, itt kell maradnunk az országúton! – A katonák nem engedték, a 
kalmárok meg egyre csak nyomakodtak, tolakodtak előre. Egyre nőtt a zsivaj, a tolongás, a lárma 
négyfelől a vesztőhely körül, nem bírta végét vetni a mandarin. A kereskedők a végén kénytelen-
kelletlen felkapaszkodtak szekereikre, hogy legalább láthassanak valamit a kivégzésből.

Nem sok idő múltán harsány hangon jelentették a vesztőhelyen: „Három fertályra a ló órája 
után!”

– Előkészülni a kivégzéshez – kiáltotta el magát a mandarin. A kardos, lándzsás hóhérsegédek 
levették a kalodát az elítéltek nyakából, a két hóhér kezébe ragadta pallosát. De szóval nem is lehet 
utolérni azt, ami ezután történt: látni kellett volna mindenkinek. Egy szempillantás alatt hatalmas 
felfordulás támadt. Az egyik kereskedő, amint a kordé tetején meghallotta a vezényszót, egy kis 
gongot rántott elő kebléből, s messzehangzóan hármat ráütött: s egyszeribe négyfelől támadás indult 
a vesztőhely ellen. S lám, a keresztút melletti teaház tetejéről egy mezítelen, fekete óriás ugrott a 
vesztőhely  közepére  a  levegőből,  két  kezében  egy-egy  csatabárddal.  Eget-földet  rengető 
bömböléssel, mint a tigris, egy szempillantás alatt szertekaszabolta a két hóhért, aztán egyenest a 
mandarinnak  rontott.  A katonák  lándzsáikat  szegezték  ellene,  de  nem  bírtak  ellenállni  dühödt 
rohamának: körülvették hát urukat, s sietve menekültek. A kígyótáncoltató koldusok egyszeribe kést 
rántottak, s nekiestek a katonáknak. A nyugati oldalról a vívómesterek csapata rohamozta meg bősz 
harci kiáltással az őrséget. Dél felől a teherhordók kapták fel rúdjaikat, s csépelni kezdték vele a 
katonaságot,  a  tömeget,  a  bámészkodókat,  ahol  csak  embert  értek.  A kalmárok  is  egykettőre 
leugráltak kordéikról, s félresöpörve a tömeget, berobogtak velük a vesztőhelyre. Ott az egyikük 
vállára kapta Jókorjött Esőt, egy másik meg Bűvös Futárt, a többiek pedig íjat, parittyát, lándzsát  
kapkodtak elő, s fergeteges nyíl- és kőzáport zúdítottak a császári katonákra. Nem voltak mások a 
kalmárok, mint Toronyhordozó, Kis Generális, Háromhegy Ura, Vitézekkel Versengő s Kis Herceg; 
a vívómesterek pedig Selymesszőrű Tigris, Vereshajú Ördög, Égbemászó s Felhők Villáma voltak, a 
koldusok  képében  végül  Földönjáró  Évcsillag,  Halálthozó  Démon,  Eleven  Pokolkirály  és 



Nappaljáró  Patkány  jöttek  bátyjuk  kiszabadítására.  A  teherhordók  Szárazföldi  Krokodilus, 
Kurtalábú Tigris, Fehérképű Ifiúr s a Tábornok voltak. A tizenhét liangsani jó vitéz a velük jött több 
mint száz betyárral vad harci kedvvel vetette rá magát az ellenségre. A viadal kellős közepében 
pedig ott tombolt a fekete óriás, s csatabárdjaival hatalmas pusztítást végzett a katonák soraiban. 
Toronyhordozó vezér s a többiek csak álmélkodtak rajta, de nem ismerték, csak azt látták, hogy 
hatalmas erejével ő pusztítja a legtöbb ellenséget.

– Bűvös Futár említette, hogy ő és bátyánk igen jó barátságban vannak egy bizonyos Li Kujjal, a 
Fekete Forgószéllel – jutott hirtelen Toronyhordozó eszébe. – Ő lesz az biztosan, ez a bősz harcos!

– Nem Fekete Forgószél vagy, jó vitéz? – kiáltott oda neki, de amaz' rá se hederített, csak verte, 
aprította  a  tömeget.  Toronyhordozó  megparancsolta  a  két  megmentettet  cipelő  vitéznek,  hogy 
maradjanak mindenütt a fekete óriás nyomában. Ott a keresztútnál pedig már egymás hegyén-hátán 
hevertek a katonák s az összecsődült emberek tetemei, patakokban folyt a vér, a letaposottaknak, 
megnyomorítottaknak pedig nem volt se szeri, se száma. A vezérek otthagyva kordéikat, terheiket, 
valamennyien a fekete óriás nyomába szegődve, rohantak kifelé a városból. A hátuk mögött Kis 
Generális, Háromhegy Ura, Vitézekkel Versengő s Kis Herceg nyilainak darázs-seregével tartóztatta 
fel az üldözőket. Nem is mertek utánuk menni a katonák! A fekete óriás meg rohant a folyópart felé; 
vérben fürdött már egész teste, s mindenkit levágott, válogatás nélkül, aki útjába akadt.

– Ne bántsd a népet, ne ölj meg ártatlant! – rivallt rá Toronyhordozó, neki szegezve lándzsáját, 
de az óriás nem is felelt vissza, csak rohant tovább öldökölve. A folyam partján rohantak már vagy 
hat, hét mérföldet, amikor egyszer csak teljes szélességében a víz állta el útjukat, nem volt merre 
menniük. Toronyhordozó ijedten kiáltott fel.

–  Ne féljetek! – kiáltott vissza a fekete óriás. – Hozzátok bátyánkat a templomba utánam! – 
Akkor látták, hogy a vízparton egy nagy templom emelkedik, de becsukva szorosan mind a két 
kapuja.  A fekete óriás szétzúzta a kapuzárat s berontott.  A vitézek utána tódultak.  Kétfelől vén, 
zöldellő fenyőfák borították árnyékba az épületet, sűrű erdő sötétlett körülötte. A főépület ereszén 
aranybetűs tábla hirdette: „A Fehér Sárkányisten temploma.” A betyárok bevitték Jókorjött Esőt s 
Bűvös Futárt a templomba. Jókorjött Eső csak most nyitotta ki a szemét:

–  Nem álom ez, bátyáim, hogy találkozunk? – kérdezte zokogva barátaitól, amint megismerte 
őket.

–  Látod,  nem  akartál  nálunk  maradni!  –  korholta  Toronyhordozó.  –  Ezt  kellett  most  érte 
kiállanod! Ki ez a hatalmas erejű, gyilkos fekete óriás?

– Li Kuj ő, a Fekete Forgószél. Meg akart szabadítani engem már a tömlöcből is nemegyszer, de 
attól tartottam, hogy úgyse sikerül, nem hagytam neki.

–  Ritka egy vitéz! – lelkendezett Toronyhordozó Vezér. – Hatalmas erejű, s nem fél a kardtól, 
fejszétől, nyíltól!

– Adjatok ruhát két bátyánkra! – parancsolta Kis Generális.

–  Hová mész, öcsém? – kiáltott Jókorjött Eső Fekete Forgószél után, amint látta, hogy befelé 
indul a templom folyosóján.

– A papot keresem, hogy agyonvágjam! – dühöngött Fekete Forgószél. – Miért nem jött elibénk 
fogadásunkra, miért zárta be ezt a rohadt kaput? Kerestem már mindenütt, de sehol se találom!

–  Gyere  ide,  hadd  mutassalak  be  bátyáimnak,  a  vezéreknek.  Fekete  Forgószél  eldobta  két 
csatabárdját, s térdre borult Toronyhordozó előtt:



– Ne haragudj, bátyám, Vasbivaly faragatlanságáért! – kérte. Összeismerkedett aztán az összes 
vezérekkel. Ki is derült közben, hogy Szárazföldi Krokodilus földije neki. Hej, igen megörültek 
egymásnak!

–  Bátyám – fordult Kis Generális Toronyhordozóhoz –, te csak azt parancsoltad, hogy jöjjünk 
mindenütt Vasbivaly bátyánk nyomában. De itt a folyam zárja el utunkat, az országút nem visz 
tovább, de még egy csónakunk sincsen, amivel továbbmehetnénk! Mi lesz, ha nyomunkba ered az 
ellenség a városból? Mivel fogadjuk őket?

–  Ne tartsatok semmitől! – kiáltotta Vasbivaly. – Betörünk még egyszer a városba, s levágunk 
mindenkit, azzal a jómadár mandarinnal együtt.

–  Öcsém! – kiáltott közbe Bűvös Futár, mert közben magához tért. – Ne hebehurgyáskodj! A 
városban van vagy hat-hét lovas ezred, elveszünk, ha oda betörünk!

–  Amott a messzeségben – szólalt meg Eleven Pokolkirály egy sereg hajó vesztegel a partnál. 
Elmegyünk testvéreimmel, szerzünk egypárat közülük, hogy átkelhessünk rajtuk!

–  Ez lesz a legjobb – helyeselt Toronyhordozó vezér. A három Jüan ledobta ruháját, s késüket 
övükbe dugva, a folyóba ugrottak. Úszhattak vagy fél mérföldnyire, amikor a parton állók három 
evezős  bárkát  pillantottak  meg,  amint  szélsebesen  közeledtek.  Ahogy  jobban  megnézték  őket, 
mindegyikben tíz-húsz fegyveres ült. A sereg megrettent.

–  Teli  van  bajjal  az  én  sorsom!  –  kiáltotta  Jókorjött  Eső,  amint  meghallotta  közeledtüket. 
Kiszaladt a templomból, hogy szemügyre vegye őket, hát az első bárka orrán egy nagy szál legény 
ült,  villogó  ötágú  szigonnyal  kezében,  feje  tetején  csomóba  kötött  vöröslő  hajcsomóval,  fehér 
halásznadrágban, hangosan füttyögetve a többinek. Jókorjött Eső jobban odanézett,  bizony, nem 
volt az más, mint Fehér Hullámtaraj.

– Ments meg, öcsém! – kezdett neki Jókorjött Eső integetni hangos kiáltással.

– Jövünk! – kiáltotta vissza Fehér Hullámtaraj, s a bárkák a part felé fordultak. A három Jüan, 
megpillantva a vízből az érkezőket, szintén visszafordult. Bevonultak valamennyien a templomba. 
Akkor látta Jókorjött Eső, hogy Fehér Hullámtaraj tíz-egynéhány markos legényt hozott magával a 
bárkán. A másikon Kutyapofájú hozta Feltartóztathatatlant, Kis Feltartóztathatatlant, Veszett Tigrist 
meg  tíz-egynéhány  szolgalegényt,  a  harmadik  bárkán  meg  Örvények  Sárkánya  hozta  magával 
Nyakazóbírót,  Barlangbúvó  Sárkányt  meg  Folyamfordító  Tengerikígyót,  tíz-egynéhány  derék 
sócsempésszel. Lándzsával, fütykössel felfegyverkezve léptek ki a partra. Fehér Hullámtaraj öröme 
nem ismert határt, amikor Jókorjött Esőt megpillantotta. Sírva borult le előtte

– Nem volt nyugtunk, amióta megtudtuk, hogy tömlöcbe vetettek, bátyánk! Azt se tudtuk, hogy 
mentsünk meg! A minap aztán megint hallottuk, hogy Bűvös Futárt  is fogságra vetették,  s nem 
kaptunk hírt már Fekete Forgószélről sem. Nem tehettem egyebet, mint elmentem a bátyámhoz, 
felkerestük a Mu család udvarházát, összeszedtük összes barátainkat. Elhatároztuk, hogy betörünk 
Csiangcsouba,  s  kihozunk  titeket  a  tömlöcből.  Nem  is  gondoltuk,  hogy  ezek  a  jó  vitézek 
kiszabadítanak, s hogy, itt találkozunk. Meg se merem kérdezni, hogy nem Toronyhordozó vezér 
serege-e, a liangsani vitézek?

–  Ez itt Toronyhordozó bátyám – mutatta Jókorjött Eső a vezért. – Jertek a templomba, hadd 
köszöntsétek egymást illendőséggel.

Összegyűltek  hát  a  Fehér  Sárkány templomában:  kilenc  jó  vitéz,  élén  Fehér  Hullámtarajjal, 
tizenhét  vezér,  élükön  Toronyhordozóval,  Jókorjött  Eső,  Bűvös  Futár  s  Fekete  Forgószél. 



Huszonkilenc jó vitéz sereglett így egybe; úgy is nevezték ezt később, hogy „a Fehér Sárkány-
templombeli találkozó”.

Amikor bevégezte egymás előtt a tisztelgést a huszonkilenc jó vitéz, egyszer csak, lám, jöttek a 
betyárok lélekszakadva, s jelentették:

–  Megverték  a  dobokat,  szólnak  a  gongok  Csiangcsou  városában,  felsorakoztak  a  hadak,  s 
üldözésünkre indultak! Lengő zászlóik tömege innét messziről is elsötétíti a napot, sűrűn villognak 
a  kardpengék,  akár  a  kender!  Vértes  lovasság  vonul  az  élen,  a  nyomukban lándzsás  hadsereg! 
Karddal, csatabárddal mind ide tartanak!

–  Gyerünk nekik! – bődült el Fekete Forgószél, s emelte is már két csatabárdját, s kirontott a 
kapun.

– Ha már belevágtunk, a végére járunk! – kiáltotta Toronyhordozó vezér is. – Segítsetek nekem, 
ti derék vitézek, pusztítsuk el az ellenséget egy szálig, úgy térjünk meg Liangsanba!

–  Követjük parancsodat! – zúgták a vezérek egyszerre valamennyien. Száznegyven-százötven 
főnyi seregük hangos harci kiáltással rohant az ellenség elé. Így hozta a sors:

Hullámokat a vér már vörösre festi,
Hegyként tornyosulnak a holtak ezrei.

Mert:

Mérges tüzet okád hullámverő sárkány,
Vihart fú a tigris vad hegyeknek hátán.

Hogy  aztán  Toronyhordozó  vezér  s  mind  a  jó  vitézek  miként  menekedtek  meg  a  nagy 
veszedelemből, azt majd más alkalommal halljátok meg.



A NEGYVENEDIK FEJEZET

amelyben Jókorjött Eső csellel beveszi Vuvejcsün városát,
Fehér Hullámtaraj pedig elevenen elfogja

Huang Ven-pinget

Ott  tartottunk,  hogy  Csiangcsou  városán  kívül  a  Fehér  Sárkány  templomában  Liangsan  jó 
vitézei,  miután  megszabadították  a  vesztőhelyről  Jókorjött  Esőt  s  Bűvös  Futárt,  vagyis 
Toronyhordozó vezér, Kis Generális, Háromhegy Ura, Kis Herceg, Vitézekkel Versengő, Vereshajú 
Ördög, Selymesszőrű Tigris, Égbemászó, Felhők Villáma, Szárazföldi Krokodilus, Kurtalábú Tigris, 
Fehérképű  Ifiúr,  a  Tábornok,  Földreszállt  Évcsillag,  Halálthozó  Démon,  Eleven  Pokolkirály, 
Nappaljáró Patkány, összesen tizenheten, velük nyolcvan-kilencven markos, kemény betyár – s a jó 
vitézek, akikkel a Hszünjang folyó partján találkoztak, Fehér Hullámtaraj, Kutyapofájú, Örvények 
Sárkánya,  Nyakazóbíró,  Feltartóztathatatlan,  Kis  Feltartóztathatatlan,  Barlangbúvó  Sárkány, 
Folyamfordító  Tengerikígyó  s  Veszett  Tigris,  kilencen,  magukkal  hozván  negyven-egynéhány 
embert,  csupa  csempészt  a  folyam  partjáról,  három  bárkájukkal  velük  találkoztak.  A városból 
Fekete Forgószél vezette ki a sereget a Hszünjang partjára, ahol összetalálkozott a két mentősereg, s 
a Fehér Sárkány templomában egybegyülekeztek. Hallották egyszerre, hogy jelentik a betyárok:

–  Csiangcsou  serege  dobszóval,  zászlólengetéssel,  gongokat  verve,  harci  kiáltással  már  a 
nyomunkban van!

Fekete  Forgószél,  amint  ezt  hallotta,  nagyot  bődült  menten,  s  két  csatabárdjával  rohant  ki  a 
kapun.  Tódult  utána  a  vitézek  serege,  fegyvert  ragadva,  harci  kiáltással.  Vereshajú  Ördög  s 
Szárazföldi  Krokodilus  Jókorjött  Esőt  meg  Bűvös  Futárt  vitték  menten  a  bárkákra,  hogy 
megmenekítsék: Örvények Sárkánya, Fehér Hullámtaraj meg a három Jüan útra készítették mind a 
három bárkát.  Ahogy elnézték  a  nagy folyam partjáról,  lehetett  a  sereg,  mely  a  városból  jött, 
hatezer-hétezer.  Elöl  vágtatott  a vértes lovas sereg,  a fejükön sisak,  a testük páncélban, íj,  nyíl 
mindegyiknél, s hosszú, hegyes dárda. Mögöttük pedig a gyalogok tolongtak, s zászlókat lengetve, 
hangos kiáltással rohantak feléjük. Fekete Forgószél ekkor megforgatta két jó csatabárdját, s talpig 
meztelenül, akár a szélvihar, a seregnek rontott. Követte őt gyorsan Kis Generális, Háromhegy Ura, 
Kis Herceg, Vitézekkel Versengő, támogatva, védve. Most Kis Generális, látva, hogy a lovas sereg 
sok lándzsája mind nekiszegezve, félvén, hogy Fekete Forgószélt megsebzik, hamar nyilat rántott, 
íjára fektette, s felvonván az íját, a lovasok vezérét süvítő nyilával jó lova nyergéből földre terítette.  
Megrettent ettől a lovasok serege, s hogy életét mentse, mind futásnak eredt. Már meg is fordultak, 
és a gyalogságon keresztültiportak, annak is jó felét a földre gázolták. Nekirontottak most mind a jó 
vitézek a futó seregnek, vadaknak hagyták az ellenség tetemét ott künn a mezőkön, vér festette már 
a nagy folyam vizét is, öldökölve értek a város faláig. A város faláról a védő seregnek kővető gépei, 
bömbölő ágyúi halált szórtak rájuk: így menekült csak be a megvert ellenség az erős falak mögé, s 
csukták a kapukat, majd jó egynéhány napig ki se nyitották.

Visszafordultak most mind a jó vitézek, rohanó Fekete Forgószél nyomában, s a templomhoz 
érve, a bárkákra szálltak. Toronyhordozó vezér elosztotta a sereget, vezéreket rendelt mindegyik 
bárkának, s nekiindultak a nagy folyam vizének. Jó szél kerekedett,  vitte vitorlájuk, partot ért a 
sereg  sok  lóval,  fegyverrel  a  Mu  család  portáján.  Amint  partra  szálltak,  Feltartóztathatatlan 
meghívta őket atyja portájára, jött elébük már az öreg nemzetségfő, hogy fogadja őket. Jókorjött  
Eső és mind a jó vitézek sorra tisztelegtek, be is mutatkoztak.

–  Megfáradhattatok már, ti  jó vitézek – szólt a nemzetségfő –, a harcok hevében. Pihenjetek 
nálam itt egy kis időre, hadd szedjétek össze erőtöket szépen.

Le is pihent mindjárt az elfáradt sereg, ruhájuk, fegyverük szépen rendbe hozták. Öreg Mu úr 



pedig vágatott egy ökröt, tíz-egynéhány disznót, birkát leszúratott, csirkével, libával, friss hallal, 
kacsával, mindenféle ritka, finom falattal lakomát rendezett. Lakomázás közben sorra felemlegették 
a velük történteket.

–  Ha  ti  nem  jöttök  segítségünkre  bárkáitokkal  –  hálálkodott  Toronyhordozó  –,  akkor 
valamennyien ott esünk rabságba!

– De hogy kerültetek ti oda? – csodálkozott a nemzetségfő.

– Én csak azt néztem, hogy merre a sűrűje, annak vágtam neki – felelte Vasbivaly –, ezek meg 
maguktól csak jöttek utánam, nem híttam én őket!

Nagyot nevettek a vitézek ezekre a szavakra. Jókorjött Eső meg felállt, s így szólt a vitézekhez:

–  Bizony,  ha  meg  nem  mentetek  minket,  jó  vitézek,  Bűvös  Futárral,  jó  öcsémmel  együtt, 
nyomorult halállal halunk mind a ketten! Mélyebb a tengernél a ti jóságotok, hogy is háláljam meg 
ezt mind tinéktek! Az keserít csak el, az rágja lelkemet, hogy azon az aljas Huang Ven-pingen, aki 
csak szimatolt, kutatott utánam, mérgét rám fröcskölte, s halálba vitt volna, bosszút nem állhattam! 
Kérlek  is  titeket,  vitézi  társaim,  adjátok  meg  nékem  azt  a  nagy  kegyet,  hogy  rohanjuk  meg 
Vuvejcsün  városát,  irtsuk  ki  ott  az  én  gonosz  ellenségem,  hadd  lakathassam  jól  mérhetetlen 
bosszúm! Hazatérünk aztán, ha bosszúm megálltam!

–  Egyszer  már  kihoztunk  téged  a  városból  –  szólt  Toronyhordozó  megrohantuk  érted  mi  a 
vesztőhelyet,  de  ez  csak  egyszer  volt,  ki  tudja,  sikerül-e  újra?  Azok  a  latrok  ott  biztosan 
felkészültek.  Még  ha  visszamennénk  haza  a  várunkba,  gyűjtenénk  ott  össze  egész  seregünket, 
elindulnánk együtt  Cselcsillaggal,  Felhősárkánnyal,  Párduckoponyával,  Mennydörgés  Tüzével,  s 
akkor állnánk bosszút, úgy se lenne késő!

– Ha már hazamentünk – szólt Jókorjött Eső –, vissza nem jöhetünk. Először azért, mert messze 
esik innét, másodjára, mert a város mandarinja addig kibocsátja körözőlevelét, megy az mindenfelé, 
s őrzik majd erősen az utat, vidéket erre mindenfelé, akkor támadni már csak botorság volna. Fel 
kell  most  használnunk  ezt  a  jó  alkalmat,  tegyük  rá  kezünket,  ne  várjuk  be,  amíg  jobban 
felkészülnek!

– Jól látod ezt, bátyám – szólt Kis Generális. – De hogy ha így van is, az útját nem tudjuk, nem 
igazodunk el, hogy merre esik fekvése. Küldjük ki először a fürkészőinket, lessék ki, hogy merre 
visz az út odáig, ismerjék meg jól a Huang Ven-ping házát, azét a latorét, s akkor csapjunk rája!

– Sokat kóboroltam erre – ugrott fel most helyéről Veszett Tigris Vuvejcsün városát nagyon jól 
ismerem! Elmegyek én magam, rendre kifürkészem!

– Igen jó lesz, öcsém! – szólt Jókorjött Eső. El is indult akkor Veszett Tigris nyomban.

Jókorjött  Eső  meg  a  többi  vitézzel  tanácskozott  tovább,  hogyan  tudnák  Vuvejcsün  városát 
megvenni.  Rendbe  hozták  mind  a  kardokat,  lándzsákat,  harcra  készítették  íjukat,  nyilukat, 
felkészítették a vízre a bárkákat, egyre csak készültek. Jött is Veszett Tigris, két napra, hogy elment, 
de kettedmagával, és hazaérkezve, ketten tisztelegtek Jókorjött Eső előtt.

– Ki ez a bajnok, öcsém? – kérdezte Jókorjött Eső.

– Hou Csien, Hungtuba való. Első szabómester, repül a kezében a tűje, cérnája, de még vívni is 
tud lándzsával, fütykössel. A mestere voltam. Amiért ilyen sovány, fekete s könnyű mozgású, nem 
is nevezik őt, csak Fogdmegmajomnak. Ott él most Vuvejcsün városában, éppen Huang Ven-ping 
házánál. Találkoztam vele, s meghívtam mihozzánk.



Megörült neki Jókorjött Eső, s hívta a tanácsba a vitézeket ismét – s mivel ez az ember is a  
földönjáró csillagok számában benne foglaltatott, rögvest velük tartott szívvel, lélekkel.

Elkérdezte Jókorjött Eső, mi a hír Csiangcsouból, s hogy merre visz az út Vuvejcsün felé.

– Több mint ötszázan haltak meg a mandarin seregéből, meg a népből – felelte Veszett Tigris –, a 
sebesültek,  nyilaktól  értek számát  tudni  se lehet.  A mandarin,  hogy ezt  megtudta,  még az éjjel 
jelentést  küldött  a császári  udvarba.  A város  kapuja éjjel-nappal  zárva,  aki  kijő vagy bemenne, 
szigorú faggatásnak vetik alá. A ti bajotokat, nagy veszedelmeteket, bátyám, nem is a mandarin 
okozta, hanem Huang Ven-ping, aki őt egyre csak tüzelte, bujtogatta. Meg van ám rémülve tőlünk a 
város szörnyen! Éjjel-nappal fegyverkeznek, készülődnek! Amikor pedig Vuvejcsünben jártam, ott 
botlottam bele ebbe az öcsémbe, amint épp enni ment az egyik fogadóba, ő aztán tud mindent!

– Mit tudsz, bátyám? –kérdezte Jókorjött Eső Fogdmegmajomtól.

–  Kicsi  gyermekségemtől  kezdve csak a  lándzsavívást,  fütykösforgatást  kedveltem – mondta 
Fogdmegmajom  –,  sokat  tanultam  is  mesteremtől,  Veszett  Tigristől,  soha  el  nem  is  felejtem! 
Magához  vett  most  Huang  Ven-ping,  hogy  ruhákat  szabjak,  varrjak  neki.  Amint  bátyámmal 
találkoztam,  rögtön említette  nagy nevedet,  bátyám,  s  elmondta,  mire  készülsz.  Igen  szerettem 
volna már ismeretségbe kerülni veled régen, első szóra jöttem is már. Úgy áll a dolog most már,  
hogy Huang Ven-pingnek van egy édesbátyja, Huang Ven-hua, egy anyától lettek. Ez a Huang Ven-
hua  egész  életében  csak  jót  cselekedett:  hidakat  javíttatott,  utat  építtetett,  szobrokat  emeltetett,  
szerzeteseket tartott,  támogatta az elesetteket, segítette a bajbajutottakat, mindig megkönyörült a 
szegényeken, nyomorultakon, úgyhogy nem is hívják másként egész Vuvejcsünben, mint Sárgaképű 
Buddhának. Huang Ven-ping pedig, habár hivatalt viselt ember, csak ártana mindig mindenkinek, s 
igen sok gonosz dolgot művelt már. Nem is hívják másképp, mint Sárga Darázsfullánknak. Külön 
laknak ketten, két portán, csak egy utcáról van a bejárás. Az északi kapu felé van a házuk, Huang 
Ven-pingé a  város  fala  mellett,  Huang Ven-huáé az utcára esik.  Mikor náluk voltam, hallottam 
egyszer, hogy Huang Ven-ping, hazajőve, így szólt családjához: „Félrevezették volna a mandarint 
ebben a dologban, de én felvilágosítottam! Meg is mondtam neki, fejeztesse le tüstént mind a kettőt, 
jelenteni ráér majd azután is!” De a bátyja, mikor ezt meghallotta, azt mondta erre, a háta mögött 
szitkozódva: „Már megint ilyen nyomorult gazságot műveltél! Semmi közöd hozzá, miért akarod 
elveszejteni  őket?  Ha egyszer  majd  az  ég ítél  felőled,  hogy felelsz  meg erre?  Magad hozod a  
romlásodat  a  fejedre!”  Mikor  aztán  Sárga  Darázsfullánk  meghallotta,  hogy  megrohantátok  a 
vesztőhelyet,  igen  megrémült.  Tegnap  este  megint  elment  Csiangcsouba,  hogy  meglátogassa  a 
mandarint, s megint kiterveljenek valamit, de nem jött még haza.

– Mennyire van Huang Ven-ping háza a bátyja házától? – Egy telek az, csak egy konyhakert van 
köztük.

– Mennyit számlál Huang Ven-ping háza népe?

– Férfiak, asszonyok vannak együttvéve vagy negyvenen-ötvenen.

– Az ég akarja, hogy bosszút álljak! – kiáltott fel Jókorjött Eső. – Azért küldött téged az utamba.  
Segítsetek ebben, vitézi társaim!

– Veled megyünk a halálba is! – zúgták a vitézek. – Kiirtjuk a világból a gonosz, aljas árulót, 
hogy megálljuk bosszúdat!

– Gonosztevő lator ugyan ez a gyalázatos – intette őket Jókor-jött Eső –, ám Vuvejcsün népének 
nincsen semmi része gonosztetteiben. Bátyja is erényes, erkölcsös férfiú, nem szabad bántanunk, 
nehogy erény híjával levőknek átkozzon minket az emberiség! Ha ott vagyunk, az ő háza népéből 
senkinek a haja szálát meg nem görbíthetjük! Meg is van már a tervem, támogassatok benne!



– Hallgatjuk, bátyám, parancsodat.

–  Kérnék akkor öreg Mu bátyánktól – fordult Jókorjött Eső a házigazdához – vagy nyolcvan-
kilencven zsákot, száz köteg száraz nádat s rőzsét, öt bárkát s két csónakot. Fehér Hullámtaraj s 
Örvények  Sárkánya  vezetik  majd  a  két  csónakot,  a  bárkákat  meg  Kutyapofájú,  a  három Jüan, 
Barlangbúvó Sárkány meg jó néhány, vízhez, evezőhöz értő legény.

–  Megvan  itten  minden  nálunk  –  felelte  Feltartóztathatatlan.  –  Szolgalegényeink  meg  mind 
értenek a vízen járáshoz. Hozzá is foghatunk akkor.

–  Fogdmegmajom öcsénk Veszett Tigrissel és Nappaljáró Patkánnyal menjenek, rejtőzzenek el 
Vuvejcsün városában – rendelkezett tovább Jókorjött Eső. – Holnap hajnalban a harmadik őrségre 
felengedek egy csengős galambot, az lesz a jel, hogy Nappaljáró Patkány, ha a városban rendben 
van minden, tűzzön ki egy fehér zászlót, Huang Ven-ping háza mellett, akkor bemegyünk a városba.

Meghagyta még Tábornoknak s Égbemászónak, hogy öltözzenek koldusnak, s álljanak lesbe a 
városkapunál bal felől; amikor pedig tüzet látnak, vágják le a kapuőrséget. Örvények Sárkánya s 
Fehér  Hullámtaraj  pedig  ezenközben  cirkáljanak  csónakjaikkal  a  folyón,  s  várják  a  további 
parancsot.

Mihelyt  megállapodtak  a  haditervben,  Veszett  Tigris,  Nappaljáró  Patkány s  Fogdmegmajom 
útnak is indultak. Tábornok s Égbemászó koldusnak öltözött, s rövid kardot rejtve ruhájuk alá, ők is  
útra keltek. A többiek ezalatt megtöltötték a zsákokat homokkal, s a száraz náddal, rőzsével együtt a 
bárkákra  hordták.  Mikor  eljött  az  ideje,  összeszedelőzködtek  a  vitézek,  fel  is  fegyverkeztek,  s 
seregükkel  a  bárkákra  szálltak.  Toronyhordozó,  Jókorjött  Eső  és  Kis  Generális  Barlangbúvó 
Sárkány  bárkájára  szállt;  Selymes-szőrű  Tigris,  Kurtalábú  Tigris,  Fehérképű  Ifiúr  Kutyapofájú 
bárkáján  foglalt  helyet,  Földreszállt  Évcsillag  bárkájával  Bűvös  Futár,  Vereshajú  Ördög, 
Háromhegy Ura  indult,  Halálthozó  Démonéval  Kis  Herceg,  Vitézekkel  Versengő,  Nyakazóbíró. 
Végezetül  pedig  Eleven  Pokolkirály  Feltartóztathatatlant,  Kis  Feltartóztathatatlant  s  Fekete 
Forgószélt  vitte  hajójával.  Szárazföldi Krokodilus  s  Felhők Villáma ott  maradt az udvarházban, 
lesni, nem jő-e hír Csiangcsou városából. Folyamfordító Tengerikígyót előreküldték egy fürge kis 
csónakkal, hogy fürkéssze ki az utat, aztán elindult a hajóraj a sötét éjszakában át á túlsó partra,  
Vuvejcsün felé. A hetedik hónap végén jártak már: hűvös volt az éjjel, szellő se rezzent, tisztán 
ragyogott a hold. Felül a hegyek kéklettek, lent a folyam csillogott a holdfényben. Az első őrségre 
járhatott az idő, amikor megérkeztek a vuvejcsüni partra. Kikötöttek a bárkák, csónakok egy sorban 
a nádasban, jól eldugott helyen.

– A városban minden csendes – jelentette halkan a közben viszszaérkező Tengerikígyó. Jókorjött 
Eső parancsára a legénység felkapta a homokzsákokat,  a nád- és rőzsekötegeket,  s elindultak a 
város felé. Éppen hallották az őrség dobszavát: második őrségre járt az idő. Jókorjött Eső kiadta a 
parancsot  a  betyároknak,  hogy  hozzák  a  zsákokat  s  a  nád-  és  rőzsekötegeket  a  városfalhoz. 
Kutyapofájút, a három Jüant és a két Tung testvért visszahagyták a hajók mellett, a többiek pedig 
mind elindultak a városhoz. Fél mérföldnyire lehettek már az északi kaputól. Jókorjött Eső ekkor 
felengedte  a  csengős  galambot.  A városban  erre  hosszú  bambuszrúdon  fehér  zászló  lebbent. 
Jókorjött  Eső megparancsolta,  hogy rakják  fel  a  falhoz  a  homokzsákokat,  s  a  náddal,  rőzsével 
másszanak fel rajtuk a városfalra. Odafenn már várta őket Nappaljáró Patkány, s mutatta a seregnek:

– Huang Ven-ping háza ebben az utcában van.

– Veszett Tigris és Fogdmegmajom hol van? – kérdezte fojtott hangon Jókorjött Eső.

– Elrejtőztek Huang Ven-ping háza mellett, csak titeket várnak.

– Hát Tábornok öcsénk s Égbemászó?



– Ott állnak lesben a városkapunál.

Jókorjött  Eső  levezette  seregét  a  falról,  s  megindultak  Huang  Ven-ping  házához.  Jöttükre 
Fogdmegmajom surrant a ház eresze alá. Jókorjött Eső halkan odahívta:

– Eredj, nyisd ki a konyhakert kapuját – parancsolta –, engedd be a sereget a náddal, rőzsével. 
Veszett Tigrisnek mondd meg, gyújtsa fel, aztán zörögjetek Huang Ven-pingék ajtaján, hogy: „Ég a 
szomszéd ház! Hordjátok ki gyorsan a féltett holmit!” Mire aztán az ajtót kinyitják, mi már ott 
leszünk.

Jókorjött  Eső  kétfelé  osztotta  seregét.  Az  egyik  ment  a  konyhakertnek  a  náddal,  rőzsével. 
Nyitotta is Fogdmegmajom a kaput, halomba rakták a sok tüzelőt, Veszett Tigris meggyújtotta, s 
amikor már jó nagy lánggal égett, Fogdmegmajom odalopózott Huang Ven-ping házának ajtajához s 
bezörgetett:

– Ég a szomszéd úr háza! – kiáltotta nagy ijedtséggel. – Ami féltett holmitok van, hordjátok ki 
gyorsan! Nyissátok ki a kaput azonnal!

Amikor ezt bentről meghallották, kileskelődtek, s látván, hogy valóban magasra csapnak már a 
lángok a szomszédban, kinyitották a kaput. Toronyhordozó és Jókorjött Eső hangos harci kiáltással,  
dühödten berontottak a házba. Levágtak, megöltek mindenkit, akit csak értek, kiirtották Huang Ven-
ping egész háza népét, egy lelket sem hagytak. Csak éppen Huang Ven-ping nem volt sehol. Az 
aljas,  bitang,  jó  népeket  nyomorító  gazember  összeharácsolt  aranyát,  ezüstjét,  holmiját  pedig  a 
vitézek mind összeszedték, kosárba, ládába csomagolták, s nagy sietve megindultak vele a városfal 
felé:

A Tábornok meg Égbemászó meglátván közben a tüzet, előrántották fegyverüket, s egykettőre 
végeztek  egy  szálig  az  őrséggel.  A  szomszédok  persze  közben  felriadtak,  s  rohantak  volna 
vizesvödrökkel, létrákkal tüzet oltani.

– Ne igyekezzetek, jó emberek! – kiáltott oda nekik a két vitéz. –Mi vagyunk a liangsani vitézek, 
eljöttünk sokezren, hogy elpusztítsuk a gonosz Huang Ven-ping egész háza népét, hogy megálljuk a 
bosszút Jókorjött Esőért és Bűvös Futárért! Titeket nem bántunk, menjetek csak haza gyorsan, ne 
elegyedjetek a mi dolgunkba!

Persze,  akadtak,  akik nem hittek a szónak, csak megálltak az utcán,  s  bámészkodni kezdtek. 
Egyszer csak Fekete Forgószél toppant eléjük, két csatabárdját  forgatva.  A bámészkodók rémült 
kiáltással  kapták  fel  vedrüket,  létrájukat,  s  egy szempillantás  alatt  eltűntek  az  utcáról.  A hátsó 
utcából  azonban  mégis  igyekezett  egy  csapat  katona  csáklyával  oltani  a  tüzet.  Kis  Generális 
azonban elővette íját, nyilat eresztett a vezérükbe, s elkiáltotta magát:

– Oltsátok csak a tüzet, ha itt akartok meghalni! – persze erre menekültek a katonák is. Veszett 
Tigris meg ezenközben fáklyát ragadott, s tüzet vetett Huang Ven-ping házára is. Pattogva, ropogva 
törtek fel a lángok. Fekete Forgószél közben leverte a városkapu zárját,  s a sereg fele a kapun, 
másik fele a falon rohant ki a városból. Kutyapofájú, a három Jüan meg a két Tung testvér már várta 
őket, hordták a hajóra együtt a sok zsákmányt. A vuvejcsüniek tudták már, hogyan rohanták meg a 
liangsani vitézek a vesztőhelyet Csiangcsouban, s hogy mennyi embert levágtak: nem is mertek 
utánuk menni! Jókorjött Eső csak azt sajnálta, hogy Huang Ven-pinget nem sikerült kézre kerítenie, 
de mit tehettek, hajóra szálltak, s megindultak visszafelé.

Közben legyen mondva,  Csiangcsou városából  is  észrevették mára tüzet.  Amint  látták,  hogy 
vereslik arrafelé az ég alja, felbolydult a város, szaladtak a mandarinhoz, hogy jelentsék. Huang 
Ven-ping  éppen  nagyban  tanácskozott  vele.  Amikor  a  vészhírt  meghallotta,  ijedten  kérte  a 
mandarint:



– Tűz támadt minálunk, hadd mehessek rögtön haza, megnézni, mi történt!

Nyomban elrendelte a mandarin, hogy nyissák meg neki a városkaput, s vigyék át egy hatósági 
bárkán. Huang Ven-ping megköszönte szépen, s már szaladt is embereivel: beugrottak a bárkába, s 
eveztek sebesen Vuvejcsün felé. Vadul tombolt a tűz, a folyam is vereslett a tűzfényben.

–  Az északi  kapu  felé  ég  valahol  –  állapította  meg  a  hajósgazda.  Huang Ven-pinget  ennek 
hallatára rettentő aggodalom szállta meg. Ahogy pedig a folyam közepéhez értek, egyszer csak egy 
kis csónakot láttak feléjük siklani, s kisvártatva egy másikat is. Az elöl jövő egyenest nekik rontott.

– Mit csináltok, hé? – kiáltották Huang Ven-ping kísérői. – Még belénk ütköztök!

A csónakban egy nagy szál legény ugrott fel, csáklyával a kezében, s visszakiáltotta:

– Csiangcsouba igyekszünk, jelenteni a tüzet!

–  Hol ég? – kapaszkodott ki Huang Ven-ping a bárka szélére. – Huang Ven-ping háza népét 
leölték a liangsani rablók, vagyonát elrabolták, az ég most!

Huang Ven-ping feljajdult,  azt sem tudta,  mit  csináljon. Mikor pedig a legény az ő jajszavát 
meghallotta,  megcsáklyázta a hatósági bárkát,  s átugrott  rá. Huang Ven-ping azonban gyanakvó 
ember volt világéletében: érezte már, hogy baj lesz, rohant hát hátra a kormány felé, s ott belevetette 
magát a vízbe. Ott azonban már lesett rá a másik csónak: egy ember gyorsan utána ugrott, derékon 
kapta,  s beemelte a bárkába.  Akkor már ott  volt  az a nagy szál legény is, kötelet  kapott  elő,  s 
gyorsan  megkötözte.  Fehér  Hullámtaraj  volt  az,  aki  Huang  Ven-pinget  a  vízből  kihúzta;  aki 
megkötözte, az a nagy szál legény pedig Örvények Sárkánya.

A hatósági bárka legénysége ijedten borult le előttük.

–  Nem ölünk meg benneteket – nyugtatta meg őket Örvények Sárkánya. – Csak Huang Ven-
pinget akartuk elfogni. Menjetek csak haza, s tudassátok azzal a lator öszvér mandarinotokkal, hogy 
egyszer majd elmegyünk az ő fejéért is!

– Igenis átadjuk, megmondjuk! – hebegték az evezősök. Örvények Sárkánya s Fehér Hullámtaraj 
átugrottak foglyukkal a saját csónakjaikra, behúzták a csáklyát, s útjára engedték a hatósági bárkát.

Sebesen evezve, csakhamar a Mu család udvarához ért a két jó vitéz. A hadból megtért vitézek 
éppen akkor rakták már partra a sok zsákmányt. Jókorjött Eső öröme nem ismert határt, amikor 
meglátta a foglyot.

–  Csak titeket vártunk már! – mondta a többi vitéz is nagy örömmel. Bekísérték a foglyot az 
udvarházba, Jókorjött Eső lerántotta róla víztől csöpögő ruháit, s egy fűzfához kötözte. Megkérte 
aztán az összes vitézeket, foglaljanak helyet körülötte. Amikor a vezérek sorba mind letelepedtek, 
akkor meg bort hozatott, s itallal kínálta valamennyiüket. Helyet foglalta körben Toronyhordozótól 
Nappaljáró Patkányig mind a harminc vitéz.

–  Te bitang Huang Ven-ping!  – szólalt  meg Jókorjött  Eső.  – Nem volt  nekem veled semmi 
ellenségeskedésem, most se állott volna köztünk semmi bosszú, miért törtél  mégis az életemre? 
Miért vetted rá a mandarint újra meg újra, hogy ölessen meg minket? Tanultad a bölcseket, a szent 
könyveket, hogy tehettél mégis ilyen gonosz, aljas dolgot? Apádat se öltem meg, hogy vérbosszú 
lenne közöttünk, miért akartál mégis egyre végezni velem? Sárgaképű Buddha bátyád egy anyától 
született veled, hogy nem tudott téged a jóra fordítani?! Őt az éjjel nem is bántottuk egy ujjal se! 
Városodban is csak ártottál, akinek tudtál, a hatalomért minden módot megragadtál, behízelegted 
magad a hatalmasoknál, a derék népeket meg csak csaltad, szipolyoztad! Jól tudom, hogy ezért is 



kaptad városodban azt a nevet, hogy Sárga Darázsfullánk! Hát most aztán kitépjük a fullánkodat!

–  Elismerem sok vétkemet  –  könyörgött  Huang Ven-ping  –  arra  kérlek  csak,  hogy gyorsan 
öljetek meg!

– Te lator öszvér! – szitkozódott Toronyhordozó. – Úgy félsz a haláltól? Meg se születtél volna, 
ha tudod a mai napot!

– Ki végez vele helyettem, testvéreim? – kérdezte Jókorjött Eső. Fekete Forgószél kést ragadott, 
s a fogoly elé ugrott bősz kacagással.

– Hej, te bitang! – kiáltott rá. – Összehordtál te ott mindent a palotában a mandarinnak, fehéret, 
feketét,  csak  hogy másnak árthass,  semmi  jót  nem tettél,  egyre  csak  bujtogattad!  Gyors  halált 
szeretnél halni? Hát öregapád majd szép lassan végez veled! – Elkezdte a foglyot a lába ujjánál 
darabolni,  úgy  ment  rajta  végig  kegyetlen  élvezettel.  Legutoljára  felhasította,  s  szívét,  máját 
kitépve, a vitézeknek felmutatta.

A kivégzés befejeztével a vendéglátó csarnokba gyűltek a vitézek vigadni Jókorjött Esővel. S 
lám, Jókorjött Eső térdre borult előttük.

– Mondd csak, bátyánk, ami szívedből kívánkozik – estek térdre ők is sietve. – Hallgatjuk szavad 
valamennyien!

– Oktalan, műveletlen ember vagyok én – kezdte Jókorjött Eső –, nem is tanultam, csak valami 
kis  hivatalnokoskodást.  Mihelyt  emberré  lettem,  szerettem volna  barátságba  kerülni  mind  a  jó 
vitézekkel az ég alatt.  Sorsom azonban nem kedvezett,  nem érhettem el életem vágyát. Amikor 
száműztek  Csiangcsouba,  Toronyhordozó  bátyám  s  a  többi  vezér  marasztalt  mind  jó  szívvel, 
maradjak  közöttük.  Köszönöm is  nekik  ezt  teljes  szívemből.  Követnem kellett  azonban  atyám 
szigorú  rendelését,  nem maradhattam.  De  mintha  az  ég  adta  volna  az  alkalmat:  Hszünjanghoz 
érkezvén, összetalálkoztam itt is sok derék vitézzel. Nagy ostobaságomban aztán egyszer, mámoros 
fővel, őrült szavaimmal bajba kevertem Bűvös Futár testvéremet is. Köszönet nektek mind, vitézi 
társaim,  hogy  kiszabadítottatok  minket  a  végveszélyből,  kihoztatok  a  tigrisek  barlangjából, 
sárkányok  fészkéből,  megmentettétek  veszendő  életem.  Köszönet  néktek  azért  is,  hogy 
segítségemre voltatok, hogy bosszúmat megálljam. Nagy vétkeimért, hogy két várost is feldúltunk, 
elment már biztosan az írás a császárhoz. Nem rajtam áll most, hogy hozzátok menekülhessek, ti 
liangsani vitézek: mit gondoltok róla? Ha beleegyeztek, hogyha befogadtok, induljunk el még ma. 
Ha be nem fogadtok, várom parancsotok. Csak ellenem ne forduljon a sors…

Be se tudta fejezni szavait, amikor felugrott Fekete Forgószél, s elkiáltotta magát:

– Elmegyünk veled mindnyájan! Mert aki nem jön, itt van ez a nyavalyás fejszém, ezzel hasítom 
kettőbe!

–  Durva ez a beszéd s felette faragatlan! – rótta meg Jókorjött Eső. – Rajtatok áll most, vitéz 
testvéreim, menjünk-e együtt?

– Levágtunk mi sokat a császári seregből – vélekedtek a vezérek feldúltuk a két várost, biztosan 
jelentették már ezt az udvarnak! Jönnek majd azután nagy lovas sereggel, hogy minket elfogjanak. 
Ha nem követünk téged, bátyám, meghalunk mindahányan! Hová is mehetnénk?

Köszönte Jókorjött Eső nagy szívbéli örömmel a vezérek jóindulatát. Szárazföldi Krokodilus s 
Felhők Villáma el  is  indult  még aznap,  hogy jelentse  az  ottmaradottaknak érkezésüket.  Ezután 
Jókorjött  Eső öt  seregbe osztotta  a  vitézeket,  úgy indultak el.  Az elsővel  ment  Toronyhordozó, 
Jókorjött  Eső,  Kis  Generális,  Bűvös  Futár,  Fekete  Forgószél.  A másodikkal  Vereshajú  Ördög, 



Égbemászó,  Tábornok,  Veszett  Tigris,  Fogdmegmajom,  a  harmadikkal  Örvények  Sárkánya, 
Nyakazóbíró, Kis Herceg, Vitézekkel Versengő, Barlangbúvó Sárkány, Folyamfordító Tengerikígyó, 
a negyedikkel Háromhegy Ura, Fehér Hullámtaraj, Kutyapofájú s a három Jüan, az ötödikkel végül 
Feltartóztathatatlan,  Kis  Feltartóztathatatlan,  Selymesszőrű  Tigris,  Kurtalábú  Tigris,  Fehérképű 
Ifiúr, Nappaljáró Patkány. Megindult a sereg a betyárokkal, sócsempészekkel. A Huang Ven-ping 
házában nyert zsákmányt szekerekre rakták, szekerekre költöztették az öreg Mu urat is s minden 
háza népét, egész mozdítható vagyonát. A szolgalegények közül, amelyik nem tartott velük, annak 
pénzt  adtak,  hogy keressen  más  gazdát,  amelyik meg velük tartott,  az  beállt  a  seregbe.  Ahogy 
elindultak,  csóvát  vetettek  az  udvarház  épületére,  elpusztították,  hogy  nyoma  se  maradjon, 
odahagyták a földeket is.

Nem beszéljük most el  elejétől végig, hogy s mint kerekedett  fel,  hogyan indult  útnak az öt 
sereg, húsz-húsz mérföldnyi távolságra egymástól. Az első sereg élén ott lovagolt Toronyhordozó, 
Jókorjött Eső, Kis Generális, Bűvös Futár s Fekete Forgószél. Harmadik napja voltak már úton, 
amikor egy hegyhez érkeztek, a Sárgakapuhegyhez.

–  Gonosz,  vad formája van ennek a hegynek – szólt  oda lova hátáról Jókorjött  Eső Torony-
hordozónak –, biztosan szegénylegények rejtőzködnek benne. Küldjünk hátra a többiekért,  hogy 
siettessük őket, együtt vonuljon át a sereg. – Szinte még el sem hangzottak szavai, amikor gongok 
szava harsant fel a hegy oldaláról.

– Megmondtam! – kiáltott Jókorjött Eső. – Tovább ne menjünk, várjuk be itt a többieket, s együtt 
ütközzünk meg ezekkel a fickókkal!

Kis Generális kezébe kapta íját, Toronyhordozó s Bűvös Futár lándzsájukat ragadták meg, Fekete 
Forgószél kezében meglendültek félelmetes csatabárdjai, s odavágtattak mind Jókorjött Eső mellé. 
S  lám,  a  hegyoldalról  egy négy-ötszáz  főnyi  betyárcsapat  rontott  elő,  az  élükön  négy jó  vitéz 
lovagolt, fegyverrel kezükben. Fennszóval kiáltották:

–  Feldúltátok Csiangcsout,  elpusztítottátok Vuvejcsünt,  leöltetek számtalan katonát, polgárt,  s 
most mennétek vissza, haza Liangsanba? Várunk már rátok jó ideje! Csak Jókorjött Esőt adjátok ki 
nekünk, akkor megkegyelmezünk nektek!

Jókorjött Eső leugrott lováról, s térdre borult előttük:

– Csapdába ejtettek, életemre törtek, nem volt kihez folyamodnom, ez a négy jó vitéz – mutatott  
társaira – mentette meg életem! Mivel vétettem ellenetek, ti négy jó vitézek? Vegyétek le rólam 
haragos kezetek, szánjátok meg nyomorult életemet! Én vagyok Jókorjött Eső!

A nyeregből leugrott erre mind a négy jó vitéz, eldobták fegyverük, hozzá rohantak, leborultak 
előtte ők is.

–  Régen hallottuk már nagy híredet, bátyánk – mondották fennszóval –, s életünk árán is, de 
találkozni  szerettünk  volna  veled!  Hallottuk,  hogy  Csiangcsouban  rabságra  vetettek,  el  is 
határoztuk, hogy kiszabadítunk, de nem tudtuk még, hogy igaz-e, nem-e, a hír. Betyárjaink aztán, 
kiket Csiangcsouba küldtünk fürkészőknek, jelentették, hogy nagy csapat jó vitéz megtámadta a 
várost, s megrohanván a vesztőhelyet, kiszabadított téged. Hallottuk is, hogy a Hegykitáró hágó felé 
vonultatok,  aztán felégettétek még Vuvejcsün városát is,  elpusztítottátok Huang Ven-ping házát. 
Számítottuk, hogy errefelé jöttök, ki is állítottuk az útra kémeinket, de mert nem tudtuk, hogy igaz-
e, avagy sem, színből megtámadtunk, s keményen faggattunk. Várunkban odafenn már lakomára 
készültünk,  hogy azzal  fogadjunk  benneteket  illendőképpen.  Jertek  velünk,  s  látogassatok  meg 
bennünket!

Hej,  megörült  ennek  Jókorjött  Eső!  Felsegítette  a  tisztelgő  vitézeket,  s  elkérdezte  sorban  a 



nevüket.  A vezérük Ou Peng volt,  huangcsoui  származás.  A Folyam partját  őrizte  egykor,  mint 
katona, de hogy tisztjeivel összeütközött, elmenekült inkább a folyók és tavak népe közé, a zöldellő 
erdőkbe.  Hírt-nevet  is  szerzett  magának  hamarosan:  Felhőcsapó  Aranyszárnynak  nevezték  el. 
Csiang Csing volt a második vezér, Hunanból, Tancsouból. Megbukott a tudósvizsgán, otthagyta hát 
a könyvet, fegyvert ragadott. Igen értett a tervkovácsoláshoz, leginkább azonban a számvetéshez: 
ezrekben,  tízezrekben eggyel  se  hibázott.  S  mert  jól  forgatta  a  lándzsát,  pörgette  a  fütyköst,  s 
vezényelte a csatarendet, úgy hívták már csak, hogy Bűvös Számvető. A harmadik vitéz neve Ma 
Lin volt. Csinling vidékéről jött ő, Csienkangból. Duhaj ingyenélő volt biz ő. S mert jól fújta a 
kétágú vasfurulyát, de úgy forgatta széles pallosát is, hogy százan se férhettek hozzá a harcban – 
ezért aztán Vasfurulyás Halhatatlannak nevezgették. Végül a negyediket Tao Cung-vangnak hívták. 
Kuangcsouból származott családja, gazdálkodók voltak. Kilencfarkú Teknős volt vitézi neve, mert 
jól forgatta munkában a vaslapátot, ásót, de a lándzsát, kardot is. Hatalmas erő lakozott benne.

A vendéglátók intésére gyümölcsöt, bort,  húst hoztak elő a betyárok, s megvendégelték azon 
melegében  Jókorjött  Esőt,  Toronyhordozót,  Kis  Generálist  s  Fekete  Forgószélt.  Pár  csésze  bor 
mellett összeismerkedtek. Nem telt belé két óra se, megjött a második sereg is. Körbe járt a bor 
megint, meghívták a vezérek őket is várukba. Ott aztán mindjárt ökröt vágattak, lovat ölettek, nagy 
lakomával készültek; lenn az úton közben a betyárok a hátralevő három sereget várták, hogy tovább 
igazítsák őket a várba. Megjöttek ők is nemsokára,  s megkezdődött a lakoma. Nagy vigadozás, 
borozgatás közben így kezdte egyszer a beszédet Jókorjött Eső:

–  Toronyhordozó vezérhez,  bátyámhoz menekedtem én most,  megyek véle  Liangsanba,  véle 
kötöttem vitézi szövetséget. Nektek itten, négy vitéz vezér, nem volna kedvetek velünk szövetkezni, 
a várunkba jönni?

– Ha ti, két nemes bajnok – felelte a négy vitéz egy hanggal –, nem vettek meg minket, leszünk 
lovászotok, kengyeletek vasát követjük.

Nagyon örült ennek Toronyhordozó is, Jókorjött Eső is, s felelték nekik:

– No, ha velünk jöttök, szövetkeztek velünk, akkor szedelőzködjetek!

Ott maradt a sereg még egy napot, aztán másnap reggel Toronyhordozó és Jókorjött Eső útnak 
indult az első csapattal, úgy, mint azelőtt. Utánuk indult a többi sereg a régi rendben, húsz-húsz 
mérföldre  tartva  egymástól.  A Sárgakapuhegy négy vezére  pedig  összeszedte  aranyát,  ezüstjét, 
minden egyéb holmiját, betyárjaikat, úgy négy-ötszáz embert, tüzet vetettek a várra, s elindultak ők 
is hatodik seregként. Örült Jókorjött Eső igen, hogy megint négy ilyen jó vitézzel szövetkezhetett, s 
mondta is útközben Toronyhordozónak:

–  Sokat  jártam én  a  folyók  és  tavak  népe  közt,  ki  is  állottam itt  sok  bajt  és  rettegést,  de 
megismerkedtem jó néhány igaz vitézzel. Most, hogy hazamegyünk, el is határoztam, hogy ezután 
én már együtt élek, együtt halok veled.

Így  beszélgettek,  társalogtak  az  úton,  s  meg  is  érkeztek  mihamar  Szárazföldi  Krokodilus 
kocsmájába.

A liangsani  várat  őrző  négy otthon maradt  vezér,  Cselcsillag,  Felhősárkány,  Párduckoponya, 
Mennydörgés Tüze, meg az újonnan jött Isteni Kezű Művész s Jádekarú Mester megkapták már a 
hírt Szárazföldi Krokodilustól s Felhők Villámától, hogy jön már a sereg. Várták is már őket nap 
nap után hajókkal a kocsmánál. Mikor aztán megérkeztek, áthajóztak velük az Aranyhomok-partra, 
vitték fel a várba őket lóháton, hordszéken. A vár kapujánál Cselcsillag s az otthon maradt vezérek 
fogadták őket egy ital borral, s vonultak be a tanácskozóterembe, jó illatú füstölőt égetni szerencsés 
hazaérkezésükért. Toronyhordozó már megkínálta volna Jókorjött Esőt a várúri székkel, de Jókorjött 



Eső nem fogadta el sehogy sem, sőt, inkább azt mondta:

–  Tévedsz  ebben,  bátyám!  Csak  nektek  köszönhetem,  hogy  nem  riadván  vissza  kardoktól, 
csatafejszéktől, megmentettétek életemet. Te vagy a vár ura, hogy engedhetnéd át székedet oktalan 
személyemnek? Ha tovább erősködsz, ha ebből nem engedsz, haljak meg inkább!

–  Hogy beszélhetsz  így,  bölcs  öcsém?  –  korholta  Toronyhordozó.  –  Ha  akkor  te  meg  nem 
mentesz  minket,  majdnem  hogy  vérözönt  zúdítva  fejedre,  hogyan  lehetnénk  ma  együtt  itt 
valamennyien? Te vagy a vár ura, ki ülhetne e székbe, ha nem te?

– Idősebb vagy nálam éveid számára jó tíz évvel, nagy erényű bátyám! – felelt vissza Jókorjött  
Eső. – Hiba, vétek lenne, ha én ezt megtenném!

Nem  is  engedett  belőle;  Toronyhordozó  kellett  hogy  az  első  helyre  üljön,  Jókorjött  Eső  a 
második helyre ült. Cselcsillag következett harmadiknak, Felhősárkány negyediknek.

– Ne osztozzunk most az érdemeken, rangon – mondta Jókorjött Eső, mikor ideértek. – Üljenek 
bal felől a liangsani vár régi vezérei, mint gazdák, jobb felől meg az újonnan jött vezérek, mint 
vendégek. Ha aztán majd kiviláglik, ki szerez több érdemet, akkor majd osztozunk még egyszer.

–  Így  lesz  legillendőbb  –  egyeztek  is  bele  valamennyien.  Helyet  foglalt  sorban  bal  felől 
Párduckoponya, Vereshajú Ördög, Földre-szállt Évcsillag, Halálthozó Démon, Eleven Pokolkirály, 
Egbemászó, Felhők Villáma, Szárazföldi Krokodilus s Nappaljáró Patkány, jobb felől meg, éveik 
száma szerint engedvén egymásnak, Kis Generális, Mennydörgés Tüze, Háromhegy Ura,  Bűvös 
Futár, Fekete Forgószél, Örvények Sárkánya, Feltartóztathatatlan, Kutyapofájú, Fehér Hullámtaraj, 
Selymesszőrű  Tigris,  Kis  Herceg,  Vitézekkel  Versengő,  Isteni  Kezű  Művész,  Kurtalábú  Tigris, 
Veszett Tigris, Jádekarú Mester, Kis Feltartóztathatatlan, Nyakazó-bíró, Felhőcsapó Aranyszárny, 
Bűvös Számvető,  Barlangbúvó Sárkány,  Folyamfordító Tengerikígyó, Vasfurulyás Halhatatlan,  a 
Tábornok, Fogdmegmajom, Fehérképű Ifiúr s Kilencfarkú Teknős – összesen negyvenen. Zeneszó 
harsant, nagy lakomát csaptak.

Elmondta Jókorjött Eső közben, mit koholt ki Caj mandarin a fővárosban énekelt gyermekdalból, 
s mondta a vezéreknek:

Micsoda gazság volt, hogy az az aljas Huang Ven-ping, holott nem volt semmi köze hozzá, így 
magyarázta azt a fővárosból jött gyerekdalt, mondván: „Faházból jő országháborító”, ennek a ház és 
a fa írásjegyéből összetett Szung névnek kell lennie! „A vízi mester kardos-katonás”, a katonával, 
karddal támadó valaki neve a vízből és a mester jeléből állhat, azaz Csiang! Ez éppen ráillik a 
lázadó versek írójára, Szung Csiangra, mondta ő. Abból meg, hogy „A harminchat meg keresztül-
kasul, Santungból lesz nagy felfordulás”, azt derítette ki, hogy Santungból származván, én lázadást 
keltek, ezért fogatott el! Bűvös Futár bátyám szerencsétlenségére azt a hamis levelet felismerték, s 
megint csak Huang Ven-ping bujtogatására le akarták üttetni  mindkettőnk fejét,  azon nyomban, 
császári jóváhagyás nélkül. Ha akkor ti nem mentetek meg, nem tudom, hogy kerültem volna ide

– Éljen! – ugrott talpra Fekete Forgószél. – Rád illik, bátyám, az égi jóslat éppen! Ha szenvedtél 
is,  Huang Ven-ping mégiscsak az én késem alatt  halt  nyomorult  halált!  Induljunk is  neki  nagy 
sereggel, lóval, támasszunk felkelést, kitől is félhetünk? Toronyhordozó vezér lesz a nagy Szung 
Császár, Jókorjött Eső bátyánk a kis Szung császár, Cselcsillag lesz a főminiszter, Felhősárkány a 
főpap, mi meg valamennyien tábornokok! Bevesszük a Keleti Fővárost, elfoglaljuk azt a nyavalyás 
trónt, s ott élünk vígan aztán! De jó is lesz! Mit is veszkődjünk itt ebben a mocskos mocsárban?

– Hé, Vasbivaly! – dörrent rá haragosan Bűvös Futár. – Micsoda ostobaságokat fecsegsz itt össze 
megint!  Ha már idejöttél,  hagyd el  azt  a csiangcsoui természetedet,  s várd be csak a két vezér 
parancsát! Ne locsogj itt összevissza minden zagyvaságot, ne jártasd a szádat! Ha még egyszer ilyet 



művelsz, bizony hogy lecsapatjuk a fejed a helyéről, tanulságul másoknak!

– Hűha! – ijedt meg Fekete Forgószél. – Ha levágjátok a fejem, bizony elvárhatok jó ideig, amíg 
új nő megint! Nem is szólok én többet, csak iszom!

Nagy  kacagás  fogadta  szavait.  Jókorjött  Eső  ezután  pedig  felemlítette,  hogyan  s  miképpen 
álljanak majd ellent a császári seregeknek

– Mikor először hallottam efelől, bizony megijedtem, de most már az én vállamon van ez is! – 
mondta.

– Ha hajlottál volna akkor szavunkra, bátyám – szólott Cselcsillag –, csak itt maradtál volna a 
hegyen, vígan éltél volna, s nem kerültél volna Csiangcsouba, de nem is tapasztaltál volna annyi 
mindent! Az ég rendelése volt ez, hogy így történt!

– Hol van most Huang An, a foglyunk? – kérdezte Jókorjött Eső.

–  Nem telt  bele  két-három hónap se,  hogy itt  volt,  s  meghalt  betegségben – felelte Torony-
hordozó.  Nagyot  sóhajtott  erre  Jókorjött  Eső.  Ittak  aztán  a  vezérek,  vigadtak  valamennyien. 
Toronyhordozó vezér elhelyezte közben öreg Mu úr családját a várban, Huang Ven-ping vagyonát 
meg szétosztotta a harcban kitűnt betyárok között, a Caj mandarin küldte két ajándékos kosarat meg 
átnyújtotta  Bűvös  Futárnak,  mint  jogos  zsákmányát.  Bűvös  Futár  persze  dehogy  fogadta  el! 
Visszaadta  azzal,  tegyék  a  közös  kincstárba.  Toronyhordozó  aztán  felsorakoztatta  az  egész 
legénységet, hogy tisztelegjenek az új vezérek előtt, s ismerjék meg őket. A mulatság pedig folyt 
tovább, ökröt vágtak, lovat öltek, vigadott a várban mindenki.

Elrendelte  közben  Toronyhordozó  azt  is,  hogy  hegy  előtt,  hegy  mögött  házat  építsenek  az 
újonnan jötteknek. Megerősítette a falakat is. A harmadik napon, ahogy vigadtak, felállott egyszer 
csak Jókorjött Eső az összes vezérek előtt:

–  Lenne egy nagy dolog – kezdte –, amivel hozzátok fordulnék, bátyáim. Adjatok pár napot 
nekem, hogy elmehessek innét egy kis útra! Megadjátok nekem?

– Hová mennél, bölcs öcsém? – kérdezte Toronyhordozó. – Mi dolgod támadt?



Jókorjött Eső nem is sietett, nem hirtelenkedett, elmondta szépen, hová menne. S ebből támadt 
az, hogy

Lándzsák, kardok erdejében menti megint veszendő életét,
És a hegynek oldalában szerzi meg örökre jó hírét.

Mert hát:

Hadistennő három könyve
Hírt ad néki ezer évre.

Hogy aztán Jókorjött Eső hova akart elmenni, azt majd más alkalommal halljátok meg.



A NEGYVENEGYEDIK FEJEZET

amelyben Jókorjött Eső találkozik a Kilencedik Ég
Rejtelmes Hölgyével,

s Térjmegútfalvában megkapja a három égi könyvet

Ott tartottunk, hogy Jókorjött Eső felállt a lakomán, s így szólt a többi vezérhez:

–  Mióta  segedelmetekkel  idemenekedtem,  váltig  csak  lakomázom,  s  vígan  élek.  Ki  tudja 
azonban, hogy van otthon öreg atyám? Feljutott már az írás ellenem Csiangcsouból a fővárosba, 
eljuthatott biztosan Cicsouba is, s az is lehet, hogy Jüncsengben már el is fogták családom tagjait.  
Ki tudja, él-e, hal-e apám? Erre gondoltam én, s elmennék érte, hogy elhozzam ide, hogy végét 
vessem aggodalmamnak. Hogy vélekedtek erről, bátyáim? Elengedtek engem?

– Bölcs öcsém – felelte Toronyhordozó –, nagy dolog ám az emberi kötelék! Hogy is lelhetnénk 
itt örömünket, vigasságunkat, ha addig apád nagy bajban sínylődik? Engedünk is mi téged, hajlunk 
a szavadra! Testvéreid azonban el vannak még törődve, fáradt még a legénység s a lovak is, várj 
még vagy két napot! Akkor majd sereget állítunk, s együtt megyünk érte!

– Várhatnánk még egy-két napot, nagy erényű bátyám – felelte Jókorjött Eső –, de tartok attól 
nagyon,  hogy  megjött  már  a  hír  Csiangcsouból  Cicsouba,  s  máris  letartóztatták.  Nem  szabad 
késlekednem! Nem kell  ide sereg,  elmegyek én titkon magam, s elhozzuk atyámat Vaslegyezős 
öcsémmel mi ketten! Nem veszi azt majd észre sem isten, sem ördög! Ha nagy sereggel mennénk,  
még riadalmat keltünk, s tán még nem sikerül.

– De ha valami bajod esik, öcsém, az úton – szólt Toronyhordozó –, nem lesz, aki megmentsen!

– Atyámért, ha meghalok, azt se bánnám – felelte Jókorjött Eső.

Nem is maradt tovább, hiába kérlelték: felkészült az útra, fejébe csapta nemezkalapját,  kurta 
buzogányt ragadott, éles kardot kötött, s elindult a hegyről. Lekísérték a vezérek az Aranyhomok-
partra,  aztán visszatértek. Jókorjött  Eső meg átkelt  a vízen,  Szárazföldi Krokodilus kocsmájánál 
partot ért, s elindult az úton Jüncseng felé. Ha megéhezett, evett az úton, ha megszomjazott, ivott, 
este megszállt valahol, reggel ment tovább. Amikor már Szungfalva közelében járt, estére már nem 
érte  el  a  falut,  egy  fogadóban  szállt  meg.  Másnap  reggel  ért  a  falu  közelébe.  Az  erdőben 
rejtőzködött egész nap, ott várta be az estét. Akkor mert csak az udvarház közelébe lopózkodni, s 
megzörgette a hátsó kaput. Öccse jött kaput nyitni, de mikor meglátta őt, igen megdöbbent, és nagy 
ijedten mondta:

– Hogy kerültél haza, minek jöttél ide, bátyám?

– Azért jöttem, hogy apánkat s téged elvigyelek.

–  Amit Csiangcsouban műveltél,  azt  már mindenki  tudja,  bátyám! Itt  van a  kerületből  a két 
cirkáló-hadnagy,  miránk  ügyelnek  éjjel-nappal,  meg  se  mozdulhatunk!  Csak  az  írást  várják 
Csiangcsouból, hogy elfogjanak, s börtönbe vessenek! Száz-kétszáz katona járkál itt állandóan. Ne 
habozz, siess a liangsani vezérekhez, jertek, szabadítsatok ki bennünket!

Jókorjött  Esőt a hideg verejték is kiverte.  Be se mert menni,  hanem csak megfordult,  s  már 
igyekezett is vissza nagy sebesen Liangsan felé.

Éjszaka volt,  homályban volt  a  hold,  nem lehetett  jól  látni  az utat.  Jókorjött  Eső csak azon 
igyekezett,  hogy  az  elhagyatott,  csendes  mellékutakon  haladjon.  Ment  vagy  egy  órát,  amikor 



kiáltozás harsant a háta mögött. Ahogy hátratekintett, látta, hogy egy-két mérföldnyire tőle nagy 
sereg közeledik fáklyákkal, s hallotta kiáltásukat:

– Nem menekülsz, Jókorjött Eső!

„Nem hallgattam Toronyhordozó bátyám szavára – gondolta magában, amint futásnak eredt –, 
most aztán megint bajba kerültem! Könyörülj rajtam, magas ég – fohászkodott –, segíts meg!” A 
távolban falut pillantott meg, arrafelé igyekezett hát. Nemsokára azonban szél kerekedett, szétszórta 
a felhőket, előbukkant a fényes holdkorong, s Jókorjött Eső fájdalmas meglepetéssel kiáltott fel. 
Ismerte a helyet, Térjmegútfalva volt: magas, meredek hegyek vették körbe, amelyek közt patak 
folyt, s annak mentén vezetett a falu egyetlen útja. Ha bejut a faluba, nem térhet már se jobbra, se  
balra,  csak  ezen  az  egyetlen  úton  mehet  tovább.  Már  azon  volt,  hogy  visszafordul,  de  egyre 
közelebbről hallatszott  már az üldözők lármája,  fáklyáik szinte nappali  világosságot árasztottak. 
Nem tehetett egyebet, berontott a falu útjára, jobbra-balra lesvén, hogy hol rejtőzhetne el. Amint 
egy erdőcske mellett haladt el, egy régi templomot pillantott meg a fák közt. Két kézzel lökte be 
roskatag ajtaját, s a hold világánál berohant a templomba, búvóhelyet keresvén, ahol elrejtőzhet. 
Végigszaladt a csarnokokon, de látta, hogy nem bújhat meg egyikben sem, s egyre jobban elfogta a 
félelem.

– Egészen biztosan itt van a templomban! – hallotta egyszer csak kintről a kiabálást. Az egyik 
Csao  hadnagy  hangja  volt.  Nagy  hirtelenjében,  amikor  már  azt  se  tudta,  hová  rejtőzzék,  a 
csarnokban, ahol volt,  egy kis istenszobrot rejtő fülkére esett  a pillantása.  Fellebentette a fülke 
nyílását takaró függönyt, s bebújt oda. Buzogányát maga mellé helyezte s összekucorodott, még 
lélegzeni se mert. Az üldözők fáklyáikkal berontottak a templomba. Jókorjött Eső, ahogy kilesett a 
függöny mögül, megismerte őket: a két Csao testvér volt, az új cirkáló-hadnagyok, vagy negyven-
ötven emberrel. Bevilágítottak fáklyáikkal mindenüvé, mindent végigfürkésztek.

„Halálba vitt  engem ez az út  –  suttogta  magában Jókorjött  Eső –,  ha ez az isten  meg nem 
oltalmaz!”

Megoltalmazta  az  istenség,  mert  az  üldözők sorra  elhaladtak  előtte,  de  a  fülkére  ügyet  sem 
vetettek.

„Mennyei  szerencse!” – fohászkodott  már magában Jókorjött  Eső,  amikor  az egyik hadnagy 
egyszer csak felemelte fáklyáját, hogy a fülkébe világítson vele.

„Most fognak el!” – állt el a szíve verése is, amikor a hadnagy már lándzsája nyelével lebbentette 
is volna félre a függönyt, hogy mögéje világítson. A fáklya világa fényesen fellángolt, fekete füst 
csapott fel belőle, egyenest a hadnagy szemébe, úgy, hogy megvakította teljesen. Elejtette a fáklyát 
is, s a lábával is rátiport, úgy, hogy az elaludt.

–  Nincs ez a fickó a templomban – ment ki az embereihez a templom elé.  – Más útja nem 
lehetett, de akkor merre ment?

–  Leginkább  úgy  gondoljuk  –  mondták  a  katonák  –,  hogy  a  falu  közelében  levő  erdőbe 
menekülhetett be valahol. Ne félj attól, hogy megszökik: ezt a falut Térjmegútfalvának hívják, csak 
egy útja van, körül meg a magas hegyek, erdők vannak ugyan, de út azokra nem vezet. Szálljuk 
meg a falut, hadnagy uram! Még ha szárnya nőne; s az égbe szállna, akkor se menekülhetne innét! 
Várjuk meg a reggelt, s akkor végigkutatjuk az egész falut!

– Igazatok van – mondta a két Csao hadnagy. Ki is vezették a katonákat a templom udvarába.

„Megoltalmazott az isten! – gondolta hálás szívvel Jókorjött Eső. – Megmentette az életemet! De 
újjá is építtetem a templomát, sőt, új áldozócsarnokot is rakatok hozzá, ha végképp megmenekít 



innét!”

Még végig se gondolta ezt magában egészen, amikor a katonák kiáltozni kezdtek a templom 
előtt:

– Itt van, hadnagy uram!

„No, itt van megint a baj! – szeppent meg hirtelen Jókorjött Eső. – Most az egyszer biztosan 
elfognak.”

– Hol van, hol? – siettek oda a hadnagyok és a többi katona. – Nézzétek csak, hadnagy urak, itt a 
két keze nyoma a templom kapuján! Nyilván belökte a kaput, és berontott, hogy elrejtőzzék!

–  Igazatok  van  –  ismerték  el  a  hadnagyok.  –  Átkutatni  még  egyszer!  –  A katonák  ismét 
betódultak.

„Ellenem esküdött a sorsom – szorongott magában Jókorjött Eső –, most végem van!”

Végigkutatták  a  katonák  a  templom  csarnokait  elejétől  végig,  éppen  csak  hogy  a  köveket, 
téglákat nem forgatták fel. A fáklyafény megint a rejtekhely felé közeledett.

– Itt kell lennie a fülkében – hallotta most a másik hadnagy hangját. –Te nem jól nézhetted meg 
az elébb, öcsém, hadd nézzem meg még egyszer,

Az egyik katona odatartotta fáklyáját, a hadnagy félrehúzta a függönyt, s dugták is már a fejüket 
oda  hatan-heten,  hogy megnézzék,  ott  van-e.  Ám egyszer  csak  léghuzat  csapott  ki  a  fülkéből, 
eloltotta mind a fáklyákat. Koromsötét lett a templomban, egymást sem látták az emberek.

–  Csoda ez – szólalt meg az egyik hadnagy –, hogy csendes időben ilyen szél kerekedik. Azt 
hiszem, itt  van az isten!  Megharagudott,  hogy itt  bámészkodunk tiszteletlenül,  s ő küldte ránk. 
Gyerünk innét, őrizzük a falut, napvilágnál majd megnézzük még egyszer.'

–  Nem néztük  még  meg  alaposan  a  fülkét  –  ellenkezett  a  testvére  –,  legalább  beledöfök  a 
lándzsámmal egy kicsit.

– Azt lehet – egyezett bele a másik. Már éppen közelebb léptek volna megint, amikor erős szél 
süvített  végig  az  egész  csarnokon,  tetőcserepeket,  homokot  ragadott  fel,  s  megrázta  az  egész 
épületet. Fekete felleg szállt a nyomában, elborított mindent, fagyos leheletétől égnek meredt az 
emberek haja szála.

– Meneküljünk, öcsém! – kiáltotta az egyik hadnagy. – Haragszik az isten!

A katonák egymás hegyén-hátán rohantak kifelé. Egymásba botlottak, végigvágódtak a földön, s 
nagy üggyel-bajjal feltápászkodva, rémülten menekültek tovább. Ahogy kijutottak a templom elé, 
rémült kiáltozást hallottak belülről:

– Irgalmazz nekünk! – Az egyik hadnagy összeszedte bátorságát s visszasietett, hát az udvarban 
két-három katonának,  ahogy elvágódtak  a  földön,  a  fagyökerekbe  akadt  a  ruhája.  Nem bírták 
sehogy sem kiszabadítani, fegyverüket is elejtették, s csak ott nyöszörögtek a földön, kegyelemért 
könyörögve.  Jókorjött  Eső  alig  bírta  visszatartani  nevetését.  A hadnagy  kiszabadította  őket,  s 
kimentek a templomból.

– Mondtuk, hogy ez egy igen hatalmas isten – veszekedett odakünn néhány katona a többiekkel 
–, de ti csak berontottatok, és megháborgattátok, hát persze hogy ránk küldte a démonait! Menjünk 



csak, s őrizzük a falut, elrepülni úgyse fog!

– Igazatok van – egyezett bele a két hadnagy. – Vegyétek körül a falut! – S szétszóródott a sereg 
a faluban.

„Ha nem is  fogtak el  ezek  a  fickók – tépelődött  Jókorjött  Eső magában –,  hogy jutok ki  a 
faluból?”  Gondolt  erre,  gondolt  arra,  százféle  terv  fordult  meg  fejében,  de  egyikkel  sem volt 
megelégedve. Akkor lépések zaja ütötte meg fülét a hátsó folyosó felől.

„Jaj nekem! – ijedt meg. – Még jó, hogy nem bújtam elő!”

Két kék ruhás ifjút pillantott meg: a szentély előtt megálltak, s így szóltak emelt hangon:

– Úrnőnk parancsát hozzuk. Beszélni szeretne a Csillagok Urával.

Jókorjött Eső mukkanni sem mert. A két ifjú újból megszólalt:

– Úrnőnk hív, Csillagok Ura, jönnöd kell velünk.

Jókorjött Eső most se válaszolt.

– Szung úr, Csillagok Ura, ne késlekedj, vár úrnőnk már régóta téged!

Jókorjött Eső hallotta csicsergő hangjukból, hogy nem fiúk, s kikukucskált az istenség trónusa 
mögül. Két kék ruhás szolgálólány állt ott az áldozati asztal mellett. Igen meghökkent Jókorjött Eső, 
mert olyanok voltak, akár két istenszobor.

– Hívat úrnőnk, Szung úr, Csillagok Ura! – türelmetlenkedett a két kék ruhás leány. Jókorjött Eső 
végre kimerészkedett. A két kék ruhás, csigába font hajú leány a földig hajolt előtte.

– Honnét jöttetek, tündérleányok? – kérdezte csodálkozva Jókorjött Eső.

– Úrnőnk küldött parancsával, hogy hívjuk meg palotájába a Csillagok Urát.

– Tévedtek ti, tündérek – tiltakozott Jókorjött Eső. – Engem Szung Csiangnak hívnak, nem pedig 
Csillagok Urának!

– Már hogyan tévednénk? Jer velünk, Csillagok Ura, régen vár már úrnőnk!

– Miféle úrnőtök van nektek? Sosem tisztelkedtem még előtte, nem merek én elébe járulni!

– Majd megtudod ott, Csillagok Ura, most ne kérdezősködj!

– Merre lakik úrnőtök?

– Itt van palotája a hátsó oldalon.

A két leány elindult.  Jókorjött  Eső követte  őket a  csarnok mögé. Befordultak a  hátsó épület 
mellett, s egy ajtóhoz értek a falban.

– Lépj be, Csillagok Ura – hajolt meg a két kék ruhás leány. Jókorjött Eső belépett velük együtt 
Fénylett  a  hold,  csillagok  lepték  el  az  eget,  jó  illatú  szellő  fújdogált,  s  az  ajtón  túl  buja, 
bambuszokkal vegyes fenyőliget fogadta őket.

– Hát itt van a palota a templom mögött? – álmélkodott Jókorjött Eső. – Ha tudtam volna, ide is 



menekülök, s nem kell kiállnom annyi rettegést! – Ment a leányok nyomában a jó illatokat lehelő 
ösvényen. Egymásnak boruló hatalmas fenyők közt nagy, teknőchátú kövekkel kirakott, széles út 
vezetett.

„Nem is hittem volna, hogy e mögött az ódon templom mögött ilyen jó út vezet!” – gondolta 
csodálkozva.  Mentek  vagy egy mérföldet,  amikor  zúgó  patak  moraja  ütötte  meg  fülét.  Szürke 
kövekből rakott kőhidat pillantott meg maga előtt, kétoldalt pirosra festett korláttal. A patak partján 
csodálatos virágok pompáztak,  zöldellő fenyők, buja bambuszok, ringó fűzfák és dús barackfák 
árnyékában.  A  híd  alatt  ezüstösen  rohant  a  patak  vize,  hófehér  tajtékot  vetve,  s  egy 
sziklahasadékban tűnt el. A hídon áthaladva, két sor ritka szépségű fa között csillagmintás, vörösre 
festett, nagy kapu ötlött a szemébe. Beléptek a kapun, s hát egy hatalmas palota magasodott előttük.

„Itt  éltem én világéletemben Jüncseng vidékén – esett  Jókorjött  Eső egyik csodálkozásból  a 
másikba –, de erről a palotáról még sohasem hallottam!” Annyira elfogta a rettegés, hogy lépni se 
mert tovább, de a két kék ruhás leány csak kérte a Csillagok Urát, hogy siessen, ne késlekedjék. 
Vitték  magukkal  beljebb.  A sárkányos  udvarból  vörös  oszlopos,  fedett,  hímzett  függönyökkel 
díszített  sétányok  vezettek  beljebb.  Mögöttük  csarnok  állott,  a  csarnokban  gyertyák,  lámpák 
lobogtak. A két kék ruhás leány a csarnok elé vezette Jókorjött Esőt: kék ruhás lányok léptek a 
csarnok elejére, s így szóltak:

– Úrnőnk kéri a Csillagok Urát, fáradjon beljebb!

Jókorjött  Eső  nagy  elfogódva  haladt  tovább,  fel  a  csarnokba.  A  titokzatos  helytől  való 
rettegésében  hideg  futkározott  a  bőrén,  a  haja  szinte  égnek  meredt.  Sárkányokkal,  főnixekkel 
díszített lépcsők fölött  elfüggönyözött trónszék  tárult elébe. A kék ruhás leányok a függöny mögé 
siettek s jelentették:

– A Csillagok Ura megérkezett.

