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AZ ÖTVENNEGYEDIK FEJEZET

amelyben Kao marsall útnak indítja a három sereget,

Hu-jen Cso is felállítja láncos lovasságát

Ott tartottunk, hogy Labdarúgó Kao megkérdezte Hu-jen Csót:

– Kit tennél meg hát az előcsapat vezéreinek, tábornok uram?

– Elsőnek is Csencsou katonai parancsnokát, Han Taót. Idevalósi ő a Keleti Fővárosba, katona 
volt világéletében, hosszú datolyafa-dzsidával verekszik, s csak úgy nevezik, hogy Százszorgyőztes. 
Őt  tenném  meg  az  előhad  fővezérének.  A másik,  akire  gondolok,  az  Peng  Csi,  a  jingcsoui 
parancsnok. Ő is fővárosi ember, tábornoki család ivadéka, s úgy verekszik háromhegyű, kétélű 
kardjával,  hogy  csak  úgy  nevezgetik:  Égszeme  Tábornok.  Őt  az  előhad  második  vezérének 
gondolnám.

– No, ha ők lesznek az előhad vezérei – kiáltott Kao marsall nagy örömmel –, egyet se fájhat a 
fejünk a bitang rablók miatt! – Meg is íratta még aznap a két alvezér kinevezését, s hívatta is őket a  
titkos  tanács  által  azon  nyomban  a  fővárosba.  Tíz  nap  sem telt  belé,  már  meg  is  érkeztek,  s 
jelentkeztek a marsallnál s Hu-jen Csónál.

Megérkezésük után való második nap kivitte a vezéreket a marsall a császári gyakorlótérre, hogy 
bemutassák előtte  vitézi  ügyességüket.  A szemle végeztével pedig a marsall  hivatalába mentek, 
hogy  ott  a  titkos  tanács  mandarinjaival  együtt  megállapítsák,  a  hadjárathoz  miféle  s  mennyi 
hadiszerszámra meg egyéb holmira volna szükség.

– Hány emberetek, lovatok van összesen? – kérdezte a marsall.

– Ötezer lovast számlál a három sereg összesen – felelték a vezérek. – Gyalogokkal együtt pedig 
katonáink száma felmegy tízezerre.

–  Térjetek akkor haza seregeitekhez – parancsolta Kao marsall  válogassatok ki háromezret a 
legjobb lovasok közül, a gyalogokból pedig ötezret, s megállapodván az elindulásban, keljetek útra 
Liangsan ellen.

– Ebben a három seregben – mondotta Hu-jen Cso – mind csupa válogatott, harcedzett vitéz, jó 
paripa van, nem kell, marsall uram, aggódnod miattuk! Ruházatunk, páncélunk azonban nincsen 
elegendő, s félek, hogy amiatt még elmulasztanánk a kitűzött határnapot. Vétséget elkövetni nem 
akarnánk, kérjük azért, engedj nekünk legkegyelmesebben hosszabb időt a felkészülésre.

–  No  ha  így  mondod  –  felelte  a  marsall  –,  eridjetek  tüstént  a  fővárosi  fegyverraktárakba, 
válogassatok  ki  seregeteknek  annyi  ruhát,  páncélt,  sisakot,  kardot,  amennyi  csak  tetszik,  s 
küldessétek előre. Jól fel legyen szerelve a had, hogy megbírhasson az ellenséggel! Amikor pedig 
indul a sereg, elküldöm majd egy tisztemet, hogy szemlélje meg.

Hu-jen Cso a parancs szerint ment is a raktárakba, kiválogatott háromezer vaspáncélt,  ötezer 
bőrpáncélt  a  lovaknak,  háromezer  rézsisakot,  kétezer  hosszú  lándzsát,  ezer  jó  katonakardot, 
számtalan íjat és nyilat, több mint ötszáz ágyút és kővető gépet, s szekerekre rakatta. A búcsúvétel 
napján Kao marsall még megajándékozta a hadsereget háromezer harci paripával, a három vezért is 
elhalmozta ajándékokkal, arannyal, ezüsttel, selyemmel, s elindított a sereg részére egy szekérsor 
gabonát, élelmet. A három vezér a győzelem biztos tudatában vett búcsút Kao marsalltól s a titkos 
tanácstól.



A három vezér lóra pattant, s először is Zsuningba vágtattak. Egyéb közben nem is történt, csak 
mikor megérkeztek, Hu-jen Cso elküldte a két alvezért állomáshelyükre, hogy hozzák oda hozzá 
seregeiket is. Fél hónap sem telt belé, s együtt volt a három sereg. Hu-jen Cso a felszerelést s a 
készleteket kiosztatta a csapatok közt, már csak a parancsot várták az indulásra. Kao marsall el is 
küldte  két  tisztjét,  hogy  szemléljék  meg  a  csapatokat.  Minekutána  pedig  busás  jutalmakkal 
halmozták el a katonákat, Hu-jen Cso elindította a három sereget. Han Tao ment elöl, a középső 
sereggel Hu-jen Cso parancsolt, a hátvédet pedig Peng Csi vezette. Hömpölygött a hadnép gyilkos 
kedvvel a liangsani vár felé.

Közben legyen mondva, a liangsani vár fürkésző lovasai is hírét vették ám elindulásuknak, s 
nyargaltak a várba, hogy tudassák a dolgot a vezérekkel. A tanácskozócsarnokban éppen együtt ült 
Toronyhordozó Vezér, Jókorjött Eső, Cselcsillag s Felhősárkány a többi vezérrel, s Kis Forgószél 
szerencsés megmenekülését ünnepelték egész napos lakomával. Amint meghallották, hogy Hu-jen 
Cso, a Kétkorbácsos, hadba indult ellenük, nyomban tanácsot ültek, hogyan fogadják az ellenséget.

–  Úgy  hallottam –  kezdte  Cselcsillag  –,  hogy  ez  az  ember  az  uralkodóházat  trónra  segítő 
hotungbeli híres tábornoknak, Hu-jen Cannak a leszármazottja. Kitűnő katona, két acélkorbáccsal 
verekszik, más a közelébe se férhet. Harchoz értő, jó vezérek kellenek nekünk most, hogy először is 
erőt szegezzünk az erő ellenébe, azután meg ármánnyal kézre keríthessük.

Még be sem fejezte szavait, felugrott Fekete Forgószél:

– Elfogom én neked ezt a fickót! – harsogta.

–  Ugyan mit  fogdosnád? – szólt  rá  Jókorjött  Eső.  –  Megvan nekünk a  magunk hadirendje! 
Kérjük  meg  Mennydörgés  Tüzét,  hogy  vezesse  ő  az  első  sereget,  Párduckoponyát,  hogy  a 
másodikat; a harmadikat Kis Generálisra, a negyediket Óriáshölgyre, az ötödiket pedig Ványadt 
Védistenre bíznánk. Az öt sereg egyenként szállna harcba, s egymás után váltanák egymást, mint a 
motolla kereke, ahogy fordul. Mögöttük aztán magam jövök tíz fivérünkkel, a fősereggel. Ebben a 
balszárnyat Szépszakáll Mester, Szárnyas Tigris, Feltartóztathatatlan, Háromhegy Ura s Kis Herceg 
vezénylik  öten,  a  jobbszárnyat  pedig  Beteg  Vitéz,  Halálmegvető,  Felhőcsapó  Aranyszárny, 
Vasfurulyás Halhatatlan és Vitézekkel Versengő. A vízi hadakat Örvények Sárkánya, Kutyapofájú, 
Fehér Hullámtaraj s a három Jüan vezeti segítségünkre. Fekete Forgószél s Bundás Párduc pedig 
lesbe áll még két szárazföldi gyalog sereggel, hogy segítségünkre siessenek, ha szükség volna rájuk.

Ahogy Jókorjött Eső a hadakat így elosztotta, már indult is ki a várból Mennydörgés Tüze az 
első sereggel, nyomában a többi, mint áradó folyó a széles síkságon.

Bár télidő járta már, derűs és enyhe volt a lég. Egy napja vártak már csatarendben, amikor végre 
meglátták  a  császári  seregeket.  Az  előhadat  Százszorgyőztes  vezette,  de  csak  letáboroztak, 
elsáncolták magukat, az este már harcba nem bocsátkoztak.

Másnap hajnalban felsorakozott  egymással  szemben a két  sereg.  Háromszor  bődültek meg a 
tarkára  festett  kürtök,  eget  repesztő  dördüléssel  pufogtak  meg  a  harci  dobok,  s  Jókorjött  Eső 
seregéből, a zászlók alól, csatába indult Mennydörgés Tüze, fennen forgatva, lován ülve farkasfogú 
buzogányát.  De megnyílott  a szemközti hadsor is, s elővágtatott Százszorgyőztes, előreszegezve 
hosszú dzsidáját.

– Itt áll előttetek a császári sereg! – kiáltotta hangos szóval át Mennydörgés Tüzének. – A halált  
nyeritek csak, ha ellenállni merészkedtek, s még nem hódoltok azon nyomban! Földdel hordatom be 
mocsaratokat,  a  föld  színéig  rontom váratokat!  Aki  pedig  elevenen a  kezembe  kerül,  ti  lázadó 
latrok, azt elviszem a fővárosba, hogy ott haljon keserves halált, tízezer darabba vágva!

Hirtelen  természetű  ember  volt  Mennydörgés  Tüze.  Nem is  felelt  a  kihívásra,  hanem  csak 



megcsapkodta  lovát,  s  farkasfogú buzogányát  forgatva,  ellenfelének  támadt.  Százszorgyőztes  is 
nekiszegezte dzsidáját, s megugratva lovát, felvette vele a harcot. Viaskodtak egymással már több 
mint húsz menetben, amikor Százszor–győztes érezte, hogy már fogytán az ereje, s már azon volt, 
hogy futásban  keressen  menedéket,  amikor  háta  mögött  megérkezett  a  derékhad,  Kétkorbácsos 
vezetésével.  Látta  Kétkorbácsos,  hogy  nem  bír  már  Százszorgyőztes  Mennydörgés  Tüzével, 
kirontott hát a seregből, s két acélkorbácsát forgatva, nekieresztette keselylábú fekete paripáját, úgy, 
hogy az nagy nyerítéssel rontott vele a hadsor elé.

Mennydörgés Tüze, meglátván új ellenfelét, vette volna vele rögtön fel a harcot, de megérkezett 
mára második sereg Párduckoponyával, aki így kiáltott oda neki:

– Pihenj egyet, vezér, s nézd, hogyan mérkőzöm meg vad ellenfelemmel háromszáz menetben, 
aztán majd meglátjuk!

Neki is szegezte már kígyólándzsáját, s felvette a harcot a Kétkorbácsossal. Mennydörgés Tüze 
meg elvitte seregét, bal felé vezette, s a hegy háta mögött állott csak meg velük. Egyenlő ellenfél 
volt a két hős bajnok! Cikázott a lándzsa, villant a két korbács, mint hímzés virága, körbe–karikába. 
Viaskodtak ők már vagy ötven menetben, s nem győzött egyik sem, de meg sem is futott.

Megérkezett harcba a harmadik sereg Kis Generálissal. Oda is kiáltott Párduckoponyának serege 
éléről:

– Pihenj te csak, bátyám, s lásd, hogy ejtem rabul ezt a fickót néked!

Elvágtatott  most  már  Párduckoponya  is.  Kétkorbácsos;  látván,  hogy Párduckoponya  erősebb 
nála, meg derekabb harcos is, hamar visszavonult saját hadsorába. Párduckoponya meg elvezette 
hadát a hegy mögé, s Kis Generálisnak adta át a harcot. Megjött azonban már amott az utóhad: 
Égszeme  Tábornok  fennen  villogtatván  háromhegyű,  kétélű,  négylyukú,  nyolcgyűrűs  kardját, 
ügetésre fogván ezer mérföld-futó, csillaggal ragyogó tarka sárga lovát, nagy hanggal szólott Kis 
Generális ellen:

–  Lázadó  bitangok,  betyárok,  rabló  latrok!  Arcátlanságtokban  mit  nem merészeltek!  Állj  ki 
velem harcra, életre-halálra!

Megdühödött  erre Kis Generális  is,  szóval sem válaszolt,  csak űzte  már lovát rá ellenfelére. 
Összecsaptak ők is  több mint húsz menetben,  mikor Kétkorbácsos,  látván,  hogy Égszeme ereje 
kimerült, nekieresztette derék paripáját, s két acélkorbácsát meg is villogtatva, most ő támadt neki 
Kis Generálisnak.

Alig érkeztek a viaskodásban a harmadik menethez, mikor megjött már a negyedik sereg is, élén 
Óriáshölggyel. A vitéz asszony már messziről kiáltott:

– Pihenj egyet te is most, Kis Generális, s csak nézd, hogy ejtem majd rabul ezt a fickót!

Jobb felé vonult el mostan seregével Kis Generális, Égszeme Tábornok meg alig támadt rá új 
ellenfelére, mikor megérkezett az ötödik sereg, élén vezérével, Ványadt Védistennel. Csatarendbe 
álltak, s úgy szemlélték a két vezér bajvívását, a csata porában harci düh árnyában, az egyik hosszú 
karddal, a másik két szablyával. Egymásnak is mentek több mint húsz menetben, mikor Óriáshölgy 
leengedte  kardját,  mind  a  két  szablyáját,  harci  paripáját  is  megfordította.  Égszeme  Tábornok, 
dicsőségre vágyván, csak utána eredt. Óriáshölgy akkor felakasztotta mind a két szablyáját nyerge 
kápájára,  s  köntöséből  kirántván selyem pányváját  –  veres  selyemzsinórt,  huszonnégy horoggal 
csillogó aranyból –, kivárta,  míg amaz közel ért  lovával,  és akkor megfordult,  kivetette hurkát, 
biztosan találva. Égszeme keze csak levegőbe kapott, Óriáshölgyet ő már el nem érhette, s lefordult 
lováról.  Ványadt Védisten harsány szava akkor rohamra küldötte seregét, s Égszemét foglyul is 



ejtették.

Kétkorbácsos erre  nagy haragra gerjedt,  s  előrevágtatott,  hogy megmentse társát.  Óriáshölgy 
fordult, megcsapkodta lovát, felvette vele a harcot. Féktelen dühében Kétkorbácsos akár el is nyelte 
volna bájos ellenfelét, nyála is elcsorrant vad harci kedvében. Viaskodtak már a tizedik menetben, 
de Óriáshölgyet nem bírta legyőzni.

„Adta kis szajhája –gondolta magában –, hogy harcol ez velem! Helyre egy teremtés! Mióta 
verekszünk!”

Összeszedte  minden  erejét,  figyelmét,  s  rést  mutatott  neki,  közelre  engedte.  Két  korbácsát 
majdnem le is bocsátotta, úgy, hogy a két szablya a szíve körül járt, majd jobbjával hirtelen kapta 
korbácsát,  s villámgyorsan lesújtott  vele Óriáshölgy fejére.  De Óriáshölgynek is  éles volt  ám a 
szeme, s gyorsan járt a keze: felkapta szablyáját, elébe tartotta, repülve süvített jobb kezében kardja, 
s ahogy a korbács lezúgott volna fejére, fennakadt a pengén, csengve, szikrát verve. Megfordult 
lovával  Óriáshölgy,  és  a  hadsorba  vágtatott.  Kétkorbácsos  pedig  dühösen  utána,  de  Ványadt 
Védisten robogott elébe hosszú kopjájával, hogy feltartóztassa. Megjelent már hátul Jókorjött Eső is 
tíz jó vezérével, s hadirendbe álltak, Óriáshölgy pedig megkerülve a hegyet, eltűnt seregével.

Igen megörvendett Jókorjött Eső, hogy elfogták Égszemét, s nézte a hadsor előtt, mint vív meg 
Ványadt  Védisten  Kétkorbácsossal.  Ványadt  Védisten  most  tartójába  lökte  hosszú  kopjáját,  és 
felragadván  csuklóján  csüngő  bambuszbütykös  acélkorbácsát,  azzal  kelt  harcra  ellenfele  ellen. 
Egyformán forgatta fegyverét mindkettő: Ványadt Védisten szarvas vascsuklyájában, veres selyem 
homlokvédőjével,  százvirágú  zölddel  pettyezett  fekete  selyemkabátjában,  fényes,  fekete 
aranypáncéljában, hollófekete lován, ahogy bambuszbütykös, tigrisszemű korbácsát forgatta, túltett 
még magán a Védistenen is. Kétkorbácsos is, felmeredő hegyű vascsuklyájában, aranyláncos sárga 
selyem homlokvédőjével, hét csillaggal szegelt fekete selyemköntösében, fényesre lakkozott fekete 
vert  páncéljában,  a  császári  ménesből  való  tusfekete  kesely lován,  forgatva  kezében  vízsimára 
csiszolt, nyolcszegletes két acélkorbácsát – a tizenkét fontos volt a bal kezében, a tizenhárom fontos 
meg jobbjában!  –  igazán olyan volt,  akár  dicső  őse,  Hu-jen  Can tábornok.  Kerültek  ott  balra, 
fordultak már jobbra a hadsor előtt, vívtak már egymással több mint harminc ízben, de csak nem 
győzte le egyik a másikát.

Százszorgyőztes, hallván Égszeme Tábornok fogságba esését, odavágtatott az utóvéd hadához, és 
rohamra vitte őket mind egy szálig. Jókorjött Eső ezt látván, attól tartott, hogy áttörik a hadsort.  
Meglendítette hát vezéri korbácsát, s tíz vezére egész hadával ellenük lódult. A mögöttük levő négy 
sereg is, két oszlopba állva, ment velük rohamra. Kétkorbácsos megpillantván a veszélyt, menten 
visszafordította lovát, s seregénél termett, hogy megállítsa a támadást.

De miért is nem tudták legyőzni teljesen? Azért, mert Kétkorbácsos hadaiban csupa láncos lovas 
volt: páncél borította a vitézt s a lovát, de úgy, hogy a paripának csak a négy patája villogott elő a 
páncélja alól, a vitézek vértezetéből meg csak szemük látszott. Jókorjött Eső hadában is páncélban 
voltak a harci  paripák,  de csak veres selyemzsinór arcpáncéllal  meg rézcsengős farvédővel.  Ha 
aztán nyilazásra került a sor, azt az ellenség páncélos vitézei, paripái bizony megállták, a háromezer 
lovasnak mind volt íja, nyila, közel merészkedni hozzájuk nem lehetett.  Megverette hát  sebesen 
Jókorjött Eső a gongokat, visszavonta seregeit. Kétkorbácsos is elrendelte a visszavonulást, s nem is 
ütött tábort; csak vagy húszmérföldnyire.

Jókorjött  Eső,  visszavonván  seregeit,  tábort  ütött  a  hegytől  nyugatra.  Amint  letáboroztak, 
megparancsolta testőreinek, hogy hozzák eléje Égszeme Tábornokot. Amikor pedig meglátta, hogy 
hozzák, felemelkedett, elküldte tisztjeit, maga oldozta fel a fogoly kötelékeit, sátorába támogatta, 
leültette mint vendéget, s tisztelettel köszöntötte.



– Fogságba estem – mondta Égszeme Tábornok meglepetten, viszonozván az üdvözlést –, halál 
jár nekem! Mi okból bánsz úgy velem, vezér, mint vendéggel?

– Nekünk itten – felelte Jókorjött Eső –, nem volt, hol könnyebbséget szerezzünk magunknak, 
ezért szálltunk meg itt a mocsarakban egy időre, hogy a veszedelmektől megmenekedjünk. Most; 
hogy a császár elküldte ellenünk hadait, hogy elfogasson, a legillendőbb az volna, hogy magunk 
nyújtsuk  nyakunkat  a  hurokba,  csak  attól  félünk,  hogy  életünket  meg  nem  tarthatnánk,  azért 
vállaltuk azt a vétket, hogy csatába szálljunk veletek. Esdeklem, bocsássátok meg nagy vétkünket,  
hogy lázadni mertünk félelmes vitézségetek ellen.

– Tudom én – felelte vissza Égszeme Tábornok –, hogy te, igazságos s erénnyel járó férfiú lévén, 
gyámolítod az elesetteket,  segíted a bajbajutottakat,  de azt nem gondoltam volna,  hogy ennyire 
igazságos vagy! Ha meghagyod nekem nyomorult életemet, életem árán is meghálálom neked!

Jókorjött  Eső  még aznap felküldte  Égszeme Tábornokot  a  várba,  meghagyván,  hogy vigyék 
Toronyhordozó vezér színe elé, mutassák be neki, s marasszák ott a várban. Aztán megjutalmazta 
seregeit, s tanácskozni kezdett vezéreivel a haditerv felől.

Közben legyen mondva, Kétkorbácsos is, ahogy visszavonta seregét, és letáboroztak, maga is 
azon tanácskozott Százszorgyőztessel, hogyan győzhetnék le a liangsaniakat.

–  Ma – mondta Százszorgyőztes –, amikor támadásba vittem a sereget, ezek a fickók is igen 
sürgetősen mind nekünk rontottak. Ha holnap nekik megyünk az egész lovassággal, biztosan nagy 
győzelmet aratunk.

– Így gondoltam én is –bólintott Kétkorbácsos –, csak szerettem volna veled megtanácskozni. – 
Nyomban ki is  adta  a parancsot,  hogy sorakozzék fel  a háromezer lovas.  Harminc lovas vitézt  
állított aztán egy szakaszba, s összekötötte őket vasláncokkal, s meghagyta nekik, hogy messziről 
nyíllal,  közelről  lándzsával  támadjanak majd,  s  törjék át  az ellenség hadsorát.  Száz szakaszban 
sorakozott hát a háromezer láncos, páncélos lovas, mögöttük ötezer gyalogkatona várt a parancsra.

–  Ne mi kezdjük holnap a harcot – állapodtak meg a vezérek –, hanem csak várjunk hátul, s 
figyeljük, mihez fognak. Ha aztán harcba ereszkednek velünk, háromfelől támadunk rájuk. – Meg is 
állapodtak ebben, s várták a hajnalt, hogy kezdődjék a harc.

Másnap  Jókorjött  Eső  előre  állította  az  öt  sereget,  mögöttük  helyezte  el  a  tíz  vezért.  A két 
lesvetésre  szánt  gyalogsereget  kétoldalt  állította  fel.  Mennydörgés  Tüze  előrevágtatott,  hogy 
viadalra hívja Kétkorbácsost. Az ellenfél hadsorából azonban csak a harci kiáltások hallatszottak, 
nem  bocsátkozott  harcba  vele  senki.  Az  öt  sereg  vezére  egy  sorba  sorakozott  a  hadsor  előtt: 
középütt  állt  Mennydörgés  Tüze,  balra  tőle  Párduckoponya  s  Óriáshölgy,  jobbra  pedig  Kis 
Generális  s Ványadt Védisten.  Felsorakozott  már mögöttük Jókorjött  Eső is a tíz vezérrel,  sűrű 
sorokban. Nézték az ellenség hadirendjét: ott állott szemben velük vagy ezer gyalogkatona, de csak 
a dobokat verték, s nagyban kiáltoztak, a hadsor elé viadalra nem állott ki egy sem. Jókorjött Eső 
ennek láttán gyanút fogott, kiadta csendben a parancsot, hogy a hátsó sereg vonuljon vissza, aztán 
odavágtatott Kis Generális seregéhez, hogy kikémlelje, mi a helyzet. Hirtelen vad ágyúdörgés ütötte 
meg a fülét,  s az ellenfél gyalogosai hirtelen kettéváltak, előtört közülük három szakasz láncos, 
páncélos  lovas.  Két  oldalról  nyílzápor  zúdult  rájuk,  középütt  meg a lovasok lándzsái  meredtek 
előre. Jókorjött Eső megdöbbenve adta ki a parancsot a seregnek, hogy nyilazzanak vissza rájuk,  
ámde hogyan bírták már azzal feltartóztatni őket! A harminc-harminc lovasból álló szakaszok egy 
vonalban vágtattak előre, s nem volt más út előlük,  mint a menekülés. Az összeláncolt  lovasok 
ellepték a hegyet,  a mezőt, s törtek előre nyílegyenesen. A velük szemközt álló öt sereg, amint 
megpillantotta őket, megingott, összezavarodott; nem bírta fenntartani a hadirendet a hátsó sereg 
sem, futásnak eredtek valamennyien nagy rettegésükben. Jókorjött Eső is menekült lova hátán: a tíz 



vezér körülvette, úgy védték futás közben. Egy szakasz láncos lovas már majdnem utol is érte őket, 
amikor  oldalt,  a  nádasból  előtörtek  Fekete  Forgószél  s  Bundás  Párduc  gyalogosai,  hogy 
megmentsék vezérüket. A víz felől Örvények Sárkánya, Kutyapofájú, Fehér Hullámtaraj s a három 
Jüan bárkái siettek segítségükre.  Jókorjött  Eső gyorsan hajóra szállt,  s kiadta a parancsot,  hogy 
mentsék meg sorban a többi vezért  is.  A láncos lovasság a folyópartra érvé,  nyílzáport  zúdított 
utánuk,  de  a  hajósok  pajzsokkal  védekeztek,  úgy,  hogy  nem sok  kárt  tett  bennük.  Gyorsan  a 
Kacsacsőr-partra kormányozták a hajóhadat.  Mikor partot értek,  a vízi  várban rendbe szedték a 
menekült  sereget.  Bizony  elveszett  annak  jó  fele.  A vezérek  szerencsére  épségben  megvoltak, 
némelyikük alól ugyan kilőtték a lovát, de azért megmenekült. Nem sokkal ezután csak látják, hogy 
a Tábornok, Dobos Bolha, Kis Védisten s Anyatigris menekülnek fel a várba lélekszakadva, s ezt 
mondják:

–  Ránk  törtek  a  gyalogok,  elfoglalták  a  fogadókat!  Ha  nincsenek  ott  a  hajók,  elfognak 
valamennyiünket!

Jókorjött Eső sorra vigasztalgatta, csitítgatta őket, de amikor számba vették a vezéreket, látták, 
hogy hatan – Párduckoponya.  Szárnyas Tigris,  Fekete Forgószél,  Halálmegvető,  Kis Védisten s 
Háromhegy Ura – sebet  kaptak a nagy nyílzáporban. A sebesült  betyároknak pedig se szeri,  se 
száma.

Toronyhordozó vezér,  mikor  hírét  vette  a  vereségnek,  maga jött  le  a  várból  Cselcsillaggal  s 
Felhősárkánnyal,  hogy megtudakolja, mi történt.  Jókorjött  Eső összevont szemöldökkel,  bánatos 
arccal fogadta őket.