– Fáradjon a lépcsők elé – felelte egy hang. Jókorjött Eső a földre borult a trónus előtt:

– A földi világ szennyét viselem magamon – mondta mélységes alázattal –, most járulok először 
istenséged elé. Leborulva reménykedem, hogy megkönyörül rajtam isteni jóságod.

– Foglalj helyet, Csillagok Ura – felelte a hang. Jókorjött Eső persze a fejét sem merte felemelni.  
Négy kék ruhás leányzó segítette fel, s leültették egy hímzett párnára.

– Gördítsétek fel a függönyt – hangzott a trónusról. A kék ruhás leányok felcsavarták a gyöngyös 
függönyt, s aranykampókra rögzítették.

– Hogy érzed magad, Csillagok Ura, mióta elváltunk? – kérdezte az úrnő.

– Földi halandó vagyok én csak – hajolt meg Jókorjött Eső mély tisztelettel –, nem merek isteni 
orcádra tekinteni.

– Hagyd a ceremóniákat, Csillagok Ura – mondta az úrnő –, érezd itthon magad nálunk.

Jókorjött Eső felemelte tekintetét. Aranyban, kékben tündöklött a csarnok a sárkányos lámpák, 
főnixdíszes mécsek világánál. Kék ruhás leányok álltak kétoldalt, hatalmi jelvényekkel kezükben, 
mások  ernyőket,  legyezőket  tartva,  szolgálták  az  úrnőt.  Középütt  drágaköves,  sárkánydíszes 
trónuson ült az úrnő: Aranyos selyemruhába volt öltözve, fehér jáde jogart tartott kezében, isteni 
szépsége, mennyei bája szinte a szemet vakította.

– Jer közelebb, Csillagok Ura – szólt nyájasan, s intett a leányoknak, hogy hozzanak bort. Két 



leányzó jáde csészébe töltött egy virágdíszes arany palackból, majd a leányzók közül a legfőbb a 
csészével a vendég elé járult. Jókorjött Eső felemelkedett, elébe ment, s átvevén a csészét, térdre 
borulva az úrnő előtt, kiitta. Isteni illata volt a bornak, bölcsességet árasztott beléje, édes harmatként 
zsongította  szívét.  Egy másik  leány datolyával  kínálta.  Jókorjött  Eső  nagy félve,  rettegve  csak 
egyetlen szemet vett az ujja hegyével a mennyei gyümölcsből, s a magját sem merte eldobni, ott 
szorongatta  a  markában. Aztán borral,  datolyával  kínálták megint,  s  ő nagy megilletődöttséggel 
szívében ivott, evett belőle még. Érezte azonban, hogy már nem bírja a bort.

– Nem bírja már szolgád a bort – hajolt meg az úrnő – előtt szüntesd be kegyes adományodat.

– A Csillagok Ura nem kíván inni többet – parancsolta az úrnő –, hagyjátok abba. Hozzátok elő a 
három mennyei könyvet, s adjátok át neki.

A kék ruhás leányok az ellenzők mögé léptek, s jáde tálcán három, sárga selyembe bugyolált 
könyvet hoztak elő, s átadták Jókorjött Esőnek. Öt hüvelyk hosszú, három hüvelyk széles, három 
hüvelyk vastag lehetett egy-egy. Jókorjött Eső felütni nem merte őket, csak hódolattal megköszönte, 
s köntöse ujjába süllyesztette.

–  Átadom neked  Szung,  Csillagok  Ura,  a  három mennyei  könyvet  –  szólt  az  úrnő –,  hogy 
beteljesítsd  velük  az  ég  útjait.  Légy  hűséges,  pártold  az  igazságot,  ha  úr  vagy;  támogasd  az 
országot, békítsd a népet, ha szolga vagy, irtsd ki a gonoszt, emeld fel az igazat! Erről meg ne 
feledkezzél, erről ne fecsegjél!

Jókorjött Eső leborult tisztelettel. Az úrnő folytatta szavait:

– Mivel tart még rajtad az igézet, Csillagok Ura, mivel még nem jártad végig az erény útját, úgy 
határozott  felőled  a  Jáde  Császár,  hogy  büntetésből  leküld  még  a  földre.  Nemsokára  azonban 
visszatérhetsz a mennyei Bíborpalotába, ezért ne légy viselkedésedben hanyag, vétket ne kövess el, 
mert  ha  vétkeidért  netán  az  alvilágba  kerülnél,  még  én  sem menthetnélek  meg.  Ezt  a  három 
mennyei  könyvet  ismerd  meg  alaposan,  tanulmányozd  át  jól.  Másnak  nem  mutathatod,  csak 
csillagtársadnak,  Cselcsillag  mesternek.  Munkád,  műved  végeztével  pedig  égesd  el  őket,  nem 
maradhatnak a földi emberek közt tovább. Szavaimra jól emlékezz, jól jegyezd meg; de jaj, távol 
van tőlünk a földi világ, nem maraszthatlak tovább, vissza kell térned.

Megparancsolta a leányoknak, kísérjék haza a Csillagok Urát.

A Mennyek Palotájában, a drágaköves tornyok, aranyos falak közt viszontlátjuk még egymást – 
búcsúzott el tőle. Leborult előtte Jókorjött Eső nagy hálálkodva, s követte a leányokat. Kimentek a 
kapun, áthaladtak a kőhídon, s ekkor így szólt hozzá a két leány:

– Nagy rettegést állhattál ki, Csillagok Ura! Ha nem oltalmaz az úrnő, bizony el is fogtak volna! 
De reggelre kimenekülsz a bajból! Nézd csak, itt a híd alatt hogyan játszik a két sárkány a patakban!

Jókorjött Eső a patakba tekintett: valóban ott hancúrozott egymással két sárkány. A kék ruhás 
leányok pedig közben megragadták, s átdobták a korláton. Nagyot kiáltott félelmében, s akkor vette 
észre, hogy a szentélyben van, elvágódott a földön.

Feltápászkodott lassan Jókorjött Eső s körülnézett. Magasan állt a hold, a harmadik őrség ideje 
lehetett. Megtapogatta köntöse ujját: ott voltak még benne a mennyei könyvek, s a datolyák magvát  
még a markában szorongatta. Szájában is érezte még a bor illatát.

„Csodálatos egy álom volt ez – tűnődött magában –, de mintha nem is álom lett volna! Hiszen ha 
álom volt, hogy kerültek volna a mennyei könyvek köntösöm ujjába, még hogy érezném számban a 
bor illatát, s honnét a kezemben ezek a datolyamagvak? S tisztán emlékezem még az úrnő minden 



szavára!  De ha  nem álom,  hogyan  kerültem vissza  ide  a  szentélybe?  Csak egy dolog lehet:  a 
templom istennője tette ezt velem csodálatos hatalmával! De ki ez az istennő?”

Fellebbentette  a  szentély  függönyét:  sárkányokkal  díszített  trónuson  földöntúli  bájú  istennőt 
pillantott meg, szakasztott olyan volt az arca, mint ahogy az imént látta maga előtt.

„A Csillagok Urának nevezett engem – gondolta el Jókorjött Eső –, nem lehettem hát halandó 
ember előző életemben. Rendeltetésük van a mennyei könyveknek is, az istennő szavait nem szabad 
elfelednem. A leánykák meg azt mondták, hogy reggelre megmenekülök! Lám, már hajnallik is,  
induljunk kifelé!” – Megkereste kurta buzogányát, s övébe tűrve ruháját, kiballagott a templomból. 
Kiérve  az  épületből,  még  visszafordult,  s  elolvasta  az  eresz  alatt  csüngő  feliratos  táblát:  „A 
Rejtelmek Hölgyének Temploma” – ez volt rajta.

–  Ó, én nyomorult! – emelte kezét a homlokához Jókorjött Eső nagy háládatossággal. – Hát a 
Kilencedik Ég Rejtelmes Hölgye adta át nekem a három mennyei könyvet, s ő mentette meg az 
életemet? Ha meglátom még egyszer az ég ragyogó napját, bizony újjáépíttetem a templomát, új 
szentélyt emeltetek neki! Tarts meg oltalmadban, ó, kegyes istennő! – fohászkodott fel.

Bevégezvén hálálkodását,  elhagyta  a  templomot,  s  nekiindult  az  útnak.  Ám még nem jutott 
messzire a templomtól, amikor eget verő harcizaj támadt előtte.

„Nincs menekvés! – állt meg földbe gyökerezett lábbal. – Még nem lett volna szabad előjönnöm: 
ha továbbmegyek, elfognak. Elrejtőzöm inkább itt az út menti erdőben, a fák között” – s besurrant 
az erdő fái közé. Egy sereg katona rohant el előtte lihegve, kardosan, lándzsásan. Hanyatt-homlok 
menekültek, s keserves szóval könyörögtek: – Mentsd meg életünket, ó, istennő!

„Megint csoda történt!  – lesett  ki  Jókorjött  Eső a fák közül.  –  Ezek engem lestek a faluban 
mindenütt, hogy elfoghassanak, mitől szaladtak meg?”

Jött  már  kisvártatva  az  egyik  Csao  testvér  is,  az  egyik  cirkálóhadnagy,  s  levegőt  kapkodva 
könyörgött útközben:

– Könyörüljetek, könyörüljetek rajtunk, istenek!

„Mitől ijedtek ezek meg?” – kíváncsiskodott Jókorjött Eső. S ahogy jobban kinézett, nyomukban 
egy  hatalmas,  félmeztelen  legényt  pillantott  meg  rettenetes  izmokkal,  két  kezében  két  bronz 
csatafejszével; harsányan bömbölte: – Ne fussatok, jómadarak!

Mikor közelebb ért, megismerte: Fekete Forgószél volt.

„Álmodom?” – kérdezte  magától hitetlenkedve Jókorjött  Eső.  Nem mert még előjönni.  Csao 
hadnagy  a  templom elé  érve,  elbotlott  egy fagyökérben,  s  elvágódott.  Fekete  Forgószél  máris 
utolérte, s a hátára tiport. Lendítette is csatabárdját, hogy végezzen ellenfelével. Fekete Forgószél 
mögött két jó vitéz bukkant fel hátukra vetett nemezkalappal, előreszegzett lándzsával. Felhőcsapó 
Aranyszárny volt az első, Kilencfarkú Teknőc jött mögötte. Fekete Forgószél közeledtükre, attól 
tartván,  hogy elveszik  tőle  a  győzelmet,  letiport  ellenét  egy  csapással  kettőbe  vágta.  Utána  a 
katonáknak rontott, s azok rémülten szaladtak szanaszéjjel. Jókorjött Eső nem mert előjönni még 
most se. Három újabb vitéz rontott most elő az úton: Vereshajú Ördög, a Tábornok s Nyakazóbíró.

– Levágtuk, szétszórtuk ezeket a fickókat – tanakodott a hat vezér –, csak bátyánk nincs sehol! 
Mit tegyünk?

– Ott álldogál valaki, a fák mögött! – kiáltott a Tábornok. Jókorjött Eső végre előmerészkedett:



–  Köszönöm, öcséim – mondta hálás  szívvel  –,  hogy eljöttetek,  s  megmentettétek  életemet! 
Hogy háláljam meg nektek nagy jóságtokat?

– Végre megvagy, bátyánk! – kiáltottak a vitézek nagy örömmel. – Jelentsétek gyorsan Torony-
hordozó vezérnek! – A Tábornok s Nyakazóbíró sietett is vissza.

– Hogy tudtátok meg, hogy itt vagyok? – kérdezte álmélkodva Jókorjött Eső.

–  Toronyhordozó  vezér  s  Cselcsillag  csak  nem  nyugodtak,  mikor  elindultál  –  magyarázta 
Vereshajú Ördög –, s utánad küldték Bűvös Futárt, hogy tudja meg, hová kerültél, mi lett veled. 
Toronyhordozó a teljes biztonság kedvéért aztán utánaküldött még minket is, hogy segítsünk rajtad, 
ha bajba keveredsz. Útközben aztán már találkoztunk Bűvös Futárral, aki elmondta, hogy ez a két 
lator öszvér, a két cirkáló-hadnagy üldözőbe vett már. Toronyhordozó vezér, nagy haragjában, újra 
elküldötte Bűvös Futárt, hogy járjon utána, hová keveredtél. Útközben hallotta, hogy mondják a 
népek: „Térjmegútfalvába mentek, arra üldözik Szung Csiangot!” Mi aztán a falu végén lesben álló 
fogdmegeket mind leöltük, egyet se hagytunk belőlük, csak ez a pár nyomorult tudott idemenekülni. 
Fekete Forgószél nyomában aztán jöttünk mi is; milyen szerencse, hogy végre megtaláltunk!

Még  be  sem  fejezte  szavait,  jött  is  már  a  Tábornok  Toronyhordozóval,  Kis  Generálissal, 
Mennydörgés  Tüzével,  Háromhegy  Urával,  Veszett  Tigrissel,  Bűvös  Számvetővel,  Vasfurulyás 
Halhatatlannal, Nyakazóbíró is hozta már Örvények Sárkányát, Feltartóztathatatlant, Kutyapofájút, 
Fehér Hullámtarajt, Kis Feltartóztathatatlant, Fogdmegmajmot, az Isteni Kezű Művészt s Jádekarú 
Mestert. Jókorjött Eső hálásan köszönte a vezéreknek segítségüket, Toronyhordozó pedig így szólt:

–  Mondtam, bölcs öcsém, ne menj el egyedül. Nem hallgattál, lám, oktalan bátyád szavára, s 
megint veszedelem lett belőle!

– Apámért aggódtam én csak nagyon – mentegetőzött Jókorjött Eső –, nem lett volna nyugtom se 
ültömben, se fektemben, nem rajtam múlott, hogy nem hozhattam el őket!

– Hadd örvendeztesselek meg, öcsém – mosolygott Toronyhordozó. – Kiadtam már a parancsot 
Bűvös  Futárnak,  hogy  vegye  maga  mellé  Égbemászót,  Felhők  Villámát,  Kurtalábú  Tigrist,  
Fehérképű Ifiurat, Barlangbúvó Sárkányt s Folyamfordító Tengerikígyót, hogy hozzák el őket. Fent 
is vannak már a várban azóta. Jókorjött Eső öröme nem ismert határt.

–  Ha halálommal fizetnék nagy kegyességedért,  bizony azt se bánnám! – borult  le háládatos 
szívvel a vezér előtt.

Lóra kaptak a vezérek, elindultak hazafelé. Jókorjött Eső, lova hátán, még homlokához kapta 
kezét,  hogy a  legnagyobb  hódolattal  így  köszönje  meg  az  istennőnek  oltalmazó  kegyét,  hogy 
kimutassa háládatosságát. Megérkeztek csakhamar Liangsanba. Az Aranyhomokpartnál már várta 
őket Cselcsillag mester. A tanácskozócsarnokba vonultak, s helyet foglaltak ott a vezérek.

– Hol van atyám? – kérdezte rögtön Jókorjött Eső.

Hívatta Toronyhordozó vezér öreg Szung urat. Meg is érkezett nem sok idő múlva Vaslegyezős, 
egy lovas hordszéket hajtva, benne az öreg Szung.

–  Igen  megrettenhettél,  atyám!  –  sietett  elébük  Jókorjött  Eső  örömtől  sugárzó  arccal.  – 
Tiszteletlen, engedetlen gyermeked voltam, hogy ilyen nagy bajba, ijedtségbe kevertelek!

–  Az a bitang cirkáló-hadnagy nap nap után ott  rostokolt  már embereivel  a  kapunk előtt!  – 
bosszankodott  öreg  Szung.  –  Csak  az  írást  várta  már  Csiangcsouból,  hogy  a  hatóság  elé 
hurcolhasson minket! Amikor te a hátsó ajtón zörgettél, ott volt már akkor is vagy nyolc-kilenc 



katonája a házban. Aztán hogy eltűntél, nem tudtuk, hová lettél, de a harmadik őrség idején egyszer 
csak  megjelent  vagy  kétszáz  ember,  betörtek  a  kapun,  gyaloghintóba  raktak,  öcsédnek  meg 
meghagyták, hogy szedje össze a holminkat, s gyújtsa fel aztán a házat. Azt se tudtuk, miért történt,  
hogyan történt, csak jöttünk ide.

–  Vitéz  testvéreimnek  köszönhető,  hogy  ismét  együtt  vagyunk  –  mondta  Jókorjött  Eső,  s 
parancsolta is öccsének, köszöntse a vezéreket. A vezérek meg, élükön Toronyhordozóval, az öreg 
Szung  előtt  tisztelegtek.  Aztán  ökröt  vágtak,  lovat  öltek,  nagy lakomával  ünnepelték  Jókorjött 
Esőnek  s  családjának  szerencsés  összekerülését.  Másnap is  tovább  folyt  a  dínomdánom,  velük 
mulatott, örvendezett az egész várnép.

Toronyhordozó  vezér  folytatta  a  lakomát  még  harmadik  nap  is.  A nagy  vigasság  közepén 
azonban  Felhősárkány  egyszerre  csak  elkomorodott.  Eszébe  jutott  öreg  édesanyja  a  messzi 
Csicsouban, akit rég elhagyott már, azt sem tudva, hogy s mint van sora. Odaállt egyszer csak a  
nagy lakomázás közben a vezérek elé:

–  Hálásan  köszönöm nektek,  derék  vitézek  –  szólította  meg  őket  –,  hogy jól  tartottátok  itt 
mindmáig szerény személyemet.  Úgy voltatok velem, mint testvérek.  Mióta azonban itt  vagyok 
veletek,  s vígan élek köztetek,  nem jártam otthon még egyszer  sem, hogy meglátogassam öreg 
édesanyámat.  Szent  mesterem is  bizonyára vár  már rám. Hazamennék mostan,  elválnék tőletek 
vagy  négy-öt  hónapra,  aztán  visszajövök.  Engedjétek  ezt  meg  nekem,  ne  aggódjam  tovább 
édesanyám miatt, s hadd láthassam még egyszer mesteremet is!

–  Hallottam én  már  tőled,  mester  –  mondta  Toronyhordozó  –,  hogy ott  él  anyád  a  messzi 
északon, nincs, aki segítse, támogassa. Nem akadályozhatunk meg tervedben, bár nehéz a válás. De 
ha mész is, várd meg még a másnapot, hadd búcsúztassunk el.

Köszönte  nagyon  Felhősárkány.  A  lakoma  végeztével  szétszéledtek  a  mámoros  vezérek, 
lepihentek.  Másnap  nagy  lakomával  ismét  elbúcsúztatták  Felhősárkányt,  felszerelték  az  útra. 
Felhősárkány felöltötte felhőjáró taoista köntösét, oldalára kötötte iszákját, derekára tüszőjét, hátára 
páros bűvös kardját, nyakába akasztotta pálmalevél kalapját, kezébe ragadta teknőchéj legyezőjét, s 
útnak eredt. Csészét ragadva kísérték ki a vezérek. Körbejárt még a búcsúpohár, s így szólt még 
hozzá utoljára Toronyhordozó vezér:

–  Mesterünk,  Teljes  Tisztaságos!  Nem marasztalhatunk  már,  de  ne  téveszd  szavad!  Nem is 
engedtünk volna, ha nem anyádhoz mennél, de így nem merészelünk utadba állni. Száz nap múltán,  
reméljük, visszatérsz daru hátán, felhőn lovagolva. Várunk, meg ne másítsd szavad!

–  Hogy is szeghetném meg szavamat, mikor olyan sok jósággal voltatok hozzám, vezérek? – 
felelte Felhősárkány. – Ha tisztelegtem mesterem előtt,  s rendbe tettem anyám dolgát, jövök én 
vissza tüstént hozzátok a várba!

– Nem vinnél magaddal még egynéhány embert? – kérdezte Jókorjött Eső. – Elhozhatnák édes 
szülődet is, gondját viselnénk itt éjjel-nappal.

– A csendet, nyugalmat szerette ő csak egész életében – felelt Felhősárkány –, nem bírja ő már a 
zajt, lármát, ijedséget, nem merem elhozni. Odahaza van egy kis földünk, majorságunk, abból ő 
megélhet.  Azért  megyek  csak,  hogy  megszemléljem,  nincs-e  valami  baja,  aztán  jövök  vissza, 
megint közétek állok.

– Kövesd hát akkor szíved parancsát – szólt Jókorjött Eső –, csak jöjj haza mielőbb.

Toronyhordozó aranyat-ezüstöt vett elő, kínálta Felhősárkánynak, vigyen az útra magával.



– Nem merek sokat költeni – szabadkozott Felhősárkány valamicske kell csak, ami az útra elég. 
– Toronyhordozó nagy nehezen ráerőltette a felét, aztán elbúcsúztak.

Visszatértek mind a vezérek a várba, s ahogy odafent vannak, nagy zokogásba, bömbölésbe tört 
ki Fekete Forgószél.

– Min bánkódsz, kedves öcsém? – kérdezte tőle ijedten Jókorjött Eső.

–  Fene rossz  kedvem támadt!  –  búsongott  Vasbivaly.  –  Az egyik  elhozza  az  apját,  a  másik 
elmegy az anyjához, csak én kuksolok itt, akár egy veremben!

– Hová mennél, mit akarnál? – kérdezte Toronyhordózó.

– Nincs nekem otthon már, csak az én drága jó anyám! – zokogta Fekete Forgószél. – A bátyám 
is másoknál béreskedik, hogy is tudná hát gondját viselni, örömet szerezni neki? Elmegyek én érte, 
elhozom őt ide, hadd legyen szegénynek boldog az élete még egy kis ideig!

–  Igazat  szólsz,  öcsém  –  mondta  meghatottan  Toronyhordozó  –  Küldök  veled  pár  embert, 
hozzátok el, úgy lesz jó!

–  Nem lesz úgy jó! – avatkozott  közbe Jókorjött  Eső.  – Vasbivaly öcsénk nehéz természetű 
ember,  útjában  még  bajba  keveredik.  Ha  küldünk  vele  pár  embert,  abból  is  baj  lehet.  Heves 
természetű ő, mint a lángoló tűz, az úton beleköthet valakibe. Megölt ő sokakat Csiangcsouban is, 
ki ne tudná hát, ki az a Fekete Forgószél? Biztosan körözteti őt a hatóság már mindenfelé! Ha rossz  
természeteddel  bajba  kerülsz  valahol  a  messzi  úton,  még meg se  tudjuk!  Várj  még egy kicsit, 
kifürkésszük, hogy elcsendesedett-e már a környék, akkor se lesz késő, hogy elindulj!

– Bátyám! – kiáltotta bosszúsan Fekete Forgószél. – Nem vagy te se igazságos szívvel hozzám! 
Te, ugye, elmehettél az apádért, hogy elhozd, s itt éljen ezután vígan, de az én anyám ott kínlódhat a 
falujában felőled! Ezt én nem bírom elviselni! Nem fér a fejembe!

– Ne bosszankodj, kedves öcsém – szólt békítően Jókorjött Eső. – Elhozhatod anyádat, de három 
feltétellel, csak akkor engedlek utadra.

Mi az a három feltétel? - kérdezte bőszen Fekete Forgószél. Jókorjött Eső meg, összefogva két 
ujját, kimondta a három feltételt. Ebből következett Fekete Forgószélre, hogy

Odavágott földet rázó, eget rengető ökleivel
S csapásuktól a hegyekben, szakadékban a vad tigris holtan terül el.

Hogy aztán milyen három feltételt  szabott  Jókorjött  Eső Fekete Forgószélnek,  azt  majd más 
alkalommal halljátok meg.



A NEGYVENKETTEDIK FEJEZET

amelyben az ál-Fekete Forgószél utasembereket
fosztogat az országúton,

Fekete Forgószél meg négy tigrist ver agyon
a Csinling hágónál

Ott tartottunk, hogy azt mondta Fekete Forgószél:

– Mondd meg, bátyám, mi a három feltétel?

–  Ha el akarsz menni Csincsou tartományba, Csinsuj kerületbe, hogy elhozd anyádat – felelte 
neki Jókorjött Eső –, első feltételem, hogy se menet, se jövet nem ihatsz bort egy cseppet se! A 
második feltételem, hogy mert olyan lobbanékony vagy, ki is menne veled, egyedül indulj csak 
útnak, úgy hozd el szép csendben jó édesanyádat. A harmadik feltételem, hogy a két csatabárdot 
itthon hagyod. Óvatosan járj az úton, s térj vissza mihamarabb!

–  Nincs  ebben  a  háromban  semmi,  amit  meg  ne  fogadhatnék!  –  könnyebbült  meg  Fekete 
Forgószél. – Légy nyugodtan, bátyám, még ma elindulok, meg se állok. – Fel is szedelőzködött 
nagy fürgén. Kardot kötött, lándzsát ragadott, pénzt vett magához, felhajtott még pár csésze bort, 
aztán nagy tisztességgel elköszönt mindenkitől, s útnak eredt. Lekísérték a vezérek az Aranyhomok-
partig, aztán visszatértek a várba. Jókorjött Eső azonban csak nem bírt megnyugodni, szólt hát a 
vezéreknek:

–  Öcsénk biztosan bajba keveredik. Nincs köztetek földije, vitéz testvéreim? Utána kéne hogy 
menjen valaki, aki hírt hoz róla, ha baja esnék.

– Szárazföldi Krokodilus való csak egy vidékre vele - szólalt meg Égbemászó -, egy kerületben 
is születtek.

–  Egészen elfeledtem! – kiáltott Jókorjött Eső. – Hiszen mikor a Fehér Sárkány templomában 
összetalálkoztunk, meg is ismerték egymást! – Hívatta is nyomban Szárazföldi Krokodilust. Mikor 
előtte állt, ezt mondotta neki:

– Fekete Forgószél öcsénk hazament az imént, hogy elhozza édesanyját. Mivelhogy erőszakos, 
italos  ember,  nem  mertünk  vele  küldeni  senkit.  Tartok  tőle  azonban,  hogy  baja  esik,  ezért 
megkérnélek, mivel földije vagy, hogy eredj utána, és ügyelj rá.

– Odavalósi vagyok én is Csinsuj kerületbe – mondta Szárazföldi Krokodilus. – Öcsém él ottan, 
kocsmája van a kerületi székvárosban, a nyugati kapun kívül. Fekete Forgószél meg a kerületben 
lakik, Pajcsangcunban, Tungtientungnál. A bátyja mint béres dolgozik másoknál. Fekete Forgószél 
kicsiny korától önfejű és vad volt: agyon is vert egyszer valakit, azért menekült el a folyók és tavak 
vitézei közé, azóta se járt otthon. Elmehetek én utána szíves-örömest, csak nem lesz, aki a kocsmára 
ügyeljen. Magam se voltam otthon már régen, legalább találkozhatom az öcsémmel.

– A kocsmád miatt ne aggódj – nyugtatta meg Jókorjött Eső. – Leküldjük majd Fogdmegmajmot 
meg Tábornokot, elvezetik addig, amíg te odajársz.

Összeszedelőzködött  hát Szárazföldi Krokodilus is, elbúcsúzkodott  a vezérektől,  aztán lenn a 
kocsmában elmagyarázta Fogdmegmajomnak meg a Tábornoknak, mit tegyenek, hogy tegyenek, 
aztán útnak eredt ő is. A vezérek fent a várban meg tovább vigadtak, Jókorjött Eső közbe-közbe 
Cselcsillaggal tanulmányozgatta a mennyei könyveket.



Fekete Forgószél meg ment, mendegélt útján Csincsou felé. Hogy nem ivott közben, nem is lett 
semmi baj. Csinsuj városnak, a kerület székhelyének nyugati kapujához érvén, nagy tömeg embert 
pillantott meg egy hirdetmény körül. Megállt hát ő is, s fülelt, mit böngésznek ki az emberek belőle:

– „Az első számú gonosztevő, a legfőbb bűnös Szung Csiang – hallotta a szöveget –, Jüncseng 
kerületből;  második  számú  bűnös  Taj  Cung,  egykor  Csiangcsou  főtömlöctartója,  segédje 
gaztetteiben; a harmadik számú bűnös Li Kuj, Csincsou tartományból, Csinsuj kerületből…” – Azt 
se tudta hová legyen, amikor a saját nevét meghallotta: keze-lába rángott volna izgalmában, amikor 
egyszer csak odalépett hozzá valaki, és átfogta a derekát:

– Édes egy Csang bátyám! – szólította is meg. – Mit művelsz te itten?

Megfordult sebesen Fekete Forgószél, hogy megnézze, ki az, hát Szárazföldi Krokodilus volt!

– Hogy kerülsz te ide? – kérdezte meglepődve.

– No, gyere csak velem – húzta odább Szárazföldi Krokodilus –, mondanék valamit.

Betértek  egy  kocsmába  a  nyugati  kapu  mellett,  s  leültek  hátul  egy  csendes  szobácskában. 
Alighogy leültek, nekitámadt Szárazföldi Krokodilus Fekete Forgószélnek:

– Hogy tehetsz ilyen vakmerőséget? – szidta. – Azon az íráson tízezer köteg pénz van kitűzve 
Jókorjött Eső bátyánk fejére, ötezer Bűvös Futáréra, de háromezer meg a tiédre! Hogy állhattál meg 
éppen ott  bámészkodni?  Mit  csináltál  volna,  ha  valamelyik  gyors  kezű,  ügyes  szemű fogdmeg 
elkap, s bevisz a hatósághoz? Jókorjött Eső bátyánk attól tartott, hogy összecivódsz valakivel, azért 
nem akart mást veled küldeni, de aztán attól is félt, hogy valami bajba eshetsz, ezért utánad küldött, 
hogy ügyeljek rád. Utánad egy nappal indultam, mégis előbb értem ide egy nappal: hogy lehet ez?

–  Tudod, megmondta bátyánk – felelte morcosan Fekete Forgószél –, hogy bort nem ihatom, 
ettől jöttem lassabban. Honnét ismered ezt a kocsmát? Merre laktok ti?

– A kocsma az öcsémé. Én is idevalósi vagyok, azt tudod. A folyók és tavak népe között lettem 
aztán  vándorkereskedő,  de  elfogyott  a  pénzem,  mit  tehettem  mást,  beálltam  Liangsanban 
szegénylegénynek.  Most  járok  csak  itthon  én  is  azóta.  –  Aztán  hívta  öccsét,  s  bemutatta  őket 
egymásnak. Az öccse persze rögtön hozott bort, hogy megtraktálja a vendéget.

– Bátyánk mondta ugyan, hogy ne igyam – bölcselkedett Fekete Forgószél –, de ha úgy vesszük, 
már haza is értem! Iszom is vagy két csészével, ki a nyavalyának árthatok már vele!

Szárazföldi  Krokodilus  nem mert  ellenkezni,  ráhagyta,  hadd igyék.  Ettek,  ittak  aztán  együtt 
hármasban, vidáman, egész éjjel:  Mikor aztán már az ötödik őrség felé járhatott  az idő,  Fekete 
Forgószél felkerekedett, hogy a derengő hajnalban elinduljon a faluja felé.

–  Ne menj  a  kis  úton – intette  Szárazföldi  Krokodilus.  –  Kerülj  a  nagy fa felé  keletnek az 
országútra, onnét egyenest hazaérsz. Szedd fel aztán anyádat gyorsan, s gyere vissza, majd együtt 
megyünk haza, fel a várba.

–  Nem közelebb a  kis  úton?  – ellenkezett  Fekete Forgószél.  –  Az ördög fog az országúton 
bajmolódni!

– A kis út felé sok a tigris, meg aztán nem egy útonálló lator is leselkedik ott az utasemberre! – 
figyelmeztette társa.

– Félek is én tőlük! – nevetett Fekete Forgószél, azzal fejébe csapta széles nemezkalapját, fogta 



lándzsáját, felkötötte kardját, búcsút vett barátaitól, s útnak eredt. Ment már vagy tíz mérföldet: 
világosodni kezdett már az ég, leszállt a harmat a fűre, s egy fehér nyúl ugrott fel előtte az úton.

– No, ez a kis jószág majd szépen hazavezet! – nevette el magát Fekete Forgószél, amint tréfából 
a  nyomába  eredt.  Ahogy  szaladt,  egyszer  csak  nagy  fákkal  benőtt  liget  bukkant  fel  előtte. 
Beköszöntött már az ősz, pirosodtak már a falevelek. Az erdő mellett éppen egy kis házikóhoz ért, 
amikor onnét egy nagy szál legény ugrott eléje, s rákiáltott:

– Fizesd meg az útivámot, vagy itt hagyod a batyudat!

Fekete Forgószél végigmérte: csúcsba kötött veres kendő volt a fején, durva vászonujjas a testén. 
Két nagy fejszével hadonászott, s feketére volt mázolva a pofája.

– Ki vagy te, jómadár, hogy az utamba mersz állni? – bődült rá.

–  Megreped a szíved,  epéd ijedtedben,  ha meghallod a nevem! – hetvenkedett az útonálló.  – 
Öregapád,  a  Fekete  Forgószél!  Hagyd  csak  itt  szépen  a  vámot,  de  a  batyudat  is,  akkor  talán 
meghagyom rongyos életedet!

– No, nézd ezt a jómadarat! – kacagott Fekete Forgószél. – Ki vagy te, mi vagy te, hol szedted 
fel a nevem, hogy itt bolondozol vele? – Kapta a lándzsáját és nekiment. Nem is bírt vele sehogy 
sem az útonálló! Egykettőre menekülésre fogta a dolgot, de Fekete Forgószél lándzsája a lábába 
talált, s földre terítette. Fekete Forgószél rátette a lábát a földön fekvőre s rárivallt:

– Ismered öregapádat?

– Kegyelmezz életemnek, drága öregapám! – nyöszörgött a pórul járt rabló.

– Én vagyok valójában az a jó vitéz – dörgött Fekete Forgószél hangja –, akit a folyók és tavak 
vitézei csak Fekete Forgószélnek ismernek! Miért mocskoltad be a nevem, te pimasz?

– Nem is vagyok én Fekete Forgószél – nyögte az útonálló –, csak hallottam is, tudtam is, hogy a 
te  nevedtől  még az  ördög is  fél,  felvettem azért,  s  útonállónak  álltam.  A magányos  kalmárok, 
utasok, mihelyt a neved hallották, rögtön eldobálták minden holmijukat, s futottak, amerre a szemük 
látott.  Nekem is hasznom volt belőle, de bennük se esett kár. Li Kujnak hívnának különben, itt  
lakom a faluban.

– Hát ez aztán gyalázatos arcátlanság – háborodott fel Fekete Forgószél –, hogy itt fosztogatod a 
jámbor utasokat, s rontod a hírnevemet vele! S ráadásul még azt is eltanultad, hogy két fejszével 
járok! Gyerünk csak, kóstold meg mindjárt az egyiket, híres! – Felkapta az útonálló egyik fejszéjét, 
s már lecsapott volna vele halálos csapással, amikor annak könyörgő szava megállította:

– Öregapám! – esedezett a rabló, halálos rémülettel. – Kettőt ölsz meg, ha engem megölsz!

–  Hogy  ölök  én  meg  kettőt,  ha  téged  megöllek?  –  állt  meg  Fekete  Forgószél  karja 
meglepetésében.

– Nem mentem volna én útonállónak – hebegte a rabló –, de ott van odahaza a kilencven éves 
öreganyám, nincs aki táplálja, ezért vettem fel a neved az emberek rémítgetésére, ezért raboltam 
csak, hogy őt eltarthassam! Nem ártottam volna különben senkinek se! Ha most megölsz engem, 
odahaza éhen hal öreganyám!

Fekete Forgószél, démonok fejedelme, megölt volna akárkit szemrebbenés nélkül, de ezekre a 
szavakra csak elgondolkozott:



„Én azért jöttem haza, hogy elvigyem anyámat, s még megölném ezt az embert, aki anyját tartja 
el? – forgatta a fejében. – Nem tűrné ezt sem az ég, sem a föld!” – Eredj, megkegyelmezek neked! –
kiáltott a fickóra, s szabadon engedte. Az útonálló felvette fejszéjét, s háládatosan leborult előtte.

–  Én vagyok az igazi Fekete Forgószél,  ezt jól jegyezd meg! – szólt  komolyan Vasbivaly.  – 
Eredj, s ne mocskold be többé a nevemet!

–  Haza  is  megyek  most,  hogy  meghagytad  életemet  –  fogadkozott  az  útonálló  –,  más 
mesterségbe is fogok, nem leszek többé útonálló a te neveddel!

– Engedelmes, jó gyermeke vagy anyádnak – lágyult el Fekete Forgószél –, ne, itt van tíz ezüst, 
kezdj vele valami becsületes mesterséget.

Nagyban hálálkodott az útonálló, s odábbállt.

„Hogy épp az én kezembe futott ez a fickó! – nevetett magában Vasbivaly. – De engedelmes, jó 
gyermek, biztosan talál magának más foglalkozást. Ha megöltem volna, megbüntetett volna érte az 
ég  is,  a  föld  is.  No  de  induljunk  tovább!”  –  határozta  el  magát,  s  felkapta  lándzsáját.  Ment, 
mendegélt tovább a kis ösvényen a hegy oldalában; mára kígyó órájára járt az idő, igen megéhezett, 
megszomjazott. De hiába tekingetett mindenfelé, csak a hegyi ösvények futottak előtte keresztül-
kasul, sehol kocsma vagy fogadó.

Ahogy így továbbment nagy éhesen, az egyik távoli  völgykatlanban háztetők bukkantak elő. 
Nosza megszaporázta lépteit, s arrafelé tartott. Ahogy odaért, a legelső ház mögül egy asszony jött 
Vadvirágok a hajában, kenve-fenve a képe kenőccsel, ólomfehérrel.

–  Asszonyság – tette le Fekete Forgószél a lándzsáját utasember vagyok, igen megéheztem, s 
nem találtam semerre kocsmát, fogadót. Nem adnál a pénzemért egy kis ételt, italt?

Látta az asszony, milyen hatalmas, marcona legény Vasbivaly, nem mert nemet mondani, hanem 
csak így felelt:

– Bor ugyan nincs erre semerre, de ételt azt adhatok.

– Adjál is, mégpedig jó sokat, mert igen rágja a gyomrom már az a fránya éhség!

– Felteszek egy mérő rizst, elég lesz?

– Tegyél csak fel hárommal!

Ment  az  asszony a  konyhába,  tüzet  rakott,  aztán  megmosta  a  rizst  a  pataknál,  s  nekiállt  a 
főzésnek. Vasbivaly meg befordult a ház mögé a hegyoldalba, hogy elvégezze dolgát. Egyszer csak 
látja, hogy a hegy felől egy ember tart nagy sebesen a ház felé. A ház mögé húzódott hát, hogy 
elrejtőzzék előle. Az asszony épp indult volna fel a hegyre, hogy egy kis zöldséget szedjen össze, s  
már nyitotta is az ajtót, de épp az emberbe ütközött:

– Hol tekeregtél mostanáig? – förmedt rá meglepetten.

– Kis híján úgy esett, hogy nem láttál volna többet, asszony! – lihegte az ember. – Ne gondold 
azért,  hogy megbántam volna! Kimentem, tudod, abban a reményben, hogy majd csak jön arra 
valami magányos utas. Vártam fél hónapja már, csak nem sikerült a vásár! Ma aztán fogtam volna 
egyet; de mit gondolsz, hogy kit? Hát az igazi Fekete Forgószél került az utamba! Hogy éppen abba 
az öszvérbe kellett belébotlanom! Hogy is bírhattam volna vele? Ledöfött a lándzsájával, a földre 
terített, s már meg akart ölni, amikor azt hazudtam neki, hogy kilencven éves öreganyám van itthon, 



ha megöl, az is éhen hal. A szamár elhitte, meg is kegyelmezett nekem, de még pénzt is adott, hogy 
kezdjek más mesterséget, amivel eltarthatom szegény anyámat. Tartottam tőle, hogy még feleszmél, 
s  utánam ront,  ezért  az  erdőnek  kerültem,  pihentem egyet  egy jó  csendes  helyen,  s  a  hegyen 
keresztül jöttem haza.

– Ne olyan hangosan! – intette az asszony. – Egy nagy szál fekete legény van itt éppen a házban! 
Enni kért tőlem: nem ő az? Ott ül most az ajtó előtt. Eredj, és lesd meg: ha ő az, menj, szerezz  
bódítószert, majd az ételébe keverjük, s aztán, ha elbódult, csak elbírunk vele. A pénzét elszedjük, 
őt  magát  meg  bevisszük  a  kerületbe!  Kapunk  is  érte  valamit,  jobb  lesz,  mint  ez  a  nyomorult 
útonállás!

„Ez  az  arcátlan  bitang!  –  dörmögte  magában  mérgesen  Vasbivaly.  –  Pénzt  adtam  neki, 
meghagytam  az  életét  is,  s  most  még  ő  törne  az  én  életemre?  Ezt  már  aztán  nem  állja  a 
természetem!” Rohant a ház ajtajához. A másik éppen nyitotta volna, de Vasbivaly megragadta őt. 
Az asszony persze, ennek láttára, ijedten menekült ki a másik ajtón. Fekete Forgószél a földre dobta 
foglyát, kirántotta kardját, s lecsapta a fejét. Aztán berohant a házba, hogy elfogja az asszonyt is, de 
azt már nem találta sehol. Visszament hát a házba, s összeszedte, amit talált. Nem volt ott csak két 
bambuszkosár  régi  ruhákkal,  a  fenekén  pár  darab  ezüst  meg  hajtű,  ezeket  magához  vette. 
Visszavette pénzét a halott útonállótól is, s begyömöszölte batyujába. Aztán a konyhába ment, hogy 
megnézze, megfőtt-e mára rizs. Illatozott is már a főtt rizs pompásan, csak épp nem volt hozzá se 
zöldség, se semmi. Telemerte evőcsészéjét, s falatozni kezdett, amikor egyszerre elnevette magát:

„De bolond is  vagyok! – gondolta magában.  – Itt  van előttem a jó friss  pecsenye,  miért  ne 
ehetném belőle!” Előhúzta kését, s lekanyarított két jó darabot a megölt rabló combjából, megmosta 
egy kicsit, megsütötte a parázson, befalatozta jóízűen. Amikor jóllakott, a holttestet bevitte a házba, 
tüzet vetett a szalmatetőre, s odábbállt.

Nyugatra  hajlott  már  a  nap,  amikor  megérkezett  szülőfalujába,  Tungtientungba.  Benyitott  a 
házuk ajtaján, s belépett:

– Ki az? – hallotta bentről anyja szavát. Közelebb ment, s akkor látta, hogy anyja vak már mind a 
két szemére, csak ott ül az ágyán, s nagyban imádkozik.

– Én vagyok, anyám, a fiad, Vasbivaly! – kiáltotta. – Megjöttem!

– Olyan sok ideje már, hogy elmentél, fiacskám – mondta az öregasszony –, volt-e nyugovásod 
valahol ezalatt? A bátyád az béres most is, egy kis ennivalót, ezt-azt hoz ugyan néha, de nem tud ő  
engem tartani! Annyit keseregtem utánad, hogy kisírtam a két szemem, bele is vakultam. Hát te 
hogy s mint élsz?

„Ha megvallom, hogy Liangsanban vagyok szegénylegény –ötlött Vasbivaly eszébe –, nem fog 
velem jönni. Hazudnom kell valamit.”

–  Hivatalbéli  ember  lettem  –  mondta  büszkén  fennszóval  –,  azért  jöttem,  hogy  elvigyelek 
magammal.

– Jaj, de jó lesz! – örvendezett az öregasszony. – De hogy tudsz elvinni?

–  Majd a hátamra veszlek, édesanyám – biztatta Vasbivaly aztán találunk majd taligát, kordét, 
azon viszlek.

– Várjuk meg azért a bátyádat – mondta édesanyja –, tanácskozzuk meg vele.

– Mit várjunk rá? – morgott Vasbivaly. – Viszlek magammal, s gyerünk.



Már éppen indult is volna, amikor bátyja lépett be egy fazék rizzsel.

– Sok éve nem láttalak, bátyám! – borult le előtte.

– Minek jöttél haza? – mondta mogorván a bátyja. – Megint csak bajba keversz!

–  Vasbivaly már hivatalbéli  ember lett  – örvendezett  édesanyjuk –, azért  jött,  hogy elvigyen 
magával!

–  Ne  higgy,  anyám,  az  ő  szellentéseinek!  –  fakadt  ki  dühösen  az  idősebb  fiú.  –  Amikor 
agyonverte azt az embert,  nekem kalodát raktak a nyakamba, láncra vertek, ezer meg ezer kínt 
álltam ki miatta!  Most meg azt hallottam, hogy a liangsani betyárokkal állt  össze,  vesztőhelyet 
rohant  meg,  feldúlta  Csiangcsout,  rabló  lett  belőle!  Már  meg  is  jött  a  körözőlevele,  hogy  az 
illetőségi  helyén  ejtsék  foglyul  a  családtagjait!  Már  be  is  akartak  vinni  a  hatóságra,  amikor  a 
gazdám, aki tehetős ember, kimagyarázta helyettem a mandarinnak, mondván: „Ennek az öccse már 
jó tíz éve nem tudni, hova lett,  haza se jött azóta! Biztosan valaki hasonló nevű vezette félre a 
hatóságot,  hogy idevaló!” Így tudtam csak szabadulni,  meg az ő pénzén! A körözőlevélen meg 
háromezer  köteg  pénz  van  kitűzve  a  fejére!  Hogy  nem  tudtál  megdögölni,  hanem  beállítasz 
mihozzánk, hogy összevissza hazudozzál!

–  Ne haragudj,  bátyám! – kérlelte  Vasbivaly.  – Gyere velünk te  is  fel  hozzánk a hegyre,  jó 
életünk lesz.

Nagyon megharagudott a bátyja erre a beszédre. Neki is ment volna, de látta, hogy nem bír vele, 
ezért csak a fazekat vágta földhöz nagy mérgében, s kirohant a házból.

„Ez most  azért  megy,  hogy feljelentsen  –  gondolta  Vasbivaly –,  s  jönnek is  mindjárt,  hogy 
megfogjanak! Akár bírok velük, akár nem, csak jobb lesz, ha máris odábbállunk. Bátyám nem látott  
még nagy pénzt soha életében: ide teszek neki az ágyra vagy ötven ezüstöt. Ha hazajő s meglátja, 
biztosan nem jön utánunk.”

Úgy is tett, ahogy elgondolta, aztán szólította anyját:

– Kapaszkodj a hátamra, anyám, megyünk!

– Hová mennénk, fiacskám? – siránkozott az öregasszony.

– Ne kérdezd, gyere csak, jó lesz! Viszlek én téged, nem lesz semmi baj! – Fel is kapta anyját a 
hátára, fogta a lándzsáját, s nekieredt az útnak.

A bátyja közben szaladt a gazdájához, s jelentette neki a dolgot. Maga mellé is vett nyomban 
vagy tíz szolgalegényt, s rohantak vissza a házhoz. Ahogy azonban odaért, nem látta már se öccsét, 
se anyját sehol, csak az ágyon a nagy pénzt.

„Vasbivaly hagyta itt! – ötlött az eszébe. – De hova juthat el a hátán anyánkkal? Biztosan vele 
vannak a liangsaniak is: ha űzőbe veszem, még végeznek velem! Hadd menjenek csak! Ott biztosan 
jó sora lesz anyánknak” – gondolta. A többiek is, hogy nem látták sehol Fekete Forgószélt, nem 
tudták mihez kezdjenek. A bátyja hozzájuk fordult:

–  Elvihette magával anyánkat a hátán – mondta –, nem tudom, melyik úton mehetett. Sok az 
ösvény errefelé, nem érjük már utol!

Látták az emberek, hogy ő se tud semmit, hazaszéledtek hát. Vasbivaly meg közben, félve, hogy 
üldözőbe veszik, nekieredt anyjával a hátán a legvadabb hegyi ösvényeknek. Mikor beesteledett, 



egy hágó alá értek. Anyja nem látott, azt se tudta, nappal van-e vagy éjjel, a fia azonban megismerte 
a  helyet:  a  Csinling  hágónál  voltak,  szállást  nem  találhattak  volna  már,  csak  a  hágón  túl. 
Kapaszkodott hát fel a hágón a csillagok fényében, a hold sugaránál.

– Fiacskám – szólalt meg egyszerre édesanyja –, nincs itt víz valahol? Nagyon ihatnám!

– Várj még, anyám kérlelte Vasbivaly –, amíg átérünk a hágón, ott szállást is találunk, enni is 
kapunk.

–  Csak egy kis száraz ételt ettem ma – panaszkodott az öregasszony –, úgy kiszáradt a szám, 
hogy már nem állhatom!

– Nekem is már majdnem szikrát vet a torkom – felelte Vasbivaly. – De várj csak addig, amíg a 
hágóig felviszlek, ott majd keresek vizet neked.

– Megöl a szomjúság, fiacskám! – kesergett az öregasszony. – Segíts rajtam!

– Én se bírom már tovább! – állt meg lihegve Vasbivaly. A hágó oldalán, fenyőfák tövében, egy 
nagy szürke kő állt, letette oda édesanyját, melléje támasztotta lándzsáját, s odaszólt neki:

Ülj  csak  le  itt  türelemmel,  hozok  én  neked  mindjárt  vizet.  Hallotta,  hogy  patak  csobog 
valamerre, elindult hát a hang után az éjszakában. Két hegyet is megkerült, mire a vízhez ért. Jót 
ivott belőle, de aztán eszébe jutott:

– Miben vigyek vizet anyámnak?

Felállt a vízpartról és körülnézett. Fenn az egyik hegy tetején egy kis templomot pillantott meg.

– Remek! – kiáltott fel, azzal indákba, ágakba kapaszkodva, nekivágott egyenest a hegynek, fel a 
templomocska felé. Ahogy odaért, belökte az ajtót: a szecsoui szent temploma volt, nem állt előtte, 
csak egy kőmedence a füstölőknek. Vasbivaly megfogta, hogy felemelje, hát egybe volt faragva a 
talapzatával, próbálta szétszedni, de nem mozdult sehogy se. Utoljára megmérgesedett, odaverte a 
talapzatát  a  templom lépcsőjéhez,  levált  az  menten,  s  kezében  maradt  a  medence.  Sietett  vele 
gyorsan  a  patakhoz,  kimosta  szépen,  ki  is  törülgette  fűcsomókkal,  aztán  telemerte  vízzel,  s 
megindult visszafelé. Nagy keservesen kapaszkodott  vissza oda, ahol anyját  hagyta,  de ahogy a 
kőhöz ért, nem látta már az anyját sehol, csak lándzsája állt ott a földbe szúrva. Kiáltozni kezdett,  
hívta anyját, hogy jöjjön, igyék, de nem látta nyomát se sehol. Megdöbbenve dobta le a medencét, s  
körüljáratta  szemét a holdfényes éjszakában,  de most  se látta  sehol.  Körüljárta a helyet,  s  íme, 
egyszerre csak vérnyomokat pillantott meg a fűben. Megborzongott egész testében, de ment egyre 
csak a vérnyomok után. Egyszer csak egy barlanghoz érkezett: a barlang szájánál két tigriskölyök 
nyalogatott egy embercombot.

„Azért jöttem vissza Liangsanból – gondolta Vasbivaly remegve –, hogy elhozzam anyámat, s 
hoztam is idáig a hátamon keservesen, azért, hogy ti felfaljátok? Ez az embercomb, amit ezek az 
ocsmány tigrisek tépnek, marcangolnak, nem lehet másé, csak az anyámé!”

Düh lobbant lángra szívében, már nem reszketett többé. Égnek meredt a haja a haragtól, amint 
fogta lándzsáját,  s  belédöfte  egymás után mind a kettőbe.  Megriadtak a  tigriskölykök,  fogaikat 
vicsorgatták, meresztgették karmaikat, s nekirontottak volna, de az egyiket máris halálos döfés érte. 
A másik  megriadva,  iszkolt  be  a  barlangba.  Vasbivaly  utána  eredt,  s  ezt  is  ledöfte.  Azután. 
bemászott a tigrisek barlangjába, s várt csendesen. Jött is csakhamar az anyatigris fogát vicsorgatva, 
karmait meresztve befelé.

– Te faltad fel anyámat, te kegyetlen vadállat! – bődült el Vasbivaly keserű haraggal, s eldobva 



lándzsáját, kardját vonta elő.

Az anyatigris meg, hogy a barlanghoz ért, farkával sepert végig a barlangon előbb, aztán hátsó 
testével  ereszkedett  befelé.  Vasbivaly  a  holdfénynél  jól  látta  mindezt:  farka  alá  vágta  az 
anyatigrisnek a kardot, s lökte bele dühe egész erejével a hasába. Belement a kard markolatostul. 
Ordított az anyatigris, rohant ki a barlangból, ugrott a karddal a testében át a szakadékon. Vasbivaly 
megragadta lándzsáját, s rohant utána. A tigris, hatalmas fájdalmában, eszeveszetten rohant lefelé a 
sziklák közt nyílegyenesen. Vasbivaly már éppen üldözőbe vette volna, amikor vad szél csapta meg 
a fák közül: verte le a száraz levelet a fákról, akár az eső! „Ha felhő kél, jő a sárkány, tigris meg a 
szélnek nyomán” – tartja a mondás. A vad szél nyomában, csillagok fényénél, a hold világánál 
hatalmas  bömböléssel  egy  dühös  szemű,  fehér  homlokú  tigris  ugrott  elő,  egyenesen  neki 
Vasbivalynak. Vasbivaly meg se rettent, vissza se hőkölt, hanem ahogy ugrott a tigris, nekivágta a 
lándzsát, egyenest a torkának. Közelebb aztán nem is merészkedett a fenevad: fájt a sebe nagyon, de 
meg lélegezni  se  tudott  tőle.  Ment  még vagy hat-hét  lépést,  aztán nagyot  bömbölt,  hogy majd 
leszakadt tőle a hegyoldal,  s  holtan rogyott  össze a sziklák között.  Vasbivaly megölvén a négy 
tigrist, fogta lándzsáját, s visszament a barlanghoz, hogy van-e még ott fenevad – de már nem látta 
nyomukat sem. El is törődött az útban, a viaskodásban; felballagott hát a templomhoz, s lefeküdt, 
aludt másnapig. Másnap reggel aztán összeszedte édesanyja csontjait, kendőbe csavarta, s eltemette 
a templom mögött, meggyászolva keserves zokogással.

Az  éhség  s  a  szomjúság  azonban  csakhamar  útra  ösztökélte.  Összeszedte  holmiját,  s  indult 
tovább  lassan  lefelé,  át  a  hágón.  Egyszer  csak  vagy hat-hét  vadász  bukkant  fel  előtte,  nyíllal, 
számszeríjjal felfegyverkezve, amint épp vermet ástak. Mikor megpillantották Vasbivalyt, amint a 
tigrisek vérétől szennyesen feléjük tartott, igen megijedtek, s remegve kérdezték:

–  A hegy istene vagy te,  vándor,  vagy a föld szelleme? Hogy merészelsz egyedül járni itt  a 
hágón?

„Ott a hirdetményen háromezer köteg pénz volt kitűzve a fejemre – gondolta magában Vasbivaly 
–, nem mondhatom meg az igazat! Majd füllentek valamit!” Aztán így szólt:

– Utasember vagyok, anyámmal jöttünk erre tegnap este. Vizet kért, én elmentem, hogy keressek 
neki, s közben széttépték a tigrisek. Én ráleltem a barlangjukra, megöltem előbb a két tigriskölyköt, 
aztán a két öreget. Itt aludtam meg a szecsoui szent templomában, éppen most indultam megint 
útnak.

– Hogy tudtál volna te egymagadban négy tigrist megölni? – kiabálták hitetlenkedve a vadászok. 
– Még Li Cun-hsziao s Ce Lu is csak egyet tudott agyonverni! A két tigriskölyök még hagyján, de a 
két  öreg  az  nem tréfa!  Hányszor  megbotoztak  már  minket  miattuk!  Amióta  megfészkelték  itt 
magukat  vagy négy-öt  hónapja,  nem mert erre  keresztülmenni  senki a hágón! Nem hiszünk mi 
neked, miért akarsz elámítani minket?

–  Nem vagyok én idevalósi – felelte Vasbivaly –, miért hazudoznék nektek? Ha nem hiszitek 
nekem, gyertek velem, majd megmutatom, aztán elvihetitek a dögöket.

– Ha csakugyan így van, akkor nagyon megköszönjük neked – tamáskodtak még a vadászok –, 
mert  az  igen  jó  lenne!  –  Füttyögetni  kezdtek,  s  egy szempillantás  alatt  negyven-ötven  ember 
gyülekezett  össze  köréjük  csáklyákkal,  lándzsákkal,  fütykösökkel,  s  elindultak  Vasbivallyal 
visszafelé. Világos nappal volt már, mire a hegy tetejére értek. A barlangnál már messziről látszott a 
két tigriskölyök hullája, az egyik bent a barlangban, a másik előtte. Ott feküdt az anyatigris is a 
sziklák között holtan, a hímtigris meg a templom előtt hevert. Nagyon örvendeztek a vadászok a 
négy megölt tigris láttán! Összekötözték gyorsan mind a négyet, vállukra kapták, s hívták magukkal 
Vasbivalyt  is  nagy  hálálkodva.  Egy  embert  előreszalajtottak,  hogy  megvigye  a  hírt  a  falu 



elöljárójának s a vadászok fejeinek. Jöttek is azok elébük nagy örvendezéssel, s vezették őket az 
egyik nemzetségfő, Cao úr portájára.

Cao úr kis tisztviselő volt azelőtt, de megvált állásától, s most itt élősködött a falu nyakán. Hol  
innét, hol onnét szerzett pénzt magának, csalta a népeket, rászedte, ahogy tudta. Maga jött most 
elébük, tessékelte be Vasbivalyt a vendégházba, s elkérdezte nagy nyájassággal, hogy s mint esett a 
tigrisek megölése. Vasbivaly elmondta, hogy indult vizet keresni anyjának, s hogy történt aztán a 
dolog. Tátott szájjal hallgatták a falusiak.

– Mi a neved, derék bajnok? – kérdezte Cao úr.

– Csang a családi nevem – füllentette Vasbivaly –, egyéb nevem nincs is, csak a bátor Csangnak 
hívnak.

– Hát bátornak bátor is vagy – dicsérte Cao úr –, különben hogy ölted volna meg ezt a négy fene  
tigrist! – Persze rögtön nagy lakomát rendezett a tiszteletére.

A falu népe, amint meghallotta a négy tigris elejtésének históriáját, tódult mindenfelől Cao úr 
házához, hogy megbámulják a tigriseket. Jöttek a felvégről, az alvégről, férfiak, nők, gyerekek, még 
a hegyek közül is, s lesték, ki volt a tigrisölő hős, akit most Cao úr vendégel. Ott volt a tömegben az 
ál-Fekete Forgószél felesége is. Amikor férjét Vasbivaly megölte, idemenekült a faluba, a szüleihez. 
Ahogy odanyomakodott  ő  is  a  többiekkel,  s  meglátta  Vasbivalyt,  rögtön  felismerte.  Szaladt  is 
gyorsan szüleihez:

– Ez a tigrisölő fekete óriás – mondta nekik nagy ijedten –, ez ölte meg a férjemet, s gyújtotta fel 
házunkat! Ő a Fekete Forgószél Liangsanból.

Szülei szaladtak tüstént az elöljáróhoz.

– Ha ő a Fekete Forgószél – mondta az elöljáró megdöbbenve –, akkor ő az a Li Kuj a hágón 
túlról,  Pajcsangcunból,  aki  agyonvert  hajdan  ott  valakit,  aztán  Csiangcsouba  menekült,  ott  is 
gaztetteket  művelt!  Köröztetik  errefelé  is!  Háromezer  köteg  pénz  van kitűzve  a  fejére!  Szóval 
idemenekült! – Küldte is gyorsan az embereit, hogy nagy titokban hívják át hozzá Cao urat. Cao úr 
valami ürüggyel otthagyta a vendégséget, s sietett az elöljáróhoz.

– Ez a tigrisölő vitéz nem más, mint Li Kuj, a Fekete Forgószél Pajcsangcunból – mondta neki  
az elöljáró –, körözteti a hatóság.

– Meg kellene ezt biztosra tudni – rázta fejét Cao úr. – Ha nem ő az, nem lenne jó zavart kelteni.  
Ha valóban ő, mi sem könnyebb annál,  hogy elfoghassátok, csak attól  félek, baj lesz abból, ha 
tévedtek.

– Megismerte egy asszony, akinek a férjét megölte – mondta az elöljáró. – Enni kért náluk, aztán 
meg akarta gyilkolni mindkettőjüket.

– No, akkor visszamegyek, s leitatjuk – nyugodott meg Cao úr –, aztán közben megkérdezem, be 
akar-e menni a kerületbe felvenni a jutalompénzt a tigrisek megölése fejében, vagy pedig itt akarja-
e megkapni. Ha nem akar elmenni a kerületbe, akkor biztosan ő a Fekete Forgószél. Akkor aztán 
leitatjuk, amíg teljesen le nem részegszik, megkötözzük, s jelentjük a kerületi mandarinnak, hogy 
küldje ki érte az egyik cirkáló-hadnagyot. Így aztán semmi hiba nem eshetik.

– Igazad van – mondta az elöljáró. Vissza is ment Cao úr a lakomához, etette, itatta Vasbivalyt 
sűrű szabadkozások, szerénykedések közepette a silány vendéglátásért.



– Tedd magad kényelembe, vitéz bajnok – nyájaskodott. – Tedd le a batyudat, iszákodat, rakd le 
fegyvereidet, legyél kényelmesen!

– Jó is lesz! – örült meg gyanútlanul Vasbivaly. – A kardomat otthagytam ugyan a tigris hasában, 
nincs is meg, csak a hüvelye. Ha felhasítjátok, adjátok majd vissza.

– Legyél nyugodt, vitéz bajnok – kedveskedett Cao úr. – Van itt nékem egypár jóféle kardom, 
megajándékozlak az egyikkel helyette.

Kényelembe helyezkedett hát Vasbivaly, vendéglátói meg itatták, ahogy csak beléje fért.

–  Elmész-e, vitéz bajnok, a tigrisekkel a kerületbe a jutalompénzért, vagy pedig itt fizessük ki 
neked? – kérdezte nagy ravaszul Cao úr.

–  Utasember vagyok – füllentette Vasbivaly – sietős az utam. Egész véletlenül adódott, hogy 
megöltem ezeket a tigriseket. Nem akarok én bemenni a kerületbe, jó lesz az is, ha ti adtok egy kis 
pénzt. De ha nem tudtok adni, úgy is jó!

–  De már hogy is  bánnánk veled ilyen csúful?  – tiltakozott  Cao úr.  – Összeszedjük a pénzt 
mindjárt itt helyben, s a tigriseket meg magam viszem majd be a mandarin elé!

– Ha valami ruhát is adnátok, az bizony jó volna – vallotta meg Vasbivaly. Hozatott is Cao úr 
mindjárt  új  ruhát  a  magáéból  Vasbivalynak  a  tigrisvérrel  szennyezett  helyett.  Furulyák,  dobok 
szólaltak  meg,  lelkesen  ünnepelte  a  nép  a  tigrisölő  hőst.  Itatták  vele  a  bort  hidegen,  melegen. 
Vasbivaly nem vette észre, mit akarnak. vele, csak nekiesett az italnak. Megfeledkezett Jókorjött 
Eső intelméről is. Nem is telt bele két óra, teljesen elázott, felállni se bírt már. Felkapták, hátravitték 
egy üres szobába, letették egy lócára, kötelet fogtak, jól odakötözték. Aztán szóltak az elöljárónak, 
aki rögvest menesztett egy embert a mandarinhoz a kerületbe. Előhozták a megölt útonálló özvegyét 
is, mint vádlót, megszerkesztették a vádolólevelet is.

Felbolydult az ügytől az egész kerület. Megdöbbenve hallotta a hírt a mandarin is.

–  Hol fogták el Fekete Forgószélt? – kérdezte, elfoglalván hivatali székét. – Lázadó, pártütő, 
nehogy elengedjétek!

– Ott van lefogva a falunkban, Cao úr házánál – felelte a vádló meg a vadászok. – Nem bír vele 
senki, féltünk, hogy megszökik, ezért nem mertük idekísérni.

Hívatta a mandarin azonnal Li Jünt, cirkáló-hadnagyát, s kiadta neki a parancsot:

–  A Csinling hágó alatt,  Cao úr  udvarházában,  elfogták Li  Kujt,  a  Fekete  Forgószélt.  Végy 
magad mellé embereket, s hozd elém szoros őrizettel. Vigyázz rá nagyon, fel ne bolygassa a falut, 
meg ne szökhessék!

Átvette a cirkáló-hadnagy a parancsot, maga mellé szólított harminc markos katonát, s elindultak 
fegyveresen a Csinling hágó felé.

Csinsuj kerületi  székhely kis  helység volt:  nem is  lehetett  volna a dolgot eltitkolni.  Beszélte 
csakhamar már mindenki az utcán:

– Elfogták a csiangcsoui Fekete Forgószélt, most megy érte Li Jün hadnagy!

Eljutott  a  hír  csakhamar  Szárazföldi  Krokodilus  fülébe  is,  aki  éppen  ott  üldögélt  öccse 
kocsmájában. Szaladt is rögtön öccséhez s mondta:



– Fekete Forgószél megint bajba került! Hogy mentsük meg? Jókorjött Eső bátyám tartott is tőle, 
hogy bajba  keveredik,  azért  küldött  engem utána,  hogy vigyázzak rá.  Ha már  elfogták,  s  nem 
szabadítom ki, hogy mehetek haza, vissza a várba? Mit kéne csinálni?

– Nem kell megijedni, bátyám – nyugtatta meg az öccse. –Az igaz, hogy Li Jün nagy vitéz, s ha 
negyven-ötven emberrel  van,  hozzájuk se férhetünk. Mi ketten akármit is csinálunk, velük nem 
bírunk. Ésszel kell itt élni, nem erővel! Li Jün hadnagy nekem igen jó barátom, vívni is tanultam 
tőle.  Volna  is  mód  rá,  hogy  elbánjunk  vele,  csak  itt  nem  tehetjük.  Süttetek  ma  még  vagy 
húszharminc font húst, összeszedünk vagy tíz flaska bort, egy kis bódítószert keverünk belé, aztán 
az ötödik őrség táján elindulunk vele egypár legényemmel, s elébük megyünk az úton. Akkor nagy 
örömmel megkínáljuk őket, hogy ünnepeljük, s amikor elbódultak, kiszabadítjuk a barátodat.

– Igen jó terv! – egyezett bele Szárazföldi Krokodilus. – Nem is szabad késlekednünk, fogjunk 
hozzá mindjárt!

– Csak az van – gondolkozott még az öccse –, hogy Li Jün nemigen iszik. Hamar magához fog 
térni. Aztán meg azt sem tudom, mit kezdjek utána a családommal, ha kiderül a dolog.

– Úgyse érdemes neked, öcsém, itt kocsmároskodnod! – jegyezte meg Szárazföldi Krokodilus. – 
Hozd magaddal a családod is fel a hegyre, s állj közénk! Vékával mérjük mi az aranyat, ezüstöt,  
annyi ruhád lehet, amennyit csak akarsz, vidám ott az élet! Szólj máris két legényednek, fogjanak 
egy kordét, s induljanak az asszonnyal s a holmiddal előre. Majd a tízes mérföldkőnél találkozunk, s 
együtt megyünk fel a hegyre. Én hoztam is magammal egy kis bódítószert: ha Li Jün nem iszik, 
majd szórunk a húsra is belőle, elkábul majd tőle, ne félj! Megmentjük majd Fekete Forgószélt, s 
megyünk együtt haza!

– Jól mondtad, bátyám – helyeselt az öccse. Hívta is mindjárt a legényeit, kordét kerített, ládákba 
rakta holmiját, tetejükbe ültette az asszonyt meg a gyerekeket, s megparancsolta a legényeknek, 
hogy induljanak el. Ő meg a bátyjával ketten megsütötték a húst, fel is szeletelték, elkeverték a 
szerrel, bort is hoztak elő két teherrel, de vagy húsz-harminc evőcsészét is. Szereztek zöldséget is, 
abba is  bódítót raktak,  ha netán nem enne húst valaki.  A két  teher hússal,  borral,  miegymással 
elindult két legény, ők meg pár ládika gyümölcsöt vettek még magukhoz, s a negyedik őrség táján 
nekivágtak a hegyi útnak. Az egyik csendes, elhagyatott helyen leültek aztán, és várták vendégeiket. 
Mire hajnalodni kezdett, hallották is már messziről a gongszót. Szárazföldi Krokodilus kiállt az út 
közepére.

A katonák közben a faluban ettek-ittak egész éjjel, s a negyedik őrséggel közrefogták Vasbivalyt,  
s  megindultak  vele.  Hátuk  mögött  jött  lóháton  a  cirkáló-hadnagy.  Amint  odaértek,  Szárazföldi 
Krokodilus öccse elébük ugrott, s elkiáltotta magát:

–  Micsoda  boldogság,  mesterem!  Elibétek  jöttünk  egy  kis  ajándékkal,  hogy  megerősítsétek 
magatokat  az  útra!  –  Bort  töltött  mindjárt  az  egyik  csészébe,  s  kínálta  vele  erősen  Li  Jünt.  
Szárazföldi Krokodilus húst tálalt, a legények meg a gyümölccsel igyekeztek.

A cirkáló-hadnagy sietve leugrott lováról, s hozzájuk sietett:

– Miért fáradtál ilyen messzire elibénk, kedves öcsém? – szabódott.

–  Ki  akartam  mutatni  neked,  mesterem,  milyen  hűséges  tanítványod  vagyok!  –  hízelgett  a 
kocsmáros. A hadnagy átvette a csészét, de nem ivott.

– Tudtam, hadnagy uram – borult térdre a kocsmáros –, hogy nem szoktál inni, de erre e nagy 
örömre ihatnál egy fél csészével! Ezt már nem tudta Li Jün visszautasítani, belekortyolt a borba.



– Ha nem iszol, akkor egy kis pecsenyét parancsolj, mester – sürgölődött körülötte tanítványa.

– Igen jóllaktunk az éjjel – mentegetőzött a hadnagy –, igazán nem bírok enni.

– Hosszú út áll még előttetek, meg fogtok éhezni! Ha nem ízlik, legalább kóstoljátok meg egy 
kicsit, ne hagyjatok szégyenben! – s már nyújtotta is feléje a legjobb falatokat. Li Jün hadnagy erre 
a nagy vendégszeretetre nem tehetett mást,  mint engednie kellett,  evett  a pecsenyéből.  Kínálták 
aztán sorba a katonákat, a velük jött vadászokat, az elöljárót, családfőket, mindenkit, étellel, itallal. 
Mit törődtek azok, kivált a katonák meg a szolgalegények, hideg-e vagy meleg-e, jó-e vagy nem jó,  
nekiestek az ételnek, italnak. Ahogy a szél fújja szét a felhőt, ahogy a beléhullt virágot sodorja a 
víz, olyan egykettőre elpusztítottak mindent. Vasbivaly csak nézett: megismerte rögtön Szárazföldi 
Krokodilust meg az öccsét, s rögtön megsejtette, hogy valami csel rejlik emögött. Tette hát magát, s 
megszólalt nagy bosszankodva:

– Adjatok már nekem is!

– Mit, te gonosztevő! – rivallt rá Szárazföldi Krokodilus. – Még hogy neked adjunk? Fogd be a 
pofád, te gyilkos fajzat!

–  Gyerünk,  siessünk  tovább!  –  kiáltott  Li  Jün  a  katonáira.  De,  lám,  azok  csak  egymásra 
bámultak, mozdulni se bírtak. Elállt a szavuk, megbénult a lábuk, s sorra elvágódtak az úton.

– Tőrbe csaltak bennünket! – ordította el magát a hadnagy, s már rohant volna előre, amikor neki 
is elnehezedett a lába, szédülni kezdett a feje, megroggyant a térde, s kábultan vágódott el az úton.

–  Ne  fussatok,  fiacskáim!  –  kiáltotta  el  magát  a  két  testvér,  s  előkapván  lándzsájukat, 
nekirontottak  a  lakomában  részt  nem  vett  embereknek  meg  az  őket  kísérő-szájtáti  tömegnek. 
Amelyiket  bírta  a  lába,  az  elszaladt,  de  amelyiket  utolérték,  azt  bizony  leszúrták.  Vasbivaly 
hatalmas ordítással szaggatta szét kötelékeit, s felkapva egy lándzsát, a hadnagynak rohant, hogy 
végezzen vele.

–  Ne  vétkezz!  –  állította  meg  Szárazföldi  Krokodilus  öccse.  –  Az  én  mesterem ő,  igen  jó 
barátom! Fuss csak, menekülj!

–  De már azt a vén öszvér Cao urat agyonvágom, hogy kitöltsem a dühömet rajta! – ordította 
Vasbivaly, s a menekülők nyomába eredve, egykettőre végzett Cao úrral meg az áruló asszonnyal.  
Ledöfte  az  elöljárót  is,  s  felgerjedt  haragjában  szörnyű  pusztítást  művelt  a  vadászok  között, 
nekiesett a katonáknak, úgyhogy menekült előle mindenki eszét vesztve, s csak azt bánták, hogy jó 
szüleik csak két lábbal áldották meg őket annak idején.

– Hagyd már őket békén! – ugrott elébe Szárazföldi Krokodilus, amikor Vasbivaly már a jámbor 
falusi szájtátó seregnek esett volna neki. – Nem bántottak azok téged! – Vasbivaly végre leengedte 
fegyverét, s hamar ruhát rángatott magára a megölt katonákról. Akkor aztán hárman, megragadva 
lándzsájukat, nekieredtek a hegyi ösvénynek.

– Nem lesz ez jó! – állt meg hirtelen útközben Csu Fu, Szárazföldi Krokodilus öccse. – A halálba 
űzzük így mesteremet! Hogy állít be a mandarin elé, ha magához tér? Biztosan utánunk ered majd. 
Menjetek csak előre, majd én itt bevárom. Jó szívvel volt hozzám mindig, barátom volt, de egyenes 
és  hűséges  mindenkihez!  Megvárom,  míg  ideér,  aztán  ráveszem,  hogy álljon  be  közénk,  hadd 
viszonozzam eddigi jóságát, mert különben nagy bajba keveredik!

– Helyesen gondoltad, öcsém – állt meg Szárazföldi Krokodilus is. – Én előresietek a kordéhoz, 
hogy ne késlekedjünk, veled meg itt hagyom Fekete Forgószélt a segítségedre. De ha nem jön, ne 
maradozzatok itt hiába!



Előre is sietett Szárazföldi Krokodilus, Csu Fu meg Fekete Forgószél leültek az út mellett, várták 
a hadnagyot. Egy óra sem telt bele, látták is már, amint jön nagy sietve, s már messziről átkozódik:

– Ne fussatok, lator gazemberek! – rázta lándzsáját.



Fekete Forgószél,  látván,  hogy gonosz a szándéka,  hamar elébe ugrott,  hogy felvegye vele a 
harcot, mert féltette társát. Így történt, s ezután

Két tigrissel gyarapszik a liangsani sereg,
Négyük ünneplésére ott egybesereglenek.

Hogy aztán  hogy küzdött  meg  Fekete  Forgószél  Feketeszemű  Tigrissel,  s  melyikük  maradt 
győztes a viadalban, azt majd más alkalommal halljátok meg.



A NEGYVENHARMADIK FEJEZET

amelyben Bundás Párduc megállítja útján
Bűvös Futárt,

Beteg Vitéz pedig az utcán Halálmegvetővel
találkozik

Ott tartottunk, hogy Fekete Forgószél, lándzsát ragadva, nekirontott Li Jünnek. Összecsaptak ott 
az országúton hatszor vagy hétszer, de nem bírt egyik sem a másikkal.

–  Hallgassatok  rám! – kiáltott  rájuk Csu Fu,  közébük lökve lándzsáját.  –  Hagyjátok  abba a 
viaskodást!

Mindketten leengedték fegyverüket.

–  Hallgass ide mesterem – fordult most Csu Fu Li Jünhöz. – Sokat köszönhetek neked, hogy 
megtanítottál jó szívvel a lándzsával vívásra, fütykösforgatásra. A bátyám a liangsani vitézek közt 
vezérkedik, s szigorú parancsot kapott most Jókorjött Eső vezértől, hogy védje, oltalmazza Fekete 
Forgószél bátyámat. Amikor te elfogtad őt, hogy bekísérd a mandarin elé, hogy állhatott volna ő 
még egyszer vezére elé? Ezért támadtunk rátok. De amikor Fekete Forgószél, élvén az alkalommal, 
neked akart ott rontani, hogy elvegye az életed, én voltam aki nem hagytam, hogy rád emelje a  
kezét. Régóta várunk már itt téged, mert gondoltuk, hogy vissza nem fordulhatsz, csak utánunk 
eredsz,  űzőbe  veszel  minket.  Azért  vártunk  pedig  itt  téged,  mert  megemlékeztem,  mesterem, 
hozzám való sok jóságodról. Tiszta fejű ember vagy te, mesterem, mégse érted? Elvesztetted egy 
csomó katonádat, ráadásul Fekete Forgószélt is elszalasztottad, hogy állhatsz most oda a mandarin 
elé? Ha visszamész, keményen megbüntetnek, s nem lesz, aki segítsen rajtad. Gyere inkább velünk 
fel a hegyre, állj be te is Jókorjött Eső vezér alá! Mit gondolnál erről?

–  Bölcs  öcsém – bökte  ki  Li  Jün hosszas  gondolkodás  után  –,  csak  attól  tartok,  hogy nem 
fogadnának be.

– Hát nem ismered, mesterem, a santungi Jókorjött Eső nagy hírét? – mosolygott Csu Fu. – Ő az, 
aki maga köré gyűjti a négy világtáj jó vitézeit, keresi a bölcseket, felkarolja a vitézeket!

–  Hiába is menekülnék – sóhajtott Li Jün –, ha volna házam is, oda nem futhatnék, hazám is 
lenne,  de benne nem maradhatnék!  Annak örülök csak,  hogy nincs asszonyom, családom, mert 
befogná most a hatóság őket! Nincs mit tegyek, követlek titeket!

– Miért nem mondtad hamarább, bátyám? – örvendett meg nagy mosolyogva Fekete. Forgószél, 
s kezet rázott vele. Valóban, nem is volt Li Jünnek családja, nem is volt így háza, s gondja rá.  
Együtt indultak hát hárman a kordé nyomában. Megörült már nagyon Szárazföldi Krokodilus, amint 
utolérték! Négyesben kísérték aztán tovább a kordét a holmival. Hogy útközben mi történt, arról 
nincs  mit  elbeszélnem,  csakhamar  már  Liangsan  felé  jártak.  Az  úton  találkoztak  Vasfurulyás 
Halhatatlannal s Fehérképű Ifiúrral.

– Kiküldtek vezéreink bennünket – magyarázták, amikor megismerkedtek az újonnan jöttekkel –, 
hogy tudjuk meg, mi van veletek.  Megyünk is vissza, jelenteni nekik – s fordultak már vissza. 
Másnap  már  meg  is  érkezett  mind  a  négy  vitéz  Csu  Fu  háza  népével  a  liangsani  várba,  a  
tanácskozócsarnokba.  Szárazföldi  Krokodilus  bemutatta  Li  Jünt  Toronyhordozónak  s  Jókorjött 
Esőnek, mondván:

– Ez a vitéz itten Csinsuj kerület cirkáló-hadnagya, Li Jün, vitézi nevén Feketeszemű Tigris. – 



Azután öccsét vezette elő, hogy tisztelegjen a vezérek előtt:

– Ez meg az öcsém, Csu Fu, a Mosolygó Tigris.

Összeismerkedtek sorra a régi s az új vitézek. Fekete Forgószél, ahogy tisztelgett Jókorjött Eső 
előtt,  vissza  is  kapta  tőle  két  csatabárdját.  Elmondta,  hogyan  vitte  fel  anyját  a  hágón,  hogyan 
szaggatták szét aztán a tigrisek, s hogyan ölte meg ezért a négy tigrist.  A könnye is kicsordult,  
amikor erre emlékezett. Amikor pedig elmondta az ál-Fekete Forgószéllel való találkozását, nagyot 
mulattak rajta a vezérek.

– Négy fene tigrist ugyan agyonvertél – jegyezte meg nevetve Toronyhordozó s Jókorjött Eső –, 
de hoztál a várba két elevent, ez aztán igazán ünneplésre méltó! – Nagy örömükben a vitézek ökröt 
vágattak, lovat ölettek, nagy lakomát csaptak. Toronyhordozó vezér a két újonnan jöttnek bal felől 
mutatott helyet, Nappaljáró Patkány fölébe helyezve őket.

–  Felvirágzik már a várunk – szólt örvendezve Cselcsillag. –Jönnek a vitézek a négy világtáj 
felől,  mind,  akik  vitézi  hírre  törekednek,  Toronyhordozó  s  Jókorjött  Eső  bátyánk  érdeméből, 
valamennyiünk nagy szerencséjéből. Vissza is kell küldenünk Szárazföldi Krokodilus testvérünket a 
keleti kocsmába, hogy felváltsa a Tábornokot s Fogdmegmajmot. Mosolygó Tigris háza népének 
meg házat  építünk.  Várunk azonban ezenfelül  is  megnagyobbodott,  munkáink meggyarapodtak, 
másként vagyunk már, mint azelőtt: három új fogadót kell már építenünk hírszerzésre s az érkező 
vitézek útbaigazítására; hogy ha a császár sereget küld ellenünk, idejében jelenthessék, s tudjuk, 
hogyan  fogadjuk  őket,  s  jól  felkészülhessünk.  Nyugatra  a  hegytől  szép,  széles  térség  van. 
Odaküldjük  Barlangbúvó  Sárkányt  s  Folyamfordító  Tengerikígyót  tíz-egynéhány  emberrel, 
nyissanak  ott  fogadót.  Nyakazóbírót  a  déli  partra  küldjük  emberekkel,  ott  is  kocsmát  nyitunk, 
Tábornok  öcsénket  meg  az  északi  oldalra.  Vízparti  hűsellővel,  zengő  nyilakkal,  közlekedő 
csónakokkal mindenütt ellátjuk őket, hogy ha sürgős, fontos hadi hír akad, azonnal jelenthessék. A 
hegy alján  hármas  kaputornyot  emelünk a  vár  védelmére,  a  védelmét  Égbemászó fogja ellátni. 
Kijelölt posztját senki sem hagyhatja el. Kilencfarkú Teknőcöt rendeljük a földmunkák vezetésére: 
ásasson csatornákat, hozza rendbe a vízi utakat, erősítse meg Jüance vára falait, építse ki az utakat a 
hegy alatt. Ő paraszti származás, ért jól ehhez a munkához, meg is van szokva benne rég. Bűvös 
Számvetőt  rendeljük  kincstárosnak,  ő  fizeti  majd  ki  a  költségeket,  s  teszi  el  a  jövedelmet;  ha 
ezrével, ha tízezrével van is, azt ő mind számon tudja tartani. Az Isteni Kezű Művész adja majd ki a  
várnépnek s a legénységnek váron belül, váron kívül, hegyen és hegy alatt, a hármas kaputoronynál 
s a vár bejáróinál az igazolóleveleket, a menleveleket, ő veszi számba a legénységet s a vezéreket. 
Jádekarú  Mester  igazolópecsétet  metsz  a  seregnek,  bélyegzőket,  parancstáblákat  készít. 
Fogdmegmajom  vezér  ügyel  fel  a  ruhák,  köntösök,  páncélok,  lobogók,  jelvények  készítésére, 
Feketeszemű  Tigrisé  a  felügyelet  a  vár  új  építkezései  felett.  Vasfurulyás  Halhatatlan  vezeti  a 
hadihajók,  harci  bárkák  építését,  Nappaljáró  Patkány  az  Aranyhomokpart  kikötőjére  ügyel, 
Kurtalábú  Tigris  s  Fehérképű  Ifiúr  pedig  a  Kacsacsőrpartnál  létesített  kikötőt  vigyázza.  Kis 
Feltartóztathatatlan  s  Mosolygó  Tigris  a  vár  készleteit,  élelmét,  pénzét  kezelik,  Kis  Herceg,  s 
Vitézekkel Versengő gondja lesz a tanácskozócsarnok, oda is költöznek mellé, Vaslegyezős vezér a 
lakomák rendezésére ügyel majd.

Megkapta hát mindenki a maga munkáját, s folyt ezután a vigasság három nap. Békésen teltek 
ezután a napok Liangsanban, az emberek, lovak csak a hadi mesterségben gyakorolták magukat, a 
vízi várban a vezérek a hajókázást, vízen járást, vízi harcot tanították embereiknek. Egyszer egy nap 
azonban így szólott Jókorjött Eső Toronyhordozóhoz, Cselcsillaghoz meg a többi vezérhez:

–  Együtt  vagyunk,  fivéreim,  valamennyien,  akik  összeszövetkeztünk,  csak  Felhősárkány 
testvérünk nem tért  vissza még közénk.  Úgy véltem, hogy ha elmegy Csicsouba,  gondoskodott 
anyjáról, s megtalálta mesterét is, a száz nap leteltével majd visszatér, ahogy ígérte. Nem jött hír 
róla, mióta oda van. Csak nem feledkezett meg rólunk? Megkérnélek téged, Bűvös Futár fivérünk, 



eredj el utána, tudd, meg mi van vele, miért nem jött vissza.

Bűvös Futár vállalta is rögtön a küldetést. Nagy örömmel vette ezt Jókorjött Eső.

– Eredj csak sebesen, bölcs öcsém – mondta neki. – Tíz nap alatt hírt is hozhatsz róla,

Bűvös Futár elbúcsúzott  a vezérektől,  s másnap reggel,  adószedőnek öltözve,  útnak is indult 
Csicsou  felé.  Négy  bűvös  képecskét  kötött  a  lábára,  s  elindult  szélsebesen  bűvös  mestersége 
segítségével. Nem evett az úton, csak böjtöset, nem ivott, csak teát. A harmadik nap már Csinsuj  
kerület vidékén járt, s hallotta, ahogy beszélik az emberek: „Megszökött nemrég Fekete Forgószél, 
kárt tett sok emberben, s bajba keverte még Li Jün hadnagyot is, azt se tudni, hová lett azóta, pedig 
keresik őt mindenfelé.” Nagyot nevetett magában rajta, s ment aztán tovább. Egy nap épp úton volt, 
amikor  messziről  egy ember  fordult  be  eléje,  színvas  kopjával  a  kezében.  Olyan  hegye  volt  a 
kopjájának, akár az ecset. Az ember elnézte egy darabig, milyen gyorsasággal száguld Bűvös Futár 
az úton, aztán megállt, s odakiáltott neki:

– Bűvös Futár!

Visszafordult a szóra Bűvös Futár, s jól megnézte magának, ki szólítja. Ott állt a hegy alatt a kis 
ösvényen  egy  nagy  szál  ember:  kerek  fejű,  nagy  fülű,  egyenes  orrú,  szegletes  szájú,  szép 
szemöldökű, messze álló szemű, keskeny derekú, széles vállú.

– Nem találkoztam még veled vitéz – ment oda hozzá. – Honnét tudod hát a nevem?

– Valóban te vagy a Bűvös Futár? – kérdezte sietve a másik, azzal eldobta kopjáját, s leborult a 
földre előtte. Bűvös Futár sietve felsegítette, s viszonozta az üdvözlést, aztán megkérdezte:

– Kit tiszteljek az úrban?

– Jang Lin a nevem, Csangtöfuból. Itt leltem nyugalmam legtöbbször a zöld erdők sűrűjében a 
folyók és tavak vitézei közt mindenki úgy hí csak, hogy Bundás Párduc. Sok hónapja már, hogy 
úton  lévén,  egy  csapszékben  összetalálkoztam  Felhősárkány  mesterrel.  Együtt  ettünk,  ittunk, 
elmondta akkor, hogy nálatok Liangsanban Toronyhordozó és Jókorjött Eső vezérek mint hívják 
magukhoz a bölcseket, toborozzák a vitézeket, milyen bajnokai is az igazságnak. Adott is nekem 
egy levelet, hogy menjek el vele, álljak be közétek. Én azonban nem mertem csak úgy közétek 
rontani.  Felhősárkány  elmondta  azt  is,  hogy  Szárazföldi  Krokodilus  kocsmájához  menjek,  ott 
fogadják az új vitézeket, s hogy a várnak van egy vezére, Taj Cung, a Bűvös Futár, aki csodálatos 
mesterségével  nyolcszáz  mérföldet  is  megfut  egy  nap  alatt.  Amikor  láttam,  bátyám,  milyen 
csodálatos erőtől hajtva száguldasz az úton, rád kiáltottam a neved, de nem is gondoltam volna, 
hogy te vagy. Igen nagy szerencse számomra, hogy így véletlenül összetalálkozhattunk!

– Éppen Felhősárkány mester után küldtek Csicsouba – magyarázta Bűvös Futár –, mert semmi 
hír nem jött róla, amióta elment. Meg kell tudnom, mi van vele, s vissza kell vinnem magammal.

–  Én ugyan nem vagyok odavalósi, de sokszor megfordultam már Csicsou vidékén – mondta 
Bundás Párduc. – Ha nem vetnéd meg, elkísérnélek utadon.

–  Igen nagy boldogság számomra, ha velem jössz: ha aztán megleltük Felhősárkány mestert, 
majd eljössz velünk Liangsanba, akkor se lesz késő.

Igen megörült a barátságnak Bundás Párduc. Meghívta mindjárt Bűvös Futárt a közeli fogadóba, 
s testvériséget esküdött vele, bátyjának fogadta.

Bűvös Futár leoldotta a lábáról a bűvös képeket, s együtt gyalogoltak aztán tovább, míg estére 



egy fogadóhoz nem értek, ahol megszálltak. Bundás Párduc kínálta volna újdonsült bátyját étellel, 
itallal, de Bűvös Futár csak a fejét rázta:

– Bűvös mesterségem gyakorlásakor csak böjtöset ehetem – hárította el. Valami főzelékkel aztán 
jóllaktak, megháltak, másnap korán reggel ettek megint, s indultak tovább. Bundás Párduc azonban 
megszólalt:

– Hogy tartsak veled, bátyám, lépést, ha te előreszáguldasz bűvös mesterségeddel? Nem tudunk 
így együtt menni!

– Jöhet azzal más is – mosolygott Bűvös Futár. – Ezt a két bűvös szentképet a lábadra teszem, 
elmondom a varázsigéket, s ugyanolyan gyorsan haladhatsz, mint én. Ha menni akarsz, mész, s 
megállhatsz, amikor akarsz. Különben bizony csakugyan nem érnél utol!

– De én csak közönséges halandó vagyok – szabódott Bundás Párduc –, földi anyagból vannak a 
csontjaim, nem úgy, mint a te bűvös erejű tested!

– Nem baj az! – legyintett Bűvös Futár. – Ezzel a művészettel mindenki rendelkezhetik, akárcsak 
én! Csak éppen böjtölnöd kell közben!

Elő is vett két bűvös szentképecskét, s Bundás Párduc lábára erősítette. Felkötötte a magáét is, 
aztán  elmondta  a  bűvös  igéket,  felfelé  fújta  szája  leheletét  az  égre,  s  megindultak  mindketten 
könnyedén, sebesen. Ha sietni akartak, siettek, ha meg nem; hát lassan haladtak. Elbeszélgettek 
útközben a folyók és tavak vitézeinek viselt dolgairól, s észre sem vették, mekkora út maradt már 
mögöttük.  A kígyó órájáig mentek,  amikor egy helységhez érkeztek.  Magas hegyek emelkedtek 
négyfelől, az úton meg lóváltó hely állt. Bundás Párduc ismerte a vidéket, meg is mondta Bűvös  
Futárnak:

– Ez a vidék itt a Lóitató Víz, bátyám. – Amint pedig a hegy oldalához értek, gongok szava, harci 
lárma ütötte  meg fülüket,  s  hirtelen  vagy kétszáz betyár  állta  útjukat.  Két  derék vitéz  lovagolt 
élükön. Lándzsát szegezve, messziről kiáltották:

– Álljatok meg, utasok! Honnét jöttök? Hová tartotok? Fizessetek útivámot, de gyorsan, akkor 
megkíméljük az életeteket!

– Nézz csak ide, bátyám – mosolyodott el Bundás Párduc –, hogy bánok el mindjárt ezekkel a 
jómadarakkal! – Azzal megpörgetve kopjáját, nekik rontott. A két vitéz, látván, hogy jön ám nekik 
fenekedve, amint közelebb értek egymáshoz, a főbbik közülük elkiáltotta magát:

– Egyik se mozduljon! Nem te vagy az, Bundás Párduc bátyám?

Bundás Párduc megállt. Akkor ismerte fel csak őket. A főbbik vezér fegyverét emelve, tisztelgett 
előtte, s hívta társát is, hogy köszöntse ő is a jövevényt. Bundás Párduc odahívta Bűvös Futárt is:

– Ismerkedj meg, bátyám – szólt –, két fivéremmel.

– Ki ez a két bajnok? – kérdezte Bűvös Futár. – Honnét ismernek téged?

– Az idősebbik, aki megismert, Kajtiencsün vidékéről, Hsziangjangfuból való, Teng Fej a neve. 
Mivel  veres  a  két  szeme,  úgy nevezik csak,  hogy Tüzesszemű Oroszlán.  Vaslánccal  verekszik, 
hozzá  se  férhet  senki.  Nagy  sereget  gyűjtött  már  magának.  Öt  éve  van  már,  hogy  elváltunk 
egymástól, azóta nem láttam. Ki gondolta volna, hogy most találkozom vele?

– Ki ez a vitéz, Bundás Párduc fivérem? – kérdezte most Tüzesszemű Oroszlán is. – Bizonyára 



nem közönséges ember.

– Nagy erényű bátyám a liangsani vitézek közül való – felelte büszkén Bundás Párduc. – Ó Taj 
Cung, a Bűvös Futár.

–  Csak nem a csiangcsoui főtömlöctartó – álmélkodott a másik –, aki nyolcszáz mérföldet is 
megtesz egy nap bűvös mesterségével?

– Én volnék – szerénykedett Bűvös Futár.

–  Hallottuk már sokat  nagy híredet – tisztelgett  előtte a két vezér  –,  nem is  reméltük,  hogy 
egyszer alkalmunk lesz tisztelt személyed előtt tisztelegnünk.

– Mi a becses neved, jó vitéz? – kérdezte most Bűvös Futár a másiktól.

– Öcsém, Meng Kang, Csentingcsouból való – válaszolt helyette Tüzesszemű Oroszlán. – Nagy 
mester  a  hajóépítésben.  A  császárnak  induló  ritka  virágok  s  drágalátos  kövek  szállításakor 
hajóépítés közben a vezénylő mandarin igen meghajszolta, kegyetlenül büntette, ezért felgerjedve 
haragjában megölte, s elmenekült, hogy a folyók és tavak népének zöld erdeiben találjon magának 
nyugtot. No de rég volt ez már. Magas termete és fehér bőre miatt, hibátlan testénél fogva csak Jáde 
Zászlórúdnak nevezgetik.

Bűvös Futár is nagyon megörült új barátainak, s nagy beszélgetésbe kezdtek a vitézi életről.

– Mióta szövetkeztetek össze, testvéreim?- – kérdezte Bundás Párduc.

–  Több mint egy éve már, az igazat megvallva – felelte Tüzesszemű Oroszlán. – Egy fél éve 
azonban,  nyugatra  innét,  egyenest,  találkoztam egy másik  bátyánkkal,  bizonyos  Pej  Hszüannal. 
Csingcsoui ember. Első írnok volt eredetileg a tartományi hivatalban, kiválóan forgatta a kardot is, 
az ecsetet is. Hűséges, egyenes, igen eszes ember, nem tűr az útjában semmi rendetlenséget, ezért is 
nevezték el Vasképű Tudósnak. Ért a lándzsához s a fütyköshöz is, mesterien járja a kardtáncot, 
bölcsesség,  vitézség  egyaránt  van  benne.  Az  udvarból  azonban  egy  kapzsi,  mohó  mandarint 
neveztek ki a tartományba, aki nem tűrhette, s vádat koholván ellene, száműzette megbélyegezve 
Samen szigetére. Amikor erre jöttek, én levágtam a kísérő poroszlókat s kiszabadítottam. Össze is 
gyűjtöttünk  aztán  magunk  köré  vagy  két-háromszáz  embert.  Mivel  Vasképű  Tudós  kiválóan 
verekszik két karddal, s idősebb is nálunk, őt tettük meg várunk urává. Fáradjatok fel hozzánk, 
látogassatok meg.

Hívta is a betyárokat, hogy hozzák elő a vezetéklovakat. Bűvös Futár s Bundás Párduc leoldották 
lábukról  bűvös  szentképeiket,  s  lóra  ülvén,  követték  vendéglátóikat.  Vasképű  Tudósnak  már 
jelentették a vendégek jövetelét. Jött is eléjük a vár kapujába, s fogadta őket nagy nyájassággal. 
Bűvös Futár s Bundás Párduc, észrevevén, hogy valóban milyen szép nagy darab vitéz a vár ura, 
fehér  képű,  testes,  szilárd  tartású,  igen  megörültek  látásán.  Vasképű  Tudós  betessékelte  őket  a 
tanácskozócsarnokba, s amint tisztelegtek egymás előtt, Bűvös Futárt kínálta meg a főhellyel. Utána 
sorban helyet foglalt Bundás Párduc, Vasképű Tudós, Tüzesszemű Oroszlán s Jáde Zászlórúd. Víg 
beszélgetés, harsány zeneszó közt nagy lakomát csaptak. Bűvös Futár lakoma közben elmondotta, 
hogyan gyűjti magához Toronyhordozó és Jókorjött Eső a jó vitézeket, hogyan fogad be mindenkit, 
ki  arra  érdemes,  milyen  nyájas,  kedves,  bőkezű,  nemes  lélek  és  igazságos  mindkettő;  hogyan 
szövetkezik a  sok jó vitéz  Liangsanban szívvel-lélekkel,  milyen szép,  tágas  hely is  a  liangsani 
mocsár vidéke. Hogy micsoda erősség a közepén Jüance vára, hogyan veszi körül mind a négy 
oldaláról a végtelen víz,  mennyi  ott  a ló,  a sereg,  s  oda se néznek neki,  ha a császári  seregek 
közelednek – mondta mindhármuknak, ahogy bírta szóval.

–  Itt  volna  a  mi  várunk  is  –  felelte  vissza  Vasképű  Tudós  –,  van  vagy háromszáz  lovunk, 



holmink,  vagyonunk vagy tíz-egynéhány szekérrel,  élelmünk,  takarmányunk nem is számítva,  s 
négyötszáz  fiacskánk,  katonánk.  Ha nem vetnéd meg szegénységünket,  nagy erényű bátyánk,  s 
beajánlanál minket a ti váratokba, hogy közétek állnánk, segélyetekre lehetnénk mi is csekélyke 
erőnkkel. Mi volna efelől tisztelt véleményed?

– Toronyhordozó vezér s Jókorjött Eső elfogadnak titeket s jószágotokat jó szívvel, másra sem 
gondolva – felelt nagy örömmel Bűvös Futár. – Még több vezér lesz majd, ki segíti egymást, mint a  
szép  brokáton  a  hímzett  virágok  mellett  az  új  hímzés,  úgy álltok  majd  ti  is  miközöttünk.  Ha 
szándékotok van rá, szedelőzködjetek fel, s várjátok meg, míg Bundás Párduccal megjárjuk Csicsou 
vidékét, hogy elhozzuk magunkkal Felhősárkány mestert, s aztán majd együtt, császári seregnek 
öltözködve, egy éjjel útnak indulhatunk.

Megörültek ennek a vitézek mind. Amikor már jól benne voltak a mulatozásban, leköltöztek a 
hegy  mögé,  a  vízpartra,  hogy  elgyönyörködve  a  Lóitató  Víz  szépséges  vidékében,  tovább 
iddogáljanak.

– Gyönyörű hegyek, gyönyörű a víz is! – áradozott Bűvös Futár. – Igazán felséges látvány! Hogy 
kerültetek ide?'

–Egynémely ügyefogyott fickó kezén volt ez a hely eleinte – felelt Tüzesszemű Oroszlán –, de 
aztán elzavartuk őket, s a miénk lett. – Nagyot mulatott ezen a sok vitéz. Iddogálás közben Vasképű 
Tudós eljárta előttük a kardtáncot is. Bűvös Futár nem győzte eleget dicsérni kiváló művészetét. 
Estére kelve lepihentek, másnap reggel pedig Bűvös Futár s Bundás Párduc indultak már tovább. A 
három vezér  marasztalta  volna  őket,  de  menniük  kellett.  Lekísérték  őket  a  hegy  aljáig,  aztán 
visszamentek, készültek ők is az útra, Liangsanba.

Bűvös Futár meg Bundás Párduc pedig folytatta útját. Nappal mentek, éjjelre megháltak mindig 
valahol. El is értek csakhamar Csicsou vidékére, s megszálltak egy fogadóban.

–  Bátyám  –  jutott  eszébe  Bundás  Párducnak  –,  azt  gondolom,  hogy  Felhősárkány  mester, 
mivelhogy a Tao titkait tanulja, a hegyek közt lesz valahol az erdőben, nemigen lakik a városban.

–  Igazad van – mondta Bűvös Futár.  Mentek is  ki  a  városból,  s  kérdezősködtek mindenfelé 
barátjuk után,  de nem tudott  róla  senki.  Másnap még messzebbre mentek,  a  távoli  falvakba és 
vásárhelyekre,  de ott  sem tudtak róla.  Mit  tehettek mást,  visszatértek fogadójukba.  A harmadik 
reggel így szólt Bűvös Futár:

–  Talán mégiscsak ismeri a városban valaki? – Nekiindultak hát az utcáknak. De aki öreget, 
felnőttet kérdeztek, egyik sem ismerte, csak azt mondták, hogy kinn lakhatik talán a városon kívül a 
híres hegyen, a kolostorban.

Éppen az egyik főúton mentek végig, amikor hallották, hogy messze valahol nagy dobszóval, 
zenével  jön  valaki.  Megálltak  és  nézték.  Két  porkolábot  pillantottak  meg  csakhamar,  az  egyik 
megrakodva  mindenféle  ajándékkal,  melyet  virágos  veres  selyembe csomagoltak,  a  másik  meg 
rengeteg vég tarka selymet cipelve. Mögöttük kék selyemernyő alatt a hóhér vonult. Hatalmas, szép 
darab ember volt. Ruhája alól kivillogó bőre kéklett véges-végig a tetoválástól, akár az indigó, busa 
szemöldökei a hajáig értek, két főnix-szeme az égre pillantott. Sápadt sárga volt az arca bőre, itt-ott  
már  ütközött  bajusza,  szakálla.  Honani  ember  volt  a  hóhér,  Jang  Hsziungnak  hívták.  Egy 
nagybátyjával került ide, aki Csicsou mandarinja lett. Mikor aztán később új mandarin jött a bátyja 
helyébe,  az  ismervén  őt,  megtette  főtömlöctartónak  és  főhóhérnak,  nyakazómesternek.  Derék 
vitézsége s arca sápadtsága miatt Beteg Vitéznek nevezték el a népek. Ahogy ott vonult Beteg Vitéz, 
háta  mögött  egy porkoláb  hozta  ördögfejes  nyakazópallosát.  Épp  egy kivégzésről  tért  vissza  a 
piactérről,  a vesztőhelyről,  s  az ajándékokat  vitte  haza,  amikkel  barátai,  ismerősei  elhalmozták. 



Bűvös Futár  s  Bundás Párduc csak nézték.  Az utca végénél  nagy sokaság állta  útját,  és borral 
kínálta. Az egyik mellékutcából azonban hirtelen hét-nyolc katona tört magának utat, élükön egy 
bizonyos  Csang  Pao,  a  Birkarugdosó.  Birkarugdosó  a  csicsoui  helyőrség  katonája  volt,  de 
mindegyre csak naplopó élősdiekkel, ingyenélőkkel járkált együtt hol a városban, hol a városon 
kívül, akármit csinált is vele a tisztje meg a hatóság, csak nem változott meg. Mivelhogy Beteg 
Vitéz jövevény volt csak Csicsouban, nem odavalósi, és mindenki félt tőle, ő azért is meg akarta  
mutatni,  hogy  nem  tart  tőle  semennyire  sem.  Most  is,  mikor  látta,  miképpen  vonul  haza 
ajándékokkal megrakodva, összeszedett néhány lókötőt, s mikor már jól berúgtak, elindultak, hogy 
Beteg  Vitézt  majd jól  megbosszantják.  Amint  látták,  hogy a tömeg itallal  kínálja  Beteg  Vitézt, 
Birkarugdosó szétlökdöste a tömeget, s odafurakodott a hóhér elé:

– Alázatos tiszteletem, hóhér uram! – köszöntötte kihívóan.

– Igyál, bátyám! – kínálta Beteg Vitéz.

– Nem inni akarok én – kötekedett Birkarugdosó. – Adjon nekem vagy száz köteg pénzt.

– Ismerlek ugyan téged, bátyám – felelte jámborul Beteg Vitéz –, de pénzbeli ügyekben nem volt 
még kapcsolatunk, miért kérsz hát épp tőlem?

– Mit? – üvöltötte Birkarugdosó. – Kicsaltad a néptől ezt a sok drága holmit, de pénzt azt nem 
adnál?

–  Szívességből  kaptam  ezt  mind  az  emberektől  –  felelte  higgadtan  Beteg  Vitéz  –,  hogy 
mondhatod azt, hogy a néptől csaltam ki? Ne kötekedj velem! Van nekem szavam a katonaságnál is, 
ahová tartozol!

Birkarugdosó nem is válaszolt, hanem odakiáltotta a cimboráit, hogy ragadják el az ajándékokat.

– Arcátlan pimasz! – kiáltotta dühösen Beteg Vitéz, s nekik akart menni, hogy visszaszerezze, de 
Birkarugdosó mellbe vágta s megragadta, két lókötő meg ráugrott hátulról, s lefogta a kezét. Nagy 
verekedés támadt, a porkolábok megszaladtak. Beteg Vitézt erősen fogták Birkarugdosó cimborái, 
nem bírt szabadulni, csak magában dühöngött.

Verekedés közben egyszer csak egy öles termetű legény bukkant fel, rőzsével a hátán. Amint 
meglátta, hogy lefogták Beteg Vitézt, s felérte, hogy igazságtalanság, gaz támadás történt, ledobta a 
rőzsét, s a tömegbe vetette magát:

– Mit veritek a tömlöctartó urat? – kiáltotta.

–  Mi  közöd  hozzá,  te  éhenkórász  koldus?  –  bömbölt  rá  dühtől  kikerekedett  szemmel 
Birkarugdosó.  Megharagudott  nagyon a rőzsehordó legény is,  s  úgy fejbe vágta Birkarugdosót, 
hogy csak elvágódott  egész hosszában.  A többi lókötő már nekiment  volna,  de az öles termetű 
legény egyhamar elintézte őket egypár ökölcsapással. Beteg Vitéz végre kiszabadult, s nekilátott ő 
is  derekasan  ellenfelei  elpáholásának.  Járt  az  ökle,  akár  az  orsó,  ahogy  pereg.  A csirkefogók 
csakhamar valamennyien a földön hevertek. Látta már Birkarugdosó is, hogy ennek nem lesz jó 
vége,  feltápászkodott  s  elinalt.  Beteg  Vitéz  dühösen eredt  a  nyomába,  már  csak  azért  is,  mert  
támadója  magával  cipelte  az  elrabolt  ajándékokat  is.  Csakhamar  befordultak  mindketten  egy 
mellékutcába.  Az öles  legény ökle  csak  nem nyughatott,  szétnézett,  hogy még kit  verhet  meg. 
Bűvös Futár s Bundás Párduc, amint látták az egészet, helyeslően állapították meg egymás között:

– Ez aztán a derék vitéz! Ha bajt lát, kardot ránt, s ellátja a gazok baját!

Oda is kiáltottak neki:



– Hagyd már most abba a kedvünkért, derék vitéz! – Karon kapták kétfelől, s betuszkolták az 
egyik mellékutcába. Bundás Párduc vállára kapta a teher rőzsét, Bűvös Futár meg a legényt fogta, s 
meghívták nyájasan, jönne be velük az egyik kocsmába inni egyet. A kocsmában- aztán Bundás 
Párduc letette a rőzsét, s odaült melléjük.

– Köszönöm nektek – hajolt meg előttük a legény –, hogy kimentettetek a bajból.

– Nem vagyunk idevalósiak – mondta Bűvös Futár –, de láttuk, milyen nemes lélekkel keltél az 
igazság pártjára, s attól tartottunk, hogy még túl nagyot talál sújtani az öklöd, s kárt tehetsz valaki 
életében,  ezért  vonszoltunk  ki  onnét.  Hadd  kínáljunk  meg  egypár  csésze  borral  találkozásunk 
örömére, s kössünk szövetséget.

– Nagy dolog már az is – szabódott a legény –, hogy segítségemre siettetek, s megmentettetek a 
bajtól, de hogy borral kínáljatok, az már igazán nem illendő.

–  A négy tenger között testvérek vagyunk mindahányan – idézte a mondást Bundás Párduc. – 
Hogy mondhatsz ilyet? Ülj csak le.

Hívatták a fogadóst. Bundás Párduc kitett eléje egy ezüstöt, s azt mondta:

–  Ne fáraszd magad a kérdezősködéssel. Ami étel van, csak hozzad, eszünk, iszunk, a végén 
majd elszámolunk.

Vitte is a fogadós az ezüstöt, s hozta a bort, zöldséget, gyümölcsöt. Iddogálni kezdtek.

– Hogy hívnak, vitéz bajnok? – kérdezte közben Bűvös Futár. – 'Hová valósi vagy?

–  Si Hsziu a nevem – felelte a legény –, Csinling vidékéről, Csienkangból jöttem. Süvölvény 
korom  óta,  tanulom  a  lándzsavívást,  fütykösforgatást.  Egész  álló  életemben  ragaszkodtam  az 
igazsághoz; s ha valami gazságra akadtam utamban, rögtön segítségére is siettem a bajbajutottnak. 
Ezért  is  neveztek  el  Halálmegvetőnek,  Nagybátyámmal  jártam  a  vidéket,  birkával,  lóval 
kereskedtünk;  de  útközben egyszer  nagybátyám meghalt,  a  pénz  meg elfogyott,  haza  már  nem 
juthattam, idekeveredtem hát Csicsouba, s rőzsét árulok, abból élek. Szívemből köszönöm, hogy 
véletek megismerkedtem.

–  Egy  kis  dolgunk  lenne  itten  –  mondta  óvatosan  Bűvös  Futár  –,  azért  jöttünk  ide,  így 
találkoztunk,  vitéz  bajnok,  nagy vitézségeddel.  De  rőzseszedéssel  hírt,  nevet  hogy szerezhetsz 
magadnak? Nem lenne jobb, ha elmennél a folyók és tavak vitézei közé, s vígan élnéd le hátralevő 
életedet?

– Nincs énbennem semmi különös ügyesség – szégyenkezett Halálmegvető –, csak a lándzsához 
meg a fütyköshöz értek valamicskét. Hogy is juthatnék én annyira!

– Nem is járnak bizony igaz idők felettünk! – sóhajtott Bűvös Futár. – Nem lát most tisztán a 
császár bölcs, tekintete, a sok gaz, áruló miniszter is mind elállja a becsületes ember útját! Van némi 
ismeretségem, szólhatnék, hogy beállhass Liangsanba, Szung Kung-ming seregébe: vékával mérik 
ott az aranyat, ezüstöt, azt mondják, válogathatsz a szebbnél szebb köntösök között is! Ha majd 
pedig kegyelmet ad nekik a császár, s harcba, hívja őket az ellenség ellen, valamennyien főtisztek 
lesznek!

– Ha mennék is – sóhajtott Halálmegvető –, nincs az a kapu, amin én bejussak!

– Beajánlhatlak, ha menni akarnál! – kecsegtette Bűvös Futár.



– Ha szabad kérdeznem, kik vagytok? – kérdezte meglepődve Halálmegvető.

– Taj Cung a nevem – felelte Bűvös Futár –, az öcsémé meg Jang Lin.

–  Sokat hallottam a folyók és tavak népétől Bűvös Futárról, a csiangcsoui főtömlöctartóról – 
kérdezte a legény áhítattal. – Te vagy az?

– Bizony én – mosolygott Bűvös Futár. Azzal odaszólt Bundás Párducnak, hogy vegyen elő tíz 
ezüstöt, s átadta Halálmegvetőnek. A legény nem is akarta elfogadni, hosszas vonakodás után tette 
csak el. Amint megtudta, hogy egy liangsani híres vitézzel ül szemben, ki akarta már neki mondani 
szíve  gondolatát,  hogy  igen  szívesen  közéjük  állna,  amikor  kívülről  hirtelen  kérdezősködés, 
tudakozódás hangja ütötte meg fülüket. Odanéztek mind a hárman, hát Beteg Vitéz jött be vagy 
húsz fogdmeggel a nyomában. Bűvös Futár s Bundás Párduc, látván a sok embert, igen megrettent, 
s felhasználván a sok ember okozta kavarodást, gyorsan elsiettek a fogadóból.

– Hová tartasz, tömlöctartó uram? – állt fel tisztelettel a magára maradt Halálmegvető.

–  Hogy hol nem kerestelek már, fivérem! – lelkendezett Beteg Vitéz. – Te meg itt iddogálsz! 
Köszönöm  néked  tiszta  szívemből,  hogy  megszabadítottál  a  gazemberek  keze  közül,  hogy 
végigverhettem rajtuk. Ahogy azt a bitangot kergettem a zsákmányával, szem elől tévesztettelek. 
Ezek a fivéreim, amikor meghallották, hogy verekszem, a segítségemre jöttek, s visszaszerezték az 
elrabolt  holmit,  csak  téged  nem találtunk  sehol.  Végre  aztán  megmondta  valaki,  hogy ebbe  a 
kocsmába hozott be két idegen.

–  Valóban ide hívott meg két utasember egy kis iddogálásra – vallotta Halálmegvető –, aztán 
elbeszélgettünk. Nem is gondoltam, hogy keresel, tömlöctartó uram.

–  Hogy  hívnak,  barátom?  –  kérdezte  nagy  örömmel  Beteg  Vitéz,  hogy  végre  megtalálta 
megmentőjét. – Hová valósi vagy? Hogy kerültél ide?

Halálmegvető elmondta sorsát, hogy miként került ide, s miből él.

– De hová lett a két idegen? – csodálkozott a tömlöctartó.

–  Mikor  látták,  hogy  bejössz  a  sok  emberrel  –  magyarázta  Halálmegvető  –,  csak  azt 
gondolhatták, hogy verekedés készül, azért odábbálltak.

– No, akkor hívassuk a fogadóst, hozzon két flaska bort! – rendelkezett Beteg Vitéz. – Három 
csészével mindegyikőtöknek! – fordult a fogdmegekhez. – Igyátok meg egészséggel, aztán holnap 
még találkozunk.

A  fogdmegek  kiitták  borukat  s  elszéledtek.  Beteg  Vitéz  meg,  hogy  elmentek,  így  szólt 
Halálmegvetőhöz:

–  Ne tekints engem idegennek, fivérem. Gondolom, nincs itt senki rokonságod, engedd, hogy 
felajánljam, fogadjunk egymásnak testvériséget!

– Mennyi az éveid száma? – kérdezte Halálmegvető nagy örömmel.

– A huszonkilencedikben járok – felelte Beteg Vitéz.

–  Én meg csak huszonnyolc vagyok – mondta a másik. – Foglalj helyet, tömlöctartó uram, s 
fogadd öcséd hódolatát. – Azzal négyszer leborult fogadott bátyja előtt. Beteg Vitéz igen megörült, s 
nagy lakomát rendelt a fogadósnál, mondván: „A mai nap leisszuk magunkat az öcsémmel!”



Javában  iddogáltak;  amikor  Pan  úr,  Beteg  Vitéz  apósa  állított  be  a  fogadóba  vagy  hat-hét 
emberrel.

– Mit keresel itt, apósom-uram? – ugrott fel Beteg Vitéz, amint meglátta.

– Hallottam, hogy verekszel valahol, téged kereslek.

– Hála ennek az öcsémnek – mutatott rá Beteg Vitéz Halálmegvetőre megmenekültem a bajból, s 
úgy eldöngettem Birkarugdosót, hogy azóta még az árnyékától is fél. Most ismertem meg ezt az 
öcsémet a Si családból, s öcsémmé fogadtam.

– Nagyon jól tetted! – helyeselt az após. – No, igyunk akkor egyet!

Borozgatás  közben elnézte  Pan úr,  milyen derék  szép szál  legény vejének fogadott  öccse,  s 
kedvtelve gondolta magában:

„Derék öcsöt  választott  a  vőm magának!  Ez aztán segítségére lesz,  nem mernek majd sehol 
csúfot űzni belőle!”

– Mi volt atyád mestersége, öcsém? – kérdezte aztán Halálmegvetőtől.

– Hentesmester volt a megboldogult – felelte a legény.

– Aztán foglalkoztál te magad is ezzel a mesterséggel?

– A hentesség kenyerén nőttem fel – mosolyodott el Halálmegvető –, hogyne értenék hozzá?

–  Nekem  is  az  a  mesterségem  –  örvendezett  meg  az  após  –  csak  öreg  napjaimra  nem 
folytathatom már. A vőm meg hogy hivatalba lépett, szintén csak otthagyta.

Iddogáltak még egy darabig, aztán fizettek, s elindultak együtt hazafelé. Halálmegvető persze 
hogy otthagyta már a rőzsét mindenestül. Amikor a kapuhoz értek, Beteg Vitéz bekiáltott:

– Jer, asszony, üdvözöld sógorodat!

– Honnét van neked fivéred? – kiáltott ki a felesége az ajtófüggöny mögül.

– Ne kérdezősködj, csak gyere már, s ismerkedjetek meg!

Fellebbent  a  függöny,  s  előlépett  az  asszony.  Mivel  a  hetedik  hónap  hetedikén  született,  a  
Varázsfelhő nevet kapta. Férjnél volt már egyszer egy Vang nevű jegyzőnél itt Csicsouban, de az két 
éve meghalt, s aztán Beteg Vitézhez ment feleségül. Egy éve sem voltak még házasok.

– Foglalj helyet, asszonyom, hadd tisztelegjek előtted – bókolt neki Halálmegvető.

–  Fiatalka  még  a  te  szolgálód  –  nevetett  zavartan  az  asszony  –,  hogy  is  fogadhatnám  el 
tisztelgésedet?

– A mai nap fogadtunk egymásnak testvériséget – mutatta be az új sógort a férj. – Elfogadhatsz 
tőle egy fél tisztelgést legalább, mint sógorasszony!

Halálmegvető,  aranyhegy-mozdító,  jádebszlop-döntő, négy nagy leborulással tisztelgett előtte, 
amit az asszony kettővel viszonzott. Utána bementek a házba, s egy szobát adtak az új sógornak, 
hogy abban lakjék.



Ne is szaporítsuk a szót. Másnap, mikor Beteg Vitéz hivatalába ment, új ruhát, fejkendőt adatott 
új öccsének, elhozatta holmiját is, ami volt, régi szállásáról.

Bűvös Futár meg Bundás Párduc ezalatt, hogy róluk is szóljak, ahogy kimenekültek a fogadóból,  
visszamentek  szállásukra.  Másnap  megint  nekiindultak  Felhősárkány  keresésének,  de  hiába 
keresték  megint  két  napig,  sehol  nem  találták  nyomát,  nem  tudott  róla  senki.  Végül  is  úgy 
döntöttek, hogy hazatérnek. Összeszedték holmijukat, s odahagyva Csicsout, nekivágtak az útnak a 
Lóitató Víz felé.  Ott  már várta  őket  Vasképű Tudós,  Tüzesszemű Oroszlán  s  Jáde Zászlórúd a 
sereggel, valamennyien császári katonaságnak öltözve, s elindultak még az éjjel Liangsan felé. A 
várban  persze  nagy  örömmel  fogadták  a  sereg  gyarapodását  Bűvös  Futár  érdeméből,  s  nagy 
lakomával ünnepelték meg az újonnan jötteket.

Hogy aztán tovább folytassam, Pan úr, az após, megtanácskozta Halálmegvetővel, hogy jó lenne 
neki mészárszéket nyitni.

– Itt a hátsó utcából nyílik egy kis sikátor – mondta Pan úr. – A végében van egy kis üres ház, kút 
is van az udvarán, éppen alkalmas lenne. Mészárszéket nyitnánk ott, s te vezetnéd, öcsém.

Persze hogy nagyon megörült ennek Halálmegvető. Pan úr meg összekereste hajdani segédeit, s 
odahozta őket az új mesternek. Az aztán a segédekkel berendezte szépen a mészárszéket, kékre, 
zöldre  pingált  húsvágó  asztalokkal,  vedrekkel,  mosótálakkal,  fenőkővel,  megfenette  a  késeket, 
karámot  is  kerített  a  disznóknak  az  udvarban,  szerzett  vagy  tíz-egynéhány  disznót,  kövéret,  s 
megnyitotta  a  boltot  egy  szerencsés  napon.  A  szomszédság,  rokonság  mind  meglátogatta, 
teleaggatták a boltot szerencsekívánó piros papírokkal, s ittak vagy két napig az új üzlet örömére. 
Örült az új üzletnek Beteg Vitéz egész családja is, de ezekről nem is mesélek. Telt, múlt az idő, két 
hónap is elszaladt csakhamar, végére ért az ősz, közeledett a tél. Halálmegvető szépen gyarapodott, 
újdonatúj ruhában járt már tetőtől talpig.

Egy nap, már kora hajnalban, elindult Halálmegvető a falvakba, hogy disznót vásároljon. Három 
napig volt oda. Ahogy azonban hazaért, csak látja, hogy zárva a mészárszék. Bement a házba, hát a 
fenőkő, a kések, szerszámok mind elrakva szépen. Jó eszű ember volt Halálmegvető, megértette 
rögtön, mi történt.

„Jól mondják, hogy »nincs ember, kire rá ne unnának, száz napja sincs a nyíló virágnak«; a 
bátyám hivatalba jár, nem ér rá a házi dolgokkal törődni, a sógorasszony biztosan a fülébe tette, 
hogy kiruházkodtam, bemártott előtte. Nem voltam idehaza, hát biztosan eláztatott valaki, gyanúba 
fogtak, s felhagynak a bolttal.  Nem is várom meg, amíg megmondja szóval, megyek én haza a 
falumba. Ugyan hol is találhatni állhatatos szívű embert?” – kesergett magában.

Beterelte a disznókat a karámba, aztán megmosdott, ruhát váltott, összeszedte holmiját, tüzetesen 
megírta az elszámolást a boltról s ment Pan úrhoz. Az öreg éppen csendben borozgatott, hívta őt is, 
hogy tartson vele.

–  Messze  jártál,  öcsém –mondta  neki  –,  biztosan  sok bajlódásod volt,  amíg  hazahajtottad  a 
disznókat.

– Tisztelet, becsület neked, öregapám – mondta Halálmegvető –, itt az elszámolás mindenről. Az 
ég s a föld verjen meg engem, ha egy fikarcnyit is a magam kezére dolgoztam benne!

– Minek mondod ezt, öcsém? – hökkent meg az öreg. – Nem volt itt semmi, baj!

– Nem voltam már otthon vagy hat-hét éve – folytatta a magáét Halálmegvető –, haza szeretnék 
menni, azért hoztam. Búcsút veszek ma este a bátyámtól is, s holnap reggel már megyek is.



– Hű, mekkorát tévedtél öcsém! – nevette el magát harsányan az öreg Pan. – No, maradj csak, 
hallgass ide, majd elmondom! Nem is szólt az öreg sokat, nem csűrte-csavarta a dolgot, s az lett 
belőle, hogy:

Kardját rántotta a háládatos bajnok
S pokolra küldte a hitszegő barátot.

Hogy aztán mit mondott az öreg Pan Halálmegvetőnek, azt majd más alkalommal halljátok meg.



A NEGYVENNEGYEDIK FEJEZET

amelyben Beteg Vitéz, részegségében, csúnyán
szidalmazza Varázsfelhőt,

Halálmegvető meg, cselt vetvén, megöli
Tengermély barátot

Ott tartottunk, hogy Halálmegvető, hazaérkezvén, zárva találta a mészárszéket, ezért ment Pan 
úrhoz, hogy elbúcsúzzon fogadott családjától.

–  Állj  csak meg, öcsém! – kiáltott  rá Pan úr.  – Tudom én, mi jár  az eszedben! Nem, voltál 
idehaza  két  napig,  aztán  hogy  megjöttél,  zárva,  találtad  a  boltot,  ebből  azt  gondoltad,  hogy 
felhagytunk vele, s ezért hagynál itt minket! Még azt se mondom, hogy különösképpen rosszul ment 
a bolt, de ha nem lenne is nyitva, akkor is eltartanánk téged itt magunknál! Megmondom neked az 
igazat: a lányom azelőtt egy Vang nevű jegyzőnél volt férjnél, de az meghalt, a szerencsétlen, ez a 
második  házassága.  Ma  van  a  halála  második  évfordulója,  ezért,  hogy  érdemeket  szerezzünk 
számára a túlvilágon, két napra be kellett zárjuk a mészárszéket. Holnap pedig elhívjuk a papokat a 
Háládatosság Kolostorából, hogy imádkozzanak a lelki üdvéért. Téged kérnénk meg rá, hogy ügyelj 
fel a szertartásnál. Én már öreg vagyok, nem bírom az éjszakázást, ezért kell hogy téged fárasszalak 
vele.

– No ha így mondod – nyugodott meg Halálmegvető –, akkor visszavonom az elhatározásom, s 
maradok még.

– Ne is gyanakodj te, öcsém, ezután se semmire – nyugtatgatta az öreg Pan éljél csak nyugodtan 
nálunk  tovább,  úgy  mint  eddig.  –  Azzal  neki  is  láttak  mind  a  ketten  a  borozgatásnak, 
csemegézésnek.

Jöttek is másnap reggel már a szerzetesek, megrakodva szent könyvekkel. Oltárt rendeztek be a 
házban,  arra  állították  a  Buddha  szobrokat  meg  a  kegyszereket,  dobokat,  csengőket,  illatos 
füstölőket, tarka gyertyákat. A konyhában sütötték, főzték a böjtös ételeket a jámbor papok számára. 
Beteg Vitéz is hazajött a majom órájában, s így szólott Halálmegvetőhöz:

– Ma éjjel benn kell maradnom a hivatalban, öcsém, előbb nem jöhetek, mint holnap reggel, rád 
bízok mindent.

–  Menj  csak  nyugodtan,  bátyám  –  felelte  Halálmegvető  –,  mindent  rendben  elintézek  én 
helyetted.

Beteg Vitéz el is ment, Halálmegvető meg kiült az ajtó elé s vigyázott, hogy rendben menjen 
minden.  Gyönyörű  tiszta  idő  volt.  Egyszer  csak  egy  ifjú  szerzetes  lebbentette  félre  az  ajtó 
függönyét, s mély tisztelettel köszöntötte.

–  Foglalj  helyet,  szentatyám – fogadta udvariasan Halálmegvető.  A szerzetes  nyomában egy 
másik lépett be, két ládikával.

– Öregapám – kiáltott be Halálmegvető Pan úrnak –, szerzetesek jöttek!

Jött is Pan úr nagy sietve a barátok fogadására.

–  Nevelőatyám – szólította meg az öreget a fiatal barát –, miért nem keresed fel sose szerény 
kolostorunkat?



– Amióta megnyitottuk a boltot – szabadkozott az öreg –, egy csepp időm se jutott arra, hogy 
valahova is menjek!

– Egy kis szerény ajándékot hoztam volna boldogult vőd halálának évfordulójára – szerénykedett 
a szerzetes –, egy kis száraztészta, meg fővárosi datolya.

–  Ej!  Miért  pazarolja  ránk,  tisztelendő  atyám,  a  pénzét?  –  szabadkozott  az  öreg,  de  azért 
elfogadta,  s  átadta  Halálmegvetőnek,  hogy  vigye  be  a  házba.  Aztán  teát  hozatott,  leültette  a 
barátokat, s beszélgetni kezdett velük.

Egyszer csak jött le az asszony is az emeletről. Nem volt egészen mély gyászba öltözve, kis  
rizspor is volt az arcán.

–  Ki  hozta  ezt  az  ajándékot,  sógor?  –  kérdezte  Halálmegvetőtől,  amint  meglátta  kezében  a 
ládikákat.

Egy barát van itt, aki nevelőapjának nevezi édesapádat.

–  Aha! Ez a Tengermély barát! Igen jóravaló szerzetes! A Pej családból való, a selyemfonal-
boltban  dolgozott,  de  aztán  elment  barátnak  a  Háládatosság  kolostorába.  A házunk  népéhez 
tartozott,  ezért  tiszteli  atyámat  nevelőapjaként.  Nálam  két  évvel  idősebb,  én  ezért  tisztelendő 
bátyámnak szólítom. A rendben a Tengermély nevet kapta. Hallgasd csak meg majd este, sógor, 
amikor szutrákat énekel, micsoda gyönyörű hangja van!

– Hát szóval így áll a dolog! – hümmögött Halálmegvető, de egy rész gyanú már felkelt benne.  
Az asszony meg sietett, hogy találkozzék a szerzetessel. Halálmegvető hátratett kézzel lassan sétált 
utána, s az ajtófüggönyön keresztül leste, mi történik. Mikor az asszony odaért, a szerzetes felállt, s 
mély tisztelettel üdvözölte.

– Miért pazarlod a pénzed, tisztelendő bátyám? – szólította meg Varázsfelhő.

– Semmiség csak ez, bölcs húgom – szerénykedett Tengermély –, szóra se érdemes.

– Hogy mondhatsz ilyet? Ilyesmit egy szerzetestől nem fogadhatunk el!

– Szerény kolostorunk templomában most avatjuk majd fel a vízben s szárazon holtak szentélyét. 
Meghívnálak, bölcs húgom, az istentiszteletre, csak attól tartok, hogy a főhóhér úr megharagszik.

–  Ugyan,  nem gondol  az  én férjem ilyesmivel!  De anyám,  amikor  halálán  volt,  fogadalmat 
tétetett  velem, s  úgyis  el  kell  mennem előbb-utóbb hozzátok a templomba,  hogy segítségeteket 
kérjem az imádságok elvégzésében.

–  Ez  csak  a  ti  ügyetek,  miért  hozod  szóba?  –  szerénykedett  a  szerzetes.  –  De  ha  már 
megmondtad, segítségedre leszek.

– Imádkozz majd el nekem jó sok szutrát, hogy rendben legyen minden!

A szolgáló  behozta  a  teát.  Varázsfelhő  fogta  a  csészét,  gondosan  letörölgette  a  szélét  egy 
kendővel, s két kézzel nyújtotta át Tengermélynek. A szerzetes átvette a csészét, de közben a két 
szeme állhatatosan csak az asszony két szemébe szegeződött. Az asszony meg mosolygó, bűvölő 
pillantással nézett rá vissza. Eget verő tud lenni olykor a bujaság, szokták mondani: nem kerülte ez 
el Halálmegvető tekintetét sem, s másodszor is gyanút fogott, gondolván magában:

„Nem valami jóféle szerzet ez az asszony! Nehogy a kezem közé kerüljön, mert Beteg Vitéz 



bátyám nevéért  olyat  művelek  vele,  amit  még nem látott!”  Harmadjára  is  elfogta  a  gyanú s  a  
bosszúság,  s  félrelökve az ajtófüggönyt,  berontott  a  szobába.  A szerzetes  sietve letette  a  teát  s 
üdvözölte:

– Foglalj helyet, ifjú uram!

– A sógorom – vágott közbe gyorsan az asszony –, a férjem esküdt testvére.

– Honnét való vagy, ifjú uram? – kérdezte a szerzetes teljes jámborsággal. – Mi a becses neved?

– Én-e? – pattogott zordonan Halálmegvető. – Si Hsziu vagyok Csinlingből! Halálmegvetőnek 
neveznek,  mert  beleártom  magam  mindenki  dolgába,  aztán  odavágok!  Ne  haragudj,  barát,  de 
faragatlan fickó vagyok, nem értek a ceremóniázáshoz!

– Hogy is mernék megharagudni rád, hogy is mernék! – udvariaskodott a szerzetes. – Megyek is, 
hozom a többi szerzetest! S sietett ki az ajtón.

– Aztán gyere hamar, tisztelendő bátyám! – kiáltott utána Varázsfelhő. A barát csak sietett kifelé, 
s nem is felelt, de az asszony azért kikísérte, aztán visszajött, s felment szobájába. Halálmegvető 
meg az ajtó előtt csak lehorgasztotta fejét, s gondolkozott magában, de szívében már felébredt a 
negyedik gyanú is.

Nagy sokára jöttek a templomszolgák, sürögtek-forogtak, gyújtogatták a gyertyákat, lámpásokat, 
füstölőket. Kevés időre aztán megjött Tengermély is a szerzetesekkel. Pan úr Halálmegvetőt küldte 
elébük, hogy fogadja őket. Meg is kínálta őket teával, forró vízzel, aztán megverték a dobokat, 
cintányérokat,  s énekelni kezdték a szent énekeket.  Tengermély egy vele egykorú fiatal  baráttal 
vezette  a  szertartást,  rázták  a  csengőket,  könyörögtek  a  Buddhákhoz,  zengték  a  mennyei  Tan 
dicséretét, s esdekeltek, hogy a megboldogult Vang jegyző úr szülessék újjá mihamarabb a mennyek 
országában. S lám, az asszony is dísztelen ruhában, cicoma nélkül odajárult egy kézi füstölővel az 
oltár elé, s füstölőt égetett Buddha tiszteletére. Tengermély erre még nagyobb nekibuzdulással rázta 
a csengettyűket, s énekelte a bűvös hatású szent imákat, megindító hangon. A sok szerzetes, amint 
látta,  hogy ezek ketten szinte  összedörgölődnek a nagy ájtatosság közepette,  azt  se  tudta,  hova 
legyen zavarában. Mikor aztán a megszentelt papirost is elégették a halott nevével, Halálmegvető 
egy kis böjtös lakomára invitálta a barátokat. Tengermély barát előreengedte a többieket, s a hátuk 
mögött az asszonyra mosolygott, az asszony meg, száját eltakarva, vissza reá: a szemük állandóan 
egymásba villant, úgy küldözgették egymásnak szerelmes vágyaikat a tekintetükkel. Halálmegvető 
ötödszörre is gyanút fogott, s igen elkomorult. A barátok letelepedtek a lakomához, s egypár csésze 
barátoknak járó bort is ittak hozzá, aztán megkapták ájtatoskodásukért a csuhapénzt. Pan úr már 
nem jól érezte magát, aludni ment. A szerzetesek is sorra felálltak már az asztaltól, s mentek vissza, 
hogy tovább ájtatoskodjanak. Halálmegvetőben nagy komorságában feltámadt a gyanú hatodszorra 
is, s gyomorfájást említve ürügyképpen, elvonult ő is, hogy lefeküdjék a szomszéd szobában. Az 
asszonyt azonban már egészen elfogta a szenvedély, s már nem is törődve azzal, hogy észreveszik-e 
a dolgot, vagy sem, ott maradt az imádságnál azzal, hogy segítségükre lesz. Megverték megint a 
dobokat, döngették a cintányérokat, ő meg egy kis teát melegített, gyümölcsöt, ennivalót készített. 
Tengermély buzgón vezényelte  a  szerzetesek  karát,  s  kérték  a  mennyek  urait,  könyörüljenek a 
megboldogulton, imádkoztak, kántáltak nagy igyekezettel. A harmadik őrség idejére kifáradt már a 
többi barát, csak Tengermély lelkesedett egyre jobban bele a szent énekek fújásába, az imádságok 
kántálásába. Az asszony meg egyre csak ott állt az ajtó mellett, magasan lobogott benne a vágy 
tüze,  észre  se  vette  már,  mit  csinál,  csak  szólt  a  szolgálónak,  hogy beszéde  lenne  Tengermély 
tisztelendő úrral. A kopasz lator sietett is Varázsfelhő elébe. Az asszony megragadta a csuhája ujját, 
s így szólt hozzá:

–  Tisztelendő  bátyám,  holnap,  ha  eljössz  a  pénzért,  az  adományért  atyámhoz,  ne  feledd 



megemlíteni a fogadalmam dolgát!

– Emlékezni fogok rá – bólintott a szerzetes. – Ha betölteni akarod vágyadat, be is töltheted. – 
Aztán hozzátette: – Ez a te sógorod veszélyes egy ember!

– És ha észreveszi? – rázta fejét az asszony. – Nem is igazi rokon!

– No, ha így van, akkor nyugodt vagyok – felelte a kopasz lator, de szó közben a csuhája ujjában 
egyre szorongatta az asszony kezét. Varázsfelhő hanyag mozdulattal behúzta az ajtófüggönyt, amire 
a barát úgy felnevetett, mint aki most már az ördögnek is kész volna odavetni magát, vagy a halálba 
menni. Nem is gondolták, hogy Halálmegvető a fal másik oldalán csak tetteti az alvást,  s hogy 
gyanút  is  fogott  immár  hetedszerre.  Az  ötödik  őrségre  végeztek  az  ájtatossággal,  elégették  az 
áldozati pénzeket is, a barátok sorra elköszöntek. Felment az asszony is szobájába, hogy lefeküdjék. 
Halálmegvető meg csak tépelődött magában, s nagy haraggal mormogta maga elé:

– Hogy botolhatott belé az én derék, vitéz bátyám egy ilyen szajhába! – Alig bírt dühével, amint 
a szobájába ment, hogy lefeküdjék.

Másnap hazajött Beteg Vitéz, de mindezt nem is hozta szóba neki. Evés után megint elment, s 
lám, már jött is Tengermély barát, vadonatúj csuhában, egyenest Pan úrhoz. Varázsfelhő, mihelyt 
meghallotta, hogy jön, sietett le elébe, fogadta nagy nyájassággal, leültette, teával kínálta.

–  Sokat  fáradtál  az  éjjel  értünk,  tisztelendő bátyám – hálálkodott  neki  –,  hálánk semmilyen 
adománnyal se róhatnánk le érte!

– Szóra se érdemes! De közben, az éjjel megtudtam a fogadalmad dolgát, bölcs húgom! Ha be 
akarod váltani,  én elimádkozhatom helyetted a szutrákat a templomunkban, neked csak a kezed 
írását kell adnod majd a végén.

–  Nagyon  jó  lesz!  –  hálálkodott  Varázsfelhő,  s  szalajtotta  is  a  szolgálót  atyjáért,  hogy 
megtanácskozzák a dolgot. Jött is Pan úr nagy szabadkozva:

–  Nem  bírtam  már  öreg  fejjel,  elnézést,  hogy  tegnap  este  otthagytalak  benneteket  – 
mentegetőzött. – Vőm öccsét is ágynak döntötte a gyomorfájása, ne haragudjatok, hogy nem maradt 
ott veletek senki!

– Remélem, már jól vagy, nevelőatyám – udvariaskodott a barát.

–  Apám – mondta Varázsfelhő fogadalmam van régről, amit még anyám halálakor tettem az ő 
kedvéért.  Most  mondja  tisztelendő  bátyám,  hogy  holnap  a  templomunkban  le  is  róhatom. 
Megkérhetnénk őt, hogy előbb imádkozza el a szutrákat helyettem, s holnap mi ketten reggeli után 
elmennénk a templomba, hogy írást is adjak, akkor be is lenne váltva a fogadalmam.

– Jól van – mondta Pan úr –, de az a baj, hogy holnap bizony nagy lesz a forgalom, s nem lesz 
akkor senki a boltban.

– Ugyan! Bízd rá a sógorra, mitől tartasz?

– Hát ha már fogadalmat tettél, akkor bizony el is megyünk holnap – adta be derekát végül az 
öreg.

Varázsfelhő elővette az alamizsnapénzt, s átnyújtotta a szerzetesnek:

–  Fogadd fáradozástokért,  tisztelendő bátyám, ezt a csekélységet. Holnap aztán készülj,  mert 



meglátogatunk, s harapni akarok a böjtös nudlitokból!

–  Várom is már nagyon, hogy kezedbe adhassam a füstölőrudat! – felelt a kopasz lator. Azzal 
eltette  a  pénzt,  hogy elosztja  majd  társaival,  s  hogy igen  várják  holnapra  Varázsfelhőéket.  Az 
asszony kikísérte  Tengermély barátot  egész  a  kapuig.  Halálmegvető  a  szobájában pihent,  most 
felkelt, hogy nekilásson a disznóvágásnak. Estére hazajött Beteg Vitéz. Az asszony alig várta, hogy 
elköltsék a vacsorát, s megmossa kezét, lábát, megkérte atyját, mondja meg férjének:

–  Mikor a feleségem halálán volt,  fogadalmat tétetett  a lányommal,  hogy imádkozzék érte a 
Háládatosság kolostorában. Holnap elmegyek vele, hogy beteljesítsük, s mindjárt vissza is jövünk. 
Azért mondom el neked, hogy tudjál róla.

– Miért nem mondtad meg magad, asszony? – csodálkozott Beteg Vitéz.

–  Attól  féltem –  felelte  Varázsfelhő  –,  hogy ha  én mondom,  még megharagszol,  aztán  nem 
engedsz.

Este aztán nem történt semmi, lefeküdtek. Másnap az ötödik őrséggel felkelt Beteg Vitéz, ment 
jelentkezni hivatalába. Felkelt Halálmegvető is, hogy az üzlet után lásson. Látja ám egyszer csak az 
asszonyt kicicomázva, felpiperézve, nagy cifrán, felszerelkezve füstölőkkel, hogy áldozati pénzt s 
gyertyákat vásároltat, s hogy gyaloghintót rendel. De sok dolga volt a mészárszékben, nem ért rá 
vele törődni. Mikor aztán megreggeliztek, az asszony felékesítette a szolgálóját, Jing-ert is. A kígyó 
órájára Pan úr is új ruhát húzott, s így szólt Halálmegvetőhöz: – Megkérnélek, öcsém, hogy ügyelj a 
házra. Elmegyünk a lányommal, hogy beválthassa kegyes fogadalmát, rögtön visszatérünk.

–  Ügyelek  én  mindenre  magamtól  is  –  mosolygott  Halálmegvető.  –  Vigyázz  csak  lányodra, 
öregapám, égessetek sok füstölőt, aztán gyertek haza hamar – mondta, de nyolcadízben is gyanút 
fogott már.

Pan úr és Jing-er meg elindultak a gyaloghintó nyomában a Háládatosság kolostorába. Hogy 
elmondjam,  Tengermély  barát,  ez  a  kopasz  lator,  egyes-egyedül  csak  az  asszony  kedvéért 
nevezgette Pan urat nevelőatyjának, de mióta Beteg Vitéz kettőjük közé került, nem mert kikezdeni 
vele. Amikor aztán az asszony rávetette csábító pillantásait, nem tudta még egészen, hányadán áll, 
csak  akkor  éjjel  lett  egészen  biztos  a  dolgában.  Ahogy  pedig  most  meg  is  állapodtak,  hogy 
találkoznak, köszörülte ám a kopasz lator a lándzsát, fente ám a kardját, kiállt a kolostor kapuja elé, 
úgy várta őket. Alig bírt örömével, amikor megpillantotta a gyaloghintót, szaladt is elébük.

–  Megint  csak  fárasztunk,  barát  uram!  –  restelkedett  Pan  úr.  Az  asszony  meg  kilépve  a 
gyaloghintóból, szintén hozzátette:

– Igen nagy fáradságodra leszünk, tisztelendő atyám!

–  Hogy is gondoljátok? – szabadkozott Tengermély.  – Az ötödik őrségtől a vízen s szárazon 
holtak szentélyében ájtatoskodtunk tisztelendő testvéreimmel, nem volt még egy csepp pihenésem 
se, csak bölcs nővéremet vártam a fogadalmával. Nagy érdemeket fog ám szerezni vele!

Be is vezette az öreget s lányát a szentélybe. Elő is készíttetett már gyertyákat, füstölőket, s ott 
volt  már  tíz-egynéhány barát,  akik  javában kántálták  az  imádságokat.  Varázsfelhő  sorra  tízezer 
boldogsággal köszöntötte őket, majd leborult a három szentség előtt. A kopasz lator  Ksitigarbha 
bodhiszattva  szobra elé vezette őket, hogy az asszony kezével írott imádságot elégessék a színe 
előtt. Amikor ezzel megvoltak, enni küldte a szerzeteseket, vendégeit pedig magával invitálta:

– Jertek be szerény lakomba, nevelőatyám s bölcs húgom – mondta –, hadd kínáljalak meg egy 
kis teával.



Odaérve, két szolgáló-szerzetes már hozta is a teát, tündöklő ezüst csészében, vörös lakk tálcán, 
a legfinomabb fajtából.

– Foglaljatok helyet még egy kicsit! – nyájaskodott aztán, s beljebb vezette őket egy kis szobába. 
Ragyogó fekete  lakk asztalka pompázott  a közepén,  a falakon híres mesterek képei,  oldalt  egy 
bronzfüstölő árasztott bűbájos illatot.

–  Ez  aztán  szép  szoba egy egyházi  személynek!  –  bókolt  az  asszony.  –  Tiszta,  csendes,  de 
örömteli.

– Ne gúnyolódj, húgom – udvariaskodott Tengermély. – Mi ez a ti ragyogó házatokhoz képest!

– Elvesszük egész napodat, tisztelendő uram – szabadkozott Pan úr –, megyünk már haza.

–  Nem vagytok ti  itt  idegenek,  nevelőatyám! – tiltakozott  a  barát.  – Bölcs húgom kegyéből 
étkezünk ma, nem kóstolnátok meg szerény főztünket? Terítsetek gyorsan, tisztelendő testvéreim! – 
szólt a szolgálattevő barátoknak.

Hozták is már a tálakat, csupa ritka gyümölcsöt, drága főzeléket, s megterítettek.

–  Miért  kínálsz  még  borral  is  minket?  –  szabadkozott  Varázsfelhő.  –  Igazán,  csak  terhedre 
vagyunk!

– Ne vegyétek ezt olyan nagy dolognak – mosolygott a szerzetes – hadd mutassam ki egy kicsit 
csekélyke  barátságomat!  Ízleld  meg  ezt  a  bort,  nevelőatyám – fordult  aztán  Pan úrhoz,  mikor 
kitöltötték a bort –, úgyis oly rég jártál nálunk!

– Jó bor – kóstolta meg az öreg –, de érzik is az ízén, milyen erős!

Egyik kegyes pártfogónk árulta el nekünk a minap a készítése titkát. Négy-öt véka rizsünkbe 
került. Holnap nektek is küldetek majd néhány palackkal.

– Ugyan, miért? – szabadkozott az öreg.

– Nincs, mivel lerójam háládatosságomat. Bölcs húgom, kóstold meg talán te is egy pohárral!

A szolgálattevők sorra töltögették a boros csészéket, Jing-er, a szolgáló is ivott pár pohárral.

– Nem bírok már többet inni – szabadkozott Varázsfelhő, de a barát tovább unszolta:

– Igyál még eggyel, ha már végre eljöttél!

Pan úr adatni akart a gyaloghintó-hordozóknak is, de Tengermély megnyugtatta,  hogy ő már 
gondoskodott róluk.

– Igyál csak nyugodtan tovább, nevelőatyám! – nyájaskodott álnokul a kopasz lator, mivelhogy 
egyenesen az asszony miatt  hozatta  ezt  a méregerős  bort.  Nem is bírta Pan úr sokáig az ivást, 
egykettőre elázott teljesen.

–  Fektessük le nevelőatyámat – ajánlkozott Tengermély –, hadd aludja ki magát. – Hívott két 
barátot, azok fogták az öreget, elvitték, lefektették egy csendes, hűvös szobában.

– Igyál, még asszonyom – biztatta aztán a magára maradt Varázsfelhőt. Az asszony meg, először 
is, mert hajlott rá a szíve, másodszor, meg mert vágyait feltüzelte a bor, s kábultságot is érzett, csak 
dadogva tudott már megszólalni:



– Miért itatsz engem, tisztelendő bátyám?

– Csupa tiszteletből, asszonyom! – súgta oda a barát.

– Már nem iszom – dadogta az asszony.

– Jöjj akkor velem, asszonyom – ajánlotta Tengermély felhevülten –, hadd mutassam meg neked 
Buddha agyarát.

– Hát azt igazán szeretném látni – kacarászott Varázsfelhő. A szerzetes felvezette őt szolgálójával 
az emeletre, a hálószobájába. Szépen be volt már rendezve az is.

– Milyen csinos, szép hálószobád van! – mondta az asszony kedvtelve.

– Csak egy asszony hiányzik belőle! – nevetett Tengermély.

– Nem tudtál még találni? – évődött Varázsfelhő.

– Hol is tehetnék szert egy ilyen kegyes pártfogóra?

– No, mutasd meg már a Buddha agyarát! Hadd lássam már!

– Küldd le a szolgálódat – súgta Tengermély –, akkor előveszem.

– Jing-er! – kiáltott Varázsfelhő. – Menj le, és nézd meg, kijózanodott-e már az úr?

A szolgáló szaladt, hogy megnézze, mi van Pan úrral, a barát meg gyorsan bezárta az ajtót.

– Tisztelendő bátyám – kacagott Varázsfelhő –, miért zártál be?

–  Szeretlek teljes  szívemből – ragadta meg az asszonyt  a  kopasz lator,  nem bírva már buja 
hevületével  –,  két  éve  már  csak  utánad  vágyakozom!  Végre  ma  eljöttél,  itt  van  számomra  az 
alkalom!

–  Erőszakot  akarsz  tenni  rajtam?  Az  én  férjemmel  nem  jó  tréfálkozni!  Ha  megtudja,  nem 
kegyelmez neked!

– Csak te könyörülj rajtam, szánj meg engem! – esett térdre a barát.

–  Hej, de be tudod fonni az embert, te barát! – nyújtotta feléje Varázsfelhő a kezét. – Kapsz 
tőlem mindjárt egy hatalmas nagy pofont!

– Üssél csak, asszonyom! – nevetett fel Tengermély. – Gyorsan járhat a kezed!

–  Hogy is  tudnálak én téged igazán megütni?  – ölelte  magához száguldó vágyakozásában a 
szerzetest  Varázsfelhő.  A  barát  átölelte,  leoldották  ruháikat  az  ágy  előtt,  s  engedtek  szívük 
vágyának. Jó sok idő múltán szűnt meg csak a zápor hullni a felhőből.

–  Nem bánom, ha meghalok is, csak jó szívvel légy hozzám – ölelte még mindig a barát az  
asszonyt. – Ma azonban, hogy a kedvemre tettél, ez csak egy szempillantásnyi gyönyör, amit adtál! 
Megöl engem a vágyakozás, hogy nem lehetek veled kedvemre egész éjszakán át!

–  No,  ne  félj  csak!  –  csitította  Varázsfelhő.  –  Kigondoltamén  egy tervet.  A férjem minden 
hónapban úgy huszadikáig a börtönben van szolgálatban éjjelre is. Jing-ert majd megvesztegetem, 
hogy vigyázzon a hátsó ajtónál, s ha beesteledik, és a férjem nincs otthon, kitesz majd az ajtó elé 



egy kis asztalkát, égő füstölőkkel. Az lesz a jel számodra, akkor bejöhetsz bátran. Attól tartok csak, 
hogy  aztán  az  ötödik  őrséget  el  ne  aludd,  amikor  hazajön!  Keress  valami  papot,  aki  reggeli 
ájtatosságra szokta szólítani a híveket,  hogy álljon majd oda a  hátsó ajtóhoz,  verje a fahalat,  s 
fohászkodjék  hangosan Buddhához,  hogy te  tudhasd,  hogy szabadon elmehetsz!  Akkor majd  ő 
vigyáz, te meg nem alszod el az időt!

–  Nagyszerű! – örült  meg Tengermély barát. – Tegyél akkor csak így! Van is itt  nálunk egy 
idegen földről való barát, majd én szólok neki.

– Nem merek most már tovább maradni nálad – kezdett szedelőzködni Varázsfelhő –, mert még 
gyanút fognak. Sietnem kell, de te ne feledd, amiben megállapodtunk!

Gyorsan rendbe hozta felhő hajzatát, berizsporozta képét, s ment már lefelé. Odalent hívta Jing-
ert, hogy keltse fel Pan urat, aztán sietve elindultak. A gyaloghintó-vivők jóllakva, borral eltelve, 
már várták őket a kapunál.

Tengermély barát egész a kapuig kísérte őket, s hazamentek.

Tengermély barát, mondanunk se kell, rögtön nekilátott, hogy megkeresse az idegen földről való 
remetét. Ott élt az a kolostor háta mögött az egyik kis szentélyben, s csak úgy hítták, hogy Idegen  
Remete.  Mindennap  körbe  járta  a  várost  az  ötödik  őrség  idején,  fahalát  verve,  hogy  Buddha 
tiszteletére szólítsa a hivőket, világos nappal meg összekoldulta az elemózsiáját. Tengermély barát 
meghívta magához, megkínálta pár csésze borral, s néhány ezüstöt is nyomott a markába.

–  Mi  érdemem van,  hogy elfogadhatnám ezt  a  fizetséget?  –  emelkedett  fel  meglepődve  az. 
Idegen Remete. – Eddig is mindig csak kegyeidben részesültem, tisztelendő atyám!

– Láttam, hogy rendes, becsületes ember vagy – felelte Tengermély barát –, azért adtam neked a 
pénzt, s adok még majd, hogy szerzetesi levelet válthass magadnak, s igazi baráttá lehess. Ezen a 
pénzen végy ruhát magadnak.

S ettől  fogva Tengermély barát valóban mindig meghívatta  ebédre szerzetes  társaival Idegen 
Remetét, elvitték többször házakhoz is ájtatoskodni, szutrákat olvasni, úgy, hogy onnét is csurrant-
cseppent valami jövedelem. Látta az Idegen Remete; hogy nem csekély jó szívvel vannak hozzá, s 
törni kezdte rajta a fejét:

„Ezért a pénzért biztosan akar valamit velem – gondolta magában. – Minek várjam meg, amíg ő 
hozza szóba?” S legközelebb meg is mondta Tengermély barátnak:

– Ha rendelkezni akarnál vélem valamiben, tisztelendő atyám, rajta csak, mondd meg!

–  Ha már ilyen jó szívvel mondod – felelte Tengermély barát –, meg is mondom neked: Pan 
úrnak a leánya össze akar kerülni velem, s megállapodtunk, hogy ha egy kis asztalt állít füstölőkkel  
a hátsó ajtóhoz, az lesz a jel, hogy bemehetek. A dolog azonban bajos egy kicsit. Ha te előremennél 
s kiszimatolnád, hogy nincs arra senki akkor elmehetnék. Megkérnélek aztán arra is, hogy az ötödik 
őrség idejére fáradj arrafelé a hátsó ajtóhoz, s szólítsd ott a híveket imádságra. Ha látod, hogy nincs 
arra senki, verd meg a fahaladat jó hangosan, s imádkozz fennszóval, hogy tudjam, hogy kijöhetek.

– Nincs ebben semmi nehézség! – készségeskedett Idegen. Remete, s bele is egyezett. El is ment 
még aznap kéregetni Pan úrék felé a hátsó ajtóhoz.

– Miért jössz, te barát, a hátsó ajtóhoz kéregetni? – szaladt ki eléje Jing-er. – Kerülj az elülső ajtó 
felé! – Idegen Remete azonban tovább kántálta imádságait. Meghallotta az asszony is, s ő is kijött:



– Csak nem te vagy az a remete, aki az ötödik őrséggel imádságra szoktad hívni a híveket?

– De bizony én volnék – hajolt meg Idegen Remete –, aki reggel felébresztem az embereket, este 
meg füstölőt gyújtatok velük Buddha örömére.

Elértette Varázsfelhő rögtön a szavait, s szalasztotta Jing-ert, hogy adjon neki alamizsnaképpen 
egy köteg rézpénzt. Mikor Jing-er eltávozott, Idegen Remete odasúgta az asszonynak:

–  Tengermély tisztelendő atyám bizalmas embere vagyok; azért küldött, hogy kifürkésszem az 
utat.

–  Megértettem ám! – mosolygott  Varázsfelhő.  –  Gyere  el  este  is.  Ha kint  áll  a  kis  asztal  a 
füstölőkkel, akkor szólj neki, hogy jöhet.

Idegen Remete biccentett, de már jött is Jing-er a pénzzel. A barát eltávozott, az asszony meg 
bement, s odabenn Jing-ert is beavatta a tervbe. A szolgáló mit tehetett, engedelmeskedett.

Beteg Vitéz valóban szolgálatban volt az este. Be se sötétedett még, már fogta az ágyneműjét, s 
ment a börtönbe. Jing-er, amint látta, hogy eltávozik, már vitte is az asztalkát, s meggyújtotta rajta a  
füstölőket, ő maga meg megállt asszonyával az ajtó mellett s várt. Az első őrség idején jött egy 
ember fejkendősen, s besurrant az ajtón.

– Ki az? – kérdezte ijedten Jing-er. Az ember nem válaszolt: Varázsfelhő odakapott hozzá, s épp 
a fejkendőjét ragadta meg. Kopasz koponya villant ki alóla.

– Most ismerlek csak meg, te kopasz lator! – förmedt rá örömmel, s máris mentek be a házba, 
összekapaszkodva. Jing-er meg bevette az asztalkát, bezárta az ajtót, s ment aludni. Azok ketten az 
éjjel pedig vígan paráználkodtak, játszadoztak egymással egész reggelig, tapadva egymáshoz, mint 
a gyanta a lakkhoz, édesen, mint a cukor, a méz, puhán, mint a sajt, a velő, s fickándoztak, akár a 
hal a vízben. Jóízűen aludtak is már, amikor egyszer csak megütötte fülüket a fahal hangos zöreje s 
a harsány imádság. Felriadtak mind a ketten.

– Megyek is! – kapkodta magára Tengermély barát a ruháját. – Ma este megint találkozunk!

–  Ne feledd a megállapodást! – intette Varázsfelhő. – Csak ha kint áll a füstölő-asztalka, csak 
akkor jöhetsz! Be ne gyere, ha nem látod!

A szerzetes leugrott az ágyról, s az asszony megkötötte a fejkendőjét. Jing-er nyitotta is már a 
hátsó ajtót s kiengedte. Ettől kezdve, valahányszor Beteg Vitéz szolgálatba ment éjszakára; jött a 
barát. Az öreg Pan úr volt csak rajtuk kívül a házban, az meg már korán nyugodni tért. Jing-er velük 
tartott,  csak  Halálmegvető  előtt  kellett  volna  még  titkolni  a  dolgot,  de  az  asszony,  buja 
gerjedelmében, nem is törődött vele. Tengermély barát meg úgy rákapott az asszony ízére, mintha a 
lelkét vette volna el; csak a jeladást várta Idegen Remetétől, s már indult is hozzá, Jing-er meg 
asszonya  parancsára  mindannyiszor  bebocsátotta  s  ki  is  engedte.  Nagy  vidáman  szórakoztak, 
tréfálkoztak így egymással több mint egy hónapig.

Halálmegvető közben mindennap, ahogy bezárta a boltot, ott is aludt, de ez a dolog Tengermély 
barát s Varázsfelhő között nem hagyta nyugodni, csak nem felejtette el, amit eddig látott. Biztosat 
azonban nem tudott, sőt, a barátot se látta többé a házhoz járni. Hajnalban azonban, az ötödik őrség 
idején,  amikor  felébredt,  valahogy  mindig  ezen  töprengett.  Egyszer  aztán,  amikor  meghallotta 
Idegen Remetét, hogy nagyban dobol a fahalán, s hangos szóval hívja imára a hivőket, gyors eszű 
ember lévén, kilencedszerre is gyanút fogott.

„Ez itt zsákutca – gondolta magában hűvös fejjel. – Mit jár ide ez a pap minden reggel fahalat 



verni, hangosan imádkozni? Gyanús dolog ez!”

A tizenegyedik hónap közepén jártak éppen, amikor egy hajnalban az ötödik őrség idején megint 
csak hallotta,  hogyan veri  a pap a fahalat,  s megállván egyenest a hátsó ajtónál,  hangos szóval 
kiáltja:

–  Könyörögjetek,  ti  minden  rendű  s  rangú  teremtmények,  élők,  elevenek,  megváltásotokért, 
menekvésetekért az összes Buddhákhoz és bodhiszattvákhoz!

Halálmegvetőnek  már  igen  gyanússá  vált  a  dolog.  Felugrott,  az  ajtóhoz  sietett,  s  kilesett  a 
hasadékon,  s  lám,  a  sötét  kapualjból  egy  ember  suhant  ki  fejkendősen,  s  sietve  odábbállt  az 
imádkozó pappal együtt, nyomában pedig Jing-er azonnal bezárta az ajtót.

Most már bizonyos volt a dolgában.

„Vitéz ember az én bátyám – gondolta dühösen magában –, s mégis ilyen parázna nőszemélyt 
szerzett magának! Persze, félrevezette az asszony, s most a háta mögött bujálkodik!” Kinyitotta a 
boltot,  kiaggatta a húsokat,  elkezdte az árusítást,  s amint egy kis pénzt szedett  össze,  déltájban 
elindult a hatósághoz, hogy megkeresse Beteg Vitézt.

A hídnál találkozott is vele.

– Hová tartasz, öcsém? – kérdezte bátyja meglepődve.

– Egy kis kölcsön ügyében kereslek.

–  Annyi  a  dolgom  a  hivatalban  –  restellte  el  magát  Beteg  Vitéz  –,  hogy  egy  kis  vidám 
poharazásra se telt az időmből veled! No de gyere csak, üljünk le valahol!

Betértek a híd végénél egy fogadóba, s letelepedtek egy csendes kis szobában. Italozás, falatozás 
közben látta  ám Beteg  Vitéz,  hogy öccse  csak  lehorgasztja  fejét,  s  tépelődik  valamin.  Hirtelen 
ember volt Beteg Vitéz, meg is kérdezte egyszeribe, kertelés nélkül:

– Min búsulsz, öcsém? Csak nem bántott meg valaki otthon?

–  Nem bántott engem senki – rázta fejét Halálmegvető. – Csak mert olyan jó voltál hozzám, 
öcsédnek fogadtál,  s  most is  úgy tekintesz,  mint  hús-vér  rokonodat,  volna egy szavam hozzád! 
Megmondhatom-e?

–  Miért  viselkedsz  úgy,  akár  egy  idegen?  –  méltatlankodott  Beteg  Vitéz.  –  Mondd  csak 
nyugodtan!

– Te sose vagy otthon, bátyám; mindig csak a hivataloddal törődsz, s nem tudod, mi történik a 
hátad mögött. A te asszonyod pedig nem jóféle. Sokszor láttam már, hogy forgatja a szemét erre-
arra,  csak  szólni  nem  mertem.  Ma  aztán  már  olyasmit  láttam,  hogy  nem  állhattam  tovább, 
elindultam, hogy megkeresselek, s ne haragudj, de megmondom, mi történt.

– Nincs nekem szemem a hátamon! Ki volt az, mondd csak?

– Mikor az az ájtatoskodás volt nálatok, s eljött az a kopasz lator, a Tengermély barát, már láttam 
ám, hogy igen szemez vele az asszony! A harmadik nap rá meg, amikor elmentek apósoddal a 
kolostorba,  hogy beváltsa fogadalmát az asszony, igen borosan jöttek vissza mind a ketten.  Ma 
pedig hajnalban csak hallom, hogy egyenest jön egy pap az utcába, veri a fahalat, s rettentő lármát 
csap nagy gajdolással. Odajár az most minden reggel, most pedig már megnéztem, mit csinál, hát 



jött is ki az a kopasz lator fejkendősen a házból. Mást nem kereshetett odabenn, mint hogy az a 
parázna nőszemély hítta magához!

– Hogy mit nem merészel ez a céda személy! – gerjedt nagy haragra Beteg Vitéz is.

– Csillapuljon haragod, bátyám! – csitította Halálmegvető. – Ma este ne szólj róla semmit, csak 
viselkedj  úgy,  mint  máskor.  Holnap  meg  mondd  majd  megint,  hogy  mész  szolgálatba,  de  a 
harmadik őrség után gyere vissza,  s zörgess a kapun. A fickó biztosan a hátsó ajtón akar majd 
elillanni, de én ott leszek s megfogom!

– Igazad van, öcsém – csillapodott le Beteg Vitéz. Halálmegvető még hozzátette:

– De aztán az este ki ne bökd valahogy!

– Akkor holnap, megegyeztünk! – felelte Beteg Vitéz. Ittak még pár csészével, aztán fizettek, s 
mentek,  mindegyik  a  maga útján.  A főhóhér  alig  ment  azonban pár  lépést,  amikor  a  mandarin 
komornyikjai bukkantak fel előtte:

–  Hogy hol nem kerestünk már, főtömlöctartó uram! – kiáltották, lihegve a nagy szaladástól, 
hogy utolérjék. – A mandarin úr őkegyelme ott ül virágoskertjében, s megparancsolta, hogy mutasd 
be előtte fütykösforgató művészetedet! Gyere csak gyorsan, siess!

–  Eredj  csak  haza,  öcsém!  –  kiáltott  Beteg  Vitéz  Halálmegvető  után.  –  A mandarin  hívat, 
engedelmeskednem kell! – Halálmegvető ment is haza, Beteg Vitéz meg ment a mandarin elé a 
virágoskertbe,  s  be  is  mutatta  előtte  vitézi  művészetét.  Igen  tetszett  ám a  mandarinnak  kiváló 
ügyessége,  s  örömében  tíz  nagy  csésze  borral  jutalmazta  azon  melegében.  Aztán  elszéledt  a 
gyülekezet,  de  barátai  a  mandarin  kíséretéből  még  további  ivászatra  invitálták,  úgyhogy estére 
teljesen  elázott,  úgy  támogatták  haza.  Varázsfelhő,  mikor  látta,  mennyire  lerészegedett, 
megköszönte barátainak fáradozásukat, s Jing-errel ketten felcipelték a mámoros Beteg Vitézt az 
emeletre,  lefektették az ágyra,  lámpást  gyújtottak.  Jing-er  a  cipőjét  vette  le,  Varázsfelhő meg a 
fejkendőjét.  Nemhiába  mondják,  hogy  „részegségében  kiböki  az  ember,  mit  józanul  nem 
mondana!” Beteg Vitéz felébredt egy kicsit,  amint ott  matattak rajta,  s nagy ökölrázással szidni 
kezdte a feleségét:

– Hej, te hitvány nőszemély! Te latrok apácája! Majd adok én neked!

Igen megijedt az asszony, de nem mert felelni, csak tovább vetkőztette férjét, aztán lefektette, 
hogy kialudja magát. Az ember elnyúlt az ágyon, de még dühösen mormogta magában:

–  Te bitang céda, te koszos ringyó! A tigris torkába mertek ti nyáladzani? Te, te, te… nem is 
eresztelek ki csak úgy a markomból!

Pisszenni  sem mert  az  asszony,  csak  várta,  hogy a  férje  elaludjék.  Az ötödik  őrségre  aztán 
felébredt Beteg Vitéz, s vizet kért. Hozta is Varázsfelhő a csésze forró vizet, s nyújtotta át férjének. 
Az asztalon még ott pislákolt a lámpás. Beteg Vitéz felhajtotta a vizet, aztán megkérdezte:

– Asszony, le se vetkőztél az este, amikor lefeküdtem?

–  Hogy is mertem volna levetkőzni, amikor annyira le voltál  részegedve? Féltem, hogy még 
elokádod magad, ezért csak itt heveredtem le a lábad végénél!

– Nem mondtam semmit?

– Tudod milyen vagy, amikor ittál! Elaludtál rögtön! De én alig bírtam lehunyni a szemem!



– Jó ideje már nem láttuk vendégül öcsémet. Rendezz egy kis lakomát, aztán hívjuk meg!

Varázsfelhő nem szólt semmit, csak leült az ágy szélére, elpityeredett s nagyokat sóhajtozott.