– Ne búsulj, bátyám – biztatta Cselcsillag. – A hadiszerencse forgandó dolog, bánkódni rajta nem 
érdemes! Ki kell eszelnünk egy jó haditervet, amellyel megbonthatjuk a páncélos lovasok sorát!

Toronyhordozó vezér kiadta a parancsot a vízi seregeknek, hogy őrizzék keményen a várat s a 
hajókat,  védjék a  kikötőt,  éjjel-nappal  őrt  álljanak.  Jókorjött  Esőt  meg hívta  föl  a  várba,  hogy 
pihenjen  meg  kissé.  Jókorjött  Eső  azonban  nem  akart  felmenni,  ott  vert  tábort  magának  a 
Kacsacsőrpart-kikötőben, csak sebesült társait küldte fel a várba, hogy sebüket ápolhassák.

Kétkorbácsos közben győzelmesen tért meg táborába egész hadával. Ott leoldozták a láncokat, s 
sorra  eléje  járultak  valamennyien,  érdemeik  jutalmát  kérni.  Megszámlálhatatlan  sok  ellenséget 
vágtak le, több mint ötszázat foglyul is ejtettek, de zsákmányoltak több mint háromszáz lovat is. 
Rögtön futárt is menesztett a vezér a fővárosba, hogy jelentse a győzelmet, s meg is jutalmazta 
mind a három hadsereget.

Kao marsall éppen hivatalában volt, mikor jelentették:

– Hu-jen Cso győzelmet aratott a liangsaniak felett! Futár érkezett a hírrel!

Igen megörült a jó hírnek a marsall, s másnap a hajnali kihallgatáson jelentette az Ég Fiának is. 
Megörvendett a császár is, s tíz flaskó császári bort meg egy brokátkabátot küldetett a győzelmes 
vezérnek, de azonfelül egy mandarinnal százezer köteg pénzt is a vitéz seregnek. Kao marsall a 
parancs szerint azonnal intézkedett az ajándékok elindításáról.

Kétkorbácsos  s  Százszorgyőztes,  mikor  hírét  vették,  hogy  a  császár  követe  közeleg,  elébe 
lovagoltak  húsz  mérföldnyire,  s  fogadták  nagy tisztelettel.  Mikor  már  kihálálkodták  magukat  a 
felséges  jutalomért,  nagy  lakomát  csaptak  a  tiszteletére.  A  császár  követe  aztán  meghagyta 
Százszorgyőztesnek,  hogy  ossza  szét  a  jutalompénzt  a  sereg  közt.  A foglyok  felől  pedig  úgy 
rendelkezett, hogy tartsák őket a táborban szoros őrizetben, amíg a lázadók fejeit is el nem fogják, 
hogy akkor együtt indítsák őket útnak a fővárosba, nyilvános kivégzésre.



– De hol van Égszeme Tábornok? – kérdezte egyszer csak meglepődve a császári követ.

–  Nagy buzgalmában, hogy kézre kerítse Jókorjött  Esőt – sóhajtotta Kétkorbácsos –, messze 
bemerészkedett  az  ellenség közé,  s  foglyul  esett.  A latrok  azonban nem mertek  azóta támadni. 
Megtámadom őket minden oldalról, kifüstölöm őket a várukból, ahogy rám bízatott, kitakarítom 
tőlük a mocsarat, elfogdosom őket mind egy szálig, elpusztítom fészküket is! Csak az a baj, hogy 
víz veszi körül őket négyfelől, nincs út, amerről megközelítsem őket. Ahogy pedig a várukat nézem, 
azt csak ágyúval lehetne szétveretni. Tudom pedig már régóta, hogy van a Keleti Fővárosban egy 
tűzmester, Ling Csen, más nevén Robbanó Mennykő, aki igen jól ért a gránátok készítéséhez. Ellő ő 
az ágyúival tizennégy, tizenöt mérföldre is, s ahová a bombája esik, ott megremeg az ég, meghasad 
a föld, leomlanak a hegyek, szétomlanak a kősziklák is! Ha megkapnám ezt az embert, akkor meg 
tudnám támadni a rablók fészkét. Jártas ő ezenkívül mindenféle hadi művészetben is, íjhoz, lóhoz 
egyaránt jól ért. Ha követ uram visszatér a fővárosba, tudassa ezt a marsall őkegyelmével, s küldjék 
el hozzánk gyorsan a tűzmestert, akkor aztán pár nap, s el is foglaltuk a rablófészket!

Helybenhagyta a császári követ Kétkorbácsos kérését, s másnap haza is indult. Az útról nincs mit 
elbeszéljek,  hanem  amint  visszaért  a  fővárosba,  Kao  marsall  elé  járult,  s  elmondta  neki 
Kétkorbácsos  kívánságát.  A marsall  nyomban kiadta  a  parancsot,  hívatta  Robbanó Mennykőt  a 
császári arzenálból. Robbanó Mennykő jenlingi származás volt, s ő volt a nagy Szung-birodalom 
első tűzmestere, ezért is kapta nevét. De emellett kiválóan értett a fegyverforgatáshoz is.

Robbanó Mennykő a marsall elé járulván, megkapta tőle a parancsot, s nyomban neki is látott az 
útra  készülésnek.  Szekerekre  rakatta  a  lőport,  a  mindenféle  tüzes  mesterséget,  a  mindenféle 
ágyúkat, tarackokat, mozsarakat, csatakígyókat meg a hozzájuk való gránátokat, bombákat; aztán 
páncélt öltött, fejére kapta sisakját, kardot kötött,  összecsomagolta úti holmiját is, s maga mellé 
véve harminc–negyven katonát, elindult a fővárosból Liangsan felé. A táborba érvén, jelentkezett 
Kétkorbácsosnál meg Százszorgyőztesnél is, megérdeklődte, mennyire van a parttól a vár, s hogyan 
fekszik a hegyek között, aztán nekilátott ütegei felállításának. Háromfajta ágyúszerszámot állított 
fel a vízparton tüzelésre készen: tűzőkádókat, aranykerékvetőket meg kölykesgránát-hányókat. Az 
ágyúállásokat jól megerősítvén, lement a vízpartra, hogy maga irányozza be őket.

Közben  pedig  Jókorjött  Eső  a  kacsacsőrparti  kis  várban  nagyban  tanakodott  Cselcsillag 
mesterrel, miként vehetnének erőt az ellenségen, de nem tudtak semmi jó tervet kieszelni, aminek 
hasznát is vehették volna. Egyszer csak jöttek a kémek rohanvást s jelentették:

– Tűzmester érkezett a Keleti Fővárosból, Robbanó Mennykő, Ling Csen, s már fel is állította 
ágyúit a parton. Errefelé irányoz, a várakat akarja lőni!

– Nem baj az – legyintett Cselcsillag. – A várat víz veszi körül négyfelől, csak zegzugos vízi utak 
vezetnek hozzá, s messze is van a parttól! Még ha mennybe lövő ágyúval is lőnek, nem érnek el  
vele még a faláig se! Gyerünk csak innét fel a várba, nézzük meg, mint készültek neki, s vajon 
mihez fognak, aztán majd megtanácskozzuk, mitévők legyünk velük.

Mentek is fel a felső várba. Toronyhordozó vezér s Felhősárkány már várták is őket, mentek be 
velük a tanácskozócsarnokba.

–  Hát  hogy  fogjuk  megverni  az  ellenséget?  –  kérdezték  tőlük,  de  alighogy  kimondták, 
ágyúdörgés ütötte meg a fülüket. Három ágyú lőtt egyszerre: kettőnek a bombája a vízbe esett, de a 
harmadiké egyenesen a kacsacsőrparti kis várba talált. Jókorjött Eső  szívét hatalmas bánat, heves 
aggodalom fogta el. A vezérek valamennyien elsápadtak.

–  Ha át tudná csalni valaki Robbanó Mennykőt a vízen – dünnyögte félhangosan Cselcsillag 
mester –, hogy kézre keríthetnénk, akkor aztán beszélhetnénk arról, hogy s mint verjük meg az 



ellenséget!

–  Örvények  Sárkánya,  Kutyapofájú,  Fehér  Hullámtaraj  s  a  három Jüan menjenek azonnal  a 
csónakokhoz – ugrott fel Toronyhordozó vezér –, s tegyenek így meg így! A parton közben meg 
Szépszakáll Mester s Szárnyas Tigris segítsenek nekik… emígy meg amúgy!

A hat vízi vezér a parancsot megkapván, két csapatra oszlott: Örvények Sárkánya s Kutyapofájú 
indultak  előre  vagy negyvenötven vízhez  értő,  vízen  járó  betyárral  két  gyors  ladikon,  s  fürgén 
eveztek  előre  a  sűrű  nádrengetegben.  Mögöttük  jött  Fehér  Hullámtaraj  s  a  három  Jüan  vagy 
negyven kis csónakkal. Ennek utána meg Örvények Sárkánya s Kutyapofájú kieveztek az ellenséges 
partra, ott harsány harci kiáltásokkal megrohanták az ágyúállásokat, s felborogatták őket. A tüzérek 
rohantak jelenteni a támadást Robbanó Mennykőnek. Robbanó Mennykő azonnal lovára pattant, s 
két  tűzokádó ágyúval  meg vagy ezer  emberrel  elindult  a  támadók ellen.  Örvények Sárkánya s 
Kutyapofájú azonban erre már megfutottak. Robbanó Mennykő egész a nádas partig rohant utánuk. 
Ott a vízben vagy negyven kis csónakot pillantott meg egy sorban felsorakozva, megrakva vagy 
száz-egynéhány vízi  betyárral.  Örvények Sárkánya s Kutyapofájú,  embereikkel,  hanyatt–homlok 
ugráltak be a csónakokba, de a csónakok kötelét nem oldották ám el! Mikor pedig már egészen 
nyomukba értek üldözőik, nagy kiáltozással beleugrált a vízbe az egész sereg. Robbanó Mennykő, 
seregével,  persze  sietett  elfoglalni  a  csónakokat,  de  ekkor  megjelent  ám  az  átellenes  parton 
Szépszakáll  Mester  s  Szárnyas  Tigris  serege  harsány  dobszóval,  vérfagyasztó  harci  kiáltással.  
Robbanó Mennykő, hogy zsákmányul ejtett egy sereg csónakot, tüstént belé is ültette egész seregét, 
hogy átmenjenek a vízen, s megtorolják az orvtámadást. Alig értek azonban csónakjaikkal a víz 
közepére, Szépszakáll Mester s Szárnyas Tigris seregében megverték a gongokat. A gongszóra vagy 
negyven-ötven búvár bukkant fel a vizek alól, s megragadván a csónakok farát, lehúzták a vízbe. 
Tódult a víz a csónakokba, de megfordították, döntötték is azokat a búvárok, úgy, hogy zuhantak a 
katonák sorra a vízbe.

Robbanó Mennykő már visszavonulást rendelt volna el, amikor az ő csónakja farát is lehúzta 
valaki  a  vízbe.  A vízi  hadak  két  vezére  bukkant  fel  a  vízből  csónakja  mellett,  felborították  s 
nyomták  le  Robbanó  Mennykőt  is  a  víz  alá.  A víz  alatt  meg  várta  már  Földönjáró  Évcsillag, 
megragadta s úszott ki vele a partra. A parton aztán a vezérek fogták, megkötözték, vitték fel a 
várba. Több mint kétszáz foglyot ejtettek a vízi csatában: a sereg jó fele ott pusztult a vízben, csak 
egynéhányan tudtak visszamenekülni seregükhöz.

Kétkorbácsos, mihelyt hírét vette a harcnak, vágtatott nyomban oda a seregével, de a hajók akkor 
már mind odaát voltak a Kacsacsőrpartnál. Nyilazhattak aztán, nem ért az odáig, de meg embert se 
láttak egyet se. Kétkorbácsos ott tombolt, toporzékolt még a parton jó darabig, de aztán látván, hogy 
úgyse foghat semmihez, visszavonult seregével.

Ezenközben pedig vitték fel a várba a győztes vezérek Robbanó Mennykövet, futár vitte a hírt 
előttük. Jókorjött Eső lejött eléjük a második várkapuhoz valamennyi vezérrel, s ott fogadta őket. 
Saját kezével oldozta fel a fogoly kötelékeit, aztán nagy haraggal támadt embereire:

–  Meghagytam nektek, hogy teljes tisztességgel hozzátok fel a tűzmester urat a várba! Hogy 
lehettetek ilyen szégyentelenek?

Leborult előtte Robbanó Mennykő, s kérte, hagyná meg életét. Jókorjött Eső szíves barátsággal 
egy csésze borral kínálta, aztán kézen fogta, s meghívta a várba. Odafent a várban, látván, hogy 
Égszeme Tábornok már a vezérek közt foglal helyet, Robbanó Mennykő meg se tudott mukkanni 
meglepetésében.

–  Toronyhordozó  s  Jókorjött  Eső  vezérek  az  ég  rendelését  végezik  be  –  magyarázta  neki 
Égszeme Tábornok –,  azért  gyűjtik maguk köré a legjobb vitézeket,  hogy békét  teremtsenek,  s 



erejüket az ország javára fordítsák! Követnünk kell őket, ha már idekerültünk!

Jókorjött Eső is hozzáfogott, hogy Robbanó Mennykőnek a lelkére beszéljen.

– Én igazán köztetek maradhatnék – szólalt meg végül Robbanó Mennykő –, csak éppen anyám, 
feleségem van a Keleti Fővárosban, s ha ez kitudódik, még megölik őket! Mit tegyek hát?

–  Efelől  nyugodt  lehetsz  –  vigasztalta  Jókorjött  Eső.  –  Néhány nap,  s  magadhoz  ölelheted 
szeretteidet.

– Ha megmented őket, vezér – hálálkodott a tűzmester –, a halál is csak álom lenne nekem!

– Rendezzetek lakomát az új vezér tiszteletére! – rendelkezett Toronyhordozó vezér.

Másnap  a  tanácskozócsarnokban  összegyülekeztek  a  vezérek.  Borozgatás  közben  arról 
tanakodott Jókorjött Eső a többiekkel, hogyan lehetne megbontani a láncos lovasság sorait. Sehogy 
sem tudtak semmi jó fortélyt kitalálni, amikor felugrott Aranypénzes Leopárd:

– Oktalan fickó vagyok ugyan – kezdte –, de egy módot tudnék nektek ajánlani. Csak egyetlen 
fegyver van s egyetlen ember, amivel s akivel megbírhatnánk a páncélos, láncos lovasok hadával!

– Mondd csak, bölcs öcsém – kiáltott fel Cselcsillag –, miféle fegyvert kellene használnunk? És 
ki volna az az ember, akiről szóltál?

Aranypénzes Leopárd nem habozott, nem is késlekedett, hanem keresztbe tevén karjait, előlépett 
és megmondta, miféle fegyverre s kicsodára gondol. És ezután

Egyszarvút megfogni fővárosba mennek,
Aranykapuk mögött oroszlánt keresnek.

Hogy aztán milyen fegyverről s kicsoda emberről szólt Aranypénzes Leopárd a többi vezérnek, 
azt majd más alkalommal halljátok meg.



AZ ÖTVENÖTÖDIK FEJEZET

amelyben Cselcsillag elküldi Dobos Bolhát
a páncél ellopására,

Aranypénzes Leopárd pedig felcsalja a várba
Aranylándzsást

Ott tartottunk, hogy Aranypénzes Leopárd így szólott a vezérekhez:

–  Ősi  mesterség a  fegyverkovácsság a  mi  családunkban.  Boldogult  atyám e művészet  révén 
került az öreg Csung őkegyelmessége szolgálatába, s elnyerte vele az erődparancsnoki rangot. Ami 
pedig a láncos páncélos lovasokat illeti,  az elmúlt uralkodóház alatt már ezzel vívták ki a nagy 
győzelmeket. Az összeláncolt lovas hadsor megbontására pedig a sarlós csáklyát használták. Rám 
maradt apámról e fegyvernek a rajza, el is készíthetjük, de bár megcsinálni meg tudom, ahhoz már 
nem értek, hogy kell bánni vele. Ha ehhez értő embert akartok, ilyen csak egy van, az egyik anyai  
unokatestvérem. Ő az egyetlen vívómester, aki tudja, hogyan kell bánni a sarlós csáklyával, apjától 
tanulta  meg  a  művészetét,  idegent  sohase  avattak  bele.  Akár  lóhátról,  akár  gyalog,  megvan  a 
szabálya e fegyver kezelésének, de aztán, ha kézbe ragadja valaki, isten, ördög menekül előle!

–  Csak nem az aranylándzsások osztagának kiképzőtisztjéről, Hszü Ningről beszélsz? – vágott 
közbe izgatottan Párduckoponya.

– De igen – felelte meglepődve Aranypénzes.

– Bizony, ha nem mondod, meg is feledkeztem volna róla! – kiáltott fel Párduckoponya. – Hszü 
Ning  „aranylándzsás  vívóművészete”,  „sarlós  csáklyás  vívóművészete”  páratlan  az  egész 
birodalomban.  Sokat  találkoztam  vele  annak  idején  a  fővárosban,  összemértük  jó  néhányszor 
fegyverforgató művészetünk, tiszteltük,  becsültük egymást!  Hogyan lehetne megnyerni őt,  hogy 
közibénk jöjjön?

– Hszü Ningnek van egy drága kincse, aminek a világon párja nincs – szólt Aranypénzes –, az 
apjától örökölte. Hajdanában, amikor apámmal a Keleti Fővárosban jártunk, meglátogattuk őket, 
sokszor láttam is: ez egy vadlúdtollpikkelyes páncél. Ha felveszi az ember, könnyű is, de erős is, 
kard, lándzsa, nyíl nem hatol át rajta. Sok nagyúr kérte már, hogy legalább mutassa meg nekik, de 
nem  mutatta  meg  senkinek,  mert  ez  a  páncél  az  élete.  Egy  bőrládában  tartja,  a  hálószobája 
gerendájára akasztva. Ha sikerülne tőle ezt a páncélt megszerezni, biztosan ide lehetne csalni vele.

– Hát ebben aztán semmi nehézség nincsen! – szólt Cselcsillag. – Van nekünk itten egy ügyes 
kezű fivérünk, akire rábízhatjuk! Dobos Bolha testvérünket kérjük meg arra, hogy látogassa meg.

– Csak a helyén legyen a holmi – egyezett bele rögtön Dobos Bolha nagy önbizalommal –, mert 
ha megvan még, akkor biztosan elhozom!

– Ha aztán megszerezted a páncélt – mondta Aranypénzes akkor én már idecsalom őt!

–  Hogy fogod ide  elcsalni?  –  érdeklődött  kíváncsian  Jókorjött  Eső.  Aranypénzes  Leopárd  a 
fülébe súgott pár mondatot.

– Kitűnő terv! – nevetett fel a vezér.

–  Elküldünk  még  másik  három  embert  is  a  Keleti  Fővárosba  –  rendelkezett  Cselcsillag–, 
menjenek együtt.  Az egyiket azért,  hogy vásároljon lőport,  tűzi mesterséghez való holmit,  meg 



bombákhoz szükséges dolgokat, kettőt meg Robbanó Mennykő családjáért.

–  Igen nagy jótétemény volna – ugrott fel Égszeme Tábornok ennek hallatára –, ha elmenne 
valaki Jingcsouba is az én családomért!

– Ebben nyugodt lehetsz – nyugtatta meg Jókorjött Eső. – Írjátok meg a levelet mind a ketten, 
elküldök értük is.

El is döntötték, hogy Bundás Párduc megy el pénzzel és levéllel Jingcsouba, Égszeme Tábornok 
családjáért, Veszett Tigris, vándor kuruzsló vívómesternek öltözvén, elhozza a Keleti Fővárosból 
Robbanó Mennykő feleségét s gyermekét, Feketeszemű Tigris pedig vándor kalmár képében vele 
megy,  hogy  összevásárolja  a  lőport  s  a  tüzes  mesterséghez  való  egyéb  holmit;  Vastorkú 
Aranypénzessel tart, de segítenek Veszett Tigrisnek is.

Legelőször  Dobos  Bolhát  eresztették  útnak.  Azután  Aranypénzes  Leopárd  megkovácsolt 
mintának egy sarlós csáklyát, Szárnyas Tigrist pedig, mivelhogy az ő apja is kovács volt valaha, 
megbízták azzal, hogy annak a nyomán csináljon még többet.

Azt  már  nem  is  beszélem el,  hogyan  tanította  meg  Aranypénzes  Leopárd  a  sarlós  csáklya 
kovácsolásának  módjára  Szárnyas  Tigrist,  hanem csak  azt  mondom el,  hogy az  útnak  indulók 
részére nagy lakomát rendeztek, azzal elindult Bundás Párduc, Veszett Tigris, Feketeszemű Tigris, 
Vastorkú  és  Aranypénzes  Leopárd.  Másnap  még  utánuk  küldték  Bűvös  Futárt,  hogy  velük 
közlekedvén, ő tudósítsa a hírekről a várbelieket – de nem is lehet ezt a sok mindent most egyszerre 
elmondani! Azt mondom hát most csak el, hogy Dobos Bolha, elindulván Liangsanból, fegyvert vett 
magához, meg mindenféle tolvajszerszámokat, s mihamar meg is érkezett a Keleti Fővárosba. Ott 
megszállt egy fogadóban. Másnap aztán besomfordált a városba, s érdeklődött mindenfelé, hogy 
vajon–merre van az aranylándzsások osztaga kiképzőtisztjének, Hszü Ningnek a lakása.

– Ahogy bejutsz a lándzsások fertályába – mutatták meg neki –, akkor keletnek az ötödik ház, a 
fekete sarkú ajtóval, az az övé.

Dobos Bolha beóvakodott az osztag lakónegyedébe, s előbb a ház külső ajtaját vette szemügyre, 
azután szépen körbejárta a házat, hogy megtapasztalja a hátsó ajtót is. A házat magas fal vette körül, 
az emeleten látszott, hogy két kis szoba van, oldalvást meg oszlop támasztotta az ereszt. Miután jól 
körülnézett, visszament megint az utca felőli ajtóhoz, s megkérdezte:

– Itthon van Hszü kiképzőtiszt úr?

– Csak este jön haza – felelték neki –, az ötödik őrségváltással pedig már megy is szolgálatba.

Dobos Bolha udvariasan bocsánatot kért az alkalmatlankodásért, visszament a fogadójába. Ott 
összeszedte tolvajszerszámait, ruhája alá rejtette őket.

– Ma éjjelre valószínűleg nem jövök haza – mondta a fogadósnak –, vigyázz addig a holmimra.

– Eredj csak nyugodtan – mondta a fogadós. – Itt a fővárosban nincsenek tolvajok!

Dobos Bolha visszament megint a városba. Talált magának egy helyet, ott megvacsorázott, aztán 
elballagott  Hszü  Ning  háza  felé,  szimatolván,  hol  találhatna  magának  jó  leshelyet.  Mikor 
besötétedett,  besurrant  a  negyed  kapuján.  Borús  téli  éjszaka  volt,  a  hold  sem világolt.  Ahogy 
körülnézett, a Földisten temploma mögött egy hatalmas cédrusfát pillantott meg. Hamar lába közé 
kapta a fa törzsét, s felmászott a legtetejébe, ott kiült az egyik ágra, onnét leskelődött lefelé. Látta, 
hogyan jön haza Hszü Ning, s megy be a házba, majd pedig hogyan jön elő két ember lámpással,  
hogy becsukják a negyed kapuját. Be is lakatolták, aztán hazamentek. Dobszó ütötte meg fülét az 



őrtorony felől: az első őrségre doboltak. Felhők borították az eget, nem fénylettek a csillagok sem, 
csak a  dér  csillámlott  itt-ott.  Amikor  minden szépen elcsöndesedett,  villámgyorsan,  nesztelenül 
lesiklott a fáról, s odaosonván a ház hátsó kapujához, könnyedén átvetette magát a falon. Egy kis 
udvarba jutott. A konyha mellett meglapult, s óvatosan belesett az ablakon: égett még a lámpa, a két 
szolgáló nem végzett még a munkájával.

Dobos Bolha,  mint  az árnyék,  az egyik oszlophoz suhant,  s  felkapaszkodott  rajta  az emeleti 
párkányig.  Ott  a  párkányon  kuporogva,  belesett  az  emeleti  ablakon  is.  Látta  Hszü  Ninget,  az 
Aranylándzsást, és feleségét, hogy ott ülnek a parazsas serpenyő mellett, melegednek, az asszony 
ölében egy hét-nyolc éves fiúcska. Tovább óvakodván, bekukkantott a másik szobába is: a gerendán 
valóban ott lógott egy nagy bőrláda, az ajtó felőli falon pedig egy íj függött nyilakkal, meg egy 
kard. A ruhafogason mindenféle ruhák függtek.

– Hé, szolgálók! – hallotta most Aranylándzsás hangját. – Tegyétek el a ruháimat.

Feljött az egyik szolgáló, s az oldalt álló asztalkán összehajtogatta szépen a bíborhímzésű kerek 
kabátot,  aztán  a  mandarinzöld  bélelt  köntöst,  tarka,  hímzett  szegélyével,  a  nyakvédő  tarka 
brokátkendőt,  a  keszkenőt,  a  kis  sárga  kendőt  a  vidrafarkas,  aranygyümölcs-díszes  övvel,  egy 
batyuba csomagolta, s elhelyezte a kemence mellett.

– Holnap is őrségben vagy? – kérdezte az asszony.

–  Holnap lesz éppen a napja – felelte a férje –, hogy a császár őfelsége ellátogat a Sárkány-
jelvény-palotába. Korán kell kelnem, hogy az ötödik őrségváltásra elmehessek szolgálatba.

–  Holnap  az  úrnak  az  ötödik  őrséggel  szolgálatba  kell  mennie  –  szólt  le  az  asszony  a 
szolgálóknak. – Keljetek fel a negyedik őrséggel, melegítsetek vizet, készítsetek ennivalót.

„A páncél  nyilvánvalóan  abban  a  bőrládában  lesz  –  füstölgött  magában  Dobos  Bolha:  – 
Elemelhetném akár éjféltájban is, de ha valami riadalom támad, nappal se juthatok ki a városból, s 
akkor kudarcot vallott a nagy vállalkozás! Megvárom inkább az ötödik őrséget, akkor se lesz rá 
késő.”