– Csak nem bántottalak meg részeg fővel valamivel, asszony? – kérdezte meghökkenve a férje,  
de az asszony csak eltakarta az arcát, könnyeit törölgette, s nem felelt. Beteg Vitéz csak faggatta 
tovább, de Varázsfelhő tovább mímelte  a szipegést-zokogást.  Végül  is  a férje nem állhatta  már 
tovább, leült ő is melléje, odahúzta magához, s megkérdezte komolyan, mi bántja. •

– Amikor apám férjhez adott engem Vang úrhoz – mondta Varázsfelhő nagy szipogások közben 
–, remélték, hogy most már aztán szilárdan a helyére van verve az életem bambuszcölöpje! Ki is 
gondolta volna, hogy fele úton itt hagy engem! Hozzád is csak azért mentem, mert tudtam, milyen 
derék, jó vitéz vagy, de nem hittem volna, hogy nem is fogod pártomat, meg se oltalmazol!

– Hát ez fura! – kiáltott fel Beteg Vitéz. – Hol nem oltalmaztalak én meg téged? Ki űzött csúfot  
belőled?

– Nem is akartam megmondani neked – zokogta az asszony –, mert attól féltem, hogy még kárt 
tesz bennem; aztán már meg is mondtam volna, csak attól féltem, hogy ráhagyod.

– Miről beszélsz? – jött zavarba a férje.

– Megmondom, csak ne dühösködj rajta, s ne bosszankodj.

– Amikor ezt a Si Hszient, a Halálmegvetőt, a házadba fogadtad, először igen jól viselkedett, de 
aztán  csak  kimutatta  a  foga  fehérét!  Amikor  nem voltál  itthon,  odajött  hozzám nemegyszer,  s 
mondta:  „Nem jön haza  megint  a  bátyám!  Hideg  lehet  az  ágyad,  sógorasszony,  hogy egyedül 
hálsz!” En rá  se  hederítettem, de ez nemegyszer  megesett.  No de erről  ne is  beszéljek,  hanem 
tegnap reggel, hogy a konyhában mosakodtam, s a nyakam mostam éppen, bejött ez a gézengúz a 
hátsó ajtón,  s  látván,  hogy nincs ott  senki,  elkezdte a mellemet fogdosni,  s  azt  mondta: „Ugye 
várandós  vagy,  sógorasszony?”  Én  ellöktem  a  kezét,  s  már  kiáltani  akartam,  de  féltem  a 
szomszédság gúnyolódásától, hogy rajtad köszörülik majd a nyelvüket, s vártam, hogy hazagyere, 
de hát le voltál részegedve a sárga földig, így hát nem mertem szólni. Ki nem állhatom már tovább. 
Ha nem hiszed, eredj s kérdezd meg csak drágalátos öcsédet!

Lángra gyúlt a harag erre Beteg Vitéz szívében, s nagy dühösen kiáltotta:

– Bőrét tigrisnek pingálhatod, de a csontját nem! Ismerheted az ábrázatát valakinek, de a szívét 
nem! És ez a fickó még arról mert nekem hazudozni, hogy Tengermély barát így meg úgy! Hazudott 
szemmel láthatólag, de most kiderült! Nem az öcsém többé! – tette hozzá felgerjedt haragjában. – 
Elűzöm a házunktól! – Ahogy kivilágosodott, ment is az apósához, s így szólott hozzá:

–  Büdös már ez a vágott marha! Mától kezdve nem árulunk többet! – s nekiállt, összetörte az 
egész  mészárszéket.  Halálmegvető  meg,  amikor  jött  a  húsokkal  reggel,  hogy kinyissa  a  boltot, 
megdöbbenve  látta,  hogy az  asztalok,  polcok  mind felborítva.  Agyafúrt  ember  volt,  megértette 
rögtön.

„Bizony! – nevetett kesernyésen. – Beteg Vitéz bátyám részegségében kikottyantotta a dolgot, 
aztán az asszony felbujtogatta valamivel, rám fogta, hogy arcátlankodtam vele, s rávette a férjét, 
hogy csukják be a boltot. Minek is veszekedjem vele? Csak neki lenne szégyen! Engedek inkább, 
majd másképp próbálkozom!” Szépen összecsomagolt a boltban. Beteg Vitéz elment hazulról, mert 
nem akarta megszégyeníteni, Halálmegvető meg vállára vette batyuját, övébe dugta disznóölő kését, 
s elbúcsúzott Pan úrtól:



–  Soká háborgattalak én itt  benneteket,  öregapám. Most,  hogy bátyám felhagy az üzlettel,  a 
legjobb lesz, ha hazamegyek. Itt a számadás, egy garast se vettem el. Az ég verjen meg, a föld 
büntessen meg, ha egyszer is magam felé hajlott volna a kezem!

Pan úr már tudta a dolgot a vejétől, nem is merte tartóztatni, útjára engedte. Halálmegvető meg 
nem ment messzire, a szomszéd utcában bérelt magának szállást egy fogadóban.

„Beteg Vitéz esküdt testvérem nekem! – tépelődött azonban magában tovább. – Ha nem teszem 
rendbe ezt a dolgot, még az életébe is kerülhet, s miért? Most ugyan a feleségének hitt, s haragszik 
rám,  de  azért  nem hagyhatom el!  Mindenképpen  rendet  kell  itt  csinálnom!  Elmegyek  majd,  s 
kilesem, mikor megy szolgálatba, aztán a negyedik őrség idején majd lesbe állok, s végére járok a 
dolognak!”

Ott maradt a fogadóban még két napot, aztán elment este Beteg Vitéz háza felé, kémlelődni.  
Látta is, amint jön az egyik porkoláb, s viszi az ágyneműt.

„Ma este biztosan szolgálatban lesz – állapította meg –, most aztán lesbe állok egy időre.”

Visszament a fogadóba, s aludt a negyedik őrség idejéig. Akkor felkelt, övébe dugta jó éles kését, 
s kilopózva a fogadó ajtaján, ment Beteg Vitéz házának hátsó ajtajához.  Ott  aztán lesbe állt  az 
árnyékban. Mikor már az ötödik őrségre járt az idő, látta ám, hogy jön a remete a fahallal, jobbra-
balra  leselkedve.  Odaugrott  a  háta  mögé,  megragadta,  s  a  torkának  szegezve  a  kést,  a  fülébe 
suttogta:

– Meg ne moccanj! Ha kiáltasz, megöllek! Mondd meg az igazat, minek küldött ide Tengermély 
barát?

– Tengermély barátnak a Pan úr lányával van dolga – hebegte a halálra ijedt Idegen Remete –, 
hozzá jár minden éjjel.  Engem azért küldött,  hogy kilessem, itt  van-e a hátsó ajtónál a füstölő-
asztalka, mert az a jel, hogy bemehet, s akkor szólok neki. Az ötödik őrségkor meg jövök, verem a 
fahalat, s imádkozom fennhangon, hogy megtudja, szabad az út.

– Most hol van?

– Még odabenn alszik. Ha megverem a fahalat, kijön.

– Add ide a ruhádat meg a fahalat! 

Idegen Remete levetkőzött, odaadta a fa-halat is; mikor már ott állt meztelenül, Halálmegvető a 
nyakába  döfte  kését.  Aztán  felöltötte  a  megölt  pap  csuháját,  magához  vette  kését,  s  hangosan 
dobolva a fahalon, elkezdett fel s alá járni az utcában. Tengermély barát, mihelyt meghallotta, nagy 
sietve ugrott ki az ágyból, magára kapta ruháját, s sietett le az emeletről. Jing-er már nyitotta is a 
kaput neki, s kisurrant. Halálmegvető azonban tovább zajongott.

–  Mit  vered  még mindig  azt  a  fahalat?  – sziszegte  oda  neki  dühösen Tengermély barát,  de 
Halálmegvető rá se hederített, hanem amikor az utca végéhez értek, nekirohant, s a földre tiporta.

–  Meg ne mukkanj! – sziszegte a foga közt. – Ha kiáltasz, megöllek! Hagyd, hogy leszedjem 
rólad a ruhát!

Tengermély  barát  rögtön  megismerte  Halálmegvetőt,  s  mukkanni  sem  mert.  Halálmegvető 
anyaszült meztelenre vetkeztette, aztán csendben belevágta a kését vagy háromszor, négyszer. A 
kést aztán odatette az Idegen Remete holtteste mellé, a két ruhát meg vitte magával. Utána szép 
csendben visszalopózott a fogadójába, s lefeküdt aludni.



Hogy tovább folytassam, volt abban a városban egy rizsgombóc-árus, bizonyos Vang, aki az 
ötödik őrség idején épp igyekezett vállán árujával, lámpással a kezében, egy gyerkőctől kísérve, 
hogy jó korán kezdhesse meg az árusítást az utcán. Épp arrafelé vezetett az útja, s megbotolván a 
holttestekben, elvágódott. Szétgurultak a rizsgombócok is mind.

– Hűha! – kiáltott fel a gyerkőc. – Itt hentereg egy részeg pap!

Az öreg Vang feltápászkodott,  s  akkor  látta,  hogy csupa vér  a  két  keze.  Hatalmasat  kiáltott 
ijedtében, azt se tudta, hová legyen. A szomszédság felriadt a zajra, s rohantak elő fáklyákkal, hát 
látták, hogy véres gombócokkal terítve a föld, s két holttest hever ott középen. Meg is ragadták 
azonnal az öreget, s vitték a mandarin elé. Így van ez:

Az ég küldi ránk a csapást,
A föld szülte a csúf halált.

De hogy aztán hogy szabadult meg az öreg Vang, azt majd más alkalommal halljátok meg.



A NEGYVENÖTÖDIK FEJEZET

amelyben Beteg Vitéz gyilkosságba keveredik
a Zöldernyőshegyen,

Halálmegvető meg felgyújtja a Csu család fogadóját

Ott tartottunk, hogy az összeszaladt szomszédság megfogta az öreg Vangot, s vitte egyenest a 
mandarin elé, hogy feljelentést tegyenek. A mandarin elfoglalta bírói székét, a sokaság térdre borult 
előtte, s előadták a vádat:

– Ez az öreg egy teher rizsgombóccal elvágódott az utcánkban, s amint körülnézett, látta, hogy 
ott hever két holttest a rizsgombóc között, egy szerzetes meg egy remete. Egy szál ruha se volt 
egyiken se, hanem a remete mellett ott hevert egy kés.

– Rizsgombócokat, édességeket árulok, abból élek – vallotta az öreg Vang. – Az ötödik őrséggel 
szoktam  elindulni,  hogy  áruljak:  Ma  reggel  kicsit  korábban  indultam  útnak,  jött  velem  ez  a 
vaskobakú kölyök is, nem is néztem a lábam alá, egyszerre csak elvágódtam. Még a tányérjaim is 
mind  összetörtek!  Könyörülj  rajtam,  kegyelmes  uram!  Rettentően  megrémültem,  amint  ott 
megláttam a két vérben úszó holttetemet! Fellármáztam erre az utcát, hát még engem fogtak meg s 
hoztak ide! Ítéljen kegyelmességed bölcsességének tüköre igazsággal!

A mandarin  azon  nyomban  felvétette  írásba  a  vallomásokat,  s  kiadta  a  parancsot  az  utca 
elöljárójának, hogy fogja a halottkémet s a tanúkat meg öreg Vangot, mindenkit, aki csak ott volt, 
menjenek ki tetemnézőbe, s adjon világos jelentést a dologról. Kiment a nagy sereg ember, majd 
jöttek is vissza, s adta át az elöljáró a jelentést a mandarinnak:

–  A meggyilkolt  szerzetes  nem  más,  mint  a  Háládatosság  kolostorából  való  Pej  családbeli 
Tengermély barát.  A remete,  ki  mellette  találtatott,  nem más,  mint  a  kolostor  végében lakozott 
Idegen Remete. A baráton egy szál ruha nem találtatott, a testén levő három-négy szúrt seb elvévén 
életét, abban meghalálozott. Az Idegen Remete mellett találtatott a gyilkos kés, egy darab, s csupán 
csak a nyakán leledzik egy döfésnek a sebe, mely halálát okozhatta, egy ízben. Vélelmezendő, hogy 
az Idegen Remete, kést ragadván s a szerzetest azzal megölvén, utána vétkének büntetésétől tartván, 
magán a döfést ejtve meghalálozott.

A mandarin hívatta a kolostor szerzeteseit, kifaggatta őket kegyetlenül, de bizony nem tudtak 
azok semmiről semmit, nem tudott a mandarin ítélni. A főírnok hozakodott ekkor elő vélekedésével:

–  Szemmel  láthatóan,  mivelhogy a  barát  mezítelen  állapotban,  ruha  hiányában  találtatott,  a 
remetével egyetemben valamiféle törvénytelen s erkölcstelen dolgokat űzhettek, s egymás kezétől 
megöletvén haltak el,  nem lévén a  dologhoz az öreg Vangnak semmi köze.  A szomszédságnak 
adassék  parancs,  legyen  készen  arra,  hogy  kihallgatásra  elővezethetik,  a  holttetemek  pedig 
adassanak át az illető kolostornak, hogy koporsót készíttetvén nékik, eltemettessenek, s mondassék 
ki, hogy kölcsönös, halált okozó gyilkosság ténybeli álladéka forog fenn.

– Igaz is – mondta a mandarin, azzal elbocsátotta a sereg embert. Az első utcában lakók közül 
azonban  egynémely  hozzáértő  atyafi  dalt  szerzett  az  esetről,  s  széltében-hosszában  énekelni 
kezdték:

Hát nem víg dolog ez, ezzel a baráttal,
Ahogy megbűnhődött múlt vétkei által?
A jámbor hívőket félrevezetgette,



S most meg csak itt hagyta, rohadjon a teste!
Hogy fogadja majd az irgalom istene?
Mását a pokolból vajh kiengedik-e?



Elmélkedtek ők, hogy „a lét semmiség”,
Hozzá is gondolták: „A semmiség a lét!”
De nem fogták föl a szent könyv velejét!
Most aztán a mester semmitől se fél,
Tanítványostul már nirvánában él!
 

Ha hagyta vón a remetét,
Hagyta vón az is az övét!
A barátok vígan élnek,
Együtt hálnak, csak henyélnek!
Még az ördögtől se félnek!
Mondják csak, hogy anyját egyik felvitte a mennybe,
De a többi kopasz lator itt a földön nem gondol azzal se!

De persze a hátsó utcában is akadt néhány rátermett legény! Amint meghallották, milyen dalt 
szerzett a másik utca, ők se akartak lemaradni, s másik dallal keltek versenyre velük:

Megölték a vén kujon barátot!
Ebben a jó sorsa cseppet sem hibázott!
Furcsa volt az ábrázatja:
Még egy szál ing se volt rajta!
Belevágták csak a kést!
Mennybe szállt már a barát,
Mert az este buzerált!
Ledöfték a remetét!
Egymás mellett fekszenek a sírban,
De esküsznek, hogy ott se nyugodtan!

Harsogott a két dal utca hosszat, végig az egész városon. Mikor Varázsfelhő meghallotta, csak 
hüledezett,  tátogott,  de mukkanni  sem mert,  csak magában siratta  elhalt  szerelmét.  Beteg Vitéz 
pedig,  amikor  a  hivatalban elmondták neki  a  barát  meg a remete csúfos halálát,  sejtette  is,  mi 
történhetett:

„Ezt csak Halálmegvető tehette! – ötlött az agyába. – Rosszul tettem, hogy megharagudtam rá! 
Mihelyst ráérek, rögtön megyek, s megkeresem, megkérdem tőle, mi az igazság.” El is indult, s a 
tartományi hídnál járt már, amikor megszólította valaki: 

– Hová mész, bátyám?

Hátranézett, hát Halálmegvető volt.

– Öcsém – mondta neki nagy örömmel –, éppen téged kereslek!

– Gyere csak velem, bátyám –mondta Halálmegvető is –, nekem is beszédem volna veled!



Betértek az egyik közeli kocsmába, s letelepedtek egy asztalhoz.

– Bátyám – kezdte a beszédet Halálmegvető –, ugye hogy nem hazudtam?

– Ne haragudj, öcsém – restelkedett Beteg Vitéz. – Ostoba voltam, részegségemben eljárt a szám, 
s  az  asszony  aztán  rászedett,  elmondott  rád  minden  rosszat.  Éppen  azon  voltam,  hogy 
megkeresselek, s bocsánatodat kérjem.

– Bátyám – tört ki Halálmegvető –, noha én csak egy ügyefogyott kis fickó vagyok, de a lábam a  
földön áll, képemmel meg az égre nézek, másként nem tehettem, mint ahogy tettem! Féltem, hogy 
majd  még  gonosz  ármány  áldozata  leszel,  azért  indultam  el  én  is,  hogy  megkeresselek  s 
emlékeztesselek a dologra. – Aztán elmondta, hogyan jött rá Varázsfelhő hűtlenségére, s hogyan 
ölte meg a két barátot.

– Ne haragudj rám, öcsém – kiáltott Beteg Vitéz, lángolva a haragtól. – Még ma este ízzé-porrá 
töröm azt a céda asszonyt, úgy meggyűlöltem!

–  No,  már  megint  –  nevetett  fel  Halálmegvető.  –  Hivatalbéli  ember  létedre  nem  tudod  a 
törvényt?  Nem  is  érted  tetten  őket,  hogyan  akarod  hát  megölni?  Hátha  én  csak  ostobaságot 
beszelek, s a végén még bolondjában gyilkosságba esnél!

– De hát hogy hagyhatnám annyiba? – rázta fejét nekibőszülten Beteg Vitéz.

– Hallgass csak rám, bátyám – csitította Halálmegvető –, s viselkedj férfihoz méltóan!

– Azt meg hogy tegyem?

– Ott van a keleti kapun túl a Zöldernyőshegy, igen jó, csöndes hely. Mondd csak neki holnap, 
hogy már régen nem mutattál be áldozatot, nem égettél füstölőt, s most el szeretnél vele együtt 
menni. Csald ki ezzel őt meg Jing-ert a hegyre, ott már én várni foglak titeket, s ha majd egymás 
szemébe nézünk, kiderül az igazság. Akkor aztán megírhatod a válólevelet,  eltaszítod magadtól. 
Nem ez lesz a legjobb?

– Ne is mondd tovább, öcsém! Tiszta ember vagy te teljességgel, tudtam én már azt! Az a szajha 
személy hazudozott csak össze-vissza!

– Nem úgy van az! – emelte fel az ujját Halálmegvető. – Azt akarom, hogy az ő szájából is tudd 
meg a valóságot!

– Messze tekintő ember vagy, öcsém, ebben a dologban nem tévedhetünk. Holnap hozom is őket, 
el ne téveszd!

– Ha nem jövök –egyenesedett ki Halálmegvető –, vedd minden szavam csak aljas rágalomnak, 
szófia beszédnek!

Beteg Vitéz elbúcsúzott Halálmegvetőtől, s ment hivatalába, este pedig hazamenvén, egy szóval 
sem  említette  a  dolgot,  úgy  tett,  mint  máskor  mindig.  Másnap  reggel  azonban  így  szólt  a 
feleségéhez:

– Az éjjel azt álmodtam, hogy egy isten igen haragudott rám, s azt mondta, nem váltottam még 
be régi fogadalmamat. Megfogadtam egyszer ugyanis, hogy füstölőt égetek a keleti kapun túli Szent 
Hegy templomában, de még nem teljesítettem. Ma ráérnék, elmennék. Gyere te is.

– Menj csak magad – felelte az asszony. – Minek kellek oda én is?



–  Azt  a  fogadalmat  még akkor tettem,  amikor  éppen összeházasodtunk –  magyarázta  Beteg 
Vitéz. – Neked is részed van benne, el kell, hogy gyere.

– Akkor gyorsan együnk valamit, mosakodjunk meg s gyerünk.

– Megyek, veszek áldozati pénzt, s rendelek gyaloghintót neked. Fürödj csak meg, fésülködj s 
várj meg, aztán szólj Jing-ernek is, hogy kísérjen majd el.

Beteg Vitéz sietett a fogadóba Halálmegvetőhöz, s megmondta neki:

– Reggeli után indulunk, el ne téveszd!

– Ha jöttök, bátyám – szólt Halálmegvető –, a hegy lábánál állítsd meg a gyaloghintót, s gyalog 
gyertek föl. Az egyik csendes helyen majd várok rátok, de felesleges embert ne hozzál.

Beteg  Vitéz  megígérte,  hogy  úgy  lesz,  aztán  elment  áldozati  pénzért,  majd  hazament  s 
megreggelizett.  Az  asszony  mit  sem  sejtve  csinosan  felöltözködött.  Jing-er  is  kicsípte  magát, 
felkészült, hogy úrnőjét elkísérje. Hamarosan megérkeztek a gyaloghintósok is.

– Vigyázz a házra, kedves apósom – búcsúzott Pan úrtól Beteg Vitéz –, mi elmegyünk füstölőt 
égetni, megjövünk hamarosan.

–  Hát  csak  jó  füstölőt  égessetek,  s  hamar  gyertek  vissza!  –  engedte  útnak  őket  az  öreg. 
Varázsfelhő  beszállt  a  gyaloghintóba,  Jing-er  is  elindult  vele,  Beteg  Vitéz  követte  őket.  Mikor 
kiértek a keleti kapun, odasúgta a hordszékvivőknek:

– A Zöldernyőshegyre gyertek, megfizetem nektek bőségesen.

Két óra sem telt belé, megérkeztek a hegyhez. A Zöldernyőshegy húsz mérföldre volt Csicsou 
keleti kapujától, tele különböző családok sírboltjaival, de különben, akármerre nézett az ember a 
tetejéről, csak fű zöldellt, nyárfa fehérlett mindenfelé, szentély, templom, kolostor nem volt arra 
sehol. Beteg Vitéz felvitette az asszonyt s a szolgálót a hegyoldalba, ott aztán félúton megállította a 
gyaloghintót, s félrehúzva a függönyt, rászólt az asszonyokra, hogy szálljanak ki.

– Minek jöttünk ide? – csodálkozott Varázsfelhő.

– Gyertek csak velem – rendelkezett a férje. – Ti meg – fordult a hordszékvivőkhöz –várjatok 
meg itt minket, ne gyertek utánunk. Nemsokára jövünk vissza, s jó borravalót is kaptok.

Nekiindultak  hármasban  a  hegynek.  Négy-öt  hegyoldal  megmászása  után  meglátták 
Halálmegvetőt, amint ott üldögélt, s várta őket.

– Az áldozati pénzt meg a füstölőt miért nem hoztuk el? – fogott gyanút az asszony.

–  Már előreküldtem – magyarázta a férje, s betámogatta az asszonyt a szolgálóval együtt  az 
egyik ódon sírkertbe. Halálmegvető közben lerakta batyuját, fütykösét, kardját egy fa tövébe, s jött 
elébük:

– Fogadd tiszteletemet, sógorasszony! – hajolt meg Varázsfelhő előtt.

– Mit keresel itt, sógor? – kérdezte ijedten Varázsfelhő.

– Várlak már titeket jó ideje! – felelte Halálmegvető jelentőségteljesen.

– A múltkor azt mondtad nekem – fordult most Beteg Vitéz a feleségéhez –, hogy a sógor igen 



sokszor incselkedett veled, meg a melledet is megfogdosta, s megkérdezte, viselős vagy-e. Most 
nincs itt senki más, szeretném, ha ti ketten tisztába tennétek nekem ezt a dolgot.

– Ugyan! – sóhajtott könnyedén Varázsfelhő. – Minek az elmúlt dolgokat hánytorgatni?

– De sógorasszony! – meredt rá Halálmegvető. – Hogy mondhatsz ilyet?

–  Mire  való  ez,  sógor  –  méltatlankodott  az  asszony –  ezeket  a  dolgokat  minden  ok nélkül 
előráncigálni?

– Hé, sógorasszony! – rángatta elő Halálmegvető a magával hozott batyuból Tengermély barát s 
az Idegen Remete ruháit. – Ismered ezeket?

Az asszony egy szempillantás alatt fülig vörösödött, de nem felelt egy szóval sem. Halálmegvető 
süvöltve rántotta elő kardját, s Beteg Vitézhez fordult:

– Kérdezd csak meg Jing-ert!

Beteg Vitéz megragadta a szolgálót, térdre nyomta s rákiáltott:

– Te hitvány személy, valld meg az igazat, de menten! Hogy került a házamba a barát, hogy ott  
paráználkodjék? Hogy egyeztetek meg abban, hogy a füstölő-asztalka lesz a jel? Hogy vettétek rá a 
remetét arra, hogy a fahalat verje? Ha elmondod az igazat, megkímélem az életed, de ha csak egy 
szóval is hazudsz, kásává aprítalak!

– Nem én tettem, nagyuram! – rimánkodott Jing-er. – Ne ölj meg! Elmondok én neked mindent! 
A barát házánál, a kolostorban bort ittak, aztán felmentek az emeletre, hogy megnézzék a Buddha 
agyarát,  utána engem leküldtek, hogy nézzem meg; kijózanodott-e már Pan úr. Harmadnapra rá 
eljött  a  remete  a  hátsó  ajtónkhoz  kéregetni,  engem  az  asszonyom  beküldött  pénzért,  hogy 
alamizsnát adjon neki, de közben megegyeztek, hogy ha te bent alszol a tömlöcben, tegyem ki a 
füstölő-asztalkát a hátsó ajtóhoz, ő majd meglesi, s jelenti a barátnak! Tengermély barát aztán világi 
ruhába öltözött,  fejkendőt kötött, de mikor az asszonyom megfogta, elévillant a kopasz feje! Az 
ötödik őrség idején, mikor meghallották a fahalat, kinyittatták velem a hátsó ajtót, hogy elmehessen. 
Az úrnő nekem egy karperecet is ígért, meg egy rend ruhát is, csak járjak a kezére! Járt is nálunk a 
barát nem tízszer, nem is hússzor, amíg meg nem ölték! De aztán kaptam hajtűket, fésűket is, hogy 
mondjam a gazdának, hogy Halálmegvető úr hogyan ingerkedett az úrnővel, de én azt nem láttam, 
úgyhogy nem is mertem mondani! Ez mind színtiszta igazság, nem hazudtam semmit!

– Érted most már, bátyám? - fordult Halálmegvető Beteg Vitézhez. – Pedig nem én vettem rá,  
hogy így beszéljen! Most aztán kérdezd a feleséged, hadd mondja el apróra, mi történt!

–  Te hitvány, céda személy! – ragadta meg Beteg Vitéz Varázsfelhőt. – A szolgálód már rád 
vallott, ne tagadj el te se semmit, hanem vallj be mindent, akkor meghagyom az életed!

–  Vétkeztem! – hebegte az asszony.  –  De tekintsd,  hogy férj  s  feleség voltunk,  kegyelmezz 
nekem most az egyszer!

– Ne hamarkodd el, bátyám! – kiáltott Halálmegvető. – Kérdezd csak ki, hadd mondja el elejétől 
végig!

–  Beszélj  hát,  te  szajha!  –  rivallt  feleségére Beteg Vitéz.  Varázsfelhő mit  tehetett,  elmondta 
sorjában, hogyan történt minden, az esteli ájtatosságtól a házban egészen végig.

– Miért mondtad hát bátyámnak, hogy ingerkedtem veled? – kérdezte aztán Halálmegvető.



–  Előtte való este részegségében szidalmazott engem, megértettem, hogy gyanút fogott. Csak 
arra gondolhattam, hogy te, sógor, észrevettél valamit, s megmondtad neki. De a barát is biztatott, 
hogy mondjak rólad ilyet, s csakugyan, férjem pártomat fogta, pedig te, sógor, igazán nem tettél 
semmi olyat!

– Vallottunk ma itt mind a hárman – mondta Halálmegvető –, ítélj, bátyám, szíved szerint.

–  Vedd le, öcsém, e nyomorult némber fejékét – intett bőszülten Beteg Vitéz –, tépd le róla a 
ruhát, aztán majd én gondjaimba veszem!

Lerángatta Halálmegvető Varázsfelhő fejékét, hajtűit, letépte testéről ruháját, Beteg Vitéz aztán 
odakötözte az asszonyt egy fához.  Halálmegvető letépte Jing-er fejékét is,  s kardot vonván, így 
kiáltott:

– Minek hagyjuk meg, bátyám, ezt a kis ringyót? Irtsuk ki inkább a gazt tövestül!

– Valót mondasz! – felelt Beteg Vitéz. – Add csak a kardod, öcsém, majd én!

Jing-er, látván, hogy rossz véget vesz a dolog, már kiáltott volna rémületében, de Beteg Vitéz 
kezében megvillant a kard, s egy csapással kettőbe vágta.

–  Sógor,  legalább  te  fogd  pártomat!  –  nyöszörgött  a  fához  kötözött  Varázsfelhő  halálos 
félelmében.

–  Ez már a férjed dolga, sógorasszony! – felelte Halálmegvető. Beteg Vitéz meg odalépett az 
asszonyhoz, s kivágta a nyelvét, hogy ne kiálthasson, aztán így dörgött rá:

–  Szégyentelen,  lator  céda!  Hogy  nem  vettem  észre  egész  idő  alatt,  mennyire  rászedtél? 
Megrontottad barátságunkat öcsémmel,  s aztán előbb-utóbb biztosan az életemre törtél  volna! A 
legjobb  lesz,  ha  itt  most  mindjárt  végzek  veled!  Hadd  lám csak,  milyen  egy ilyen  elvetemült 
személynek a szíve, mája! – Fogta a kardját, s felhasítván vele Varázsfelhő mellét, gyomrát, kitépte 
szívét, máját, belső részeit, s felaggatta a fenyőfára. Ezzel végezvén, összeszedte a két nő ékszereit, 
s batyujába rakta, majd így szólt Halálmegvetőhöz:

– Most aztán jer, öcsém, s tanácskozzuk meg, mitévők legyünk, mihez kezdjünk ezután? Meghalt 
a  csábító  s  a  parázna  asszony  a  kezünk  által,  hová  tartsunk  most  már,  hogy  nyugodtan 
maradhassunk?

– Gyere velem, bátyám – ajánlotta Halálmegvető –, nekem van, hová menjek.

– No de hová?

–  Embert öltél te is, én is; ha nem megyünk Liangsanba, s nem állunk be a jó vitézek közé,  
ugyan hová máshová mehetnénk?

– De megállj csak! Hiszen nem ismerünk ott senkit, te sem, én sem, hogy fogadnának be?

– Tévedsz, bátyám! – mosolygott Halálmegvető. – Hírlik ma már mindenfelé a folyók és tavak 
népe közt, hogy a santungi Jókorjött Eső, Szung Kung-ming hogyan gyűjti maga köré a bölcseket s 
a bátrakat, hogyan toborozza az ég alatt mindenünnét a jó vitézeket, tudja ezt mindenki! Derék 
vitézek vagyunk  mind a  ketten,  értünk  a  hadi  mesterséghez,  ne  aggódj  te  azon,  hogy be  nem 
fogadnak!

– Hát igen: most nehéz, de majd lesz könnyebb, csak a bajt elkerüljük! Csakhogy én fogdmeg 



vagyok, hóhér meg tömlöctartó, attól tartok, gyanakvással lesznek, s be se fogadnak bennünket.

–  De hát ő maga is jegyző volt!  – nevette el  magát Halálmegvető.  – De nyugodj meg csak, 
bátyám:  aznap,  amikor  összeismerkedtünk,  emlékszel,  hogy  két  idegennel  ittam  együtt  ott  a 
kocsmában? Az egyik Taj Cung volt a liangsani vitézek közül, a Bűvös Futár, a másik meg Jang 
Lin,  a  Bundás  Párduc!  Megajándékoztak  tíz  ezüsttel,  őrzöm most  is.  Nyugodtan  beállíthatunk 
hozzájuk.

– Ha így áll a dolog, akkor szedjük össze az útiholminkat, aztán menjünk – vélte Beteg Vitéz.

–  Hohó! – kiáltotta Halálmegvető. – Ha te most bemész a városba, s aztán elfognak, hogyan 
szabadulsz? Szedd csak össze a hajtűket meg a fejékeket, nekem is van valamicske pénzem, elég 
lesz az kettőnknek! Csak úgy menekülhetsz meg, ha nyomban velem tartasz! Ez a dolog kiderül 
nemsokára, nem késlekedhetünk! Neki kell vágnunk a hegynek most mindjárt!

Halálmegvető vállára is kapta batyuját, s felragadta fütykösét. Beteg Vitéz is övébe dugta kardját, 
fogta lándzsáját,  s  kiléptek a sírkertből,  amikor a fenyőfák mögül elébük ugrott  valaki,  s  rájuk 
kiáltott:

–  Tiszta,  békés  a  világ,  végtelen  az  ég  hatalma  felettünk,  ti  meg  embert  öltetek,  s  most 
Liangsanba mennétek, rablónak állnátok? Hallgatlak titeket jó ideje már! – de amint Beteg Vitéz s 
Halálmegvető feléje fordultak, az ember tisztelettel leborult  előttük.  Beteg Vitéz meg is ismerte 
mindjárt:  Si  Csien  volt  Kaotangcsouból.  Szülőföldjéről  ide  keveredett,  de  egyebet  se  művelt 
mindenütt, mint hogy háztetőkön mászkált, falakon átugrált, szóval afféle „háztetők lovagja” volt. 
Csicsouban  is  ült,  már  egyszer,  s  történetesen  Beteg  Vitéz  szabadította  ki  a  börtönből. 
Közönségesen csak Dobos Bolhának nevezték.

– Hogy kerülsz ide? – kérdezte tőle meglepetve Beteg Vitéz.

– Nemigen tudtam már mostanában mihez fogni, tömlöctartó uram – felelte Dobos Bolha –, mint 
hogy arra fanyalodjam, hogy ezeket a sírokat fosztogatom. Mikor láttam, hogy jöttök, nem mertem 
odarontani hozzátok, de aztán hallottam, hogy Liangsanba mennétek. Én meg itten errefelé már jó 
ideje nem tudok többre menni, mint hogy itt egy csirkét, ott egy kutyát emelek el. Mi lenne, ha én is  
veletek tartanék? Nem vinnétek magatokkal, tisztelt uraságok?

–  Várnak ott  minden jó vitézt,  miért  utasítanának el  éppen téged? – felelte Halálmegvető.  – 
Gyere velünk, ha akarsz!

– Akkor errefelé tartsunk, ezen az ösvényen – ajánlkozott Dobos Bolha, s elvezette őket szépen a 
hegyen keresztül rá a liangsani útra.

Közben a két hordszékvivő csak várt a hegyoldalban egész alkonyatig, de csak nem jött vissza a 
két asszony meg az ember. Mivel azonban meghagyták nekik, először nem mertek utánuk menni, de 
végül már nem állták meg tovább, nekivágtak ők is a hegynek. Ahogy mentek, látják egyszer csak, 
hogy az  egyik  sírkertben varjak  sereglenek.  Ahogy közelebb értek,  megláttak,  hogy belet,  húst 
tépnek a varjak, azon civakodnak. Megrettenve fordultak vissza, s szaladtak Pan úrhoz, majd meg 
vele  együtt  a  hatósághoz,  hogy  vádat  emeljenek.  A  mandarin  rögvest  kiküldte  velük  egyik 
hivatalnokát meg a halottkémet halotti szemlére, hogy vizsgálják ki a dolgot.

–  Egy  asszonyság,  bizonyos  Pan  Csiao-jün,  azaz  Varázsfelhő,  szétkaszabolva  találtatott  egy 
fenyőfa  mellett  –  jelentette  a  hivatalnok,  mikor  visszatértek.  –  Szolgálója,  Jing-er,  ugyanott  a 
sírkertben öletett meg. A sír mellett továbbá asszonyi és szerzetesi ruházatok hagyattak hátra.

A mandarinnak  erről  tüstént  eszébe  ötlött  Tengermély  barát  s  az  Idegen  Remete  rejtélyes 



halálának  ügye,  s  vallatóra  fogta  Pan  urat.  Az  öreg  elmondta  apróra,  hogy  itatták  le  őket  a 
kolostorban, s hogy aztán Halálmegvető miként ment el a háztól.

–  Szemmel  látható  –  állapította  meg  a  mandarin  –,  hogy  az  asszonyság  a  baráttal 
paráználkodván,  a  szolgáló  s  a  remete  volt  segítségükre,  Halálmegvető  meg,  gondolom,  hogy 
felfigyelvén erre a gazságra, megölte a barátot s a remetét, Beteg Vitéz pedig most az asszonnyal s a 
szolgálóval végzett. El kell fogni Beteg Vitézt s Halálmegvetőt – adta ki a parancsot –, akkor majd 
megtudjuk a többit!

Azt már nem beszélem el, hogyan íratta meg a körözőlevelet, hogyan tűzött ki vérdíjat a két  
elbujdosott fejére, s hogy mi lett a hordszékvivőkkel meg Pan úrral. Azt mondom csak el, hogy 
Beteg  Vitéz,  Halálmegvető  s  Dobos  Bolha  nekivágván  az  útnak,  megérkeztek  egy szép  napon 
Jüncsouba. Áthaladván az Illatos Erdő mocsáron, egy magas hegy bukkant fel előttük. Estére kelve, 
egy patakpartnál fogadóhoz értek. A fogadós már csukta volna be a kaput, amikor beléptek.

– Nagy útról jöttök ugye, vendég uraim, hogy ilyen későre értetek csak fogadót? – érdeklődött 
tőlük.

–  Hát bizony mentünk ma már több mint száz mérföldet – tódította Dobos Bolha. A fogadós 
beeresztette őket, aztán megkérdezte:

– Ennétek valamit, vendég urak?

– Majd gondoskodunk mi magunk róla – hárította el Dobos Bolha.

–  Más vendégünk most nincs,  az edények ott  vannak a tűzhelyen, használjátok nyugodtan – 
mondta a fogadós.

– Borotok, húsotok nincs? – érdeklődött Dobos Bolha.

– Reggel még volt valamicske húsunk, de elvitték a falubeliek. Egy cseber bor maradt még, de 
ennivaló egy csepp sincs.

– Hát jó – egyezett bele Dobos Bolha. – Adj akkor öt mérő rizst, majd megfőzzük magunknak.

Kimérte  a  fogadós  a  rizst,  Dobos  Bolha  megmosta,  feltette  a  tűzre.  Halálmegvető  közben 
elhelyezte a poggyászt,  Beteg Vitéz meg előszedett egy hajtűt,  s megvette rajta a cseber bort a  
kocsmárostól azzal, hogy majd másnap elszámolnak. Csakhamar hozta is a fogadós a bort egy kis 
zöldséggel,  s letette az asztalra. Dobos Bolha már közben vizet melegített,  s hívta társait,  hogy 
mossák meg kezüket, lábukat. Mikor ezzel is megvoltak, nekiültek a bornak, s hívták a fogadóst is, 
hogy tartson velük.

Evés-ivás közben Halálmegvető észrevette, hogy az eresz alatt vagy tíz lándzsa áll ott sorban 
letámasztva.

– Mire valók nektek ezek a fegyverek? – kérdezte a fogadóstól.

–  Hogy lehet az – álmélkodott a fogadós –, hogy ti utasemberek, itt járván-kelvén a folyók és 
tavak vándoraiként, nem hallottatok még rólunk? Ez a magas hegy itt előttünk az Egysárkányhegy, 
előtte ott az a meredek domb az Egysárkánydomb. Azon van a gazda háza. A vidék itt környes-körül 
harminc mérföldnyire a Csu család birtoka, Csu úr a gazda. Három fiát csak úgy nevezik, hogy a 
három Csu vitéz. Hat-hétszáz parasztcsalád tartozik hozzájuk a vidéken, mindegyik két lándzsást ad 
az úrnak. Ez a fogadó is a Csu család fogadója, tíz-húsz emberük mindig itt alszik nálunk, azért is 
vannak itt a lándzsák.



– No de minek tartjátok itt a fegyvereket? – érdeklődött tovább Halálmegvető.

– Közel van ide Liangsan vára – komolyodott el a fogadós. – Attól tartunk, hogy egyszer majd 
eljönnek ide élelemért, arra készültünk fel.

– Nem adnál nekem egy lándzsát jó pénzért? – kérdezte Halálmegvető.

– Azt nem lehet! – tiltakozott a fogadós. – Meg vannak jegyezve a lándzsák, s semmi kedvem 
hozzá, hogy megkóstoljam a gazda botját, mert szigorú törvényt tart ám!

– Csak tréfáltam – nevetett Halálmegvető -, mit ijedsz meg mindjárt? No, igyál csak!

–  Nem iszom már  többet  –  szabadkozott  a  fogadós –,  megyek már  aludni.  Ti  csak  igyatok 
kedvetek szerint.

A cimborák tovább ittak, s Dobos Bolha egyszer csak megszólalt:

– Nem ennétek egy kis húst, bátyáim?

– A fogadós azt mondta, hogy nincs neki – csodálkozott Beteg Vitéz –, honnét szereznél?

Dobos Bolha vigyorogva emelt fel a tűzhelyről egy vén kakast.

– Hát ezt hol. szerezted? – lepődött meg Beteg Vitéz.

–  Amint  hátramentem  az  imént,  hogy  dolgomat  végezzem  –  hahotázott  Dobos  Bolha  –, 
megláttam ezt a kakast, amint ott búsult a ketrecben. Elgondoltam, hogy nincs mit ennünk a bor 
mellé, fogtam hát, levágtam a patak mellett, forró vizet vittem ki, megtisztítottam. Már meg is főtt, 
gyertek, egyetek.

–  Hát  még mindig  ilyen  lator  tolvaj  vagy? – csóválta  a  fejét  Beteg  Vitéz,  de Halálmegvető 
harsányan nevetett:

–  Csak  nem  tagadod  meg  a  mesterségedet!  –  Nagy  vidáman  neki  is  láttak  mindhárman  a 
kakaspecsenyének, s egykettőre be is kebelezték a rizzsel együtt.

Közben  azonban  a  fogadós  felébredt  álmából,  s  nem bírván  megnyugodni,  felkászálódott  s 
körbejárta a házat, hogy rendben van-e minden. A tűzhely mellett az asztalon szemébe ötlött a kakas 
tolla, csontja, s látta, hogy a fazék is zsíros. Rohant hátra az udvarba, s hát a kakas nem volt a 
ketrecben.

–  Nem vagytok ti rendes emberek, vendég urak! – rontott méltatlankodva vendégeire. – Miért 
loptátok el, miért ettétek meg az ébresztő kakasomat!

–  Az ördög bújjék az apádba! – mordult rá Dobos Bolha. – Az úton vettem még ezt a kakast 
magunknak, a tiedet nem is láttam!

– Hát akkor hová lett a kakasom? – lármázott a fogadós.

– Elvitte a macska? A majom ette meg? Ölyü ragadta el? Honnét tudjam én? – vonogatta vállát 
Dobos Bolha.

– De az imént még a ketrecben volt a kakasom! – erősködött a fogadós. – Ha nem te loptad el, 
akkor ki?



– Ne veszekedjetek – lépett közbe Halálmegvető. – Mondd meg mi volt az ára, megfizetjük.

–  De ez az én ébresztő kakasom volt!  – hajtogatta a magáét a fogadós. – Nem lehetek meg 
nélküle! Nem segítetek rajtam még akár tíz ezüsttel sem! A kakast adjátok vissza!

– Ne játssz itt velünk – gurult méregbe most már Halálmegvető. – Nem kapsz akkor egy garast 
se, s nézd, hogy mit csinálsz!

– Vendég uram! – mosolygott vészjóslóan a fogadós. – Ne verd ki a tüzet, mert még magad is 
megégsz benne! Ez a fogadó nem akármilyen hely! Még majd beviszlek benneteket a gazdához, s 
megmondom neki, hogy Liangsanba készültetek, hogy betyárnak álljatok!

– S ha a liangsani jó vitézek közül volnánk is – ordított rá Halálmegvető –, ugyan hogy fognál 
meg minket azért a vérdíjért?

– Jó szívvel pénzt kínáltunk a kakasodért – kiáltotta haragosan Beteg Vitéz is –, s te még el se 
fogadod, hanem elfogatnál?

– Rablók! Segítség! – kiáltotta el magát a fogadós, s a házból négy-öt markos legény rontott elő 
amúgy pőrén,  s rájuk vetette magát.  Halálmegvető hatalmas ökle azonban egykettőre a földhöz 
verte valamennyiüket. A fogadós tovább kiáltozott volna, de Dobos Bolha úgy a képébe vágott, 
hogy mindjárt feldagadt az orra, s elállt a szava. A legények kimenekültek a hátsó ajtón.

–  Ezek most  jelentik  a  gazdájuknak,  mi  történt  –  jegyezte  meg  Beteg  Vitéz.  –  Együk meg 
gyorsan, ami maradt, aztán meneküljünk.

A három vitéz sebtében felfalatozta a vacsora maradékát, elosztották a batyukat egymás közt, 
aztán cipőt húztak, kardot kötöttek, s mindegyikük felkapott egyet a lándzsák közül.

– Hát lesz, ami lesz – jegyezte meg aztán Halálmegvető –, de ezeket nem hagyjuk itt csak így! – 
A tűzhelyhez lépett, csóvákat csavart, s ezeket lángra lobbantván, négyfelől felgyújtotta a fogadót.  
Csakhamar belekapott a szél, s nagy lánggal égett máris a szalmatetős ház. A három jó barát nagy 
léptekkel eredt neki az országútnak.

Ment a három vitéz már vagy két órája, amikor egyszer csak előttük, mögöttük fáklyák fénye 
lobbant fel megszámlálhatatlan sokaságban, s vagy száz-kétszáz ember rontott feléjük hangos harci 
kiáltásokkal.

– Nem kell megijedni! – biztatta társait Halálmegvető. – Átvágunk az egyik ösvényre.

– Álljunk meg inkább! – kiáltotta Beteg Vitéz. – Egy levág egyet, kettő levág kettőt, amikor meg 
kivilágosodik, majd odábbállunk! – De még be sem fejezte szavait, a fáklyák gyűrűje körbefogta 
őket. Beteg Vitéz az élre állt, Halálmegvető hátramaradt utóvédnek, Dobos Bolhát középre fogták, s 
felvették  a  harcot  a  szolgalegényekkel.  Azok  először  csak  úgy nagy vaktában  rontottak  nekik 
lándzsákkal, fütykösökkel, de Beteg Vitéz lándzsája hatot-hetet máris a földre terített. Az elöl lévők 
erre  megszaladtak,  s  ennek  láttán  a  hátulról  támadók  is  futásra  fogták  már  a  dolgot,  de 
Halálmegvető a nyomukba eredt, s levágott közülük vagy hetet-nyolcat. A szolgalegények, látván, 
hogy fele se tréfa, hogy máris elesett vagy megsebesült tíz-egynéhány emberük, fogták magukat, 
megszaladtak.  A három vitéz  tovább  menekült,  de  egyszerre  újabb  harci  kiáltások  harsantak  a 
fülükbe. A száraz bozótból két fogós csáklya nyúlt ki, megragadta Dobos Bolhát, s berántotta a 
bokrok közé. Halálmegvető gyorsan odafordult, hogy megmentse, amikor újabb két fogós csáklya 
nyúlt ki a bozótból. Beteg Vitéz azonban gyors szemével odavágott, s lándzsája hegyétől rögtön 
földre  hullott  a  két  fogó  szerszám.  Menekültek  tovább.  Dobos  Bolha  foglyulejtői  nem mertek 
utánuk menni, mert féltek a harctól, megelégedtek az egy fogollyal. A távolban még lobogtak a 



fáklyák,  az  ösvényen  meg,  amelyen  menekültek,  sehol  egy fa.  Nem tehettek  egyebet,  mentek, 
amerre utat láttak, egyenest kelet felé.

A szolgalegények, látván, hogy nem érik már utol őket, felszedték sebesültjeiket, Dobos Bolhát 
meg összekötözték, s vitték a gazda felé.

Beteg  Vitéz  s  Halálmegvető  meg menekült  egészen hajnal  hasadtáig.  Akkor egy kocsmához 
értek.

– Igyunk egyet, bátyám – javasolta Halálmegvető –, s közben kérdezzük meg, merre visz az út 
tovább.

Beléptek az ivóba, s letámasztván lándzsájukat, leültek, ételt, italt rendeltek. Javában falatoztak, 
amikor egy tagbaszakadt férfi lépett be a kocsmába. Széles arcú ember volt, szegletes állkapoccsal, 
élénk szemekkel,  nagy fülekkel,  meglehetősen rút  ábrázattal.  Teabarna köntösbe volt  öltözve,  a 
fején  szvasztikába  csavart  csücskös  fejkendő,  derekán fehér  selyemtüsző,  s  lábán hosszú  szárú 
olajos bőrcsizma.

– Az úr azt izeni – kiáltotta el magát –, hogy vigyétek a holmit az udvarházba!

– Már készen is vagyunk vele! – sietett elő a fogadós. – Mindjárt küldöm is!

– Gyorsan, siessetek! – kiáltotta a jövevény, s már ment is kifelé. Ahogy közben elhaladt Beteg 
Vitéz s Halálmegvető előtt, Beteg Vitéz felismerte, s odakiáltotta neki:

– Hogy kerülsz ide, fiatalember? Meg se ismersz már?

–  Nini! Hogy vetődtél errefelé, kegyes uram? – fordult meg a csúf arcú ismeretlen is, s mély 
meghajlással üdvözölte Beteg Vitézt.

Nemhiába találkozott Beteg Vitéz ezzel az emberrel. Emiatt történt az, hogy

Három család szövetsége megbomlik és elenyész,
Tigrissereg üvöltésén kél a baj és kél a vész.

Hogy aztán ki volt az az ember, akivel Beteg Vitéz s Halálmegvető találkozott, azt majd más 
alkalommal halljátok meg.



A NEGYVENHATODIK FEJEZET

amelyben Égretörő Sas kétszer is megírja
kegyelemkérő levelét,

Jókorjött Eső pedig először támadja meg
Csu falvát

Ott tartottunk, hogy Beteg Vitéz felsegítette az ismeretlent, s bemutatta Halálmegvetőnek.

– Ki vagy, bátyám? – kérdezte Halálmegvető.

–  Tu  Hszingnek  hívják  –  mondta  Beteg  Vitéz.  –  Csungsanfuba  való.  Ábrázta  rútsága  miatt 
Ördögpofának nevezik csak. Az elmúlt évben kalmárkodván, Csicsouba vetődött, s hogy szóváltás 
közben  agyonverte  egyik  társát,  tömlöcbe  került.  Ott,  mivel  megismertem,  hogy  öklével, 
fütykösével egyaránt jól bánik, segítségére voltam minden erőmből s megmenekítettem. Nem is 
gondoltam volna, hogy itt találkozunk vele!

– Mi ügyben jársz erre, jótevőm? – kérdezte Ördögpofa.

– Embert öltem Csicsouban – súgta a fülébe Beteg Vitéz –, s most be szeretnék állni a liangsani 
vitézek közé. Tegnap este a Csu család fogadójában szálltunk meg, s mert az egyik társunk, Dobos 
Bolha, ellopta a fogadós ébresztő kakasát, s megettük, verekedés támadt, a fogadót is felégettük, 
aztán elmenekültünk. Menekülés közben az éjjel utolértek, egynéhányat levágtunk üldözőink közül, 
de Dobos Bolhát közben a bozótban fogós csáklyával elfogták. Mi áttörtük magunkat, s most éppen 
az utat kérdeztük volna tovább, amikor megláttalak.

–  Ne tarts  semmitől,  jótevőm – nyugtatta meg Ördögpofa.  – Kiszabadítom én nektek Dobos 
Bolhát.

–  Ülj  le egy kicsit,  öcsém – kínálta Beteg Vitéz –, igyunk egyet. Iddogálni kezdtek. Közben 
Ördögpofa is elbeszélte, mi történt vele:

– Amikor elhagytam Csicsout a te jóságodból, jótevőm, ide kerültem, s mivel egy itteni nagyúr 
igen megkedvelt, beállottam hozzá. Most az intézője vagyok, rengeteg gond van a vállamon, de 
olyan jó hely ez, hogy nem is gondolok arra, hogy hazamenjek.

– Ki a gazdád? – kérdezte Beteg Vitéz.

– Az Egysárkányhegy előtt itt három nagy domb van – magyarázta Ördögpofa –, azokon egy-egy 
falu. Középütt fekszik a Csu család falva, nyugatra a Hu család falva, keletre a Li családé. A három 
birtoknak együtt van vagy tízezres, húszezres hadserege, de a legerősebb a Csu család. A család feje 
Csu úr őméltósága, három fia van, a három Csu vitéz. A legidősebbik Csu Lung, a Sárkány Csu, a  
középső Csu Hu, a Tigris Csu, a legfiatalabb meg Csu Piao, azaz a Párduc Csu. Van egy mesterük 
is, Luan Ting-jü, a Vasbuzogányos, az akkora vitéz, hogy tízezer férfi se állhat meg vele szemben. A 
falujukban van vagy ezer-kétezer szolgalegény. Nyugatnak, a Hu család falvában, Hu nemzetségfő 
az úr. Van egy fia, Hu Cseng, a Mennybeszálló Tigris, vitéz az is tetőtől talpig, de van egy lánya is,  
aki  igen vitéz,  a  Harmadik Hu Kisasszony,  az  Óriáshölgy,  aki  két  villogó karddal  verekszik,  s 
megüli a lovat is úgy, hogy jobban se kell! Ez a keleti falu pedig a gazdámé, Li Jingé. Az is nagy  
vitéz! Színvas lándzsa a fegyvere, acélheggyel, a hátán meg ott viseli öt hajítókését, amelyekkel 
száz lépésről eltalálja az emberét, de úgy, hogy menekül előle isten, ördög! Ez a három család élet-
halál  szövetséget  kötött  egymással,  egy szívvel,  közös akarattal  vannak,  segítik  egymást  jóban, 
rosszban. Tartanak tőle, hogy a liangsaniak egyszer még beállítanak ide élelemért, ezért igen fel 



vannak készülődve a fogadásukra. Elviszlek én titeket tüstént Li úrhoz, s megkérem, írjon levelet 
nekik, hogy bocsássák szabadon Dobos Bolhát.

– Nem a te Li uradat nevezik a folyók és tavak vitézei közt Égretörő Sasnak? – kérdezte Beteg 
Vitéz.

– De igen, ő az!

– Sokat hallottam róla én is, hogy milyen derék vitéz – jegyezte meg Halálmegvető. – Csak azt  
nem tudtam, hogy errefelé van lakása. Tudom róla, hogy igazságos ember, derék férfiú, menjünk el 
hozzája!

Beteg Vitéz szólította a kocsmárost, hogy fizessen, de Ördögpofa nem akarta engedni sehogy se, 
ő fizette ki az egészet. Aztán elindultak hárman Li úr udvarházába. No, hatalmas, szép ház volt, 
várnak  is  beillett:  vizesárok  vette  körül,  meszelt  falai  tövében  öles  törzsű  vén  fűzfák  állottak 
százával, a kapuhoz felvonóhíd vezetett. Mikor beléptek a kapun, s az első csarnokba értek, látták 
ám, hogy kétfelől csak úgy sorakozik a rengeteg fegyver, villognak a lándzsák hegyei a fal mellett.

– Várjatok itt egy kicsit – mondta Ördögpofa –, szólok a gazdának, hogy jöjjön ki, s fogadjon 
benneteket.

Jött is ki nemsokára Égretörő Sas, nyomában Ördögpofával. Mikor a vendégek bemutatkoztak, a 
házigazda betessékelte őket  a vendégházba,  hogy foglaljanak helyet.  Mikor sűrű szabadkozások 
után végre letelepedtek, Égretörő Sas bort hozatott, megtraktálta őket nagy szívességgel.

–  Szeretnénk megkérni, nagyuram – állott elő kérésével Beteg Vitéz s Halálmegvető –, hogy 
írnál levelet a Csu család falvába, Dobos Bolha barátunk életének megmentésére.

A házigazda rögtön hívatta házi tudósát, megtanácskozta, megíratta vele a levelet, aláírta, le is 
pecsételte, s már parancsolta is egyik emberének, hogy kapjon fel egy gyors paripára, vágtasson 
rögtön a Csu család falvába, s Dobos Bolha nélkül vissza se térjen. El is indult az ember azon  
nyomban. Beteg Vitéz s Halálmegvető hálásan köszönték a nagy barátságot.

–  Legyetek  csak  nyugodtan,  derék  bajnokok!  –  nyugtatta  meg  őket  Égretörő  Sas.  –  Az  én 
levelemre mentén szabadon engedik! Köszönték ezt a vitézek újfent.

– No de gyertek most már egy kicsit beljebb – szíveskedett a házigazda –, igyunk ott meg még 
pár csészével!

Benn  a  házban  aztán  ízletes  reggelit  tálaltatott  eléjük,  utána  meg  egy  kis  tea  mellett  nagy 
beszélgetésbe kezdtek a fegyverforgatás mindenféle csínjáról-bínjáról. Látta is Égretörő Sas, hogy 
ért mindkét vendége nagyon a vitézi mesterséghez, s megörvendett rajta szívében erősen.

A kígyó órájára vissza is jött az ember.

– Hol az az ember, akiért küldtelek? – kérdezte tőle a házigazda.

– Ott voltam magam, mikor őméltósága elolvasta a levelet, s már bocsátotta volna is szabadon 
azt az embert, de akkor előjött a három Csu vitéz, s igen megbosszankodtak, választ se írtak, de a  
foglyot se adták ki, hanem azt mondták, bekísérik a tartományba a mandarin elé.

–  Élet-halál  szövetségben  vagyok  velük  –  döbbent  meg  Égretörő  Sas  –,  a  levelem szavára 
engednie illett volna! Hogy történhetett ez? Biztosan rosszul szóltál – támadt az emberre –, ezért 
történt ez! Intéző uram – fordult Ördögpofához –, neked kell akkor elmenned. Beszélj személyesen 



Csu őméltóságával, s mondd el neki rendre, miért kérem tőle ezt.

–  Megyek is – ugrott fel Ördögpofa. – Ha írsz, uram, még egy levelet, arra biztosan szabadon 
engedik.

– Úgy gondolom én is – biccentett a gazda. Papírt vett elé gyorsan, megírta a levelet, most már  
saját  kezével,  lepecsételte  s  átadta  Ördögpofának.  Az  meg  megnyergelt  egy  jó  gyors  lovat,  s 
rápattanva, kivágtatott az udvarházból.

– Legyetek csak nyugodtan! – biztatta Égretörő Sas két vendégét. – Saját kezemmel írt levelemre 
rögtön szabadon bocsátják majd!

Beteg Vitéz s Halálmegvető köszönték a szívességet, s tovább iddogáltak hármasban. Azonban 
estébe is hajlott már az idő, de Ördögpofa csak nem jött. A házigazda nyugtalanságában már elébe 
küldött. Végre jelentette egy szolgalegény:

– Megjött az intéző úr!

– Hányadmagával? – pattant fel Égretörő Sas.

– Nem jött biz ő csak egy szál egyedül, de ő aztán sietett!

–  Hát ez különös! – rázta  fejét  bosszankodva a házigazda.  – Mi lehet  az oka? Máskor nem 
viselkedtek így! – s sietett ki a jövevény elébe, nyomában két vendégével.

Ördögpofa leugrott lováról, s sietett be az udvarházba. Bíborvörös volt az arca a sietségtől s a 
dühtől, foga villogott, de csak lihegett, szólni nem tudott.

– Mondd el apróra, mi volt, hogy volt – sürgette gazdája –, hogy jártál?

– Elvittem a levelet őméltóságának – lihegte Ördögpofa, amint kissé kifújta magát –, de nem volt 
ott csak a három fia. Mikor köszöntöttem valamennyiüket, a Párduc Csu mindjárt rám támadt: „Mit 
akarsz?” – mondta. – „A gazdámtól hoztam levelet” – feleltem neki tisztelettel. Erre szitkozódni 
kezdett, elmondott téged tökkelütöttnek, hogy mindenféle csirkefogók dolgában levelezgetsz. „Ezt a 
liangsani rablót, Dobos Bolhát, ma bevisszük a tartományi székhelyre, mit akarsz hát?” – mondta. 
Én mondtam neki, hogy Dobos Bolha nem a liangsaniak közül való, utasember Csicsouból, s éppen 
hozzánk tartott. A fogadót is meggondolatlanságból gyújtották fel, te gazdám, meg fogod téríteni a 
kárukat.  Könyörögtem nekik,  hogy legyenek  kegyelemmel,  bocsássák  szabadon,  de  ők  mind  a 
hárman megkötötték magukat, hogy nem és nem. Akkor kértem, hogy legalább a leveled olvassák 
el, de a legkisebb Csu fiú fel se nyitotta, csak egyszeribe széjjeltépte, s kikergettetett az embereivel 
nagy szitkozódva. El se merem mondani, hogy még miket mondtak, de az a három tisztességtelen 
barom egyszerre már azt találta ki, hogy te is, gazdám, a liangsaniakkal tartasz, s ott helyben el 
akartak fogni engem is, hogy aztán ellened jöjjenek, de szerencsére, még lovamra ugorhattam s 
elmenekülhettem. Az úton majd megölt a düh miattuk! Hiába volt a szövetség életre-halálra ezekkel 
a fickókkal hosszú éveken át, nincs bennük se igazság, se emberség!

Háromezer  ölnyire  csapott  fel  a  düh fénytelen  lángja  Égretörő  Sas  szívében,  amikor  ezeket 
meghallgatta.

– Szolgák! A lovamat! – kiáltotta el magát.

– Csillapuljon haragod, nagyuram! – kérlelte Beteg Vitéz s Halálmegvető. – Ne hozd romlásba 
miattunk házad becsületét! De hiába is kérlelték, Égretörő Sas nem hallgatott rájuk. Szaladt be a 
szobába, aranyos páncélt öltött, elöl-hátul állatfejes szívet-oltalmazóval, hosszú vörös köntöst öltött 



fölébe, hátára kötötte öt hajítókését, kezébe ragadta acélhegyű lándzsáját, fejébe nyomta főnix-tollas 
sisakját,  s  kivágtatott  a  kapun,  maga  mellé  véve  háromszáz  vitéz  szolgalegényt.  Ördögpofa  is 
páncélt öltött, lándzsát ragadott, s húsz-egynéhány lovassal ő is lóra ült. Erre már Beteg Vitéz s 
Halálmegvető is felszedelőzködött, s fegyvert fogva, elindultak ők is a sereggel a Csu család falva 
felé. A nap már félig elnyelődött a hegyek között, amikor megérkeztek az Egysárkánydombhoz, s 
hadirendbe sorakoztak. De jó helyen volt a Csu család udvarháza is! A dombtetőn épült, négyfelől 
víz  vette  körül,  hármas  fal  védte,  az  is  kemény kőből,  jó  két  öles.  Elülső,  hátulsó  kapujához 
felvonóhíd vezetett,  a falakon a sánckosarak mögül mindenféle lándzsák,  kardok meredeztek,  a 
kaputorony mellett réz harcidobok függtek.

Égretörő Sas a kapu elé érve, megrántotta lova kantárát:

– Hej, ti három Csu fiuk! – kiáltotta harsányan. – Hogy mertétek öregapátokat gyalázattal illetni?

Kitárult  erre  a  kapu,  s  előrontott  rajta  vagy  ötven-hatvan  lovas.  Legelöl  Csu  őméltósága 
harmadik fia vágtatott, Párduc Csu, tűzvörös lován. Égretörő Sas, az öklét rázva, ordított rá:

– Anyád csecse még el se hagyta a szádat, a fejeden még ott volt a csecsemő pihéje, amikor apád 
meg én élet-halál szövetséget kötöttünk, egy szívvel, egy akarattal esküdtünk falvaink védelmére! 
Ha bajotok támadt, jöttem mindig emberrel, ha kellett, ha meg egyéb kellett, sose volt olyan, amit 
ne adtam volna!  Békés  ember  lévén,  levéllel  fordultam hozzátok,  mi  dolog az,  hogy csak úgy 
széttéptétek a levelem? Micsoda szégyen, gyalázat, így csúffá tenni a nevemet!

– Szövetkeztünk ugyan veled életre-halálra – felelte Párduc Csu –, s esküdtünk is egy szívvel, 
egy akarattal, hogy együtt kerítjük kézre a liangsani mocsár pártütő rablóit, s tisztára seperjük a 
hegyi várukat! De te hogy szövetkezhetsz lázadó rablókkal, miért hajlik szándékod pártütésre?

–  Még azt mered mondani, hogy ő a liangsaniak közül való? – szitkozódott  Égretörő Sas. – 
Szörnyű vétek ám becsületes embert erőnek erejével, bosszúból megtenni rablónak!

–  Az a lator Dobos Bolha maga vallotta be! – kiáltotta vissza dühösen Párduc Csu. – Ne is 
fecsegj itt összevissza, őt ki már nem moshatod! Eridj innét, amíg békével mehetsz, mert ha nem 
mész, bizony megfogunk téged is, s melléje teszünk!

Haragra gerjedve, vert rá lovára Égretörő Sas, s nekiszegzett lándzsával rontott Párduc Csura. 
Párduc Csu is nekieresztette lovát, s felvette vele a harcot. Összecsaptak ott az Egysárkánydomb 
alatt, kerültek, fordultak, hol az egyik kerekedett felül, hol a másik, egymásnak mentek már vagy 
tizenhét-tizennyolcszor.  Végtére  is  Párduc  Csu  nem  bírván  a  viadalban  Égretörő  Sassal, 
megfordította lovát és menekült. Égretörő Sas vágtatott utána. Párduc Csu erre maga elé fektette a 
nyeregben  lándzsáját,  baljába  ragadta  íját,  jobbjával  nyilat  vont  elő,  s  megfeszítvén  íját,  jól 
megcélozva ellenfelét,  hátralőtt.  Égretörő Sas  hirtelen félrehajolt  előle,  de a  nyíl  már a  vállába 
csapott, s ő lebukfencezett lováról. Ellenfele ennek láttán visszafordította lovát, hogy el is fogja. 
Beteg Vitéz s Halálmegvető azonban harsány ordítással lándzsát szegezve rohantak ellene. Párduc 
Csu  nem  bírt  megállni  ellenükben,  gyorsan  megfordult  lovával  s  elvágtatott,  de  Égretörő  Sas 
lándzsája belevágódott már a lova lábába. A paripa fájdalmában felágaskodott, s ledobta lovasát. 
Párduc Csu vitézei nyilazni kezdték ellenfeleiket. Beteg Vitéz s Halálmegvető elgondolván, hogy 
nincs  rajtuk  páncél,  visszavonultak.  Ördögpofa  a  maga  lovára  emelte  sebesült  gazdáját,  s 
visszafordult az egész sereg. A Csu család hadai üldözték még őket két-három mérföldnyire, de 
ahogy beesteledett, ők is visszafordultak.

Ördögpofa hazaérvén, lesegítette urát  a nyeregből,  s betámogatta a házba,  leültette.  A család 
rögtön  ápolására  sietett.  Kihúzták  a  nyilat,  levették  róla  ruháját,  páncélját,  a  sebet  bekenték 
gyógyírral, aztán a két vendég s ördögpofa összeültek tanácskozni, mitévők legyenek.



–  Ha már uraddal ily arcátlanul  bántak ezek a  gazok – mondta Beteg Vitéz s  Halálmegvető 
Ördögpofának –, meg is sebesült, s Dobos Bolhát se szabadítottuk ki, ezzel az egésszel csak őt 
kevertük bajba. Mi ketten azt gondoljuk, hogy elmennénk most már Liangsanba, s megkérnénk 
Toronyhordozó  vezért  s  Jókorjött  Esőt,  jöjjenek  el,  álljanak  bosszút  uradért,  s  szabadítsák  ki 
barátunkat. – Mentek is elbúcsúzni Égretörő Sastól.

–  Nem rajtam múlott – röstelkedett házigazdájuk –, ne haragudjatok rám, derék bajnokok, de 
mást már nem tehettem. – Azzal kiadta a rendelkezést Ördögpofának, lássa el őket pénzzel. A két 
vitéz persze sehogyan sem akarta elfogadni, de Égretörő Sas végül kijelentette, hogy itt, a folyók és 
tavak vitézei nem utasíthatják ezt vissza, s így aztán elfogadták.

Azt már nem beszélem el, hogy Ördögpofa miként kísérte el őket, s miként mutatta meg az utat. 
Arról  beszélek  csak,  hogy Beteg  Vitéz s  Halálmegvető  elindultak  a  Liangsan felé  vivő úton,  s 
csakhamar egy újdonatúj fogadóhoz érkeztek. Vidáman intett a fogadó zászlaja feléjük, betértek hát, 
italt rendeltek, s kérdezősködni kezdtek, merre visz az út tovább. Ez a fogadó pedig a liangsaniaké 
volt, nemrégiben építették, hogy hírszerző helyül szolgáljon. A Tábornok vezette. Ahogy iddogáltak 
s kérdezősködtek a Liangsanba vivő út felől, a Tábornok látta, hogy nem akárkikkel van dolga, 
megkérdezte hát:

– Honnét jöttök, tisztelt uraságok? Mit keresnétek fent a várban?

– Csicsouból jöttünk – felelte Beteg Vitéz.

– Talán csak nem Halálmegvető úr kegyelmed? – ötlött a Tábornok eszébe.

– Én Beteg Vitéz vagyok, a társam Halálmegvető. Honnét tudod a nevét, bátyám?

– Ismerni nem ismerlek benneteket, de annak idején, mikor Bűvös Futár visszatért Csicsouból, 
sokat beszélt róla. Igen örülünk, hogy végre megjöttetek!

Üdvözölték  egymást  mindhárman  illendőképpen,  s  aztán  Halálmegvető  elmondta  sorjában  a 
Tábornoknak, hogy s mint kerültek ide. A Tábornok rögtön bort hozatott, megtraktálta őket, aztán a 
vízi pavilonba sietvén, kinyitotta a hátsó ablakot, elővette íját, s kilőtte a zengő nyilat.  Jöttek is 
hamarosan a nádasból a betyárok a csónakkal. A Tábornok beültette őket, s átkísérte a Kacsacsőr-
parthoz, majd előre küldött egy betyárt,  hogy jelentse érkezésüket a várbelieknek. Jött is Bűvös 
Futár s Bundás Párduc a fogadásukra, s együtt mentek föl a várba.

A két jó vitéz jöttére összegyülekeztek a várbeli vezérek a tanácskozócsarnokban. Bűvös Futár s 
Bundás Párduc bevezette a két jövevényt, bemutatta őket Toronyhordozónak, Jókorjött Esőnek s a 
többi vezérnek. A bemutatkozás után Toronyhordozó apróra elkérdezte tőlük,  honnét jöttek,  mit 
akarnak.  Igen megörültek a  vezérek mindnyájan,  amikor  Beteg Vitéz s  Halálmegvető elmondta 
nekik,  hogy vitézségükkel, a  várbeli  sereget  akarják  szolgálni,  s  rögtön  helyet  mutattak  nekik 
maguk között.

– Velünk jött volna ide a várba s közétek állt volna még egy társunk, Si Csien is, a Dobos Bolha 
– mondta aztán Beteg Vitéz –, de mert elemelte a Csu család fogadójának ébresztő kakasát, ebből 
nagy  hajcihő  támadt,  Halálmegvető  öcsém  tüzet  vetett  a  házra,  Dobos  Bolhát  meg  elfogták. 
Égretörő Sas barátunk kétszer  is  kérte  levélben, hogy bocsássák szabadon, de a három Csu fiú 
megmakacsolta magát, és nem adták ki, de még arra is megesküdtek, hogy titeket is a kezükbe 
kerítenek egykettőre, s közben igen szidalmaztak titeket, vezérek. Elviselhetetlen, arcátlan módon 
viselkedtek azok a fickók!

Nem is folytatta tovább kalandjaik elbeszélését; mert Toronyhordozó szörnyű haraggal kiáltotta 



el magát:

– Fiaim! Azonnal nyakazzátok le ezt a két fickót!

– Csillapuljon haragod, bátyám! – vetette magát közbe gyorsan Jókorjött Eső. – Ez a két derék 
bajnok nem átallott  megjárni  ezer  mérföldnyi  utat,  hogy szívvel-lélekkel  mellénk  álljon!  Miért 
akarod lefejeztetni őket?

–  Mi  itt,  liangsani  vitézek  –  mondta  felháborodva  Toronyhordozó  –,  amióta  felkeltünk  a 
Fehérgúnyás Diák ellen, a hűséget s igazságot tartottuk legfőbbre, emberséggel, kegyelmességgel 
voltunk  a  néphez  mindvégig.  Akárhány  öcsénk,  aki  leszállt  a  várból  vitézi  vállalatra,  egy  se 
csorbította  vitézi  hírünket,  'az  új  s  a  régi  várbeli  vitézek  a  vitézség  ragyogó sugarába  öltöztek 
mindahányan!  Ezek  ketten  itten  meg,  a  liangsani  jó  vitézek  nevében,  csirkét  loptak  s  ettek; 
szégyenbe kevertek ezzel bennünket! Lenyakaztatom mindkettőt még ma, s fejüket a várudvarban 
kifüggesztetem!  Utána  pedig  magam  megyek  le  sereg  élén,  hogy  kiirtsam  azt  a  falut,  hogy 
helyreállítsam vitézi hírünket! Fejezzétek le őket azonnal, fiaim!

–  Nem úgy!  –  kiáltott  fel  Jókorjött  Eső.  –  Hát  nem hallottad  bátyám,  ahogy épp  az  imént 
elmondta két bölcs öcsénk, hogy Dobos Bolha afféle ember? Ha ezzel felingerelte a Csu családot, 
hogy hozott volna két bölcs öcsénk ezzel szégyent mireánk? De azt én hallottam már igen sokszor, 
hogy a Csu család ellenséges mivelünk! Szűnjék haragod, bátyám. Várunkban igen nagy számmal 
van a sereg már, pénzünk, élelmünk pedig megkevesbedett, s nem is mintha mi keresnénk őket, de 
éppenséggel ők azok, akik szétfújván a szőrt, tetvészkednének rajtunk! Használjuk fel az alkalmat, s 
kerítsük kézre őket! Abból a faluból lenne gabonánk, élelmünk négy-öt évre is elegendő! Nem mi 
akartunk az ő vesztükre törni, de amit művelnek, az példátlan arcátlanság! Te azonban a vár ura 
vagy,  bátyám,  könnyelműség  volna  magadnak  menned:  vezetnék  én  egy  sereget  szerény 
tehetségemmel,  s  néhány vitéz öcsénkkel  együtt  leszállnánk a várból,  megütjük Csu-ék faluját. 
Esküszöm, ne térjek vissza a várba, ha nem pusztítom el a falut! Szükséges is volna ez elsőnek 
azért, hogy meg ne kevesbedjék a harci kedv a várban, de másodjára azért is, hogy ha csak annyiban 
hagyjuk ezt a kicsiséget, szégyenbe kerülnénk. De harmadjára s legfőképp sok élelmet s gabonát 
nyernénk a vár ellátására. Negyediknek végül ezzel megnyernénk Égretörő Sast is, hogy álljon be 
seregünkbe.

A többi vezér is mind Jókorjött Eső pártjára állott, úgy, hogy Toronyhordozó végül is elállott  
szándékától.

– Jól beszéltél, bátyám – állapította meg helyeslően Cselcsillag. – Miért üssük le magunk saját 
embereink fejét?

– Inkább az én fejemet üttesd le, vezér – kiáltott közbe Bűvös Futár –, de ne vágd be az igazság,  
a bölcsesség útját!

Beteg Vitéz és Halálmegvető bocsánatért esdekeltek, megvallották bűnösségüket. Jókorjött Eső 
oktatgatta őket:

–  Ne kételkedjetek bennünk, bölcs öcséim! Ez a vár törvénye, így kellett tennünk! Még ha én 
magam is hibát vétenék, nekem is a fejembe kerülne, nem lennénk elnézéssel! Vasképűt, a tudóst, 
megtettük nemrégen hadi bíránknak, megszabta ő már a törvényeinket, aszerint osztjuk a jutalmat s 
büntetést. Nem tehettek egyebet, mint hogy szánjátok-bánjátok bűnötöket.

Beteg Vitéz s Halálmegvető, miután megkövették a vezéreket vétségükért, Toronyhordozó helyet 
mutatott nekik Bundás Párduc után. A vezérek előszólították a betyárokat, hogy tisztelegjenek az új 
vezérek előtt. Amikor ezzel megvoltak, ökröt szúrtak, lovat vágtak, ünnepi lakomát rendeztek. A 



lakoma végeztével kijelölték a két új vezér lakhelyét, s tíz-tíz betyárt rendeltek szolgálatukra.

Estélig tartott a lakoma. Másnap újra kezdték, s közben tanácskoztak. Jókorjött Eső elrendelte, 
hogy Vasképű vegye számba a várbeli legénységet, kérte a vezéreket, jöjjenek vele Csu falva ellen, 
s határozzák el a falu feldúlását. Meg is egyeztek a tanácskozók: Toronyhordozó mellett ottmaradt 
még  a  vár  védelmére  Cselcsillag,  Vereshajú  Ördög,  a  három Jüan,  Vitézekkel  Versengő  s  Kis 
Herceg. A kikötők, a várkapuk, a fogadók védelmére rendelt vezéreket sem bolygatták meg, azok 
mind a helyükön maradtak.  Az új  vezérek közül  a  hajóépítő műhely vezetésére  rendelték  Jáde 
Zászlórudat,  Vasfurulyás  helyett,  a  hadihajók  fejéül.  Meg  is  írták  rögtön  a  parancsokat,  s  két 
menetben útra kelt a sereg a várból a Csu család falva ellen. Az első csapattal ment Jókorjött Eső, 
Kis  Generális,  Örvények  Sárkánya,  Föltartóztathatatlan,  Fekete  Forgószél,  Beteg  Vitéz, 
Halálmegvető,  Háromhegy Ura,  Felhőcsapó  Aranyszárny,  Bundás  Párduc,  háromezer  betyárral, 
háromszáz  lovassal,  jól  felfegyverkezve.  A  második  sereggel  Párduckoponya  ment,  vele 
Mennydörgés  Tüze,  Bűvös  Futár,  Kutyapofájú,  Fehér  Hullámtaraj,  Vasfurulyás,  Tüzesszemű 
Oroszlán,  Kurtalábú Tigris,  Nappaljáró Patkány,  ők is  háromezer  emberrel,  háromszáz lovassal. 
Leérkezvén az Aranyhomokpart s a Kacsacsőrpart kikötőibe, kiadatott a parancs Felhők Villámának 
s Fehérképű Ifiúrnak, hogy gondoskodjanak az élelem szállításáról a sereg után. Toronyhordozó 
még elkísérte őket egy darabon, aztán visszatért a várba.

Hogy tovább beszéljem a történetet, Jókorjött Eső serege elindult az úton a Csu család falva felé.  
Útközben nem történt semmi, csakhamar elérkeztek az Egysárkányhegy elé. Vagy egy mérföldnyire 
a hegytől tábort vertek, elsáncolták magukat. Jókorjött Eső vezéri sátorában tanácskozásba kezdett 
Kis Generálissal:

–  Hallottam – kezdte –, hogy a Csu család földjein keresztül vezető utak igen tekervényesek. 
Nem mehetünk tovább, hanem előre kell küldenünk két kémet, hogy kifürkésszék az utat. Majd ha 
megtudjuk, merre visz a jó út, akkor indulhatunk csak tovább, s támadhatunk rá az ellenségre.

– Igen sok időt vesztegetünk itt el, bátyám – kottyantott közbe Fekete Forgószél –, s egy ember 
nem sok, de még annyit se öltünk meg. Én bizony előremennék.

–  Nem mehetsz,  öcsém – szólt  Jókorjött  Eső.  – Ha majd át  kell  törni  az ellenség hadsorán, 
bizony téged  küldünk  majd  előre.  Ez  azonban  felderítő  vállalkozás,  hasznodat  ebben  nemigen 
vennénk.

–  Minek annyi erőt pazarolni, bátyám, erre a nyavalyás falura?– dohogott Fekete Forgószél. – 
Nekik megyek én két-háromszáz fiúval, s egykettőre kiirtom az egész koszos falut! Mit kell itt még 
kémlelődni, leskelődni?

– Hagyj fel ezzel az ostoba fecsegéssel! – förmedt rá Jókorjött Eső. – Eridj a sátradba, s akkor 
gyere, ha hívatlak!

–  Mit kell abból olyan hűhót csapni – morgott Fekete Forgószél elmenőben –, hogy az ember 
agyoncsapjon egypárat ezek közül a döglegyek közül!

Jókorjött Eső azonban hívatta Halálmegvetőt:

– Te már jártál ezen a vidéken – mondta neki –, indulj el Bundás Párduccal együtt.

– Nagy haddal jöttünk – töprengett Halálmegvető –, a faluban biztosan megneszelték már. Hogy 
álcázzuk magunkat?

– Én ördögűző papnak öltöznék – javasolta a közben megérkezett Bundás Párduc –, de persze 
fegyvert is viszek magammal. Ahogy megyek az úton, majd rázom egyre a papi csengőmet, te csak 



gyere a hangja után, ne kerüljünk messzire egymástól.

–  Csicsouban tüzelőt  árultam – ötlött  Halálmegvető eszébe –,  hát  majd most  is  úgy teszek, 
mintha rőzsét  árulnék.  Viszek magammal  fegyvert,  de hát  szükség esetén jól  lehet  verekedni  a 
teherhordó rúddal is!

– Igen jó lesz! – bólintott Bundás Párduc. – Az éjjel felkészülünk, s hajnalban az ötödik őrséggel  
útnak is indulhatunk.

Másnap hajnalban Halálmegvető nagy teher tűzifával útnak is indult. Ment vagy húsz-egynéhány 
mérföldet, s már látta, hogy igen kanyarodik, elágazik az út, mintha körbe menne csak mindenfelé. 
Sűrű erdő is borította a vidéket, nehéz volt az úton megmaradni. Le is tette terhét, nem ment tovább, 
pihent  egyet.  A háta  mögül  csengettyűszó  közeledett.  Odafelé  lesett,  hát  látta,  hogy közeledik 
Bundás  Párduc,  egy  keshedt  szalmakalappal  a  fejében,  vedlett  barátcsuhában,  rázva  a  csengőt 
rendületlenül. Halálmegvető, látván, hogy nincsen ember a közelben, odakiáltott neki:

–  Igen  kanyarog  itt  előttünk  az  út!  Már  azt  se  tudom,  melyik  az,  amelyiken  Ördögpofával 
jártunk. Igaz, hogy késő is volt, meg azok fáklyával voltak, rohantunk, nem tudtam jól megjegyezni.

– Ne törődjünk azzal, akármerre is kanyarog az út – vélte Bundás Párduc –, maradjunk csak a 
főúton.

Halálmegvető  felkapta  hát  terhét,  s  elindult  előre  az  országúton.  Csakhamar  parasztházakra, 
kocsmára,  mészárszékre  bukkant.  Betért  a  kocsmába,  hogy  megpihenjen  egy  kicsit.  Tele  volt 
emberekkel:  az  ajtó  előtt  kardok,  lándzsák  támogatták  a  falat,  a  kocsmában  nyüzsgő  férfiak 
mindegyikének  a  kabátja  hátán  nagy sárga  kör  volt  varrva,  rajta  a  Csu  család  neve,  de  ilyen 
jelvénnyel voltak ellátva az útonjárók is mind. Hamarjában kiszemelt magának egy öregembert, 
tisztességtudóan köszöntötte, s megkérdezte tőle:

– Már megkérdezném, öregapám, tisztelettel, micsoda szokás az itt nálatok, hogy tele van rakva 
fegyverrel a kapu eleje?

– Hát te honnét kerültél ide? – kérdezte bizalmatlanul az öreg. – Látom, utasember vagy. Ha nem 
tudsz semmiről, jobb, ha gyorsan odábbállsz!

–  Datolyaárus  volnék  Santungból  –  füllentette  Halálmegvető  –,  de,  jártomban-keltemben 
elfogyott a pénzem, hazamenni már nem tudtam, így hát felcsaptam tűzifa-árusnak. Nem ismerem 
errefelé se a szokásokat, se a földet, se az utat.