A vívómester és családja elaludtak. A két szolgáló lent az ajtó mellett ágyazott meg magának. Az 
asztalon még égett a lámpa. Aludt már mind az öt ember. A szolgálók reggeltől estig talpon voltak, 
igen  elfáradtak  hát,  aludtak  mélyen,  nagy  szuszogással.  Dobos  Bolha  lesiklott  az  oszlopon, 
ruhájából egy nádszálat vett elő, s az ablaknyíláson bedugva, egy fuvintással eloltotta a lámpát.

A  negyedik  őrségváltás  körül  felébredt  Aranylándzsás,  s  szólt  a  szolgálóknak,  hozzanak 
mosdóvizet.  A szolgálók  felkászolódtak  álmukból,  s  látván,  hogy  nem  ég  a  lámpa,  kiáltozni 
kezdtek:

– Ajjaj! Elaludt a lámpás az éjjel!

–  Mit  várjak  rátok?  –  zsörtölődött  Aranylándzsás.  –  Eridjetek  hátra,  s  szerezzetek  lámpást 
valahonnét!

Hallatszott  a  lépcső  nyikorgása,  amint  a  szolgáló  lement  rajta.  Dobos  Bolha  a  zaj  hallatára 
sebesen megint lesiklott az oszlopon, s megbújt a hátsó ajtó mögött, az árnyékban. Hallotta, amint a 
szolgáló megnyitja a hátsó ajtót, s aztán látta, hogy a kaput nyitja ki. Ezalatt Dobos Bolha besurrant  
a konyhába, elbújt az asztal alatt. Már jött is vissza a szolgáló a lámpással, bezárta megint az ajtót, s 
meggyújtotta vele a tüzet a tűzhelyen, aztán fogta a parazsat, vitte fel az emeletre. Nagy sokára 
vitték  fel  a  meleg  vizet  is:  Aranylándzsás  megmosakodott,  kiöblítette  száját,  s  lekiáltott,  hogy 
vigyenek fel egy kis meleg bort. A szolgáló tálcára rakta a húst, rizst, tésztát, vitte fel. A gazda 



megreggelizett,  s meghagyta,  vigyenek enni kint várakozó embereinek is.  Dobos Bolha hallotta 
aztán, amint lejön, s sürgeti kísérőit, aztán felkapja holmiját, lándzsáját, s megy ki a kapun. A két 
szolgáló kikísérte a lámpással. Ahogy kimentek, Dobos Bolha is kimászott az asztal alól, felszaladt 
az emeletre, a fal mellett felkapaszkodott a gerendára, s végighasalt rajta. A szolgálók csakhamar 
visszatértek,  bezárták az ajtót,  elfújták a lámpát,  s  feljővén az emeletre,  levetkőztek,  lefeküdtek 
megint.

Dobos Bolha, amint hallotta, hogy elalszanak, megint elővette a nádszálat, s elfújta a lámpát az 
emeleti szobában is. Utána szép könnyedén leoldozta a bőrládát a gerendáról. Már mászott is volna 
vele lefelé, amikor az asszony felébredt, s a zaj hallatára a szolgálókat szólította:

– Mi az a zaj a gerendán?

Dobos Bolha utánozta az egércincogást.

–  Nem hallod az egereket, úrnőm? – mondta álmosan az egyik szolgáló. – Verekednek, azok 
zajonganak.

Dobos Bolha most már nesztelenül lemászott a gerendáról, halkan megnyitotta az emeleti szoba 
ajtaját, s hátán a bőrládával, csendesen lemászott a lépcsőn. Hamarosan kijött a házból. A negyed 
kapujában már mentek az emberek szolgálatba; közébük sodródott, s a kavarodásban észrevétlenül 
ki  is  jutott.  Onnét  aztán  egyvágtában  rohant  a  fogadóig.  Az  még  nem  is  világosodott,  mikor 
bezörgetett  az  ajtón,  fogta  a  holmiját,  egy  teherbe  csomagolta,  s  a  vállára  kapta.  Kifizette  a 
szálláspénzt, s kilépve a fogadóból, nekivágott az útnak kelet felé.

Ment vagy negyven mérföldet már, s éppen megállt egy fogadónál, hogy egyék valamit, amikor 
betoppant egy ember. Ránézett, hát nem volt más, mint Bűvös Futár. Látván, hogy Dobos Bolhánál 
már ott a zsákmány, halkan pár szót váltottak egymással.

–  Hazasietek  a  páncéllal  –  súgta  Bűvös  Futár  –,  te  meg  Aranypénzessel  gyere  szép  lassan 
utánam!

Dobos Bolha kinyitotta a ládát, kivette a vadlúdtollpikkelyes páncélt, s egy batyuba csomagolta. 
Bűvös  Futár  az  oldalára  kötözte,  s  kilépvén  a  fogadó  ajtaján,  elmormogta  bűvös  igéit  és 
elszáguldott.

Dobos  Bolha  az  üres  ládát  jól  láthatóan  teherhordó  rúdjára  akasztotta,  megette  a  reggelijét, 
fizetett s elindult holmijával. Újabb húsz mérföldnyi út után Aranypénzes Leopárddal találkozott. 
Betértek a legközelebbi csapszékbe.

–  Menj ugyanazon az úton, amerre én jöttem – mondotta Aranypénzes. – Ahol csak kocsmát, 
csapszéket, fogadót találsz, ha az ajtaján krétával írt fehér karikát találsz, oda menj be, ott egyél,  
igyál, ha fogadó, akkor szállj is meg, különösképpen azonban a ládát rakd oda mindig mindenki 
szeme elé. Egynapi útra innét pedig várj meg minket.

Dobos Bolha a haditerv szerint el is indult. Aranypénzes nagy kényelmesen még iddogált egy 
darabig, aztán tovább indult a fővárosba.

De beszéljünk most  Aranylándzsás  otthonáról.  Mikor  kivilágosodott,  felkeltek a  szolgálók,  s 
látták,  hogy nyitva az  emeleti  ajtó,  nincs  bezárva  lent  sem a nagykapu.  Ijedten néztek körül  a 
házban, de úgy látszott, hogy megvan minden. Szaladtak fel az emeletre úrnőjükhöz.

– Nem tudjuk, hogyan – újságolták –, de nyitva volt a kapu meg az ajtó, de nem tűnt el semmi.



– Az ötödik őrség idején – emlékezett vissza az asszony – valami zajt hallottam a gerenda felől, s 
ti akkor azt mondtátok, hogy az egerek marakodnak. Nézzétek csak meg, nem történt-e a bőrládával 
valami?

Odanézett a két szolgáló s felsikoltottak:

– Hová lett a bőrláda?

–  Szaladjatok, gyorsan küldjetek valakit a Sárkányjelvény–palotába az úr után! – ugrott fel az 
asszony az ágyról ijedten. – Jöjjön haza hamar!

Rohantak a szolgálók, s az első embert, akit elöl találtak, már küldték is a vívómester után, aztán  
még  egyet,  hármat–négyet  is,  de  mind  csak  azzal  jött  vissza,  hogy az  aranylándzsás  osztag  a 
császárt elkísérte a belső kertbe, ott pedig igen szigorúan állnak őrt a testőrök, nem mehet be senki! 
Meg kell várni, amíg magától hazajön – mondották.

A feleség  meg  a  szolgálók  úgy  érezték  magukat,  mint  a  forró  tepsibe  pottyant  hangyák. 
Futkostak erre–arra, nem ettek, nem ittak, csak egy rakáson sápítoztak.

Alkonyattal megjött Aranylándzsás. Végre levethette már egyenruháját, átadhatta a szolgálatot, s 
holmijával a vállán kényelmesen ballagott hazafelé. A lakónegyed kapujához érve, megszólították a 
szomszédok:

– Kirabolták az asszonyt odahaza! – újságolták izgatottan. – Alig várja már, hogy hazagyere!

Megdöbbenve sietett haza Aranylándzsás.

– Jaj, uram – fogadta a kapuban a két szolgáló –, amikor elmentél az ötödik őrséggel, belopózott 
valami tolvaj, s semmi mást, csupán azt a bőrládát emelte le a gerendáról, de azt el is vitte!

Keserves sóhajtozás szakadt fel Aranylándzsás szívéből a rossz hír hallatára.

– De mikor jöhetett be a házba a tolvaj? – tördelte kezét a felesége.

–  Semmi  mást  nem sajnálnék –  sóhajtozott  a  férj  –,  de  ez  a  vadlúdtollpikkely-páncél  négy 
nemzedék óta családi kincsünk volt, csak az ne veszett volna el! Vang marsall, az a nagy ficsúr, 
harmincezer köteg pénzt adott volna érte, de én nem adtam oda! Arra gondoltam, hogy még tán 
hasznát vehetem a hadban! Féltettem is, hogy valami hiba történik vele, azért is kötöztem fel a 
gerendára! Aki látni akarta, egynek se mutattam, csak azt mondtam, nincs már meg! Ha most aztán 
híre terjed, micsoda nevetség lesz belőle! Mit csináljak most már?

Aludni sem bírt egész éjjel, mert folyton a páncélon járt az esze.

„Vajon ki lophatta el? – tépelődött magában. – Csak olyan lehetett, aki tudott róla!”

– Amikor az éjjel elaludt a lámpa – vélte az asszony –, talán akkor lopózott be a házba. Valami  
ismerősöd lehetett, aki, mikor látta, hogy pénzen nem kapja meg, hát elküldött valami tolvajt, hogy 
lopja el. Meg kellene bíznod valakit, hogy szép csendben járjon utána, tudakozódjék, de egyebet ne 
csinálj, mert nem jó megzörgetni a füvet, felijed a kígyó!

Aranylándzsás  ezeket  hallgatva,  mély  kétségbeesésben  csak  ott  kuporgott  az  ágyán  egész 
hajnalig.

Már eljött a reggeli ideje, amikor hallották, hogy valaki zörget a kapun. A szolgálatos katona 
kisietett, megkérdezte, ki az, s már jött is jelenteni:



– A jenanfubeli Tang erődparancsnok fia, Tang Lung jött tiszteletét tenni.

Aranylándzsás a vendégfogadó szobába hívatta unokatestvérét, s sietett le ő is hozzá.

– Békét, boldogságot, bátyám! – hajolt meg előtte öccse tisztelettel.

– Hallottam, hogy elhunyt a sógor – felelte Aranylándzsás – de idekötött a szolgálat, aztán meg 
az út is messzi volt, nem mehettem el, sajnos, részvétemet tenni. Rólad, öcsém, meg semmi hírt  
nem kaptam; merre voltál mostanáig? Honnét jössz most?

– Nehéz azt egy szóval elmondani! – kezdett beszédébe Aranypénzes. – Amióta atyám elhunyt,  
rossz idők jártak  felettem, vetődtem erre–arra,  a  végén a  folyók és  tavak népénél  kötöttem ki. 
Santungból jöttem most, hogy felkeresselek, bátyám.

– Foglalj helyet, öcsém – szólt Aranylándzsás, s bort, ételt hozatott, megkínálta öccsét. 

Aranypénzes pedig két aranytömböt húzott elő iszákjából. Együtt lehettek vagy húsz lat.

–  Boldogult atyám halála napján – nyújtotta az aranyakat – rám bízta ezeket, hogy adjam át 
neked emlékezetül. Nem lévén bizalmas emberem, elküldeni nem küldhettem; magamnak kellett 
eljönnöm, hogy elhozzam!

–  Nagyon  hálás  vagyok  azért,  hogy  apád  így  megemlékezett  rólam  –  érzékenyült  el 
Aranylándzsás. – De nem tettem én ezért semmit, meg nem is tudnám mivel viszonozni!

–  Ne beszélj így, bátyám! – tiltakozott Aranypénzes Leopárd. – Mikor még élt atyám, mindig 
sokat emlegette nagy vitézségedet, s igen-igen sajnálta, hogy messzire vetődtetek egymástól, nem 
találkozhat veled, ezért hagyta rád, hogy tartsd meg emlékezetedben.

Aranylándzsás hálásan köszönte az ajándékot,  s eltette végül,  aztán kínálgatta tovább étellel, 
itallal.  Borozgatás közben azonban csak összevonta Aranylándzsás a szemöldökét, kiült arcára a 
búbánat.

– Nem vagy valami vidám, bácsikám! – jegyezte meg az öccse. – Biztosan valami nagy bánatod 
van!

– Nehéz azt egy szóval elmondani, öcsém! – sóhajtotta Aranylándzsás. – Megloptak az éjjel!

– Sok mindent vittek el? – érdeklődött részvéttel Aranypénzes.

–  Nem vitték el,  csak az őseimtől örökölt vadlúdtollpikkely-páncélomat! Tegnap éjjel tűnt el, 
azóta is azon kesergek.

– Láttam én is azt a páncélt annak idején – emlékezett vissza Aranypénzes –, valóban páratlan 
darab volt. Atyám sose bírt betelni a dicséretével. De hát hova tetted, hogy ellopták?

–  Egy bőrládába csomagoltam, s feltettem a gerendára a hálószobában. Csak arra nem tudok 
rájönni, mikor jöhetett be a tolvaj!

– Milyen volt az a bőrláda? – faggatózott az unokaöcs.

– Egy veres juhbőrrel bevont ládába tettem, bebugyoláltam még illatos vattába is.

– Veres juhbőr láda? – pattant fel megdöbbenve Aranypénzes. – Nem egy jogar volt rá kivarrva 
fehér cérnával, meg zöld felhők, aztán egy labdázó oroszlán?



– Hol láttad, öcsém? – ugrott fel ijedten a nagybácsi is.

– Az este, még úgy negyven mérföldnyire a várostól egy fogadóban iddogáltam éppen, amikor 
láttam egy fürge szemű, sovány, fekete fickónak a vállán. Meg is jegyeztem úgy magamban, amikor 
megláttam: „Ugyan mi lehet ebben a szép ládában?” S amikor elindultam, meg is kérdeztem attól a 
fickótól, mire használja a ládát. „Páncél volt benne először – felelte a fickó –, de most már csak 
ruhát tartok benne.” Biztosan ez lesz az! Láttam azt is, hogy a fickó sántikált, húzta a lábát. Mi 
lenne, ha utána mennénk?

– Mennyei szerencse lenne, ha utolérnénk! – ragyogott fel Aranylándzsás képe.

– No de akkor ne késlekedjünk – tüzelte az öccse –, hanem gyerünk máris!

Aranylándzsás  gyorsan  vászoncipőt  húzott,  felkötötte  kardját,  felkapta  lándzsáját,  s  elindult 
unokaöccsével kifelé a keleti kapun sebes léptekkel. Egyszer csak feltűnt előttük egy kocsma, az 
ajtaján fehér kréta–karikával.

–  Igyunk  egyet,  aztán  menjünk  tovább  –  ajánlotta  Aranypénzes  Leopárd  –,  közben  meg 
tudakozódhatunk is.

Be is léptek az ivóba, s Aranypénzes tüstént megkérdezte:

–  Kérdeznék valamit,  gazda! Nem járt  erre  véletlenül  egy olyan vizslaszemű,  sovány,  fekete 
fickó, a vállán egy veres juhbőr ládával?

–  Járt  bizony erre  tegnap este  egy ilyenforma ember – vallotta  a  kocsmáros  –,  piros  juhbőr 
ládával. A lábát mintha megütötte volna valahol, mert sántikált erősen.

– Hallod, bátyám? Mit szólsz hozzá? – lökte oldalba Aranylándzsást Aranypénzes Leopárd.

A nagybácsi mukkanni se tudott. Gyorsan fizettek, s indultak tovább. Útközben aztán megint 
csak elértek egy olyan fogadóhoz, aminek a falán ott fehérlett a krétakör.

– Én már nem bírok menni, bátyám – állt meg Aranypénzes szálljunk meg itt éjszakára, reggel 
majd megyünk tovább.

– De én katona vagyok – vonakodott Aranylándzsás. – Ha holnap a szemlén nem jelenek meg, 
biztosan büntetést kapok. Mi lesz akkor?

–  Ezen ne aggódj, bátyám – hárította el Aranypénzes az aggodalmaskodást. – Biztosan mond 
majd az asszony valami kifogást.

Kérdezősködni kezdtek persze a fogadóban is, s lám, ez a fogadós is azt felelte:

– Tegnap este meghált itt nálunk egy olyan vizslaszemű, fekete, sovány ember. Ma délelőtt ment 
csak tovább. Egyre csak a santungi út felől kérdezősködött.

– No, akkor utolérjük – bizakodott az unokaöcs. Megháltak az éjjel a fogadóban, de a negyedik 
őrségváltással már indultak is tovább, hogy folytassák az üldözést Aranypénzes Leopárd, ahol csak 
meglátta a krétával írt kört, mindig megállt enni, inni, közben meg kérdezősködött, s persze hogy 
mindenütt  egyformán  feleltek.  Aranylándzsás,  izgatottságában,  hogy  egyre  közelebb  kerül  a 
páncélhoz, csak követte vakon unokaöccsét.

Mire beesteledett, egy régi templomhoz értek. A templom előtt egy fa alatt ott heverészett Dobos 
Bolha, maga mellett terhével.



– Remek! – kiáltotta Aranypénzes Leopárd, amikor meglátta. – Nem a páncélt rejtő veres juhbőr 
láda hever ott a fa alatt?

Aranylándzsás odarontott, megragadta Dobos Bolhát s rárivallt:

– Hogy merted ellopni a páncélomat, te pimasz fickó?

–  No,  állj  csak  meg,  állj  csak  meg  –  mondta  Dobos  Bolha  rendületlen  nyugalommal.  –Ne 
kiabálj! Ha el is loptam a páncélodat, most mit akarsz?

– Te arcátlan barom! – bömbölte haragosan Aranylándzsás. – Még te kérded, hogy mit akarok?

– Nézd csak meg a ládát – folytatta zavartalanul Dobos Bolha –, benne van-e a páncél?

Aranypénzes Leopárd már nyitotta is a ládát, s lám, üres volt.

– Hová tetted a páncélt, te gazfickó? – támadt a tolvajra Aranylándzsás kétségbeesetten.

– Hát ide hallgass – mondta fölényesen Dobos Bolha. – Én Csang Ji vagyok Tajancsouból. Van 
ott nálunk egy gazdag úr, aki igen szeretne ismeretségbe kerülni az öreg Csung őkegyelmességével, 
s megtudván, hogy van ez a páncélod, eladni pedig nem akarod, elküldött engem a komámmal, Li 
Szannal, hogy lopjuk el. Tízezer köteg pénzt ígért nekünk érte. Én azonban, amikor lemásztam a 
házadnál  az oszlopon,  megrándítottam a lábamat,  nem bírtam menni.  Rábíztam hát  a páncélt  a 
komámra, hogy vigye előre. Csak ezt az üres ládát hagyta itt. Ha azonban el akarsz velem bánni, 
vihetsz akár hatóság elé is, én akkor se vallom ezt meg, ha agyonvernek. Ám ha békén hagysz, 
elmehetek veled, hogy visszaszerezzük.

Aranylándzsás habozni kezdett: nem tudott határozni jó darabig.

–  Attól  ne  tarts,  bátyám,  hogy elszáll  a  jómadár!  –  nyugtatta  meg  nevetve  Aranypénzes.  – 
Gyerünk csak vele, szerezze vissza a páncélt! Ha nincs páncél, akkor még mindig bevádolhatod a 
hatóságnál!

– Igazad van, öcsém – nyugodott bele a vívómester. Útnak is indultak mind a hárman, betértek a  
legközelebbi fogadóba, ott megháltak. A nagybácsi s az unokaöcs persze szoros őrizet alatt tartották 
a tolvajt egész éjjel. Úgy történt a dolog, hogy Dobos Bolha mindenféle ronggyal körültekerte a 
lábát, s úgy csinált, mintha sántikálna. Aranylándzsás látta, hogy nehezére esik a járás, ezért már 
valamennyire  biztosabb  lett  a  dolgában.  Másnap  aztán  továbbindultak.  Dobos  Bolha,  hogy 
bocsánatot nyerjen vétkéért, jól tartotta őket az úton étellel, itallal. Mentek még egy napot.

A következő napon Aranylándzsás  már  bosszankodni  kezdett,  s  már  nem volt  biztos  benne, 
megvan-e a páncél, vagy sem. Útközben egyszer csak egy igásszekeret pillantottak meg. Egy ember 
hajtotta, mellette meg egy kalmárféle ült, aki, mikor meglátta Aranypénzest, meghajolt feléje.

– Hogy kerülsz ide, öcsém? – kérdezte tőle meglepődve Aranypénzes.

– Csengcsouban kereskedtem éppen – felelt az ember –, most megyek haza Tajancsouba.

–  Nagyon jó! – jelentette ki Aranypénzes. – Éppen szekeret kerestünk volna, mert magunk is 
Tajancsouba igyekeznénk.

–  Ne is mondjad – intett  jólelkűen az ember. – Üljetek csak fel,  egy kicsivel több már nem 
számít.

Aranypénzes Leopárd nagy örömmel mutatta be nagybátyját. 



– Ki ez az ember? – kérdezte Aranylándzsás.

–  Tavaly,  mikor Tajancsouban jártam, hogy áldozatot mutassak be – hazudta folyékonyan az 
öccse –, akkor ismerkedtem meg vele. Li Zsungnak hívják, becsületes ember.

– No akkor – egyezett bele a nagybácsi –, ha ez a Csang Ji nem tud menni, üljünk fel a szekérre.

Együtt szekereztek tovább.

– Te Csang Ji – fogta vallatóra Aranylándzsás a tolvajt –, mondd már meg nekem, hogy ki az a 
gazdag uraság!

Húzódozott, vonakodott Dobos Bolha először, de aztán kibökte:

– Bizony, az a híres Kuo nagyúr az!

– Van nálatok ott Tajancsouban egy Kuo nagyúr? – fordult most Aranylándzsás Li Zsunghoz.

–  A leggazdagabb  család  –  bólintott  a  kalmár  –,  igen  szeret  összejárni  a  mandarinokkal, 
hivatalbéliekkel, sok léhűtőt is tart a házánál.

„No, ha ez az ember létezik – gondolta magában Aranylándzsás –, akkor rendben is volna a 
dolog.  Akkor  nincs  is  semmi  baj!”  Kellemesen  is  telt  az  idő,  mert  Li  Zsung  egész  úton  a 
lándzsavívásról,  fütykösforgatásról  beszélgetett  vele,  hol  meg énekelt  neki,  úgyhogy észre  sem 
vették, megint mentek egy napot.

Liangsan csak két napi járóföldre volt már, amikor útközben Li Zsung egyszer csak elküldte a 
kocsisát egy lopótökkel az egyik kocsmába borért, pecsenyét is hozatott, s falatozni kezdtek ott a 
szekéren. Aztán előszedett egy tökhéj csészét, s megkínálta borral Aranylándzsást. Az szomjas volt, 
el  is  fogadta,  fenékig  kiitta.  A gazda  odakiáltott  a  kocsisnak,  hogy  töltsön  még,  de  annak 
megcsúszott a keze, vagy mi, de az egész lopótöknyi bor kifordult a földre. Szidta is Li Zsung 
erősen, s küldte, menjen megint borért, amikor Aranylándzsásnak egyszerre csak habzani kezdett a 
szája, s végigterült a szekéren.

De hát ki is volt ez a Li Zsung? Bizony nem volt más, mint Vastorkú. Hárman gyorsan leugráltak 
a  szekérről,  hogy gyorsabban mehessen terhével,  s  vágtattak  egyenesen Szárazföldi  Krokodilus 
fogadójába. Ott Aranylándzsást becipelték egy csónakba, s máris vitték át az Aranyhomokpartra. 
Jókorjött Esőnek már jelentették érkezésüket, jött is elébük az összes vezérekkel.

Aranylándzsás hamarosan magához tért kábultságából, már csak azért is, mert gyorsan felélesztő 
szert adtak be neki. Ijedten bámulta maga körül a sok embert:

– Miért csaltál ide, öcsém? – kérdezte szemrehányóan Aranypénzes Leopárdtól.

– Hallgass ide, bácsikám – magyarázta az öccse. – Sokszor hallottam már, hogyan gyűjti maga 
köré Jókorjött  Eső a négy világtáj  jó vitézeit,  ezért,  amikor  Vukangcsenben találkoztam Fekete 
Forgószéllel, s testvérré fogadott, elhatároztam, hogy beállok közéjük. A várat most Kétkorbácsos 
serege támadja páncélos, láncos lovassággal, nem tudtunk erőt venni rajta. Én gondoltam ki ellenük 
a harcot a sarlós csáklyával, de ahhoz csak te értesz a világon egyedül. Ennek okából főztük ki a 
tervet,  hogy elküldjük  előre  Dobos  Bolhát,  lopja  el  a  páncélodat,  én  meg  majd  utána  csallak, 
útközben aztán Vastorkú testvérünk, a te Li Zsung barátod, majd elkábít, hogy idehozhassunk, s 
elfoglalhasd köztünk vezéri széked.

– Szóval eladtál engem! – tört ki Aranylándzsás.



– Mi csak a császárt akarjuk szolgálni – kínálta a vendéget Jókorjött Eső egy csésze borral –,  
békét hozni az országra, s nem akarnánk világéletünkben itt, a mocsarak közt tanyázni! Hűséggel 
adnánk életünket a hazáért, rablásra, gyilkolásra nem vetemedünk, gazságot, igazságtalanságot nem 
tűrünk magunk között.  Minden reményünk,  hogy belátod igazságunkat,  s  együtt  tartasz velünk, 
betölteni az ég rendelését.

–  Itt  vagyok  én  is  már  a  vezérek  között  –  emelte  csészéjét  Aranylándzsásra  régi  barátja, 
Párduckoponya is –, ne utasítsd vissza barátságunkat, bátyám!

–  De öcsém – szólt ijedten Aranylándzsás –, ha már engem idecsaltál, a családom elfogatja a 
hatóság! Mi lesz akkor?

– Efelől ne aggódj – nyugtatgatta Jókorjött Eső –, ezt már elvállaljuk. Rögtön küldünk valakit 
szeretteidért, hogy együtt lehessetek.

Toronyhordozó, Cselcsillag s Felhősárkány is a lelkére beszélt az újdonsült vezérnek, s nagy 
lakomát rendeztek a tiszteletére. Ezalatt pedig kiválogatták a legkiválóbb betyárokat, hogy azok 
tanulják majd meg a sarlós csáklya forgatását. Bűvös Futár s Aranypénzes Leopárd meg ment vissza 
a Keleti Fővárosba, hogy elhozzák Aranylándzsás családját is.

Tíz  nap  múlva  megjött  Bundás  Párduc  Jingcsouból  Égszeme  Tábornok  családjával,  Veszett 
Tigris  is  meghozta  Robbanó  Mennykő  háza  népét  a  Keleti  Fővárosból.  Feketeszemű  Tigris  is 
megérkezett öt szekér lőporral, a tüzes mesterséghez való holmival. Újabb néhány nap után pedig 
ott volt már a várban Bűvös Futár s Aranypénzes is, Aranylándzsás családjával. Aranylándzsás igen 
meglepődött felesége láttán, s kérdezte, hogyan jutott el ide.

–  Amióta elmentél – beszélte az asszony –, kerestek ám többször, hogy nem voltál a szemlén. 
Meg kellett vesztegetnem őket egy kis arannyal, ezüsttel, a fejékemet is eladtam, s azt hazudtam, 
hogy betegen fekszel, ezért aztán nem is hívtak többet. Egyszer csak aztán megjelent az öcséd,  
hozta a páncélt, s ezt mondta: „Visszaszereztük, de bátyám betegségbe esett az úton, egy fogadóban 
hagytuk. Majd a halálán van már szegény, gyere gyorsan hozzá, néném, a gyerekkel együtt.” Ezzel 
felcsaltak egy szekérre, aztán nem is tudom, merre jöttünk, de egyszerre csak itt voltunk.

– Hát jól van, öcsém – morgolódott Aranylándzsás –, ami megesett, megesett! Csak azt sajnálom, 
hogy a páncélom mégis ottmaradt a házban!

–  Örvendezz, bátyám! – nevetett Aranypénzes. – Amikor szekérre raktuk a nénémasszonyt, én 
bizony  visszafordultam  még,  s  elhoztam  a  páncélt,  a  szolgálókat  is,  de  még  minden  értékes 
holmitokat is felraktuk s elhoztuk.

– De hát akkor már akár vissza se menjünk a Keleti Fővárosba! – esett le a vívómester álla.

– Hadd mondjak még valamit, bátyám – kacsintott az unokatestvére. – Félúton, amint egy csapat 
kereskedőbe ütköztünk, én magamra kaptam a páncélodat, bemázoltam a képemet, azt mondtam, 
hogy én vagyok az Aranylándzsás, s kifosztottam őket. Azóta már biztosan ki is adták ellened a 
körözőlevelet!

–  Te  aztán  teljes  tökéletességgel  tönkretettél,  öcsém!  –  jajdult  fel  a  bátyja.  Toronyhordozó, 
Jókorjött Eső s a többi vezér azonban vigasztalgatni kezdték, engesztelték:

–  Hogy  maradtál  volna  köztünk,  ha  nem  így  történt  volna?  –  mondogatták.  Aztán  átadtak 
Aranylándzsásnak egy házat a várban, hogy ott helyezze el családját, a vezérek meg tanácsot ültek, 
hogy most már hogyan bánjanak el a láncos lovasokkal.



Szárnyas Tigris ekkorra már ki is  kovácsolta a sarlós csáklyákat,  Jókorjött  Eső s Cselcsillag 
pedig felkérte Aranylándzsást, hogy tanítaná meg most már nekik a vele való bánás művészetét.

– Megtanítlak én már valamennyiőtöket igaz szívvel – mondta Aranylándzsás –, csak válogassuk 
ki a legmarkosabb katonákat, a legjobb vitézeket.

Összesereglettek a vezérek a tanácskozócsarnokban, s nézték, hogyan válogatja ki Aranylándzsás 
a legjobb vitézeket, s hogyan tanítja őket a sarlós csáklya forgatásának művészetére. Mert ebből lett 
az, hogy

Vereséget szenved most már háromezres lovas sereg,
S a vezérek előtt új hős hajt csakhamar térdet–fejet.

Hogy aztán hogyan oktatta Aranylándzsás a sarlós csáklyával való hadakozás művészetét, azt 
majd más alkalommal halljátok meg.



AZ ÖTVENHATODIK FEJEZET

amelyben Aranylándzsás megmutatja a sarlós
csáklyával való harc fortélyait,

Jókorjött Eső pedig ennek folytán nagy
vereséget mér a páncélos,

láncos lovasokra

Ott tartottunk, hogy összegyülekeztek a tanácskozócsarnokban Toronyhordozó, Jókorjött  Eső, 
Cselcsillag, Felhősárkány a többi vezérrel,  s kérték Aranylándzsást, mutatná meg nekik a sarlós 
csáklyával való viadal mesterfogásait. Valóban szép szál vitéz volt Aranylándzsás, ahogy ott állt 
előttük: hat láb, öt-hat hüvelyk magas, kerek, fehér képű, vékony, fekete bajuszú, szakállú, izmos 
derekú, erős combú. Minekutána kiválogatta a megfelelő harcosokat, kivonult velük a tanácskozó-
csarnok elé, megfogott egy sarlós csáklyát, s bemutatta a vele való bánást. Tetszéskiáltásban tört ki 
a tömeg, Aranylándzsás pedig elkezdte az oktatást:

–  Ha lóhátról harcolunk vele – magyarázta –, felállunk a nyeregben, kinyújtjuk a derekunkat, 
mintha gyalog lennénk. Akkor aztán felfelé hét vágás, három a kampójával, négyszer döfsz vele, 
egy döfés előre, meg egy jobbra–balra, kilenc összesen. Ha pedig gyalogharcban használjuk, arra is 
felettébb alkalmatos! Elsőbben nyolc lépést megyünk előre, s közben négyet csapunk vele jobbra–
balra, hogy megnyissuk vele a hadirendet. Tizenkét lépésre egy fordulat, tizenhat lépésre egy teljes 
fordulat körbe, szétütünk vele, megrántjuk a horgát, döfünk, megcsavarjuk! Huszonnégy lépésre fel, 
majd lerántjuk; a horga balra essék, amikor jobbra döfünk vele! Harminchat lépésre egész testünk 
erejét beleadván, áttörünk vele. Ez a sarlós csáklya forgatásának művészete. Vers is van róla:

 

Négyet szúrsz és hármat rántasz, hét vágást teszel,
Kilenc fortélyt ha tudod, már mester leszel.
Huszonnégyet tesz együtt a lépések sora,
Tizenhatnál körbe fordulsz, szétcsapsz élivel.

 

Így oktatgatta Aranylándzsás egyenként a fogásokat, mestervágásokat a vezérek szeme láttára. 
Igen  örvendett  is  mindegyik,  látván  kiváló  művészetét.  Attól  a  naptól  fogva  éjjel-nappal 
gyakorlatoztatták a sereg színe-javát az új fegyverrel. A gyalogokat ezenkívül kiképezték arra is, 
hogyan fogdossák el vele a lovak lábát, lesbe állva fák között, bokrok alatt. Fél hónap se telt belé, s 
hat–hétszáz harcost kiképeztek már a várban. Jókorjött Eső s a többi vezér nagyon megörült ennek 
láttára, s készülődtek az ellenség elpusztítására.

Közben  legyen  mondva,  Kétkorbácsos,  amióta  elveszítette  Égszeme  Tábornokot  s  Robbanó 
Mennykőt, mindennap egyebet se tett,  csak levonult egész hadával a vízpartra, s harcba hívta a 
várbelieket. A vezérek azonban csak azt parancsolták a vízi betyároknak, hogy mindenütt őrizzék 
erősen a kikötőket, s hegyes karókat verjenek le a víz alatt. Kétkorbácsos meg, noha felderítette már 
az utakat a vártól északra is, nyugatra is, a várhoz férkőzni nem tudott. A liangsaniak meg közben 
meghagyták Robbanó Mennykőnek, hogy készítsen mindenféle bombákat, hogy pár napon belül 
szembe állhassanak a császár hadával. A sarlós csáklyások kiképzése is befejeződött már.

– Nem tudom, mit gondoltok együgyű tervemről – kezdte ekkor Jókorjött Eső a vezérek előtt.



– Halljuk a tervedet – szólt Cselcsillag.

Egyetlen  lovas  se  megy  holnap  harcba,  gyalog  harcolunk  valamennyien.  Szun  Vu  mester 
hadművészete felettébb alkalmas az erdős, hegyes, mocsaras vidéken. Tíz csapatban vonul majd 
seregünk az ellenség ellen. Ha a lovasok ránk törnek, szétfut mindenki a nád közé, a sűrűbe, az 
erdőbe. Ott pedig már lesben állnak a sarlós-csáklyás csapatok! Minden tíz sarlós-csáklyás mellé 
pedig tíz fogóscsáklyást teszünk. Ha jön a lovas, a lovat a sarlós csáklyával felfordítják, a fogós 
csáklyával  pedig  foglyul  ejtik  az embert.  Így állunk lesbe  a  folyam mellett  s  a  szűk ösvények 
mentén is. Mit gondoltok róla?

–  Igen – helyeselt Cselcsillag –, így kell lesbe állítani a hadat, hogy foglyokat ejthessünk, s a 
vezért is elfogjuk.

– Ez a helyes módszer – bólintott Aranylándzsás is –, a sarlós csáklya s a fogós csáklya együttes  
alkalmazása.

Jókorjött Eső még aznap felállította a tíz sereget: Vereshajú ördög s Égbemászó vezette az elsőt, 
Feltartóztathatatlan  s  Kis  Feltartóztathatatlan  a  másodikat,  Beteg  Vitéz  s  Kilencfarkú Teknőc a 
harmadikat,  Szépszakáll  Mester,  Tüzesszemű  Oroszlán  a  negyediket,  Kétfejű  Kígyó,  Kétfarkú 
Skorpió az ötödiket, Erdei Sárkány, Egyszarvú Sárkány a hatodikat, Óriáshölgy s Kurtalábú Tigris a 
hetediket,  Veszett  Tigris, Vasfurulyás Halhatatlan a nyolcadikat, Selymesszőrű Tigris, Fehérképű 
Ifiúr a kilencediket, Bundás Párduc, Feketeszemű Tigris a tizediket. Elindult a tíz sereg le a várból, 
hogy csapdába csalja az ellenséget.  Utánuk elküldték a kilenc vízi  vezért,  Örvények Sárkányát, 
Kutyapofájút,  Fehér  Hullámtarajt,  a  három  Jüant,  Barlangbúvó  Sárkányt,  Folyamfordító 
Tengerikígyót,  Jáde Zászlórudat,  hogy a harci csónakokkal,  hadihajókkal segítségükre legyenek. 
Kis Generálist, Mennydörgés Tüzét, Égretörő Sast, Kis Forgószélt, Ványadt Védistent, Felhőcsapó 
Aranyszárnyat egy-egy lovas csapattal a hegy környékére küldték, hogy hívják harcba Kétkorbácsos 
hadát.  Az ágyúk mellett  Robbanó Mennykő s Ördögpofa maradt,  Aranylándzsás  s  Aranypénzes 
Leopárd vezette a sarlós-csáklyás harcosokat. Végezetül pedig a derékhaddal ment Jókorjött Eső, 
Cselcsillag, Felhősárkány, Bűvös Futár, Kis Herceg, s Vitézekkel Versengő a hadak vezényletére, a 
csata irányítására. A többi vezér hátramaradt a vár őrizetére. A harmadik őrségváltáskor először is a 
sarlós-csáklyásokat szállították át a vízen, s mindjárt szét is oszlottak mindenfelé, lesbe álltak. A 
negyedik őrséggel átkelt a tíz sereg, Robbanó Mennykő s Ördögpofa is átfuvarozták az ágyúkat, 
felállították őket a dombokon. Mikor aztán kivilágosodott, Jókorjött Eső a vezérkarral a víz innenső 
oldalán maradva, megverette a dobokat, elharsantak a harci kiáltások, s jelt adatott a zászlókkal.

Kétkorbácsos  vezéri  sátorában  ült,  amikor  az  őrség  jelentette,  hogy  megindult  az  ellenség. 
Azonnal  előreküldette  Százszorgyőztest,  hogy derítse  fel  seregével  az  ellenség  helyzetét,  aztán 
csatasorba állította a láncos lovasokat. Maga is páncélt öltött, felült fekete kesely lovára, fogta két 
korbácsát, s elindult lovasaival Liangsan ellen. A víz túlsó partján Jókorjött Eső hadát pillantotta 
meg. Hadirendbe sorakoztatta ő is seregét. Megérkezett Százszorgyőztes, s jelentette:

– Délről gyalogsereg közeleg, számukat se tudni, annyian vannak.

– Lehetnek akárhányan –legyintett Kétkorbácsos –, majd áttörnek rajtuk a láncos lovasok!

Százszorgyőztes elvágtatott ötszáz lovassal. De délkelet felől is feltűnt egy gyalogos sereg. Már 
épp  meg  akarta  osztani  hadait,  hogy  felvegye  a  harcot  ezekkel  is,  amikor  délnyugaton  is 
előbukkantak  az  ellenség  zászlói,  s  harci  kiáltás  zaját  hozta  a  szél.  Visszavágtatott  megint 
Kétkorbácsoshoz:

– Három sereg közeleg dél felől – jelentette izgatottan –, a liangsani rablók zászlóival!

– Emögött valami csel rejlik – komorodott el a fővezér. – Sokáig elő se merészkedtek a latrok, 



most meg ennyi sereggel jönnek?

Még be se fejezte szavait, s észak felől ágyúszó dördült.

–  Ez a gaz Robbanó Mennykő a rablókhoz szegődött! – ordított fel dühösen Kétkorbácsos. – 
Ezek az ő ágyúi!

Amint a sereg így várta dél felől az ellenséget, észak felől újabb három ellenséges csapat tűnt fel.

–  Cselt akarnak vetni a bitangok! – szólt Kétkorbácsos Százszorgyőzteshez. – Osszuk ketté a 
sereget: én északnak megyek, te meg délnek.

Már  osztották  is  volna  ketté  a  sereget,  amikor  nyugat  felől  újabb  négy  liangsani  csapat 
közeledett. A fővezér szívét aggodalom fogta, el. Észak felől ágyúsortűz dördült, gránátok vágtak a 
hegyoldalba. Az egyik, a kölykesgránát, amikor elpukkant, negyvenkilenc kölykét szórta szét maga 
körül hatalmas robajjal. Kétkorbácsos hadai minden harc nélkül összezavarodtak, de azért a vezérek 
rohamra vezették őket a minden oldalról fenyegető ellenség ellen. A rohamra azonban a liangsaniak 
szertefutottak  keletnek,  nyugatnak.  Kétkorbácsos  dühösen  rontott  seregével  északnak,  hogy 
tönkregázolja őket. Jókorjött Eső hadai szétszóródtak a nádasban. A láncos lovasok mindent elsöprő 
rohammal indultak ellenük, a paripák megbokrosodtak az ágyúszótól, meg se lehetett volna állítani 
őket.  Gázolták,  tiporták  a  nádat,  a  kiszáradt  erdőt,  a  cserjést.  Egyszerre  sípszó  harsant,  s 
mindenfelől felemelkedtek a sarlós csáklyák. Legelőbb is a széleken vágtató lovak lábát kapták el. 
A középső paripák kétségbeesetten  nyihogtak.  A lesben álló  liangsaniak  jól  végezték  dolgukat, 
rengeteg foglyot ejtettek.

Kétkorbácsos, látván, hogy tőrbe ejtették, visszafogta lovát, s délnek vágtatott, Százszorgyőztes 
után.  Észak felől közben egyre zuhogtak a sereg fejére a gránátok, a bombák, s itt  is,  ott  is,  a  
hegyeken,  a  mezőn  mindenütt  az  ellenséges  gyalogok  támadtak  most  már.  A két  vezér  láncos 
lovasai összekeveredve, vad zűrzavarban buktak le hol itt, hol ott a bozótban, nádrengetegben, s egy 
szálig  foglyul  estek.  A két  vezér  megértvén,  hogy  csapdába  ejtették  őket,  most  már  csak  a 
menekülés  útját  kereste  mindenfelé,  de  amint  nekivágtak  az  egyik  útnak  vagy  a  másiknak, 
mindenütt  a  liangsaniak  zászlói  bukkantak  fel,  sűrűn,  akár  a  kendererdő.  Nekivágtak  hát 
kétségbeesésükben vaktában északnyugatnak. Alig vágtattak azonban vagy öt-hat mérföldet, egy 
csapat rabló tűnt fel előttük, két derék vitéz állta útjukat; Feltartóztathatatlan volt meg az öccse, Kis 
Feltartóztathatatlan. Lándzsájukat pörgetve, kiáltottak rájuk:

– Mit futtok, ti gyászvitézek?

Kétkorbácsos  őrjöngő  haraggal  emelte  két  korbácsát,  hogy  nekik  rontson.  Négy-öt  menetet 
viaskodtak talán, amikor a kisebbik fivér megfutamodott. Kétkorbácsos félt, hogy csapdába csalják, 
nem vette üldözőbe, hanem elvágtatott északnak, az országút felé. A hegyoldalon azonban újabb 
sereg rohant feléjük, másik két vitéz állta útjukat: Kétfejű Kígyó volt az egyik, Kétfarkú Skorpió a 
másik. Vasvilláikat forgatva, rájuk támadtak. Kétkorbácsos felvette a harcot velük, s hat–hét menet 
után megfutamította őket. Vágtatott utánuk, de nem jutott tovább fél mérföldnél, amikor kétfelől 
huszonnégy sarlós csáklyás vitéz rontott  neki.  Nem mert már velük harcba bocsátkozni,  hanem 
északkeletnek fordította lovát, hogy arra meneküljön. Ott meg Kurtalábú Tigris s Óriáshölgy állta 
útját. Kétkorbácsos, látván, hogy nincs más menekvés, kétoldalt áthatolhatatlan bozót meredezik, 
megcsapkodta hát lovát, s sebes vágtában átvágta magát csapatukon. A két vezér üldözte még egy 
darabig,  de már nem érték  utol,  a  megvert  vezér  eltűnt  északnyugatnak,  hátrahagyván megvert 
seregét.

Jókorjött Eső megverette a gongokat, hogy visszavonuljon a várba a sereggel.  Odafent elébe 
járultak a vitézek, vitézségük jutalmát kérvén. A háromezer páncélos ló egy része megsebesült a 



sarlós  csáklyáktól,  amint  felfordították  őket.  Ezekről  lehúzták  a  bőrpáncélt,  s  vitték  őket  a 
mészárszékre, de más részük ép maradt, azok a várba kerültek hátaslovaknak. A páncélos lovasok 
egytől egyig fogságba estek. Amint bekerítették az ötezer gyalogot, egy részük a sereg közepébe 
menekült, azokat ott kerítették kézre a sarlós-csáklyások; más részüket, amely a víz felé futott, a 
vízi  betyárok kerítették be,  s  vitték fogolyként  hajóikon a kikötőbe.  A foglyokat,  lovakat  mind 
felkísérték  a  várba,  Kétkorbácsos  táborát  lerontották,  s  kis  várat  emeltek  belőle  a  vízparton. 
Újjáépítették a két visszafoglalt fogadót is, Kis Védistent, Anyatigrist, Tábornokot s Dobos Bolhát 
visszahelyezvén beléjük. Vereshajú Ördög s Égbemászó foglyul ejtették Százszorgyőztest, hozták 
fel  a  várba  megkötözve.  Jókorjött  Eső,  amint  meglátta,  maga  oldozta  fel  bilincseit,  s  hívta  a 
tanácskozócsarnokba.  Ott  illendően megkövette,  nagy lakomát  rendezett  a  tiszteletére,  s  szólott 
Égszeme Tábornoknak s Robbanó Mennykőnek, beszéljék rá, hogy álljon be a seregbe. A hetvenkét 
földi csillag sorába tartozott Százszorgyőztes is, természete szerint volt, hogy közéjük álljon, vezér 
lett hát ő is a liangsaniak közt. Jókorjött Eső akkor levelet íratott vele, s elküldött Csencsouba a  
családjáért, hogy hozzák fel őket is a várba.

Azt már nem is beszélem el, hogyan örvendett Jókorjött Eső a láncos lovasok vesztén meg a sok 
zsákmányon, milyen lakomázással ünnepelték meg a győzelmet, s aztán hogyan állt a sereg megint 
őrségbe,  készen  esetleges  újabb  támadásra.  Arról  szólok  csak,  hogy  Kétkorbácsos,  elvesztvén 
seregét, a sok jó katonát, lovat, a fővárosba vissza nem ment. Egyszál egyedül poroszkált az úton 
fekete kesely lován. Páncélját levetette, lova hátára rakta, úgy menekült a világba. Pénze nem volt, 
leoldotta hát aranyos övét, azt adogatta el, azzal fizetett a fogadókban.

„Már nem is gondoltam, hogy megmenekülök! – füstölgött magában útközben. – De kihez is 
menekülhetnék,  hová fordulhatnék?  Ej,  a  csingcsoui  mandarin  régi  ismerősöm! –  jutott  eszébe 
hirtelen. – Miért ne mennék hozzá? Mu-zsung asszony, a nővére, a császár kegyencnője révén még 
talán újra had élére is állhatok, s akkor majd bosszút állhatok a vereségért!”

Két napja volt már úton. Megéhezett, meg is szomjazott, amikor megpillantott egy kocsmát az 
útszélen. Leszállott lováról, odakötötte egy fához a kapu mellett, bement az ivóba, korbácsait az 
asztalra csapta, s leült.

–  Csak borunk van – mentegetőzött  a  kocsmáros,  amikor  pecsenyét  rendelt  tőle.  –  Ha húst 
akarsz, épp most vágnak birkát a faluban; hozok, ha kell!

Kétkorbácsos előkotorászott az iszákjából néhány ezüstöt, amit aranyos övéért kapott, s odaadta:

– Hozz egy birkacombot, s süsd meg nekem, aztán vegyél szénát is, lásd el a lovamat. Ma este itt 
aludnék, holnap továbbmegyek Csingcsouba.

–  Aludni alhatsz nálunk, vendég uram – restelkedett a kocsmáros megint –, csak éppen nincs 
rendes ágyunk.

– Katonaember vagyok én – legyintett Kétkorbácsos –, jó nekem akárhol.

A kocsmáros fogta a pénzt, s elment a húsért, Kétkorbácsos meg levette holmiját a lova hátáról, 
meglazította a nyeregszíját, s kiült a kapu elé. Jó ideig várt, amíg a kocsmáros megérkezett.

Akkor a kocsmáros megsütötte a húst, lepényt gyúrt, bort töltött. Megette a vendég, azután még 
vizet is melegített neki, hogy megmossa a lábát, a lovat pedig hátravezette a ház végébe. Szénát is  
adott neki.

–  Udvarbéli  tiszt  vagyok – mondta  Kétkorbácsos,  amikor  végzett  az  evéssel  –,  de  kudarcot 
vallottam a liangsani rablók ellen, s most Csingcsouba mennék, Mu-zsung mandarinhoz. A lovamra 
ügyelj, mert a császári ménesből való, őfelsége ajándéka! Holnap majd gazdagon megjutalmazlak 



fáradozásodért.

–  Hálásan köszönöm tekegyelmed kegyét – hajlongott  a kocsmáros –, s hadd mondjak én is 
valamit: van innét nem messze egy hegy, a Barackvirághegy. Azon a hegyen rablóbanda tanyázik, 
Li Csung, a Tigrisverő a vezérük, a második vezér pedig Csou Tung, a Kis Zsarnok. Valami hat-
hétszáz betyárjuk van, rabolnak, fosztogatnak, nemegyszer háborgatják itt a falut is. Sokszor vonult 
ki  már ellenük a császári  katonaság,  de sose bírták kézre keríteni  őket.  Legyen hát  kegyelmed 
óvatossággal az éjjel, úgy aludjék!

–  Énvelem  nem  bírnának  tízezren  se  –  legyintett  Kétkorbácsos  –,  jöhetnek  akár  egész 
bandájukkal! Csak a lovamat tartsd jól.

Eddegélt, iddogált még egy kicsit, aztán a kocsmáros fekvőhelyet készített neki, s Kétkorbácsos 
leheveredett, hogy elaludjék. Igen emésztette már a kudarca feletti bánat napok óta, s kicsit többet is 
ivott a kelleténél, úgyhogy csak úgy ruhástul dőlt le, s aludt egészen a harmadik őrségig. Arra riadt 
fel, hogy éktelenül óbégat a kocsmáros. Felugrott rögtön; kapta két korbácsát, és sietett ki hozzá a 
ház végébe:

– Mit óbégatsz? – kérdezte bosszúsan.

– Felkeltem, hogy szénát adjak a paripának – panaszolta a kocsmáros –, hát látom, hogy a kerítés 
bedöntve, s hogy ellopták a lovadat, kegyelmes uram! Ott messze – mutatta a sötétben –, vagy 
három-négy mérföldnyire fáklyák lobognak, biztosan arra mentek!

– Mi van arrafelé?

– Azon az úton szemmel láthatólag csak a barackvirághegyi betyárok lophatták el.

Megdöbbent  nagyon  Kétkorbácsos,  de  rögtön  kérte  is  a  kocsmárost,  hogy  vezesse  utánuk. 
Mentek a rizsföldek közt, a dűlőutakon vagy két–három mérföldet a fáklyák nyomában, de egyszer 
csak eltűntek azok, s már nem tudták, merre menjenek tovább.

– Elveszett a drága jó paripám! – kesergett Kétkorbácsos. – Hát most mit tegyek?

– Menj be, kegyelmes uram, holnap a tartományba – tanácsolta a kocsmáros –, s panaszold be 
őket a mandarinnál, hadd küldjön sereget ellenük, mert másképp aligha szerzed vissza!

Kétkorbácsos  türelmetlenül  várta  a  reggelt.  Akkor  megkérte  a  kocsmárost,  hozná  utána  a 
holmiját, páncélját, s elindultak gyalogszerrel Csingcsouba. Beesteledett, mire megérkeztek, meg 
kellett szállniuk egy fogadóban, ott töltötték az éjjelt. Másnap hajnalban azonban már mentek is a 
mandarin elé:

– Hallottam, hogy a liangsani rablók ellen indultál – mondta meghökkenve Mu-zsung mandarin 
–, hogy kerülsz hát ide, tábornok uram?

Kétkorbácsos mit tehetett egyebet, megvallotta szomorú sorsát.

–  De hát  ha vereséget  is  szenvedtél  –  vigasztalta  a  barátja  –,  az még nem vétség a császár 
szolgálata ellen! Tőrbe csaltak a rablók, nem tehettél semmit! Sok kárt okoznak ezek a bitang latrok 
itt,  az  én  vidékemen  is!  Jó  is,  hogy  megjöttél:  kifüstölhetnéd  a  Barackvirághegyet,  egyben  a 
paripádat is visszaszerezheted. Aztán itt van még a Kétsárkányhegy meg a Fehértigrishegy; ha onnét 
is  kipusztítanád  a  rablókat,  teljes  erővel  támogatnálak,  hogy újból  visszakerülj  sereg  élére,  és 
bosszút állhass a vereségért. No, mit gondolsz erről?