–  Hát akkor eredj innét gyorsan, s bújj meg valahol más helyen – ajánlotta az öreg –, mert itt  
nagy öldöklés lesz nemsokára!

– De hát olyan derék, jó vidék ez – adta a jámbort Halálmegvető –, miért lenne itt háborúzás?

– Igazán nem tudod? – hitetlenkedett az öreg. – No, akkor ide hallgass, elmondom én neked: ezt 
a vidéket itt úgy hívják, hogy a Csu család falva. A dombon ott áll Csu őméltósága háza. Haragban 
vagyunk a liangsani vitézekkel,  s ezért  most harcra kell készülnie minden porta fegyverfogható 
férfiainak,  mert  itt  vannak  már  haddal,  fegyveresen  a  falu  végében,  hogy  leöldössenek 
mindannyiunkat! Szerencsére félnek kanyargós útjainktól, megálltak, nem mernek közelebb jönni. 
De ha kiadják a parancsot, bizony megyünk mi őellenük.

– Hányan vagytok ti itt a faluban, öregapám? – érdeklődött Halálmegvető.

– Csak itt a Csu család falvában vagyunk vagy tízezren, húszezren – felelte gyanútlanul az öreg. 



– Keletre meg nyugatra innét azonban van még két falu, akik segítségünkre vannak. A keletre levő 
falu Li Jing úré, az Égretörő Sasé, a nyugati meg a Hu nemzetségfőé, akinek a lánya igen belevaló  
teremtés ám!

– Hát akkor mit féltek úgy a liangsaniaktól?

–  Hát  bizony,  aki  először  jár  erre  – kuncogott  az öreg –,  s nem ismeri  az utat,  az könnyen 
megfogódik!

– Mi az, hogy megfogódik?

– Az itteni utakról még vers is van! – vágta ki büszkén az öreg. – „Derék hely ám Csu-falva, 
Kanyarog ám az útja! Bemenni rajt be lehet, De kijönni aligha!”

Halálmegvető keserves bömböléssel vágta végig magát a földön, úgy könyörgött:

–  Elfogyott  a  pénzem,  minden  vagyonom  vándor,  kóbor  életem  során  –  esdekelt  –,  még 
hazamenni se tudok! Hát nem borzasztó, hogy csak árulom itt a tűzifát békésen, s egyszer csak 
belekeveredtem egy nagy öldöklésbe, s még csak nem is menekülhetek? Szánj meg, kegyelmes 
öregapám, neked adom az egész teher fámat jó szívvel, csak mutasd meg nekem az utat,  merre 
kerülök ki innét!

– Nem kell nekem a te fád ingyért – legyintett az öreg –, megveszem én jó pénzen tőled! No, 
gyere csak velem, együnk-igyunk egyet!

Halálmegvető nagy hálálkodva kapta fel a terhét, s követte az öreget. Az öreg házához érve, az 
két  nagy csésze  fehér  bort  kerített  elő,  meg egy nagy tál  gombócos kását,  s  invitálta  nyájasan 
Halálmegvetőt, egyék, igyék.

– Csak az utat mutasd meg, öregapám! – könyörgött tovább Halálmegvető, miközben nekilátott 
az ételnek, italnak.

– Errefelé jártodban – oktatta az öreg – csak azt nézd, merre van fehér nyárfa, mert arra be kell 
hogy kanyarodj. Lehet az út akár széles, akár keskeny, ha fehér nyárfa áll mellette, arra menjél, mert 
az a jó út. Ahol meg nincs fehér nyárfa, az mind csak zsákutca. Ha más fa van, az nem jelöl utat egy 
se, csak a fehér nyárfa. Aki eltéved ezen, mehet akár jobbra, akár balra, többé ki nem keveredik, 
mert  a  zsákutcák,  álutak  földjében  bambuszpeckek,  vastüskék  vannak  ám  elrejtve!  Ha 
félrebódorogsz,  s rálépsz valamelyik bambuszpecekre,  felpattan a csapda s megfog, akkor aztán 
lesheted, hogy szabadulsz!

Halálmegvető nagy megindultan hálálkodott, aztán megkérdezte:

– Mi a becses neved, öregapám?

–  A Csu családba tartozik itt  a faluban majd mindenki – magyarázta az öreg –,  csak engem 
hívnak kettős családnéven Csung-linak, pedig itteni lakos volnék én is.

– Jóllaktam boroddal is, ételeddel is – fűzte tovább a hálálkodást Halálmegvető –, meghálálom 
még ezt neked gazdagon egyszer.

Ahogy így beszélgettek, nagy lárma támadt ám odakint.

– Kémet fogtunk! – hallotta Halálmegvető a kiabálást nagy ijedtségére. Megrettenve sietett ki az 
öreggel együtt a ház elé. Hát látják, hogy hetven-nyolcvan fegyveres nagyban taszigál maga előtt 



egy  megkötözött  foglyot.  Halálmegvető  rögtön  megismerte:  Bundás  Párduc  volt,  anyaszült 
meztelenre  vetkeztetve  s  irgalmatlanul  megkötözve.  Halálmegvető  csak  magában  hüledezhetett, 
kifelé azonban jámbor kíváncsiságot színlelvén, az öreghez fordult:

– Ki ez az ember, akit megfogtak? Miért kötözték össze?

– Nem hallottad, hogy Jókorjött Esőnek a kéme?

– Hogy fogták el?

–  Ez  a  vakmerő  fickó  –  magyarázta  az  öreg  –  bemerészkedett  ide  egy szál  egyedül,  hogy 
kikémleljen minket, ördögűző papnak öltözvén. De hát nem ismerte az utat! Ment csak szépen az 
országúton, balra, aztán jobb felé, zsákutcába tévedt. Persze, nem vette észre a fehér nyárfákat! 
Amikor  aztán  a  népek látták,  hogy eltévedt,  gyanút  fogtak,  hogy nem erre  a  vidékre  valósi,  s 
jelentették az úrnak, hogy fogassa el.  Akkor aztán fegyvert  húzott  elő, s meg is sebesített  vagy 
négy-öt embert, de végül is legyűrték s megkötözték. Fel is ismerte valaki, hogy a rablók közül  
való, Jang Lin, a Bundás Párduc a neve!

– Jönnek a vezérek! – kiáltozták egyszer csak az úton. Halálmegvető beugrott az udvarra, s fal 
hasadékán keresztül leselkedett. Húsz pár bojtos lándzsás vonult elöl, mögöttük négy-öt lovas íjjal, 
nyíllal felfegyverkezve. Aztán megint négy-öt, vasderes lovon ülő lovas következett, közrefogván 
egy ifjú bajnokot, aki egy hófehér paripán ült, páncélban, íjjal, nyíllal, ezüst lándzsával kezében.

Halálmegvető, persze, rögtön rájött, ki az, de azért megkérdezte, hogy el ne árulja magát:

– Ki ez az uraság, öregapám?

–  Csu  őméltósága  harmadik  fia,  a  Párduc  Csu,  a  nyugati  falubeli  Óriáshölgy  kisasszony 
eljegyzett mátkája. A három Csu ifiúr közül ő a legnagyobb vitéz!

– Mutasd meg akkor az utat nekem, drága öregapám! – fogta megint Halálmegvető könyörgésre 
a dolgot.

– Ma már késő van – ingatta a fejét az öreg –, még valami csetepatéba keveredsz, s otthagyod a 
fogad semmiért.

– Mentsd meg az életem, öregapám!

– Aludj nálam! – esett meg rajta az öregember szíve. – Holnap majd körülnézek, s ha nyugalmas 
lesz a tájék, mehetsz.

Halálmegvető hálásan köszönte, s ott maradt az öreg házában. Kisvártatva lovas hírhozók jöttek, 
s bekiáltottak minden portára:

– Halljátok meg, népek! Ma este vörös lámpa lesz a jel, akkor essen neki mindenki egy szívvel, 
közös akarattal a liangsani latroknak, foglyul ejtjük őket, a mandarin elé visszük, jutalmat kapunk 
érte!

– Kik voltak ezek? – kérdezte Halálmegvető.

Itt van a tartományi mandarin tisztje is a rablók elfogására – magyarázta az öreg –, megegyeztek, 
hogy ma este elfogják Jókorjött Esőt.

Halálmegvető elgondolkozott az újabb híren, majd egy fáklyát kért, s hátravonult a ház végében 
a szénapajtába, hogy lefeküdjék.



Közben Jókorjött Eső a falu végében táborozván, mivelhogy nem jött a jelentéssel se Bundás 
Párduc,  se  Halálmegvető,  elküldte  Felhőcsapó  Aranyszárnyat  kémszemlére.  Jött  is  az  vissza 
csakhamar s jelentette:

–  Nagy zsivajgás, mozgolódás hallatszik. Azt kiabálták, hogy kémet fogtak. Láttam, hogy az 
utak igen kanyarognak, nem ismertem ki magam, így hát nem mertem tovább menni.

–  Minek várjunk még a kémeinkre?  – fakadt  ki  dühösen Jókorjött  Eső.  – Ha kémet fogtak, 
biztosan  mind a  kettő  fogságba esett!  Induljunk támadásra,  s  szabadítsuk ki  két  öcsénket!  Mit 
gondoltok erről, vezéri társaim?

– Én megyek legelöl – rikkantotta el magát Fekete Forgószél – levágok mindenkit; mit bánom 
én, mint lesz, hogy lesz!

Jókorjött Eső kiadta a parancsot, hogy szedelőzködjék fel a sereg. Fekete Forgószél s Beteg Vitéz 
mentek  elöl  egy rohamcsapattal.  Örvények  Sárkánya  maradt  a  hátvéddel,  Feltartóztathatatlan  a 
balszárnyat,  Háromhegy Ura  a  jobbszárnyat  vezette.  Jókorjött  Eső,  Kis  Generális  s  Felhőcsapó 
Aranyszárny a derékhaddal maradtak. Meglengették a zászlókat, harci kiáltás harsant, megdördültek 
a dobok, feldübörögtek a gongok, s karddal, lándzsával nekivágott a sereg Csu-falva útjának.

Mire az Egysárkánydombhoz értek, leszállt az alkonyat. Jókorjött Eső sürgette, nógatta seregét, 
hogy  mihamarabb  odaérjenek.  Fekete  Forgószél  pőrére  vetkőzve,  két  villogó  csatabárdjával 
hadonászva rohant, mint a tűz a sereg élén. Csu őméltósága udvarházához érve, látták, hogy fel van 
vonva a felvonóhíd, a kapu is sötét, semmi világosság. Fekete Forgószél már a vizesárokba vetette 
volna magát, hogy úgy rontson neki a kapunak, de Beteg Vitéz visszafogta: 

–  Ne menj! – kiáltott rá. – Ha a kaput becsukták,  akkor biztosan valami tervük van ellenünk! 
Várjuk be a többieket! Tanácskozzuk meg, mit tegyünk.

Fekete  Forgószéllel  azonban  nem lehetett  bírni.  Egymáshoz  vervén  két  csatabárdját,  hangos 
szóval kezdte szidalmazni a várbelieket:

–  Hej,  te  Csu  nemzetségfő,  te  vén  jómadár  lator!  Bújj  csak  elé,  itt  van  öregapád,  Fekete 
Forgószél!

Az udvarházból egy nesz sem felelt. Megjött közben a derékhad is. Jókorjött Esőnek mindenfelől 
csak  azt  jelentették,  hogy sehol  semmi  nyoma  az  ellenséges  seregnek,  csend  van  mindenfelé. 
Jókorjött Eső gyanút fogott, visszafogta lovát:

– Elhibáztuk a dolgot – mondta vezértársainak. – Intett pedig minket a mennyei könyv világos 
szóval, hogy „ellenséghez közeledvén, dolgod el ne hamarkodd”! Nem gondoltam ezzel, csak két 
öcsénk megmentésén járt az eszem. Most aztán, hogy bent járunk az ellenség földjén, s nem találjuk 
sehol,  emögött  valami  nagy  csel  rejlik!  –  Gyorsan  ki  is  adta  a  parancsot  a  seregnek,  hogy 
vonuljanak vissza.

–  Bátyám! – kiáltotta el magát Fekete Forgószél. – Ha már idáig eljöttünk sereggel, lóval, ne 
forduljunk vissza! Vágjunk nekik! Gyertek velem!

Még be se fejezte szavait, amikor az udvarházból nagy dördüléssel rakéta szállt az égnek, az 
Egysárkánydombon százával,  ezrével  gyúltak ki  egyszerre  a  fáklyák,  s  a  megerősített  udvarház 
falairól úgy zúdult a nyakukba a nyíl, a számszeríj-golyó, akar a jégeső. Jókorjött Eső nagy gyorsan 
visszafordult a sereggel, de egyszerre csak az .utóvéd, Örvények Sárkányának serege, jött szembe 
vele nagy kiáltozással:



– Elvágták az utat a hátunk mögött! – kiáltozták. – Csapdát vetettek nekünk!

Jókorjött Eső megparancsolta a seregnek, hogy induljanak el négyfelé, keressenek utat. Fekete 
Forgószél tombolva rohangált két csatabárdjával, de nem talált sehol ellenségre, akit megölhetett 
volna. Az Egysárkánydombon újabb ágyú dördült. Még el sem halt a dördülés visszhangja, amikor 
körös-körül harci kiáltás reszkettette meg a földet. Jókorjött Esőnek, meghökkenésében, felakadt a 
szénre, tátva maradt a szája, nem tudta, mihez fogjon. Mert lehet valaki ilyen jó hadvezér, olyan jó 
tervkovács, a föld tőreiből, az ég hálójából hogy szabadulhat ki? Mert hát

Verem várja fene tigrist, csapda a bősz sárkányt
S már megfognák a nagy hőst, a világbíró dalját.

Hogy aztán Jókorjött Eső s a többi vezér hogy menekedett meg ebből a nagy veszedelemből, azt 
majd más alkalommal halljátok meg.



A NEGYVENHETEDIK FEJEZET

amelyben Óriáshölgy egymaga foglyul ejti
Kurtalábú Tigrist,

de Jókorjött Eső másodszor is megtámadja
a Csu család falvát

Ott tartottunk, hogy Jókorjött Eső, észrevévén lova hátáról, hogy körül van véve az ellenség 
seregével, parancsot adott a betyároknak, hogy vágják ki magukat az országútra, de egyszer csak 
hallja, hogy megáll mind az öt sereg, s keservesen kiáltoznak.

– Mi van veletek? – fordította a lovát arrafelé.

– Csupa zegzugos, kanyargós út van előttünk – panaszolták a katonák –, hiába megyünk rajta, 
csak elkanyarodik.

– Menjenek előre fáklyások – parancsolta Jókorjött Eső –, s tartsanak arra, amerre házat érnek.

Nem sok idő múlva kiáltozni kezdett megint a sereg eleje, s jöttek vissza a hírrel:

– Ahogy mentek a fáklyások az úton – jelentették –, bambuszpeckek, vastüskék vannak elrejtve 
mindenütt! Ágas-bogas hegyes vasak rekesztik el az utakat mindenfelé!

–  El akar veszejteni bennünket az ég! – szörnyedt el Jókorjött Eső, s igen kétségbeesett már, 
amikor a balszárnyról, Feltartóztathatatlan seregéből, nagy lárma hallatszott, s rohanvást jelentették:

– Megjött Halálmegvető! – s Jókorjött Eső lova fejénél már ott is állt a kiküldött kém, kardját 
pörgetve kezében:

– Ne aggódj, bátyám – szólította meg –, tudom én az utat! Add ki csendben a parancsot, hogy 
csak arra tartson a sereg, amerre a fehér nyárfák vannak! Azzal ne törődjenek, széles-e az út vagy 
keskeny! 

El is indult a sereg nagy sietve, mentek vagy öt-hat mérföldet, egyszer csak látták, hogy sereglik 
ám előttük az ellenség.

– Hogy kerültek elibénk ezek a latrok? – fordult gyanakodva Halálmegvetőhöz.

– Vörös lámpással adnak jelt nekik – magyarázta a kém.

– Látod, bátyám – állt fel a nyeregben Kis Generális –, amott a fák között azt a vörös lámpást? 
Ha keletnek megyünk,  arrafelé  lóbálják,  ha meg nyugatnak,  akkor  nyugatnak.  Azzal  adnak jelt 
egymásnak!

– Hogy lehetne elbánni azzal a lámpással? – tűnődött Jókorjött Eső.

– Semmi az! – legyintett Kis Generális, azzal fogta az íját, odalőtt. El is találta, kialudt a lámpás,  
s  az  ellenség  hadai,  irányítás  nélkül  maradván,  összezavarodtak.  Jókorjött  Eső  előreküldte 
Halálmegvetőt, hogy mutassa az utat a seregnek, s jobbra-balra csapkodván, kiverekedték magukat 
a falu széléig. Ott egyszer csak a hegy felől egekig csapó harci üvöltés ütötte meg a fülüket, nagy 
sereg fáklya  kavargott  fel  előttük nagy összevisszaságban.  Jókorjött  Eső megállást  parancsolt  a 
sereg elejének, s előreküldte Halálmegvetőt, kémlelje ki, mi történt. Jött is az vissza nemsokára s 
jelentette:



– Megjött a második seregünk! Szétszórták az ellenséget!

Jókorjött Eső ennek hallatára támadásra indította seregét. A Csu család falvának népe menekült 
négyfelé.

Egyesülvén  Párduckoponya  s  Mennydörgés  Tüze  seregével,  letáboroztak  a  falu  végénél, 
napvilágnál elsáncolták magukat egy magaslaton. Mikor azonban számba vették a sereget, kitűnt, 
hogy hiányzik Háromhegy Ura. Jókorjött Eső nagy megdöbbenéssel érdeklődött, mi történt vele. A 
vele voltak elbeszélték, hogy amikor az éjszaka a parancs szerint előrement, hogy felderítse az utat, 
a  bozótban  lesben  álló  ellenség  fogós  csáklyával  elfogta  s  elhurcolta.  Jókorjött  Eső  éktelen 
haragjában,  hogy  korábban  nem  jelentették,  majdhogy  le  nem  mészárolta  az  elveszett  vezér 
kíséretét. Párduckoponya s Kis Generális tartották csak vissza.

– Hozzá se férhettünk a faluhoz – keseregtek a vezérek –, s máris elvesztettük két testvérünket. 
Mit csináljunk?

– Három falu van itt összeszövetkezve – töprengett hangosan Beteg Vitéz. – De a keleti falu urát, 
Égretörő Sast, a minap Párduc Csu meglőtte, a sebét ápolja most is. Miért ne mennénk el hozzá,  
bátyám – fordult Jókorjött Esőhöz –, hogy segítséget kérjünk tőle?

– Valóban – helyeselt a vezér –, egészen megfeledkeztem róla. Biztosan jól ismeri ő a vidéket is! 
– Kiadta a parancsot, hogy szedjenek össze egy vég selymet, ürühúst, bort ajándéknak, meg egy jó 
paripát  felszerszámozva,  azzal  elindult,  hogy  meglátogassa  Égretörő  Sast.  Párduckoponya  s 
Mennydörgés  Tüze  a  táborban  maradt.  Jókorjött  Eső  Kis  Generálissal,  Beteg  Vitézzel  s 
Halálmegvetővel lóra pattant, s háromszáz lovassal útnak indultak a Li család falva felé.

A falu elé érve, látták, hogy a kapu zárva, a felvonóhíd felhúzva, a falakon pedig tolong a sok 
katona, s a kaputoronyban, ahogy meglátták őket, megverték a dobokat.

–  Jókorjött  Eső  vagyok,  az  igazság bajnoka Liangsanból!  –  kiáltotta  oda  nekik  lova  hátáról 
Jókorjött  Eső.  –  Uratokat  jöttünk  meglátogatni,  semmi  más  szándékkal!  Hagyjátok  a  hadi 
készülődést!

A kaputoronyból  Ördögpofa megismerte  Beteg Vitézt  s  Halálmegvetőt.  Azonnal  kinyittatta  a 
kaput, egy kis csónakon átevezett, s üdvözölte Jókorjött Esőt. A vezér leugrott lováról s köszöntötte.

– Ő vezetett be minket Égretörő Sashoz – magyarázta Beteg Vitéz s Halálmegvető a vezérnek –, 
Tu Hszing a neve, másképp Ördögpofa.

– Arra kérnélek meg, intéző uram – mondotta a vezér –, mondjad meg uradnak: én, a liangsani 
Szung Csiang, régóta hallom már nagy hírét, nevét, de sajnos, még nem volt alkalmam tisztelkedni 
előtte. Most, hogy harcba keveredvén a Csu családbeliekkel, erre járunk, egy kis ajándékot hoztunk 
volna neki,  selymet,  paripát,  húst,  bort,  s szeretnénk meglátogatni.  Ezért  jöttünk csak,  s  semmi 
egyébért.

Ördögpofa az üzenettel visszaevezett a várba, s sietett urához. Égretörő Sas még ágyban feküdt 
sebével.

–  Hogy állhatok én szóba a liangsani lázadókkal? – hökkent meg, mikor Ördögpofa átadta az 
üzenetet. – Eredj csak vissza, s mondd meg neki, betegen fekszem, mozdulni se bírok, nem tudom 
vendégül  látni.  Remélem  azonban,  hogy  egy  más  alkalommal  még  lesz  szerencsénk.  Az 
ajándékokat pedig ne fogadd el.

Ördögpofa visszament, s közölte Jókorjött Esővel:



–  Gazdám háromszoros hódolatát  küldi vezérségednek. Maga akart  volna elébed jönni,  hogy 
illendőképpen  fogadhasson,  de  sebben  fekszik,  nem  fogadhat,  kér,  hogy  majd  máskor  tedd 
tiszteletedet. Ezért nem meri elfogadni nagy értékű ajándékaidat sem. 

– Tudom én, mi jár a gazdád eszében – jegyezte meg Jókorjött Eső. – Én megtámadtam a Csu 
család falvát, de kudarcot vallottam, s azután jövök őt meglátogatni, ugye? A gazdád attól tart, hogy 
a Csu nemzetség megharagszik rá, ezért nem akar fogadni!

– Nem így van! – tiltakozott Ördögpofa. – Valóban beteg! És én, noha csungsani vagyok, de itt 
élek már hosszú évek óta, jól tudom hát, mi az igazság. Középütt a Csu család falva, nyugatra mi,  
keletre  meg a  Hu családé,  szövetséget  kötött  egymással  életre-halálra,  hogy minden bajunkban 
segítjük egymást. Most azonban összevesztek a gazdámmal, így hát nem lesz a segítségükre. Csak a 
nyugati falu segítségétől kell tartanotok, de az nagy bajt nem okozhat, ott csak egy leányvezér van, 
Harmadik Hu Kisasszony,  az Óriáshölgy,  aki két fényes karddal verekszik,  meg kell  adni,  igen 
vitézül.  A  Csu  család  harmadik  fia:  különben,  Párduc  Csu,  a  jegyese  neki,  nemsokára 
összeházasodnak.  Ha vezérséged a Csu család falvára támad,  tőlünk ne tartson,  csak a nyugati 
falutól.  A Csu  család  falujának  különben  két  kapuja  van,  az  egyik  az  Egysárkánydomb elülső 
részén, a másik a hátulsó oldalon. Ha csak az első kaput támadjátok, azzal nem sokat értek. Kétfelől 
támadjatok, akkor lebírhatjátok őket. Az út arrafelé igen tekervényes és kiismerhetetlen, hol széles, 
hol keskeny, de csak arra lehet menni, amerre a fehér nyárfák vannak, a többi t csapdát rejt.

– Azóta már kivágták a nyárfákat mind – jegyezte meg Halálmegvető –, hogy igazodjunk el?

– Ha a fákat ki is vágták – mosolygott Ördögpofa –, csak nem tépték ki gyökerestül? Menjetek a 
kivágott fák nyomán, de csak nappal mehettek akkor, éjjel nem tanácsos.

Jókorjött  Eső  megköszönte  Ördögpofának  szíves  barátságát,  s  visszavágtattak  táborukba. 
Párduckoponyáék  már  várták  őket.  Tanácsba  gyűltek  a  vezérek,  s  Jókorjött  Eső  elmondta,  mit 
végeztek.

– Még jó szívvel ajándékot is vittél neki – húzta el a száját Fekete Forgószél –, s az a fickó még 
elibéd se jött, hogy üdvözöljön? Adj csak mellém háromszáz embert, szétverem én azt a koszos 
házát, s a nyakánál fogva hozom elibéd, hogy köszönjön neked illedelmesen!

– Nem érted te ezt, öcsém – csillapította le Jókorjött Eső. – Gazdag ember, nemes ember, fél a 
hatóságtól, hogy is állhatna szóba velünk csak úgy bolondjára?

–  Hát gyerek, vagy micsoda, hogy fél az idegenektől? – mondta gúnyosan Fekete Forgószél. 
Nagy kacagásba törtek ki a vezérek erre a szóra, de Jókorjött Eső közbevágott:

–  Akárhogy is  van,  két testvérünk fogságba esett,  azt  se tudjuk, élnek-e,  halnak-e.  Tartsatok 
velem, testvéreim, egyesült erővel még egyszer megtámadjuk a Csu család falvát!

– Követjük mindnyájan parancsodat! – ugrottak fel a vezérek. – Ki menjen legelöl?

– Ha féltek a gyerekektől – bömbölte Fekete Forgószél –, majd megyek én!

– Az nem lesz jó – intette le Jókorjött Eső –, téged ott nem használhatunk.

Fekete  Forgószél  jámborul  lehorgasztotta  fejét,  Jókorjött  Eső  meg  kijelölte  Vasfurulyást, 
Tüzesszemű Oroszlánt, Felhőcsapó Aranyszárnyat s Kurtalábú Tigrist.

–  Velem  jöttök  rohamcsapatnak  –  mondta.  Másodjára  kijelölte  Bűvös  Futárt,  Mennydörgés 
Tüzét,  Beteg  Vitézt,  Halálmegvetőt,  Örvények  Sárkányát,  Kutyapofát,  Fehér  Hullámtarajt  s 



Nappaljáró Patkányt, hogy embereikkel készüljenek vízi harcra. Harmadjára Párduckoponyát, Kis 
Generálist, Feltartóztathatatlant s Fekete Forgószélt jelölte ki, hogy két részre oszolva, induljanak 
harcra. Mikor így elosztották a sereget, teleették magukat mind a betyárok, s felszedelőzködtek, lóra 
kaptak.

Jókorjött Eső a rohamcsapat élén legelöl vágtatott. A betyárok hadirendbe sorakoztak fel, nagy 
veres hadvezéri zászlót vittek elöl, mellette a rohamcsapat négy többi vezére lovagolt, százötven 
lovassal,  ezer  gyaloggal.  Megérkeztek  csakhamar  a  Csu  család  falva,  az  Egysárkánydomb elé. 
Jókorjött Eső megállította lovát. A vár faláról két fehér zászló tűnt a szemébe, nagybetűs felírással:

BEFÖLDELJÜK  A  MOCSARAT,  ELFOGJUK  TORONYHORDOZÓT!  LERONTJUK  A 
VÁRATOKAT, KÉZRE KERÍTJÜK JÓKORJÖTT ESŐT!

ez állt a két zászlón.

– Sose térjek vissza Liangsanba, ha be nem veszem ezt a várat! – esküdött Jókorjött Eső a két 
zászló olvastán, szörnyű haragjában. Nagy haragra gerjedt a többi vezér is. Jókorjött Eső, mikor a 
második  sereg  utolérte,  az  elülső  várkapu  ellen  küldte  őket,  ő  maga  pedig  a  rohamcsapattal 
megkerülte a dombot. Hatalmas bástyák, erős falak emelkedtek ott is, megrakva fegyveresekkel.

Amint nézelődtek, nyugat felől egyszer csak egy vadul vágtató sereg kapta hátba őket bősz harci 
kiáltással. Jókorjött Eső Vasfurulyást s Tüzesszemű Oroszlánt otthagyta a hátsó várkapu előtt, maga 
meg  a  fele  sereggel  Felhőcsapó  Aranyszárnnyal  s  Kurtalábú  Tigrissel  együtt  a  támadók  elébe 
vágtatott.  Húsz-harminc lovas vágtathatott feléjük lefelé a hegyről. Leány volt a vezérük, éppen 
Harmadik Hu kisasszony, az Óriáshölgy. Szürke sörényes lovon ült, s ott villogott kezében nappal, 
holddal  ragyogó  két  kardja.  Négy-ötszáz  gyalog  szolgalegény  menetelt  a  nyomában,  hogy 
segítségére siessenek a Csu családbélieknek.

–  Most mondták éppen – jegyezte meg Jókorjött Eső –, hogy van a Hu családban egy vitéz 
leányzó, aki ért ám a harchoz! Ő lehet az! Melyikőtök mérkőzik meg vele?

Még el sem hangzottak szavai, mikor Kurtalábú Tigris, a nagy asszonybolondja, meghallván, 
hogy egy leányvezér jő szembe velük, eltökélte magában, hogy foglyul ejti magának. Hangos harci 
kiáltással  előre  is  vágtatott,  s  lándzsát  szögezve  rontott  neki  ellenfelének.  A két  sereg  hangos 
csataordításban tört ki. Óriáshölgy megcsapkodta lovát, s két kardját forgatva, ő is nekitámadt. Két 
kard forgott az egyikük kezében művészi ügyességgel, a másiknál csak lándzsa volt, de azt aztán 
mesteri módra kezelte! Összecsaptak már több mint tízszer, s Jókorjött Eső, ahogy nézte őket a lova 
hátáról, észrevette, hogy bizony Kurtalábú nem bírja már sokáig lándzsaforgató művészetével. Az 
történt Kurtalábúval, hogy egyre csak azon járt az esze, hogy keríthetné kézre bájos ellenségét; arra 
már nem gondolt, hogy ilyen soká tart majd a harc, elfáradt már a keze, lába, lándzsájával már csak 
összevissza hadonászott. Sőt, mintha nem is élethalálharcról lett volna szó, úgy viselkedett, mintha 
csak incselkednék a kisasszonnyal.

„Elment az esze ennek az arcátlan fickónak!” – gondolta magában Óriáshölgy, aki éles eszű, 
agyafúrt  leány  volt,  s  gyorsan  kettős  vágást  intézett  ellenfele  felé  két  kardjával,  le  is,  fel  is.  
Kurtalábú  ezt  már  nem  állhatta:  megfordította  lovát,  s  épp  menekült  volna,  de  Óriáshölgy, 
nekieresztvén  lovát,  utolérte,  s  csuklószíjra  engedve  kardját,  szépséges  fehér  jobb  kezével 
megragadta s kiemelte a nyeregből Kurtalábú Tigrist. A szolgalegények nyomban odasereglettek, s 
megragadták.

Felhőcsapó  Aranyszárny,  látván,  hogy  vezértársa  fogságba  esett,  előreszegzett  lándzsával 
vágtatott oda, hogy kiszabadítsa. Óriáshölgy szembefordult, s felvette vele is a harcot. Tudnivaló, 
hogy Felhőcsapó Arányszárny katona volt maga is, s a lándzsához aztán igen értett. Jókorjött Eső 



néma elragadtatással szemlélte a viadalt. De bármilyen jól forgatta is a lándzsát, csak nem bírt ő 
sem a leány két kardjával!  Tüzesszemű Oroszlán,  látván,  hogy Kurtalábú Tigrist  már  hurcolják 
messze, ki a csatatérről, s hogy Felhőcsapó Aranyszárny sem bír Óriáshölggyel, nagy sebesen a 
küzdőkhöz vágtatott ő is, hangos harci kiáltással, forgatva vasláncát, kedves harci fegyverét. A Csu 
család várából is  felfigyeltek azonban régóta a harcra! Félvén, hogy a kisasszonynak baja esik, 
egyszer csak lebocsátották a felvonóhidat, kinyitották a várkaput, s kivágtatott rajta maga Sárkány 
Csu háromszáz emberrel, s egyenest Jókorjött Esőnek estek, hogy elfogják. Vasfurulyás azonban 
Sárkány Csu elébe vágtatott,  s két kardjával felvette  véle  a  harcot.  Tüzesszemű Oroszlán,  attól 
tartván, hogy még Jókorjött Eső is bajba kerül, látva, hogy mindkétfelől vívnak körülötte, hangos 
kiáltással arrafelé indult ő is támadásba. Jókorjött Eső észrevette, hogy Vasfurulyás nem bír Sárkány 
Csuval, s Felhőcsapó Aranyszárny sem tudja legyőzni Óriáshölgyet, már kezdett megijedni, amikor 
oldalról egy újabb vad sereg rontott a küzdők tömegébe. Igen megörült láttukra, mert az új támadó 
nem volt más, mint Mennydörgés Tüze, aki meghallván a szolgalegények támadását, segítségükre 
sietett.

– Váltsd fel Vasfurulyást! – kiáltotta oda neki Jókorjött Eső. Mennydörgés Tüze bizony hirtelen 
ember volt, s épp jókedvében találták, hogy a Csu család hadai elfogták tanítványát, Háromhegy 
Urát. Megcsapkodta lovát, s magasra emelvén farkasfogú buzogányát, egyenest Sárkány Csunak 
vágtatott.  Sárkány  Csu  a  lándzsáját  szögezte  ellenébe.  Vasfurulyás  felhasználta  az  alkalmat,  s 
embereivel  Kurtalábú  kiszabadítására  rohant.  Óriáshölgy  azonban  idejekorán  észrevette  az  új 
ellenfelet: odahagyta hamar a harcot Felhőcsapó Aranyszárnnyal, s Vasfurulyás elébe állt. Két-két 
karddal  vívott  mind a  két  ellenfél,  s  ahogy ott,  lovukon ülve,  fegyvereik  összecsaptak,  mintha 
drágakövek  porát  lebegtette  volna  a  szél,  vagy  bűbájos  virágok  szirmai  repkedtek  volna  a 
levegőben; káprázott a szeme Jókorjött Esőnek, ahogy nézte őket.

Mennydörgés Tüze összecsapott már Sárkány Csuval tízszer is, ha nem többször. Sárkány Csu 
nem is bírt  már  sehogy sem a hajdani katona tapasztalt  erejével.  Vívómestere,  Luan Ting-jü,  a 
Vasbuzogányos,  vágtatott  elő  védelmére  vaspörölyével,  lándzsát  szegezve.  Vele  azonban 
Felhőcsapó Aranyszárny vette fel a harcot.

Vasbuzogányos  azonban  nem akaszkodott  vele  össze,  hanem tartójába  akasztván  lándzsáját, 
oldalvást  elvágtatott.  Felhőcsapó Aranyszárny űzőbe vette,  de Vasbuzogányos  repülő pörölyétől 
eltalálva, lebukfencezett lováról.

–  Mentsétek meg, fiaim! – bömbölte Tüzesszemű Oroszlán, s vasláncát pörgetve, harcba szállt 
Vasbuzogányossal.  Jókorjött  Eső  azonnal  küldte  a  betyárokat,  hogy  mentsék  meg  Felhőcsapó 
Aranyszárnyat, ültessék lovára. Sárkány Csu nem állván tovább a harcot Mennydörgés Tüzének 
buzogánya ellenében, megfutamodott. Vasbuzogányos is otthagyta ellenfelét, s Mennydörgés Tüze 
ellen támadt. Összecsaptak már tízszer is, hússzor is, de csak nem vált el, melyik győzi le a másikat.  
Vasbuzogányos  végül  is  egérutat  vett  s  megszaladt.  Mennydörgés  Tüze,  buzogányát  forgatván, 
utána. Ellenfele bevágtatott a sűrű bozótba, a feldühödött Mennydörgés Tüze, nem gyanítva a cselt, 
oda is követte. Az volt ugyanis, hogy a Csu család emberei ott álltak már lesben mindenfelé, s amint 
látták, hogy jön lóháton Mennydörgés Tüze, hamar hurkot dobtak rá, úgy, hogy lovastul felbukott, s 
elfogták.  Tüzesszemű Oroszlán,  társa  vesztét  látván,  hogy lebukik  lováról,  hamar  odavágtatott, 
hogy megmentse. Amikor észrevette, hogy csapdába ejtették, már fordult volna vissza, de ekkor 
kétfelől hangos „Megvagy!” kiáltással  rohantak rá a  lesben állók,  s mint  a hínár,  mint a fogós 
csáklya, úgy megragadták, foglyul ejtvén őt is. Jókorjött Eső tehetetlen fájdalommal nézte vezérei 
vesztét. Csak Felhőcsapó Aranyszárnyat sikerült megmentenie.

Vasfurulyás  odahagyta  Óriáshölgyet,  s  vágtatott  sebesen  délnek,  vezére  védelmére. 
Vasbuzogányos,  Sárkány Csu, Óriáshölgy mind a nyomába eredtek.  Már-már úgy rémlett,  hogy 
nincs menekvése, mindjárt foglyul esik, amikor dél felől egy derék vitéz tűnt fel vágtató lován, 
nyomában vagy ötszáz ember. Jókorjött Eső odanézett, hát Feltartóztathatatlan volt. Délkeletről is 



felbukkant egy háromszázas csapat, élén két jó vitézzel: Beteg Vitéz volt az egyik, Halálmegvető 
volt a másik. Északkelet felől pedig hangos kiáltással közelgett még egy bajnok.

–  Megálljatok!  Hozzájuk  ne  nyúljatok!  –  harsogta  messziről.  Jókorjött  Eső  odanézett:  Kis 
Generális volt seregével. A három sereg egyesült. Jókorjött Eső felvidámodva vette most már fel a 
harcot Vasbuzogányossal s Sárkány Csuval. A várból azonban meglátták, hogy az övéik alighanem 
a rövidebbet húzzák, s Tigris Csut hátrahagyván a vár őrizetére, Párduc Csu is kivágtatott a kapun 
ötszáz  emberével,  s  lándzsáját  előreszegezvén,  belevetette  magát  a  harcba.  Közben  azonban 
örvények Sárkánya, Kutyapofájú s Fehér Hullámtaraj a várárok vizében nyomult előre; hiába lőtték 
őket a várból, nem bírták eltalálni. Bűvös Futár s Nappaljáró Patkány nem tehettek egyebet, mint 
kiáltásaikkal  a  partról  biztatták  őket.  Jókorjött  Eső,  látván,  hogy  hamarosan  beesteledik, 
megparancsolta gyorsan Vasfurulyásnak, hogy Felhőcsapó Aranyszárnyat vigyék ki a falu végére, 
aztán  megveregette  a  gongokat,  s  a  serege  folytonos  harcban  hátrálni  kezdett.  Ő  maga  is 
megcsapkodta lovát, s emberei után eredt, mert attól tartott, hogy valamelyikük még utat téveszt.

Utca közben egyszerre csak Óriáshölgy támadt rá. Jókorjött Eső hiába vágott hozzá, nem érte el, 
rávert hát lovára, s elvágtatott keletnek. Óriáshölgy űzőbe vette. Csengett, csattogott a nyolc lópata, 
mintha csészéket vertek volna össze, mintha cintányérok verődtek volna egymáshoz. Bent jártak 
hamarosan a falu földje közepében. Óriáshölgy már utolérte Jókorjött Esőt, s éppen rátette volna a 
kezét, amikor a hegyoldalról megdördült egy hang:

– Mit futsz a bátyám után, hej, kisasszonyocskám?

Jókorjött Eső odanézett: Fekete Forgószél rohant feléjük, szélsebesen forgatva két csatabárdját, 
nyomában  hetven-nyolcvan  betyárral.  Óriáshölgy  visszafordította  lovát,  hát  az  erdő  felől  meg 
Párduckoponya vágtatott elő vagy tíz lovas élén, harsányan kiáltva:

– Ne szaladj meg, kisasszony!

Óriáshölgy odadobta a kantárszárat, s két kardját fennen villogtatva, Párduckoponya felé vette 
útját. Az meg öles kopjáját szegezte ellene. Nem került sor még a tizedik összecsapásra sem, amikor 
Párduckoponya egyszer csak egy cselfogással félrekapta kopjáját, s hagyta, hogy szép ellenfele két 
kardja  lesújtson  rá.  A két  kardot  azonban  kopjája  hirtelen  ütésével  félrecsapta,  s  a  közelébe 
férkőzvén; megragadta Óriáshölgyet,  átemelvén őt saját  nyergébe egy könnyed majomkar,  lassú 
farkasderék-fogással.  Jókorjött  Eső  azt  se  tudta,  hová legyen örömében.  Hangos üdvrivalgással 
köszöntötte a mesterfogást. Párduckoponya odakiáltott katonáinak, hogy kötözzék meg a foglyot,  
majd vezéréhez vágtatott:

– Nem sebesültél meg, bátyám? – kérdezte aggódva.

Egy karcolás se esett rajtam nyugtatta meg Jókorjött Eső, majd kiáltott Fekete Forgószélnek, 
hogy hívja vissza a csapatokat a faluból.

–  Későre  jár  az  idő  –  kiáltotta  –,  fejezzük  be  a  harcot.  A falu  végénél  gyülekezzünk,  s 
megtanácskozzuk, mit tegyünk.

Fekete Forgószél elvágtatott csapatával, Párduckoponya meg, Jókorjött Eső mellett,  foglyával 
együtt megindult utána. Gyülekezett csakhamar a többi vezér is seregeikkel. A Csu család katonái 
Visszavonultak  a  várba,  számtalan  holttestet  hagyván  maguk  után.  Sárkány  Csu  rabszállító 
szekerekbe ültette foglyait, hogy amint Jókorjött Esőt is elfogják, együtt elküldi majd őket a Keleti 
Fővárosba. A Hu család hadai kiszolgáltatták neki Kurtalábú Tigrist is.

Jókorjött  Esőnek,  mikor  visszaértek  a  táborba,  első  dolga  volt,  hogy  maga  elé  hozatta 
Óriáshölgyet.  Aztán  kiválasztott  húsz  tapasztalt,  kemény  betyárt,  négy  főlegényt  is  gyors 



paripákkal, lóra ültette a megkötözött foglyot, s megparancsolta embereinek, hogy vágtassanak a 
fogollyal tüstént a liangsani várba, s bízzák ott atyja, az öreg Szung őrizetére.

– Majd rendelkezem sorsa felől, mihelyt hazatérünk – tette hozzá. A vezérek azt gondolták, hogy 
Jókorjött  Eső  magának  akarja  a  leányt,  ezért  nagyon  gondosan  teljesítették  a  parancsot.  Még 
előreküldték Felhőcsapó Aranyszárnyat egy szekérben, hogy a várban kiheverje sebesülését, aztán 
elindult a menet is a fogollyal még éjnek idején.

Jókorjött  Eső  egész  éjjel  sátrában  virrasztott.  Sehogy sem jött  álom a  szemére,  egyre  csak 
tépelődött magában, úgy várta a hajnalt.

Másnap reggel jelentették a kémek:

–  Megérkezett Cselcsillag mester a három Jüannal, Kis Herceggel, s Vitézekkel Versengővel, 
ötszáz főnyi sereggel!

Jókorjött  Eső  a  jövevények  elé  sietett.  Mikor  letelepedtek  a  vezéri  sátorban,  Cselcsillag 
felköszöntötte Jókorjött Esőt a magával hozott borral, sok szerencsét kívánt a többi vezérnek is, 
aztán így szólt:

– Toronyhordozó vezér fenn a várban megtudta, hogy nem jártatok szerencsével, ezért elküldött 
minket, hogy segítségtekre legyünk. Hogy áll most a harc?

–  Nehéz  lenne  azt  egy  szóval  elmondani!  –  sóhajtott  Jókorjött  Eső.  –  Ezek  a  pimasz  Csu 
családbéliek két fehér zászlót függesztettek ki a váruk falára, amelyekre azt írták: „Beföldeljük a 
mocsarat, elfogjuk Toronyhordozót! Lerontjuk a váratokat, kézre kerítjük Jókorjött Esőt!” Micsoda 
arcátlanság!  Az első  támadás  alkalmával  meg,  mivel  a  terep  nekik  kedvezett,  elfogták  Bundás 
Párducot  s  Háromhegy  Urát.  Az  éjjeli  támadás  alkalmával  pedig  Óriáshölgy  foglyul  ejtette 
Kurtalábú  Tigrist,  Vasbuzogányos  pedig  pörölyével  megsebesítette  Felhőcsapó  Aranyszárnyat, 
Mennydörgés Tüzére s Tüzesszemű Oroszlánra pedig hurkot vetettek, úgy fogták el őket: Kudarcot 
vallottunk tehát.  Ha Párduckoponya nem ejti  foglyul  Óriáshölgyet,  vége  a  vitézségünknek!  Így 
elbántak velünk! De inkább haljak meg itt helyben, s sose lássam többé Toronyhordozó bátyámat, 
ha nem dúlom fel a Csu nemzetség birtokát, s ki nem szabadítom fogságba esett testvéreimet!

– Ráférne az ég büntetése erre a Csu nemzetségre – mosolyodott el Cselcsillag. – S ha már itt az 
alkalom, gondoltan én egyet, amivel egyhamar végezhetünk velük.

– Hogy tudnánk ezt, megcsinálni? – kérdezte Jókorjött Eső örvendő meghökkenéssel. – S miből 
gondolod, hogy itt az alkalom?

Cselcsillag elmosolyodott, s egy cseppet sem sietősen, minden izgatottság nélkül, összefogván 
ujjait, elmondta, mire gondol. Mert hát

Kinyúl a levegőégből a kéz, mely felhőt megragad,
S ég hálójából, föld hurokjából megmenti sorra a foglyokat.

Hogy aztán milyen alkalomról beszélt Cselcsillag mester, azt majd más alkalommal halljátok 
meg.



A NEGYVENNYOLCADIK FEJEZET

amelyben Ványadt Védisten s Kis Védisten
megrohanják a tömlöcöt,

s Kétfejű Kígyó és Kétfarkú Skorpió kiszabadul

Ott tartottunk, hogy Cselcsillag mester így szólt Jókorjött Esőhöz:

– Az alkalom onnét adódik, hogy Tábornok öcsénk személye kedvéért beállott seregünkbe egy új 
vitéz, aki nemcsak hogy Bundás Párducnak s Tüzesszemű Oroszlánnak kedves jó barátja, hanem 
igen jóban van ellenfelünkkel, Vasbuzogányossal is. Amikor megtudta, hogy te, bátyám, vereséget 
szenvedtél a Csu nemzetségtől, eljött, hogy közibénk álljon, de még tervet is eszelt ki, hogy rögvest 
ki is tüntesse magát. No, mint vélekedsz felőle? Öt nap alatt végbe, is vihetjük a tervet!

–  Csodálatos! – tört  ki  Jókorjött  Eső elragadtatással,  s  végre mosolyra húzódtak meggyötört 
arcvonásai.

Akkor kezdődött ez a dolog éppen, amikor Jókorjött Eső először támadta meg a Csu nemzetség 
birtokát.  Santungban  ugyanis,  a  tengerparton,  volt  egy  tartomány,  Tengcsou.  A  tartomány 
székvárosán kívül egy hegy emelkedett, amely tele volt farkasokkal, tigrisekkel, párducokkal; ezek 
a vadállatok igen sok embert elpusztítottak, ezért a tengcsoui mandarin összehívatta a környékbeli 
vadászokat, s kemény parancsban meghagyta nekik, hogy megszabott időn belül fogdossák össze a 
tigriseket.  Rendeletet  küldött  a  hegy vidékén lakó családok fejeinek is,  hogy ekkorra s  ekkorra 
behozzák ám a vadállatokat a hivatalba, mert ha nem, kemény büntetésben, botozásban lesz részük, 
s nem lesz irgalom senkinek.

Tengcsouban pedig, a hegy vidékén, élt két vadász. Testvérek voltak. Hszie Csennek hívták az 
idősebbiket,  az  öccsét  pedig  Hszie  Paónak.  Mesterien  kezelte  mind  a  kettő  az  acélhegyű 
vasszigonyt, rettegett, nagy vitézek voltak ám tetőtől talpig. Valamennyi vadász a környéken őket 
tartotta a legkiválóbbaknak maguk között. Hszie Csent más néven Kétfejű Kígyónak is nevezték, 
Hszie Paót pedig Kétfarkú Skorpiónak. Szüleik nem éltek már, ők meg nem házasodtak meg, csak 
magukban éltek. Az idősebbik magasabb volt hét lábnál, sötét arcbőrű, karcsú derekú, széles vállú 
legény volt. Öccse ugyancsak jól megtermett legényszámba ment, s nagyobb fenegyerek volt még a 
bátyjánál  is.  Kerek  volt  az  arca,  az  egész  teste  fekete,  s  két  combjára  egy-egy repülő  démont 
tetováltatott. Ha felgerjedt benne a természet, hát fákat rángatott ki a földből, hegyeket döngetett, 
lebírt volna mindenkit a világon.

A fivérek, amint megkapták a mandarin szigorú parancsát, hazasiettek s rendbe szedték nyilas 
csapdáikat,  mérgezett  nyilaikat,  számszeríjaikat,  szigonyaikat,  párducbőrbe,  tigrisbőrbe 
öltözködtek, s nekivágtak a hegynek. Ott aztán elhelyezték csapdáikat, s lesben álltak. De hiába 
leskelődtek az erdő fái közt egész napon át, nem sikerült egyetlenegy vadat sem kézre keríteniük. 
Mit volt mit tenniük, hazaballagtak hát üres kézzel. Másnap reggel megint kimentek, s felállították 
csapdáikat, s várták a zsákmányt egész hajnalig, de hiába. Átballagtak a hegy nyugati oldalára, hogy 
ott próbálkozzanak, de magasan járt már a nap az égen, s mégsem ejtettek semmit.

–  Három napon belül pedig tigrist kell  fognunk! – mondták egymásnak bosszankodva. – Ha 
késlekedünk vele, bizony büntetést kapunk, s akkor mi lesz?

Lesben álltak a harmadik nap is.  A negyedik őrség idejére azonban annyira elfáradtak,  hogy 
egyszer csak egymásnak vetették a hátukat, s elaludtak.

Alig csukódott le azonban a szemük, mikor hirtelen a csapda csattanása ütötte meg a fülüket. 



Talpra ugrottak, s szigonyukat megragadván, körülnéztek. Hát ott hánykolódott tőlük nem messze 
egy fene nagy tigris, a csapda mérgezett nyilával testében. Nekirontottak. A tigris megfutamodott 
előlük,  de alig ért  a hegy lejtőjének közepére,  hatni kezdett  a méreg, a vadállat  már nem bírta 
tovább, hatalmas bődüléssel kiadta páráját, s teteme legurult a meredek lejtőn.

–  Pompás! – örvendezett Kétfarkú Skorpió. – A hegy lába itt ismerős nekem: a dög Mao úr, 
kertjének végébe gurulhatott! Gyerünk le hozzá, s kérjük el tőle a tigrisünket.

El  is  indult  a  két  testvér  amúgy  szigonyosan,  s  a  Mao  nemzetség  fejének  háza  elé  érve, 
bezörögtek  a  kapun.  Alig  hajnallott  még  csak:  Az egyik  szolgalegény szaladt  is  rögvest  a  ház 
urához, hogy bejelentse a vendégeket. Nagy sok időre rá előkászálódott Mao úr.

– Tisztelt bácsikánk – tette le fegyverét a két vadász, s tisztelgett előtte –, rég nem láttunk már! 
Ne haragudj, hogy ilyen váratlanul felzavartunk!

– Mit kerestek errefelé, bölcs öcséim, ilyen korán? – álmélkodott Mao úr. – Mit akartok tőlem?

–  Ok nélkül nem is mertünk volna felzavarni álmodból, bácsikánk – kezdte Kétfejű Kígyó. – 
Csak éppen;  mivel  parancsunk volt  a  mandarintól  arra,  hogy mihamarabb kézre  kerítsünk itt  a 
hegyen néhány tigrist,  hát itt  álltunk lesben a hegyen már három napja. Ma hajnalban aztán az 
ötödik őrség idején végre elejtettünk egyet, s az éppenséggel ide zuhant le a kertetek végébe. Ha 
szabad ezzel fárasztanunk, engedj be minket, hogy elvihessük a tigrisünket.

– Semmi akadálya – szíveskedett Mao úr. – De ha már ideesett, hát üljetek le egy kicsit! Nem 
vagytok éhesek? Eszünk egy kis reggelit, aztán majd megkeressük!

Szólította is rögtön a szolgalegényeket, hogy tálaljanak, s meg is traktálta a két vendéget nagy 
barátsággal, etette-itatta őket.

–  Köszönjük,  bácsikánk,  kitüntető  kedvességedet  –  állt  fel  hirtelen  lakomázás  közben a  két 
vadász –, de vezess el minket inkább a zsákmányunkhoz,

– Ha ideesett a kert végébe, akkor mit aggodalmaskodtok? – nevetett Mao úr. – Iszunk még egy 
kis teát, nem késünk el a dologgal akkor se!

Kétfejű  Kígyó  s  Kétfarkú  Skorpió  nem  mert  ellenkezni,  leültek  megint.  A szolgalegények 
behozták a teát, ők meg is itták, aztán Mao úr felcihelődött:

– No, gyerünk akkor a tigrisért – mondta.

– Hálásan köszönjük, bácsikánk – hálálkodott a két vadász. A házigazdát követve, aztán mentek 
az udvar végébe. Mao úr előkiáltotta az egyik szolgalegényt, hogy hozza elő a kert kulcsát. De 
hiába próbálgatták, sehogy sem sikerült kinyitni a kertkaput.

– Rég nem nyitotta már ki senki ezt a kertkaput – bosszankodott Mao úr –, biztosan berozsdállt a 
zár. Hozzatok kalapácsot – szólt oda a szolgalegénynek verjétek le a zárat!

Leverték a zárat, S- így bejutottak a kertbe, de hiába keresték mindenfelé a tigrist, nem találták 
sehol.

– Biztosan tévedtetek, kedves öcséim – jegyezte meg Mao úr – nem jól figyeltétek meg az útját!  
Ide esett volna az én kertembe?

– Hát már hogy tévedtünk volna mind a ketten? – csodálkozott Kétfejű Kígyó. – Itt születtünk, itt 



is nőttünk fel, hogy ne ismernénk hát a vidéket?

– Hát akkor keressétek magatok – hagyta rájuk Mao úr –, ha meglelitek, elvihetitek.

– Nézd csak, bátyám! – kiáltott fel hirtelen Kétfarkú Skorpió.

–  Itt a fű le van tiporva simára véges-végig, ennél a végénél még vérnyomok is vannak, hogy 
mondhatod hát, hogy nem itt volt? Biztosan a szolgalegényeid elvitték már.

–  Hát ilyet aztán ne mondj! – sértődött meg Mao úr. – Honnét tudhatták volna az embereim, 
hogy ideesett? És még hogy el is vitték? Magad is láthattad, hogy csak az imént vertük le a zárat a 
kapuról, amikor bejöttünk! Hogy mondhatsz ilyet?

– Kedves bácsikám – kérlelte Kétfejű Kígyó –, add vissza a tigrisünket, be kell szolgáltassuk a 
mandarinnak.

–  Hát ez már aztán arcátlanság! – pattant fel Mao úr. – Én jó szívvel behívlak benneteket; jól 
tartalak étellel, itallal, s a végén még rám fogjátok, hogy én dugtam el a tigristeket!

– Mi van ebben ráfogás? – fakadt ki most már Kétfarkú Skorpió is. – Neked is megjött a parancs 
a mandarintól, mint családfőnek, hogy mihamarább szolgáltassál be vadállatokat,  de mert olyan 
ügyefogyott voltál, hogy magad nem tudtál fogni, hát a miénket szereznéd meg! Elmennél még a 
jutalomért is, ugye, minket meg botozzanak csak meg?

– Mi közöm nekem ahhoz! – rándított a vállán Mao úr megvetően.

– Megengeded, hogy átkutassuk a házad? – kiáltotta a két testvér, dühösen meregetve szemüket.

– Kik vagytok ti, mik vagytok ti? – rikoltotta Mao úr. – Nézzék csak, milyen arcátlan ez a két 
koszos koldus!

A két Hszie testvér azonban már rohant is a házhoz.  A ház népe utánuk. Izgatottan keresték 
mindenfelé  a  tigrisüket,  de  nem  lelték  sehol.  Felgerjedt  haragjukban  dulakodni  kezdtek  a 
körülállókkal. Kétfejű Kígyó, ökle egyetlen csapásával, összetörte a vendégház korlátját s berontott.

– Fényes nappal kirabol ez a két csirkefogó! – kiáltozta Mao úr. A két testvér, haragjában, hogy 
semmit sem talált, pozdorjává törte a székeket, asztalokat, de tapasztalván, hogy Mao úr kifogott 
rajtuk, nem tehettek egyebet, mint kirohantak a kapun, nagyban átkozódva:

– Elloptad a tigrisünket – ordították –, de jöttök majd velünk a mandarin elé, majd az igazságot 
tesz!

Ahogy ott veszekedtek, egyszer csak lovasok érkeztek a ház elé, egy sereg kísérővel. Kétfejű 
Kígyó megismerte egyiküket: Mao Csung-ji volt, Mao úr fia.

–  A szolgalegényeitek elvitték a tigrisünket – fordult hozzá panaszával –, apád meg nemhogy 
nem akarja visszaadni, hanem még meg is veretne bennünket!

– Biztosan ezek a paraszt fajankók vezették félre apámat is – mondta csitítóan Mao Csung-ji. –  
Ne dühöngjetek, hanem gyertek csak velem, visszakapjátok.

A két testvér nagy hálálkodva követte pártfogóját. Mao Csung-ji belépett velük az udvarra, de 
amint aztán már mindnyájan bent voltak, egyszerre becsukatta a kaput, s elkiáltotta magát:

–  Fogjátok  el  őket!  –  mire  a  hátsó  épületekből  előrohant  húsz-harminc  szolgalegény. 



Nekirontottak a két testvérnek az újonnan jöttek is, mind-mind csupa fogdmeg. A két testvér, hogy 
annyian nekik estek, nem bírt a túlerővel, egyhamar megkötözték őket.

– Tegnap este mi lelőttünk egy tigrist – jelentette ki Mao Csung-ji megkötözött foglyai előtt –, 
hogy merészelnétek elrabolni? Mi jár annak, aki csak az alkalomra lesett,  hogy garázdálkodjék, 
feldúlja a más háza táját? Majd jösztök velünk a mandarin elé, hogy megszabadítsa a vidéket az 
effajta garázda fickóktól!

Úgy történt a dolog, hogy Mao Csung-ji már hajnalban, az ötödik őrségváltással, bevitte a tigrist 
a  tartományi  székvárosba,  s  onnét  aztán  fogdmegekkel  tért  vissza,  hogy  az  okvetetlenkedő 
vadászokat lefogathassa. A két testvér mit sem sejtve, gyanútlanul besétált a csapdába, nem tudták, 
kimagyarázni  magukat.  Mao  úr  rögtön  egyberakatta  fegyvereiket,  holmijukat  az  összetört 
bútorokkal  s  egyéb  bűnjelekkel  együtt,  s  a  holmit  a  meztelenre  vetkőztetett,  hátrakötött  kezű 
foglyokkal elindította erős őrizet alatt a tartományi székhelyre.

A hatóságnál volt egy ítélőbíró, bizonyos Vang Cseng. Ez veje lévén Mao úrnak, persze hogy 
rögtön tudósította a mandarint mindenről. Kétfejű Kígyót és Kétfarkú Skorpiót, ahogy a mandarin 
elé vitték, meg se kérdezték, egy szót se szóltak hozzájuk, ki se vallatták őket, hanem ahol érték, 
ütötték-verték.  A vádolólevelet  is  egykettőre összeütötték.  Megállapították benne,  hogy „csalárd 
módon a tigrist eltulajdonítani akarván, fegyveres kézzel idegen házba berontván, ott fosztogatást, 
dúlást és kártételt műveltek”. A két testvér, nem állván a botozást, kénytelen-kelletlen elismerte a 
hamis vádat. A mandarin menten huszonöt fontos kalodát rakatott a nyakukba, s börtönbe csukatta 
őket.

Mao úr és fiacskája ezenközben hazatérvén, emígy tanácskoztak maguk között:

– Nem szabad, hogy ez a két fickó szabadlábra kerüljön! – döntötték el mindketten. – Végeznünk 
kell velük most mindjárt, íziben, nehogy aztán később megbánjuk! – Siettek is vissza a hatósághoz, 
s mondották Vang Csengnek:

–  Irtsd  ki  nekünk  a  gazt  gyökerestül,  nehogy  megint  kihajthasson!  Gyerünk  együtt  a 
mandarinhoz, s beszéljük meg vele az útját, módját!

Kétfejű Kígyót s Kétfarkú Skorpiót elvezették már a tömlöcbe. A főporkoláb, bizonyos Pao Csi, 
mivelhogy markába nyomták már Mao úr pénzét, s Vang Cseng bíró úr is kiadta neki, mit tegyen, 
elhatározta,  hogy végez  velük.  Hívatta  is  őket,  s  mikor  előtte  álltak,  s  térdre  borultak  a  rabok 
szokása szerint, rájuk bődült:

–  Ti vagytok a Kétfejű Kígyó meg a Kétfarkú Skorpió? He? Így nevezgetnek ugyan minket – 
felelte szerényen Kétfejű Kígyó –, de kárt nem tettünk még soha senki derék emberben!

– Hej, ti barmok! – ordította főporkoláb. – No, majd az én kezem közt egyfejű lesz a kétfejűből,  
egyfarkú a kétfarkúból! Vigyétek őket a tömlöcbe! – parancsolta a porkoláboknak.

Az  egyik  porkoláb  visszakísérte  őket  börtönükbe,  s  mikor  látta,  hogy  más  nincs  jelen, 
megszólalt:

– Ismertek engem? A bátyátok sógora vagyok.

– Csak mi ketten vagyunk testvérek – felelte bizalmatlanul Kétfejű Kígyó –, bátyánk nincsen.

– De hát ti Szun kapitány öccsei vagytok, nem? – firtatta tovább a porkoláb.

–  Szun kapitány a mi anyai nagybátyánk – engedett fel az idősebb fivér –, de veled még nem 



találkoztunk. Talán csak nem Jao Ho bátyánkhoz van szerencsénk?

– De igen, éppenséggel! – vidámodott meg a porkoláb. – Jao Hónak hívnak engem, Maocsouba 
való volnék. Boldogult atyám azonban ideköltözött családostul, s húgomat Szun kapitányhoz adta 
feleségül.  Én meg itt  dolgozom a  hatóságnál,  porkoláb  vagyok.  Mivelhogy szépen énekelek,  a 
népek  elneveztek  Vastorkúnak.  A  sógorom  meg,  látván,  hogy  mennyire  kedvelem  a  vitézi 
mesterséget, megtanított engem mindenféle fegyver forgatására.

Ez a Jao Ho bizony felettébb eszes és ügyes fickó volt. Játszott ám ő mindenféle hangszeren is, 
már egy szóból is értett, s ha fegyverforgatásra, vitézi mesterségre került a sor, hát azt úgy szerette, 
akár más a mézet vagy a cukrot. Látván, hogy Kétfejű Kígyó s Kétfarkú Skorpió milyen derék, jó 
vitézek,  azon volt  csak,  hogy segítsen  rajtuk,  de  hát  egy szál  selyem még nem ad fonalat,  fél 
tenyérrel is vajmi bajos tapsolni, ő meg csak egymagában bízhatott. Meg is mondta a két fivérnek:

–  Tudjátok meg, öcséim: Pao főporkoláb pénzt kapott Mao úrtól, s teljes bizonyossággal azon 
van, hogy kioltsa az életeteket. Mit tegyünk hát?

– Amíg nem említetted nagybátyánkat – mondta az idősebb fivér –, addig bizony nem mertünk 
volna hozzád fordulni, de most, hogy tudjuk, ki vagy, rád bíznánk egy levelet.

– Kinek vigyem el? – kérdezte Vastorkú.

–  Van nekem egy néném, Szun kapitány öccsének a felesége. Ott  lakik a keleti kapun túl, a 
Tízmérföldes Kőnél. Apám első feleségétől való, Anyatigrisnek hívják, Ku néninek, kocsmát tart, 
de mészárszéke is van, meg játékhelyet is rendezett be az üzletében. Ő aztán olyan asszony ám, 
hogy húszan-harmincan se bírnak vele, ha arra kerül a sor! Még a férjét, Szun Hszint is lebírja,  
pedig az is ügyibevaló legény! Igen-igen jóban vagyunk velük. Az anyám a nagynénjük, hát azért is. 
Megkérnélek azért,  hogy nagy titokban vigyél  el  nekik egy levelet,  hadd tudassuk vele,  milyen 
veszélyben forgunk. Ők majd biztosan megmentenek.

–  Legyetek csak nyugodtak, kedves sógorok – nyugtatta meg őket Vastorkú. Azzal szaladt is 
legelőször,  sült  lepényt,  húst,  rizst  hozott,  hogy elverjék éhségüket,  aztán  becsukta a  tömlöcöt,  
rábízta  a  másik  porkolábra,  ő  maga  pedig  sietett  a  keleti  kapu  felé,  azon  túl  is  egyenest  a 
Tízmérföldes Kőhöz. Meg is pillantotta a kocsmát hamarosan. Ott lógtak előtte kiakasztva a fél 
marhák,  juhok.  A szobákban  beljebb  éppen  egy  sereg  ember  szerencsejátékkal  próbálkozott. 
Vastorkú látván, hogy a kocsmában a pult mellett ott ál egy asszonyszemély, rögtön megsejtette, 
hogy az csak Anyatigris lehet. Odament hat hozzá, és tisztességgel köszöntvén, így szólott:

– Ugye, maguk Szun családbeliek?

–  Igen bizony – válaszolta az asszony. – Bort parancsol uraságod? Vagy talán pecsenyét? Ha 
esetleg játszani volna kedve, fáradjon a hátsó szobákba.

– Én Szun kapitány feleségének a fivére volnék, Jao Ho.

– Hát te vagy az, sógor? – mosolyodott el az asszony. Megismerhettelek volna pedig: szakasztott  
olyan vagy, mint anyád. Kerüljünk beljebb akkor, hadd kínáljalak meg egy kis teával!

Vastorkú bement véle az egyik belső szobába, ott leültek.

– Tudtam én már – kezdte az asszony a puhatolózást –, hogy itt vagy, sógor, hivatalban, de annyi 
dolgom volt mindig, hogy nem volt érkezésem arra, hogy felkeresselek. Mi szél hozott erre?

– Ha nem olyan fontos dolog lenne, mint amilyen, bizony nem is mertelek volna háborgatni! Ma 



azonban két új  rabunk érkezett.  Találkozni ugyan sose találkoztam velük azelőtt,  de hírből már 
régen ismerem őket: Kétfejű Kígyó az egyik, Kétfarkú Skorpió a másik.

–  Tulajdon  öcséim!  –  hökkent  meg  Anyatigris.  –  Ugyan  mibe  keveredtek,  hogy  börtönbe 
kerültek?

– Lőttek egy tigrist, ám egy gazdag úr az illető faluban, a Mao nemzetség feje, elragadta tőlük, 
de ráadásul csalárd módon még azt is rájuk fogta, hogy rabolni, garázdálkodni akartak, s ezzel  a 
mandarin elé hurcoltatta őket. A hatóságnál aztán sorra megvesztegetett mindenkit, s meghagyatta 
Pao főporkolábnak is, hogy eméssze el őket, végezzen velük. Láttam, hogy micsoda görbe, aljas 
dolog ez, de hiába, egyedül, magamban nem tudok segíteni rajtuk. Csak azt eszelhettem ki, hogy 
mivel rokonaim, meg hogy mert az igazságért élnek-halnak, hát elmondtam nekik a dolgot. Ők azt 
mondták, hogy csak te segíthetsz rajtuk. Most aztán, ha jó hamar ésszel, erővel nem fogunk neki 
megmentésüknek, bizony elvesznek mind a ketten!

Nagy keservesen felkiáltott Anyatigris a baljós hír hallatára, s máris szólította szolgáit:

– Eredjetek gyorsan – parancsolta nekik –, keressétek meg a férjem, mert beszédem van vele!

Elsiettek a szolgák, s hozták is hamarosan a ház urát, Kis Védistent. Szun Hszin tulajdonképpen 
Csiungcsouba  való  volt,  régi  katonacsalád  leszármazottja.  Tengcsouba  neveztetvén,  ki  a 
helyőrségbe,  a  bátyjával  együtt  itt  alapított  családot.  Jól  megtermett,  tagbaszakadt  férfiú  volt,  
minden vitézséget eltanult bátyjától, de különösen a vaskorbácsot s a lándzsát forgatta jól. Ezért 
aztán a népek őt is, meg a bátyját is egyre csak a hivatalt őrző védistenhez hasonlítgatták, erről lett a 
neve Kis Védisten.

Anyatigris elmondta neki öccsei bebörtönöztetését, s hogy mekkora veszélyben forognak.

–  Ha így áll a dolog – fontolgatta Kis Védisten –, akkor azt hiszem, kedves öcsém, a legjobb 
lesz,  ha  hamar  visszamész  hozzájuk.  Börtönben  vannak  szegények,  te  vagy  az  egyedüli 
reménységük,  hogy vigyázol  rájuk!  Mi  meg  az  asszonnyal  közben  kieszelünk  valamit,  amivel 
biztonságba helyezhetjük őket. Ezt nyugodtan ránk bízhatod.

– Ha szükségtek lesz rám – felelte Vastorkú –, csak szóljatok, benne vagyok én szívvel-lélekkel!

Anyatigris  megkínálta  borral,  aztán  egy zacskó  apró  ezüstöt  szedett  elő,  s  átadta  neki,  így 
szólván:

–  Megkérnélek, kedves sógor, vidd ezt magaddal, s osszad szét a porkolábok között, hogy jó 
szívvel legyenek hozzájuk.

Azt most nem mondom el, hogyan vett búcsút tőlük Vastorkú, s ment vissza a tömlöcbe, hanem 
csak arról szólok, hogy Anyatigris s Kis Védisten nagy tanácskozásba kezdtek:

– Mit gondolsz, hogy lehetne megmenteni az öcséimet? – kérdezte aggodalmasan Anyatigris a 
férjétől.

–  Mao úrnak – töprengett  Kis  Védisten – pénze is  van,  hatalma is  van,  addig tartja  őket  a 
tömlöcben, ameddig akarja, sőt, amint hallottuk, még ebben sem nyughatik meg, hanem el akarja 
pusztítani őket. Ezek szerint előbb-utóbb biztosan meghalnának az ő kezétől. Nincs mit tennünk, 
meg kell rohannunk a tömlöcöt, másképp megszabadítani őket nem tudjuk.

– Még az éjjel elmegyünk – buzdult fel Anyatigris.



–  De oktondi vagy te, asszony! – kacagott fel a férje. Gondolnunk kell ám arra is, hogy mi 
legyen azután,  hová dugjuk el  őket,  hová menekítsük!  Ehhez  pedig  meg kell  nyernünk még a 
bátyámat meg még két embert, másképp nem sikerülhet!

– Micsoda két emberre gondolsz?

– Ej, hát arra a két játékosra, Cou Jüanra és Cou Zsunra, – a két unokatestvérre! A Felhőbemászó 
hegy  rejtekeiben  tanyáznak  most  bandájukkal,  ott  fosztogatnak.  Igen  jóban  vagyok  velük.  Ha 
sikerül megnyernem őket, biztosan sikerül a vállalkozás.

– A Felhőbemászó hegy nincs is messze – jegyezte meg Anyatigris –, még az éjjel megjárhatod, s 
elhozhatod őket.

– Indulok máris. Te meg közben készíts lakomát, azzal várj minket – mondta a férje. Anyatigris 
rögtön ki is adta a parancsot, hogy vágjanak le egy disznót, s elkezdte a lakomára készülődést.

Alkonyodni  kezdett  már,  amikor  megjött  Kis  Védisten  a  két  jó vitézzel.  Cou Jüan,  a  vezér, 
Lajcsouba valósi  volt.  Süvölvény korától  élt-halt  a  szerencsejátékokért,  ingyenélő,  naplopó volt 
bizony egész életében, de amellett hűséges, becsületes, derék ember. Azonfelül még vitéz is volt 
tetőtől talpig, hirtelen, erőszakos jellem, nem engedett másnak semmiben. A folyók és tavak vitézei 
csak úgy nevezgették, hogy Erdei Sárkány. A másik jó vitéz, az unokaöccse, Cou Zsun, jóformán 
egykorú volt vele, s majdnem akkora vitéz, mint ő. Jól megtermett legény volt, rettentő ábrázattal. A 
feje hátulján volt egy nagy kinövés; ha harc közben indulatba jött, azzal ment neki ellenfelének. 
Egyszer egy nap egy fenyőfát tört derékba vele a szakadék partján, de úgy, hogy elhűlt szeme-szája 
mindazoknak, akik csak látták. Ezért aztán elnevezték erről Egyszarvú Sárkánynak.

Anyatigris nagy szívességgel tessékelte beljebb a vendégeket. Amikor elmagyarázták az újonnan 
jötteknek, mi dologról volna szó, s hogy meg kellene támadni a tömlöcöt, így szólt Erdei Sárkány:

–  Van ugyan  vagy nyolcvan-kilencven emberünk,  de  csak  húsz-egynéhány az  olyan,  akiben 
teljességgel megbízhatunk. Holnap, ha végbevittük ezt a dolgot, ezen a vidéken többet nyugovásunk 
nem lesz. Én tudok egy helyet, ahová már el is mentem volna régen, csak azt nem tudom, hogy ti  
mit gondoltok róla?

– Elmegyünk mi akárhová – kiáltotta Anyatigris –, csak a két öcsémet mentsük meg!

– Nagy dicsőségben tündöklik most a liangsani mocsár – állt elő gondolatával Erdei Sárkány –, 
feljött most a napjuk: Jókorjött Eső vezér nagyban toborozza maga köré mindenünnét a bölcseket s 
a bátrakat. Három jó cimborám is szolgál már a keze alatt: Bundás Párduc, Tüzesszemű Oroszlán 
meg  a  Tábornok,  ott  vannak  már  jó  ideje.  Ha  megszabadítottuk  a  két  öcséteket,  menjünk  el 
hozzájuk, álljunk be közébük!

– Nagyon jó lesz! – lelkesedett az asszony. – A magam kezével gyilkolom azt le, aki nem jön!

–  De van még  egy dolog –  emelte  fel  a  kezét  Egyszarvú Sárkány.  –  Mit  csinálunk,  mihez 
kezdünk akkor, ha dolgunk végeztével nyomunkba ered a tengcsoui katonaság?

– A tulajdon bátyám a helyőrség kapitánya – jegyezte meg megnyugtatóan Kis Védisten. – Ő a  
legvitézebb katona egész Tengcsouban. Ahányszor csak mezei rablók közeledtek volna a városhoz, 
ő  mindannyiszor  elpusztította  valamennyiüket,  ismerik  is  az  ő hírét,  nevét  mindenfelé!  Holnap 
elmegyek hozzá, s elhívom őt is, jó lenne, ha hajlana szavunkra.

– Én csak attól tartok – aggályoskodott Erdei Sárkány –‚ hogy nemigen fog ő betyárnak állni.



– Tudom én, hogy mit csinálok vele – mosolygott Kis Védisten.

Ettek, ittak aztán egész éjfélig, utána lepihentek. Reggelre kelve elküldték egyik szolgálójukat 
két  emberrel  meg  egy  taligával,  hogy  mondják  meg  Szun  kapitánynak  és  feleségének,  Jao 
asszonynak, hogy Anyatigris súlyos betegen fekszik, jöjjenek el meglátogatni.

–  Mondjátok azt – tette még hozzá Anyatigris –, hogy igen-nagyon beteg vagyok, veszélyben 
forog az életem, s fontos mondanivalóm lenne nekik, amit csak személyesen mondhatok meg.

A szolgák elsiettek a taligával. Kis Védisten kiállt a kapu elé, türelmetlenségében már alig bírt 
magával. Ebédidő tájban végre látta már messziről az úton a taligát, amelyen Jao asszonyt hozták.  
Nyomában  Szun  kapitány  ügetett  lóháton,  tíz-egynéhány  katonájával.  Kis  Védisten  besietett  a 
házba, s mondta feleségének:

– Jönnek!

– Csak úgy tegyél, ahogy mondom… így, meg így! – parancsolta a felesége.

Kis Védisten kisietett megint, hogy fogadja a vendégeket. Lesegítette sógornőjét a taligáról, s 
ment  be  vele  a  házba  a  beteghez.  Szun  kapitány  is  leugrott  lováról.  Derék  szál  vitéz  volt,  
halványsárga arcbőrrel, lógó bajusszal, szakállal, magasabb volt még nyolc lábnál is. A becsületes 
neve Szun Li lett volna, de halvány képe miatt csak Ványadt Védistennek nevezgették. Meg tudta 
feszíteni  a  legkeményebb  íjat,  megülte  a  legmakrancosabb  paripát  is.  Hosszú  lándzsát  hordott 
magával állandóan, csuklóján meg ott lógott tigrisszemű, bambuszbütykös acélkorbácsa. Leborult 
előtte a tengerparti nép, ahol csak meglátta.

Ványadt Védisten leugrott lováról, s belépvén a kapun, így szólt öccséhez:

– Mi baja az asszonynak, öcsém?

–  Éppen ez az – sápítozott  az öccse –, hogy szerfelett  gonosznak és gyanúsnak látszik ez a 
betegség! Gyere beljebb, bátyám, beszélgessünk.

Ványadt Védisten beljebb lépett, a házigazda meg meghagyta a háza népének, hogy ültessék le a 
katonákat  a  fogadóban,  s  itassák meg őket.  Gondoskodott  a  lovakról  is,  aztán bement  a  házba 
bátyjával együtt s leültek. Jó sok idő után aztán így szólt hozzájuk:

– No, gyertek, nézzük meg a beteget.

A vendégek beljebb mentek egy belsőbb szobába, de nem látták a beteget sehol.

–  Hát  hol fekszik a sógorasszony? – kérdezte  csodálkozva a kapitány,  de lám, egyszer  csak 
berontott a szobába Anyatigris, háta mögött a két szerencsejátékossal.

– De hát mi bajod van neked, sógorasszony? – álmélkodott Ványadt Védisten.

– Fogadd tiszteletemet, bátyám – hajolt meg előtte Anyatigris. – Öcséim megmentése az én nagy, 
nagy betegségem!

–  Hát ez aztán furcsa! – kezdett megbosszankodni Ványadt Védisten. – Micsoda öcsöket kell 
megmenteni?

–  Ugyan, sógor! – förmedt rá bosszúsan Anyatigris. – Ne tettesd magadat süketnek, némának! 
Hát nem tudod, mi történt a városban a két öcsémmel? Neked nem öcséid?



– Igazán nem tudtam – rázta fejét Ványadt Védisten. – Kikről beszélsz?

– Tiszteletre méltó sógor – robbant ki Anyatigris – sürgetős a dolog, megmondom hát egyenest:  
két  tulajdon  öcsémet,  Hszie  Csent,  és  Hszie  Paót,  a  Kétfejű  Kígyót  s  a  Kétfarkú  Skorpiót  a 
Felhőbemászó hegy alatti Mao úr, összejátszván Vang bíróval, ármánnyal tömlöcbe csukatta, s az 
életükre tör. Ezzel a két derék vitézzel itt megtanácskozván a dolgot, elhatároztuk, hogy bemegyünk 
a városba, megrohanjuk a börtönt, és kihozzuk őket, aztán meg elmegyünk a liangsani mocsárba, 
beállunk a betyárok közé. Holnap, ha kiderül a dolog, még te is bajba keverednél. Ezért üzentem 
nektek,  hogy  beteg  vagyok,  és  gyertek  el,  mert  tudatni  akartam  ezt  veletek.  Ha  nem  jössz 
Liangsanba,  majd  megyünk magunk.  De igen ügyefogyott  módon viselkedik  ám mostanában a 
felséges császári udvar! Ha megszöknél velünk, bizonyos, hogy semmi bajod se esnék, de ha itt 
maradsz, biztosra veheted, hogy börtönbe vetnek. „Minél közelebb vagy a tűzhöz, annál hamarabb 
égsz meg”, szokták mondani. Ha pedig aztán miattunk börtönbe kerültél, akkor már nem lesz itt 
senki, aki rajtad segítsen, vagy akár ételt is vigyen neked! Mi a nagybecsű véleményed erről?

–  De hát én Tengcsou tartomány tisztje vagyok! – háborodott  fel Ványadt Védisten.  – Hogy 
tehetnék ilyet?

–  No, ha nem hajlasz a szavamra – kiáltotta Anyatigris –, akkor mérkőzz meg velünk életre, 
halálra! – s ezzel előrántotta két kardját. Erdei Sárkány s Egyszarvú is kezükbe ragadták tőrüket.

– Hé, megállj csak, sógorasszony! – kiáltotta zavartan Ványadt Védisten. – Ne hamarkodjuk el a 
dolgot! Belemegyek én a dologba, csak beszéljük meg szépen, lassan!

Szegény felesége közben annyira megrémült, hogy mukkanni sem mert az ijedtségtől. Anyatigris 
szólalt meg megint:

–  Ha nem akarsz velünk jönni, sógor, akkor előreküldjük a sógorasszonyt az úton, s majd mi 
magunk látunk a dolognak!

– Legalább azt várjátok meg – fogta kérlelőre a dolgot Ványadt Védisten –, amíg hazamegyek, s 
összeszedem a holmikat, s meglátom, hogy áll a dolog! Ne fogjunk hozzá, csak akkor!

– Sógor – nevetett fel Anyatigris –, a sógoroddal, Vastorkúval, már meg is egyeztünk! Először 
megrohanjuk a tömlöcöt, a holmit elhozni aztán se lesz késő!

–  Ha már így kicsináltátok – sóhajtott nagyot a sógor –, mit tehetek én is egyebet? Ha nem 
sikerül,  a  végén  még  én  kerüljek  börtönbe  miattatok?  Ugyan,  ugyan!  Veletek  tartok!  Csak 
állapodjunk meg, hogy s mint csináljuk!

Megállapodtak abban, hogy Erdei Sárkány visszamegy a Felhőbemászó hegyre, s összeszedi a 
vagyonukat, elhozza lovaikat a húsz megbízható emberrel, s várnak a fogadóban, amíg szükség lesz 
rájuk. Erdei Sárkány el is indult.  Azután Kis Védistent küldték el a városba, hogy keresse meg 
Vastorkút, s az ő révén értesítse a fivéreket a tervről.

Másnap a hegyen Erdei Sárkány összeszedte, ami vagyonuk az unokaöccsével volt, s hűséges 
embereivel  megérkezett  a  fogadóba.  Kis  Védisten  házánál  is  volt  vagy  hét-nyolc  olyan 
szolgalegény, akikre számítani lehetett, Ványadt Védisten is hozott magával tíz-egynéhány katonát, 
úgyhogy a végén voltak vagy negyvenen. Kis Védisten disznót, juhot vágatott, jóllakatta a sereget, s 
meghagyta feleségének, hogy egy darab pecsenyébe rejtsen belé egy éles kést, öltözzön fel, mintha 
ételt  vinne  a  raboknak,  s  menjen  vele  a  börtönbe.  A férj  pedig  bátyjával,  Erdei  Sárkánnyal  s 
Egyszarvú Sárkánnyal, valamint az egész sereggel két csapatra oszolva, elindultak utána.

Közben  legyen  mondva,  Pao  főporkoláb,  sok  pénzt  kapván  Mao  úrtól,  egyre  azt  forgatta 



elméjében, hogyan tegye el láb alól a két fivért. Aznap éppen Vastorkú állott őrségben a tömlöc 
oroszlános kapujánál. Hallotta egyszer csak, hogy valaki megkondítja a jelzőcsengőt.

– Ki az? – szólt ki.

– Az eleséget hozó asszony – felelt Anyatigris.

Vastorkú megismerte, kinyitotta neki a kaput s beeresztette, aztán megint rátolta a kapugerendát 
a helyére. Ahogy azonban mentek befelé a folyosón, Pao főporkoláb, ott ülvén a belső pavilonban, 
észrevette őket, s rájuk kiáltott:

– Hé, ki ez az asszony? Csak úgy bejön a tömlöcbe ételt hozni? Hiszen a tömlöcbe még a szél se  
fúhat be!