– Hálásan köszönöm gondoskodásodat, kegyes jótevőm – borult le Kétkorbácsos. – Ha ilyen jó 
vagy hozzám, esküszöm, hogy akár halálommal is megszolgálom!

A mandarin  aztán  meghívta  magához  vendégét,  hogy pihenjen  le  egy kicsit,  megtisztálkod-
hassék, egyék–igyék. A kocsmárost hazaeresztették.

Három napja volt már Csingcsouban Kétkorbácsos, s naponta ostromolta a mandarint, adjon neki 
katonákat, akikkel a rablók ellen mehet. Adott is neki végül a mandarin kétezer katonát meg egy 
szürkesörényes lovat is. Kétkorbácsos nagy hálálkodva öltötte fel páncélját, felült a lóra, s elindult a 
sereggel a Barackvirághegy felé.

Közben legyen mondva, Tigrisverő Vezér s Kis Zsarnok, amióta megszerezték a pompás császári 
paripát,  naphosszat  mulatoztak,  dorbézoltak  örömükben  a  Barackvirághegyen.  Ezen  a  napon 
azonban jelentették az utakon lesben álló betyárok:

– Jön a csingcsoui katonaság!

–  Csak őrizd a várat, bátyám – ugrott fel Kis Zsarnok –, majd én visszaverem őket. – Ki is  
választott száz betyárt, lóra pattant, s vágtattak lándzsát szegezve le a hegyről, hogy megütközzenek 
a császári sereggel.

Kétkorbácsos közben a hegy alá ért seregével, s csatarendbe állította. Akkor a sereg elé lovagolt, 
s elkiáltotta magát éles hangon:

– Bújjatok elő, bitang latrok, hadd verjünk bilincsbe benneteket!

Kis  Zsarnok egy sorba  sorakoztatta  betyárjait,  s  nekiszegezve lándzsáját  ellenfelének,  előre-
vágtatott. Kétkorbácsos is nekieresztette lovát, s felvette vele a harcot. Egymásnak ment a két lovas, 
de alig viaskodtak hat–hét menetben, elfogyott Kis Zsarnokból a szusz, megfordította hát lovát, s 
menekült fel a hegynek. Kétkorbácsos üldözte egy darabon, de aztán visszafordult, mert félt, hogy 
tőrbe csalják. Tábort vert inkább a hegy alatt, s várta az alkalmat a következő csatára.

Kis Zsarnok közben visszaérkezvén a várba, nagyban panaszkodott Tigrisverőnek:

– Ez a Kétkorbácsos olyan nagy vitéz, úgy forgatja a fegyvert, hogy nem bírtam megállni előtte, 
vissza kellett hogy forduljak. Mi lesz, ha feljő a várig?

– Hallottam én – mondta Tigrisverő –, hogy ott van a Kétsárkányhegyen a Tarka Barát sok–sok 
emberével,  a  Drágagyöngykolostorban.  Aztán  van  ott  egy  másik  vezér  is,  valami  Sötétképű 
Fenevad,  Jang  Cse  nevezetű,  meg  nemrégen  beállott  hozzájuk  a  Kóbor  Barát  is,  Vu  Szung. 
Hatalmas  vitéz  mindegyik.  Írjunk  nekik  egy  levelet,  s  kérjünk  segítséget  tőlük.  Ha  aztán 
megmentenek a bajból, az ő védelmüket kérjük majd azután is, havonta adandó ajándék fejében.

– Ismerem én is ezeket a bajnokokat – dörmögte Kis Zsarnok, – Csak attól tartok, a Tarka Barát 
emlékezetében tartja még a múltbeli dolgokat, s nem akaródzik majd neki, hogy segítsen rajtunk!

–  Nem úgy van az! – kiáltotta Tigrisverő. – Egyenes, derék ember ám ő! Ha elküldünk érte, 
biztosan maga jön majd serege élén a segítségünkre!

– Igazad lehet – vélte Kis Zsarnok. Azzal megírták a levelet, s elküldték két ügyibevaló betyárral  
a Kétsárkányhegyre.

Mentek a betyárok két napot, mire odaértek. Ottan az őrség szigorúan kifaggatta a levélhozókat.



Ott ült éppen a három vezér a Drágagyöngy-kolostor nagy csarnokában: középen Tarka Barát, 
vagyis Lu, a Mélybölcsességű, a főhelyen, a második helyen Sötétképű Fenevad, a harmadik helyen 
pedig Kóbor Barát. Előttük, a kapu felől az alvezérek foglaltak helyet: Aranyszemű Párduc volt az 
egyik, a mengcsoui fegyenctábor hajdani parancsnokának a fia. Amikor Vu Szung, a Kóbor Barát, 
kiirtotta bosszúból az egész Csang családot,  el  akarta a hatóság őt is fogatni egész családjával, 
úgyhogy ide menekültek a folyók és tavak vitézei közé. Aztán, mikor szülei meghaltak, megtudván, 
hogy Kóbor Barát itt  vezérkedik Kétsárkányhegyen, hozzásietett,  s beállott a seregébe. A másik 
alvezér  meg Cao Cseng volt,  a  Böllérbicskás  ördög;  ő  volt  az,  aki  Tarka  Baráttal  s  Sötétképű 
Fenevaddal annak idején elfoglalta a Drágagyöngy-kolostort, megölték Teng Lungot, s később ő is 
beállt a bandába. A harmadik alvezér Kertészlegény volt,  a negyedik pedig a felesége, Ördögök 
Anyja. Mengcsouban, a Keresztút Lejtőnél volt nekik valamikor egy fogadójuk, ahol emberhús-
gombócot árulgattak, s Tarka Barát sokszori hívó levelére költöztek fel ők is a várba.

Böllérbicskás Ördög, megtudván, hogy levél jött a Barackvirághegyről, alaposan vallatóra fogta 
a levélhozókat, aztán sietett a levéllel a nagy csarnokba, hogy jelentse a dolgot a vezéreknek.

–  Amikor annak idején ott hagytam a Vutajsan-kolostort – mondta Tarka Barát –, egyszer itt 
szálltam  meg  Barackvirágfalván,  s  akkor  jól  eldöngettem  ezt  a  csibész  Kis  Zsarnokot.  Aztán 
előkerült  Tigrisverő  is,  s  amikor  rám  ismert,  meghívtak  fel  a  várukba,  itattak  egy  álló  nap, 
bátyjuknak  fogadtak,  s  megtettek  vezérüknek.  Láttam azonban,  hogy ezek  a  fickók  igen  fukar 
népek, ezért aztán egynéhány ezüst-arany borosedénnyel megrakodva, búcsút vettem tőlük. Most 
meg jönnek, hogy segítsünk rajtuk. Hívjátok ide az embereiket, hadd hallom, mit mondanak.

Elsietett Böllérbicskás, s nem sok idő múlva jöttek is a küldöncök. Hangos szóval üdvözölvén a 
vezéreket, belekezdtek mondókájukba:

–  A  csingcsoui  Mu-zsung  mandarin  –  mondták  –  nemrégiben  felszedett  valahonnét  egy 
tábornokot, bizonyos Kétkorbácsost, akit jól megraktak a liangsani jó vitézek. A mandarin most 
meghagyta  neki,  hogy  seperje  tisztára  tőlünk  Barackvirághegyet,  a  Kétsárkányhegyet  meg  a 
Fehértigrishegyet, és sereget adott a keze alá, hogy kiköszörülje a liangsani csorbát. Vezéreink ezért 
fordulnak most segítségért hozzátok, nagy vezérek. Ha aztán elmúlt a baj, hála fejében ajándékkal is 
tisztelkednénk.

– Eddig mindegyikünk a maga várát őrizte, ott ült a saját hegyei között – szólalt meg Sötétképű 
–,  segítségére  eddig  nem  voltunk  egymásnak.  Én  azonban  attól  tartok,  hogy  ezzel  először  is 
megrontanánk  a  folyók  és  tavak  vitézei  testvériségét,  másodjára  meg,  ha  ezek  a  bitangok 
elfoglalnák  a  Barackvirághegyet,  akkor  már  semmibe vennének  minket  is.  Úgy gondolom hát, 
hagyjuk itt az alvezéreket a vár őrizetére, mi hárman pedig gyerünk.

Ki  is  választottak  ötszáz  betyárt,  hatvan  lovast,  páncélt,  fegyvert  öltöttek,  s  elindultak  a 
Barackvirághegy felé.

Megkapta  a  hírt  már  a  Kétsárkányhegyen  Tigrisverő  is  jövetelükről,  s  elindult  le  a  hegyről 
háromszáz betyárjával, hogy hozzájuk csatlakozzék. De fülébe jutott a hír Kétkorbácsosnak is, aki 
menten elállotta az utakat seregével, majd pedig, mikor látta, hogy közelednek, a sereg elé rontott, s  
korbácsait villogtatva, harcra hívta Tigrisverőt.

Tigrisverő pedig régi vívómesteri családból származott Haocsouból, Tingjüanból. Hatalmas ereje 
miatt kapta a Tigrisverő Vezér nevet. Amikor odaért seregével, felvette a harcot Kétkorbácsossal, de 
hát hogy is bírt volna vele? Összecsaptak vagy tízszer, de aztán látta, hogy nem bír ellenfelével, 
leengedte hát fegyverét, s megfutott. Kétkorbácsos, látván gyengeségét, üldözőbe vette. Meglátta 
Kis  Zsarnok  a  hegy  lejtőjéről,  hogy  üldözi  társát;  hamar  lúdtojásnyi  köveket  zúdított  rá. 
Kétkorbácsos visszafordult, de mire visszaért seregéhez, fejvesztett ordítozást hallott.



– Mit ordítoztok? – kérdezte bosszúsan.

– Nagy sereg jön amonnét! – mutatta az egyik katona.

Arrafelé vágtatott Kétkorbácsos, hogy jobban szemügyre vehesse a közeledőket. Hát a felvert 
porfellegből legelőször is egy pohos barát bontakozott ki egy fehér ló hátán: Tarka Barát volt.

–  Hol  az  a  nyavalyás,  akit  megraktak  a  liangsaniak?  Még te  akarsz  minket  rémisztgetni?  – 
bömbölte torkaszakadtából.

– Majd mindjárt leváglak, kopasz szamár – süvöltötte vissza Kétkorbácsos –, úgyis jókedvemben 
találsz!

Megpörgette  Tarka  Barát  irdatlan  vasbotját,  Kétkorbácsos  is  emelte  két  szörnyű  korbácsát, 
egymásnak  rontott  a  két  paripa,  csataordításban  tört  ki  a  két  sereg.  Egymásnak  mentek  már 
negyvenszer, ötvenszer, de még mindig nem bírt egyik a másikkal.

–  Belevaló  legény  ám  ez  a  barát!  –  állapította  meg  magában  Kétkorbácsos  elismeréssel. 
Megverték  a  gongokat  a  két  seregben,  s  visszavonultak  mindketten  seregestül,  hogy  kifújják 
magukat. Kétkorbácsos azonban alig pihent valamit, már nem bírta türtőztetni magát, hanem megint 
csak előrevágtatott, nagyot kiáltva:

– Gyere elő megint, te lator barát! Meg akarok mérkőzni veled életre-halálra; lássuk, melyikünk 
győz?

Tarka Barát már elő is vágtatott volna, de Sötétképű így kiáltott:

–  Pihenj  csak  még,  bátyám,  s  nézd  csak,  hogy kerítem kézre  ezt  a  fickót!  –  Azzal  kardját 
forgatva,  összecsapott  Kétkorbácsossal.  Megharcoltak  ők  is  egymással  vagy  negyven-ötven 
menetet, de csak nem bírt egyik a másikkal.

„Ugyan honnét jöttek elő ezek ketten? – álmélkodott magában Kétkorbácsos nagy elismeréssel. – 
Hatalmas vitéz mind a kettő, nem afféle erdei vagdalkozás az, amit művelnek!”

Sötétképű,  látván,  milyen  hatalmas  ellenfelének  vitézi  művészete,  egérutat  vett  magának,  s 
visszavágtatott  seregéhez.  Kétkorbácsos  is  megfordította  lova  fejét,  nem  üldözte  tovább. 
Visszavonult mind a két sereg.

–  Most érkeztünk csak – tanakodott  Tarka Barát s Sötétképű –, nem lenne jó, ha mindjárt  a 
nyomába erednénk. Vonuljunk vissza vagy húsz mérföldet,  holnap aztán megint megverekszünk 
ezzel a fickóval. – El is vonultak seregükkel az egyik közeli dombon lévő várba.

Kétkorbácsos közben vezéri sátrában töprengett nagyban:

„Azt hittem először – bosszankodott –, hogy annyi lesz ez csak, mint nádat törni, egykettőre 
kezemre kerítem ezeket a mezei latrokat! Honnét tudtam volna; hogy ilyen ellenfelekbe ütközöm! 
Nincs énnekem szerencsém!”

Azt  se  tudta  már,  hogy  mitévő  legyen  nagy  bizonytalanságában,  amikor  hírnök  érkezett  a 
mandarintól:

–  Gyere vissza azonnal a sereggel, tábornok uram – lihegte a hírnök –, a város védelmére! A 
fehérsárkányhegyi rablók, Üstökös Csillag s Árva Tűzcsillag megrohanták seregükkel Csingcsout, 
ki akarják szabadítani a rabokat a börtönből! Félünk, hogy baj esik, induljatok haza tüstént!



Útnak is eredt mindjárt hazafelé a sereggel Kétkorbácsos. Másnap Tarka Barát, Sötétképű meg 
Kóbor Barát nagy zászlólengetéssel, harci kiáltásokkal vonultak harcba hadaikkal. De amint a hegy 
alá  értek,  nem  látták  már  sehol  az  ellenséget,  s  igen  meglepődtek.  Tigrisverő  s  Kis  Zsarnok 
leküldöttek értük, meghívták őket fel a várba, juhot vágtak, lovat öltek tiszteletükre, nagy lakomát 
csaptak. Kiküldték aztán a kémeket, hogy tudakolják meg, mi történt.

Kétkorbácsos  hazafelé  tartván  közben seregével,  nagy sereget  pillantott  meg,  amint  éppen a 
város ellen vonult. A Fehértigrishegy alatt lakozó Kung nemzetségfő fiai voltak a rablók vezérei, 
Üstökös Csillag s Árva Tűzcsillag. Ezek ketten, mivelhogy háborúságba keveredtek egy helybéli 
gazdaggal, s annak egész háza népét kiirtották, maguk köré gyűjtöttek vagy hat-hétszáz embert, 
elfoglalták a Fehértigrishegyet, s betyáréletre adták fejüket. Mivel pedig a nagybácsikájuk, Kung Pi, 
Csingcsouban élt, azt a mandarin elfogatta, s tömlöcbe vettette. A két testvér azért indult most hadba 
Csingcsou ellen, hogy megrohanják a tömlöcöt, s kiszabadítsák nagybátyjukat. Ahogy beleütköztek 
Kétkorbácsos seregébe, rögtön felvették vele a harcot.

Kétkorbácsos kivágtatott a csatasor elé. Mu-zsung mandarin a város kaputornyából szemlélte a 
csatát. Látta, amint Üstökös Csillag előreszegzett lándzsával Kétkorbácsosnak ront. Összecsaptak 
már vagy hússzor: Kétkorbácsos ki akart tenni magáért a mandarin előtt, s látta azt is, hogy ellenfele 
nem valami  jól  verekszik,  inkább csak  védekezésre  fogja a  dolgot.  Ezért  aztán,  mikor  már  jól 
belémelegedtek a harcba, sikerült is Üstökös Csillagot elevenen foglyul ejtenie. Árva Tűzcsillag 
megfutott a seregével. A mandarin lekiáltott a toronyból Kétkorbácsosnak, hogy vegye üldözőbe a 
menekülő betyárokat.  A támadásba lendülő katonák vagy száz foglyot  ejtettek: Árva Tűzcsillag 
nagy vereséget szenvedett, emberei szétfutottak, s ő maga is csak estére kelve tudott nagy nehezen 
menedékre lelni egy ódon templom falai között.

Kétkorbácsos ezután nagy diadallal kísérte foglyát a mandarin elé. Örvendett igen a mandarin, s 
rögtön  kalodát  rakatott  Üstökös  Csillag  nyakába,  becsukatta  a  tömlöcbe  a  nagybátyja  mellé. 
Jutalmat osztott a seregnek, Kétkorbácsost pedig meghívta magához vendégségbe, s kérte, beszélje 
el, mit tapasztalt a Barackvirághegyen.

– Arra számítottam tulajdonképpen – vallotta meg Kétkorbácsos –, hogy fazékban már a teknős, 
csak ráteszem a kezem, s megvan, de hogy, hogy nem, segítségükre jött egy másik banda is. Azok 
közt meg volt egy barát, meg egy nagy szál, sötét pofájú legény; megmérkőztem mindkettőjükkel, 
de nem bírtunk egymással. Nem közönséges vitézség lakozik ebben a kettőben, nemcsak amúgy 
erdei módra vagdalkoznak. Ezért aztán nem tudtam még kézre keríteni őket.

–  Ez  a  barát  –  mondta  a  mandarin  –  Jenanfuban  volt  határőrkapitány  az  öreg  Csung 
őkegyelmessége  alatt,  Lu Ta a  neve  eredetileg.  Aztán  beállt  barátnak,  a  Mélybölcsességű Lura 
változtatta a nevét, de csak Tarka Barátnak nevezgetik. A sötét képű fickó meg palotatiszt volt a 
Keleti Fővárosban, Jang Csénak hívják, a Sötétképű Fenevadnak. Van ott aztán még egy harmadik, 
a Kóbor Barát, becsületes nevén Vu Szung, az pedig nem más, mint az a Vu cirkáló-hadnagy, aki a 
Fényesdombnál agyonvert egy tigrist puszta kézzel! Ezek hárman a Kétsárkányhegyet szállták meg, 
rabolnak, fosztogatnak; a császári hadak támadásait eddig mindvégig visszaverték, négy–öt ellenük 
küldött vezért le is vágtak. Mostanáig nem sikerült kézre keríteni őket!

– Most, hogy láttam, milyen kiváló bajvívók – állapította meg Kétkorbácsos nagy elismeréssel –, 
megvallom, nemhiába van akkora híre a Tarka Barátnak meg a Sötétképű Fenevadnak! De nyugodj 
csak meg, mandarin uram: ha már itt vagyok, kézre kerítem én neked elevenen egytől egyig őket!

Azt már nem beszélem el, milyen jó kedve kerekedett a mandarinnak erre az ígéretre, s hogy 
tartotta ott magánál éjszakára is. Arról beszélek csak, hogy Árva Tűzcsillag, elvonulván megvert 
serege maradványaival, menet közben az erdőben egy másik seregbe ütközött. Vu Szung, a Kóbor 
Barát volt a vezérük:



–  Hogy  szolgál  egészséged,  vitéz  bajnok?  –  ugrott  le  a  nyeregből  Árva  Tűzcsillag,  hogy 
tisztelegjen a vezér előtt. Kóbor Barát viszonozta az üdvözlést, felsegítette és megkérdezte:

–  Hallottam már, hogy bátyáddal együtt itt vagytok a Fehértigrishegyen nagy sereggel, s már 
nemegyszer el is mentem volna, hogy tiszteletem tegyem; sajnos, a hegyet nem hagyhattam ott, de 
meg az út se lett volna nagyon alkalmatos, azért nem találkozhattunk. De hogy kerülsz ide?

Elmondotta  Árva  Tűzcsillag,  hogyan  indultak  nagybátyjuk  kiszabadítására,  s  hogyan  esett 
közben foglyul a bátyja.

– Ne aggódj! – nyugtatta meg Kóbor Barát. – Vagyunk vagy hatan-heten itt a Kétsárkányhegyen! 
Most épp a barackvirághegyi vezérek, Tigrisverő meg a Kis Zsarnok hívására, segítségükre jöttünk 
a csingcsoui hadak ellen. Tarka Barát s Sötétképű tegnap már harcba is vitték a fiúkat Kétkorbácsos 
ellen,  egész  nap  véle  viaskodtak,  de  a  Kétkorbácsos  az  éjjel,  nem  tudni  miért,  elvonult.  A 
barackvirághegyiek itt marasztaltak bennünket, s ezt a szép fekete, keselylábú paripát is nekünk 
ajándékozták. Most már éppen hazatérőben vagyunk, két bátyám éppen utánunk jön. Mi volna, ha 
megkérném őket, hogy menjünk Csingcsou ellen megszabadítani nagybátyádat s bátyádat?

Árva  Tűzcsillag  hálás  szóval  mondott  köszönetet.  Jó  sokára  aztán  megjött  Tarka  Barát  s 
Sötétképű serege is. Kóbor Barát bemutatta nekik Árva Tűzcsillagot, s így szólott hozzájuk:

–  Náluk találkoztam én annak idején Jókorjött Esővel, sokat háborgattam is őket. Most aztán 
becsületből összeszedhetnénk a három hegy hadait, megtámadhatnánk Csingcsout, hogy megöljük a 
mandarint, kézre kerítsük Kétkorbácsost, megszerezzük magunknak az ottani magtárak, kincstárak 
pénzét, gabonáját. Mit gondoltok erről?

– Nekem is éppen ez járt az eszemben – helyeselt Tarka Barát. – Híjjuk csak ide Tigrisverőt meg 
Kis Zsarnokot, jöjjenek ők is a fiaikkal, hadd támadjuk meg Csingcsout egyesült erővel.

–  Csingcsou  falai  erősek  –  figyelmeztette  társait  Sötétképű  –  jó  serege  van,  s  ott  van  már 
Kétkorbácsos is, az meg nagy vitéz!

– Nem akarom én kevesbíteni a magunk hírét, nevét, de ha Csingcsout be akarjuk venni, azt csak 
úgy lehet, ha hajlotok a szavamra.

– Halljuk a tervet, bátyám – szólt Kóbor Barát.



Sötétképű pedig nem sok szóval, kevés beszéddel elmondta, hogy

Elpusztul majd s fut szét füstként Csingcsounak népe,
Öklét rázza mocsárvidék sok derék vitéze.

Hogy  aztán  Sötétképű  mit  mondott  el  Kóbor  Barátnak,  hogy  miképpen  gondolja  bevenni 
Csingcsou városát, azt majd más alkalommal halljátok meg.



AZ ÖTVENHETEDIK FEJEZET

amelyben a három hegy egyesült erővel beveszi
Csingcsout,

s a tigrisek valamennyien, egyesült erővel,
Liangsanba térnek

Ott tartottunk, hogy Kóbor Barát, bemutatván Árva Tűzcsillagot Tarka Barátnak s Sötétképűnek, 
megkérte őket, hogy mentsék meg a bátyját s a nagybátyját, Tarka Barát pedig már erre össze is 
akarta szedni a három hegy betyárjait, hogy egyesült erővel támadják meg a várost, amikor így szólt 
Sötétképű:

–  Nagy sereg kell ahhoz, hogy bevegyük Csingcsout! Hallottam már a liangsani Szung Kung-
ming nagy nevét: úgy nevezik őt a folyók és tavak vitézei, hogy Szung Csiang, a Jókorjött Eső. 
Kétkorbácsos éppen esküdt ellensége neki. Mi itten egyesüljünk Árva Tűzcsillag seregével, aztán 
megvárjuk a barackvirághegyi hadakat, hogy együtt menjünk neki Csingcsounak. Árva Tűzcsillag 
öcsénk közben tüstént indul Liangsanba megkérni Jókorjött Esőt, hogy jöjjön segítségünkre. Ez lesz 
a legjobb. Jókorjött Eső úgyis igen jó barátságban van veletek – fordult Árva Tűzcsillaghoz. – No, 
mit gondoltok erről a tervről?

– Hát szóval – köszörülte meg a torkát Tarka Barát –, azt mondjátok most, hogy ez a Jókorjött 
Eső ilyen derék vitéz, holnap is azt mondja majd valaki, hogy olyan kiváló harcos, csak éppen még 
nem találkoztam vele. Annyit emlegetitek a nevét, hogy a fülem majd belesüketül. Legény lehet a 
talpán, ha ilyen hírt szerzett magának a világban! Annak idején, mikor Kis Generálissal lakozott,  
Tisztaszellővárban,  már gondoltam rá,  hogy elmegyek,  felkeresem. Mire azonban elindulhattam 
volna, már azt hallottam, hogy odábbállt, így nem volt szerencsém. No de, Árva Tűzcsillag, ha meg 
akarod szabadítani a bátyád, akkor indulj gyorsan, s kérd meg. Mi addig megütközünk azokkal a 
jómadarakkal!

Árva Tűzcsillag át is adta rögtön seregét Tarka Barátnak, csak egy kísérőt vett maga mellé, aztán 
vándorkalmárnak  öltözködve  elindult  lóhalálában  Liangsanba.  Tarka  Barát,  Sötétképű  s  Kóbor 
Barát meg izenetet küldtek várukba, hogy Aranyszemű Párduc s Böllérbicskás Ördög jöjjön azonnal 
utánuk vagy száz, kétszáz emberrel. A Barackvirághegyen is Tigrisverő meg Kis Zsarnok, mihelyt 
megkapták a hírt, azon nyomban elindultak egész seregükkel, csak valami negyven–ötven betyárt 
hagytak otthon a vár védelmére.

Azt nem beszélem most el, hogyan vonult az egyesült sereg Csingcsou megtámadására. Arról 
szólok inkább, hogy Árva Tűzcsillag sietős útjában csakhamar el is ért Nyakazóbíró fogadójába, s 
ott ételt, italt rendelvén, az út iránt tudakozódott. Nyakazóbíró szemügyre vévén a jövevényeket, 
leültette őket, aztán megkérdezte:

– Honnét jöttök, vendég uraim?

– Csingcsouból.

– Kit kerestek Liangsanban?

– Van egy jó ismerősöm a várban, ahhoz mennénk.

– A várban csupa nagyúr, herceg lakik – mondta szigorúan Nyakazóbíró. – Oda nem mehettek 
csak úgy!



– No hát éppenséggel Szung herceget keresem – vallotta ki Árva Tűzcsillag.

– Ha már őt keresitek – enyhült meg a fogadós –, arra van nekünk rendelkezésünk. – Szólította is 
rögtön legényeit, hogy hozzanak bort szokás szerint, s megkínálta őket.

–  De  hiszen  nem is  ismerjük  egymást!  –  csodálkozott  Árva  Tűzcsillag.  –  Miért  ez  a  nagy 
vendégeskedés?

–  Hát nem érted, vendég uram? – magyarázta Nyakazóbíró. – Ha valaki itt  nálunk a várbeli 
vezéreket keresi, az biztosan földijük vagy régi barátjuk, nem véthetünk hát ellenük a tiszteletben! 
Jelentjük is már mindjárt a jöttötöket!

– Hát én bizony a Fehérsárkányhegy vidékéről való Kung Liang vagyok, az Árva Tűzcsillag.

–  Hallottam már Jókorjött Eső bátyánktól nagy nevedet – felelte barátságosan Nyakazóbíró. – 
Nagy örömünkre szolgál, hogy közibénk jöttél.

Amikor megitták a bort, nyitotta is ki az ablakot, s zengő nyilát kilőtte a víz felé. Ki is bukkant 
csakhamar a nádrengetegből a csónak, jött a vendégért. Nyakazóbíró megkérte Árva Tűzcsillagot, 
hogy szálljon a csónakba, s eveztek is át az Aranyhomokpartra, mentek fel a várba. Látta Árva 
Tűzcsillag  a  három  várkapu  erős  tornyait,  a  lándzsák,  kardok,  szablyák,  fegyverek  erdejét,  s 
gondolta is magában:

„Hallottam már, hogy milyen hatalmas a liangsani vár,  de azt mégse gondoltam volna,  hogy 
ilyen nagy dolgokat műveltek már itten!”

Jókorjött  Esőnek  már  jelentették  a  vendég  érkezését,  sietett  elébe,  hogy  fogadja  szíves 
barátsággal. Árva Tűzcsillag leborult előtte.

– Hogyhogy erre hozott a sors, bölcs öcsém? – kérdezte tőle a vezér.

Nagy sírásra, zokogásra fakadt ezekre a szavakra Árva Tűzcsillag.

–  Ami bánatod,  veszedelmed csak  van –  szólt  vigasztalóan Jókorjött  Eső  –,  mondd csak  el 
bátran!  Segítségedre  leszünk,  ha  kell,  tűzön,  vízen  keresztül!  Kelj  fel,  bölcs  öcsém,  s  szólj 
szabadon!

– Amióta elváltunk, mesterem – szólt Árva Tűzcsillag –, meghalt atyám, bátyám meg egy ottani 
nagy  családdal  háborúságba  keveredvén,  merthogy  dolgainkba  avatkoztak,  elpusztította  annak 
egész  háza  népét.  Fenyegetett  minket  akkor  a  hatóság  üldözése,  elfoglaltuk  hát  a 
Fehérsárkányhegyet,  magunk  köré  gyűjtöttünk  vagy hat–hétszáz  embert,  s  betyárnak  állottunk. 
Csingcsouban ezért Mu-zsung mandarin elfogatta nagybátyánkat, Kung Pit, s kalodát rakatván a 
nyakára, tömlöcbe vetette. Elhatároztuk ezért bátyámmal, hogy megrohanjuk a várost, remélvén, 
hogy kiszabadítjuk. Váratlanul azonban, hogy a város alá értünk, beleütköztünk a Kétkorbácsos 
seregébe. Bátyám harcba elegyedett vele, de fogságba esett, bevitték a városba, tömlöcbe vetették, 
azt  se tudom, él-e,  hal-e.  Aztán szétverte  az én seregemet is.  Másnap aztán találkoztam Kóbor 
Baráttal,  Vu  Szunggal.  Ő  aztán  bemutatott  a  társainak:  az  egyik  a  Tarka  Barát,  Lu,  a 
Mélybölcsességű, a másik a Sötétképű Fenevad, Jang Cse. Rögtön igen jó barátok lettünk. Amint 
tanácskoztunk  afelől,  hogy  s  mint  tudnánk  bátyámat  megszabadítani,  azt  mondta  nekem:  „Én 
megkérem  Tarka  Barátot  s  Sötétképűt,  meg  a  Barackvirághegy  vezéreit;  Tigrisverőt  meg  Kis 
Zsarnokot,  hogy  támadjuk  meg  a  várost  egyesült  erővel,  te  meg  siess  azonnal  Liangsanba 
mesteredhez, Jókorjött Esőhöz, s kérd az ő segítségét nagybátyád s bátyád megszabadítására.” Így 
aztán indultam még aznap ide hozzád.



– Ezen könnyen segíthetünk – felelte Jókorjött Eső –, ne aggódj  miatta. Jer velem, bemutatlak 
Toronyhordozó vezérnek, megtanácskozzuk véle a dolgot.

El  is  vezette  nyomban  Jókorjött  Eső  Árva  Tűzcsillagot  Toronyhordozóhoz,  Cselcsillaghoz, 
Felhősárkányhoz,  bemutatta  nekik,  s  elmondta,  hogy Kétkorbácsos  Csingcsouba menekült,  Mu-
zsung mandarinhoz; s elfogta Üstökös Csillagot is, azért jött most Árva Tűzcsillag, hogy segítséget 
kérjen ellene.

– Kiviláglott ezekből – kiáltott fel Toronyhordozó vezér –, milyen igazságos, milyen erényes két 
jó vitéz ez a két fivér! Jó barátaid neked is, fivérem – fordult Jókorjött Esőhöz –, hogyne mennénk 
hát segítségükre? De te, bölcs öcsém, sokat voltál már el a várból; maradj most te itthon, őrizd a 
várat, elmegyek majd én, együgyű bátyád, helyetted!

–  Te vagy a vár  ura,  bátyám – hajolt  meg tisztelettel  Jókorjött  Eső –,  életedet  kockára nem 
tehetjük. Ez most az én dolgom. Ha már olyan messzi földről idefáradtak hozzánk, s nem magam 
megyek, nem tér vissza a nyugalom szívükbe. Jó lenne, ha velem tartana még néhány fivérünk is.

Be se tudta fejezni szavait, már zengett a csarnok a vezérek szavától:

– Megyünk veled együtt, kutyádnak, lovadnak, ha kell!

Igen  megörült  ennek  Jókorjött  Eső.  Nagy  lakomát  rendeztek  még  aznap  Árva  Tűzcsillag 
tiszteletére, s lakomázás közben megkérdezte Jókorjött Eső Vasképű Tudóst, hogy venné számba a 
hadat. Öt sereget készítettek fel a hadjáratra. Az elsővel ment Kis Generális, Mennydörgés Tüze, 
Selymesszőrű Tigris s Kurtalábú Tigris útcsinálónak, elővédnek. A másodikkal Feltartóztathatatlan, 
Beteg  Vitéz,  Kétfejű  Kígyó,  Kétfarkú  Skorpió;  a  derékhadat  maga  Jókorjött  Eső  vezette 
Cselcsillaggal,  Kis  Herceggel,  Vitézekkel  Versengővel;  a  negyedik  sereg  vezérei  Szépszakáll 
Mester,  Kis  Forgószél,  Örvények Sárkánya,  Kutyapofájú  lettek;  az  utóvédet  végezetül  Ványadt 
Védistenre, Bundás Párducra, Felhőcsapó Aranyszárnyra s Robbanó Mennykőre bízták.

Felállították Liangsanban az öt sereget húsz vezérrel,  kétezer vitézzel. A többi vezér Torony-
hordozóval együtt hátramaradt a vár védelmére. Elindult a hadi, nép, Jókorjött Eső is búcsút vett 
Toronyhordozótól,  s  elindult  ő  is  Árva  Tűzcsillaggal.  A tartományokban,  helységekben,  amerre 
áthaladtak,  csendesen  vonultak  át,  semmi  kárt  nem  tettek.  Megérkezvén  Csingcsou  alá,  Árva 
Tűzcsillag már előre tudósítván Tarka Barátot s a többieket érkezésükről, siettek már fogadásukra a 
többiek. Mikor Jókorjött Eső is megérkezett seregével, Vu Szung, a Kóbor Barát, bemutatta neki 
Tarka  Barátot,  Sötétképű  Fenevadat,  Tigrisverő  Vezért,  Kis  Zsarnokot,  Aranyszemű Párducot  s 
Böllérbicskás Ördögöt. Jókorjött Eső hellyel kínálta Tarka Barátot:

–  Régóta hallom már, bátyám, nagy híredet – mondta a barát –, de nem engedte még sorsom, 
hogy találkozzunk. Nagy boldogság számomra, hogy most már személyedben is megismerhetlek, 
tisztelt bátyám!

–  Szóra sem érdemes az én csekély személyem! – szerénykedett Jókorjött Eső. – A folyók és 
tavak becsületes vitézei igen dicsérik nagy erényedet, tisztelendő atyám! Nagy boldogság nekem 
egész életemre, hogy megismerhettem kegyes személyedet!

– Jártam már hajdanában Liangsanban – állott fel tisztelettel Sötétképű –, s marasztaltak is ott 
nagyon a becsületes vitézek. Én azonban akkor együgyűségemben megtévedtem, nem akartam ott 
maradni. Most azonban, hogy ismét összekerültem veletek, igazság bajnokai, hatalmas váratokból, 
ez nekem a legnagyobb dolog a világon!

– Elterjedt már rettegett híred mindenfelé a folyók és tavak népe közt – udvariaskodott Jókorjött 
Eső –, s csak azt fájlalom nagyon, hogy ily későn kell megismerkednünk!



Tarka Barát közben kiadta a parancsot, hogy hozzanak bort. Kínálgatta a vendégeket, s bemutatta 
nekik sorba a többi vezért is.

Másnap Jókorjött Eső megkérdezte, hogy áll a harc Csingcsou körül.

–  Amióta Árva Tűzcsillag elment – felelte Sötétképű megütköztünk már velük vagy négyszer-
ötször, de mi se győztünk, ők se. Csingcsou védelme láthatólag az egy Kétkorbácsoson áll. Ha őt 
sikerülne kézre keríteni, összeomlanék a város, mint hó a forró víztől.

– Erővel nem bírhatunk vele – jegyezte meg mosolyogva Cselcsillag –, csak csellel ejthetnénk 
foglyul.

– Micsoda fortéllyal lehetne rátenni a kezünket? – töprengett hangosan Jókorjött Eső.

– Hát… – mondta el Cselcsillag a tervét – így meg így.

–  Igen jeles terv! – kiáltott  fel  örvendezve Jókorjött  Eső. Aznap el  is rendezték a seregeket, 
másnap hajnalban pedig elindultak Csingcsou alá. Odaérkezvén, körülvették a várost mind a négy 
oldaláról, s hangos dobszóval, zászlólengetéssel, csatakiáltással hívták harcra a városban levőket. A 
mandarin, jelentést kapván a történtekről, hívatta rögtön Kétkorbácsost, hogy tanácskozzék vele:

–  Most jelentették – mondta neki,  amikor  megérkezett  –,  hogy a rablók segítségére megjött 
Liangsanból Jókorjött Eső is! Most aztán mitévők legyünk?

–  Légy  csak  nyugodtan,  kegyelmes  uram!  –  csillapította  Kétkorbácsos.  –  Azzal,  hogy 
idemerészkedtek ezek a latrok, azt az előnyt veszítették el, amit a saját földjük ismerete adott nekik! 
Csak odahaza olyan nagy vitézek ők, de most, hogy előbújtak a fészkükből, mit csinálnak majd a 
bitangok, ha egyenként fogdossuk össze őket? Jer csak fel a falakra, kegyelmes uram, s nézzed, 
hogy végzek majd egyikkel a másik után!

Kétkorbácsos azzal sietve felöltötte páncélját, lovára pattant, megnyittatta a várkaput, leeresztette 
a  felvonóhidat,  s  ezer  emberével  a  város  elé  vágtatva,  csatasorba  állította  őket.  Jókorjött  Eső 
seregéből egy lovas vágtatott elő.

Farkasfogú buzogányt forgatva kezében, hangosan átkozódott a mandarin ellen:

–  Te gaz mandarin, népnyúzó, bitang söpredék! Kiirtottad a családomat, de ma bosszút állok 
rajtad értük!

–  Császári  tiszt  voltál  valamikor  –  ordította  vissza  a  mandarin,  mert  megismerte  emberét, 
Mennydörgés  Tüzét  –,  nem bánt  veled rosszul  az állam, hogy vetemedtél  mégis  lázadásra? Ha 
elfoglak, tízezer darabba vágatlak! Fogjátok el a bitangot!

Kétkorbácsos ezek hallatára meglendítette két korbácsát, s nekivágtatott Mennydörgés Tüzének. 
Mennydörgés Tüze is vágtába vitte lovát, s farkasfogú buzogányát forgatva, felvette vele a harcot. 
Összecsapott egymással a két ellenfél, viaskodtak is már negyven-ötven menetben, de nem győzött 
egyik sem a másikon. A mandarin, látván, hogy soká húzódik a harc, félt, hogy Kétkorbácsos még 
hibát vét, ezért sietve megverette a gongokat, visszaparancsolta a sereget a várba; Mennydörgés 
Tüze nem üldözte őket, visszatért a csatasorba. Jókorjött Eső meg visszavonta az egész sereget vagy 
tizenöt mérföldre, ott táborba szálltak.

Kétkorbácsos visszaérkezvén a városba, sietett a mandarin elé.

–  Éppen kézre kerítettem volna Mennydörgés Tüzét! – fakadt ki előtte. – Miért kellett vissza-



vonulnunk?

– Láttam, hogy már sokat viaskodtatok – mentegetőzött a mandarin –, féltem, hogy kimerülsz, 
ezért verettem meg a gongokat visszavonulásra, hogy pihend ki magad. Ez a Mennydörgés Tüze az 
én  katonai  parancsnokom  volt  annak  idején,  de  Kis  Generálissal  együtt  fellázadtak.  Nehogy 
semmibe vedd!

–  Légy nyugodt,  kegyelmes  uram!  –  biztatta  Kétkorbácsos.  –Egészen  bizonyos,  hogy kézre 
kerítem ezeket a pártütő latrokat! Ahogy harc közben tapasztaltam, elég bolondjában vagdalkozik! 
Nézd meg majd holnap, kegyelmes uram, hogy ütöm le a fejét a latornak!

– Ha már ilyen nagy hős vagy, tábornok uram – jegyezte meg a mandarin –, holnap, mikor az 
ellenségre támadsz,  vágj utat  közöttük,  s juttass át  a hadsorukon három embert.  Egyet  a Keleti 
Fővárosba  küldök  segítségért,  kettőt  pedig  a  szomszédos  tartományokba,  hogy  segítsenek 
elpusztítani a rablókat.

– Messzire látó s éles elméjű vagy, kegyelmes uram – állapította meg Kétkorbácsos elismerően. 
Meg is írta á mandarin a segélykérő levelet, s rábízta három emberére.

Kétkorbácsos a szállására tért, s levetvén fegyverzetét, lepihent. Még meg se virradt, amikor egy 
tiszt zörgette föl:

–  Az északi kapunál, a dombon három magányos lovas áll, s a várost kémlelik – jelentette. – 
Vörös köntösbe van öltözve a középső, fehér lova van. A két mellette álló közül csak a jobb oldalit  
ismertük meg, az Kis Generális. A bal felőli olyan taoista-formán van öltözve.

–  A  vörösbe  öltözött  szemmel  láthatólag  maga  Jókorjött  Eső  lehet  –  állapította  meg 
Kétkorbácsos. – A taoista ruhás pedig Cselcsillag. Ne riasszátok el őket, hanem szedjetek össze egy 
század lovast, kijönnek velem, s elfogjuk őket!

Kétkorbácsos  gyorsan  páncélt  öltött,  fogta  két  korbácsát,  s  megnyittatván  az  északi  kaput, 
leeresztvén a felvonóhidat, kivágtatott száz lovasával a három lovas felé. Azok hárman ott meg se 
mozdultak, csak a város felé néztek. Mikor azonban Kétkorbácsos, megcsapkodva lovát, feléjük 
tartott,  megfordították  lovuk fejét,  s  lassan  elporoszkáltak.  Kétkorbácsos  teljes  erővel  vágtatott 
utánuk, s látta közben, hogy egynéhány kiszáradt fa mellett szép csendesen visszafogják lovukat, s 
megállnak. Robogott feléjük szélsebesen, de amint a fák mellé ért, hangos csataordítás harsant a 
fülébe; s lova lába alatt megnyílt a föld. Kétfelől egyszerre ötven-hatvan fogós csáklya nyúlt feléje, 
kiemelték a veremből, s megkötözték, elvezették. Lovát utána vezették kantáron. Utána igyekvő 
seregét Kis Generális nyilai állították meg: hatot-hetet leterített közülük, a többiek visszafordultak.

Jókorjött  Eső visszatért  táborába.  A kivont  kardú őrség előtuszkolta  a  fogoly Kétkorbácsost. 
Jókorjött Eső felállott jöttére s kiadta a parancsot, hogy gyorsan oldozzák fel kötelékeit, aztán maga 
segítette bele az egyik székbe, s tisztelgett előtte.

– Mire való ez? – fakadt ki keserűen a fogoly.

– Hogy is mernék én, a magam csekélységével, lázadni a császár felsége ellen? – mentegetőzött 
Jókorjött Eső. – Gaz mandarinok, aljas, bitang tisztviselők gonoszságai miatt fenyegettetve, estem 
csak bele nagy vétkembe. A mocsár vidékét is csak azért szálltam meg s vettem kölcsön magamnak, 
hogy  a  végveszedelemtől  mentsem  meg  magam,  s  kivárjam  az  időt,  míg  a  felséges  udvar 
kegyelemben részesít,  hogy meghódolhassak.  Nagy bosszúságot,  sok alkalmatlanságot  okoztunk 
neked, tábornok uram, megtépáztuk vitézi híredet is, engedd meg, hogy vétségünkért bocsánatodat 
esedezzük.



– Tízezer halál is könnyű a fogolynak! – kiáltott fel Kétkorbácsos. – Miért udvariaskodsz velem?

–  Hogy is mernék én kárt tenni életedben? – szörnyedt el Jókorjött Eső. – A felséges ég látja 
szívemet! – s nagy panaszosan kérlelte tovább.

– Úgy gondolod, tiszteletre méltó bátyám – enyhült meg végül Kétkorbácsos –, hogy menjek a 
fővárosba, s könyörögjek kegyelemért a számotokra?

– Már hogy mennél el, tábornok uram? – képedt el Jókorjött Eső. – Kao marsall, az a bitang, a  
leggaládabb, legszűkkeblűbb fickó a világon! Akármi nagy jót tettél, arról megfeledkezik, csak a 
vétkeidet jegyzi meg, legyenek azok bármilyen kicsinyek! Te elvesztettél egy sereg katonát, pénzt, 
élelmet, hogy várhatnád, hogy ne büntessen meg keményen? Égszeme Tábornok, Százszorgyőztes, 
Robbanó Mennykő már sorainkba álltak. Ha nem veted meg silány várunkat, örömest vezéri helyet 
adunk neked! S ha majd hasznunkat látja a császár őfelsége, s kegyelmet kapunk, akkor se lesz 
késő, hogy hűséggel szolgáld a hazát!

Hosszan tépelődött magában Kétkorbácsos: de mert ő is a mennyei csillagok számába tartozott, s 
ezért természete is, becsülete is húzta már hozzájuk, s aztán látván Jókorjött Eső tisztelettel teljes 
udvariasságát, hallván érveit, sóhajtva ereszkedett térdre:

– Nem mintha nem lennék hűséges az országhoz – mondta –, hanem, megindítva a te mindenek 
felett  való  igazságosságodtól,  meg  kell  hogy  hajoljak  előtted.  Követem  korbácsod,  tartom 
kengyeledet, visszaút számomra már nincs!

Megörvendett ennek Jókorjött Eső, s bemutatta Kétkorbácsost a többi vezérnek. Megparancsolta 
Tigrisverőnek s Kis Zsarnoknak is, hogy a tábornok fekete kesely lovát pedig adják neki vissza. 
Ezek  után  pedig  megint  összegyűltek  a  vezérek,  hogy  megtanácskozzák,  miként  lehetne 
kiszabadítani Üstökös Csillagot.

– Csak azt tehetnénk – szólt Cselcsillag –, hogy megkérjük Kétkorbácsost, nyittassa ki a város 
kapuját. Ezzel egyben elvágnánk az ő visszaútját is.

Jókorjött Eső ment rögtön Kétkorbácsoshoz, hogy rábeszélje:

–  Nem a várost akarjuk mi kifosztani – magyarázta –, hanem barátunk, Üstökös Csillag, s a 
nagybátyja bilincsekben sínylődik a falakon belül, őt akarjuk megszabadítani. Ezt pedig csak úgy 
tehetjük, ha megnyittatod a város kapuját, másképp nem lehet.

– Ha már vezérré tettetek – felelt Kétkorbácsos –, illendő, hogy megszolgáljam.

Aznap  este  ki  is  szemlélték  a  vállalkozásra  Mennydörgés  Tüzét,  Kis  Generálist,  Ványadt 
Védistent,  Selymesszőrű  Tigrist,  Kis  Herceget,  Vitézekkel  Versengőt,  Kétfejű  Kígyót,  Kétfarkú 
Skorpiót,  Felhőcsapó  Aranyszárnyat  s  Kurtalábú  Tigrist.  A  tíz  vezér  közkatonának  öltözött, 
Kétkorbácsossal  együtt  lóra  kaptak,  s  vágtattak  sebesen vissza  a  városba.  A falak  elé,  az  árok 
partjához érve, nagyot kiáltott Kétkorbácsos:

– Nyissátok ki a kaput! Megmenekültem, visszajöttem!

Az őrség a falon, meghallván Kétkorbácsos hangját, rohant jelenteni a mandarinnak. Mu-zsung 
mandarin nagy búbánatba esett vezére elvesztése miatt. Amint meghallotta, hogy Kétkorbácsosnak 
sikerült megmenekülnie, igen megörvendett,  s lóra pattanva, maga sietett a falakra. Látta onnét, 
hogy valóban ott van Kétkorbácsos, vagy tíz katonával. Arcukat ugyan a sötétben nem látta, de 
Kétkorbácsos hangját megismerte.



– Hogy tudtál megmenekülni? – kérdezte hitetlenkedve.

–  Elfogtak ugyan a fickók – kiáltott vissza Kétkorbácsos – miután kihúztak a veremből,  s a 
táborukba cipeltek, de egyik altisztemnek, aki velem volt, sikerült közben megkerítenie az ellopott 
lovamat, s így visszamenekülhettünk.

Kétkorbácsos hangja meggyőzte a mandarint. Kiadta a parancsot, hogy nyissák ki a városkaput, s 
engedjék le a felvonóhidat, majd fogadásukra sietett. A tizenegy vezér bevágtatott a városkapun, s 
amint  a  mandarinnal  találkoztak,  Mennydörgés  Tüze  buzogányának  egy  Csapásával  leterítette. 
Kétfejű Kígyó s Kétfarkú Skorpió tüzet  dobott  a házakra,  Felhőcsapó Aranyszárny s Kurtalábú 
Tigris pedig a falakra szökött, s az őrséget vágta le, szórta szét. Jókorjött Eső serege, látván, hogy 
tűz lobban fel a városban, berontott a kapun. Jókorjött Eső azonban gyorsan kiadta a parancsot,  
hogy hadbeli  senki  ne  merje  bántani  a  népet,  csak  a  császári  raktárakat  fosszák  ki.  Azután  a 
börtönhöz siettek, s kiszabadították Üstökös Csillagot s rokonságát. A sereg, dolga végeztével, a tűz 
eloltására sietett, a mandarin egész családját pedig kardélre hányták, vagyonát kiosztották a kiváló 
harcosok között. Másnap reggel gabonát osztottak a tűz sújtotta családoknak, a császári raktárak 
aranyát,  selymét,  gabonáját  szekerekre  rakták;  ötven  vagy  hatvan  szekér  lett  vele  teli. 
Zsákmányoltak vagy kétszáz jó paripát is. A győzelem örömére nagy lakomát csaptak a tartományi 
hatóság épületében. A liangsaniak meghívták közben a három hegy vezéreit, hogy tartsanak velük 
ezután, álljanak be közéjük. Tigrisverő s Kis Zsarnok rögtön embert is küldött haza, hogy induljon 
el  a  hátrahagyott  őrség  az  összes  lóval,  vagyonnal,  a  várat  meg  gyújtsák  fel.  Tarka  Barát  is  
hazaküldte Aranyszemű Párducot s Böllérbicskás Ördögöt, hogy Kertészlegény s Ördögök Anyja is 
szedje össze a vár holmiját, s égessék fel a Drágagyöngykolostort.

Néhány nap alatt készen állt az indulásra a három hegy serege. Jókorjött Eső elindította a sereget 
hazafelé. Kis Generálist, Mennydörgés Tüzét, Kétkorbácsost s Szépszakáll Mestert küldte előre utat 
csinálni. Amerre áthaladtak a tartományokon, kerületeken, senkit sehol meg nem háborgattak. A 
falvak,  tanyák népe,  elébük hozva az  öregeket,  a  gyerekeket  is,  füstölőkkel,  kendőket  lengetve 
fogadta őket  mindenütt.  Néhány nap múlva meg is  érkeztek Liangsan vidékére.  A vízi  vezérek 
hajókkal jöttek elébük, Toronyhordozó vezér pedig az otthon maradottakkal az Aranyhomokpart 
kikötőjében várta őket. Fenn a várban aztán egybegyűltek, a tanácskozócsarnokban helyet foglaltak 
rang szerint, s nagy lakomát csaptak az új vezérek tiszteletére. Tizenkét új vezér lépett a liangsaniak 
soraiba:  Kétkorbácsos,  Tarka  Barát,  Sötétképű  Fenevad,  Kóbor  Barát,  Aranyszemű  Párduc, 
Böllérbicskás  Ördög,  Kertészlegény,  Ördögök  Anyja,  Tigrisverő  Vezér,  Kis  Zsarnok,  Üstökös 
Csillag, Árva Tűzcsillag. Párduckoponya megindultan mondott köszönetet Tarka Barátnak, amiért 
hajdan megmentette az életét.

–  Nem múlt el nap, hogy ne gondoltam volna rád, vívómester uram – mondta Tarka Barát. – 
Kaptál-e hírt azóta a feleségedről?

– Azután, hogy Fehérgúnyást eltettük az útból – mesélte Párduckoponya –, elküldtem érte, hogy 
idehozassam, s akkor  tudtam meg,  hogy Kao marsall  bitang fiának gazságai miatt  felakasztotta 
magát. Apósom meg az efeletti bújába halt bele.

Sötétképű is felemlegette, hogy járt ő a várban, amikor még Fehérgúnyás volt a vezér.