– Hszie Csennek s Hszie Paónak a nénikéje – felelte Vastorkú. – Ételt hozott nekik.

– Be ne engedd! – rivallt rá a főporkoláb. – Vidd be helyette az ételt te magad!

Vastorkú mit tehetett, átvette az ételt, s ment be vele a rabokhoz.

– Hogy áll a dolog, bátyánk? – kérdezte izgatottan a két testvér.

– Itt van nővéretek – suttogta Vastorkú. – Csak várjátok ki, amíg szépen mindent elrendezünk – 
azzal kinyitotta mindkét rab ketrecét. Alig végzett ezzel, amikor csak hallja, hogy rohan be az egyik  
porkoláb és jelenti:

– Szun kapitány zörget a kapun, be akar jönni.

– Ő csak a helyőrségben parancsol! – bosszankodott a főporkoláb. – Mit keres itt? Ki ne nyisd a 
kaput!

Anyatigris a középső pavilon mellé lopózott. Megint csak hallotta a porkoláb szavát:

– Szun kapitány megharagudott, s igen veri ám a kaput! Nagy haragra gerjedt Pao főporkoláb, s  
elindult kifelé a pavilonból. Anyatigris azonban elkiáltotta magát:

– Hol vagytok, öcséim? – s előrántotta két villogó kardját. Pao főporkoláb, látván, hogy ennek 
fele se tréfa, igyekezett volna kifelé, de Kétfejű Kígyó s Kétfarkú Skorpió felkapván kalodáikat, 
kimásztak  a  tömlöc  ablakán,  s  éppen  szembe  találkoztak  vele.  Hiába  kapálózott  a  gonosz 
főporkoláb, Kétfejű Skorpió kalodájával a fejére sújtott, úgyhogy menten széthasadt a koponyája. 
Anyatigris  villogó  kardjai  közben  már  négy-öt  porkolábbal  végeztek,  s  rohantak  most  már 
Vastorkúval  együtt  ki  a  kapu felé.  Kis  Védisten  s  Ványadt  Védisten  már  várták  őket,  s  ahogy 
kijutottak, rohantak tovább egyenest a hatóság épülete felé. Ott Erdei Sárkány s Egyszarvú Sárkány 
hozta is már kifelé a foglyul ejtett Vang bírót. Az egyesült sereg hangos harci kiáltásokkal indult 
kifelé a városból. A menetet Ványadt Védisten zárta be lova hátán, hogy felajzott íjával távol tartsa 
az üldözőket. Az utca népe azonban sietve zárta be a házak kapuit, s elő se mert volna bújni egyik 
se. A hatóság emberei, a fogdmegek is ismerték jól Szun kapitányt, eszük ágában sem volt, hogy 
útjába  álljanak.  A csapat  kirontván  a  városkapun,  a  Tízmérföldes  Kő  felé  vette  útját.  Ott  Jao 
asszonyt felsegítették a taligára, Anyatigris lóra pattant, s elindult vele.

Közben azonban Kétfejű Kígyó s Kétfarkú Skorpió így szóltak barátaikhoz:

– Tűrhetetlen, hogy Mao úr milyen aljasságot mívelt velünk! Miért nem állunk bosszút rajta?

–  Igazatok  van  –  bólintott  Ványadt  Védisten,  s  menten  kiadta  a  parancsot  öccsének  s 



Vastorkúnak:

– Eridjetek előre az asszonyok védelmére, mi majd megyünk utánatok.

A két  vitéz  el  is  indult  a  csapat  vagyonát  rejtő  taligával,  Ványadt  Védisten  pedig  Kétfejű 
Kígyóval, Kétfarkú Skorpióval, Erdei Sárkánnyal, Egyszarvú Sárkánnyal s embereikkel rohanvást 
indult Mao úr udvarháza felé. Mao Csung-ji és a nemzetségfő éppen nagyban lakomáztak, semmitől 
sem tartva, amikor rájuk törtek. A sereg hangos harci üvöltéssel tört be a házba, s kardélre hányták 
mindkettőjüket az egész háznéppel együtt, nem kegyelmeztek senkinek. Utána a hálószobából vagy 
tíz csomagra való drágaságot, kincset zsákmányoltak, a hátsó udvarból is elkötöttek vagy hétnyolc 
jó paripát, négyet közülük megraktak a teherrel, a két kiszabadult rab jó ruhákba öltözött, aztán 
tüzet vetettek a házra. Lóra kapván, elindultak aztán seregükkel a taligák nyomában. Hamarosan 
utol  is  érték  őket.  Útközben  Mao  úr  népétől  elragadtak  még  vagy  négy-öt  jó  lovat,  s  siettek 
nyargalvást Liangsan felé.

Nem telt  bele egy-két nap se,  megérkeztek a Tábornok fogadójához.  Erdei  Sárkány,  mihelyt 
találkozott vele, rögtön Bundás Párduc és Tüzesszemű Oroszlán után érdeklődött.

– Jókorjött Eső elment, hogy megtámadja a Csu nemzetség birtokát – magyarázta Tábornok –, 
vele mentek ők is, de már kétszer kudarcot vallottak a támadással. Azt is jelentették már, hogy 
elfogták mindkettőjüket, nem tudni, mi van velük. Úgy hírlik, hogy a három Csu vitéz, de mesterük 
is, Vasbuzogányos, nagyon felkészült, így nem sikerült a hadjárat.

– Éppen be akarnánk állni közétek – nevette el magát örömében Ványadt Védisten –, csak éppen 
nem  jeleskedhetünk  még  semmi  érdemmel,  hogy  befogadjatok.  Mi  lenne,  ha  egy  haditervet 
ajánlanánk fel nektek a magunk kitüntetésére, amivel biztosan megverjük a Csu nemzetséget?

– Mondd csak azt a tervet! – kiáltotta örvendve a Tábornok. – Biztosan nagyon jó lesz!

– Vasbuzogányossal egy mestertől tanultunk – magyarázta elégedetten Ványadt Védisten. – Amit 
én tanultam a lándzsával  s  a karddal,  azt  ugyan ő is  tudja,  de én is  ismerem teljességgel  az ő 
művészetét! Majd úgy teszünk, mintha Tengcsouból rendeltek volna minket ide Jüncsou védelmére, 
s erre áthaladván, felkeressük. Biztosan kijön elibénk, s nagy örömmel fogad; ha aztán bejutottunk, 
belülről s kívülről egyesült erővel biztosan elbánunk majd velük. No, milyennek tartod ezt a tervet?

A Tábornok még válaszolni sem tudott, amikor sietve jött a betyárok egy tisztje s jelentette:

– Cselcsillag mester jön lefelé a várból, hogy segítségére menjen a seregnek.

A Tábornok  azonnal  megparancsolta  a  hírnöknek,  hogy  tudassa  a  jövevények  érkezését  a 
vezérrel,  s  hívja  ide.  Csakhamar meg is  érkeztek a  hadak a fogadó elé,  élükön Kis  Herceggel, 
Vitézekkel  Versengővel  meg  a  három  Jüannal.  Jött  kisvártatva  maga  Cselcsillag  is  ötszáz 
emberével. Tábornok bevezette a vezéreket a fogadóba, s bemutatta nekik az újonnan érkezetteket. 
Elmondta a tervüket s azt is, hogy be akarnak állni a liangsaniak közé.

– Ha hozzánk akartok csatlakozni, vitéz barátaim – mondta Cselcsillag nagy örömmel –, akár fel 
se menjetek a várba, hanem gyertek velünk egyenest a Csu nemzetség ellen, ott aztán szerezhettek 
érdemeket!

Ványadt Védisten s a többiek nagy örömmel fogadták a vezér szavát, rögtön ráállottak.

– Én megyek előre a sereggel – mondta Cselcsillag –, ti meg gyertek utánunk.

Ment is Cselcsillag egyenesen Jókorjött Eső táborába, s látta, hogy annak mennyire elborult a 



képe, mennyire bánkódik valamin. Bort hozatott hát, hogy felvidítsa, s közben elmondta neki:

A  Tábornok,  Bundás  Párduc  s  Tüzesszemű  Oroszlán  jól  ismerik  a  tengcsoui  helyőrség 
kapitányát, Szun Lit, a Ványadt Védistent, az pedig egy mesternél tanult Vasbuzogányossal. Ez a 
kapitány  megérkezett  most  nyolcadmagával,  s  közénk  akarnak  állni.  Felajánlottak  nekünk  egy 
haditervet,  hogy megmutassák,  milyen  jeles  vitézek.  Már  meg  is  állapodtam velük:  belülről  s 
kívülről egyszerre támadva visszük győzelemre a vállalkozást. Itt is lesznek mindjárt, hogy előtted 
tisztelkedjenek, bátyám.

Nagy öröm fogta el Jó korjött Esőt ennek hallatára. Búja, bánata menten elszállott tőle a magas 
levegőégbe.  Sietve  kiadta  a  parancsot,  hozzanak  bort,  terítsenek  lakomára,  hogy  méltóképp 
fogadhassa vendégeit.

Közben Ványadt Védisten meghagyta embereinek, hogy a taligákkal s a holmikkal pihenjenek le 
valahol, ő meg csak Kétfejű Kígyót, Kétfarkú Skorpiót, Erdei Sárkányt, Egyszarvú Sárkányt, Kis 
Védistent, Anyatigrist s Vastorkút vevén maga mellé, elindult Jókorjött Esőhöz. Miután illendően 
üdvözölték  egymást,  Jókorjött  Eső  nagy lakomával  vendégelte  meg  őket.  De  ezt  most  el  sem 
beszélem, hanem inkább arról szólok, hogy Cselcsillag mester közben titkon kiadta a parancsot a 
hadaknak, hogy a harmadik napon így meg így, az ötödik napon meg emígy meg amúgy tegyenek 
majd.  A haditervben  megállapodván,  Ványadt  Védisten  egész  seregével,  holmijával,  taligáival 
felkerekedett, s elindult a Csu nemzetség vára felé.

Cselcsillag mester még kiadta a parancsot:

Megkérnélek még, Bűvös Futár fivérem, eridj fel a várba, s hozz magaddal gyorsan még négy 
vezért, mert szükségem volna rájuk.

Nem azon múlott a dolog, hogy Bűvös Futár még az éjjel elsietett a várba a négy emberért. Így 
hozta a sors, hogy

Új vitézi tollas forgók sereglenek a mocsárban,
De nem lesz már harci föveg egy se a vitézi várban.

Hogy aztán Cselcsillag melyik négy vezért hívatta magához, azt majd más alkalommal halljátok 
meg.



A NEGYVENKILENCEDIK FEJEZET

amelyben Cselcsillag két marokkal fogja körbe
a támadástervét,

Jókorjött Eső meg harmadszor is megtámadja
a Csu nemzetség falvát

Ott tartottunk, hogy így szólt akkor Cselcsillag mester Bűvös Futárhoz:

Hozd  le  nekem  a  várból,  bölcs  öcsém,  Vasképű  Tudóst,  az  Isteni  Kezű  Művészt, 
Fogdmegmajmot, Jádekarú Mestert, s mondd meg nekik, hogy hozzanak magukkal ezt meg azt, de 
jöjjenek még az éjjel, mert szükségem van rájuk.

Bűvös Futár el is indult. Nemsokára rá jelentették az őrt álló katonák:

– A nyugati faluból Hu Cseng úr érkezett, marhát s boros átalagokat hozván, s tiszteletét óhajtja 
tenni.

Jókorjött  Eső  megparancsolta,  hogy  vezessék  be  a  vendéget.  Hu  Cseng  a  vezéri  sátor  elé 
érkezvén, tisztelettel köszöntötte, s így szólt

–  Az én oktalan húgocskám ifjúi tapasztalatlanságában megsértette tisztelt személyedet. Most, 
hogy fogságotokba esett,  reménykedem,  hogy vezérséged kímélettel  lesz  vele,  de  hát  ő  el  van 
jegyezve az egyik Csu nemzetségbelivel, s ennek következtében saját vakmerőségének köszönhette, 
hogy a kezetekbe került. Ha te, fővezér uram, olyan kegyes lennél hozzánk, s szabadon bocsátanád, 
tisztelettel felajánlanék nektek parancsod szerint ennek fejében mindent, amire csak szükségetek 
lenne.

–  Foglalj  csak helyet,  és  hallgasd szavamat – mondta szíves  szóval  Jókorjött  Eső.  –  A Csu 
nemzetség  mérhetetlen  arcátlanságában  nyilvánvaló  módon  csúfot  űzött  vitézi  várunkból,  ezért 
haddal jöttem ellene, hogy bosszút álljak rajta. Veletek, a Hu nemzetséggel, nincs nekünk semmi 
ellenségeskedésünk. Húgod azonban fogságba ejtette vezérünket, Kurtalábú Tigrist, ezért fogtuk el 
őt  viszonzásképpen.  Ha  Kurtalábú  vezért  hazabocsátjátok  hozzánk,  mi  is  szabadon  engedjük 
húgodat.

– Derék vitézetekre – felelte Hu Cseng – egészen váratlanul a Csu nemzetség tette rá a kezét.

– Hol van most Kurtalábú? – elegyedett a beszélgetésbe Cselcsillag is.

–  Ott van, láncok között, a Csu nemzetség várában – sóhajtotta Hu Cseng. – Hogy hozzam el  
onnét?

– Márpedig – jelentette ki Jókorjött Eső – ha nem hozod őt vissza nekünk, hogy vihetnéd haza 
tőlünk a húgodat?

–  Ne mondd ezt így,  bátyám – vágott  közbe Cselcsillag.  – Hadd szóljak én is  egy szót. Ha 
mostanában egy kis csetepaté esnék a Csu nemzetség vára körül – fordult Hu Csenghez tőletek ne 
menjen senki a segítségükre. Ha pedig a Csu nemzetségből valaki hozzátok menekülne, azt rögtön 
megfogjátok, rabságra vessétek. Ha ezt a foglyot aztán megkapjuk tőletek, ennek fejében vissza-
származtatjuk  hozzátok  tisztelt  húgodat.  Ő  azonban  nincs  már  itt  nálunk  a  táborban,  hanem 
felküldtük már a várba, s az öreg Szung úr viseli gondját. Menj csak haza nyugodt lélekkel, mi itt 
majd eligazítjuk a dolgot.



– Eszünk ágában sincsen – fogadkozott Hu Cseng –, hogy nekik segítségükre legyünk. Ha pedig 
valamelyik  közülük  hozzánk  menekülne,  azt  azon  módon  fogságra  vetjük,  s  kiszolgáltatjuk 
vezérségteknek!

– Többet ér ez nekem – szólt Jókorjött Eső örömmel –, mintha arannyal, kinccsel ajándékoztál 
volna meg!

Hu  Cseng  nagy  hálálkodván  eltávozott.  Ványadt  Védisten  pedig  közben  csapatát  ellátván 
zászlókkal, amelyek fennen hirdették, hogy „Szun Li, a tengcsoui helyőrség kapitánya” megérkezett 
a Csu nemzetség várának hátsó kapujához. Ahogy meglátták a falakról a tengcsoui zászlókat, rögtön 
jelentették  a  vezéreknek.  Vasbuzogányos,  megtudván,  hogy Szun  kapitány  áll  a  várkapu  előtt, 
rögtön így szólt a három Csu fivérhez:

–  Ez  a  Szun  kapitány  esküdt  testvérem  nekem,  egy  mester  keze  alatt  tanultuk  a  vitézi 
mesterséget. Ugyan hogy kerülhetett ide?

Rögtön maga mellé vett vagy húsz embert, kinyittatta a kaput, leengedte a felvonóhidat, s kiment 
elébük,  hogy üdvözölje  őket.  Ványadt  Védisten  s  serege  leszállott  lováról.  Miután  üdvözölték 
egymást, Vasbuzogányos megkérdezte:

– Hogy kerülsz ide Tengcsouból, bölcs öcsém?

–  Parancsot  kaptam –  füllentette  Ványadt  Védisten  –,  hogy vonuljak  csapatommal  Jüncsou 
védelmére  a  liangsani  rablók  ellen.  Erre  mentünkben  meghallottam,  hogy  itt  élsz,  gondoltam, 
kérdezősködöm utánad. Jöttünk volna az elülső várkapun,  de láttuk,  hogy nagy sereg táborozik 
arrafelé,  hát  nem  találtuk  tanácsosnak,  hogy  közibük  rontsunk,  hanem  utat  kerestünk  a  falun 
keresztül, s az ösvényeken erre jöttünk, hogy tiszteletünket tehessük.

– Bizony, éppen a liangsaniakkal verekszünk már jó néhány napja – felelte Vasbuzogányos. – El 
is fogtuk már jó néhány vezérüket, itt vannak a várban. Azt várjuk már csak, hogy azt a fő latort,  
Jókorjött Esőt is kézre kerítsük, hogy aztán valamennyiüket átadjuk a hatóságnak. Hála az égnek, 
hogy te  is  megérkeztél  segítségünkre,  bölcs  öcsém!  Olyan  vagy nekünk,  mint  szép  új  virág  a 
hímzett brokáton, mint eső az aszú vetésnek!

– Szívesen segítségedre leszünk együgyű erőnkkel – mosolygott Ványadt Védisten –, hogy kézre 
kerítsük ezeket a fickókat, és beteljesítsük vitézi érdemeidet, bátyám!

Nagyon megörült Vasbuzogányos, s vezette is már be az egész sereget a várba. Ványadt Védisten 
serege, elhelyezvén holmiját, ruhát váltott, s a vendéglátó csarnokba járult a vár ura s három fia elé. 
Vasbuzogányos bemutatta őket  egymásnak,  miután pedig köszöntötték egymást,  így szólott  Csu 
őméltóságához:

–  Szun Li, az én bölcs öcsém, más nevén Ványadt Védisten, Tengcsouban kapitány. Parancsot 
kapott most, hogy csapatával siessen Jüncsou védelmére.

– Rendelkezésedre állunk –nyájaskodott a vendéggel Csu őméltósága.

–  Csekélyke  tudásom  szóra  sem  érdemes  –  szerénykedett  Ványadt  Védisten.  –  Inkább 
méltóságod bölcs tanácsait, útmutatását kérném.

A három Csu fiú nagy tisztelettel kérte a vendégeket, hogy foglaljanak helyet. Ványadt Védisten 
részvevően jegyezte meg:

– Hosszú ideje csatázhattok már, sokat fáradhattatok!



– Még nem tudjuk, ki győz – felelte kurtán Sárkány Csu. –De hadaink vitézi kedve azért nem 
kevesbedett.

Ványadt Védisten megkérte Anyatigrist, hogy Jao asszonnyal együtt menjenek s tisztelkedjenek 
a  várúr  családjánál,  maga  meg  bemutatta  Kis  Védistent,  Kétfejű  Kígyót  s  Kétfarkú  Skorpiót, 
mondván:

–  Ezek hárman fivéreim. – Vastorkút, mint a tengcsoui hatóság fogdmegjét, Erdei Sárkányt s 
Egyszarvú Sárkányt pedig mint a sereg tisztjeit mutatta be. Csu őméltósága három fia eszes legény 
volt ugyan, de látván, hogy a vendégek milyen sok málhával, asszonynéppel jöttek, meg hogy a 
vezérük  is  esküdt  testvére  Vasbuzogányosnak,  eszükbe  sem  jutott,  hogy  bizalmatlankodjanak. 
Marhát vágattak, lovat ölettek, nagy lakomával tisztelték meg kedves vendégeiket.

Elmúlt egy nap, elmúlt kettő is. A harmadik napon jelentették ám a katonák a várbeli vezéreknek:

– Jókorjött Eső megint elindította hadait a falu ellen!

– Magam megyek – ugrott fel Párduc Csu –, kézre kerítem a bitangot!

Kitárták a várkaput, leengedték a felvonóhidat, s Párduc Csu száz lovas vitézével kivágtatott  
rajta. Egykettőre össze is találkozott az ellenség hadával. Lehettek vagy ötszázan. Az élükön Kis 
Generális  ügetett,  íjával  oldalán,  lándzsáját  pörgetve.  Párduc  Csu  előreszegezve  kopjáját, 
nekivágtatott. Kis Generális felvette vele a harcot. Összecsaptak ők ketten ott az Egysárkánydomb 
előtt már tízszer is, hússzor is, de csak nem dőlt el, melyikük győzi le a másikat. Kis Generális 
végül is megfordította lovát s elvágtatott. Párduc Csu már vágtatott volna utána, hogy űzőbe vegye, 
de egyik embere, aki ismerte Kis Generálist, rászólt a háta mögül:

–  Nehogy  utána  vágtass,  vezér!  Ez  az  ember  félelmes  íjász,  lesből  elejthet,  anélkül,  hogy 
védekezhetnél!

Párduc  Csu  hallgatott  a  szóra,  visszafordult,  ment  csapatával  vissza  a  várba.  Elvonult  a 
küzdőtérről  Kis Generális  hada is.  Párduc Csu bevágtatván a  várba,  a vendéglátó csarnok előtt 
leugrott lováról, s ment be, hogy egy kis borral felüdítse magát.

– Kit fogtál el ma, kisebbik vezér? – érdeklődött tőle Ványadt Védisten.

–  Van ebben  a  bandában  valami  Kis  Generális  nevezetű  Hua  Jung –  mondta  bosszankodva 
Párduc  Csu  –,  igen  jól  ért  a  lándzsavíváshoz.  Megküzdöttünk  vagy ötven  menetben,  de  aztán 
megszaladt a fickó. Már éppen üldözőbe akartam venni, amikor az embereim figyelmeztettek, hogy 
igen jó lövész, ezért aztán mi is, ők is visszavontuk a seregünket, s hazajöttünk.

–  Holnap megpróbálkoznék  én  is  velük  –  szerénykedett  Ványadt  Védisten  –,  nincs  bennem 
ugyan valami nagy vitézi tehetség, de talán kézre tudnám keríteni egyiküket, másikukat.

Nagy lakomát csaptak aznap a várban, s Ványadt Védisten mindenki gyönyörűségére megkérte 
Vastorkút, hogy énekeljen egypár dalt. Késő este volt, mire lepihentek. A negyedik napon a déli 
órákban megint csak jelentették az őrszemek:

– Jókorjött Eső hada megint a falu ellen vonul!

A három Csu fiú rögtön magára szedte fegyvereit,  s vágtattak ki a várkapun. Már messziről 
hallatszott a gongok döngése, a dobok dübörgése, hallották a harci kiáltásokat, lengtek a zászlók, 
felsorakozott  előttük  az  ellenséges  sereg.  Lám,  fenn  a  várban,  a  kaputoronyban,  ott  ült  Csu 
őméltósága, bal felől mellette Vasbuzogányos, jobb felől Ványadt Védisten, a három Csu fiú meg a 



vendégük hozta vitézekkel a kapu mellett sorakozott fel.

Az ellenség hadsorában Párduckoponya hangos szóval szidalmazni kezdte a várbelieket. Sárkány 
Csu, megbosszankodván, parancsot adott, hogy bocsássák le a felvonóhidat, lándzsát ragadva lovára 
pattant, s vagy kétszáz lovassal kivágtatott a kapun hangos harci kiáltással, neki Párduckoponya 
seregének.  A kaputoronyban  megverték  a  dobokat,  s  nyílzáport  zúdított  a  két  sereg  egymásra. 
Párduckoponya  előreszögezte  nyolc  öles  kígyólándzsáját,  s  felvette  a  viadalt  Sárkány  Csuval.  
Összecsaptak már egymással több mint harmincszor, de csak nem győzte le egyik sem a másikat.  
Megverték  a  gongokat  mind  a  két  seregben,  visszafordultak  a  lovasok.  Tigris  Csu  éktelen 
haragjában kardot rántott, lóra pattant, úgy vágtatott a hadsor elé, fennszóval kiáltva:

– Hej, Jókorjött Eső! Mérkőzz meg velem!

Még el sem hangzottak szavai, egy vitéz vágtatott elő Jókorjött Eső hadából, s harcba szállt vele. 
Feltartóztathatatlan volt. Viaskodtak egymással, már több mint harminc menetben, de ők sem bírtak 
egymással.  Nagy haragra  gerjedt  ezen  Párduc Csu,  lándzsát  ragadott,  lovára  pattant,  s  kétszáz 
lovasával  kivágtatott  a  hadirend elé.  Az ellenség seregéből  Beteg Vitéz vette  fel  vele  a harcot. 
Ványadt Védisten, látván a küzdelmet, nem bírta már tovább magát tartóztatni, lekiáltott öccsének:

–  Hamar  a  korbácsom,  lándzsám!  Hozd elő  a  vértemet,  sisakomat,  fegyvereimet!  –  Magára 
kapkodta  fegyverzetét,  elővezették  lovát,  a  Feketetarkát,  rátette  a  nyerget,  meghúzta  a 
nyeregszíjakat,  aztán  csuklójára  kötve  tigrisszemű  acélkorbácsát,  lándzsát  fogott,  s  lóra  ült.  A 
várban  megverték  a  gongokat,  s  Ványadt  Védisten  kivágtatott  a  hadsor  elé.  Párduckoponya, 
Feltartóztathatatlan  s  Beteg  Vitéz  visszarántván  lovukat,  megállottak  a  hadsor  előtt.  Ványadt 
Védisten elébük vágtatott, s így kiáltott:

–  No  lássuk,  kézre  kerítem-e  ezeket  a  fickókat!  –  azzal  rávert  lovára,  s  hangos  szóval 
szidalmazni kezdte őket: – Hej, latrok, bitangok! Van-e köztetek olyan, aki meg merne mérkőzni 
velem?

Jókorjött Eső seregében zablacsengő csendült, s egy lovas vágtatott elő. Odanézett mindenki: 
nem más,  mint Halálmegvető bocsátkozott  harcba Ványadt Védistennel.  Egymásnak ment a két 
paripa,  felemelkedett  a két kopja. Már az ötvenedik menetet  viaskodták végig,  amikor Ványadt 
Védisten  cselt  vetvén,  védtelenül  hagyta  Halálmegvető  kopjája  döfését,  a  szúrás  elől  azonban 
villámgyorsan kitért, s a karjába futó ellenfelet könnyedén kiemelte nyergéből. Vitte egyenest a vár 
elé, ott ledobta a földre, s elkiáltotta magát:

– Kötözzétek meg!

A három Csu  fiú  üldözőbe  vette  Jókorjött  Eső  seregét,  s  megfutamították  őket.  Amikor  az 
üldözésből visszatértek, s bevonultak a várba, tisztelegni siettek hős vendégük elé.

– Hányat fogtatok már el összesen a latrok közül? – érdeklődött Ványadt Védisten.

–  Dobos  Bolhát  kerítettük  kézre  legelsőnek  –  mondta  Csu  őméltósága  –,  aztán  a  kémüket, 
Bundás Párducot fogtuk el.  A harcok során a kezünkbe került Háromhegy Ura, a Hu családbeli 
Óriáshölgy kisasszony pedig Kurtalábú Tigrist  ejtette  fogságba.  Harcban elfogtuk Mennydörgés 
Tüzét s Tüzesszemű Oroszlánt is. Ez a fickó, Halálmegvető meg, akit te, nagy vezér, most éppen 
elfogtál, ez volt az, aki felgyújtotta a fogadónkat! Heten vannak hát már összesen a foglyok.

–  Egynek  sem  szabad  elveszni  közülük!  –  intette  a  várbelieket  Ványadt  Védisten.  – 
Készíttessetek gyorsan nyolc rabszállító szekeret nekik, de lássátok el őket borral; élelemmel, hogy 
erejüknél maradjanak, nehogy éhen vesszenek, mert azt nem venné tőlünk jó szívvel á hatóság! 
Aztán,  ha  kézre  kerítettük  Jókorjött  Esőt  is,  együtt  kísérjük  majd  valamennyiüket  a  Keleti 



Fővárosba, hadd ismerje meg az egész birodalom, mekkora vitéz a három Csu fiatalúr!

– Micsoda szerencse – hálálkodott Csu őméltósága –, hogy segítségünkre jöttél, kapitány uram! 
Most már biztosan elpusztítjuk a liangsaniakat! – Nagy örömében lakomára hívta be a kapitányt 
családjához, Halálmegvetőt meg már dugták is be a frissen ácsolt rabszállító szekérbe.

Ide figyeljetek, tisztelt hallgatóim: nem volt ám Halálmegvető kisebb vitéz Ványadt Védistennél! 
Csak éppen a Csu nemzetségbeliek félrevezetésére győzette le magát ellenfelével, hogy az ottaniak 
aztán mindenben higgyenek neki. Ványadt Védisten különben közben titokban meghagyta Erdei 
Sárkánynak,  Egyszarvú  Sárkánynak  meg  Vastorkúnak,  hogy  kerüljenek  hátra  a  vár  végébe,  s 
vegyék  alaposan  szemügyre,  hányfelé  visz  arra  a  ki-be  járás.  Bundás  Párduc  és  Tüzesszemű 
Oroszlán,  amint  ezenközben  meglátták  Erdei  Sárkányt  s  Egyszarvú  Sárkányt,  bizony  nagyon 
megörültek nekik magukban. Vastorkú meg körülkémlelt,  s amikor látta, hogy nincs a közelben 
senki, megsúgta a raboknak a biztató hírt, hogy közeleg már szabadulásuk órája. Anyatigris is Jao 
asszonnyal bent a várban ugyancsak alaposan körülnézett, hogy s mint van a járás arrafelé.

Az ötödik nap Ványadt Védisten s emberei tétlenül lődörögtek a várban fel-alá. A sárkány órája 
felé járhatott már az idő, reggeli után, amikor jelentették az őrszemek:

– Négyfelől támad az ellenség serege!

– És ha tízfelől támadna, az se volna semmi! – gúnyolódott Ványadt Védisten. – Ne féljetek egy 
cseppet  se,  csak készüljetek fel  jól  ellenük!  Helyezzétek készenlétbe a  fogós csáklyákat  meg a 
hurkokat, mert elevenen kell elfognunk őket!

Fegyverbe öltözött a várnép. Csu őméltósága maga vezetett fel egy csapatot a kaputoronyba, 
hogy  megszemléljék  a  vidéket.  Kelet  felől  bősz  sereg  közeledett,  az  élén  Párduckoponyával. 
Örvények Sárkánya s Földreszállt Csillag jött a nyomában, lehettek vagy ötszázan. Nyugat felől is 
vágtató lovasok tűntek fel: Kis Generális serege Kutyapofájúval s Fehér Hullámtarajjal. Dél felől 
meg Feltartóztathatatlan, Beteg Vitéz s Fekete Forgószél rontott a vár felé, egy ötszázas sereggel. 
Nyüzsgött  a  messze  vidék a  hadaktól,  dübörgő dobszó,  harci  lárma töltötte  be  a  levegőt.  Igen 
nekiveselkedtek  ma  ezek  a  fickók  –  jegyezte  meg  Vasbuzogányos,  az  ellenség  közeledtét 
vizsgálgatva  –,  nem szabad  semmibe  vennünk őket!  Kimegyek  egy csapattal  a  hátsó  kapun,  s 
megtámadom őket északnyugat felől.

– Én az elülső kapun rontok nekik – kiáltotta Sárkány Csu –, a keleti seregüket rohanom meg!

– Hátul megyek én is, délnyugatnak! – csatlakozott Tigris Csu.

– Én meg az elülső kapun támadok rájuk – jelentette ki Párduc Csu –, s egyenesen Jókorjött Esőt  
fogom kézre keríteni, a legnagyobb latrot!

Igen  örült  ennek  Csu  őméltósága,  s  borral  kínálta  a  vitézeket.  Akkor  aztán  lóra  pattantak, 
mindegyikük  maga  mellé  vett  vagy  háromszáz  lovast,  s  kivágtattak  a  várból.  A  többiek 
visszamaradtak a  kapu őrségére,  onnét  biztatták  őket  harsány kiáltásokkal.  De ezenközben már 
Erdei Sárkány s Egyszarvú Sárkány, ruhájuk alá rejtvén harci fejszéjüket, odaálltak szép csendesen 
bal felől a börtönkapuhoz. Kétfejű Kígyó s Kétfarkú Skorpió, szintén fegyvert rejtvén köntösük alá, 
egy tapodtat  se  tágítottak  volna  a  hátsó  kapu  mellől.  Kis  Védisten  s  Vastorkú  az  elülső  kapu 
környékét  szállták  meg  feltűnés  nélkül.  Anyatigris  az  embereik  közül  néhányat  Jao  asszony 
védelmére  rendelt,  ő  maga meg elővevén két  kardját,  az  asszonyok lakása  előtt  foglalt  helyet, 
várván a jeladást.

Úgy történt  a  dolog,  hogy a Csu nemzetség várában megverték háromszor  a  harci  dobokat, 
elsütötték  az  ágyúkat,  kitárták  az  elülső  s  a  hátsó  várkaput,  leengedték  a  felvonóhidakat,  s 



kivágtattak a seregek. A várbeliek négy serege azon módon négyfelé oszolván, ki-ki a maga útján 
megtámadta a liangsaniakat.

Alighogy megindult azonban a harc, Ványadt Védisten tíz-egynéhány katonájával a felvonóhíd 
mellett termett. Kis Védisten kitűzte a kaputoronyban a magukkal hozott zászlókat, Vastorkú pedig, 
lándzsáját  emelve,  felhágott  a  toronyba,  s  hangos  énekszóba  kezdett.  Az  ének  hallatára  Erdei 
Sárkány s Egyszarvú Sárkány hangos füttyszóval válaszolt, előrántották fejszéiket, lekaszabolták a 
börtön őrségét, s feltörvén az ajtót, szétzúzván a rabszállító szekereket, kiszabadították a hét fogoly 
tigrist.  A  foglyok  hangos  harci  kiáltással  lándzsát,  fegyvert  ragadtak.  A  kiáltások  hallatára 
Anyatigris magasra emelvén két kardját, berontott az asszonyok lakásába, s valamennyi asszonyt, 
gyereket kardélre hányt. Csu őméltósága látván, milyen bajra fordult a helyzet, nagy bánatában már 
a  vár  kútjába  ugrott  volna,  Halálmegvető  azonban  egyetlen  kardcsapással  elválasztotta  fejét  a 
törzsétől.  A  várban  levő  tíz-egynéhány  jó  vitéz  most  már  öldökölve  esett  neki  a  várbeli 
katonaságnak. A hátsó kapunál Kétfejű Kígyó s Kétfarkú Skorpió csóvát dobott a szénaboglyákra s 
felgyújtották. A liangsani seregek, megpillantván a tüzet, még nagyobb harci kedvvel rontottak az 
ellenségnek. De észrevette a tüzet Tigris Csu is, s rögtön megfordította seregét, rohant volna vissza 
a várba. Ványadt Védisten azonban a felvonóhídnál harsányan rákiáltott:

– Hová igyekeznél, te bitang! – s felvonatta előtte a felvonóhidat.

Tigris Csu, azonnal megértvén, hányadán áll a dolog, azon módon megfordította lova fejét, s 
újból Jókorjött Eső seregére támadt. Vitézekkel Versengő s Kis Herceg emelték ellene alabárdjaikat, 
s Tigris Csu lovastul átdöfve terült el a földön. A megzavarodott sereg átvágtatott rajta, s véres 
kásává tiporta, aztán szétszaladtak a négy világtáj felé. Kis Védisten s Ványadt Védisten Jókorjött 
Eső serege elé menvén, a sereget bevitték magukkal a várba.

A keleti oldalon közben Sárkány Csu, nem állván a harcot Párduckoponyával, sebes vágtatva 
igyekezett vissza a vár hátsó kapujához. Már a felvonóhídhoz ért, amikor látta, hogy Kétfejű Kígyó 
s Kétfarkú Skorpió hogyan dobálják be megölt katonáit, a várnépet a lángoló tűzbe. Megfordította 
hát lovát,  hogy elmeneküljön nagy sebesen észak felé,  de ott  meg Fekete Forgószél állta útját. 
Fekete  Forgószél  vad  rohantában egykettőre  utolérte,  s  meglendítvén  két  félelmes  csatabárdját, 
lecsapta velük tőből  Sárkány Csu lova lábát.  Sárkány Csu visszavágott  volna,  de már elkésett:  
felhemperedett lovastul, s Fekete Forgószél fejszéje szétzúzta koponyáját is.

Párduc Csu, amikor jelentették neki a várbeli veszedelmet, már vissza se mert fordulni, hanem 
egyenesen a Hu nemzetség vára felé iramodott,  gondolván, hogy ott menedéket talál. Hu Cseng 
azonban jöttére nyomban előkiáltotta szolgalegényeit, s a vendéget gúzsba köttette. Indult is vele 
azon  módon,  hogy  a  megállapodás  szerint  átadja  Jókorjött  Esőnek,  amikor  útközben  Fekete 
Forgószélbe ütköztek, aki nem sokat teketóriázott, egy csapással leütötte Párduc Csu fejét. A kísérő 
szolgalegények rémülten szaladtak szerteszét, Fekete Forgószél meg, csatabárdjait forgatva, most 
már Hu Csengre vetette magát, hogy annak is fejét vegye. Hu Cseng látván, hogy rosszra fordult a 
dolog,  odadobta  a  kantárszárat,  s  menekült  fejvesztetten,  hogy  életét  mentse.  Meg  sem  állt 
Jenanfuig, ott aztán későbben híres katona lett belőle.

Fekete  Forgószél  csak  vagdalkozott,  öldökölt  tovább.  Berontván  a  Hu  nemzetség  házába, 
levágta,  megölte  az  öreg  Hut  asszonyostul,  családostul,  nem  kegyelmezett  senkinek.  Aztán 
odakiáltotta betyárjait, hogy fogdossák össze a paripákat, szedjék össze az értékes holmit. Össze is 
szedtek vagy negyven-ötven teherrel, aztán üszköt dobtak a házra, s vágtattak haza a zsákmánnyal 
nagy büszkén, hogy átadják a fővezérnek.

Jókorjött Eső ezenközben, már a harc végeztével, ott ült a Csu nemzetség várának csarnokában, s 
az  eléje  sereglett  vezérek  sorra  számoltak  be  neki  vitézi  tetteikről.  Elejtettek  vagy négy-ötszáz 
foglyot,  zsákmányoltak  több  mint  ötszáz  jeles  paripát,  az  elevenen  kezükre  került  marhákról, 



juhokról már nem is tudtak számot adni, annyi volt. Örvendett is nagyon Jókorjött Eső, de sóhajtva 
jegyezte meg:

– Azt fájlalom csak, hogy Vasbuzogányos, az a derék vitéz is elesett a harcban!

Vitéz ellenfele halálán búsongott még, amikor jelentették:

–  Fekete  Forgószél  felégette  a  Hu  nemzetség  birtokát,  most  jön  a  zsákmánnyal  s  levágott 
fejekkel.

– Hu Cseng a minap már meghódolt nekünk! – kiáltotta megütődve Jókorjött Eső. – Ki mondta 
neki, hogy ölje meg őket? Miért égette fel a házukat?

Belépett ekkor Fekete Forgószél csupa merő vérben. Övébe tűzte már két gyilkos csatabárdját, 
Jókorjött Eső elé járult, s hangos szóval üdvözölvén, így szólt:

– Megöltem Sárkány Csut, levágtam Párduc Csut is. Az a csibész Hu Cseng ugyan elszaladt; de 
az öreg Huval s az egész családdal végeztem mindenestül. Várom jutalmadat!

– Sárkány Csut már látták a vitézek, hogy te vágtad le – kiáltott rá Jókorjött Eső –, de miért ölted 
le a többit?

– Csak öltem, vágtam, ahogy a kezem járt – felelte büszkén Fekete Forgószél. – Ahogy üldözés 
közben a Hu nemzetség vára felé jártunk, éppen az Óriáshölgy kisasszony bátyjába ütköztem, amint 
hozta volna Párduc Csut. Hát én menten lecsaptam a fejét, csak az a kár, hogy Hu Csenget meg 
közben elszalasztottam! A családjából azonban levágtam mindenkit, úgyhogy egy se maradt!

– Ki mondta neked, hogy odamenj, fickó! – dörgött rá Jókorjött Eső. – Tudhattad volna, hogy Hu 
Cseng a minap marhát,  bort  hozván,  meghódolt  már  nekünk! Miért  nem hallgatsz  a  szavamra, 
minek szegted meg parancsomat, mentél oda a magad feje után, hogy elpusztíts mindenkit?

–  Ha te  elfelejtetted volna – dacoskodott  Fekete Forgószél  –,  én bizony nem felejtettem el! 
Hiszen ez a fickó küldte a múltkor azt a jómadár húgocskáját a nyakunkra, hogy űzőbe vegyen 
téged, s akár meg is ölt volna, ha rajta áll – te meg ilyen jó szívvel vagy hozzájuk! Még össze se  
házasodtál a leánykával, s máris úgy gondoskodnál róluk, akárha apósod, sógorod lettek volna!

– Hagyd abba ostoba fecsegésedet, te Vasbivaly! – förmedt rá Jókorjött Eső. – Dehogyis akarom 
én őt feleségül venni! Tudom, hogy mit teszek vele! Hány foglyot ejtettél, te fekete pofájú?

– Nem bajlódtam biz én velük – rántott egyet a vállán Fekete Forgószél. – Akit mozogni láttam, 
mind levágtam!

–  Megszegted  a  parancsomat  –  mondta  dühösen  Jókorjött  Eső  –,  ezért  le  kéne,  hogy 
nyakaztassalak. Csak azért az érdemeidért menekülsz ezúttal, hogy levágtad a két Csu fiút, de ha 
legközelebb szembeszegülsz a paranccsal, bizony nem lesz kímélet!

–  Ha  már  jutalom nincs  is  –  vigyorodott  el  Fekete  Forgószél  –  legalább  jól  kiverekedtem 
magamat!

Cselcsillag mester érkezett most meg seregével, jött fel a várba, hogy kiürítse Jókorjött Esővel a 
győzelem poharát. Aztán tanácskozásba kezdtek, mi legyen a Csu nemzetség megmaradt népével. 
Már azon voltak, hogy kiirtják az egész falut, amikor Halálmegvető felemlítette az öreg Csung-li 
jótéteményét, hogy megmutatta az utat, s megmentette az életét.



– Ha ilyen derék népek lakoznak itt – erősködött –, akkor nem pusztíthatjuk el őket!

Jókorjött Eső ennek hallatára megparancsolta Halálmegvetőnek, hogy kerítse elő az öreget. El is 
indult Halálmegvető, s nem sok idő múltán jött is vissza vele. Az öreg üdvözölte Jókorjött Esőt s 
Cselcsillagot,  Jókorjött  Eső  pedig  egy zacskó  arannyal  jutalmazta,  s  azzal,  hogy mindörökkön 
háborítatlanul élhet ezután a faluban.

– A te jótéteményed nélkül, öreg – mondta neki –, bizony kiirtottuk volna mi az egész falut, nem 
hagytunk volna benne egy lelket sem! De mert te jó voltál hozzánk, ezért megkímélünk mindenkit!

Nagy hódolattal köszönte az öreg a kegyet. Jókorjött Eső még hozzátette:

–  Napok  óta  gyötörtünk,  háborítgattunk  mi  itt  titeket.  Most  azonban,  hogy bevettük  a  Csu 
nemzetség várát, nagy csapástól  szabadítottunk meg titeket is. Minden családnak egy teher rizst 
adományozunk, hogy lássátok, milyen jó szívvel vagyunk hozzátok – s az öreg Csung-lit tette meg 
a falu fejének, hogy ossza szét. A Csu nemzetség vagyonát, gabonáját pedig szekerekre rakatta, az 
aranyat, ezüstöt, drágaságot szétosztotta jutalomként a három sereg közt, a jószágot pedig hajtatta 
fel  a  liangsani  várba.  Ötszázezer  tehernyi  volt  a  zsákmány csak gabonából.  Jókorjött  Eső igen 
megörült neki. Összeszedelőzködtek aztán a vezérek is, a sereg is, hogy hazainduljanak. Jó néhány 
új vezér volt most már soraik között: Ványadt Védisten, Kis Védisten, Kétfejű Kígyó, Kétfarkú 
Skorpió,  Erdei  Sárkány,  Egyszarvú  Sárkány,  Vastorkú  s  Anyatigris  –  s  megszabadították  a  hét 
fogoly vezért is! Ványadt Védisten is összeszedte seregét, holmiját, s feleségével együtt indult ő is a 
liangsani várba. A falu népe, gyerekek, öregek ott álltak sorban az út mellett füstölővel, gyertyával, 
úgy hálálkodtak az elvonuló seregnek. Jókorjött Eső és vezérei is lóra kaptak, s három csapatra 
osztván a sereget, elindultak hazafelé. A falu népe pedig a földdel tette egyenlővé a Csu nemzetség 
udvarházát.

Itt aztán elágazik a történet. Arról szólok mostan, hogy Égretörő Sas felépült ugyan már nyíl 
ütötte  sebéből,  de  zárva  tartotta  háza  kapuit,  s  ki  nem  lépett  volna  rajta,  csak  nagy  titokban 
küldözgette ki embereit, hogy tudják meg, hogy mi történik a Csu nemzetség vára körül. Mikor 
megtudta, hogy bevették s feldúlták a várat, megijedt ugyan a hírre, de azért örült is neki. Egyszer 
csak azonban jöttek a szolgalegények s jelentették:

–  Megérkezett  a  tartományi  mandarin  harminc  emberével,  s  a  Csu  nemzetség  vára  körüli 
dolgokról tudakozódik.

Égretörő  Sas  rögtön  meghagyta  Ördögpofának,  hogy  nyittassa  ki  a  kaput,  eressze  le  a 
felvonóhidat, s fogadja a vendégeket. Ő maga is felkelt,  s sebesült karját fehér selyemtüszőjébe 
akasztva,  sietett  a  vendég üdvözlésére,  tessékelvén őket  be a  vendégházba.  A mandarin leszállt 
lováról, bejött a csarnokba, s helyet foglalt középütt. Oldalvást mellette rögvest egy bíró foglalt 
helyet, az asztal végéhez egy írnok ült, meg néhány szolgálattévő, a lépcső aljánál pedig porkolábok 
sorakoztak fel. Égretörő Sas üdvözölvén a magas vendéget, állva maradt a csarnok közepén.

– No, hogy is volt ez a dolog a Csu nemzetség várának elpusztításával? – kezdte a vizsgálatot a 
mandarin.

–  Ahogy Párduc Csu belém lőtt  – vallotta  Égretörő Sas –,  s  a bal  karomon megsebesültem, 
nyomban becsukattam a kapukat, s elő se jött innét azóta senki, úgy, hogy nem is tudom, mi történt 
valójában.

–  Ostoba  fecsegés!  –  szakította  félbe  a  mandarin  haragosan.  –  Az  egyik  panaszos  a  Csu 
nemzetség  várából  bevádolt  azzal,  hogy összeszövetkezvén a  liangsani  rablókkal,  tőrbe  csaltad 
seregüket,  így pusztult  el  a  váruk! Aztán a  minap is  nyerges lovat,  juhot,  bort,  vég selymeket, 
aranyat, ezüstöt fogadtál el tőlük! Mit hazudozol?



–  Törvénytudó ember vagyok én – méltatlankodott  Égretörő Sas –,  hogy merészeltem volna 
ajándékaikat elfogadni?

–  Hát ezt aztán nem hiszem! – rázta fejét a mandarin. – Majd beviszlek a tartományba, ott a 
vádlóiddal szemben majd tisztázd ki magad! – Oda is kiáltott a porkoláboknak, hogy fogják el a ház 
urát. Meg is ragadták Égretörő Sast, s menten megkötözték. A sereg aztán összeszedelőzködött, a 
mandarin már fel is szállt lovára, amikor megkérdezte még a háznéptől:

– Melyikőtök az intéző, az Ördögpofa nevezetű?

– Én volnék – állt elő Ördögpofa.

– Téged is bevádoltak! – kiáltott a mandarin. – Viszünk téged is! – s láncokba verette.

Elindult a sereg kifelé a házból két foglyával, mentek, siettek megállás nélkül. Nem haladtak 
azonban  harminc  mérföldre  sem,  amikor  az  erdő  szélén  Jókorjött  Eső,  Párduckoponya,  Kis 
Generális, Beteg Vitéz s Halálmegvető bukkant fel jókora sereggel, s az útjukat állták.

– Itt vannak a liangsani vitézek! – kurjantotta el magát Párduckoponya. A mandarin s emberei 
meg sem kísérelték az ellenállást. Otthagyván foglyaikat, szerteszét szaladtak.

– Utánuk! – adta ki a parancsot Jókorjött Eső. A sereg egy része űzőbe vette őket, de csakhamar 
visszatértek:

–  Ha beérjük,  bizony levágtuk volna azt  a jómadár  mandarint!  De nem tudjuk, hová,  merre 
tűnhettek el!

A két foglyot feloldozták kötelékeiből, leverték láncaikat, s lóra ültették őket.

–  Nem volna-e kedved, nagyuram, hozzánk jönni egy időre, a liangsani várban elrejtőzni? – 
kérdezte Égretörő Sastól Jókorjött Eső.

–  Azt  nem lehet  –  rázta  fejét  a  megszabadított.  – Énnekem semmi közöm ahhoz,  hogy ti  a 
mandarint megtámadtátok, s meg is öltétek volna!

– Azt hiszed – nevetett fel Jókorjött Eső –, hogy a hatóság majd vitatkozik veled ezen? Ha mi 
elmentünk, biztosan téged kevernek bele! De ha már nem is akarsz közénk állni,  rablóvá lenni,  
legalább addig legyél nálunk, amíg megtudjuk, hogy már nem fenyeget veszély, hazamenned akkor 
se lesz késő!

Erre már sem Égretörő Sas, sem Ördögpofa nem tudta, hogy mit mondjon, de erőszakkal hogyan 
is törhettek volna ki a sereg közepéből? Ők is elindultak hát velük fel Liangsanba.

Toronyhordozó vezér megverette a dobokat, megfúvatta a sípokat, s sietett elébük, hogy fogadja 
őket egy pohár borral, hogy leöblítsék az út porát. Felvonultak aztán a vezérek a várba, s helyet 
foglaltak  nagy  karéjban  a  tanácskozócsarnokban.  Ott  bemutatták  Égretörő  Sast  a  vezéreknek. 
Miután üdvözölték egy mást, Égretörő Sas Jókorjött Esőhöz fordult:

– Felkísértünk, követtünk benneteket ide a várba, megismerkedtünk már vezéreitekkel is, s látom 
már, maradhatnánk is, mehetnénk is, nyugodtan, ahogy nekünk tetszik, csak éppen azt nem tudom, 
mi lett a feleségemmel, családommal. Engedjetek hát el, hadd mehessek megnézni őket.

– Csalódol, nagyuram! – mosolygott Cselcsillag. – Drága családodat már felhoztuk ide a várba, 
tisztelt házadat pedig azóta felégették, puszta föld van a helyén, hová mennél hát?



Hitetlenkedve hallgatta ezt Égretörő Sas, de egyszerre csak látja, hogy nagy csapat ember tart 
felfelé a várba szekerekkel. Odanézett, hát látja ám, hogy a tulajdon szolgalegényei, meg á családja. 
Rohant oda hozzájuk, s faggatni kezdte a feleségét, hogy mi történt.

–  Amikor  elvitt  téged  a  mandarin  –  mesélte  az  asszony  –,  nyomban  utána  betoppant  két 
portyázó-tiszt  négy  cirkáló-hadnaggyal  s  vagy  háromszáz  katonával.  Összeszedték  minden 
holminkat, minket nagy nyájasan feltessékeltek a szekerekre, s elhajtották az összes jószágot is, 
azután meg felgyújtották a házat.

Égretörő Sas feljajdult elkeseredésében.

– Régóta hallottuk már; nagyuram, nagy híredet, kiválóságodat – borult le előtte Toronyhordozó, 
Jókorjött Eső meg a többi vezér, bocsánatáért esdekelve –, ezért eszeltük ki ezt a tervet. Bocsáss 
meg nekünk érte!

Égretörő Sas e szavak hallatára mit tehetett mást, csatlakozott hozzájuk.

– Családod tagjait elhelyezzük kényelmesen á hátsó épületekben – biztosította Jókorjött Eső. Az 
újonnan jött, amikor látta, hogy a többi vezér családja is ott lakik, intette feleségét:

– Aztán megférj ám velük!

Jókorjött Eső s a többiek kérték ekkor új társukat,  jöjjön vissza velük a csarnokba, s tovább 
beszélgettek, tréfálkoztak. Jókorjött Eső egyszer csak mosolyogva megszólalt:

– Nézd csak, nagyuram! Idehívom neked mindjárt azt a két portyázó-tisztet, de meg a mandarint 
is, hadd mutassalak be benneteket egymásnak!

Bizony a mandarin nem volt más, mint az Isteni Kezű Művész. A két portyázó-tiszt Bűvös Futár 
volt s Bundás Párduc. A bíró Vasképű volt, a két szolgálattévő szerepét pedig Jádekarú Mester s 
Fogdmegmajom játszotta.  Odahívták  a  négy cirkáló-hadnagyot,  azokról  meg  kisült,  hogy  nem 
voltak mások, mint Örvények Sárkánya, Fehér Hullámtaraj, Vasfurulyás meg Nappaljáró Patkány. 
Égretörő Sas bizony, amikor őket meglátta, csak eltátotta a száját és bámult, de egy szót sem bírt 
kinyögni.

Jókorjött Eső odakiáltott a főlegényeknek, hogy gyorsan öljenek ökröt, vágjanak lovat, s nagy 
lakomát csapott a vár új vezéreinek tiszteletére. Mert vezér lett ám a várbeliek közt Égretörő Sas, 
Ványadt  Védisten,  Kis  Védisten,  Kétfejű  Kígyó,  Kétfarkú  Skorpió,  Erdei  Sárkány,  Egyszarvú 
Sárkány, Ördögpofa, Vastorkú, Dobos Bolha, Óriáshölgy s Anyatigris is! Az asszonyvezérek, Jao 
asszonnyal  s  Égretörő  Sas  feleségével  együtt,  külön  lakomáztak  a  hátsó  termekben,  az 
asszonylakásban. Megjutalmazták dúsan a három sereget is. Dobszó, sípszó mellett mulattak, ettek-
ittak a jó vitézek késő estig. Utána szállást is adtak mindjárt, kényelmeset valamennyi új vezérnek.

Másnap, lakoma közben, gyűlésre hívták a vezéreket. Jókorjött Eső maga elé hívatta Kurtalábú 
Tigrist, s így szólt hozzá:

– Hajdanában a Tisztaszellőhegyen megígértem neked, hogy megházasítalak. Nem is felejtettem 
ám el, csak éppen nem volt még rá alkalom, hogy beváltsam ígéretemet. Most aztán van atyámnak 
egy leánya, s megkérne arra, legyél a veje.

Ezzel Jókorjött  Eső felállt,  maga ment be atyjához,  Szung úrhoz,  s  bevezette Óriáshölgyet a 
lakomázók elé, ilyenképpen kezdvén őt rábeszélni:

– Íme, itt van öcsém, Kurtalábú Tigris! Vitéz férfiú ugyan, de veled, bölcs húgom, nem ér fel! 



Megígértem neki már egyszer régen, hogy szerzek neki feleséget, de eddig még nem sikerült. Most 
már, hogy atyám lányává fogadott, vezértársaim lennének a házasságszerzők, s a mai nap is jeles 
nap lévén, összeházasítanánk benneteket, bölcs húgom.

Óriáshölgy, látván Jókorjött Eső szándékának mélységes komolyságát, nem is utasította vissza. 
Hálásan borultak le előtte mindketten. Igen örült ennek Toronyhordozó vezér is, s dicsérte mindenki 
előtt  Jókorjött  Eső  erényességét,  igazságosságát.  Nagy lakomázással  ünnepelték  meg ezután  az 
örvendetes eseményt.

Éppen javában vigadtak, amikor berontott egy betyár s jelentette:

–  Ott  van Szárazföldi Krokodilus kocsmájában egy ember Jüncsouból,  a vezérekkel szeretne 
találkozni!

Nagyon megörült Toronyhordozó, de Jókorjött Eső is a hír hallatára:

– Életünk vágya teljesül ezzel – kiáltották –, ha nagy jótevőnk is idejött, s közénk áll! – Mert így 
van ez:

Nem vitézi, jót és a gazt egynek nézni,
Hogy mi fehér s mi fekete, látja férfi.

Hogy aztán ki volt az a jüncsoubeli ember, azt majd más alkalommal halljátok meg.



AZ ÖTVENEDIK FEJEZET

amelyben Szárnyas Tigris kalodájával
agyonveri Bájvirágot,

Szépszakáll Mester pedig elveszíti
a mandarin fiacskáját

Ott  tartottunk,  hogy  Jókorjött  Eső  összeházasította  Óriáshölgyet  Kurtalábú  Tigrissel,  férj  s 
feleséggé  tévén  őket,  s  az  egybegyűltek  mind  nagyban  dicsérték  a  vezér  erényességét, 
igazságosságát. Nagy lakomát csaptak az új pár tiszteletére. Lakomázás közben azonban egyszer 
csak betoppant Szárazföldi Krokodilus egyik embere s jelentette:

–  Az erdő előtti országúton éppen egy sereg utasember haladt el, s a betyárok persze útjukat 
állták.  Az  egyik  közülük  azt  mondta,  hogy Lej  Heng  cirkáló-hadnagy  Jüncsouból.  Szárazföldi 
Krokodilus mindjárt ottmarasztotta; megvendégelte a fogadóban, engem meg felküldött, hogy jöttét 
jelentsem.

Igen  megörült  Toronyhordozó  s  Jókorjött  Eső  ennek  a  hírnek,  s  indultak  is  le  a  várból 
Cselcsillaggal  együtt  vendégük  elébe.  Szárazföldi  Krokodilus  már  át  is  küldte  csónakkal  az 
Aranyhomokpartra.

–  Régóta  elváltunk  tisztelt  személyedtől  –  üdvözölte  nagy  sietve  Jókorjött  Eső  a  cirkáló-
hadnagyot –, de azóta is emlékezetünkben vagy. Hogy kerültél most errefelé?

–  Tungcsangfuba  küldtek  szolgálatba  –  felelte  Szárnyas  Tigris  –,  visszafelé  jövet  aztán  a 
betyáraitok utunkat állták, hogy fizessünk útivámot. Szárazföldi Krokodilus bátyám aztán erőnek 
erejével itt marasztott.

–  Mennyei  szerencse!  – kiáltotta  Jókorjött  Eső,  s  hívta  fel  a  becses  vendéget  a  várba,  hogy 
bemutassa a vezéreknek. Menten nagy lakomát rendeztek a tiszteletére. Öt álló napig egyebet se tett 
aztán, mint Jókorjött Esővel beszélgetett erről meg arról. Toronyhordozó vezér Szépszakáll Mester 
felől tudakozódott:

– Porkoláb lett belőle a kerületben – felelte Szárnyas Tigris –, a mandarin igen megbecsüli ám!

Jókorjött  Eső  persze  minden  úton-módon  rá  akarta  venni  barátját,  hogy  álljon  be  közéjük, 
Szárnyas Tigris azonban hallani sem akart róla:

–  Öreg édesanyám van – mentegetőzött  –,  s  nem hozhatom magammal.  Várjátok meg,  míg 
eltemetem tisztességgel, akkor jöhetek csak közétek. – El is búcsúzott a vezérektől. Jókorjött Eső 
marasztalta volna még egyre, de csak nem akart maradni.  Ekkor aztán a vezérek valamennyien 
megajándékozták arannyal, selyemmel – Toronyhordozó s Jókorjött Eső ajándékairól nem is kell 
beszélnünk. Szárnyas Tigris a sok kincses ajándékkal megrakodva, búcsút vett barátaitól.

Azt már nem is beszélem el, hogyan kísérték le a kikötőig, s hogyan mentek aztán vissza a várba 
a  vezérek.  Arról  beszélek  csak,  hogy  a  vezérek  rávaló  nap  nagy  haditanácsot  tartottak, 
megbeszélvén a vár dolgait. A hírszerző fogadók dolgáról beszéltek először.

–  Kis Védisten s Anyatigris tulajdonképpen kocsmárosok lennének – mondta Jókorjött Eső – 
küldjük le őket  Barlangbúvó Sárkány s Folyamfordító Tengerikígyó helyébe,  úgyis  házastársak. 
Dobos  Bolhát  a  Tábornok,  Vastorkút  meg  Szárazföldi  Krokodilus  mellé  küldjük  segítségnek, 
Nyakazóbírónak meg Fehérképű Ifiúr segít majd. Mind a négy kocsmában mérjenek bort, áruljanak 



húst,  a  két-két  vezér  pedig  mindenfelől  szedje  össze  seregünkbe  a  jó  vitézeket.  Óriáshölgy,  s 
Kurtalábú Tigris a hátulsó várat kapják, ők ügyelnek majd a lovakra. Az Aranyhomokpart kis várát 
ezentúl Barlangbúvó Sárkány s Folyamfordító Tengerikígyó őrzik, a Kacsacsőrpart erődjét Erdei 
Sárkányra  s  Egyszarvú  Sárkányra,  a  két  fivérre  bízzuk.  A hegyi  országutat  Háromhegy  Ura  s 
Selymesszőrű  Tigris  védik  majd  seregeikkel.  Kétfejű  Kígyó  s  Kétfarkú  Skorpió  kapja  az  első 
várkapu védelmét, Égbemászó s Felhők Villáma a másodikét, Jüance várának védelmét, Vereshajú 
Ördög s Feltartóztathatatlan pedig a harmadikét, a nagy várfal bejáratáét. A három Jüan gondjaira 
bízzuk a hegytől délre eső vízi várat. Jáde Zászlórúd a hajójavító műhelyek vezetője marad, úgy, 
mint eddig. Égretörő Sas, Ördögpofa s Bűvös Számvető bánik majd a pénzzel, gabonával, arannyal, 
selyemmel.  A vár  erődítéséről,  építéséről  Kilencfarkú  Teknőc  s  Veszett  Tigris  gondoskodjék. 
Fogdmegmajom ügyeljen fel a ruhák, páncélok, zászlók készítésére. Mosolygó Tigris s Vaslegyezős 
a lakomák rendezésére. Kis Feltartóztathatatlan s Feketeszemű Tigris gondja legyen a házak építése. 
Az okmányokat, utasleveleket az Isteni Kezű Művész s Jádekarú Mester állítják ki, Vasképű Tudós 
vezeti  a  haditörvényszéket,  ő  osztja  ki  a  büntetéseket  s  jutalmakat.  A többiek,  Kis  Herceg, 
Vitézekkel  Versengő,  Ványadt  Védisten,  Felhőcsapó  Aranyszárny,  Vasfurulyás  Halhatatlan, 
Tüzesszemű Oroszlán, Bundás Párduc s Nappaljáró Patkány a nagy várban foglalnak majd helyet 
nyolcfelől. Toronyhordozó, Jókorjött Eső s Cselcsillag helye a hegy tetején, a belső várban lesz. A 
bal felőli várba Kis Generális s Mennydörgés Tüze kerül, a jobb felőlibe Párduckoponya s Bűvös 
Futár, a hegy elejére örvények Sárkánya s Fekete Forgószél, a hegy hátuljára pedig Kutyapofájú és 
Fehér Hullámtaraj. Beteg Vitéz s Halálmegvető a tanácskozócsarnok őrizetével bízatnak meg.

Miután ilyen módon mindegyik vezér megkapta a maga helyét a várban, naponta más-más vezér 
adott  lakomát  a  többiek  tiszteletére.  Igen-igen  összebarátkoztak  egymással,  nagy egyetértésben 
éltek fent a várban.

Szárnyas Tigris pedig, amint megvált a liangsaniaktól, vállán batyujával, kezében lándzsájával, 
útnak eredt Jüncseng felé. Odahaza öreg édesanyja nagy örömmel fogadta. Azután ruhát váltott,  s 
menetlevelével sietett hivatalába, jelentkezni.  A mandarin örömmel vette tudomásul megjöttét,  s 
egykettőre  haza  is  bocsátotta,  hogy  kipihenhesse  magát.  Ettől  kezdve  aztán  megint  bejárt  a 
hivatalába, nap nap után, s végezte szolgálatát úgy, mint azelőtt. Egy napon aztán, amikor éppen 
befordult a hatóság épületének keleti sarkánál, rákiáltott valaki hátulról:

– Mikor jöttél meg, cirkáló-hadnagy uram?

Megfordult,  s  hát  látta  hogy  nem  más  az,  aki  megszólította,  mint  a  kerület  egyik  ismert 
ingyenélője, Kis Li.

– Csak egypár napja – felelte neki.

– Olyan sokáig voltál el, hadnagy uram – folytatta Kis Li hogy biztosan nem tudod, érkezett ám 
közben hozzánk a Keleti Fővárosból egy páratlan szépségű s tehetségű vándorszínésznő, bizonyos 
Paj Hsziu-jing, a Bájvirág! Szerette volna tiszteletét tenni nálad is, de hát messze jártál, nem voltál  
itthon. A mulatóházban énekelget, szerepelget, naponta ad műsort, amelyben játszik is, táncol is, 
vagy zenél, vagy énekel, s oda is csal ám a művészetével tenger sok népet, akik mindenáron látni 
akarják! Nem jönnél el megnézni? Igen szemrevaló ám azzal a rizsporos képével!

Szárnyas Tigrisnek éppen nem akadt egyéb dolga, elindult hát Kis Livel a mulatóházba. Annak a 
kapuján  bizony töméntelen aranybetűs  hirdetés  ékeskedett  már,  embermagasságú hirdetőzászlók 
lógtak mindenfelé, hirdetvén a művésznő kiválóságait.  Beléptek az épületbe, s bal felé menvén, 
helyet foglaltak a legelső helyen. A színpadon már folyt az előadás, a színielőadás előtt szokásos 
bohócjelenet. Kis Li, miután a tülekedő sokaságban utat tört Szárnyas Tigrisnek, elbódorgott, hogy 
egy csésze habos bort szerezzen valahol. A bohócok közben levonultak a színpadról, s egy teaszínű 
köntösbe öltözött öregember jelent meg a közönség előtt, kendővel a fején, fekete selyemövvel a 



derekán, legyezővel a kezében, s megnyitotta a művésznő műsorát ekképpen:

–  A Keleti Fővárosból való Paj Jü-csiao volnék én. Mostanság már, hogy megöregedtem, csak 
leánykám,  a  szépséges  Bájvirág  ének-  és  táncművészetére  hagyatkozhatom,  így járjuk  ketten  a 
birodalmat, szolgálván tisztelt közönségünket.

Cintányér  csendült,  s Bájvirág libbent  a  színpadra,  kecsesen hajlongva mindenfelé.  Pergett  a 
kezében  a  cintányér  verője  sebesen,  mintha  borsót  ráztak  volna  rajta.  A taktust  vervén  hozzá, 
szavalásba kezdett:

Búsul a madárka anyjának halálán,
Anyja soványságán hízik a kisbárány.
Nehéz a küszködés az élet bajával,
Jobb ám a madárnak, a párjával szállván!

Szárnyas  Tigris  a  vers  hallatára  nagyot  kurjantott  elragadtatásában.  Bájvirág  így  folytatta 
mondókáját:

–  A mai  előadásban,  amint  megíratott  a  hirdetésben,  most  egy  énekes-szavalatos  történet 
következik,  a  pajzán  szerelmi  históriák  finomabbik  fajtájából,  címe  szerint:  „Az ikrek  Jücsang 
városából megkörnyékezik Szu Csinget, a remetét.” – Ezzel rá is zendített az elöljáró beszédre, 
aztán énekelt, utána megint a történetet mondta, de úgy, hogy a színpad körül tolongó közönség 
végeszakadatlan  tetszészajban  tört  ki.  Mikor  azonban Bájvirág  éneke már  éppen rátért  volna  a 
történet legizgalmasabb részére, az öreg Paj félbeszakította, harsány hangon közbekiáltván:

–  Nem  nyervén  művészetünkön  aranyat,  vagy  paripákat,  kérjük,  műértő  uraim,  lássanak 
adakozásnak!  Miután a  tisztelt  közönség már kifejezte tetszését,  leánykám most  körbejár,  aztán 
pedig dobszóval kísért vidám játék következik.

Bájvirág tányért vett a kezébe s felmutatta:

–  Elkezdem  a  gazdagoknál,  megállok  vagyonosoknál,  szerencsések,  hozzátok  megyek, 
tehetősek, ím, köszöntelek! – fújta a mondókáját.  – Ha elétek nyújtja kezem, ne húzzam vissza 
üresen!

– Indulj már, leányom, eredj! – kiáltotta az öreg. – A nagyérdemű közönség már alig várja, hogy 
megjutalmazhasson a műélvezetért!

Bájvirág elindult a tányérral, s persze hogy a legelső helyen trónoló Szárnyas Tigrisnél kezdte. 
Szárnyas Tigris előkotorászta pénzeszacskóját, de bizony nem volt abban egy garas sem.

–  Megfeledkeztem róla – szabadkozott  zavartan –,  nem hoztam pénzt magammal,  de holnap 
busásan megjutalmazlak!

– Ecetágyról első ecet ha gyenge, másodikra jobb már hogy is lehetne? – gúnyolódott Bájvirág. – 
Járj elő jó példával, ha már ideültél!

– De igazán nem hoztam pénzt magammal – vörösödött el Szárnyas Tigris a nyaka tövéig –, nem 
tagadnám meg különben tőled!

– Ha el tudtál jönni az énekemet meghallgatni, tisztelt uram – jegyezte meg csípősen Bájvirág –, 
hogy nem jutott eszedbe, hogy pénzt is kellene hoznod magaddal?



– Három lat, öt lat ezüsttel jutalmazlak szép játékodért – akarta Szárnyas Tigris elhallgattatni a 
művésznőt –, de nagy szívbéli sajnálkozásomra ez egyszer csakugyan elfeledtem hozni magammal.

– A tisztelt uraságnak szemmel láthatólag egy garasa sincsen – epéskedett Bájvirág tovább –, mit 
emleget  akkor  itt  három ezüstöt,  öt  ezüstöt?  Ha  a  fa  alól  bámulom a  szilvát,  attól  elmúlik  a 
szomjam? Jóllakhatom a festett kalácstól?

– Ej, hát nincs szemed, leánykám? – avatkozott közbe az öreg Paj is. – Nem tudsz különbséget 
tenni a városi uraságok meg a falusi népség közt, hanem csak követelőzöl rajta? Hiszen mindig csak 
a kegyes műértőket kértük meg arra, hogy mutassanak példát a többieknek az adakozásban!

– Én talán nem vagyok műértő? – kezdett berzenkedni Szárnyas Tigris.

– A kutyának szarva nőhet, míg belőled műértő lesz! – kiáltotta harsányan az öreg. A közönség 
mozgolódni kezdett.

– Hogy mersz rajtam gúnyolódni, pimasz söpredék? – kiáltotta dühösen a cirkáló-hadnagy.

–  No és?  Mi lesz  abból,  ha megkapod a  magadét,  te  tanyasi  marhapásztor!  –  vágott  vissza 
kihívóan öreg Paj.

– Ezt azért ne mondjad! – kiáltott fel a közönség közül Szárnyas Tigris egyik-másik ismerőse. – 
Cirkáló-hadnagy ő a kerületből!

–  Én meg már  attól  tartottam,  hogy valami  lófráló  mamlasz!  –  elméskedett  tovább az  öreg 
komédiás,  de  ezt  már  Szárnyas  Tigris  nem  állta  tovább.  Leugrott  a  színpadra,  megragadta 
sértegetőjét, s kézzel-lábbal úgy megdögönyözte, hogy az ajka is felhasadt, de a fogai is peregtek 
kifelé.

A  közönség  látva  a  verekedést,  odarohant,  hogy  szétválasszák  őket.  A  cirkáló-hadnagyot 
kituszkolták a mulatóházból, azután elszéledt mindenki.

Bájvirág azonban még a Keleti  Fővárosból igen jó barátságban volt  a kerület mandarinjával, 
azért is jött ide játszani. Mikor ez a kis ringyó látta, hogy apját a hadnagy mennyire eldöngette, 
azonnal gyaloghintóba vágta magát, s sietett a mandarinhoz panaszt tenni, mondván:

–  Szárnyas Tigris cirkáló-hadnagy megverte atyámat, szétzavarta az előadást, szántszándékkal 
csúfot űzött belőlem!

–  Azonnal  írjátok meg a vádolólevelet!  –  kiáltotta  dühösen a  mandarin,  hallgatván szeretője 
szavára.  Az  öreg  Paj  Jü-csiaót  azonnal  maga  elé  hozatta,  s  megíratván  vele  a  vádolólevelet, 
felvétette  a  jelentést  az ütlegek nyomairól  is.  A hivatalbeliek mind igen jóban voltak  Szárnyas 
Tigrissel, ezért megpróbálták megkörnyékezni a mandarint érdekében, de a nőszemély tanyát vert a 
mandarinnál, s telebeszélte a fejét panaszával. Így aztán a mandarin azon módon elfogatta Szárnyas 
Tigrist, megverette, kalodát rakatott a nyakába, s megparancsolta, hogy kísérjék az utcára nyilvános 
megszégyenítésre.  Bájvirág  azonban,  féktelen  haragjában  s  elbizakodottságában,  rávette  a 
mandarint, hogy kísértesse Szárnyas Tigrist egyenest a mulatóház elé, s ott szégyeníttesse meg. 
Másnap  a  mandarin  el  is  rendelte.  Oda  is  kísérték  szegény  hadnagyot  a  fogdmegek,  de 
valamennyien jó cimborái voltak, nem akaródzott hát nekik, hogy a parancs szerint még mezítelenre 
is  vetkőztessék,  és  úgy  tegyék  ki  közszemlére,  gúzsba  téve.  Bájvirág  azonban  ennek  láttán 
elgondolta magában, hogy ha még nagyobb csúfot űz ellenségéből, attól már őreá jobban meg nem 
haragudnak, kijött hát a mulatóházból, s egy közeli teázóba híván az őrséget, így szólt hozzájuk:

– Ti mind egytől egyig egymás feje-farka vagytok vele, ezért csak kímélitek, hagyjátok, legyen 



csak a legkényelmesebben! A mandarin úr őkegyelmessége azonban azt parancsolta nektek, hogy 
vetkeztessétek  pőrére,  ti  meg itt  könyörületeskedtek  vele?  Megyek is  rögtön,  s  megmondom a 
mandarinnak, majd meglátjuk, ellátja-e a bajotokat, vagy sem?

– Ne haragudj meg, asszonyom – kérlelte az őrség – végrehajtjuk mi mindjárt a parancsot!

–  Ha  megteszitek,  még  meg  is  jutalmazlak  benneteket!  –  derült  fel  Bájvirág.  Mit  volt  mit  
tenniük, az őrség visszament Szárnyas Tigrishez, s így szóltak hozzá:

–  Nincs  mit  tennünk,  bátyám,  le  kell  hogy meztelenítsünk,  ez  a  parancs  –  s  kiállították  a 
hadnagyot az utcára, gúzsba kötve, pőrén.

Az utca tolongó népe közül egyszer csak a hadnagy anyja bukkant elő. Ennivalót hozott fiának. 
Amikor meglátta mélységes szégyenét, elsírta magát bánatában, s nekiesett az őrségnek:

–  Ti is olyan hivatalbéliek vagytok, mint ő, mégis rá lehet titeket pénzzel mindenre venni? Ki 
fogja most már őt megőrizni a bajtól?

–  Hallgass meg minket,  öreganyánk – magyarázták zavartan az őrségben állók.  – Jó szívvel 
vagyunk mi hozzá teljességgel, csak éppen a vádló megkötötte magát, hogy itt, e helyt állítsuk ki 
pőrén szégyenszemre, hát nem tehettünk semmit! Már majdnem el is ment a mandarinhoz, s akkor 
jaj lett volna nekünk! Így aztán bele se avatkozhattunk!

–  Ki  hallott  már  olyat,  hogy  a  vádló  rendelkezik  arról,  hogyan  büntessék  a  vádlottat!  – 
háborodott fel az öregasszony.

– Igen jóban van ám a mandarinnal, öreganyám! – súgták oda neki ijedten a fogdmegek. – Csak 
egy szavába kerül, s minket is bekísérnek! Ez itt a baj!

Szárnyas Tigris édesanyja odarohant fiához, feloldotta kötelékeit, s közben hangosan szidalmazta 
Bájvirágot:

– Hogy mer ez a hitvány nőszemély ilyesmire vetemedni? Kioldom én a fiam kötelékeit, lássuk, 
mer-e tenni valamit?

Bájvirág  a  szomszédos  teázóból  meghallotta  a  hangos  szidalmakat.  Odasietett  hát,  s  ő  is 
rákezdte:

– Mit fecsegsz itt, te vén banya?

No hiszen, éppen jókedvében találta az öregasszonyt! Annak se kellett több:

–  Hej,  te  ezreknek lovasa,  te,  akin tízezren is  keresztülmentek már,  te  fajtalankodó,  hitvány 
szuka! – támadt rá szikrázó szemmel. – Hogy mersz te engem szidalmazni?

Bájvirág fűzlevél  szemöldökei  meredekre rándulták a haragtól,  s  kimeresztvén csillagszemét, 
sivalkodni kezdett:

– Te vén tetű, te koldusfajzat, te hitványság, hogy mersz nekem ilyet mondani?

–  Hát mit vársz tőlem egyebet? – felelt neki vissza az öregasszony. – Talán bizony te vagy a 
mandarin, vagy mi?

Bájvirágot elöntötte a méreg. Nekirontott az öregasszonynak, s ütlegelni kezdte. Az öregasszony 
védekezett  volna,  de  Bájvirág  nekivadultan  pofozta,  rugdosta  már.  Szárnyas  Tigris  felettébb 



szülőtisztelő ember volt; látván, hogy édesanyját verik, hatalmas harag tört fel kebléből, s lerántván 
nyakából kalodáját, Bájvirág fejére sújtott vele. Az énekesnőt élével találta a súlyos deszkadarab, s 
széthasadt koponyával, holtan terült el a földön. A sokaság, látván, hogy a szerencsétlen nő agya 
veleje is kiloccsant, szemei is kifordultak, megragadta a tettest, s vonszolta rögtön a mandarin elé. A 
mandarin nyomban elrendelte a halotti  szemlét,  a környékbeli  lakosok megidézését,  megíratta a 
vádolólevelet.  Szárnyas  Tigris  minden vonakodás  nélkül  el  is  ismert,  alá  is  írt  mindent.  Anyját 
további rendelkezésig hazabocsátották, őt magát meg, kalodával a nyakában, tömlöcbe vetették.

Börtönőre pedig nem volt más, mint maga Szépszakáll  Mester. Azt sem tudta, mit  csináljon, 
amikor  egyszer  csak  barátját  kísérték  be  hozzá.  Rögtön  bort,  ételt  hozatott,  hogy  jóllakassa 
legalább,  aztán  a  porkolábokkal  kisepertetett  egy  szobát,  s  rendbe  tétette  a  számára.  De  jött 
nemsokára  Szárnyas  Tigris  édesanyja  is,  hogy  eleséget  hozzon  fiának,  s  sírva  panaszolta 
Szépszakáll Mesternek:

– Túl vagyok már a hatvanadik évemen is, ez a fiacskám az én egyetlen szemem fénye! Legyen 
hozzá könyörülettel, börtönőr uram, a régi barátság kedvéért, kímélje, mentse meg szegényt!

–  Menj haza csak nyugodtan, öreganyám – felelte meghatva Szépszakáll Mester. – Nem kell, 
hogy ételt se küldjél, ellátom én őt minden jóval, s meg is szöktetem, mihelyt lehetséges.

–  Ha megmented a fiamat – hálálkodott az öregasszony –, akkora jót teszel velem, mintha a 
szüleimet támasztanád fel! Ha vele valami történik, akkor végem van nekem is!

– Ne félj, gondom lesz rá – nyugtatgatta Szépszakáll Mester. – Efelől nem kell aggódnod!

Az öregasszony nagy hálálkodva eltávozott, Szépszakáll Mester pedig kezdte törni a fejét, hogy 
ugyan miképpen menthetné meg barátját; de bizony hiába töprenkedett egész álló nap, nem tudott 
semmit kisütni. Megpróbálta megkörnyékezni a mandarint saját maga is, meg a barátain keresztül 
is, de hiába; a mandarin felettébb kedvelte ugyan Szépszakáll Mestert, de annál jobban haragudott 
szeretője  gyilkosára,  úgyhogy szóba  sem lehetett  hozni  előtte  az  ügyet.  A vén  Paj  Jü-csiao  is 
vérszomjasan sürgette  az ügy mielőbbi  bevégzését,  s  váltig  azon volt,  hogy Szárnyas  Tigris  az 
életével  fizessen  lánya  haláláért.  Így  aztán,  amikor  letelt  a  törvény szerinti  hatvan  nap,  útnak 
indították a foglyot a tartományi székhelyre, Cicsouba, ügyének eldöntésére. A hivatalos emberek 
előresiettek az ügy irományaival, a rab kíséretével pedig Szépszakáll Mestert bízta meg a mandarin.

Szépszakáll  Mester,  tíz-egynéhány  porkolábjával,  közrefogta  Szárnyas  Tigrist,  s  elindultak 
Jüncsengből. Tíz-egynéhány mérföldet mehettek már, amikor egy kocsmához értek.

– Itt megiszunk vagy két csészével – rendelkezett Szépszakáll Mester –, aztán megyünk tovább.

A kísérők letelepedtek a kocsmában, s nekiálltak a bornak, Szépszakáll Mester meg félrevonult a 
rabbal,  mintha  félre  kellene  menniük.  Amikor  aztán  magukban  voltak,  kinyitotta  a  kalodát,  s 
kiszabadította barátját.

– Most aztán eredj, öcsém – mondta neki. – Szaladj haza gyorsan, fogd anyádat, s még az éjjel  
rejtőzzetek el valahol. Én majd vállalom a többit.

–  Én  elszökni  ugyan  elszökhetek  –  húzódozott  Szárnyas  Tigris  meghatottan  –,  de  téged 
keverjelek bajba, bátyám?

–  Nem érted, öcsém? – magyarázta türelmetlenül a barátja. – A mandarin úgy haragszik rád, 
amiért agyonverted a babáját, hogy biztosan halálra ítéltet! Ha elviszünk a tartományba, onnét már 
vissza se jössz! Engem meg azért, hogy téged elengedtelek, halálra nem ítélhetnek. Aztán nekem se 
apám,  se  anyám,  akik  miatt  aggódjam,  a  családom meg  majd  csak  kivált  valahogy!  No,  eridj 



gyorsan, mert még hosszú az út előtted!

Szárnyas Tigris meghatottan mondott köszönetet. De azt már nem is beszélem el, hogyan szökött 
ki a hátsó ajtón haza, s hogy vitte fel anyját, minden holmijával együtt, még az éjjel a liangsani  
várba. Azt beszélem csak el, hogy Szépszakáll Mester, szépen elrejtvén a kalodát a gizgaz között,  
lélekszakadva szaladt vissza embereihez, s mondta nekik:

– Megszökött a rab! Most aztán mit tegyünk?

–  Gyerünk utána! – kiáltották a fogdmegek. – Biztosan hazament, el kell fognunk megint! – 
Szépszakáll Mester azonban mindenféle úton-módon tartóztatta, késleltette őket, s csak akkor indult 
embereivel hazafelé, amikor úgy számította, hogy barátja már messze jár. Ment a mandarin elé, s 
jelentést tett a dologról, mondván:

–  Elővigyázatlanságot követtem el: a rab útközben megszökött, s hiába vettük üldözőbe, nem 
tudtuk kézre keríteni. Tudom, hogy vétettem, belenyugszom a büntetésbe.

A mandarin szívelte Szépszakáll Mestert erősen, azon is lett volna, hogy kimentse a bajból, de a 
vén  Paj  Jü-csiao  elkezdett  szaladgálni  a  felsőbb hatóságokhoz,  hogy így meg úgy,  Szépszakáll 
Mester  szántszándékkal  engedte  útjára  a  gyilkost.  A mandarin  nem  tehetett  mást,  mint  hogy 
lefogatta  Szépszakáll  Mestert,  s  küldte  el  fogdmegek  őrizetében  Cicsouba.  Szépszakáll  Mester 
persze már előreküldte a rokonait, hogy lefizessék a hatósági embereket, ott voltak hát már azok is. 
Nem is csináltak vele egyebet a törvény előtt, mint hogy rávertek húsz botot, s száműzték Cangcsou 
fegyenctáborába.  Nyakába  is  rakták  a  kalodát,  két  fogdmeg  közrefogta,  s  elindultak  vele.  A 
rokonság ellátta még élelemmel, ruhával, aztán útnak eredtek.

Cangcsouba érkezvén, mentek be egyenest a hatóság épületébe, a mandarin elé. A két kísérő 
fogdmeg  bekísérte  a  kihallgatási  csarnokba,  s  átadták  a  kísérőlevelet.  A  mandarin,  látván 
Szépszakáll Mesterről, hogy nem közönséges ember, lévén ábrázata olyan, akár a dupla datolya, s 
hogy gyönyörű szakálla köldökén alul ér, egyszeriben megkedvelte, s kiadta a parancsot:

– Ne vigyétek a rabot a táborba, hanem hagyjátok csak itt nálam, majd az én szolgálatomra lesz. 
– Azzal le is vétette nyakából a kalodát, s megíratta a két fogdmegnek az elbocsátólevelet.

Szépszakáll  Mester  ettől  kezdve  nap  nap  után  a  hatóság  épületében  leste  a  parancsokat.  A 
hatóság írnokai,  csendbiztosai,  ajtónállói,  porkolábjai,  fogdmegjei  mind csupa jó  szívvel  voltak 
hozzá.  Egyszer  aztán,  amint  a  mandarin a törvénylátó-csarnokban ült  Szépszakáll  Mester pedig 
tiszte szerint a csarnok előtt várakozott, a mandarin odahívta magához s megkérdezte:

– Miért engedted szabadon Szárnyas Tigrist, s miért hagytad magad száműzetni?

–  Már hogy merészeltem volna szabadon engedni? – tette magát Szépszakáll Mester. – Csak 
éppen nem voltam elővigyázattal, aztán megszökött!

–  De akkor nem is kellett volna, hogy ilyen súlyos büntetést kapjál! – puhatolózott tovább a 
mandarin.

–  Igazság szerint nem – mondta jámborul  Szépszakáll  Mester –,  de a vádolóm ragaszkodott 
ahhoz mindvégig; hogy szántszándékkal eresztettem szabadon a foglyot, ezért száműztek aztán.

–  Ez  a  Szárnyas  Tigris  miért  verte  agyon  az  énekesnőt?  –  kérdezte  hirtelen  a  mandarin. 
Szépszakáll  Mester  elmondta  a  történteket  apróra,  elejétől  végig.  A mandarin  ennek  hallatára 
megjegyezte:



– Te biztosan láttad, hogy milyen szülőtisztelő, s az igazságért szabadon bocsátottad, ugye?

– De ugyan hogy mertem volna félrevezetni a magas hatóságot? – tiltakozott Szépszakáll Mester.

Ahogy  így  beszélgettek,  az  egyik  szélvédő  mögül  előbukkant  egy  kis,  négyéves  gyerek,  a 
mandarin fiacskája. Szép növésű, bájos gyermek volt, édesapja kincse, drágasága. A kisgyermek, 
mihelyt  meglátta  Szépszakáll  Mestert,  rögtön  odaszaladt  hozzá,  s  az  ölébe  kéredzkedett. 
Szépszakáll Mester ölbe kapta, a gyerek meg megfogta a szakállát, és ezt mondta:

– Csak a te öledbe akarok ülni, te szakállas!

– Engedd el a bácsi szakállát, fiacskám! Ne rosszalkodj! – szólt rá édesapja.

– De én csak ezt a szakállat akarom fogni! – makacskodott a kisfiú. – Gyere velem játszani! – 
hívta Szépszakáll Mestert.

– Kimehetnék vele az épület elé egy kicsit járkálni, játszani – ajánlotta Szépszakáll Mester.

– No, ha csak veled akar menni, menjetek csak – mosolyodott el a mandarin. Szépszakáll Mester 
kiment a gyermekkel, sétálgattak erre-arra, vett neki cukros gyümölcsöt, aztán megint járkáltak, 
hancúroztak, majd visszamentek a csarnokba.

– Merre jártatok, fiacskám? – kérdezte a mandarin.

–  Ez  a  nagyszakállú  kivitt  az  utcára,  ott  nézelődtünk,  játszottunk,  de  vett  nekem  cukros 
gyümölcsöt is, s meg is ettem!

– Honnét van neked erre pénzed? – kérdezte a mandarin, kicsit restelkedve, a rabot.

– Csak kedveskedni akartam vele egy kicsit – szabadkozott Szépszakáll Mester –, igazán szóra 
sem érdemes!

A mandarin viszonzásképpen borral  kínálta  meg rabját,  szolgálólányai  bort  hoztak  egy nagy 
ezüstkancsóval,  meg  gyümölcsöt,  s  ily  módon  vendégelte  meg  Szépszakáll  Mestert.  Aztán  azt 
mondta:

– Valahányszor a fiacskám játszani akar veled, kapd ölbe, s menj csak vele nyugodtan.

– Engedelmeskedem parancsodnak, kegyes jótevőm – felelte Szépszakáll Mester. S ettől kezdve 
mindennap  a  kisgyermekkel  járkált,  játszott  kint  az  utcán,  a  városban.  Pénze  volt,  s  a  gyerek 
kedvéért nemegyszer vett is neki ezt, azt.

Elmúlt már több mint fél hónap, eljött a hetedik hónap tizenötödike, a halottak ünnepe. Mint 
minden évben, most is mindenfelé meggyújtották a vizek partján a mécseseket, s kis hajócskákon 
útnak  engedték  őket,  áldozatul  a  holtak  lelkeinek.  Aznap  este  a  dajka  így  szólt  Szépszakáll 
Mesterhez:

– Hadnagy uram, a fiatalúr ma este ki szeretne menni megnézni a mécsesek vízre bocsátását. Az 
úrnő meghagyta, hogy te vidd el.

–  Megyek is – készségeskedett Szépszakáll Mester. A gyermekre zöld selyemköntöskét adtak, 
fejecskéjén két csomóba kötötték a haját, öreg barátja a vállára vette, s elindult vele a Megváltó 
Istenség templomához, hogy megnézzék a mécsesek vízre bocsátását.

Éppen az első őrség kezdetén járt az idő. Szépszakáll Mester, vállán a gyermekkel, sétálgatott a 



vízparton, majd odamentek a vízparti pavilonhoz, ahonnét legjobban látták a kivilágítást. A kisfiú 
felmászott a pavilon korlátjára, s nagy sikongatva élvezte a látványosságot. Egyszer csak azonban 
valaki hátulról megrántotta Szépszakáll Mester köntöse ujját, s így szólt hozzá:

– Gyere csak velem, bátyám, beszédem volna veled. 

Szépszakáll Mester hátrafordult: hát Szárnyas Tigris állt előtte!

– Fiacskám – szólt oda a gyermeknek, amint magához tért meghökkenéséből –, gyere le szépen, 
s ülj le ide. Maradj csendesen, s el ne mozdulj innét, megyek s hozok neked cukrot!

– De gyorsan gyere vissza – kiáltotta a kisfiú –, mert még el akarok menni a hídra is, hogy onnét 
is megnézzük a lámpás csónakokat!

– Jövök én mindjárt, jövök – ígérte Szépszakáll Mester, aztán barátjához fordult:

– Hogy kerültél ide? – kérdezte tőle meglepetten.

Szárnyas Tigris egy elhagyatott, csendes helyre vezette, s ott mélyen meghajolt előtte:

– Amikor megmentettél; bátyám – mondta –, nem volt hová lennünk öreg édesanyámmal, nem 
mehettünk  máshová,  mint  hogy  elmentünk  Liangsanba,  s  beálltam  Jókorjött  Eső  seregébe. 
Elmondtam ott nagy jó tettedet, s ő is visszaemlékezett rá, hogy egyszer őt is megszabadítottad, de 
Toronyhordozó vezér is, meg a többiek is, igen nagy háládatossággal emlékeztek meg rólad. Ezért 
aztán megbízták Cselcsillag mestert  meg engemet,  hogy jöjjünk el  utánad, s nézzük meg, hogy 
megy sorod.

– Cselcsillag mester hol van?

– Itt vagyok – bukkant fel a tudós a félhomályból, s mély meghajlással üdvözölte. Szépszakáll 
Mester sietve viszonozta az üdvözlést:

– Boldogságot neked, mesterem! – mondta meghatottan. – Rég nem találkoztunk!

– A várbeli vezérek üdvözletüket küldik valamennyien – mondta Cselcsillag. – Azzal küldtek ide 
minket, hogy jer fel velünk a várba, csatlakozz hozzánk az igazság ügyéért. Itt  vagyunk már jó 
néhány napja,  de nem mertünk felkeresni.  Most,  hogy végre találkozhattunk veled,  megkérünk, 
hogy kövess minket haza a várba, hadd teljék be vezéreink akarata.

Szépszakáll Mester először válaszolni sem tudott, nagy nehezen szólalt meg aztán:

–  Csalódol,  mester!  Ne is  beszéljünk erről  itt  többet,  mert  meghallhatja  még valaki  idegen. 
Szárnyas  Tigris  öcsém halálos  vétekbe  esvén,  meg  kellett  hogy  szabadítsam,  ha  volt  bennem 
igazságos érzés, s hogy nem tudott hová fordulni, persze hogy beállt közétek! Engem meg ugyan 
száműztek  ide,  de  majd  csak  megkönyörül  rajtam az  ég!  Egy év,  fél  év  múltán  majd  hazaka-
veredem, szabad ember lesz belőlem újra, hogy vetemedhetnék hát olyasmire, amit ti tőlem kértek? 
Menjetek csak haza, testvéreim, s ne vitatkozzunk tovább erről a dologról!

– Bátyám – szólalt meg Szárnyas Tigris –, te itten most nem csinálsz egyebet, mint az emberek 
legaljaként másoknak szolgálsz, ez pedig nem férfihoz, derék vitézhez illő foglalatosság! Nemcsak 
mi akarunk téged elvinni a várba, de régen vágyakozik már utánad Toronyhordozó vezér s Jókorjött 
Eső is! Nem lenne illendő tovább húzni, halogatni a dolgot!

– Mit nem mondasz, öcsém! – szörnyedt el Szépszakáll Mester. – Nem is gondolsz arra, hogy én 



annak  idején  öreg  édesanyád  kedvéért  engedtelek  szabadon?  Most  még  te  akarsz  engem 
igaztalanságra kényszeríteni?

– Hát, ha nem akarsz velünk tartani, hadnagy uram – mondta Cselcsillag –, akkor mi búcsúzunk 
is, és megyünk.

–  Adjátok  át  üdvözletem  az  összes  vezéreknek  –  mondotta  megkönnyebbülten  Szépszakáll 
Mester, azzal elindultak a híd felé.

Szépszakáll Mester jött aztán visszafelé, de nagy elkeseredésére nem találta kis barátját sehol. 
Keresni kezdte erre, arra, de hiába.

–  Ne keresd, bátyám – ragadta meg a karját egyszer csak Szárnyas Tigris. – A két útitársunk 
vihette el, amikor meghallották, hogy nem akarsz velünk jönni. Gyere, keressük együtt!

–  Ne tréfálózz velem, öcsém! – kiáltotta Szépszakáll Mester. – Ez a gyermek a mandarin úr 
őméltóságának a szeme fénye, reám bízta!

– Jer velem, bátyám – intett Szárnyas Tigris, azzal hármasban elindultak kifelé a városból.

– Hová vitte társatok a gyermeket? – kérdezte Szépszakáll Mester izgatottan.

– Gyere el a szállásunkra – biztatta Szárnyas Tigris –, ott majd visszakapod, megtalálod.

– Későre jár már – aggódott a barátja –, félek, hogy megharagszik a mandarin őméltósága.

–  Társaink,  ezek  az  oktalan  fickók  –  bosszankodott  Cselcsillag  is  –  biztosan  egyenesen  a 
szállásunkra vitték a gyermeket.

– Hogy hívják a társatokat?

–  Én  se  ismerem  –  vallotta  Szárnyas  Tigris  –,  csak  hallottam,  hogy  Fekete  Forgószélnek 
nevezgették.

– Csak nem Li Kuj, a csiangcsoui gyilkos?

– De bizony az – bólintott Cselcsillag.

Szépszakáll  Mester  megtorpant,  feljajdult,  majd  megszaporázta  lépteit.  Mentek  vagy  húsz 
mérföldet, amikor Fekete Forgószél bukkant fel előttük:

– Itt vagyok! – kiáltotta feléjük.

– Hová tetted a gyermeket? – sietett oda hozzá Szépszakáll Mester kétségbeesetten.

– Üdvözöllek, porkoláb uram – köszöntötte Fekete Forgószél mély meghajlással, hangos szóval. 
– A gyermek itt van.

– Add vissza nekem azonnal!

–  Egy kis bódítószert tömtem a szájába, úgy hozhattam csak ki a városból. Most itt alszik az 
erdőben, eredj, nézd meg.

Szépszakáll Mester a hold fényénél keresgélni kezdte kis védencét. Meg is találta csakhamar az 
egyik fa tövében – holtan.



Szépszakáll Mester irtózatos haragra lobbant. Kirohant az erdőcskéből, de a három embert már 
nem látta semerre. Ahogy szerteszét nézelődött, egyszer csak a messzeségben megpillantotta Fekete 
Forgószélt, amint nagyban egymáshoz veri két csatabárdját, s kiáltoz neki:

– Gyere csak, gyere!

Rettenetes dühében Szépszakáll Mester akár rögtön élethalálharcra ment volna a fekete óriással. 
Övébe tűzte hosszú köntöse alját, s rohanni kezdett utána. Fekete Forgószél is sarkon fordult, s futni 
kezdett.  Hegyeket járó,  hágókon mászkáló,  gyors járáshoz szokott  ember volt,  nem is  érte  utol 
ellenfele, hanem csakhamar lihegni is kezdett. Fekete Forgószél újra csak visszakiáltott neki:

– Gyere csak, gyere! – s a másik, nagy gyűlöletében, még jobban nekiveselkedett a futásnak, de 
csak nem érte utol. Üldözte egész hajnalig. Fekete Forgószél meg, ha üldözője nekieredt, ő is futni 
kezdett, de ha lelassított, ő is kényelmesebbre fogta a lépést. A végén egy nagy udvarházba futott 
be.

„A fickónak biztosan itt van szállása – gondolta magában Szépszakáll Mester elkeseredve –, itt 
nem végezhetek vele!” – de azért berohant ő is a kapun. A főcsarnok elé érve látta, hogy a fal  
mellett sorban fegyverek sorakoznak.

„Biztosan valami nagyúr, mandarin lakása” – ötlött az eszébe. Megállt hát s kiáltozni kezdett:

– Van itthon valaki?

Egy  szélvédő  mögül  egy ember  bukkant  elő.  Hogy ki  volt  ez  az  ember?  Éppenséggel  Kis 
Forgószél, Csaj Csin nagyúr.

– Hát te ki vagy? – kérdezte vissza.

Szépszakáll Mester, látván méltóságteljes megjelenését, kellemes ábrázatát, sietve köszöntötte, s 
így szólt hozzá;

– Jüncseng városában voltam porkoláb, Csu Tung a nevem. Száműzöttként kerültem ide. Tegnap 
este  a  mandarin  kisfiával  kimentünk a  mécsesek vízre  bocsátását  nézni,  s  a  gyermeket  Fekete 
Forgószél  megölte.  Láttam,  hogy ide  menekült  be.  A segítségedet  kérem,  hogy elfoghassam,  s 
átadhassam a hatóságnak.

– Ha te vagy Szépszakáll Mester – mondta nyájasan a házigazda jer beljebb s foglalj helyet.

– Nem is merem megkérdezni nagyuram becses nevét – óvatoskodott Szépszakáll Mester.

– Csaj Csin vagyok, a Kis Forgószél.

–  Régóta  hallom nagy híredet  –  borult  le  előtte  tisztelettel  a  jövevény.  –  Nagy meglepetés 
számomra, hogy megismerkedhetem tisztelt személyeddel.

– Én is régóta ismerlek már hírből, Szépszakáll Mester uram – adta vissza az udvariasságot Kis 
Forgószél. – Gyere be házamba, beszélgessünk ott tovább.

Amint beértek a házba s leültek, Szépszakáll Mester újra megszólalt:

–  Hogy merészkedhetett  ez  a  bitang Fekete Forgószél  a te  házadba jönni,  s  itt  elrejtőzni?  – 
kérdezte.

–  Könnyen  megfelelhetek  rá:  világéletemben  mindig  is  kerestem a  folyók,  tavak  vitézeinek 



barátságát.  Mivel  pedig  egyik  ősöm  érdeméből,  aki  átengedte  a  trónt  Csencsiaónál,  az 
uralkodóháztól veres pecsétes császári oltalomlevelet kaptunk, aki igaztalanságba keveredett ember 
van, az mind az én házamnál keres menedéket, mert itt el nem foghatják. Nemrégiben is levelet 
kaptam egy kedves  jó  barátomtól,  aki  neked is  régi  ismerősöd. Vezér  most  a liangsaniak közt, 
Jókorjött  Esőnek  hívják.  Abban  a  levélben  megkért  arra,  adnék  szállást  három  emberének: 
Cselcsillag mesternek, Szárnyas Tigrisnek s Fekete Forgószélnek, mert téged akarnak meghívni a 
várukba, hogy véled is gyarapodjék az igazságért küzdők száma. Amikor azonban látták, hogy nem 
hajlasz a szavukra, szántszándékkal meghagyták Fekete Forgószélnek, hogy ölje meg a gyermeket, 
s ezzel elvágják előled a visszatérés útját,  s ne is menekülhess máshová, csak a várba, a vezéri 
székbe. De miért nem jött elibéd Cselcsillag s Szárnyas Tigris, hogy kimagyarázzák a dolgot?

Erre a szavakra az oldalsó szobából belépett a két liangsani vezér. Leborultak Szépszakáll Mester 
előtt, s így szóltak hozzá:

– Bocsásd meg vétkünket, bátyánk! Jókorjött Eső vezér parancsolta így. Ha fent leszel a várban, 
majd megérted.

–  Hát  igen,  igen  –  mormolta  Szépszakáll  Mester  –,  jó  szándékból  tettétek,  de  szörnyű  és 
kegyetlen dolog volt!

Kis  Forgószél  is  kezdett  vendége lelkére  beszélni,  s  a  végén Szépszakáll  Mester  jószerével, 
beadta a derekát:

–  Hiszen megyek én, megyek – egyezett bele –, csak hadd találkozzam Fekete Forgószéllel is 
előbb.

– Jer elő gyorsan, Li öcsém – kiáltotta el magát Kis Forgószél –, s kérleld meg!

Az  oldalszobából  belépett  a  fekete  óriás,  s  hangos  szóval  köszöntötte  Szépszakáll  Mestert. 
Annak a szívében azonban a kegyetlen gyilkos láttára háromezer ölnyire csapott fel a düh fénytelen 
lángja,  s  nem  bírván  tovább  indulataival,  nekirontott,  hogy  megküzdjön  vele  életre-halálra.  A 
többiek hárman rávetették magukat, úgy fogták vissza keserves erőlködéssel.

– Ha azt akarjátok – ordította Szépszakáll Mester –, hogy veletek menjek a várba, teljesítsétek 
egy szavamat, csak akkor megyek!

– Nemhogy egyet! – kiáltotta Cselcsillag. – Akár húszat is! Mi az az egy?

Szépszakáll Mester kimondta kívánságát, s így hozta a sors:

Kaotangcsou felbolydult,
Liangsan is megmozdult.

S az történt, hogy

Ország fő nemesét, vitézek barátját lebírja a törvény,
Császárok utóda, vándorok gyámola pusztul verem mélyén.

Hogy aztán mi volt Szépszakáll Mester kérése, azt majd más alkalommal halljátok meg.



AZ ÖTVENEGYEDIK FEJEZET

amelyben Fekete Forgószél agyonveri Jin Tien-hszit,
Kis Forgószél pedig Kaotangcsouban elfogattatik

Ott tartottunk, hogy Szépszakáll Mester így szólt a többiekhez:

–  Ha  azt  akarjátok,  hogy a  hegyre  felmenjek  veletek,  öljétek  meg  Fekete  Forgószélt,  hogy 
bosszúm beteljék rajta!

–  Harapd le a fityegőmet! – bömbölte nagy haragjában Fekete Forgószél. – Toronyhordozó s 
Jókorjött Eső vezérek parancsára történt, mi a fingot tehetek én róla?

Szépszakáll Mester, féktelen dühében, megint csak nekitámadt volna, ha a többiek vissza nem 
tartóztatják. Tehetetlenségében ezt kiáltotta:

– Amíg Fekete Forgószél ott van, addig én a várba fel nem megyek, ha megöltök se!

–  Ezen könnyű segíteni! – mosolygott Kis Forgószél. – Gondoltam egyet: maradjon itt nálam 
Fekete Forgószél, ti meg hárman menjetek fel a várba, hadd teljék be a vezérek szándéka.

–  De  a  dolog  miatt  –  kezdett  aggódni  Szépszakáll  Mester  –  a  mandarin  már  bizonyosan 
megküldte a körözőlevelet a jüncsengi hatóságnak! Mi lesz, ha lefogják a családomat?

– Efelől nyugodt lehetsz – nyugtatta meg Cselcsillag. – Jókorjött Eső vezér azóta már egészen 
biztosan felvitette a várba!

Szépszakáll  Mester erre  már kezdett  megnyugodni.  Kis Forgószél bort  hozatott,  megtraktálta 
őket,  estére  kelve pedig útnak is  indultak.  Amikor elbúcsúztak,  a szíves házigazda előszólította 
szolgalegényeit,  hogy  vezessenek  elő  három  paripát,  s  kísérjék  el  a  vendégeket  a  tartomány 
határáig. Mielőtt elindultak volna, Cselcsillag még odaszólt Fekete Forgószélnek:

– Aztán óvatos légy! Nehogy valami bajt keverj, amíg itt vagy a nagyúrnál! Várj egypár hónapot, 
vagy akár fél évet, amire az ő lelke megnyugszik, akkor aztán gyere vissza hozzánk. Legfőképp 
azonban igyekezz rávenni Kis Forgószél nagyurat is, hogy álljon be közénk. – Ezzel a három vitéz 
felült a lovára, s útnak indult.

Azt nem beszélem most el, hogyan kísérte el őket Kis Forgószél s Fekete Forgószél. Arról szólok 
csak,  hogy Szépszakáll  Mester,  Cselcsillag s  Szárnyas  Tigris  ment,  mendegélt,  hogy eljussanak 
Liangsanba, s csatlakozzanak a sereghez. Cangcsou határához érve, a szolgalegények búcsút vettek 
tőlük, s visszafordultak a lovakkal. Gyalog mentek tovább. Az útról nincs mit meséljek, elég az 
hozzá, hogy hamarosan megérkeztek Szárazföldi Krokodilus fogadójába, s hírnököt menesztettek 
fel  a  várba,  hogy tudassák  érkezésüket.  Toronyhordozó  s  Jókorjött  Eső,  vezéreik  élén,  maguk 
mentek  le  nagy  zeneszóval  az  Aranyhomokpartra,  fogadásukra.  Ott  aztán,  hogy  az  újonnan 
érkezettet  bemutatták  a  vezéreknek,  lóra  ültek  valamennyien,  úgy  vágtattak  fel  a  várba.  Ott 
összegyülekezvén, a tanácskozócsarnokban megeredt a beszéd az elmúlt dolgokról.

–  Hogy felhívtatok a várba – kezdett  megint puhatolózni Szépszakáll  Mester  –,  a cangcsoui 
mandarin  már  biztosan  körözőlevelet  küldött  Jüncsengbe  is,  hogy fogják  el  a  családomat.  Mit 
csináljunk akkor?

– Nyugodj meg csak, bátyám – nevetett Jókorjött Eső. – Tisztelt fiad s feleséged már jó néhány 
napja  itt  van  a  várban  –  s  Szépszakáll  Mester  nagy örömére  elvezette  őt  apja,  az  öreg  Szung 



lakásába, s valóban, ott találta Szépszakáll Mester a feleségét, fiát, minden vagyonát is.

–  Levelet kaptunk – mesélte az asszony –, hogy itt vagy már a várban, s közéjük álltál. Ezért 
aztán fogtam a holminkat, s eljöttünk utánad még az éjjel.

Szépszakáll Mester hálásan köszönte a vezéreknek nagy jóságukat. Jókorjött Eső erre meghívta a 
két cirkáló-hadnagyot fel a felső várba, lakomára.

Azt már nem beszélem el, hogyan lakomáztak az új vezér tiszteletére napokon keresztül. Arról 
szólok csak, hogy a cangcsoui mandarin, látván, hogy Szépszakáll Mester a fiacskájával bizony 
nem tért haza az este, még az éjjel megkeresésükre mindenfelé embereket küldött szét. Másnap 
találták meg csak a fiúcska holttestét, s jelentették rögtön neki. A mandarin megdöbbenve sietett ki 
az erdőbe: végét nem érő zokogással siratta megölt gyermekét, aztán koporsót csináltatott neki s 
elhamvasztatta. Az utána való nap pedig törvényt ülvén, kiküldte a körözőlevelet mindenfelé, hogy 
fogják el Szépszakáll Mestert. Jüncsengből azonban már csak azt tudathatták vele, hogy a gyilkos 
családja eltűnt, nem tudni, hová.

Arról  se  szólok,  hogyan  kerestették  aztán  Szépszakáll  Mestert  minden  városban,  minden 
tartományban, hogyan tűztek ki vérdíjat a fejére. Ott folytatom tovább a történetet,  hogy Fekete 
Forgószél meg ott élt Kis Forgószél házánál már több mint egy hónapja, amikor sebesfutár érkezett 
a házigazdához, levelet hozván. Kis Forgószél elébe sietett, átvette tőle a levelet, s elolvasván, nagy 
megdöbbenéssel szólott:

– No, ha így van, akkor mennem kell!

– Mi baj történt, nagyuram? – érdeklődött Fekete Forgószél.

– Van nékem egy nagybátyám – magyarázta a házigazda –, Csaj Huang-cseng, Kaotangcsouban 
él. Az ottani mandarinnak, Kao Liennek a sógora, Jin Tien-hszi, erőnek erejével el akarja venni tőle 
a virágoskertjét. Az efölötti bosszúságba úgy belébetegedett szegény, hogy most is az ágyat nyomja, 
de még az se biztos, hogy megmarad-e. Végrendelkezni akar, azért üzent értem. Nincs se fia, se 
lánya, el kell hogy menjek.

– Ha elmész, nagyuram – ajánlkozott Fekete Forgószél –, elmennék veled én is.

–  Hát  ha jössz,  gyere – egyezett  bele  Kis Forgószél.  Azzal  összecsomagoltatta  az útiholmit, 
kiválasztott  tíz-egynéhány jó hátaslovat,  s  néhány szolgalegénnyel  másnap hajnalban,  az ötödik 
őrségváltással, útnak indultak Kaotangcsouba.

Meg is érkeztek csakhamar. Csaj Huang-cseng háza előtt Kis Forgószél leszállott lováról. Fekete 
Forgószélt  s  kíséretét  odakint  hagyta  a  várakozócsarnokban,  maga  meg  ment  egyenesen  az 
ágyasházba. Ott leült az ágy mellé, s hangosan siratta bátyja nyomorúságát.

– Alig szálltál még nyeregből, nagyuram – jött ki hozzá nagybátyja másodfelesége nyájas szóval 
–, az út szelét, porát még le se mostad magadról, igen el lehetsz törődve!

Kis Forgószél tisztelettel köszöntötte az asszonyt s elkérdezte tőle, hogyan s miként áll voltaképp 
a dolog.

– Az új mandarin, Kao Lien – magyarázta az asszony –, aki a katonaságnak is parancsol, a Keleti 
Fővárosbeli Kao marsall tulajdon unokaöccse. Nagybátyja hatalmát maga mögött tudván, nem riad 
vissza semmitől. Magával hozta felesége egyik öccsét is, Jin Tien-hszit, akit meg a viselkedéséért 
csak  Főminiszternek  titulálnak  a  népek.  Az  a  süvölvény  aztán  a  sógora  kegyelméből  itten 
garázdálkodik,  s  ártalmára  van  mindenkinek.  Néhány  körülötte  sürgő-forgó  talpnyalója  aztán 



elmondta neki,  hogy a  mi  házunk végében nagyon szép kert  van,  gyönyörű  vízi  pavilonnal.  A 
gazember  végül,  hogy  ármánykodásaival,  furfangjaival  nem  ért  célt,  húsz-harminc  emberével 
egyszer aztán betört a házunkba, s megtekintvén a kertet, rögvest ki akart bennünket űzni belőle, 
hogy majd ő költözik oda. Férjemuram azt mondta neki: „A mi családunk nem akármilyen család! 
Kiváltságlevelet nyertünk az uralkodóháztól, s minket vagyonunkból senki ki nem forgathat! Hogy 
merészeled  elragadni  tőlem  tulajdon  házamat?  Hová  menjek  feleségemmel,  családommal?”  A 
bitang  azonban  végig  se  akarta  hallgatni,  csak  hajtott  volna  bennünket  kifelé.  Férjemuram 
tartóztatta  volna,  de az  meg nekiesett,  ütötte,  verte,  úgy,  hogy szélütést  kapott  szegény a  nagy 
izgalomtól!  Azóta csak fekszik,  fel  se kel,  se nem eszik,  se nem iszik,  hiába az orvosság,  nem 
használ semmit. Szemmel láthatólag az égbe ugyan nem szállna már, inkább a földbe kívánkozik. 
De most aztán, hogy te eljöttél, nagyuram, állhatna előttünk akár magas hegy, mély víz, az se lenne 
baj!

–  Légy csak  nyugodtan,  tisztelt  asszonynéném! –  nyugtatta  Kis  Forgószél.  –  Ápoltasd  csak 
bácsikámat jeles orvosokkal, hogy mielőbb felépüljön. Én meg menten hazaszalajtok egy embert a 
kiváltságlevelünkért,  s  akkor  majd  elintézzük  a  dolgot!  Nem  félek  én  tőlük,  elmegyek  én  a 
hatósághoz, de ha kell, magához a császárhoz is!

– Igyekezett volna szegény bátyád is, de nem használt az semmit! – szipogta az asszony. – De te  
talán nagyobb szerencsével jársz.

Kis Forgószél ott  üldögélt  még magatehetetlen nagybátyja  mellett  egy darabig,  aztán kiment 
Fekete Forgószélhez s embereihez, és elmondta nekik apróra, amit hallott.

–  Hát  ez  aztán  pimaszság!  –  jött  dühbe  Fekete  Forgószél.  –  No  de  itt  az  én  két  fejszém! 
Kóstoltassuk csak meg a gazfickóval, a többiről ráérünk aztán is beszélgetni!

– Csillapuljék haragod, kedves öcsém – csitítgatta Kis Forgószél. – Mire való volna az, hogy mi 
is gorombáskodjunk, kapcáskodjunk vele? Visszaélhet ő a hatalmával, sanyargatja véle a népeket, 
de nekem meg itt van a császári kiváltságlevelem! Ha vele itten nem értenék szót, van még a Keleti  
Fővárosban olyan nagy ember, mint ő, aki majd beszél aztán az ő fejével amúgy mandarin módra, a 
törvény szerint!

–  Törvény szerint, törvény szerint! – dohogott Fekete Forgószél. – Hiszen ha törvény szerint 
menne  minden,  nem lázadna  a  birodalom!  Én  csak  amellett  vagyok,  hogy előbb  üssünk  oda, 
tanácskozni, tárgyalni ráérünk aztán is. Ha meg bevádolna a fickó  minket, agyoncsapom én még 
azokat a nyamvadt mandarinokat is!

– Úgy emlékezem, hogy Szépszakáll Mester halálos bosszút esküdött ellened – mosolyodott el 
Kis  Forgószél  vele  nem találkozhatsz!  Most pedig császári  városban vagyunk,  hogy menekülsz 
akkor innét Liangsanba, ha valami rosszat cselekszel?

– És ha császári város? – horkant fel megvetően Fekete Forgószél. – Hát nem öltem én embert  
Csiangcsouban, meg Vuvejcsünben is?

– Várd meg inkább, amíg megtudakolom, hogy áll a dolog – csillapítgatta nekidühödött barátját 
Kis Forgószél. – Ha majd szükség lesz rád, akkor majd szólok, de addig csücsülj csak itt szépen.

Ahogy így beszélgettek,  szaladtak ám ki nagy sietve hozzájuk az ágyasok, s hívták be nagy 
sürgősen Kis Forgószélt a nagybátyjához. Csaj Huang-csengnek a szeméből is kicsordult a könny, 
amikor öccsét meglátta, s így szólt hozzá:

– Te nemes jellemű, derék férfiú vagy, öcsém, nem hoztál szégyent őseinkre. Most, hogy halálra 
vert  ez  a  gaz  Jin  Tien-hszi,  a  rokonságunkért  menj  el  magad  személyében  a  fővárosba, 



kiváltságlevelünkkel, s emelj vádat, állj bosszút értem! A Kilenc Forrás alatt is, a halottak világában 
is emlékezni fogok rád, ha megteszed! Ne feledkezz meg rólam! – Ezeket mondván, kilehelte lelkét.

Kis Forgószél olyan keserves sírással siratta meg a halottat, hogy a másodfeleség már azt hitte, 
hogy eszét veszti.

–  Sokat bánkódtál már,  nagyuram – vigasztalgatta –,  de most már arról kell  beszélnünk,  mi 
legyen ezután.

– A kiváltságlevél odahaza van nálam, nem hoztam magammal – felelte Kis Forgószél. – Még az 
éjjel  elküldök érte,  s megyek a Keleti  Fővárosba,  s  vádat  emelek.  Bátyám holttestét  koporsóba 
tesszük, sírba tesszük, s a temetés után majd megtanácskozzuk, mit tegyünk.

Meg is  csináltatták  a  belső  koporsót,  a  külső  koporsót,  felállították  annak  rendje  szerint  az 
elhunyt lélektábláját, Kis Forgószél mély gyászba öltözött, tele lett a ház hangos sírással. Fekete 
Forgószél künt üldögélt, s amint a nagy sírást, jajveszékelést hallotta, bizony csak tördelte kezét,  
szorongatta öklét nagy izgalmában, de hiába kérdezte a jövő-menőháznépet, nem akartak azok neki 
semmit  sem  mondani.  Megjöttek  a  barátok  is,  hogy  imádkozzanak  az  elhunyt  szerencsés 
újjászületéséért.

A  harmadik  napon  azonban  egyszer  csak  megjelent  Jin  Tien-hszi  kényesen  hánykolódó 
paripáján, maga mögött húsz-harminc léhűtővel, golyós íjakkal, számszeríjjal, sípokkal, labdákkal, 
lépvesszőkkel, zeneszerszámokkal felszerelkezve. Miután nagyot szórakoztak kint a városon kívül, 
s aztán betértek hat vagy hét csapszékbe, s csak úgy tántorogtak a részegségtől, beállítottak Csaj 
Huang-cseng háza elé, s ott megállván, hangos szóval követelték, hogy jöjjön elő a gazda, mert 
beszédük van vele. Kis Forgószél sietett ki a kapun eléjük gyászruhában.

– Hát te ki vagy? – kérdezte tőle Főminiszter, csak úgy a ló hátáról.

– Csaj Huang-cseng úr rokona vagyok, Csaj Csin.

– Már megmondtam a múltkor, hogy költözzetek ki innét! Miért nem engedelmeskedtek?

– Bátyám betegen feküdt, nem mozdíthattuk, pár napja meg meg is halt. Várd meg a hetednapos 
gyász idejét, akkor elköltözünk.

– Szellentés ez a beszéd! Három napot adok nektek a kiköltözésre! Ha a harmadik napon még itt 
vagytok, kalodába veretlek, s száz botot kaptok!

– Ne hepciáskodj velem, Főminiszter! – fortyant fel Kis Forgószél. – A mi családunk császárok 
ivadéka, kiváltságlevelünk van, mindenki tiszteletben tartja ám!

– No, mutasd akkor, hadd lássam!

– Csangcsouban van, otthon. Már elküldtem érte.

– Ostobaságokat fecsegsz, fickó! – kiáltotta nekidühödve Főminiszter. – De ha itt is volna az a 
kiváltságlevél, akkor se félnék tőle! Hé, legények! Agyabugyáljátok el ezt a fickót!

A kíséret már mozdult volna, de Fekete Forgószél, aki az ajtó hasadékán át leste, mi történik, 
amikor meghallotta, hogy Kis Forgószélt meg akarják verni, kirúgta az ajtót, szörnyű ordítással a 
lovasok előtt termett, s lerántván lováról Főminisztert, egy ökölcsapással a földre terítette. A kíséret 
nekirontott, de Fekete Forgószél csak felemelte kezét, s máris öten-hatan a földön hevertek. A többi 
szerteszét szaladt. A feldühödött óriás most már Főminisztert vette munkába öklével, lábával. Hiába 



akarta  volna Kis Forgószél  visszatartani,  Jin Tien-hszi  hamarosan holtan terült  el  a földön.  Kis 
Forgószél kétségbeesetten kiáltott fel, s bevonszolta társát a házba, hogy beszéljen a fejével.

–  Ezek mihamar visszajönnek – mondta neki –, itt neked maradásod nem lehet. Én a hatóság 
előtt meg tudom védeni magam, de neked a legjobb lesz, ha sebesen visszamégy Liangsanba.

– De ha én megszököm – rázta fejét Fekete Forgószél –, te kerülsz bajba!

–  A kiváltságlevelem  majd  megoltalmaz  –  legyintett  türelmetlenül  Kis  Forgószél  –,  de  te 
menekülj máris, ne késlekedj!

Fekete Forgószél felkapta két fejszéjét, fel a hátára batyuját, s kirohanván a hátsó kapun, ment 
vissza, menekült Liangsanba.

Nem sok idő múltán vagy két-háromszáz főnyi kardos, lándzsás sereg vette körül Csaj Huang-
cseng házát. Kis Forgószél, látván, hogy őérette jöttek, előlépett, s így szólt:

– Gyerünk a hatóság elé, az döntsön ügyünkben!

Összekötözték, persze, menten, aztán szétszéledtek, hogy kézre kerítsék a rettenetes fekete óriást 
is,  de  persze,  már  sehol  sem  találták.  Csak  a  megkötözött  Kis  Forgószéllel  kellett  hogy 
beérkezzenek a hatósághoz, ahol belökdösték a törvénytevő-csarnokba, s térdre kényszerítették.

Kao  Lien,  a  mandarin,  hogy  meghallván,  agyonverték  a  sógorát,  már  a  fogait  csikorgatta 
dühében. Alig várta, hogy elébe hozzák a bűnöst.

– Hogy merted agyonverni Jin Tien-hszit? – üvöltött rá rettentő haraggal.

– A nagy Csaj Si-cung császár leszármazottja vagyok – mondta vissza büszkén Kis Forgószél. – 
Kiváltságlevelünk  van  a  császári  háztól.  Lakóhelyem  Cangcsouban  van,  s  meghallván,  hogy 
nagybátyám, Csaj Huang-cseng súlyos betegségben fekszik, eljöttem látogatására. Szerencsétlen-
ségünkre  itt  hagyott  bennünket,  s  most  a  gyászidőre  maradtam  volna  még  itt,  amikor  Jin 
Főminiszter vagy húsz-harminc emberével beállított  a ház elé,  s követelte,  hogy takarodjunk ki 
onnét.  Még szót se akart  érteni velem, hanem parancsot adott  embereinek, hogy verjenek meg. 
Ekkor történt, hogy egy szolgalegényem, védelmemre kelvén, agyonütötte.

– Hová lett az a szolgalegény? – ordította a mandarin.

– Megijedt, elfutott – vonogatta vállát Kis Forgószél.

–  Hogy merészelt  volna  egy szolgalegény –  vicsorgott  kegyetlenül  Kao Lien  Kis  Forgószél 
képébe –,  a  te  parancsod nélkül  agyonverni  valakit?  S  ráadásul  még futni  is  hagytad?  Csak a 
hatóságot akarod elámítani! Nem, nem akarsz, te fickó, verés nélkül vallani! Porkolábok! Verjétek 
el ezt a fickót!

–  Nincs  vétkem abban  –  kiáltotta  Kis  Forgószél  fennszóval  –,  hogy a  szolgalegényem ura 
védelmében agyon talált ütni valakit! Véd a császári kiváltságlevél, büntetést rám nem mérhettek!

– Hol az a kiváltságlevél? – kérdezte kajánul a mandarin.

– Már elküldtem érte Cangcsouba.

–  Csak a hatósággal akarsz te ellenkezni,  te bitang! – ordította nagy dühében a mandarin.  – 
Verjétek el jó alaposan!



Ütlegelni kezdték Kis Forgószélt a porkolábok, hogy bőre felhasadt, húsa megrepedt, piros vére 
ömlött.  Mit tehetett mást, megvallotta, hogy „megparancsolta szolgalegényének, Li Tának, verje 
agyon Jin Tien-hszit”. Azután huszonöt fontos nehéz kalodát raktak a nyakába, s tömlöcbe vetették. 
Jin Tien-hszi holttestét a halotti szemle végeztével persze koporsóba tettek, s eltemették. Nővére 
bosszúból rávette férjét, a mandarint, hogy fossza meg Csaj Huang-cseng hátramaradottait minden 
vagyonuktól, az egész családot pedig vesse börtönbe. A kertet szépecskén elfoglalták, beleköltöztek, 
Kis Forgószél, szegény, meg csak senyvedett a tömlöcben.

Közben  pedig  Fekete  Forgószél  visszaérkezett  Liangsan  várába,  s  a  vezérek  elé  járult. 
Szépszakáll Mester, mihelyt megpillantotta gyűlölt ellenségét, újból haragra gerjedt, s lándzsájával 
rontott neki. Fekete Forgószél sem volt rest, félelmes csatabárdjait rántotta elő, s felvette vele a 
harcot. Toronyhordozó vezér, Jókorjött Eső s a többi vezér vetette magát közbe, hogy szétválasszák 
a két dühöngőt.

–  A kisfiú megöléséről nem Fekete Forgószél tehet – csillapítgatta Jókorjött Eső Szépszakáll 
Mestert. – Ezt a tervet Cselcsillag mester eszelte ki, mert nem akartál beállni közénk. Most már 
azonban itt vagy köztünk, hát ne rágódj ezen, hanem közös erővel, egy akarattal küzdj velünk az 
igazságért, s ne hagyd, hogy nevetség legyen belőlünk idegenek előtt! – Azzal már hívta is oda 
Fekete Forgószélt:

– Jer, öcsém, engeszteld meg Szépszakáll Mestert!

–  De  hogy  is  merészkedik  ő  így  viselkedni  velem!  –  bömbölte  Fekete  Forgószél  szikrázó 
szemmel.  – Jó ideje már annak, hogy én e vitézi várban fárasztom erőmet,  neki meg még egy 
mákszem érdeme sincsen, s még én menjek őt megengesztelni?

– De öcsém – magyarázta Jókorjött Eső –, Cselcsillag mester parancsára ugyan, de mégiscsak te 
ölted meg a gyermeket! Korra nézve is idősebb ő nálad! Az én kedvemért kövesd meg hát!

–  Nem mintha félnék tőled – kezdte Fekete Forgószél, érezvén, hogy nem bír már ellenkezni 
Jókorjött Esővel –, de csak bátyám kedvéért, nem tehetek mást, mint megkövetlek! – azzal eldobta 
csatabárdjait, s kétszer mélyen meghajolt Szépszakáll Mester előtt. Annak a dühe is lecsillapult már 
erre. Toronyhordozó vezér meg kettőjük kibékülésének örömére nagy lakomát rendezett.

– Kis Forgószéllel elmentünk Kaotangcsouba – kezdte mondókáját a lakomán Fekete Forgószél 
–, meglátogatni a nagybátyját, Csaj Huang-csenget, mivelhogy súlyos betegségben feküdt. Azután 
meg a tartományi mandarin sógora, bizonyos Jin Tien-hszi nevezetű fickó, el akarván ragadni a 
virágoskertjüket  meg  a  házukat,  majdhogy  nem  verekedésbe  kezdett  a  nagyúrral,  de  én 
agyoncsaptam a fickót.

– Te megfutottál – szólt Jókorjött Eső megdöbbenve –, őt meg bajba keverted!

– Ne ijedj meg, bátyám – mosolygott Cselcsillag. – Majd ha megjő Bűvös Futár, többet tudunk.

– Hová ment Bűvös Futár? – kérdezte meghökkenve Fekete Forgószél.

–  Féltem én attól  – magyarázta  Cselcsillag mester  –,  hogy még valami bajt  keversz ott  Kis 
Forgószél  úrnál,  azért  elküldtem utánad,  hogy hozzon  haza.  Ha  ott  nem talált  téged,  biztosan 
utánatok ment Kaotangcsouba.

Még be sem fejezte szavait, amikor jelentették:

– Megérkezett Bűvös Futár vezér.



Jókorjött  Eső  a  jövevény fogadására  sietett.  Leültette  a  csarnokba,  s  nagy sietve  érdeklődni 
kezdett tőle Kis Forgószél felől.

– Elmentem a nagyúr udvarházába – számolt be útjáról Bűvös Futár –, de ott megtudtam, hogy 
Fekete Forgószél már Kaotangcsouba ment. Elmentem hát utána, s amint tudakozódtam, csak azzal 
van tele a város, hogy Jin Tien-hszi verekedésbe keveredett Csaj Huang-cseng háza előtt, s egy 
hatalmas fekete legény agyonütötte. Csaj nagyurat ezért fogságra vetették, most tömlöcben ül, de 
rabságra vetették az egész háznépet is! Kis Forgószélnek már egy pillantásig sem biztos az élete!

– Már megint ez a fekete fickó! – kiáltott fel bosszúsan Toronyhordozó vezér. – Akárhová megy, 
mindenütt csak bajt kever!

– De ő verte meg Csaj Huang-csenget – védekezett Fekete Forgószél – úgy, hogy belehalt! Aztán 
meg a házat is el akarta foglalni, Kis Forgószél urat is meg akarta veretni! Még ha egy eleven 
Buddha lettem volna, akkor se tűrtem volna el tőle!

–  Nagy jótevőnk volt mindig Kis Forgószél nagyúr – kiáltotta Toronyhordozó vezér –, s most 
veszélyben forog! El kell mennünk, meg kell mentenünk! Magam megyek a haddal!

–  Bátyám – állott fel Jókorjött Eső –, te vagy a vár ura, mire való lenne a te életedet kockára  
tenni? Kis Forgószél nekem régi jótevőm, én megyek el helyetted a haddal.

–  Kaotangcsou  kicsiny  város  ugyan  –  szólott  közbe  Cselcsillag  mester  –,  de  sok  a  lakosa, 
katonája, készlete tömérdek, nem szabad semmibe vennünk. Egy ötezres hadsereggel kell elindulnia 
Párduckoponyának, Kis Generálisnak, Mennydörgés Tüzének, Örvények Sárkányának, Vitézekkel 
Versengőnek,  Kis  Hercegnek,  Ványadt  Védistennek,  Felhőcsapó  Aranyszárnynak,  Bundás 
Párducnak,  Tüzesszemű  Oroszlánnak,  Vasfurulyás  Halhatatlannak  s  Nappaljáró  Patkánynak,  ők 
tizenketten lesznek az elővéd. A derékhadat Jókorjött Eső vezeti, vele megy Cselcsillag, Szépszakáll 
Mester,  Szárnyas  Tigris,  Bűvös Futár,  Fekete Forgószél,  Kutyapofájú,  Fehér  Hullámtaraj,  Beteg 
Vitéz s Halálmegvető. Háromezer gyalogot, lovast visznek magukkal.

Búcsút vett a huszonkét vezér Toronyhordozó vezértől s a többiektől, s elindultak a sereggel 
Kaotangcsou  felé.  Az  elővéd  csakhamar  oda  is  ért  a  város  környékére,  s  az  őrszemek  rögtön 
jelentették jöttüket Kao Liennek.

–  Ezek a koszos zsiványok ott a liangsani odújukban! – nevetett gúnyosan a mandarin a hír 
hallatára. – Már magam mentem volna utánuk, hogy kiirtsam, összefogdossam őket, de most, úgy 
látszik, maga az ég akarta így, hogy a kezem közé kerüljenek, és megmutassam rajtuk vitézségemet! 
Hé, emberek! – kiáltotta oda a szolgálattévőknek. – Vigyétek a parancsot, hogy induljon ellenük a 
katonaság, a város védelmét pedig a nép lássa el!

Azzal maga is sietett,  hogy rendbe szedje a katonaság s a városi nép seregét. Felsorakoztatta 
tisztjeit, a gyakorlótéren rendbe állították a katonákat, s szemlét tartván fölöttük, elindította őket ki 
a városból, neki az ellenségnek. Kao Lien közvetlen rendelkezése alatt harcolt egy háromszáz főnyi 
csapat, az Égbeszálló Bűvös Sereg, Santung, Hopej, Csianghszi, Hunan, a két Huaj s a két Csö 
legválogatottabb vitézeiből. A mandarin maga állott élükre, páncélt öltve, hátára kötvén kardját, s 
vágtattak kifelé. A városon kívül aztán hadirendbe sorakoztatta seregét, a Bűvös Sereget helyezvén 
középre. Meglendültek a zászlók, felharsantak a harci kiáltások, feldübörögtek a dobok, a gongok, 
várták az ellenséget.

Meg  is  érkezett  a  liangsani  sereg  elővédje,  élén  Párduckoponyával,  Kis  Generálissal, 
Mennydörgés Tüzével, zászlókat lengetve, dobokat döngetve. Nyílzáport zúdított egymásra a két 
sereg. Harsogtak a kürtök, dübörögtek a dobok. Kis Generális s Mennydörgés Tüze tíz vezértársával 
a  hadsor  elé  vágtatott,  s  ott  megrántották  a  kantárszárat,  megálltak.  Akkor  pedig  elévágtatott 



Párduckoponya, nyolc öles kígyólándzsájával kezében, s éles hangon, fennszóval kiáltotta:

– Bújj hát elő gyorsan, te lator Kao!

Kao Lien nekieresztette lovát, s vagy harminc tisztjétől követve, ő is elérontott a sereg lobogója 
alá, ott megállította lovát, s szidalmazni kezdte Párduckoponyát nagy ökölrázással:

–  Hogy  nem  tudtok  megnyuvadni,  ti  országháborító,  lázadó  latrok!  Hogy  mertek  rátörni 
városunkra?

–  Hej, te népnyúzó bitang! – süvöltötte vissza Párduckoponya. – Ott leszünk mi egyhamar a 
fővárosban is,  de  akkor  ezer  darabra  vagdaljuk  a  te  Kao  marsallodat,  azt  a  császárt  ámítgató, 
hitvány főurat, azzal elégeljük csak meg!

– Ki keríti kézre ezt a latrot nekem? – bömbölte nekidühödten a mandarin. Megnyílt a hadsor, 
elővágtatott  egy tiszt,  Jü  Cse  nevezetű,  s  ráverve  lovára,  kardját  suhogtatva,  Párduckoponyára 
támadt.  Még  az  ötödik  menetnél  sem  tartott  azonban  a  viadal,  amikor  Jü  Cse,  átdöfve 
Párduckoponya lándzsájától, holtan bukfencezett le lováról.

– Nincs hát, aki megtorolja ezt a gaztettet? – ordította bőszülten tisztjeinek Kao mandarin. Egy 
másik tiszt,  Ven Ven-pao, vágtatott elő sárga lován, hosszú lándzsájával. Csilingelt lószerszáma, 
csengtek-bongtak öve díszei, úgy robogott  a hadsor elé. Kapálta,  rúgta a port  lova négy patája, 
száguldott  egyenest  neki  Párduckoponyának.  Látta  ezt  azonban  Mennydörgés  Tüze,  s  kiáltott 
fennszóval:

– Pihenj, bátyám, egyet, s csak nézd, hogyan csapom le a pimasz lator fejét!

Visszafogta  paripáját  Párduckoponya,  lándzsáját  tartójába  lökte,  s  engedte,  hadd  vívjon 
Mennydörgés Tüze Ven Ven-paóval. Viaskodtak is már több mint tíz menetben, majd Mennydörgés 
Tüze rést nyitott ellenfele lándzsájának, de amint az rátört, két kézre kapta jó fütykösét, és Ven Ven-
pao kettéhasadt koponyával bukott le lováról. Ügetett vissza a gazdátlan paripa, vissza a hadsorba, 
vad harci kiáltás harsant mindkétfelől.

Kao Lien, látván két jó tisztje vesztét, kirántá hátáról varázslatos kardját, s bűvigéket mondván, 
hangosan kiáltott. Hát lám, egyszerre csak serege hátából felcsapott az égre egy fekete-füstfelleg, 
fent  a  levegőben  egeket  megrázó,  földet  megrengető,  nagy  szélvihar  támadt,  homok  szállt 
szerteszét, nagy kövek hullottak, neki az ellennek. Ott Párduckoponya, Mennydörgés Tüze meg Kis 
Generális is ezt már nem állhatták, megfordult a sereg, s rémülten megfutott. A mandarin pedig 
megcsóválta kardját, s rohamra küldötte bűvös vitézeit. Nyomukban rohant a többi katona, egyesült 
erővel utolérték hamar Párduckoponyát is, szétszórták seregét, akár szél a felhőt, menekültek szerte, 
mint  a  hullócsillag.  Báty  kereste  öccsét,  a  fiú  az  apját,  ötezer  vitézből  jó  ezer  ott  meghalt.  A 
megmaradottak egyre menekültek, vagy ötven mérföldre, ott letáboroztak. Kao Lien, látván, hogy 
megfut  az ellen,  győztes seregét  most  ő is  visszavonta,  megtért  a városba,  Kaotangcsouba, esti 
pihenőre.

Ekkor  érkezett  meg  a  csatamezőre  Jókorjött  Eső  és  vele  a  derékhad.  Összetalálkozván 
Párduckoponyával, elmondta az nékik, hogy vereség érte. Jókorjött Eső és Cselcsillag mester, hej, 
nagyon megdöbbentek!

– Micsoda varázslat hozhatta a romlást? – kérdezte meghökkenve Jókorjött Eső Cselcsillagtól.

–  Boszorkányságnak  nézem  –  felelte  Cselcsillag.  –  Ha  vissza  tudnánk  a  szelet  fordítani, 
ellenükben másik tüzet támasztani, úgy győzelmet vehetnénk rajtuk.



Jókorjött  Eső,  e  tanácsot  hallván,  felütötte  gyorsan  a  mennyei  könyveket.  Meg  is  találta  a 
harmadik tekercsben a „Szél megfordítása, ellentűz keltése, hadirend rontása” varázslatos módját. 
Megörvendett rajta, s elméje bevéste a varázsigéket, a bűvös mesterséget. El is rendelte az egész 
seregnek, hogy reggelre kelve, az ötödik őrséggel, miután már ettek, lobogó zászlókkal, dübörgő 
dobokkal induljanak harcra a város ellen.

A város faláról észrevették őket.  Kao mandarin már sorba állította győzelmes seregét,  bűvös 
vitézeit,  s megnyitván a várkaput, leengedvén a felvonóhidat, kirontott a síkra, s ott hadirendbe 
álltak.  Jókorjött  Eső,  jó  kardjával  kezében  az  élre  vágtatott  s  látta,  hogy  az  ellenséges  sereg 
közepében fekete zászlók emelkednek.

– A fekete zászlók ottan – magyarázta Cselcsillag – a mandarin bűvös serege. Hogy állunk neki 
ellent, ha harcba veti őket?

–  Nyugodj meg, mesterem – mondotta Jókorjött Eső. – Kezemben már a hadirend rontásának 
bűvös mestersége! Mondd meg a seregnek, bármi is történik, meg ne ijedjenek, meg ne hátráljanak, 
rontsanak csak bátran rájuk!

Kao Lien is kiadta a parancsot tisztjeinek:

–  Ne bocsátkozzatok most velük ütközetbe! De ha látjátok, hogy pajzsommal jelt adok, akkor 
aztán nekik, egyesült erővel! Gazdag jutalmat kap, aki elfogja Jókorjött Esőt!

Vad  harci  lárma  kelt  a  két  seregben.  A mandarin  nyerge  kápáján  ott  lógott  egy  állatdíszes 
rézpajzs, sárkány-írással, főnixmadár-jelekkel telis-tele írva. Kezébe ragadta bűvös kardját, a hadsor 
elé vágtatott ő is.

– Tegnap este, hogy még meg nem érkeztem – kiáltott át hozzá Jókorjött Eső zord fenyegetéssel 
–, öcséim a csatát elvesztették, de most kiirtalak, el is pusztítalak egész seregeddel!

– Le a lóról gyorsan, ti lázadó latrok! – bömbölte vissza a mandarin dühösen. – Hadd verjelek 
vasra, kezem véretekkel hogy be ne szennyezzem! – s megcsóválván kardját, varázsigét mondott. 
Újra felcsapott az égre a fekete füst,  jött  már a gonosz szél – de Jókorjött  Eső nem várta, míg 
megjön, hamar kimondotta is az igéit, baljával bűvölvén, jobbjával a kardját szegezve előre. S ím, s 
szél  megfordult,  el  sem érte  őket,  hanem belevágott  az  ellenség közepébe.  Jókorjött  Eső  most 
rohamot vezényelt, meglódult a sereg, neki az ellennek. Látta a mandarin, hogy megfordult a szél,  
hamar előkapta bűvös rézpajzsát, bűvös kardjával sebten megkongatta – ekkor sárga homoktölcsér 
szállt  fel  bűvös  serege  közepéből,  az  ellenségre  rontott  belőle  sok  fene  csodaszörny,  szörnyű 
vadállatok. Eltátotta száját a nagy ijedtségtől Jókorjött Esőnek az egész serege, maga a vezér is 
elejtette kardját,  s lovára borulva,  futott  visszafelé.  Menekültek vele az összes vezérek,  életüket 
mentvén, a katonák, tisztek, egymást nem is nézvén, egymást nem ismervén futottak, szaladtak, 
amerre csak tudtak. Kao Lien pedig megsuhintva kardját, előreküldötte bűvös vitézeit, s nyomukban 
a többi katonával nekiesett a futóknak. Hatalmas vereséget szenvedett Jókorjött Eső serege. Üldözte 
még őket a mandarin több mint húsz mérföldre, aztán megverette a gongokat, visszavonta seregét, 
visszamentek a városba.

Jókorjött  Eső,  égy  hegyoldalra  érve,  megállította  lovát,  s  parancsot  adott  a  seregnek,  hogy 
táborozzanak le. Elvesztek ugyan a seregből jó sokan, de szerencsére a vezérek mind megmaradtak. 
Ahogy letáboroztak, rögvest összeült Cselcsillag mesterrel tanakodni:

–  Kétszer vesztettünk már csatát Kaotangcsou ellen – panaszolta –, nincs mód megrontani a 
bűvös sereget! Most már mit csináljunk?

–  Ha ez  a  fickó bűvös  seregnek parancsol  –  komorult  el  Cselcsillag  –,  akkor  még  az  éjjel  



biztosan reánk tör. Készüljünk fel gyorsan, hogy kellőképp fogadjuk! Ne is hagyjunk itt most, csak 
egy kis csapatot, mi meg menjünk vissza régi táborunkba.

Ki is adta a parancsot Jókorjött Eső, hogy ne maradjon más az új táborban, mint Bundás Párduc 
és Nappaljáró Patkány, a többiek pedig vonuljanak át a régi táborhelyre.

Bundás Párduc s Nappaljáró Patkány azonban maguk sem maradtak bent a táborban. Elvonultak 
onnét csapatukkal vagy fél mérföldnyire, s a bozót közt lesbe álltak. Az első őrség idején érezték 
ám, hogy nagy szél s mennydörgés támad. Kilestek háromszáz emberükkel a fű közül, s látták, hogy 
jön Kao Lien háromszáz bűvös vitézével  gyalogszerrel,  fújván széltámasztó sípját,  s  nekiront  a 
tábornak. Amikor pedig észrevették, hogy üres a tábor, megfordultak máris, és szaladtak volna, de 
Bundás Párduc s Nappaljáró Patkány harsány csatakiáltásban tört ki. A mandarin, megijedvén, hogy 
terve nem sikerült, menekült seregével a négy égtáj felé. Futottak a bűvös vitézek! Bundás Párduc s 
Nappaljáró Patkány serege meg előkapta íját, számszeríját, s nyílzáport zúdított a futókra. Az egyik 
nyíl a bal vállán érte a mandarint. A vert sereg nyomában dühöngő vihar támadt, az is paskolta, 
verte őket. A mandarin fejvesztetten menekült seregével, s csakhamar eltűntek. Bundás Párduc s 
Nappaljáró Patkány csekély erővel lévén, nem mertek a nyomukba eredni. Kisvártatva elállt az eső, 
szétoszlottak a felhők, feltűnt újra az égen a Göncölszekér. A hold fényénél ott hevert a fűben, 
nyíllal  leterítve,  vagy húsz-egynéhány bűvös  vitéz.  Közrefogták  őket,  s  Jókorjött  Eső  táborába 
kísérték, elmondván ott a történteket.

–  De hiszen mi csak öt mérföldnyire vagyunk tőletek – kiáltotta megdöbbenve Jókorjött Eső s 
Cselcsillag –, s itt egy csepp eső sem esett, még szellő se rezdült!

–  Varázslat  volt  ez – állapodtak meg benne mindannyian.  –  Nem is volt  vihar,  csak valami 
harminc-negyven ölnyi területen! A felhők vizét a közeli mocsárból varázsolhatta elő!

–  Kao Lien kivont karddal, lengő hajjal rontott be a táborba – beszélte Bundás Párduc –, de 
nyilam eltalálta, s visszamenekült a városba. Kevesen voltunk, nem mertük üldözőbe venni.

Jókorjött  Eső  megjutalmazta  a  két  győztes  vezért,  a  fogságba  esett  bűvös  vitézeket  pedig 
lenyakaztatta.  Utána szétoszlatta vezéreit  hét-nyolc kis  táborba,  azokat meg közös nagy sánccal 
vétette körül, ha netán újra megrohannák őket. Egyszersmind futárt küldött a várba erősítésért.

A mandarin hazatérve, ágynak esett, seregének pedig kiadta a parancsot:

– Őrizzétek a falakat, árkokat, legyetek készen éjjel, nappal! Csatába velük ne bocsátkozzatok, 
várjátok meg, míg begyógyul a sebem, akkor sem lesz késő elfogni Jókorjött Esőt!

Ezenközben  pedig  Jókorjött  Eső,  látván  nagy  veszteségét,  igen  elszomorodott  magában,  s 
tanakodni kezdett újra Cselcsillaggal:

– Nem bírunk sehogy se Kao Lien erejével! – fakadt ki kétségbeesetten. – S mi lesz akkor, ha 
segítséget kap valahonnét, s egyesült erővel jönnek ellenünk?

– Úgy gondolom – mondta Cselcsillag elgondolkozva –, ha Kao Lien varázserejét meg akarjuk 
törni, az csak úgy lehetséges, hogy… szóval így. Ha nem hívjuk el őt, akkor Kis Forgószél nagyúr  
életét se tudjuk megmenteni, de Kaotangcsout se vesszük be soha.



Így van ez:

Ködtámasztó, viharkeltő bűbájt hogy megtörjék,
Égen járó, földbe szálló nagy szentre van szükség.

Hogy aztán kiről beszélt Cselcsillag, azt majd más alkalommal halljátok meg.



AZ ÖTVENKETTEDIK FEJEZET

amelyben Bűvös Futár másodszor is elmegy
Felhősárkányért,

Fekete Forgószél azonban meg akarja ölni
a szent embert

Ott tartottunk, hogy Cselcsillag így szólt Jókorjött Esőhöz: Ha meg akarjuk törni a varázst, csak 
azt tehetjük, hogy menten elküldünk valakit Csicsouba, hogy hozza el Felhősárkányt. Csak ő bírhat 
el Kao Liennel!

–  Bűvös Futár már kereste egyszer –felelte lemondóan Jókorjött Eső –, de hiába tudakozódott 
utána, nem lelte sehol! Hol keressük hát?

– Hát persze! – kiáltotta Cselcsillag. – Amikor elment, ő csak Csicsout mondott, de hát van ott 
akárhány kerület, város, falu, tanya, így aztán hiába is kerestük! Én azt hiszem, hogy Felhősárkány, 
a  Tao  tanain  elmélkedvén,  bizonyára  valamely  jeles  hegyen,  nagy folyamnál  vagy barlangnál, 
valamelyik  elmélkedésre  alkalmas  csendes  helyen  húzta  meg  magát.  Küldjük el  megint  Bűvös 
Futárt azzal, hogy járja végig Csicsou tartományban a hegyeket, folyókat, csendes vidékeket, s ne 
törődjék azzal, hogy a múltkor nem találta!

Hívatta  is  rögtön Jókorjött  Eső Bűvös Futárt  tanácskozásra,  s  megmondta neki,  hogy el  kell 
mennie Csicsouba, megkeresni Felhősárkányt.

– Megyek én örömest – egyezett bele Bűvös Futár –, de jó lenne, ha kapnék magam mellé egy 
útitársat.

– De hát ki tud majd lépést tartani a te bűvös futóművészeteddel? – vetette ellen Cselcsillag.

– Ha az útitársam lábára is ráteszem a bűvös képecskéket – mosolygott Bűvös Futár jöhet ő is 
olyan gyorsan, akár én.

– Megyek én akkor – jelentkezett Fekete Forgószél.

–  Ha jönni akarsz – figyelmeztette Bűvös Futár –, csak böjtöset ehetsz egész úton, s rám kell 
hallgatnod mindig!

– Mi van ebben nehéz? – biggyesztette el száját a fekete legény. – Követlek én téged mindenben.

– Óvatosan járj aztán! – intette még Cselcsillag s Jókorjött Eső is. – Nehogy megint valami bajt  
keverj! Mihelyt megtaláltátok, jertek vissza azonnal!

– Én vertem agyon Jin Tien-hszit – mondta Fekete Forgószél csendesen –, így hát én vagyok az 
oka annak, hogy Kis Forgószél börtönbe jutott, hát persze hogy meg akarom menteni! Igazán nem 
csinálok semmi bajt!

Mindketten  fegyvert  rejtettek  ruhájuk  alá,  hátukra  kapták  motyójukat,  s  elbúcsúzván  a 
vezérektől, nekivágtak az útnak Csicsou felé.

Mentek vagy húsz-harminc mérföldet, amikor Fekete Forgószél egyszer csak megállt:

– Nem innánk, bátyám, egy kicsit? – ajánlotta. – Könnyebben esnék a járás!



– Ha a bűvös futást akarod művelni – szólt Bűvös Futár komolyan –, csak böjtös italt ihatsz.

– De egy kis pecsenye csak nem árt? –mosolygott Fekete Forgószél.

– Már megint! – bosszankodott a társa. – No de már későre jár az idő, betérünk a legközelebbi 
fogadóba, ott meghálunk, reggel megyünk majd tovább.

Mentek még vagy harminc mérföldet. Teljesen besötétedett már, amikor fogadóra leltek. Tüzet 
raktak, vacsorát főztek maguknak, italt is szereztek. Fekete Forgószél Bűvös Futárral együtt aztán 
behozta a böjtös vacsorát meg a levest a konyhából a szobába, hogy egyenek.

– Miért nem eszel? –tette le egyszerre Bűvös Futár az evőpálcát.

– Nincs még étvágyam – felelte ártatlanul a társa.

„Ez a fickó a hátam mögött biztosan telezabálta magát pecsenyével” – gondolta magában Bűvös 
Futár. Azzal nem szólt többet, megette szép csendben a magáét, aztán hátravonult, hát látja, hogy 
Fekete Forgószél, aki közben átment a másik szobába, ott töm magába egy nagy tál marhahúst, s 
nagyokat kortyol hozzá egy kancsó borból.

„Mit mondtam! – mosolyodott el magában. – Nem szidom meg ezért, hanem majd inkább holnap 
megtréfálom egy  kicsit,  az  használni  fog!”  Azzal  ment  is;  lefeküdt.  Fekete  Forgószél,  miután 
végzett a pecsenyével s a borral,  félt,  hogy Bűvös Futár ki találja vallatni, ezért  nagy óvatosan 
lopózott  be  a  szobába,  s  lefeküdt  ő  is.  Másnap  reggel  az  ötödik  őrséggel  felkelt  Bűvös  Futár, 
felébresztette társát, hogy rakjon tüzet, s főzzön egy kis böjtös reggelit. Azután felkapták batyuikat, 
kifizették a szálláspénzt, s indultak tovább. Nem mentek azonban alig két mérföldet, amikor Bűvös 
Futár megszólalt:

–  Tegnap nem próbáltuk ki a bűvös futás művészetét, ma azonban már neki kell erednünk az 
útnak! Kösd meg jó szorosan a batyudat, én majd megcsinálom neked a varázslatot, s nyolcszáz 
mérföldet megyünk majd megállás nélkül! – Ezzel előszedett négy bűvös képecskét, rákötötte őket 
Fekete Forgószél két lábára, s megparancsolta neki:

– Várj meg a legközelebbi fogadónál!

Azzal elmormolta a bűvös igéket, s ráfújt társa lábára. Fekete Forgószél kilépett lábával, s úgy 
érezte magát, mintha felhőn járna. Nem is ment, de repült.

–  No,  most  böjtölhetsz egész  nap!  – kacagta el  magát  Bűvös Futár,  aztán a  maga lábára is  
felkötötte a bűvös képecskéket, s utánaeredt.

Fekete Forgószél nem sokat értett ehhez a művészethez. Úgy vélte, hogy olyasforma könnyű 
mesterség lehet csak, mint a gyalogjárás. Füle mellett azonban süvített a szél, szállt az eső, kétoldalt 
a házak meg a fák sebesen tünedeztek elő s tűntek el, a lába alatt meg úgy érezte, mintha felhőn 
járna. Nagyon megijedt, s meg is akart volna állni, de sehogy sem bírta a lábait megállítani. Mintha 
valaki alulról lökte, emelte volna, akárhogy is erőlködött,  lábai nem érték a földet,  hanem csak 
jártak  a  levegőben  szélsebesen.  Egyszer  csak  feltűnt  előtte  egy  fogadó,  de  máris  elszáguldott 
mellette, be sem fordulhatott, hogy egyék valamit.

– Álljunk meg, bátyám! – kezdett kiáltozni kétségbeesetten.

A nap már nyugatra hajlott vörösen, szörnyen megéhezett, meg is szomjazott, de csak nem bírt 
megállni.  Az  ijedtségtől  egész  testét  kiverte  a  verejték,  a  nagy  száguldásban  lihegni  kezdett, 
kapkodta a levegőt kétségbeesetten. Bűvös Futár, utolérvén őt, odakiáltott neki:



– Miért nem mentél be egy kis harapnivalóért, süteményért?

– Ments meg, bátyám! –nyöszörögte Fekete Forgószél. – Megöl az éhség!

Bűvös Futár néhány lepényt szedett elő a kebeléből, s száguldás közben falatozni kezdett.

– Meg se bírok állni, hogy ennivalót szerezzek! – rimánkodott Fekete Forgószél. – Adj nekem 
vagy kettőt, hogy legalább az éhemet elverjem!

– Állj meg, öcsém – felelte Bűvös Futár –, hadd adjam oda.

A fekete óriás kezdte nyújtogatni a kezét, de csak volt köztük egy öles távolság, nem érte el.

– Állíts meg már, drága bátyám! – fogta könyörgésre a dolgot.

– Ma valami baj történhetett – mondta nagy ravaszul Bűvös Futár –, én se bírok megállni.

– Hű! Ezek a nyavalyás lábaim sehogy se engedelmeskednek – panaszkodott Fekete Forgószél –, 
csak mennének maguktól egyre! Csak meg ne mérgesedjem, mert még fogom a két fejszémet, s 
levagdalom őket!

– Bizony az lesz még a legjobb! – ajánlotta kajánul Bűvös Futár. – Mert ha nem teszed, akkor 
mehetsz még akár a jövő évig, akkor se állsz meg!

– Drága bátyám! – esett végképp kétségbe Fekete Forgószél. – Ne tréfálkozz velem! Hiszen ha 
levágom a lábam, hogy megyek haza?

–  Miért  nem engedelmeskedtél tegnap este? – korholta társa.  – Látod, ma aztán én se bírok 
megállni. Eredj csak tovább!

– Drága apám! – kérlelte a kétségbeesett bűnös. – Kegyelmezz nekem, állíts meg!

–  Ehhez  a  művészethez  –  folytatta  kérlelhetetlenül  Bűvös  Futár  –  húst  enni  nem  szabad, 
legfőképpen pedig nem marhahúst! Ha csak egy falatka marhahúst is ettél, akkor most száguldhatsz 
tovább egész életedben!

–  Hát  ez  szörnyűséges,  akkor  jaj  nekem!  –  jajdult  fel  Fekete  Forgószél.  –  Tegnap  este 
kijátszottalak, loppal megettem vagy hat-hét font marhapecsenyét! Mi lesz most velem!

– A baj az – sopánkodott ravaszul Bűvös Futár –, hogy még az én lábaim se akarnak megállni. 
Meggyilkolsz engem is, Vasbivaly!

Vasbivaly akkora bömbölésbe kezdett, hogy az ég majd meghasadt tőle. Bűvös Futár elnevette 
magát:

– Ha megfogadod – enyhült meg –, hogy ettől fogva ebben az egyben engedelmeskedsz nekem, 
akkor talán tudok segíteni a dolgon.

– Mondd gyorsan, hogy mi az, bátyám – könyörgött Vasbivaly –, meglátod, mindjárt teljesítem!

– Nem játszol ki engem többet?

–  Nőjön akkora kelevény a nyelvemen, akár egy rizses csésze! Elnéztem, amint a böjtös ételt 
etted, s elgondoltam, hogy nekem milyen nehezemre esnék, ezért próbáltalak kijátszani, de nem 
teszem többet!



– No ha így lesz, akkor megkegyelmezek neked! – Azzal egy lépéssel utolérte, köntöse ujjával 
végigtörölte a lábát s rákiáltott:

– Megállj! – Meg is állott az abban a pillanatban.

– No, én megyek előre – mondta Bűvös Futár –, te meg gyere szép lassan utánam.

Fekete Forgószél emelte volna a lábát, de meg sem bírta mozdítani. Rángatta, de mintha vasból 
lett volna öntve, úgy elnehezedett.

–  Jaj, itt a baj már megint! – kiáltotta el magát panaszosan. – Ments meg, bátyám, az egyszer 
még!

– Vétkezel még egyszer a művészetem ellen? – fordult vissza Bűvös Futár nagy nevetve.

–  Te vagy az én tulajdon édesapám – fogadkozott Fekete Forgószél –, hogy is mernék én a te 
szavaddal szembeszegülni?

–  Egyszóval,  igazán  engedelmes  leszel?  –  kérdezte  Bűvös  Futár,  azzal  megrántotta  Fekete 
Forgószél kezét s rákiáltott: – Föl! –s elindultak szépen, könnyedén.

– Szánj meg, bátyám – nyöszörögte Vasbivaly – pihenjünk meg ma egy kicsit hamarébb!

Fogadót  értek-csakhamar,  betértek  hát  oda,  hogy  megszálljanak.  Bűvös  Futár  levette 
mindkettőjük lábáról  a  bűvös képecskéket,  egy marék áldozati  pénzzel  együtt  elégette,  aztán  a 
társához fordult:

– No, most hogy érzed magad?

– Végre enyém lett a lábam megint! – sóhajtotta Fekete Forgószél, s megtapogatta lábát. Ettek 
aztán  valamit,  megmosták  lábukat  jó  forró  vízben,  s  lefeküdtek.  Másnap  hajnalban  az  ötödik 
őrséggel, hogy megmosakodtak, megreggeliztek s kifizették a szállást, újból útnak eredtek. Mentek 
valami három mérföldet, s Bűvös Futár újból előszedte bűvös képecskéit:

– Ma csak kettőt kötök fel a lábadra, öcsém – mondta –, lassabban megyünk egy kicsit.

– Ne kötözz te nekem egyet se, drága apám! – tiltakozott ijedten a társa.

–  Nagy vállalkozás  áll  előttünk,  s  ha  engedelmeskedsz  nekem,  nem szedlek  én  rá  téged!  – 
nyugtatta  meg  Bűvös  Futár.  –  De  ha  nem  engedelmeskedsz,  úgy  járhatsz,  mint  tegnap  este! 
Ideszögezlek erre a helyre, s aztán várhatod, amíg megjövök Csicsouból Felhősárkánnyal, akkor 
szabadítalak csak ki!

– Kösd csak rá, kösd csak rá! – egyezett bele sietve Fekete Forgószél. Bűvös Futár fel is kötötte a 
bűvös képecskéket, elmondta a bűvös igéket, s Fekete Forgószélt támogatva, elindult vele. Persze a 
bűvös futás művészete olyan volt, hogy ha menni akart az ember vele, hát ment, de ha meg akart 
volna  állni,  megállhatott.  Fekete  Forgószél  azonban  ezt  nem tudta,  s  most  már  nem merészelt  
ellenkezni mesterével. Nem is ettek útközben, csak böjtöset, úgy mentek tovább.

No de ne szaporítsuk a szót. Tíz nap sem telt belé, megérkeztek Csicsou székhelyére, s ott a 
város végén megszálltak egy fogadóban. Másnap aztán bementek a városba.  Bűvös Futár úrnak 
öltözött, Fekete Forgószél meg a szolgájának. Járták a várost egész álló nap, de bizony nem találtak 
senkit,  aki  Felhősárkányt  ismerte  volna.  Visszatértek  hát  a  fogadóba.  A következő  nap  már  a 
sikátorokat, kis, szűk utcákat vették sorra, de semmi nyomra nem akadtak most se. Fekete Forgószél 



igen bosszús lett már:

–  Hol a fenébe bujkálhat ez az éhenkórász taoista? – szidta Felhősárkányt. – A hajánál fogva 
cipelem haza, ha meglátom!

– Már megint? – vonta össze szemöldökét Bűvös Futár. – Nem emlékszel rá, hogy mit álltál ki 
nem is olyan régen ilyesmiért?

– Nono! – vigyorgott kényszeredetten Fekete Forgószél. – Hiszen csak tréfáltam! – Bűvös Futár 
azonban  olyan  haragosan  nézett  rá,  hogy  jobbnak  látta  hallgatni.  Hazamentek  megint  a 
fogadójukba.  A negyedik  nap már  a  városkörnyéki  falvakat,  tanyákat,  vásározó  helyeket  járták 
végig,  s  ahány öregembert csak megláttak,  mindegyiktől tudakozódtak nagy illedelemmel,  hogy 
ugyan merre lakik Felhősárkány mester, de itt sem ismerte őt senki.

Délfelé már igen megéheztek, amikor megláttak az út szélén egy süteményes boltot. Betértek 
hát, hogy egyenek valamit, de bizony tele volt a bolt vendégekkel, nem láttak üres helyet sehol.

–  Ha  enni  akarnak,  vendég  uraim –  szánta  meg  őket  végül  a  boltos,  amint  látta,  hogy ott 
ácsorognak az út mellett –, üljenek le amott, az öregapó mellett, ott van hely.

Csakugyan,  ott  ült  egy öregember  egy hosszú  asztal  mellett,  egyes-egyedül.  Oda  is  mentek 
hozzá, köszöntötték illendőképpen, s letelepedtek melléje. Rendeltek is négy „vitézi tésztát”.

– Én megeszem egyet – mondta Bűvös Futár –, de neked elég lesz három?

– Azzal nem segítesz rajtam! – kunyerált Fekete Forgószél. – Hozzál hatot – fordult a boltoshoz 
–, azzal tán jóllakom!

Nagyot nevetett ezen a boltos, s elment, de bizony vártak már jó ideje, csak nem hozta a tésztát.  
Fekete Forgószél, amint látta, hogy egyre csak másfelé megy, de őhozzájuk nem, kezdett bosszús 
lenni. Egyszer aztán hozott a boltos egy nagy tál, olajban sült forró tésztát, s letette az öregember 
elé. Az öreg se sokat kérette magát, nekilátott rögtön. Forró volt a tészta nagyon, így hát nekihajolt 
az asztalnak, s úgy ette nagy sebesen.

– Hé, boltos! – kiáltotta el magát dühösen Fekete Forgószél. – Mit váratsz itt bennünket egy álló 
napig? – azzal akkorát csapott az asztalra, hogy a tészta olaja mind az öreg arcába fröccsent, s a tál 
felborult.

–  Micsoda dolog ez,  felborítani  a  tésztámat?  –  kiáltotta  haragosan  az  öreg,  s  megragadta  a 
neveletlen  fickót.  Fekete  Forgószél,  persze,  már  rögtön  az  öklét  emelgette,  de  Bűvös  Futár 
rákiáltott, aztán az öreghez fordult:

– Ne törődj vele, tisztelt öregapám – kérlelte. – Megfizetem a tésztádat.

– Tudod, vendég uram – enyhült meg az öreg –, messzi útról jöttem, s hamar meg kell ennem, 
hogy hazaérhessek meghallgatni a tanítást; nem késhetem el!

– Hová valósi vagy, tisztelt öregapám? – érdeklődött kíváncsian Bűvös Futár. – Kinek a tanítását 
akarod meghallgatni?

– Idevaló vagyok én a tartományba, Csiukung kerületbe, a Két-szenthegy tövébe. Azért jöttem 
csak  a  városba,  hogy egy kis  jóféle  füstölőt  vásároljak,  s  sietnék  vissza,  hogy meghallgassam 
Lonak, a szent embernek a tanítását az örök életről, a halhatatlanságról.



„Ugyan, nem arrafelé van Felhősárkány is?” – gondolta magában Bűvös Futár, s meg is kérdezte:

–  Tisztelt öregapám! Nincsen ott a ti becses falutokban egy bizonyos Felhősárkány nevezetű 
valaki, Kung-szun Seng?

– Ha mást kérdeztél volna, vendég uram – mosolygott elégedetten az öreg –, az biztosan nem 
tudta volna, mert nemigen ismerik ám őt, de én éppen a szomszédja vagyok! Öreg édesanyja él csak 
vele. A mester meg sosincs otthon, mindig felhőháton járkál hol erre, hol arra, s úgy is hívják, hogy 
Kung-szun,  a  Teljes  Tisztaságos.  Most  azonban már a  családi  nevét  is  letette,  csak Tisztaságos 
Barátnak nevezi magát, világi nevén nem is ismeri senki.

– Vascipőt is elszaggathatsz, akkor se találod, s amikor semmit se teszel, egyszer csak meglátod! 
– nevette el magát Bűvös Futár, aztán tovább érdeklődött:

–  Mennyi  az  útja  innét  a  Kétszenthegynek,  tisztelt  öregapám?  Odahaza  van  mostanság  a 
Tisztaságos Barát?

–  Negyvenöt  mérföld  az  útja  csak  innét.  Tisztaságos  Barát  pedig  Lonak,  a  szent  embernek, 
legfőbb tanítványa, el se engedi maga mellől.

Bűvös Futárt, nagy örömében, mondanunk se kell, hogy igen elfogta a mehetnék, s most már ő is 
sürgetni kezdte a boltost, hogy hozza már a tésztát. Most már meg is kapták, az öreggel együtt el is 
fogyasztották, aztán fizettek, s kifelé indultak. Ott még megkérdezte az öregtől, merre van az út a 
Kétszenthegy felé, aztán elbúcsúzott tőle:

–  Menj  csak,  tisztelt  öregapám, előre.  Nekünk még vásárolnunk kell  egy kis  füstölőt,  aztán 
megyünk utánad. – Siettek haza mindketten a fogadójukba, összeszedték holmijukat, felkötötték a 
bűvös képecskéket, s elindultak a Csiukung kerület, a Kétszenthegy felé. Egykettőre megtették a 
negyvenöt  mérföldet  a  bűvös  mesterséggel.  Ott  aztán  a  kerületben  tudakozódni  kezdtek  a 
Kétszenthegy után.