– Nem volt ez véletlen – állapították meg valamennyien. – Így kellett ennek mind történnie!

Toronyhordozó vezér  elmesélte  a  születésnapi  ajándék elrablását  a  Sárgasárdombnál.  Nagyot 
mulattak rajta valamennyien.

Azt  már  nem beszélem el,  hogy folyt  tovább napokig  a  vigadozás,  lakomázás.  Arról  szólok 
inkább,  hogy mennyire  örvendett  Jókorjött  Eső  a  vár  gyarapodásán.  Meg  is  tette  Aranypénzes 



Leopárdot  a  kovácsműhelyek  vezetőjének,  hogy  verjenek  mindenféle  fegyvert,  pikkelypáncélt, 
láncinget. Fogdmegmajom irányította tovább is a zászlók, ruhák készítését; vele varratott egy nagy 
vezéri zászlót a huszonnyolc csillagképpel, a Göncölszekérrel s más jeles csillagokkal; zászlókat 
repülő  sárkánnyal,  repülő  tigrissel,  repülő  medvével,  repülő  leopárddal;  sárga–fehér  ökörfarkas 
zászlókat, veres zsinóros fekete mennyezeteket, s kitűzette őket a vár négy sarkán. Megjavíttatta a 
nyugati s a déli út vendégfogadóit, hogy jobban befogadhassák a várba igyekvő jó vitézeket, s hogy 
híreket  hozhassanak  a  várba.  A nyugati  út  melletti  vendégfogadóba  Kertészlegényt  s  Ördögök 
Anyját  rendelte.  Kocsmárosok  lévén,  siettek  máris  helyükre.  A déli  út  mellettibe  pedig  Kis 
Védistent s Anyatigrist küldte. A keleti fogadó Szárazföldi Krokodilus s Vastorkú kezén maradt, 
mint azelőtt, az északi meg Nyakazóbíróé s Dobos Bolháé.

Arról már nem is beszélek, hogy a várkapukat megerősíttette, s felosztotta őrségbe a vezéreket, 
akik mindjárt dolguk után is láttak, hanem azt mondom el inkább, mint esett egy nap, hogy Tarka 
Barát odafordult Jókorjött Esőhöz:

–  Van nekem egy barátom – mondta Tigrisverő Vezér tanítványa volt hajdanában. Si Csinnek 
hívják, vagy más néven Kilencsárkányosnak. Huacsouba valósi, Huajinhszienbe, a Gyérvirághegy 
vidékére. Ott vezérkedik az Ármányos Vezérrel, Csu Vuval, meg a Szakadék Tigrisével, Csen Tával, 
s a Fehértarka Kígyóval, Jang Csunnal négyesben. Sokszor gondolok rá, mert egyszer a Vakuan 
kolostorban megmentette  az  életemet,  s  nem tudom neki  elfelejteni.  Mit  gondolnál  arról,  hogy 
elmennék tudakozódni felőle, s ha úgy találom, elhoznám négyüket, hogy álljanak be közénk?

– Hallottam már én is a Kilencsárkányos nagy hírét – helyeselt Jókorjött Eső. – Igen jó lenne, ha 
vállalkoznál arra, hogy elmenj értük, s meghívd közénk. Egyedül ne menj azért: majd megkérjük 
Kóbor Barátot, hogy tartson veled. Ő is papi személy, egyformák lennétek, mehetnétek együtt.

–  Elmegyek  én  vele  –  egyezett  bele  Tarka  Barát.  Össze  is  készítették  még  aznap  az  úti 
holmijukat.  Tarka  Barát  imádkozó  barátnak  öltözött,  Kóbor  Barát  pedig  szolgáló  zarándoknak. 
Búcsút vévén a vezérektől, átjutottak a vízen az Aranyhomokpartnál, aztán nappal mentek, éjjelre 
megháltak  valahol,  de  nem  pihentek  egy  napot  se  sehol.  Meg  is  érkeztek  végre  Huacsouba, 
Huajinhszienbe, s a Gyérvirághegy felé vették útjukat.

Jókorjött  Eső,  hogy elengedte  Tarka  Barátot  s  Kóbor  Barátot,  csak  nem bírt  megnyugodni. 
Hívatta is Bűvös Futárt, s meghagyta neki, hogy eredjen utánuk, és hozzon hírt róluk. Tarka Barátot 
s Kóbor Barátot, amint megérkeztek a Gyérvirághegy alá, hirtelen az út mentén leselkedő betyárok 
állították meg:

– Hova, hova, tisztelendő urak? – kérdezték tőlük.

– A hegyen van Kilencsárkányos vezér? – kérdezte vissza Kóbor Barát.

– Hát ha őt keresitek – adták lejjebb a betyárok – várjatok egy kicsit; jelentjük a várba jöttötöket, 
aztán majd lejönnek a vezérek.

– Mondjátok csak azt, hogy a Tarka Barát tudakozódik utána! – kiáltotta a betyárok után Kóbor 
Barát.

Nem  sok  idő  múlva  jött  is  Ármányos  Vezér  Szakadék  Tigrisével  s  Fehértarka  Kígyóval  a 
fogadásukra, de Kilencsárkányos nem volt sehol.

– Hol van Kilencsárkányos? – kérdezte meglepődve Tarka Barát. – Miért nem látjuk őt?

–  Tisztelendő  atyám  –  hajolt  meg  Ármányos  Vezér  –,  te  ugye  Lu  határőrkapitány  vagy 
Jenanfubol?



–  Az vagyok bizony – felelte büszkén Tarka Barát. – Ez meg itt a fényesdombi tigrisölő Vu 
Szung, a Kóbor Barát.

–  Régóta  halljuk  már  nagy híreteket!  –  tisztelgett  nagy hódolattal  előttük  a  három vezér.  – 
Hallottunk már róla, hogy várat emeltetek a Kétsárkányhegyen! Hogy kerültetek errefelé?

–  Már  nem  vagyunk  a  Kétsárkányhegyen  –  magyarázta  Tarka  Barát  –,  csatlakoztunk  a 
liangsaniakhoz, Jókorjött Eső seregéhez. Kilencsárkányos vezért keresnénk, azért jöttünk.

– Ha már itt vagytok – nyájaskodott Ármányos Vezér –, látogassatok fel hozzánk, hadd beszéljük 
el apróra, mi történt.

– Ha van valami mondanivalód, akkor mondd el most! – kötötte meg magát Tarka Barát. – Ha 
már nincs itt Kilencsárkányos öcsém, ki a nyavalya fog felmászkálni hozzátok?

– Hirtelen természetű ember a szentatya – mentegette társát Kóbor Barát. – Mondjátok el inkább, 
hogy mi történt, az lesz a legjobb.

–  Igen felvirágzott a mi várunk – kezdte Ármányos Vezér –, amióta Kilencsárkányos közénk 
állott. Történt azonban nemrégiben, hogy Kilencsárkányos a hegyről lemenetelében összetalálkozott 
egy  képíró  mesterrel,  az  Északi  Fővárosból,  Tamingfuból  való  bizonyos  Vang  Jivel.  A képíró 
mester,  fogadalmat  tévén,  hogy  megfest  egy  fali  képet  az  Aranyég  Istenének  templomában  a 
Nyugati Szent Hegy, a Huasan mellett, odament volt, hogy fogadalmát teljesítse. Vele volt a lánya, 
Jü-Csiao-cse is. Történt azonban akkor, hogy a tartomány helytartója, aki különben Caj kancellár 
bizalmas  embere,  egy  végtelenül  aljas,  népnyúzó  bitang,  a  templomban  járván,  történetesen 
megpillantotta  a  leányt,  s  állandóan  zaklatni  kezdte  küldönceivel,  hogy ágyasául  akarja  venni. 
Amikor pedig Vang Ji nem egyezett bele, a mandarin elraboltatta a leányt erőszakkal, Vang Jit pedig 
megbélyegezvén,  száműzette  valami  messzi  gonosz  helyre.  Szerencsére,  amikor  erre  vitték, 
összetalálkozott  Kilencsárkányossal,  s  elmondta  neki  sorsát.  Kilencsárkányos  megmentette, 
megölvén a két kísérő poroszlót, s felhozta a várba, ő maga meg elindult, hogy megölje a helytartót. 
Sajnos, felfedezték a tervét, elfogták, tömlöcbe vetették, sőt, a mandarin éppen sereget szándékozik 
gyűjteni, hogy minket is kifüstöljön várunkból. Éppen abban vagyunk, hogy nem tudjuk, mihez 
kezdjünk.

–  Ez a bitang mandarin nemcsak hogy aljas – háborodott fel Tarka Barát –, hanem még ilyen 
gazságokat is művel? Megyek és agyonverem a fickót!

– Jertek fel inkább hozzánk a várba – ajánlotta Ármányos Vezér – tanácskozzuk meg a dolgot!

Tarka  Barát  azonban  megmakacsolta  magát,  s  nem akart  menni  semmiképpen.  Kóbor  Barát 
végül kikapta kezéből szerzetesi botját, s azzal mutatta:

– Nem látod, bátyám, hogy fahegyben van már a nap?

Tarka Barát odanézett, mérgesen elbömbölte magát, de mit tehetett, csak követte a többieket fel a 
várba. Ott Ármányos Vezér bemutatta nekik Vang Jit, aki maga is elmondta szomorú történetét. A 
vezérek ökröt vágtak, lovat öltek, nagy lakomát csaptak a vendégek tiszteletére, de Tarka Barát 
megint csak így szólt:

–  Ha már Kilencsárkányos öcsém nincs itt,  nem iszom én egy csepp bort se! Aludni még itt  
alszom  nálatok,  de  reggelre  kelve  indulok  a  tartományba,  hogy  agyoncsapjam  ezt  a  bitang 
helytartót.

– Ne hebehurgyáskodj, bátyám – intette Kóbor Barát. – Inkább induljunk el még az éjjel vissza 



Liangsanba, s jelentsük a dolgot Jókorjött Esőnek, hogy jöjjön el nagy sereggel, vegye be Huacsout; 
csak így tudjuk megszabadítani Kilencsárkányost!

– Ha még megvárjuk, hogy elmenjünk, s idehívjuk őket – ordította Tarka Barát –, mit tudom én, 
mi lesz addig Kilencsárkányos életével!

–  De  ha  meg  is  ölöd  a  helytartót  –  vitatkozott  vele  a  társa  –,  azzal  hogy szabadítod  meg 
öcsénket? Én bizony nem engedlek el!

– Csillapuljon indulatod, tisztelendő atyám! – kezdte engesztelni Tarka Barátot Ármányos Vezér 
is. – Kóbor Barát bátyánk igazat beszél!

–  A ti ostobaságotok, henyeségetek vesztét  okozza öcsénknek! – dühöngött  Tarka Barát.  – A 
kezetekben van az élete, és itt isztok, fecsegtek!

S valóban, nem tudtak a többiek beléje diktálni egy fél csésze bort se. Este is ruhástul feküdt le,  
hajnalban meg a negyedik őrségkor kapta a botját, szerzetesi kardját, s eltűnt, azt se tudták, hová.

–  Nem  hallgatott  ránk  –  jegyezte  meg  Kóbor  Barát,  amikor  megtudta  –,  biztosan  bajba 
keveredik.  –  Ármányos  Vezér  pedig  nyomban útnak indított  utána  két  szemfüles  betyárt,  hogy 
kitudják, mi lett vele.

Tarka Barát  meg rohant  le  a  hegyről,  egyenest  Huacsou városába.  Útközben tudakozódott  a 
járókelőktől, hogy merre van a hatóság épülete.

– Menj csak át a hídon – igazították útba –, aztán tarts kelet felé, ott van.

Hamarosan oda is ért Tarka Barát a hajóhídhoz, s már ment volna át, amikor rászóltak:

– Bújj el, barát, hamar! Jön a helytartó őkegyelmessége! „No iszen – gondolta magában –, éppen 
őt keresem, s most a kezem közé szalad? De itt is hagyja ám a fogát!”

Jöttek is  már az út  mentén kétoldalt  a  testőrök,  hogy megtisztítsák a  járókelőktől.  Feltűnt  a 
helytartó  fedeles  gyaloghintója  is.  Kétoldalt  tíz-tíz  fegyveres  fogdmeg  lépdelt  korbáccsal, 
lándzsával, őrizték keményen.

„Nem jó lesz ez mégse, itt nekimenni ennek a jómadárnak – ötlött Tarka Barát eszébe. – Még 
kiröhögnek, ha nem találja el az ütésem!”

A helytartó éppen kilesett a gyaloghintó ablakán. Látta, hogy Tarka Barát közelítene hozzá, de 
aztán  megtorpan.  Ahogy  áthaladtak  a  Vej  hídján,  s  megérkezett  hivatalába,  kiszállt  gyalog-
hintójából, és rögtön szólította két testőrét:

– Eredjetek vissza a hídhoz – parancsolta nekik –, s hívjátok elibém azt a pohos barátot.

Rohantak a testőrök, s Tarka Baráthoz érkezvén, megmondták neki:

A helytartó őkegyelmessége hívat, jer velünk!

„A kezemtől fog megdögleni a fickó! – gondolta magában Tarka Barát kaján örömmel. – Már 
agyon is csaptam volna, csak attól tartottam, hogy nem jól találom, hagytam hát elmenni. Utána 
akartam eredni, hát még nem ő hívat engem?”

Követte  a testőröket a helytartóhoz.  Az már kiadta a parancsokat a  fogadására.  Amint Tarka 
Barát belépett a csarnokba, megparancsolták neki, hogy tegye le botját,  kardját,  s fáradjon be a 



könyvtárszobába. A barát előbb nem akart engedni, de a mandarin emberei rászóltak:

– Papi ember létedre hogy lehetsz ilyen értetlen? Hát már hogy lehetne a palotába bottal, késsel 
belépni?

„Igaz  –  nyugodott  meg  magában  Tarka  Barát  –,  szétverem  én  a  puszta  öklömmel  is  a 
koponyáját!” – s letette fegyvereit. Amint azonban belépett a könyvtárszobába, a helytartó intett  
kezével, s elkiáltotta magát:

– Fogjátok el ezt a kopasz szamarat!

A jelre két oldalról, a falakra aggatott ruhák közül vagy harminc-negyven fogdmeg ugrott elő, 
nekiestek  Tarka  Barátnak,  s  leteperték.  Lehetett  volna  szegény  akár  maga  No-csa  királyfi,  a  
sokkarú, akkor se menekülhetett volna a föld csapdájából, az ég hálójából! Akár maga a Tüzesfejű 
Mennykő se szabadulhatott volna a sárkány árkából, a tigris verméből! Így van az:

Belészáll a lángba a moly s el is pusztul benne,
Horogba kap dühös teknőc, de az lesz a veszte!

Hogy aztán  mi  lett  Tarka  Baráttal,  miután  elfogatta  a  helytartó,  azt  majd  más  alkalommal 
halljátok meg.



AZ ÖTVENNYOLCADIK FEJEZET

amelyben Cselcsillag csellel felhasználja
az aranycsengettyűt.

Jókorjött Eső pedig felfordulást támaszt
a Nyugati Szent Hegynél

Ott tartottunk, hogy a helytartó, becsalván palotájába Tarka Barátot, elkiáltotta magát:

– Fogjátok el!

A fogdmegek nekiestek Tarka Barátnak, s a csarnok lépcsői elé hurcolták.

– Honnét jössz, te kopasz szamár? – rivallt rá a helytartó.

– Mi vétket találtál öregapádban? – felelte vissza a barát.

– Valld meg az igazat: ki biztatott fel, hogy megölj?

– Papi személy volnék, hogy kérdezhetsz tőlem ilyet?

–  Láttam  szerencsére  –  ordította  a  helytartó  –,  amint  te,  kopasz  szamár,  majdhogy  nem a 
gyaloghintómra támadtál a botoddal, de közben aztán meggondoltad magad. Valld csak be gyorsan!

–  Ki  akart  téged  megölni?  –  fortyant  fel  Tarka  Barát.  –  Miért  fogattad  el  öregapádat?  Mit 
háborgatod a békés embereket?

–  Ki  hallott  már  olyat  –  kiáltotta  a  helytartó  kaján  örömmel  –,  hogy  egy  szerzetes  magát 
öregapámnak nevezze? Te kopasz szamár, biztosan a hágón túli tekergő latrok közül jöttél, hogy 
bosszút állj Kilencsárkányosért! De látom, nem vallasz már, amíg el nem veretlek! Hé, emberek! 
Verjetek jól végig a kopasz szamáron!

–  Meg ne verjétek öregapátok! – bődült el Tarka Barát szikrázó szemmel. – Megmondom én 
neked: Tarka Barát vagyok, a liangsani jó vitézek közül! Agyon is verhettek, én azt se bánom, de ha 
öregapátok bátyja, Jókorjött  Eső vezér meghallja,  hát lejön a várából, s levagdalja a fejeteket a 
nyakatokról valamennyiőtöknek!

Éktelen haragra gerjedt a helytartó ennek hallatára: hatalmasan elverette a foglyot, aztán kalodát 
rakatott rá, s becsukatta a nehéz bűnösök tömlöcébe. Utána jelentette a dolgot az udvarnak is, hogy 
mitévő legyen az ügyben. A vasbotot meg a kardot persze elkobozta a hatóság.

Felbolydult az eseményre egész Huacsou. A betyárok fülébe is eljutott a híre, s szaladtak rögvest 
vissza a várba, jelentést tenni.

– Ketten jöttünk el Huacsouba, hogy elintézzük a dolgot – mondta megdöbbenve Kóbor Barát –, 
s egyikünk máris odalett! Hogy térjek most haza, hogy állok oda a vezérek elé?

Már azt sem tudta, mihez kapjon kétségbeesésében, amikor a vár őrsége jelentette:

– Egy liangsani vezér érkezett, Bűvös Futár; itt van már a vár alatt.

Sietett  a  jövevény elé  Kóbor Barát,  kísérte  fel  a  várba,  bemutatta  a  vezéreknek,  s  sebtében 
elmondta neki, mi történt Tarka Baráttal.



– Akkor nem is időzhetek soká! – kiáltotta Bűvös Futár megdöbbenve a hír hallatára. – Sietek 
vissza Liangsanba, hogy megmondjam bátyámnak, jöjjön nagy sereggel kiszabadítására!

– Én megvárlak itt – búcsúzott tőle Kóbor Barát. – De aztán hamar gyertek!

Bűvös  Futár  evett  egy  keveset,  aztán  elmondta  a  bűvös  igéit,  s  máris  száguldott  vissza 
Liangsanba. Három nap alatt haza is ért, s Toronyhordozó és Jókorjött Eső elé járulva, elmondta 
nekik, hogyan akarta Tarka Barát Kilencsárkányos megmentésére megölni a helytartót, s hogyan 
esett rabságba végül. Jókorjött Eső ennek hallatára megdöbbenve kiáltott fel:

–  Hogyne sietnénk két bajba jutott öcsénk megmentésére! Nem is szabad, hogy késlekedjünk 
vele! – Nyomban kiszemelte a sereget, amelyik vele menjen, s három csapatba osztotta. Az első 
csapatba  öt  vezért  rendelt:  Párduckoponyát,  Sötétképű Fenevadat,  Kis  Generálist,  Mennydörgés 
Tüzét,  Kétkorbácsost,  ezer  páncélossal,  kétezer  gyaloggal,  hogy  utat  építsenek  a  seregnek  a 
hegyekben,  a  folyókon  meg  hidakat  verjenek.  A  derékhadat  maga  Jókorjött  Eső  vezette 
Cselcsillaggal,  Szépszakáll  Mesterrel,  Aranylándzsással,  Kétfejű Kígyóval,  Kétfarkú Skorpióval; 
kétezer vitéz ment velük. Az utóhad hozta az élelmet s a takarmányt, élén Égretörő Sassal, Beteg 
Vitézzel, Halálmegvetővel, Örvények Sárkányával, Fehér Hullámtarajjal, kétezer harcossal. Elindult 
a had Liangsanból Huacsou felé. Mentek, rohantak, egy napot sem pihentek. Félútról előreküldték 
Bűvös Futárt, hogy jelentse jöttüket a Gyérvirághegyen. A hírre Ármányos Vezér s a többi vezér 
nekiállt disznót, juhot, marhát, lovat vágatni, jó bort melegíteni, úgy várták a segítséget.

Meg  is  érkezett  akkor  aztán  Jókorjött  Eső  egész  seregével  a  Gyérvirághegy  alá.  Zarándok 
bemutatta  Ármányos  Vezért,  Szakadék  Tigrisét  s  Fehértarka  Kígyót  Jókorjött  Esőnek, 
Cselcsillagnak meg a többi vezérnek. Elkérdezte most Jókorjött Eső, mi van a városban.

– Amióta a tömlöcben sínylődik a két vezér – mondta Ármányos Vezér –, csak azt várják, hogy 
az udvarból megjöjjön a rendelkezés felőlük.

– Hogyan lehetne kiszabadítani őket? – fordult Jókorjött Eső Cselcsillaghoz.

–  Huacsou  falai  magasak  –  szólt  közbe  Ármányos  Vezér  –,  árkai  mélyek  és  szélesek, 
megrohanással, gyors rajtaütéssel bevenni nem lehet. Belső segítség kéne, kívülről támadván csak 
akkor győzhetnénk rajtuk.

–  Holnap elmegyünk a város felé – javasolta Cselcsillag –, megszemléljük, milyenek a falai,  
árkai, aztán tanácskozunk majd a dologról.

Jókorjött Eső bor mellett ült estvélig, reggel meg alig várta a hajnalt, máris ment volna, hogy 
kifürkéssze a várost, de Cselcsillag visszatartotta:

– Ha már két vad tigrist őriznek a város tömlöcében – figyelmeztette vezértársát gondolod, hogy 
nem figyelnek erősen a védelemre? Fényes nappal nem mehetünk! Telehold lesz ma éjjel, a majom 
órájával elindulunk, az első őrségváltásra oda is érünk, s kikémleljük.

Aznap délután el is indult le a hegyről Jókorjött Eső s Cselcsillag Kis Generálissal, Mennydörgés 
Tüzével s Szépszakáll Mesterrel. Az első őrségváltás idejére oda is érkeztek Huacsou falai alá. Egy 
dombtetőn megállították lovaikat, s elnézték a várost. A második hónap közepén járt az idő, úgy 
fénylett a hold, mintha fényes nappal lett volna, egy szál felhő sem volt az égen. Szemügyre vették 
jól  a  városfal  sok  kapuját,  látták,  mily erősek,  magasak  a  falak,  milyen  mélyek  és  szélesek  a 
vizesárkok. Nézték jó sokáig. A messzeségben megpillantották a Nyugati Szent Hegyet, a Huasant 
is.

Látták Jókorjött Eső s társai, milyen erős, szilárd s megdönthetetlen a város, s nem is tudták, 



milyen haditervvel támadjanak neki.

– Gyerünk vissza a várba – szólalt meg végül Cselcsillag tanácskozzuk meg a többiekkel.

Visszavágtattak nagy sebesen a Gyérvirághegyre.  Összevonta két  szemöldökét  Jókorjött  Eső, 
borús volt a kedve.

– Szétküldünk a vidékre tíz-egynéhány agyafúrt betyárt – javasolta Cselcsillag szaglásszák ki a 
vidéket, hozzanak híreket.

Két nap múlva jött is már vissza nagy sebesen az egyik fürkésző a várba, s jelentette:

A császár elküldte az egyik udvari marsallját felséges ajándékával, egy aranycsengővel a Nyugati 
Szent Hegy istenéhez, hogy mutasson be előtte áldozatot. A Huanghón jönnek felfelé hajóval, aztán 
be a Vej folyóba, úgy érkeznek ide.

–  Egyet  se búsulj,  bátyám!  –mondta vidáman Cselcsillag Jókorjött  Esőnek a hír  hallatára.  – 
Megvan a haditerv! – Azzal hívta máris Örvények Sárkányát s Fehér Hullámtarajt:

– Ti pedig velem… szóval így és így – magyarázta nekik.

–  Nincsen ám emberünk, aki ismerné a környéket – vakargatta fejét Örvények Sárkánya. – Jó 
lenne vezetőt keríteni valahogyan.

– Mi lenne, ha én is veletek tartanék? – ajánlkozott Fehértarka Kígyó.

Megörült ennek Jókorjött Eső, s a három vezér máris útnak indult.  Másnap Cselcsillag pedig 
magával hívta Jókorjött Esőt, Égretörő Sast, Szépszakáll Mestert,  Kétkorbácsost, Kis Generálist, 
Mennydörgés  Tüzét  s  Aranylándzsást,  hogy  tartsanak  vele  ötszáz  emberrel,  s  elindultak  szép 
csendesen ők is. A Vej folyó torkolatához tartottak, oda, ahol a folyó a Huanghóba ömlik. Közben 
Örvények Sárkánya, Fehér Hullámtaraj s Fehértarka Kígyó embereikkel elrejtőztek a többi hajón, a 
part szigetei között.

Vártak egész éjjel. Másnap, ahogy kivilágosodott, dobok, gongok hangja ütötte meg messziről a 
fülüket. Három császári hajó tartott feléjük, nagy, sárga lobogókkal, rajtuk a felírás: „A felséges 
császár parancsából a Nyugati Szent Hegyhez áldozat bemutatására igyekvő Szu udvari marsall.”

Szépszakáll Mester s Égretörő Sas megragadván hosszú lándzsáikat, felsorakoztak embereikkel 
Jókorjött  Eső  mögött.  Cselcsillag  kiállt  a  hajó  orrába.  Mikor  aztán  az  udvari  marsall  hajója  a 
közelükbe ért,  keresztbe fordultak előtte,  elállták az útját.  Erre a hajóból vagy húsz bíborruhás, 
ezüstöves testőr bukkant elő, s odakiáltottak nekik:

–  Hé! Miféle hajó merészkedik elállni a nagyúr útját? Pálcájával kezében, meghajolt Jókorjött 
Eső, s üdvözlést kiáltott, Cselcsillag pedig a hajó orrából visszafelelte:

– A liangsani Jókorjött Eső, az igazság bajnoka, várakozik itt tisztelettel.

Előjött a marsall hajóján az udvarmester, s így kiáltott:

–  A császári udvar marsallja vagyunk! A Nyugati Szent Hegyre visszük a császári füstölőt, a 
felség akaratából! Hogy meritek utunkat állni, ti liangsani tekergő rablók?

Jókorjött Eső csak állt tovább, mélyen meghajolva. Cselcsillag válaszolt a hajó orráról:

–  Mi, becsületes vitézek, csak azért esdeklünk, hogy tisztelkedhessünk a marsall úr kegyelmes 



orcája előtt! Szólni szeretnénk vele!