– Keletnek tartsatok – mondták nekik –, csak valami öt mérföldre van ide.

Elindultak  hát  kelet  felé,  s  valóban,  alig  mentek  öt  mérföldet,  meg  is  látták  a  hegyet.  Egy 
favágóval találkoztak útközben.

–  Kedves  bátyám – köszöntötte  tisztelettel  Bűvös Futár  –,  ha szabad kérdeznem, merre van 
lakása a Tisztaságos Barátnak?

– Ha átmentek ezen a hegytorokon – mutatta a favágó –, a végében rátaláltok egy kis kőhídra, ott 
lakik.

Nekivágtak  az  útnak.  A hegytorok  végében  vagy  tíz  szalmatetős  kunyhót  pillantottak  meg, 
alacsony fallal övezve, a fal mellett meg egy kis kőhíd állt. Átmentek rajta, s egy parasztasszonyba 
ütköztek, amint egy kosár gyümölccsel jött arrafelé.

– Asszonynéném – köszöntötte Bűvös Futár –, idehaza van Tisztaságos Barát?

– Ott hátul a házban főzi az elixírt.

– Megdobbant Bűvös Futár szíve az örömtől. Fekete Forgószélhez fordult: Eridj s rejtőzz el a fák 
között – parancsolta neki –, s várd meg, amíg bemegyek s megtalálom. Akkor majd kiáltok neked!

Bűvös Futár  ezzel belépett  a kapun. Három szalmatetős házikó állt  előtte,  nádfüggönnyel  az 



ajtaján. Elköhintette magát. A zajra egy fehér hajú öregasszony jött elő. Bűvös Futár tisztelettel 
köszöntötte s megszólította:

– Ha szabad kérnem, tisztelt öreganyám, szeretnék találkozni Tisztaságos Baráttal.

– Kicsoda uraságod? – kérdezte az öregasszony bizalmatlanul.

– Taj Cung a nevem, Santungból jövök.

– A fiam elment a felhők hátán, nem jött még haza.

–  Régi  barátja  vagyok,  fontos  beszédem  volna  vele  –  erősködött  Bűvös  Futár  okvetlen 
találkoznunk kellene.

– De hát nincs itthon – tartott ki a magáé mellett az öregasszony. – Várd meg, ha beszélni akarsz 
vele.

–  Inkább majd visszajövök – szabadkozott Bűvös Futár, s elbúcsúzott. Ment vissza az erdőbe 
megkeresni Fekete Forgószelet:

–  Most te vagy soron – mondta neki. – Az anyja azt mondta, hogy nincs odahaza, most hát te 
menj oda, s te is kérdezd meg. Ha neked is azt mondja, akkor csapjál nagy lármát, mintha verekedni 
akarnál, de az öregasszonyt meg ne bántsd egy ujjal se! Én majd aztán rád kiáltok, hogy hagyd 
abba.

Fekete Forgószél  előszedte batyujából  két  csatabárdját,  az  övébe tűzte,  odament  a  házhoz,  s 
harsányan elkiáltotta magát:

– Hé, jöjjön ki valaki!

–  Ki az? – kérdezte ijedten az elősiető öregasszony. Igen megrémült, amint meglátta a szemét 
dühösen meregető óriást, s remegve kérdezte:

– Mit óhajtasz, bátyám?

– Én vagyok a liangsani Fekete Forgószél – bömbölte Fekete Forgószél –, bátyáim parancsára 
jöttem, hogy elhívjam Felhősárkányt.  Légy hozzám kegyes,  s hívd őt ki  ide,  mert ha nem akar 
kijönni, hát tüzet gyújtok, s felégetem ezt a koszos viskót, hogy a puszta föld marad csak a helyén! 
No, kifelé, bújj elő! – emelte fel hangját.

– Ne tégy ilyet, derék vitéz! – kérlelte ijedten az öregasszony. – Ez itt nem is Felhősárkány háza,  
őt Tisztaságos Barátnak hívják!

–  Hídd csak elő – harsogta tovább Fekete Forgószél  –,  majd én megismerem azt a  jómadár 
pofáját!

– Elment a felhők hátán – rebegte az anyóka –, nem jött még haza.

Fekete  Forgószél  előrántotta  két  csatabárdját,  s  nekiesett  velük  a  ház  falának.  Az  anyóka 
tartóztatni próbálta, de az óriás ráförmedt:

–  Ha nem hívod elő a fiadat, agyoncsaplak! – azzal már emelte is rá félelmes fegyverét. Az 
öregasszony,  rémületében,  ájultan  terült  el  a  földön.  Egyszer  csak  előrerontott  a  házból 
Felhősárkány, s rákiáltott:



– Mit garázdálkodol itten?

–  Hé, Vasbivaly! – harsant fel a hátuk mögül Bűvös Futár hangja is. – Mit rémíted halálra az  
öreganyót? – azzal odasietett, s felsegítette Felhősárkány anyját. Vasbivaly is eldobta fegyvereit, s 
hangos szóval köszöntötte előkerült barátjukat:

– Ne haragudj, bátyám! – kérlelte. – Nem tehettem egyebet, ha nem akartál előjönni!

Felhősárkány betámogatta  anyját  a  házba,  aztán  behívta  barátait  is.  Leültette  őket  egy tiszta 
szobába, aztán így szólt:

– Hát mégis megtaláltatok!

– Jártam én már itt egyszer Csicsouban, mióta eljöttél – felelte rá Bűvös Futár de nem találtalak 
semerre. Meg kellett azzal elégednem, hogy egy új fivérünket vigyem haza a seregbe. Most pedig, 
mivelhogy  Jókorjött  Eső  bátyánk  elment  Kaotangcsou  ellen,  hogy  megmentse  Kis  Forgószél 
nagyurat, de harc közben Kao Lien, a mandarin, gonosz varázslatával háromszor is legyőzte, nem 
tudott már mást tenni, mint hogy megparancsolta nekünk, hogy keressünk meg téged, s hívjunk 
haza. Csicsouba érvén, megint nem leltük először még a nyomodat se, de aztán egy süteményes 
boltban összeakadtunk egy öregapóval, aki megmutatta az utat. Egy parasztasszony elárulta, hogy 
idehaza vagy, s elixírt főzöl, de az anyád letagadott.  Ezért küldtem ide Fekete Forgószélt,  hogy 
csaljon elő. Ne haragudj, bocsáss meg gorombaságunkért, de Jókorjött Eső vezérnek Kaotangcsou 
alatt egy nap annyi, mint másnak egy év, s igen kér, hogy mihelyt lehet, indulj el velünk, hogy 
beteljesíthessük veled az igazság nagy ügyét!

–  Hát fiatal koromban bizony sokat csatangoltam a folyók és tavak vitézei között – sóhajtotta 
Felhősárkány –, sok derék vitézzel voltam szövetségben. Mióta azonban hazatértem Liangsanból, 
nem cselekedhetem saját lelkem ellen. Édesanyám idős már, nincs, ki támogassa, s mesterem is, Lo, 
a  szent  ember,  itt  marasztott  magánál.  Féltem is,  hogy utánam jöttök  majd  a  várból,  ezért  is  
változtattam nevem Tisztaságos Barátra, hogy elrejtőzhessem. 

–  Jókorjött  Eső  bátyánk  azonban  igen  nagy  veszélyben  forog!  –  kiáltotta  Bűvös  Futár.  – 
Könyörülj meg rajta, gyere el velünk!

– Nem lesz, aki anyámnak gondját viselje – rázta fejét a taoista –, s a mesterem is hogy engedne 
el? Igazán nem mehetek.

Bűvös Futár a végén már leborult előtte, úgy könyörgött. Felhősárkány felsegítette, s hogy végét 
vesse a kérlelésnek,  megígérte,  hogy még beszélnek a dologról.  Ott  marasztalta  mindkettőjüket 
magánál, meg is vendégelte egy kis szerzetesi, böjtös eledellel. Minekutána ettek, Bűvös Futár nagy 
panaszszóval rákezdte megint:

–  Ha nem jössz el, a mandarin elfogja Jókorjött Esőt, s akkor vége a várnak, vége az igazság  
ügyének, amiért harcolunk!

– Hagyd, hogy megkérdezzem legalább mesteremet – adta alább most már Felhősárkány. – Ha ő 
elenged, elmegyek.

– De akkor gyerünk el még ma! – pattant fel Bűvös Futár.

– Engedj még egy éjszakát – kérlelte a házigazda. – Aludjunk rá egyet, holnap majd elmegyünk.

– Jókorjött Esőnek annyi egy nap, mint egy év – vágott közbe Bűvös Futár. – Induljunk el most  
mindjárt.



Mit volt mit tenni, Felhősárkány elindult barátaival a Kétszenthegy felé. Ősz vége volt már, tél 
eleje, rövidültek a napok, megnyúltak az éjszakák, hamar besötétedett. Mire a hegy derekához értek, 
nyugaton már lebukott a vörös napkorong. A fenyőfák sötét árnyékában egy kis ösvény vezetett fel 
a szent Lo kolostorához. „A Bíbor Űr Kolostora” – ez volt ott látható egy vörös lakktáblán aranyos 
betűkkel, a kapu fölött. Megálltak ott az öltözőpavilonban, rendbe szedték ruhájukat, s elindultak 
aztán befelé, a szentély mögé, a Fenyő-daru Pavilonba. Az ajtónál álló két kis tanítvány, látván, 
hogy Felhősárkány jön  befelé  két  emberrel,  bejelentette  őket  a  szent  embernek.  A szent  férfiú 
hamarosan  kiüzent,  hogy  lépjenek  be.  Felhősárkány  bevezette  barátait.  Lo,  a  szent  ember, 
felhőtrónusán  ülve,  éppen  imádkozott.  Felhősárkány tisztelettel  üdvözölte  mesterét,  s  megállott 
meghajolva, szolgálatára készen. Bűvös Futár is leborult a szent ember előtt, csak Fekete Forgószél 
állt meg, a szemét meregetve.

– Honnét jött e két férfiú? – kérdezte a szent ember Felhősárkányt.

–  Beszéltem már neked róluk, tisztelt mesterem – felelte tisztelettel Felhősárkány -, barátaim 
Santungból. Mivelhogy Kaotangcsou mandarinja, Kao Lien, gonosz bűbájosságot művel, bátyám, 
Jókorjött  Eső  vezér,  megparancsolta  testvéreimnek,  hogy jöjjenek  el  értem.  Én  nem mertem a 
magam eszétől elindulni, a te engedelmedet kérném, bölcs mesterem.

– Teljes Tisztaságos! – szólalt meg korholó hangon a szent ember. – Egyszer már megszabadultál 
a tüzes veremből, elsajátítottad az örök élet titkát, miért vágyakozol újból vissza a földi világba?

– Csak egy időre hívnánk el Felhősárkány mestert – borult a földre Bűvös Futár –, ha megtörte 
Kao Lien gonosz hatalmát, visszahoznánk megint.

– Nem tudjátok ti ezt – ingatta fejét a szent ember. – Nem való a világtól elvonultaknak ilyesmi 
dologgal foglalkozni. Térjetek haza magatokban, keressetek máshol segítséget.

Felhősárkány mit tehetett egyebet, fogta két barátját, s elindult velük hazafelé.

– Mit mondott az öreg mester? – kérdezte közben Fekete Forgószél.

– Hát nem hallottad? – botránkozott meg Bűvös Futár.

– Nem értem én azt a madárnyelvet! – rázta a fejét bosszúsan a fekete óriás.

– No hát azt mondta a mester, hogy nem mehet!

–  Hát ezért tettük meg ezt a ménkű hosszú utat – kezdett ordítozni Fekete Forgószél –, ezért 
álltam én ki annyi keserves gyötrelmet útközben, ezért kerestük annyit, s ezért találtuk meg a végén, 
hogy aztán csak egy szellentést érjen az egész? Fel ne indítsátok öregapátokban a természetet, mert 
fél kezemmel ízzé-porrá verem a kobakján azt a szent süvegét, a másik kezemmel meg derékon 
kapom, s lehajítom a vén latort a hegyről!

– A földhöz szögezzem a lábad? – emelte rá a tekintetét Bűvös Futár.

– Ne, ne! – tiltakozott ijedt vigyorral Fekete Forgószél. – Hiszen csak tréfából mondtam!

Visszatértek  Felhősárkány házához,  s  megvacsoráztak.  Azaz  hogy csak  Bűvös  Futár  evett  a 
házigazdával, Fekete Forgószél, nagy haragjában, enni se akart.

– Feküdjünk most le – csillapítgatta Felhősárkány –, holnap reggel megint mesterem elé járulok, 
s megint megkérem szépen. Ha elenged, megyek veletek.



Bűvös Futár csendes jó éjszakát kívánt, azzal fogták a holmijukat, s Fekete Forgószéllel együtt 
bevonult egy másik szobába aludni. Az óriás szemére azonban nem jött álom. Az ötödik őrségváltás 
idején nesztelenül felkelt. Hallotta, amint Bűvös Futár nagy hortyogással édesen alszik.

„Hát ne dühöngjek? – gondolta magában sötéten. – Várbeli vitézek vagyunk, mit könyörgünk itt 
annak a  nyamvadt  szentnek?  Nem állhatom én ezt  tovább – döntötte  el  magában –,  megyek s 
agyonverem a vén latort, akkor aztán nem lesz kit kérdezni, velünk kell hogy jöjjön!”

Elő is kaparászta a sötétben két csatabárdját, nesztelenül megnyitotta az ajtót, s a holdfényben 
elindult fel a hegyre. A kolostor elé érve, zárva találta a kaput, de szerencsére a fal nem volt valami 
magas. Átvetette magát rajta, aztán kinyitotta a kaput, s ment tovább, nagy óvatosan. A Fenyő-daru 
Pavilonhoz érve, meghallotta, hogy odabent valaki hangosan imádkozik. Felmászott az ablakhoz, 
benyomta szép halkan a papírját, hát látja, hogy Lo, a szent ember ül ott a helyén, akárcsak nappal.  
Előtte egy asztalkán két füstölgő gyertya árasztott világot.

„Hát nem agyon kéne verni a vén bitangját?” – mormogta magában dühösen Fekete Forgószél, 
aztán az ajtó felé került, benyomta a fél kezével, úgy, hogy csikorogva kitárult, aztán berontott, s 
csatabárdjával  egy  csapással  kettőbe  hasította  a  szent  ember  fejét  –  menten  el  is  terült 
felhőtrónusán.

– Nicsak! – nevetett fel, amikor meglátta, hogy fehér vér ömlik a szörnyű sebből. – Látni való, 
hogy egészen gyerkőc még ez a lator pap,  nincs benne semmi férfiúság,  hiszen még a vére se 
pirosodott meg! No de most elpusztítottam ezt a gonoszt! Nem fogsz már többet akadékoskodni,  
hogy Felhősárkány nem jöhet velünk! – Azzal sarkon is fordult, s rohant kifelé, de egyszer csak 
útját állta az egyik kis kék ruhás tanítvány:

– Hová szaladsz? – kiáltott rá. – Megölted a mestert!

–  Te  lator  aprószent!  –  förmedt  rá  Fekete  Forgószél.  –  Majd  mindjárt  megkóstolod  te  is  a 
fejszémet! – azzal nekilendült karja, s a gyermeknek legördült a feje.

– No, ezt is eltisztogattam az útból! – nevetett fel, azzal rohant kifelé a kapun, sietett haza. Sietve 
bezárta ott maga után a kaput, s ment a szobájukba. Bűvös Futár még aludt, ő is nesztelenül lefeküdt 
újra, hogy aludjék még egyet.

Mire megvirradt, Felhősárkány felkelt, s reggelit készített vendégeinek.

–  Gyerünk fel még egyszer a kolostorba – javasolta evés közben Bűvös Futár –, kérjük meg 
megint a szent embert, hátha elenged.

Fekete Forgószél az ajkát harapdálta, s csak gúnyosan vigyorgott. Elindultak megint a tegnapi 
úton.  Csakhamar  felérkeztek  a  kolostorba,  s  lám,  a  Felhő-daru  Pavilon  előtt  ott  állt  a  két  kis 
tanítvány.

– Hol a mester? – kérdezte tőlük Felhősárkány.

– Bent ül felhőtrónusán, szent gyakorlatait végzi – felelték a fiúcskák.

Fekete  Forgószél  úgy megdöbbent  ennek  hallatára,  hogy csak  eltátotta  a  száját,  kilógatta  a 
nyelvét, s jó ideig vissza se tudta húzni. Fellebbentették az ajtófüggönyt s beléptek, hát valóban ott  
ült felhőtrónusán a szent ember.

„Csak nem mást vertem agyon tévedésből az éjjel?” – morfondírozott magában a megdöbbent 
Fekete Forgószél.



– Mi járatban vagytok újból ti hárman? – kérdezte a szent ember.

– Azért jöttünk, szent mester – borult le előtte Bűvös Futár –, hogy könyörülj meg rajtunk nagy 
kegyességedben, add meg nekünk, hogy megmenekülhessünk nagy veszedelmünkből!

– Ez a fekete legény kicsoda? – kérdezte tovább a szent ember.

– Esküdt testvérünk, Li Kuj, a Fekete Forgószél.

– Tulajdonképpen nem akartam elengedni Felhősárkányt – mosolyodott el a mester –, de most az 
ő kedvéért mégis beleegyezem, menjen veletek:

Bűvös Futár megindultan mondott köszönetet, s elmondta Fekete Forgószélnek is, mit mondott a 
szent.

„Ez a fickó tudja, hogy meg akartam ölni – háborgott magában a fekete óriás –, és még ilyeneket 
fecseg!” – Lo, a szent ember azonban újra megszólalt:

– Mi volna, ha egy szempillantás alatt Kaotangcsou előtt teremnétek?

Mindhárman nagy hálálkodva mondtak köszönetet.

„Ez  a  szent  ember  még  különb  művészettel  rendelkezik,  mint  az  én  futóművészetem!”  – 
gondolta magában álmélkodva Bűvös Futár.

Lo kiadta a parancsot az egyik fiúcskának, hogy hozzon elő három keszkenőt. 

– Szentatyám kérdezte. tisztelettel Bűvös Futár –, hogy tudsz minket ilyen hamar Kaotangcsouba 
küldeni?

– Jertek csak velem! – állt fel a szent. Kisétáltak vele a kolostorból egy sziklás meredély szélére.  
Ott leterített jobb felől vörös keszkenőt, s megparancsolta Felhősárkánynak:

– Állj rá, Teljes Tisztaságos.

Felhősárkány  rálépett  a  keszkenőre,  a  szent  ember  pedig  egyet  legyintett  ruhája  ujjával,  s 
elkiáltotta magát:

–  Föl!  –  s  a  vörös  keszkenő  vörös  felhővé  változott,  Felhősárkánnyal  a  hátán  felbillent  a 
levegőbe, több mint húszölnyi magasba.

– Állj! – kiáltotta a szent, s a vörös felhő megállott a levegőben mozdulatlanul. Akkor egy kék 
keszkenőt  terített  le,  s  megparancsolta  Bűvös  Futárnak,  hogy álljon  rá,  aztán  őt  is  a  levegőbe 
parancsolta. A két, felhővé változott keszkenő akkora volt csak, mint egy gyékényszőnyeg, de ott 
forogtak a levegőégben. Fekete Forgószél tátott szájjal bámulta a csodát.

A szent ember most egy fehér keszkenőt vett elő, s hívta Fekete Forgószélt is, hogy álljon rá.

– Nem tréfadolog ám ez! – vigyorgott zavartan Fekete Forgószél. – Jókora daganat támadna a 
kobakomon, ha le találnék esni róla!

–  Látod  őket  kettőjüket?  –  nyugtatta  meg  a  szent.  Fekete  Forgószél  végül  is  ráállt  a  fehér 
keszkenőre. A szent elkiáltotta magát:

– Föl!



A fehér kendő abban a szempillantásban fehér felhővé változott, s felrepült vele.

– Ajjaj! – kiáltozott Fekete Forgószél. – Eressz le, nem állok biztosan!

A szent ember intett jobbjával, s a vörös és kék felhő szép csendesen leszállt a helyére. Bűvös 
Futár nagy hálálkodással állt meg a szent jobbja felől, Felhősárkány pedig a bal oldalán,

–  Hugyozhatnékom  van,  szarhatnékom  van!  –  kiabált  le  felülről  Fekete  Forgószél 
kétségbeesetten. – Ha le nem engedtek, hanyatt-homlok leugrom innét!

–  Mi, jámbor remeték, nem bántottunk téged semmivel – szólalt meg a szent ember –, miért 
másztál be mégis éjszaka a falon, s miért estél nekem a fejszéddel? Ha nem lenne birtokomban a 
Tao tudása, megölhettél volna! De megölted az egyik tanítványomat is!

– Nem én voltam! – hazudozott kétségbeesésében Fekete Forgószél. – Nem tévedsz ebben?

– Ugyan csak két tököt hasított ketté a fejszéd – nevetett a szent –, de azért gonosz ember vagy 
te! Hadd szenvedj most egy kicsit!

Azzal intett a kezével, s elkiáltotta magát:

– Eredj!

Nyomban gonosz szél támadt, s Fekete Forgószélt a felhő szélére sodorta, s lám, két oldalról 
hirtelen két sárga kendős, markos szellemszolga ragadta meg. Már csak azt hallotta, hogy süvít a 
szél a füle mellett, s látta, hogy rohannak el alatta végtelen száguldásban a háztetők, a fák. A lába 
alatt  rohant  a  felhő,  száguldott  a  köd,  azt  se  tudta,  milyen  messzire  rohantak  már  vele,  s  úgy 
megrémült, hogy lelke majd elhagyta testét, keze, lába remegett a félelemtől. Hirtelen hangosan 
zengő hang ütötte meg a fülét, s kezével, lábával kalimpálva, lezuhant a levegőégből egyenest a 
csicsoui hatóság épületébe.

Aznap a mandarin,  Ma Si-hung, éppen törvényt  tartott.  Ott  sorakoztak a törvénylátó-csarnok 
előtt a törvényszolgák, a fogdmegek. Igen megrémültek valamennyien, amikor a levegőből közébük 
pottyant a szálas, fekete fickó.

– Fogjátok el! – kiáltotta el magát a mandarin. Rögtön nekiestek hát, s jó erősen megmarkolva,  
cipelték a mandarin elébe.

–  Miféle boszorkánymester vagy te? – rivallt rá szigorúan a mandarin. – Hogy kerültél ide a 
levegőégből?

Fekete Forgószél kegyetlenül összeverte magát a zuhanásban, úgyhogy meg se tudott mukkanni.

– Ez biztosan bűbájos! – döntötte el a mandarin, s kiadta a parancsot, hogy tegyék ártalmatlanná. 
A porkolábok nyomban gúzsba kötötték, s kicipelték a csarnok előtti rétre. Közben már az egyik 
szolgálattevő fogdmeg szerzett  egy nagy tál  kutyavért,  egy másik egy veder  vizeletet,  ürüléket, 
trágyát, s ezt gyorsan a boszorkánymester nyakába zúdították, hogy elvegyék varázshatalmát, úgy, 
hogy szegény Fekete Forgószél feje búbjától a talpáig csatakos lett a szennytől, szeme, szája tele lett 
kutyavérrel, húggyal, ürülékkel.

–  Nem vagyok én boszorkánymester! – jött meg a szava kétségbeesésében. – Lónak, a szent 
embernek vagyok a szolgája! A csicsoubeliek persze mind ismerték a szent embert, tudták róla, 
hogy valóságos,  eleven  halhatatlan,  nem is  merték  hát  a  foglyot  tovább bántani,  hanem vitték 
vissza a mandarin elé.



–  Ez a  szent  Lo – mondta  ijedten  a  mandarinnak az  egyik  tisztviselő  – híres  szent,  eleven 
halhatatlan! Ha ez az ő szolgája, nem büntethetjük meg!

– Olvastam én már töméntelen könyvet – nevetett a mandarin –, ismerem már a hajdan volt s a 
ma lett dolgokat is, de arról még sose hallottam, hogy egy halhatatlannak ilyesféle szolgája lett 
volna! Boszorkánymester ez biztosan. Porkolábok! Verjétek el a fickót!

Lekapták  a  porkolábok  Fekete  Forgószélt  a  tíz  körméről,  s  úgy elpáholták,  hogy  attól  egy 
Buddha is kiszállt volna a világból, két másik meg a nirvánába került volna.

–  Valld be menten, fickó, hogy boszorkánymester vagy – rivallt rá a mandarin –, akkor nem 
verünk tovább!

Mit tehetett mást szegény Fekete Forgószél, megvallotta boszorkánymester voltát. Akkor aztán 
kalodát raktak a nyakába, s bedugták a tömlöcbe, ott is a súlyos bűnösök közé.

– Én vagyok az ügyelő szellemtábornok – kiabálta mérgesen a porkoláboknak –, hogy mertetek 
engem kalodába rakni? Elpusztítom egész Csicsout!

Tudták jól a porkolábok, börtönőrök, micsoda nagyhatalmú szent Lo, el is hitték hát ezt a rabnak.

– De hát ki vagy te? – kérdezték tőle nagy tisztelettel.

–  Én vagyok az a  szellemtábornok – hazudta Fekete Forgószél  –,  aki  éppen a szent  embert 
védelmezte.  Mivel  azonban  vétket  követtem  el,  s  megsértettem  őt,  idevetett  közibétek,  hogy 
megbüntessen vele. Három nap múlva azonban értem jön. Ha pedig nem hoztok nekem bort meg 
húst, hogy magamhoz térhessek, elpusztítalak mindnyájatokat városostul, mindenestül!

Igen megrettentek a porkolábok, börtönőrök, tömlöctartók, s hozták neki a bort,  a pecsenyét. 
Fekete Forgószél, persze, amint látta, hogy megijedtek tőle, csak még jobban tódította, kicifrázta a 
históriát.  Ettől  persze  csak  még  jobban  megijedtek,  meleg  vizet  hoztak  neki,  hogy 
megtisztálkodhassék, meg tiszta ruhát is.

– Ha fogyatkozás lesz a borban vagy a pecsenyében – intette őket szigorúan a vérszemet kapott 
rab –, nagy bajt bocsátok rátok, ha elszálltam innét! – A börtönbeliek alig győzték engesztelni, hogy 
ne szólhasson többet egy szót se.

Közben  Lo,  a  szent  ember,  aki  tudván  tudta  mindezt,  sorra  elmondta  Bűvös  Futárnak,  mi 
történik.  Bűvös  Futár  igen  fájlalta  szomorú  sorsát,  s  kérlelte  a  szentet,  szabadítsa  ki  sanyarú 
helyzetéből.  A szent  ember  ott  marasztotta  éjszakára  Bűvös  Futárt  a  kolostorban,  s  érdeklődni 
kezdett  tőle  a  liangsani  vitézek  felől.  Bűvös  Futár  elmondta  neki,  micsoda  igazságos  bajnok s 
bőkezű vitéz Toronyhordozó vezér s Jókorjött Eső, hogyan végzik be az ég rendelését, amely rájuk 
bízatott, miként tettek esküt arra, hogy nem engedik, hogy bajuk essék a hűséges hivatalnokoknak, a 
hazafiaknak, a kegyes fiaknak és bölcs unokáknak, az igaz férfiaknak, a tiszta asszonyoknak. Igen 
megörvendett a szent ember ezeknek hallatára. Öt napig maradtak még ott a kolostorban. Bűvös 
Futár mindennap esdekelve kérte a szent embert, szabadítsa ki bajából Fekete Forgószélt.

– Ki kellene űznötök az ilyeneket magatok közül, nemhogy magatokkal vinni! – szólt haragosan 
a szent.

–  Nem érted  te  ezt,  szentatyám – szólt  tisztelettel  Bűvös Futár.  –  Igaz  ugyan,  hogy Fekete 
Forgószél csak egy ostoba fickó, aki se illendőséget, se törvényt nem ismer, de van azért neki nem 
egy jó tulajdonsága is. Az első az, hogy bár faragatlan, de egyenes lélek, nem lenne képes semmi 
csalárdságra senkivel szemben se. Aztán nem ért a hízelkedéshez, a megalkuváshoz: halálig hűséges 



s  tántoríthatatlan.  Harmadjára  távol  van  tőle  minden  feslettség,  bujaság,  kapzsiság,  mohóság, 
becstelenség: bátor a harcban, mindig legelöl jár, ezért is szereti őt annyira Jókorjött Eső vezér. 
Őnélküle nem is állhatnék vezéreink elébe.

–  Tudom már – mondta mosolyogva a szent –, hogy ez az ember a felső világban a Mennyei 
Gyilkos  Csillag  volt,  de  felettébb  buzgón  végezvén  munkálkodását  a  földi  halandók  között, 
büntetésből a földre küldetett ölni, pusztítani. Nem lázadhatok az ég ellen, nem pusztíthatom el őt. 
Megleckéztettem már, most aztán visszahívom, s visszaadom őt neked.

Bűvös Futár leborulva mondott köszönetet, a szent ember pedig elkiáltotta. magát:

– Hol vagytok, szolgák?

Süvítő  szél  kerekedett  a  Fenyő-daru  Pavilon  előtt,  s  a  széllel  markos,  sárga  kendős 
szellemszolgák tűntek fel a levegőben. Meghajoltak a szent ember előtt s kérdezték:

– Mit parancsolsz velünk, mesterünk?

– Elvitettem veletek a múltkor Csicsouba azt az embert. Letelt már a büntetése, menjetek el érte, 
s hozzátok vissza, de gyorsan.

Eltűntek a szellemek, s fél óra sem telt belé, lebukfencezett a levegőégből Fekete Forgószél. 
Bűvös Futár odarohant hozzá, talpra segítette, s megkérdezte tőle:

– Hol voltál, öcsém?

– Tiszteletre méltó atyám! – borult a földre Fekete Forgószél, amint meglátta a szent embert. – 
Nem érdemeltem meg jóságodat!

–  Élj mától kezdve jámbor életet – intette őt a szent –, segítsd teljes erőddel Jókorjött Esőt, s 
gonoszság többé ne támadjon szívedben!

–  Atyám vagy te nekem – borult le újra Fekete Forgószél, hogy is merészkednék szavad ellen 
tenni?

– De hol voltál idáig? – kérdezte újból Bűvös Futár.

– Elvitt engem akkor a szél – kezdte mesélni Fekete Forgószél – egyenest Csicsouba. Éppen a 
hatóság épületének tetejére estem. Onnét legurultam, aztán megfogtak. Az a pimasz mandarin azt 
gondolta,  hogy  boszorkánymester  vagyok,  megfogatott,  gúzsba  köttetett,  a  pribékjeivel 
megfürdetett kutyavérben, trágyában, húgyban tetőtől talpig. Aztán elnáspángoltak, hogy csak úgy 
égett belé a fenekem, kalodát raktak a nyakamba, s bedugtak a tömlöcbe.

„Micsoda szellemtábornok vagy te, hogy az égből estél alá?” kérdezték csodálkozva a népek. Én 
aztán azt mondtam nekik, s el is hitték, hogy a szent emberre ügyelő szellemtábornok volnék. csak 
éppen mert vétkeztem ellene, azért kell szenvednem. de két-három nap múlva megint elvitet. Így 
aztán,  habár jól megbotoztak.  de kicsaltam tőlük egy kis bort meg ételt.  Azok a fickók aztán a 
szentatyától  való  féltükben  megfürdettek,  még  tiszta  ruhát  is  adtak.  Éppen  ott  csücsültem 
magamban pecsenye meg bor mellett, amikor a levegőégből egyszer csak elibém toppantak ezek- a 
sárga kendős szellemszolgák, levették a nyakamból a kalodát, megparancsolták, hogy hunyjam be a 
szemem, s egyenest idehoztak.

–  Ilyen  sárga  kendős  szellemszolgája  több  mint  ezer  van  a  mesternek  –  jegyezte  meg 
Felhősárkány.



–  Hát  mért  nem  mondtad  hamarább,  hogy  ő  egy  eleven  Buddha?  –  méltatlankodott  Fekete 
Forgószél. – Nem csináltam volna akkor azt az igaztalanságot, ha tudom! – azzal leborult megint a 
szent előtt.

–  Sok  ideje  vagyunk  már  itt  –  borult  le,  kérlelve  a  szentet  Bűvös  Futár  is.  –  Seregünk 
Kaotangcsouban  igen  nagy bajban  van.  Könyörülj  meg  rajtunk,  szentatyám,  engedd  el  velünk 
Felhősárkányt,  hogy  megmenthessük  Jókorjött  Eső  bátyánkat!  Ha  már  megrontotta  Kao  Lien 
hatalmát, visszatér ő hozzád.

–  Először  nem engedtem volna el  – mondta a  szent  –,  de mert  látom, hogy ti  az  igazságot 
helyezitek  legfelülre,  elengedem.  Egy  szavam  azonban  volna  még  hozzád,  fiam  –  fordult 
Felhősárkányhoz –, vésd jól emlékezetedbe.

Felhősárkány térdre borult, úgy várva a mester tanítását. Mert hát

Hogy megváltsa a sínylődőt, békéjét megadja,
Viszi a tudóst a főnix, szellemek fogatja.

Hogy aztán mit mondott Lo, a szent ember, Felhősárkánynak, azt majd más alkalommal halljátok 
meg.



AZ ÖTVENHARMADIK FEJEZET

amelyben Felhősárkány megrontja a mandarin
varázshatalmát,

Fekete Forgószél pedig kimenti a kútból
Kis Forgószélt

Ott tartottunk, hogy így szólott, Lo, a szent ember, Felhősárkányhoz:

– Amit eddig tanultál, fiam, az annyi, amit az a mandarin, Kao Lien is tud, ezért most átadom 
neked  az  Öt  Mennydörgés  Zenitjének  Igaz  Tanítását,  amivel  megmentheted  Jókorjött  Esőt, 
megoltalmazhatod az országot,  békét  hozhatsz a népre,  betöltheted az ég rendelését.  Édesanyád 
miatt ne aggódj: küldtem hozzá embert, aki gondozza. Te a felső világban a Mennyei Tétlen Csillag 
voltál, azért engedem meg neked, hogy segítségére menj Jókorjött Esőnek. Amit tőlem a Taóról 
tanultál, tartsd meg jól szívedben, ne engedd magad másoktól eltántorítani, ne vétkezz a nagy ügy 
ellen.

Felhősárkány térden állva  átvette  mesterétől  a  titkos  tanítást,  aztán  Bűvös  Futárral  s  Fekete 
Forgószéllel  együtt  búcsút  vett  tőle,  s  elindultak  lefelé  a  hegyről.  Odahaza  előszedte  két 
varázskardját, vassüvegét, taoista ruháját, elbúcsúzott anyjától is, s hárman útnak eredtek.

Mentek már vagy harminc, negyven mérföldet, amikor Bűvös Futár így szólt:

–  Én előremennék, hogy jelentsem jöttödet bátyánknak. Ti csak gyertek tovább gyalog, majd 
jövök elibétek.

– Igen jó lesz – egyezett bele Felhősárkány. – Menj csak előre, bölcs öcsém, tudasd a vezérekkel 
a jó hírt, mi majd sietünk utánad.

–  Te  meg  gondosan  szolgáld  a  mestert  az  úton!  –  fordult  Bűvös  Futár  szigorúan  Fekete 
Forgószélhez. – Ha valami hibát vétesz, nagy baj lesz!

– Hogy is mernék én ővele tiszteletlen lenni? – tiltakozott szepegve Fekete Forgószél. – Hiszen 
neki is akkora hatalma van, akár a szentnek!

Bűvös Futár felkötötte bűvös képecskéit, elmondta a bűvös igéket, s elszáguldott. Felhősárkány 
meg  Fekete  Forgószél  pedig  ment  tovább  az  országúton.  Estére  fogadóhoz  értek,  megszálltak. 
Fekete Forgószél igen félt a szent ember varázshatalmától, ezért nagy buzgósággal szolgálta ki, s 
dehogyis  merte  szabadjára  engedni  indulatait.  Háromnapi  utazás  után  egy  helyhez  értek, 
Vukangcsenbe. Nagy volt a zsibongás, tolongás az utcákon, vásár volt éppen.

– Fáradságos volt ez a kétnapi út – mondta Felhősárkány. –Együnk, igyunk egy keveset, aztán 
menjünk tovább.

–  Jó lesz biz az – egyezett bele Fekete Forgószél. A lóváltó állomás mellett találtak is egy kis 
fogadót, bementek, leültek. Felhősárkány ült az asztalfőre, Fekete Forgószél is letette iszákját, s az 
asztal  végéhez  telepedett.  Italt  hozattak,  aztán  előszedegettek  iszákjukból  egy kis  elemózsiát,  s 
falatozni kezdtek.

– Nincs valami böjtös süteményetek? – kérdezte Felhősárkány a fogadóstól.

–  Mi  csak bort  meg húst  árulunk – mentegetőzött  a  fogadós  –,  de  kint  a  vásárban árulnak 



datolyás kalácsot.

–  Elmegyek  én  és  veszek  –  ugrott  fel  Fekete  Forgószél.  Pénzt  vett  magához,  meg  is  vette 
csakhamar a vásárban a datolyás kalácsot, s már éppen jött volna visszafelé, amikor az út mellett  
nagy kiáltozást hallott:

– Ez aztán az erős ember! – kiáltozták a népek lelkesülten. Közelebb ment, hát látta, hogy nagy 
csődület van egy szálas legény körül, aki nagy, bunkós végű vaspöröllyel dobálózik, azt ujjongják, 
dicsérik annyira. A fickó felkapta a vaspörölyt, s ledobta az utcakőre, de úgy, hogy a kő menten 
ízzé-porrá vált. A tömeg ujjongásba tört ki.

Fekete Forgószél szemügyre vette a legényt: magasabb lehetett még hat lábnál is, tele volt a képe 
ragyával, az orrán végig meg hatalmas vágás. A pöröly lehetett úgy harminc fontos, ha nem több. 
Fekete Forgószél nem állhatta meg, keblébe rejtette a kalácsokat, s megragadta a pörölyt.

– Hej, te fickó! – kiáltott rá a szálas legény. – Hogy mersz a pörölyömhöz nyúlni?

–  Ugyan mit tombol itt a nép ezen a te nyavalyás ügyeskedéseden? – vágott vissza félvállról 
Fekete  Forgószél.  –  A szemem majd  kisült  bele,  ahogy néztem!  Most  nézzétek  meg,  mit  tud 
öregapátok!

– Jól van, odaadom neked – kiáltotta a legény –, de ha nem bírod megmoccantani, akkor kapsz 
egyet a pofádba!

Fekete  Forgószél  felemelte  a  pörölyt,  s  könnyedén,  mintha  csak  egy golyócskával  játszana, 
megpörgette a levegőben, aztán csendesen letette. Még csak ki se pirult, a szíve se járt gyorsabban,  
de még hangosabban se lélegzett. A pöröly gazdája, amint ezt látta, a földre vágta magát előtte, úgy 
kérdezte:

– Nagy neved hallásáért esdeklek, bátyám!

– Hol a lakásod? – kérdezte vissza Fekete Forgószél.

– Itt mindjárt előttünk – felelte a legény, s elvezette a házához. Be volt az ajtó lakatolva, kulccsal 
kinyitotta, s kérte Fekete Forgószélt, fáradjon beljebb, s foglaljon helyet.

A vendég széttekintett: üllő, pöröly, tűzhely, vasfogók, fúrók, szerszámok hevertek mindenfelé.

„Ez biztosan kovács – ötlött az eszébe. – Jó hasznát vennők a várban! Mi lenne, ha meghívnám, 
hogy álljon közénk?” – s oda is fordult házigazdájához:

– Te legény – mondta neki –, mondd meg a neved már, hadd tudjam, ki vagy!

–  Tang Lungnak hívnak – felelte a legény. – Apám Jenanfuban szolgált, mint kovács, az öreg 
Csung  őkegyelme  alatt.  Mikor  aztán  pár  éve  elhalálozott,  mivelhogy  igen  kedveltem  a 
szerencsejátékot, vándorbotot ragadtam, beálltam a folyók és tavak népe közé, itt  verem most a 
vasat, abból élek. A lándzsavívás, fütykösforgatás a csontom velejében van, annyira értek hozzá. 
Aztán, mivelhogy tele vagyok ragyával, úgy neveznek csak a népek, hogy Aranypénzes Leopárd. 
De megtudhatnám a te nagy hírű neved is? – kérdezte vissza.

– Én bizony a liangsani vitézek közül való Li Kuj vagyok, a Fekete Forgószél – felelte Fekete 
Forgószél nagy büszkén. Aranypénzes Leopárd a neve hallatára leborult előtte:

–  Sokat  hallottam már  rettegett  híredet  –  kiáltotta.  –  Ki  gondolta  volna,  hogy egyszer  még 



találkozom veled?

– Ugyan mikor fogsz te itt hírt, nevet szerezni magadnak? – kérdezte tőle Fekete Forgószél. – 
Nem lenne jobb, ha eljönnél velem a liangsani várba? Menten megtennénk vezérnek!

– Ha nem vetsz meg, bátyám – hajolt meg Aranypénzes Leopárd – s elviszel magaddal, követem 
ostorod, tartom kengyeledet.

Azzal leborult előtte, s bátyjának fogadta, Fekete Forgószél pedig öccsének ismerte el.

–  Nincs énnekem se családom, se inasom – tette hozzá aztán –, jer velem, bátyám, a vásárba,  
hadd igyunk egyet a szövetségünkre. Itt hálhatsz nálam az este, holnap akár indulhatunk is.

– Van itt velem egy szentatya is a fogadóban – vallotta be Fekete Forgószél –, s vár engem, hogy 
megvigyem neki a datolyás kalácsot, amit kért. Tovább már nem is késlekedhetek vele, mert még 
ma indulunk tovább.

– Miért olyan sürgetős a dolgotok?

–  Nem tudod  te  azt!  –  legyintett  fölényesen  Fekete  Forgószél.  Jókorjött  Eső  bátyánk  nagy 
harcban  van  most  Kaotangcsou  alatt,  s  csak  ezt  a  szentatyát  várja  már,  hogy  hozzásegítse  a 
győzelemhez.

– Ki ez a szentatya? – kíváncsiskodott Aranypénzes. 

– Ne kérdezősködj már annyit – torkolta le társa hanem szedd össze a cókmókodat, s gyerünk!

Aranypénzes  Leopárd  nagy  sebtében  batyuba  rakta  útiholmiját,  pénzét,  fejébe  csapta 
nemezkalapját,  felkötötte  kardját-,  felragadta lándzsáját,  s  a  többi  holmiját  odahagyván, elindult 
újdonsült bátyjával a fogadóba, Felhősárkányhoz.

–  Hol jártál ilyen sokáig? – förmedt rá Felhősárkány Fekete Forgószélre nagy haraggal. – Ha 
még egyszer ennyit késlekedsz, bizony visszafordulok!

Fekete  Forgószél  nem mert  visszafeleselni,  hanem bemutatta  neki  Aranypénzes  Leopárdot,  s 
elbeszélte,  hogy  kötöttek  egymással  szövetséget.  Felhősárkány  is  igen  megörült  a  kovácsnak. 
Fekete Forgószél ezután végre előszedte a datolyás kalácsokat is a kebeléből, s hítta a fogadóst, 
hogy  hozzon  még  innivalót.  Megittak  még  egypár  csészével,  megették  a  datolyás  kalácsot, 
kifizették a fogadóst, s útnak indultak tovább Kaotangcsou felé. Mentek nagy sebesen, s még aznap 
találkoztak is útközben Bűvös Futárral, amint jött elébük.

– Hogy áll a harc? – kérdezte sietve Felhősárkány.

– Kao Lien mandarin felépült nyílsebéből – felelte borúsan Bűvös Futár –, s nap nap után támad, 
csatára hív ki bennünket. Bátyánk csak védekezik, nem mer kivonulni ellene, egyre téged vár, hogy 
mikor jössz már.

–  No,  majd  segítünk  rajta  –  mondta  vidáman  Felhősárkány.  Fekete  Forgószél  bemutatta 
Aranypénzes  Leopárdot  Bűvös  Futárnak,  s  elmondta  hogyan  ismerkedtek  össze.  Négyesben 
folytatták  most  már  az  utat.  Vagy öt  mérföldnyire  lehettek  még  a  tábortól,  amikor  Vitézekkel 
Versengő s Kis Herceg jöttek elébük egy század lovassal. Lóra ültek ők is, úgy vágtattak a táborba.  
Jókorjött  Eső s Cselcsillag járult  elébük, s miután üdvözölték egymást,  és megkínálták őket az 
utasembereknek járó csésze borral, bevonultak mindnyájan a vezéri sátorba. Összegyülekeztek ott 
már az összes vezérek, hogy megünnepeljék a nagy eseményt, megérkezésüket. Fekete Forgószél 



bemutatta Aranypénzes Leopárdot a többi vezérnek, aztán lakomához ültek.

Másnap a vezéri sátorban Jókorjött Eső, Cselcsillag s Felhősárkány megtanácskozták, hogy s 
miként tudnák megtörni Kao Lien bűbájos hatalmát.

– Adjátok ki a parancsot, hogy szedjék fel a sátrakat – mondotta Felhősárkány. – Nézzük meg, 
mit csinál az ellenség: nekem már megvan a tervem!

Fel is szedelőzködött azon nyomban az egész sereg, s mentek előre egész a városig, s annak 
közelében táboroztak le  újból.  Az ötödik őrség idejére megfőzték a  reggelit,  s  a  katonák mind 
páncélba öltöztek. Jókorjött Eső, Cselcsillag s Felhősárkány a sereg élére lovagolt, meglendültek a 
zászlók, megszólaltak a dobok, felharsant a harci kiáltás, megverték a gongokat, s elindult a sereg a 
város ellen.

Amint már elbeszéltük,  Kao Lien mandarin a városban felépült  volt  már nyíl  ütötte sebéből. 
Mivel kémei jelentették még az éjjel, hogy Jókorjött Eső serege mozgolódik, s megint a város alá 
vonul,  hajnalban hamar páncélt  öltött,  s  kinyittatván a  városkaput,  kivágtatott  a  városból,  hogy 
fogadja az ellenséget. Nagy zászlólengés, dobdübörgés közepette közeledett egymáshoz a két sereg, 
s felfejlődtek csatarendbe. Szóltak a tarkára festett krokodilbőr dobok, lengtek-lobogtak a színes, 
hímzett  zászlók.  Jókorjött  Eső megnyitván a  csatasort,  előszólított  tíz  jó lovast,  s  vadlúdszárny 
alakban  helyezte  el  őket  kétoldalt.  Bal  felől  sorakozott  Kis  Generális,  Mennydörgés  Tüze, 
Szépszakáll  Mester.  Felhőcsapó  Aranyszárny  s  Kis  Herceg,  jobb  felől  meg  másik  öt  vezér: 
Párduckoponya,  Ványadt  Védisten,  Tüzesszemű Oroszlán,  Vasfurulyás  Halhatatlan  s  Vitézekkel 
Versengő. Középen ült lován a három fővezér, ki is lovagoltak mindhárman a sereg elé. Az ellenség 
seregében is megdördültek a rézdobok, s a sereg élére kivágtatott a harci zászlók közül maga Kao 
Lien, húsz-harminc tisztjével. A sereg előtt aztán a mandarin megállította lovát, s elkiáltotta magát 
messzehangzó, éles hangon:

– Hej, ti vízibetyárok, mezei bitangok! Álljon ki viadalra amelyiknek van mersze. Hadd lássuk, 
ki győzi le a másikat! Nem vitéz az, aki megfut!

–  Ki vágtat  elébe? Ki csapja le  ennek a latornak a fejét?  – kiáltott  Jókorjött  Eső is.  S lám, 
előrontott  Kis  Generális,  táncoltatva  lovát,  pörgetvén  lándzsáját,  neki  az  ellenséges  sereg 
közepének.

– Melyikőtök keríti kézre ezt a bitangot? – fordult Kao Lien a tisztjeihez. Tisztjei csapatából, ím, 
elővágtatott egy: Hszie Jüan-huj. Villogott kezében két kardja, úgy vágtatott ki a sorból vad lován, 
neki Kis Generálisnak, hogy felvegye véle a harcot. Összecsaptak jó néhányszor egymással ott a 
hadsor  előtt,  s  Kis  Generális  egyszer  csak  megfordította  lovát,  s  vágtatott  visszafelé,  tulajdon 
seregéhez.  Hszie  Jüan-huj  is  nekieredt  lovával,  s  két  kardját  forgatva,  teljes  erővel  a  nyomába 
indult,  de  Kis  Generális  hirtelen  megállott,  kézbe  kapta  íját,  nyílvesszőt  vett  elő,  megfordult 
nyergében, s ellenfele a nyíltól találva, lebukott lováról. Nagy riadalom támadt mind a két seregben.

Megdühödött erre a mandarin erősen. Kapta, fogta gyorsan nyerge kápájáról állatos rézpajzsát, s 
ráütött kardjával. Háromszor vert rája, s ím, bűvös seregéből nagy porfelleg szállt fel, fel a magas 
égre, hogy sötét lett az ég, homályos lett a föld, a nap fénye se látszott. A nagy porfelhőből szörnyű 
üvöltéssel farkasok, tigrisek, párducok és kígyók, mérges fenevadak gomolyogtak elő. Jókorjött Eső 
serege már meg is szaladt volna, amikor Felhősárkány, lova hátán, gyorsan előrántotta fenyőrajzos, 
régi-régi kardját, s az ellenség seregére szögezvén, bűvigéket mondott. S lám, aranyszín fénysugár 
lövellt elő, és a csudálatos szörnyek cafatokra szaggatva hullottak alá a bűvös porfellegből a két 
sereg közé. Nézte ezt a sereg, és ekkor látta meg, hogy a csodaszörnyek csak papírból voltak. Elült 
a  porfelleg  is,  nem támadt  fel  többet.  Jókorjött  Eső  ennek  láttán  felemelte  lovaglókorbácsát,  s 
előremutatott;  rohamra  indult  a  sereg,  futott  az  ellenség,  paripái  elvágódtak,  zászlói,  dobjai 



összekeveredtek.  Kao Lien  nagy sebesen menekült  vissza  a  város  falai  mögé  bűvös  seregével. 
Jókorjött Eső egészen a város faláig üldözte, de az ellenség gyorsan bezárta a kaput, felvonta a 
felvonóhidat, s ágyúgolyók, kövek záporát zúdította a támadó seregre. Jókorjött Eső megverette a 
gongokat,  s  visszavonta  seregét,  nagy  győzelmet  aratván.  A táborban,  a  vezéri  sátorban  aztán 
köszönte Felhősárkány mesternek bűbájosságát, s megjutalmazta seregeit.

Másnap négyfelől körülvette a várost seregeivel, s teljes erőből támadást indított.

–  Tegnap este ugyan elvesztették seregük jó felét – mondta Felhősárkány Jókorjött Esőnek s 
Cselcsillagnak  –,  de  a  háromszáz  bűvös  vitézt  láttam,  hogy visszamenekült  a  városba.  Ha ma 
megszorongatjuk őket, az éjjel biztosan megrohanják loppal táborunkat! Vonuljunk hát vissza ma 
estére, s ha már besötétedik, álljunk lesbe négyfelől táborunk körül. Hagyjuk a tábort üresen, s ha 
mennydörgést hallotok, s tüzet láttok felcsapni a táborból, akkor egyszerre induljatok rohamra.

Ki is adták a parancsot a seregeknek. Folyt az ostrom a juh órájáig, de aztán visszavonult a sereg 
mind a négy oldalról, s nagy sípszó, zeneszó mellett mulatás kezdődött a táborban. Amikor aztán 
besötétedett, a vezérek csendesen szétoszlottak seregeikkel, s lesbe álltak négyfelől a tábor körül.

Jókorjött  Eső,  Cselcsillag,  Felhősárkány,  Kis  Generális,  Mennydörgés  Tüze,  Kis  Herceg  s 
Vitézekkel Versengő ott álltak egy dombtetőn; várták az ellenséget. S valóban, Kao Lien mandarin 
összeszedte háromszáz bűvös vitézét. Vastököt viselt a hátán mindegyik, abban kénköves salétrom 
rejtőzött,  veszedelmes  tűziszer.  Görbe  karddal  s  vaskorbáccsal  voltak  ezenkívül  felszerelve,  s 
nádsípot tartott a szájában mindegyik. A második őrség ideje körül megnyitották a város kapuját, 
leengedték a felvonóhidat, s kivonult rajta Kao Lien, nyomában háromszáz bűvös vitézével s vagy 
harminc lovassal. Siettek az ellenség tábora felé. A tábor közelébe érvén, Kao Lien, lova hátán, 
bájolást csinált, amitől sűrű fekete felleg csapott fel az égnek, vad szél támadt, kavicsokat, köveket 
zúdított a táborra, megremegett a föld is a nagy viharban. A háromszáz bűvös vitéz pedig elővette 
tűzszerszámát, kicsiholtak a vastökök nyílásánál, s megfújva egyszerre visító nádsípjaikat, a fekete 
felhőben  tűzfényt  árasztó  testtel,  fennen  villogtatva  fegyvereiket,  a  tábornak  rontottak.  Fent  a 
dombon azonban Felhősárkány is varázslatot csinált, s ím, morajló mennydörgés hallatszott a magas 
égből. A bűvös vitézek már visszavonultak volna nagy hirtelen, amikor azt látták, hogy tűz csap fel 
a táborban, vakító fénye száll szerteszét, vöröslik tőle minden, s nincs már útjuk semerre visszafelé. 
A körös-körül lesben álló seregek egyszerre előtörtek, körülvették a tábort, ők jól láttak a sötétből, s 
egy se menekült meg a bűvös vitézek közül, levágták ott helyben valamennyit. Kao Lien, harminc 
lovasával, menekült,  ahogy csak bírt.  Párduckoponya eredt a nyomába seregével. Már majdnem 
beérte, amikor Kao Lien bejutott a városkapun, s lélekszakadva parancsolta meg, hogy vonják fel 
nyomban a felvonóhidat. A harminc lovas közül azonban csak nyolc vagy kilenc ért be a városba, a 
többit Párduckoponya serege foglyul ejtette. Kao Lien halálos rémületben adta ki a parancsot, hogy 
szólítsák fegyverbe a város egész népét a falak védelmére. Jókorjött Eső s Párduckoponya közben 
az összes foglyokat megölette.

Másnap Jókorjött Eső még szorosabb gyűrűt vont seregeivel a város köré.

–  Hosszú  éveken  át  tanulmányoztam  én  a  bűbájosságot  –  töprenkedett  magában  Kao  Lien 
kétségbeesetten –, hogy is gondoltam volna, hogy egyszer még túltesznek rajtam! Mit tehetek most 
már?  –  Mit  volt  mit  tennie,  csak  azt  tudta  kieszelni,  hogy  segítségért  küld  a  szomszéd 
tartományokba. Írt is gyorsan két levelet, egyet Tungcsangba, egyet meg Koucsouba:

–  Egyik sincs olyan messze innét – reménykedett magában –, meg aztán ezt a két mandarint 
bátyám neveztette ki, hát itt lehetnek hamarosan nagy felmentő sereggel! – Meg is bízta két tisztjét 
a  levelek  elvitelével.  Azok  embereket  vettek  maguk  mellé,  s  kinyittatván  a  nyugati  kaput, 
keresztülvágták magukat az ellenséges seregen.



A sereg már üldözőbe akarta venni őket, de Cselcsillag kiadta a parancsot:

– Hagyjátok futni őket! Az ő tervükből megcsináljuk a miénket!

– Hogyan gondolod ezt, mesterem? – kérdezte álmélkodva Jókorjött Eső.

– A seregük igen megfogyatkozott már – mosolygott Cselcsillag –, azért küldtek segítségért. Mi 
pedig most beöltöztetünk két csapatot felmentő seregnek, s az úton nagy álharcot rendezünk velük. 
Kao  Lien  biztosan  megnyitja  a  kapukat  a  segítségnek,  mi  meg  felhasználjuk  az  alkalmat,  s 
bevesszük a várost. Ha aztán sarokba szorítottuk őkelmét, akkor már a kezünkbe is kerül!

Igen  megörvendett  Jókorjött  Eső  az  ármányos  tervnek,  s  küldte  is  rögtön  Bűvös  Futárt 
Liangsanba, hogy indítsanak útnak két sereget, mintha azok volnának a felmentő seregek.

Kao Lien ezenközben a város terein rengeteg tűzifát, szalmát halmoztatott fel, s minden éjjel 
nagy tüzekkel adott jelet, s a falakról meg folyton vigyáztatta, jönnek-e már a felmentő seregek. 
Elmúlott  pár  nap,  s  az  őrség  azt  vette  észre,  hogy  Jókorjött  Eső  hadában  nagy  kavarodás, 
mozgolódás van, pedig a várbeliek nem is támadták meg őket. Jelentette ezt rögtön a mandarinnak. 
Kao Lien gyorsan magára kapta páncélját, s sietett fel a városfalra, s lám, két nagy sereg közeledett 
kétfelől, a lovak felverte por a napot is elhomályosította, harci kiáltásaik az egekig harsogtak, s 
rontottak előre ellenállhatatlanul. A várat körülvevő ostromló sereg meg futott szerteszéjjel  esze 
nélkül.  A mandarin  azt  hitte,  hogy  megjöttek  a  felmentő  seregek;  felsorakoztatta  hát  gyorsan 
maradék seregét, kinyittatta a városkaput, s rátámadt ő is az ellenségre.

Amint azonban Jókorjött  Eső serege elé érkezett,  látta,  hogyan menekül maga a fővezér Kis 
Generálissal s Mennydörgés Tüzével az egyik kis ösvényen. Hamar a nyomukba indult seregével, s 
eszeveszett vágtatásban volt már, amikor a hegyoldalról ágyúsortűz morajlott fülébe. Gyanú ébredt 
erre  szívében,  s  megfordította  lovát  és  seregét,  hogy  visszavonuljon,  de  ekkor  meg  gongszó 
dübörgött  fel  kétfelől,  s  balról  Kis  Herceg,  jobbról  meg Vitézekkel  Versengő rontott  neki  öt-öt 
század lovassal. Az elkeseredett harcban csakhamar elhullott a mandarin seregének jó része. Amikor 
pedig  ő  maga  végre  kiverekedte  magát  a  harc  sűrűjéből,  s  a  város  felé  fordította  lovát,  hogy 
hazameneküljön, végtelen megdöbbenésére a falakon mindenütt a liangsaniak zászlóit pillantotta 
meg.

Felemelte a szemét, s körülnézett még egyszer: a remélt felmentő sereg nem volt sehol, csak 
saját vert seregének romjait látta maga körül. Nagy szorultságában nekivágott velük egy kis hegyi 
ösvénynek, hogy arra meneküljenek. Alig mentek azonban vagy tíz mérföldet, amikor a hegy mögül 
egy lovas sereg bukkant elő, Ványadt Védistennel az élén, s az útjukat állta.

–  Vártunk ám már titeket! – süvített Ványadt Védisten kegyetlen hangja. – No, szálljatok le a 
lóról, hadd kötünk gúzsba benneteket!

Kao Lien megfordította seregét, hogy meneküljön, de már háta mögött is egy újabb csapat állta 
útját  Szépszakáll  Mester  vezetésével.  Elvágták  a  menekülés  útját  mindenfelől.  Kao  Lien 
kétségbeesésében leugrott lováról, s gyalog nekivágott oldalt a hegynek. Az ellenség, ennek láttán, 
szintén a hegyoldalnak lódult mindenfelől. A mandarin, nagy ijedtében, bűvös igéket mormolt, s 
elkiáltotta magát:

– Föl! – s lám, egyszerre egy fekete felhőn termett, azon ülve száguldott sebesen felfelé. Már-
már egy magasságban járt a hegy tetejével, amikor a hegy lejtőjén Felhősárkány fordult be. Amint 
meglátta a levegőben a gonosz mandarint, gyorsan meglendítette felé varázskardját, s bűvös igéket 
kiáltott ő is. S ahogy rámutatott kardjával, Kao Lien egyszerre lebukfencezett a levegőből. Éppen 
Szárnyas Tigris elé hullott, aki lándzsája hatalmas pengéjével egy csapással kettőbe vágta.



Szárnyas Tigris felragadta a megölt ellenség fejét, s elindult a sereg lefelé a hegyről. Hírnököt is 
menesztettek  rögtön a  fővezérhez.  Jókorjött  Eső,  mihelyt  megtudta,  hogy megölték  Kao Lient, 
bevonult Kaotangcsou városába egész seregével. Mindenekelőtt pedig kiadta a parancsot vitézeinek, 
hogy a népet semmiben bántani ne merjék, s rögtön hirdetményeket is akasztatott ki az utcákon, 
tudtára  adván  ezt  a  város  lakosságának.  Első  útja  a  tömlöcbe  vezetett,  hogy  Kis  Forgószélt 
kiszabadítsa. A porkolábok, börtönőrök, pribékek mind szétszaladtak már, csak valami negyven-
ötven rabot találtak ott. Azoknak rögtön leverték a láncait, kiszabadították őket kalodáikból, de Kis 
Forgószélt nem találták köztük sehol. Jókorjött Eső nagy bánatba esett. Az egyik zárkában ugyan 
megtalálták  Csaj  Huang-cseng  háza  népét,  egy  másikban  pedig  magának  Kis  Forgószélnek  a 
családtagjait, akiket szintén idehoztak Cangcsouból, csak a harcok közepette még elő se vették őket. 
Kis Forgószélnek azonban nyoma veszett.

Cselcsillag kiadta a parancsot, hogy szedjék össze a városban szerteszét szaladt börtönőröket, 
tömlöctartókat, pribékeket, s vallassák ki. Valóban akadt is köztük egy, aki nyomra vezette őket:

–  Porkoláb voltam a börtönben – vallotta –, Lin Zsen a nevem. A mandarin engem bízott meg 
azzal  hogy  őrizzem  Kis  Forgószelet,  s  nagyon  a  lelkemre  kötötte,  hogy  vigyázzak,  nehogy 
megszökhessék. Meghagyta azt is, hogy ha bármi történik, tegyem el láb alól. Három nappal ezelőtt 
aztán kiadta a parancsot, hogy hozzuk elő a börtönből, s végezzük ki. Én azonban láttam a rabon, 
hogy milyen derék vitéz, megesett rajta a szívem, s azt füllentettem, hogy nagyon beteg már, úgyis 
a végét járja. Később aztán, mikor újra sürgetni kezdett, hogy mi van vele, azt jelentettem, hogy 
meghalt. Mivel akkor éppen dúlt a harc, nem ért rá a mandarin törődni vele, én meg féltem, hátha 
még elküld valakit,  hogy megszemlélje, s rájönnek a vétkemre, ezért kivittem tegnap hátra egy, 
kiszáradt kútba, s levévén róla a kalodát, oda rejtettem el. Hogy aztán él-e, hal-e még, azt bizony 
nem tudom.

Jókorjött Eső ezek hallatára rögtön megparancsolta Lin Zsennek, hogy vezesse őket oda. Ott 
tátongott a kiszáradt kút a börtön háta mögött,  de ahogy belenéztek, csak a sötét üreg tátongott  
eléjük, azt se látták, milyen mély lehet. Kiáltoztak lefelé, de nem felelt senki. Kötelet eresztettek le 
aztán, s kiderült, hogy nyolc-kilenc öl mély lehet.

– Biztosan meg is halt már szegény Kis Forgószél! – csordult ki a könnye is bánatában Jókorjött 
Esőnek, Cselcsillag azonban közbevágott:

– Ne emészd magad, vezér. Vállalkozik-e valaki rá, hogy lemegy és körülnéz, hogy ott van-e?

Még szinte el sem hangzottak szavai, amikor előugrott Fekete Forgószél, s elkiáltotta magát:

– Lemegyek én!

–  Ez lesz a legjobb! – kiáltotta Jókorjött Eső. – Te kísérted őt ide is, illendő, hogy leszolgáld 
vétkedet!

–  Én  nem félek  lemenni  –  vigyorodott  el  Fekete  Forgószél  –,  csak  aztán  el  ne  vágjátok  a 
kötelemet!

–  Ej, de ravaszdi fickó vagy! – feddte meg Cselcsillag. Aztán előhozatott egy nagy bambusz-
rácsot, kalickafélét eszkábáltatott belőle, s hosszú kötelet köttetett hozzá. Fekete Forgószél közben 
anyaszült meztelenre vetkőzött, fogta két fejszéjét, s beült velük a kalickába, leengedték a kútba. A 
kötélre közben csengőt is aggattak. Amikor lassan leért a fenékre, Fekete Forgószél kimászott a 
kalickából, s elkezdett tapogatózni a kút fenekén. Egy rakásba botlott a keze; megtapogatta, hát egy 
halom redves csont volt.

– Te jó apám, anyám! – fohászkodott fel. – Micsoda ocsmányságok vannak itt!



Tapogatózott tovább. Másfelé meg olyan nyirkos, síkos volt a kútfenék, hogy meg sem tudott 
állni.  Berakta hát  két  fejszéjét  a  kalickába,  s  négykézláb folytatta  a tapogatózást.  Egyszer  csak 
embert ért a keze; ott kuporgott valaki a vizes verem mélyén.

– Csaj nagyúr! – kiáltotta el magát Fekete Forgószél, de az emberalak meg se mozdult. Ahogy 
azonban végigtapogatta a kezével, érezte mégis, hogy igen-igen halkan motyog valamit.

–  Hála az égnek, a földnek! – ujjongott fel a fekete óriás. – Még van remény, hogy megment-
hetjük! – Gyorsan visszamászott a kalickába, s megrántotta a kötelet. Nagy sebesen fel is húzták, de 
amikor látták, hogy csak egyedül jön fel, rögtön nekiestek, hogy mondja el, mit talált.

– Eredj le akkor még egyszer – parancsolta Jókorjött Eső, miután Fekete Forgószél beszámolt az 
eredményről –, s előbb Kis Forgószélt tedd be a kalickába, s küldd fel, aztán majd felhúzunk téged 
is.

–  Tudod,  bátyám  –  vakargatta  a  fejét  Fekete  Forgószél  –,  kétszer  már  megjártam  az  úton 
Csicsouba, harmadszor már nem szeretnék pórul járni!

– Eredj csak le gyorsan! – nevetett a fővezér. – Ugyan minek járatnánk veled a bolondját?

Beült  hát  Fekete  Forgószél  megint  a  kalickába,  s  leengedték  újból  a  kútba.  A fenékre  érve, 
kimászott belőle, szép gyöngéden beemelte Kis Forgószélt, s megrándította a kötelet. A fentlevők 
nagy sebesen felhúzták,  s igen megörült  mindenki, amint meglátták elveszettnek hitt  barátjukat. 
Jókorjött Eső, látván, hogy Kis Forgószélnek behasadt a feje, a homlokán is zúzódás, a combjain is 
látszanak még a botozás nyomai, és hogy a szemét alig nyitotta ki, máris újra lehunyta, mélységesen 
elszomorodott látásán, s rögtön orvosokat hívatott, hogy vegyék gondjaikba:

Fekete  Forgószél  éktelen bömbölésbe kezdett  a  kút  fenekén.  A vezér  ennek hallatára  rögtön 
megparancsolta, hogy eresszék le érte a kalickát, s húzzák fel.

– Hát ti aztán derék emberek vagytok! – robbant ki méltatlankodva Fekete Forgószél, alighogy 
megjelent a kútnyílásban. – Le se engedtétek volna a kalickát, hogy engem kihúzzatok! 

– Ne haragudj – kérlelte Jókorjött Eső. – Annyira el voltunk foglalva Kis Forgószél ápolásával, 
hogy majdnem megfeledkeztünk rólad.

Ezután kiadta a parancsot, hogy Kis Forgószélt tegyék kocsira, ahol békében kialhatja magát, a 
két  családhoz  tartozókat,  a  háznépet  és  vagyonukat  pedig  szekerekre  rakatta,  s  rábízta  Fekete 
Forgószélre és Szárnyas Tigrisre,  hogy kísérjék őket fel  a várba.  Kao Liennek meg egész háza 
népét,  asszonyt,  gyereket,  szabadot,  szolgát  a  piactéren  lefejeztette,  Lin  Zsent  pedig  dúsan 
megjutalmazta.  Elszállíttatta  Kaotangcsouból  mindazt,  amit  csak  a  hatóság  raktáraiban  talált 
gabonát, selymet, pénzt, s elvitte Kao Lien vagyonát is.

Visszatért maga az egész had is a liangsani várba. Amerre azonban elhaladtak, a lakosságot sehol 
sem  bántották.  Pár  nap  múlva  haza  is  érkeztek.  Kis  Forgószél,  aki  lábadozni  kezdett  már 
betegségéből,  megindultan  mondott  köszönetet  Toronyhordozó  vezérnek  s  Jókorjött  Esőnek 
megmentéséért. Toronyhordozó vezér meghívta őt magukhoz a felső várba, lakjék velük, s külön 
házat építtetett a családjának is.

Azt már nem is beszélem el, hogy örvendtek meg, a vezérek valamennyien a nagy diadalon, de 
meg azon is,  hogy két  új  vezérrel,  Kis  Forgószéllel  s  Aranypénzes  Leopárddal  gyarapodtak,  s 
mekkora lakomát rendeztek ennek örömére, Azt beszélem el inkább, hogy Tungcsang és Koucsou 
mandarinja csakhamar hírét vette Kaotangcsou elestének s Kao Lien pusztulásának. Mit tehettek 
egyebet, hamar jelentést írtak, s küldték a fővárosba, a császári udvarba. Megérkeztek csakhamar a 



Keleti Fővárosba a Kaotangcsouból elmenekültek is, s jelentették a történteket. Megtudta hát Kao 
marsall,  hogy megölték az öccsét.  Másnap hajnalban az ötödik őrségváltáskor már ott  is  volt  a 
Vízóra Teremben s várta a többi kihallgatásra jelentkezővel együtt a Csingjang torony harangszavát, 
amely a császár érkezését jelezte. A mandarinok, hivatali ruházatukban, ott sorakoztak a császári 
trón lépcsői előtt, a császár jöttét várva. Az ötödik őrség harmadik percében aztán Tao Csün császár 
fellépett  trónjára.  Hármat  pattant  a  felséges  ostor,  s  két  sorba  sorakoztak  a  polgári  s  hadi 
méltóságok. Az Ég Fia helyet foglalt trónján, az udvarnagy pedig elkiáltotta magát:

– Akinek dolga van, lépjen elő a sorból, s adja elő kérését, akinek pedig már nincsen, az hagyja 
el a kihallgatást!

Előlépett a sorból Kao marsall, s nagy alázatossággal adta elő a császárnak kérését: 

– Cicsou tartományban, a liangsani mocsárban, mostanság Csao Kaj és Szung Csiang, a latrok 
vezérei, nagy gonoszságokat mívelnek: városokat rohannak meg, császári raktárakat, kincstárakat 
fosztogatnak, s elvetemült cinkosaikkal bandába verődvén, öldösik a mandarinokat s a katonákat. 
Feldúlták már Csiangcsout és Vuvejcsünt. Nemrégiben pedig kiirtották Kaotangcsou mandarinját és 
háza népét, s a városban található állami vagyont egy szálig elhurcolták. Ezen való nagy aggodalom 
tölti el hűséges alattvalóid szívét.  Hanem csapunk rájuk idejekorán, s nem irtjuk ki őket a föld 
színéről, még megsokasodnak s megerősödnek, s akkor aztán már nem tudjuk megzabolázni őket. 
Leborulva esedezem felséged döntéséért.

Nagy megdöbbenéssel hallgatta az Ég Fia ezeket a szavakat, s menten kiadta felséges parancsát, 
megbízván  Kao  marsallt,  hogy  toborozzon  sereget,  szedjen  össze  vezéreket  a  rablók 
összefogdosására és kiirtására, hogy tisztára söpörtessék és lecsöndesíttessék a mocsár vidéke, s 
írmagját se hagyják meg a bitangoknak.

– Vélekedésem szerint – borult le újra Kao marsall a császár színe előtt – szükségtelen valami 
nagy haddal indulni ezek ellen a mezei betyárok ellen. Alattvalód kezeskedik saját személyében, 
hogy egy vitéz vezérrel is meg tudja semmisíteni a lázadókat.

– Ha meg tudod nevezni azt az illetőt – mondta az Ég Fia –, aki ezt a vállalkozást sikerre tudja 
vinni, ne késlekedj, de vigyázz, hibát ne véts, add ki a parancsot. A győzelmet, a sikert azonnal 
jelentsétek, s magas kitüntetés lészen jutalmatok, nagy méltóságra emeljük a győztest.

– Ez a vezér – felelte vissza Kao marsall – nem más, mint az uralkodóház trónra lépésekor oly 
nagy érdemeket szerzett hotungbeli Hu-jen Can tábornok vér szerinti leszármazottja, Hu-jen Cso. 
Két acélkorbácsa ellenében, amelyekkel a harcba megy, tízezer férfiú sem tudna megállni. Jelenleg 
a  zsuningi  határőrség  parancsnoka,  sok  kitűnő  katona  s  bátor  vezér  szolgál  a  keze  alatt.  Őt 
ajánlanám  a  liangsani  rablók  elpusztítására.  Ha  parancsot  kap  rá,  kitűnő  vezéreivel,  kiváló 
hadseregével egyhamar végezne a lázadókkal, s győztesen térne meg az udvarba.

Az Ég Fia elfogadta a marsall javaslatát, s kiadta felséges parancsát: megbízta a titkos tanácsot, 
hogy azonnal indítsanak útnak egy futárt a tábornokhoz, s rendeljék a fővárosba.

A kihallgatás végeztével Kao marsall a titkos tanácsba menvén, el is küldette egyik tisztjét a 
császári paranccsal Zsuningba,. hogy Hu-jen Cso tábornok azonnal jelenjék meg a császár színe 
előtt.

A tábornok éppen hivatalában volt székhelyén, amikor jelentették:

– Császári parancs érkezett számodra, vezér, hogy azonnal jelenj meg a fővárosban, mert nagy 
megbízatás vár rád.



Hu-jen Cso tábornok, tisztjeivel,  a külvárosba sietett  a császári  futár fogadására, s átvevén a 
parancsot,  megvendégelte  a  császári  küldöttet.  Utána  villámsebesen  fegyvert,  páncélt  öltött, 
felnyergeltette  lovát,  s  harminc-negyven  kísérőt  vévén  maga  mellé,  elindult  még  az  éjjel  a 
fővárosba. Megérkezvén a palota elé, leugrott lováról, s sietett Kao marsallhoz.

Labdarúgó Kaót éppen hivatalában találta.

– Megérkezett a hívásra Hu-jen Cso tábornok Zsuningból – jelentette az ajtónálló –, a kapu előtt 
vár.

Kao marsall nagy örömmel hívatta be a tábornokot, s egynémely barátságos szót váltván vele, 
gazdag  jutalommal  tisztelte  meg.  Másnap  hajnalban  pedig  az  udvari  kihallgatáson  bemutatta  a 
császárnak.  Az  Ég  Fiának,  látván  Hu-jen  Cso  nem  közönséges  mivoltát,  nagy  örömre  derült 
mennyei  ábrázatja,  s  legkegyelmesebben  megajándékozta  őt  egy keselylábú  fekete  paripával  a 
császári ménesből. Olyan fekete volt az a ló, akár egy tustömb, csak a négy csüdje fehérlett; mint a 
hó, s ezer mérföldet tett meg egy nap. Hu-jen Cso nagy háládatossággal köszönte a császári kegyet, 
aztán  Kao  marsallal  átvonult  annak  palotájába,  hogy  megtanácskozzák,  hogyan  s  miképpen 
pusztíttassanak el s fogattassanak össze a liangsani rablók.

–Én úgy gondolnám, kegyes nagyuram – kezdte a tábornok –, hogy tudakozódván a liangsaniak 
felől, hát bizony azoknak sok a katonájuk, sok a jeles vezérük, jó lovuk, fegyverük is van bővében, 
nem szabad csak úgy félvállról venni a dolgot. Azért esdekelnék hát, hadd vehessek magam mellé 
még két derék vezért, kik az előcsapatot vezetnék, s együtt lecsapván rájuk, biztos diadalt nyerünk a 
rablókon.

– Kik volnának, akikre gondolnál – szólt Kao marsall nagy örömmel –, akikre rá lehetne bízni az 
előcsapatot?

Meg is mondta Hu-jen Cso, ki az a két vezér, s ebből lett az, hogy:

Új vitézekkel gyarapszik már Jüance vára,
Nagy vereséget mér Liangsan a császár hadára.

Mert hát:

Vitézségük érdeme már nem került császár elé,
De a tanácskozócsarnok őket vezérré tevé.

Hogy aztán kikről beszélt Hu-jen Cso Kao marsallnak, azt majd más alkalommal halljátok meg.



JEGYZETEK

A HUSZONKILENCEDIK FEJEZET

6. old. Szu Tung-po mester – híres költő (1036-1101).

A HARMINCADIK FEJEZET

17. old. Öt család egy csoportot, tíz család egy közösséget képezvén – a régi kínai közigazgatási 
rendszer a kölcsönös és kollektív felelősség elvére épült: ha a tettes nem került kézre, szomszédait 
is felelősségre vonhatták helyette.

19.  old.  Téged  áldozlak  a  kardomnak  először  –  szokás  volt  az  újonnan  szerzett  kardot 
„felavatni”, néha az első idegenen.

A HARMINCEGYEDIK FEJEZET

20.  old.  Jin  és  jang,  földjóslás  –  régi  kínai  felfogás  szerint  a  világmindenség  két  alapvető 
princípiuma a jang, a pozitív, a férfiúi, és a jin, a negatív, a női elem. E kettő küzdelme, olykor  
egymásba való átcsapása hozza létre minden dolog mozgását. A földjóslás régi kínai babonaság, 
amely  szerint  a  földfelszín  formáinak  döntő  jelentőségük  van  például  egy  épülő  ház  lakóinak 
sorsában, vagy egy család jövőjében egy sír elhelyezésekor:

22. old. Világmozgató csillag – a Jupiter, amelynek a kínaiak évszámításaiban központi szerepe 
volt.

A HARMINCKETTEDIK FEJEZET

34. old. Lampionok ünnepe – a régi kínai újév volt az egyetlen munkaszüneti idő egész évben, s 
az ünnep az első hónap tizenötödikén a lampionok ünnepének farsangi mulatságaival zárult.

35. old. Harmadik Csang – mintha magyarul Kis Jánost mondanánk.

Jüncsengi tigris – azaz jüncsengi rablóvezér.

A HARMINCHARMADIK FEJEZET

41. old.  Szutra –  buddhista  imádság,  Buddha saját  tanításai,  amelyeket  ünnepekkor recitálva 
adtak elő, vagy nagy veszélyben az istenek segítségül hívására imádkoztak el.

Aranyszvasztikás ,fejkendő – a szvasztika (horogkereszt) szerencsét hozó buddhista jelkép.

42. old. Lerángatták a ruhát Liu Kaóról – a rabszállító szekér szűk ketrecébe meztelenül ültették 
a rabot, úgy, hogy felül egy kis nyíláson dugta ki a fejét.

43. old. Veres kobakú rablók - a szegénylegények fejkendője leginkább vörös volt

45. old.  Ágyúgolyók -  a regény korában még nemigen volt  Kínában ágyú, ez a későbbi írók 
kortévesztése.

A HARMINCNEGYEDIK FEJEZET



60. old. Jáde-nyúl – a hold. A jáde-nyúl a holdban lakik, az örök élet elixírjét főzi.

A HARMINCHETEDIK FEJEZET

83. old.  Gitáros borozó, Po Csü-jiről híres –  Po Csü-ji (772-846) híres költő, pár évig volt itt 
hivatalnok, s itt írta híres versét, a Gitáros öregasszony-t.

A HARMINCNYOLCADIK FEJEZET

91.  old.  Kuan-jin,  Városisten  temploma –  Kuan-jin  buddhista  istenség,  a  kínai  Szűz  Mária. 
Régen minden kínai városnak volt védőistene, akit a császár nevezett ki:

92. old. Felzendült agyában a Nyugati Folyó Holdja dallama – a következő vers kínai eredetiben 
dallamra íródott,  annak a  neve Nyugati  Folyó.  –  Régi  kínai  hagyomány,  hogy az utcagyerekek 
dalainak jóserejük van.

96. old. Jáde Császár – a kínai néphitben a legfőbb isten.

101. old. A pecsét hiányzik – a névaláírás hitelességének elengedhetetlen kelléke Kínában ma is a 
saját pecsétnyomó odanyomása.

Jönnél el velem, s írnád meg a szövegét – a szépírás Kínában művészet.

A HARMINCKILENCEDIK FEJEZET

107.  old.  Lecsapatom a  fejüket  a  piactéren  –  a  keresztútnál  levő  piactér  volt  a  kivégzések 
szokásos helye.

A NEGYVENEGYEDIK FEJEZET

126. old.  Elfüggönyözött  trónszék –  a kínai császári  trón is  el  volt  függönyözve, közönséges 
halandó a császárt nem láthatta.

128. old. A Kilencedik Ég Rejtelmes Hölgye – régi kínai istennő, a legendák szerint ő tanította 
meg a mitikus Sárga Császárt a hadi művészetekre.

A NEGYVENKETTEDIK FEJEZET

134. old. Megreped a szíved, epéd, ijedtedben – az epe kínai közhit szerint a bátorság székhelye.

A NEGYVENHARMADIK FEJEZET

152. old. Mivel a hetedik hónap hetedikén született, a Varázsfelhő nevet kapta – a hetedik hónap 
hetedikén találkozik a monda szerint a Tejút két partjára csillag képében száműzött két szerető, a 
Szövőnő és a Tehénpásztor. Ekkor összegyűlnek mindenünnét a szarkák, s olyan hidat alkot seregük 
a Tejút felett, mint egy felhő, hogy a két szerelmes átkelhessen az égi folyón.

A NEGYVENNEGYEDIK FEJEZET

154. old. A hentességgel azért kellett felhagyni a könyörgés napjára, mert a buddhizmus hite 
szerint az állatok leölése is nagy vétek.



156. old.  Szülessék újjá mihamarabb a mennyek országában. – a buddhisták e szektájának hite 
szerint mindenki halála után, előző élete érdemei s az érte való könyörgések ereje szerint magasabb 
vagy alacsonyabb létben születik újjá. A legmagasabb lét a mennyekben való újjászületés, de ez sem 
örökké tartó.

158. old.  Ksitigarbha bodhiszattva –  buddhista istenség, a vágyak világának hat ege közül a 
másodikban, a „harminchármas” égben lakozik, a Szuméru-hegy tetején; a Dzsambudvipa, azaz az 
emberi világ fölött. Buddha rendelése szerint a buddhák megjelenése közti időszakokban őreá hárul 
a világ lényeinek tanítása és a velük való törődés.

163. old. Hozta a csésze forró vizet – Kínában a vizet ma is forralva és forrón isszák.

A NEGYVENÖTÖDIK FEJEZET

167. old. Mondják, hogy az anyját egyik felvitte a mennybe – kínai buddhista legenda szerint egy 
jámbor szerzetes bűnös anyját a legmélyebb pokolból felvitte egyszer a mennyországba.

AZ ÖTVENKETTEDIK FEJEZET

246.  old.  Halhatatlan–  taoista  szent,  aki  elmélkedéssel  s  a  jógához  hasonló  gyakorlatokkal 
csodálatos képességekre, sőt örök életre tesz szert.

248. old. Mért nem mondtad, hogy ő egy eleven Buddha? – Lo, a szent ember, taoista, s az, hogy 
Fekete Forgószél álmélkodásában „eleven Buddhának” titulálja, annak a kifejezése, hogy a kínai 
néphit nem tett különbséget buddhizmus, taoizmus, konfuciánizmus között.
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