– Hát kik vagytok ti – kiáltotta indulatosan az udvarmester –, hogy csak úgy bolondjában meg 
akarnátok látogatni őkegyelmességét?

–  Lejjebb  a  hanggal!  –  süvöltötték  fenyegetően  a  testőrök  a  liangsaniak  felé.  Jókorjött  Eső 
azonban ott állt tovább, meghajolt derékkal. Cselcsillag folytatta:

– Megkérnénk a marsallt, szálljon ki velünk a partra egy kis időre, mert tanácskozni szeretnénk 
vele!

– Ostoba beszéd! –förmedt rá az udvarmester. – Mit tanácskozna veletek egy marsall, a felséges 
császár minisztere?

–  Ha a marsall nem óhajt velünk találkozni – szólalt meg Jókorjött Eső, még mindig mélyen 
meghajolva –, attól tartok, hogy fiaink még rá találnak ijeszteni őkegyelmességére.

Szépszakáll Mester meglebbentette a lándzsáján lógó kis jeladó zászlót. A jelre feltűnt a parton 
Kis Generális,  Mennydörgés Tüze,  Aranylándzsás s Kétkorbácsos serege,  s  megfeszítvén íjukat, 
csatarendbe álltak.

Megrettentek ám a császári  hajókon az evezősök, rögtön lebújtak a hajó fenekére.  Sietett  az 
udvarmester is rémületében az udvari marsallhoz, s jelentette neki a dolgot. Mit tehetett a marsall,  
előbújt a hajóból, s leült a hajó orrába.

– Nem merészkednénk megháborítani – hajlott meg feléje Jókorjött Eső újra tisztelettel, hangos 
szóval üdvözölvén.

– Miért álltál utamba, becsületes vitéz? – kérdezte a marsall.

– Hogy is mernénk mi téged feltartóztatni, kegyelmes marsall? – tiltakozott Jókorjött Eső. –Azért 
esdekelünk csak, hogy meghívhassunk kicsit a szárazra, hogy ott elibéd járulhassunk kérésünkkel!

–  De hát én most a császár parancsát viszem – felelte zavartan a marsall –, a Nyugati Szent  
Hegyhez  küldi  velem a  császári  füstölőt!  Mi  tanácskoznivalóm volna  nékem veled,  becsületes 
vitéz? Egy udvarbeli miniszter nem szállhat, csak úgy partra!

– Ha kegyelmességed nem óhajt a partra fáradni – szólalt meg Cselcsillag a hajó orrán –, attól 
tartok, hogy társaink odalent ebbe nem nyugosznak majd bele.

Égretörő  Sas  lándzsája  végén  meglebbent  a  jeladó  zászlócska,  s  a  parti  szigetek  mögül 
előretörtek  Örvények  Sárkánya,  Fehér  Hullámtaraj  s  Fehértarka  Kígyó  hajói.  Megrettent  ám a 
marsall.  Örvények Sárkánya s Fehér Hullámtaraj  pedig villogó fényes kést ragadtak kezükbe, s 
amint  a  császári  hajó mellé  értek,  átugrottak rá,  felemelték  kezüket,  s  két  testőr  máris  a  vízbe 
bukfencezett.

–  Ne  ostobáskodjatok!  –  kiáltott  rájuk  Jókorjött  Eső  sietve.  –  Még  halálra  rémítitek 
őkegyelmességét!

Örvények  Sárkánya  s  Fehér  Hullámtaraj  erre  nagy  csobbanással  a  vízbe  ugrott,  s  máris 
beemelték a hajóba a két vízbe dobott testőrt, utána ők is visszakapaszkodtak a marsall hajójára. A 
marsall, rémületében, nem volt már se holt, se eleven.

–  Vonuljatok vissza, fiúk! – kiáltották Jókorjött Eső s Cselcsillag. – Ne rémítgessétek tovább 



őkegyelmességét! Majd mi szépen megkérleljük őt, hogy kegyeskedjék velünk partra szállni!

– Mit akartok, becsületes vitézek? – rebegte a marsall nagy rémülettel. – Szóljatok, hallgatom!

– Itt nem szólhatunk veled – felelt a két vezér. – Kérjük kegyelmességedet, fáradjon fel vitézi 
várunkba. Semmi gonosz, ártó szándék nincsen szívünkben: A Nyugati Szent Hegy istene pusztítson 
el bennünket, ha ilyesmit táplálnánk magunkban!

Mit lehetett most már mást tenni, partra szállt a marsall. A vitézek az erdőből elővezettek egy 
paripát,  ráültették.  Jókorjött  Eső  s  Cselcsillag  meghagyta  Kis  Generálisnak  s  Mennydörgés 
Tüzének,  hogy kísérjék  a  marsallt  a  várba,  a  seregnek pedig megparancsolták,  hogy a  császári 
füstölőt, az áldozati szereket, az aranycsengettyűt a marsall kíséretével együtt szintén hordják fel a 
hajókról  a  Gyérvirághegyre.  Örvények  Sárkányát  s  Fehér  Hullámtarajt  vagy  száz  emberrel 
hátrahagyták a hajók őrizetére.

Amint megérkeztek a  várba,  Jókorjött  Eső s Cselcsillag leugrottak lovukról,  a marsallt  nagy 
tisztelettel  a  tanácskozócsarnokba  vezették,  s  ott  leültették.  A vezérek  kétfelől  felsorakoztak, 
Jókorjött Eső pedig négyszer leborult a marsall előtt, s térden állva így kezdte kérését:

– Én, Jókorjött Eső, Szung Csiang, kis jegyző volnék Jüncsengből. A hatóság nyomorgatása elől 
nem tehettem mást, mint hogy a magam köré gyülekezettekkel együtt elbujdossak Liangsanba, és 
megmenekedjem,  amíg  megérkezik  a  császár  kegyelme,  hogy  az  ország  javára  használhassam 
erőmet.  Két fivérünket a tartomány helytartója nemrég minden ok nélkül tőrbe csalta,  tömlöcbe 
vetette. A kegyelmességed hozta császári füstölő s az ajándék aranycsengettyű kölcsönvételével be 
tudnánk  jutni  Huacsouba,  dolgunk  végeztével  vissza  is  származtatnánk  tulajdon  kezedbe, 
személyedet  nem  illetnék  semmiféle  bántalommal.  Esdeklek  kegyelmességedhez,  fontolja  meg 
ezeket fényes elméjének tükörében.

– De hiszen ha te csak úgy elviszed a császári füstölt – ellenkezett bátortalanul a marsall –, s a 
dolog maholnap kiderül, én kerülök ám bajba!

– Ha kegyelmességed visszatért a fővárosba – mosolygott Jókorjött Eső –, hárítson csak mindent 
az én fejemre.

Végignézett  Szu  marsall  a  vezérek  során,  látta,  hogy  más  választása  nincsen,  beleegyezett. 
Jókorjött  Eső  a  marsall  beleegyező  szavára  boros  csészét  ragadott  kezébe,  s  fényes  lakomával 
fejezte  ki  háláját.  Azonközben  kölcsönvették  a  marsall  kíséretének  ruházatát,  a  betyárok  közül 
kiválasztottak egy jóképű legényt, levágták a bajuszát, szakállát, s felöltöztették a marsall ruháiba. 
Jókorjött  Eső s  Cselcsillag udvarmestereknek öltöztek,  Kétfejű Kígyó,  Kétfarkú Skorpió,  Beteg 
Vitéz  s  Halálmegvető  pedig  kíséretnek.  A betyárok  is  mind  felöltötték  a  bíborszínű,  ezüstöves 
köntösöket,  fogták  a  zászlókat,  lobogókat,  a  jelvényeket,  kegyszereket.  Elöl  vitték  a  császári 
füstölőt,  az  áldozati  holmikat  meg  az  aranycsengőt.  Kis  Generális,  Aranylándzsás,  Szépszakáll 
Mester s Égretörő Sas pedig a testőrök ruháiba bújtak.

Ármányos Vezér, Szakadék Tigrise s Fehértarka Kígyó nagy vendégséget rendeztek a várban Szu 
marsall tiszteletére, jól tartották kíséretét is borral, pecsenyével. Azután elindult Mennydörgés Tüze 
s  Kétkorbácsos  egy  csapattal,  Párduckoponya  s  Sötétképű  egy  másikkal,  Kóbor  Barát  meg 
előresietett a Nyugati Szent Hegyhez, hogy készen álljon, ha majd szükség lesz rá. Egy szó, mint  
száz, elindult az álruhás sereg a várból, a folyóhoz érvén, felszálltak a hajókra, s nem is siettek a 
helytartónak  jelenteni  jöttüket,  hanem eveztek  egyenesen  a  Nyugati  Szent  Hegy templomához. 
Bűvös Futár már értesítette a „marsall” jöveteléről a Felhőterasz-kolostor fejét,  s a Szent Hegy 
temploma  szolgálattévőit,  úgy,  hogy  nagy  ünnepélyességgel  várták  már  őket,  füstölőkkel, 
zászlókkal  felsorakozva  a  parton.  A templom  szolgálattévői  elhelyezték  a  császári  füstölőt  a 



füstölőedénybe, s vállukra emelték, előtte meg az aranycsengőt vitték. A kolostor főnöke is leborult 
a marsall jöttére, s tisztelkedni szeretett volna előtte, de Cselcsillag leintette:

– A kegyelmes úr megbetegedett az úton – mondta szigorúan. – Nem jól érzi magát. Hozzatok 
gyaloghintót!

Gyaloghintóba  emelték  az  álmarsallt,  s  vonult  a  menet  nagy  ünnepélyesen  a  Szent  Hegy 
templomába, ott elhelyezték a marsallt s kíséretét a hivatalnokok számára fenntartott termekben.

–  Császári  parancsra  jöttünk  –  magyarázta  szigorúan  az  egyik  udvarmester,  Cselcsillag,  a 
kolostorfőnöknek –, hogy elhozzuk a császári füstölőt s az aranycsengőt, hódolatunkat kifejezvén az 
istenség előtt. Miért olyan hanyagok a tartomány hivatalnokai kötelességük teljesítésében? Miért 
nem jöttek üdvözlésünkre?

–  Már  elküldöttünk értük  –  mentegetőzött  a  kolostor  főnöke –,  gondolom,  hamarosan itt  is 
lesznek.

S valóban, alighogy ezeket mondta, már meg is érkezett a helytartó küldötte, vagy hatvan-hetven 
fogdmeg kíséretében, gyümölcsöt hozva a marsall számára ajándékba. Persze a marsallnak öltözött 
betyár, noha külsőleg hasonlított az igazihoz, szólni nem szólhatott, mert azzal elárulta volna magát. 
Így hát  betegnek tettette  magát,  s  kendőkbe,  takarókba vastagon bebugyolálva,  trónszékén ülve 
fogadta a küldöttet. A küldött, látván az első pillantásra, hogy a jelvények, zászlók mind-mind a 
császári  műhelyekből  kerültek  ki,  nem  is  gondolt  arra,  hogy  kételkedjék.  Az  udvarmesterek 
előresiettek a marsallhoz két ízben is, hogy bejelentsék az érkezőt, aztán bevezették hozzá. A követ, 
leborulván a trónszék lépcsőjénél, tisztelgett a marsall előtt, s látta, hogy az int a kezével, de hallani 
már nem hallotta, hogy mit mond.

–  A marsall  az  Ég  Fia  minisztere  –  sietett  hozzá  az  egyik  udvarmester  alig  titkolt  szemre-
hányással –, s nem átallván az ezer mérföldes utat, maga hozta el a császár parancsára a császári 
füstölőt, de, sajnos, megbetegedett az úton, s még nem tért magához egészen. Miért nem jöttetek 
már elébe hamarabb?

– Megérkezett ugyan az írás a marsall őkegyelmessége jöttéről a tartományba –mentegetőzött a 
küldött –, de pontosabb értesítést nem kaptunk, így történhetett, hogy őkegyelmessége hamarább 
érkezett. A helytartó úr is jött volna már, de éppen nagyban készülődik védekezésre a Gyérvirág-
hegy rablói ellen, mert azok a liangsani latrokkal szövetségben támadást terveznek a város ellen, 
ezért nem merte a maga fejétől elhagyni a várost. Engem küldött előre borral, ajándékokkal, hogy 
jöttét jelentsem.

–  A marsall  nem  eszik,  nem  iszik  egy  cseppet  sem  –  szakította  félbe  kérlelhetetlenül  az 
udvarmester –, csak azt parancsolja, hogy tüstént jöjjön a helytartó hódolatát kifejezni előtte!

A küldött azért mégis átadta az ajándékokat, s megkínálta egy-egy csészével az udvarmestereket 
s a kíséretet. Az egyik udvarmester megint odasietett a marsallhoz, aztán visszatérvén, rendelkezett, 
hogy  hozzák  elő  a  kulcsot,  s  a  császári  ajándékot  tartalmazó  ládikához  vezetvén  a  küldöttet, 
kinyitotta előtte. Ott hevert illatos párnák között a drágamívű aranycsengő, egy bambuszpálcára 
akasztva; mutatta a küldöttnek, hogy vegye alaposan szemügyre.

Valóban  drágamívű  darab  volt!  Szemmel  láthatólag  a  császári  udvar  leghíresebb  mesterei 
kezéből került ki, csupa drágakővel, gyönggyel kirakva; a közepén piros selyemmel, bevont lámpás 
égett,  méltó arra, hogy helyet foglaljon az istenség templomában! A császári udvarból került ki, 
ehhez nem fért kétség: egyszerű kézműves ilyet hogy is tudott volna alkotni?

Az udvarmester, miután a küldött kigyönyörködte magát az ajándékban, bezárta megint a ládikát, 



átadta neki a kancelláriából hozott hivatalos okmányokat, és sürgette, induljon már a helytartóért, 
hogy meg lehessen tanácskozni vele az áldozat bemutatásának napját. A küldött az írások láttára 
most  már  végképp  meggyőződvén  a  küldöttség  hiteles  voltáról,  sietett  vissza  Huacsouba  a 
kormányzóhoz, hogy jelentést tegyen neki.

– Ravasz fickónak látszott – állapította meg titkolt megelégedéssel Jókorjött Eső –, de mi azért 
úgy elkápráztattuk, hogy egészen  belekábulhatott!  – Kóbor Barát ekkor már ott  várt  a templom 
kapujában.  Cselcsillag  odarendelte  melléje  Halálmegvetőt  is,  ruhája  alá  rejtett  fegyverrel,  hagy 
majd segítségére legyen, ha tettre kerül a sor. Bűvös Futárt is átöltöztették kíséretnek.

A  kolostorfőnök  közben  egy  kis  böjtös  eledellel  kínálta  a  vendégeket,  s  meghagyta  a 
szolgálattévőknek, hogy tegyék rendbe a templomot. Jókorjött Eső közben, nem lévén más dolga, 
körülsétált  a templomban. Valóban mesterien elkészített  építmény volt:  csodálatos szentélyeiben 
szinte úgy érezte magát az ember, akár a földre szállt mennyországban!

Mire Jókorjött Eső visszatért a hivatali termekbe, már jelentették is:

– Megjött a helytartó úr!

Jókorjött  Eső  odaszólt  a  négy  testőrnek:  Kis  Generálisnak,  Aranylándzsásnak,  Szépszakáll 
Mesternek s Égretörő Sasnak, hogy fegyverükkel a kezükben álljanak fel kétoldalt a trónszék előtt. 
Kétfejű Kígyó, Kétfarkú Skorpió, Beteg Vitéz s Bűvös Futár pedig, ruhájuk alatt készen tartván 
fegyvereiket, megállottak oldalvást, mint holmi szolgálattévők.

Meg is érkezett a helytartó vagy háromszáz ember élén. A templom elé érve, leszállott lováról, s  
bevonultak. Cselcsillag s Jókorjött Eső, a két udvarmester, látván, mekkora kísérettel jő a helytartó, 
s azok hogyan fel vannak fegyverkezve, dörgő hangon elkiáltották magukat:

– A császári udvar főnemese van itt! Mindenféle népség nem járulhat elébe!

Meg is állott menten a kíséret, s a helytartó egyes-egyedül ment beljebb.

–  A  marsall  őkegyelmessége  kéreti  a  helytartó  urat,  fáradjon  be  hozzá  –  kiáltották  az 
udvarmesterek. A helytartó belépett a terembe, s leborult a marsallnak öltözött betyár előtt.

– Helytartó úr – szóltak az udvarmesterek –, ismered vétkedet?

– Nem tudtam őkegyelmessége jöttéről – mentegetőzött a kormányzó –, bocsánatért esedezem!

–  A marsall  őkegyelmessége  császári  parancsra  járult  a  Szent  Hegy  templomába,  áldozat 
bemutatására – folytatták az udvarmesterek –, miért nem jöttél élébe az úton fogadására?

–  Mikor  már  közeledett  őkegyelmessége,  nem  kaptunk  jelentést  jöttéről  –  magyarázta 
kétségbeesve a helytartó –, ezért késtem meg fogadásával!

–  Intézzétek el! – mennydörögte Cselcsillag. Kétfejű Kígyó s Kétfarkú Skorpió villámgyorsan 
kirántotta kését, a helytartót egyetlen rúgással a földre terítették, s lenyiszálták a fejét.

– Rajta, testvéreim! – dörgött most fel Jókorjött Eső hangja.

A helytartó kísérete már úgy meg volt rémülve,  hogy csak álltak meredten, a szájukat tátva. 
Mozdulni se bírtak, amikor Kis Generális vezetésével a vezérek nekik rontottak; gurultak a fejek a 
padlón, akár a számvető golyói. Egy részük kirohant a templomból, azokkal meg Kóbor Barát s 
Halálmegvető betyárjai végeztek, nem menekült a kíséretből egy sem. Akik megkésve érkeztek a 



templomhoz, azokat Fehér Hullámtaraj s Örvények Sárkánya öldöste le.

Jókorjött Eső nyomban visszavitette a hajókra a császári füstölőt s az aranycsengőt, s vonult  
tovább Huacsouba. Amint a városhoz értek, látták, hogy már kétfelől is égnek a házak. Berontott a 
városba a sereg, legelőször is a tömlöchöz siettek kiszabadítani Kilencsárkányost s Tarka Barátot. 
Utána felnyitották a raktárakat,  s  ami gabonát,  pénzt,  selymet találtak bennük, mind szekerekre 
rakták.  Közben  Tarka  Barát  is  visszaszerezte  vasbotját,  kését.  Jü-Csiao-cse,  a  képíró  mester 
boldogtalan leánya, közben már kútba fojtotta magát.

A sereg a  hajókra sietett,  s  mentek vissza a Gyérvirághegyre.  Ott  illendően tisztelegtek Szu 
marsall  előtt,  s  visszaszolgáltatták  neki  a  császári  füstölőt,  az  aranycsengőt,  a  zászlókat,  a 
jelvényeket, meg minden holmit, megköszönvén kegyes jóindulatát. Jókorjött Eső hála fejében még 
egy nagy tál arannyal, ezüsttel is megajándékozta, de megajándékozták arannyal, ezüsttel a minden 
rendű,  rangú  kísérőket  is.  Ezután  nagy  búcsúlakomát  rendeztek  a  tiszteletükre,  majd  pedig 
lekísérték őket a hajókhoz.

Jókorjött  Eső,  búcsút  vevén a  marsalltól,  ki  minden  hajóját,  holmiját,  legénységét  az  utolsó 
darabig visszakapta, visszatért még a Gyérvirághegyre, de csak azért, hogy a hegy vezéreivel együtt 
összeszedjék  a  vár  vagyonát,  holmiját,  embereit,  s  miután  felégették  a  puszta  várat,  útnak 
induljanak valamennyien Liangsanba.

El kell  még, hogy mondjam: Szu marsall,  hajóra szállván,  s Huacsouba érkezvén, megtudta, 
hogy a liangsani rablók, legyilkolván egy sereg katonát,  kifosztották a hivatali  raktárakat.  Több 
mint száz katona hevert holtan a város utcáin, a lovakat pedig egy szálig elhajtották. A Nyugati 
Szent Hegy templomában is megöltek rengeteg embert. A marsall előszólította az életben maradt 
tartományi hivatalnokokat, s megíratta velük a feljelentést a császári kancelláriához, amely szerint 
„Jókorjött Eső elébb útközben elragadván a császári füstölőt s az aranycsengőt, ezek segítségével a 
tartomány helytartóját a templomba csalván, kioltotta életét”.

Azt már nem beszélem el, hogyan égette el a császári füstölőt Szu marsall a templomban, hogyan 
adta át  a Felhőterasz-kolostor főnökének az aranycsengőt,  s  hogyan sietett  vissza lóhalálában a 
fővárosba, hogy a császárt tudósítsa a történtekről. Azt azonban elmondom, hogy Jókorjött Eső, 
megszabadítván Kilencsárkányost s Tarka Barátot, magával vivén a Gyérvirághegy négy vezérét is, 
három csapatra osztotta seregét, s elindultak haza Liangsanba. A vidéken, amerre áthaladtak, nem 
bántott, a had senkit egy ujjal se. Bűvös Futárt előreküldötték, hogy jelentse érkezésüket. Jött is már 
elébük Toronyhordozó vezér a többi vezérrel, s mentek fel együtt a várba, a tanácskozócsarnokba. 
Ott  az  új  vezérek  megismerkedtek  a  régiekkel,  majd  győzelmi  lakomával  ünnepelték 
hazaérkezésüket. Az utána következő napokon pedig Kilencsárkányos, Ármányos Vezér, Szakadék 
Tigrise  s  Fehértarka Kígyó adott  lakomákat  a  maga költségén,  köszönetképpen,  Toronyhordozó 
vezér, Jókorjött Eső meg a többiek tiszteletére.

No de ne szaporítsuk a szót. Egy nap hirtelen jelentették Szárazföldi Krokodilus kocsmájából:

–  Hszücsou  tartományban,  Pejhszien  kerületben  a  Mangtang  hegyen  új  sereg  gyülekezett: 
Vannak vagy háromezren. A vezérük egy tudós, bizonyos Fan Zsuj, de csak úgy nevezi magát, hogy 
Ördögherceg; tud vihart támasztani, esőt hozni, a fegyverrel pedig úgy bánik, mint egy isten. Két 
alvezére is van: az egyik egy bizonyos Hsziang Csung, más nevén a Nyolckarú No-csa. Ez kerek 
pajzzsal harcol, abba huszonnégy repülő kés van tűzve, s száz lépésről eltalálja vele az emberét, 
soha el nem hibázza. A másik alvezére, Li Kun, a Repülő Szent, szintén kerek pajzzsal megy a 
harcba, azon meg huszonnégy hajítógerely van, s ő is eltalál ezzel akárkit száz lépésről, s emellett 
drágamívű kardját is kiválóan forgatja. Ez a három esküdt testvér megszállta a Mangtang hegyet, s  
most ott rabolnak, fosztogatnak. Most legújabban pedig elhatározták, hogy megtámadják Liangsant 
s elfoglalják.



– Hogy vetemedhetnek ekkora arcátlanságra ezek a latrok?! – kiáltott fel haraggal Jókorjött Eső. 
– Indulok máris ellenük!

–  Mi  négyen  csak  most  jöttünk  a  várba  –  ugrott  fel  Kilencsárkányos  –,  egy  fél  rizsszem 
érdemünk sincs még; engedd meg, hogy mi támadjunk rájuk, s kézrekerítsük őket!

Megörült ennek Jókorjött Eső. Kilencsárkányos pedig Ármányos Vezérrel, Szakadék Tigrisével s 
Fehértarka  Kígyóval  összeszedték  embereiket,  s  elindultak  le  a  várból.  Átkelvén  az 
Aranyhomokpartnál,  nekivágtak  az  útnak  a  Mangtang  hegy  felé.  Három  nap  múlva  meg  is 
pillantották.  Ez volt  az a  hely,  ahol  hajdanában a Han-uralkodóház alapítója  legyőzte az ellene 
lázadókat. Persze, mire a hegy alá értek, az ellenség kémei már futottak fel a várba, hogy jelentsék 
jöttüket.

Kilencsárkányos egy vonalba sorakoztatta a gyérvirághegyi vitézeket. Maga talpig páncélban, 
tűzvörös lován a hadsor elé rúgtatott, kezében háromhegyű, kétélű kardjával. Mögötte állt három 
alvezére, Ármányos Vezér, Szakadék Tigrise s Fehértarka Kígyó. Nem sokáig kellett várniuk. Jött 
ám a hegyről lefelé vágtatva egy csapat, élén két jó vitézzel. Az egyik, Hsziang Csung, Hszücsouba, 
Pejhszienbe valósi volt. Valóban ott volt a karján a kerek pajzs, a repülő késekkel, jobbjában pedig 
hosszú lándzsát tartott. Háta mögött zászlóját vitték, Nyolckarú No-csa felírással. Mögötte Li Kun 
jött. Az meg Pihszienből került ide, s nála is ott volt a kerek pajzs, a huszonnégy hajítógerellyel.  
Jobbjában hosszú kardját emelte. Mögötte is zászlót hoztak, Repülő Szent felírással.

A két ellenséges vezér gyalog jött le serege élén a hegyről, s amikor meglátták a sereget, mely 
egy vonalba sorakozva várt, élén vezéreivel, nem szóltak biz egy hangot se, hanem a betyárjaik 
megverték a gongokat, ők meg megforgatták pajzsukat, s nekirontottak Kilencsárkányos hadának. A 
sereg nem bírt  megállni a támadók előtt.  Az utóhad már meg is  futott,  Kilencsárkányos tartani 
akarta még magát, de Ármányos Vezér serege máris visszavonult nagy kiáltozással vagy harminc-
negyven mérföldre. Egy repülő kés majdnem eltalálta Kilencsárkányost, Ármányos Vezér is későn 
kezdte  a  visszavonulást,  mert  lova  sebet  kapott  az  egyik  repülő  késtől,  úgy,  hogy gyalog  volt 
kénytelen menekülni.

Mikor  Kilencsárkányos  számba  vette  visszavonult  seregét,  kitűnt,  hogy  a  fele  odaveszett. 
Vezértársaival  tanácskozván,  arra  jutottak,  hogy  segítségért  küldenek  Liangsanba.  Éppen  arra 
várakoztak kétség s remény között, amikor jelentették az őrszemek:

– Észak felől az országúton nagy porfelleg közeledik! Lehetnek vagy kétezren!

Arrafelé  vágtatott  Kilencsárkányos,  hogy szemügyre  vegye  a  közeledőket,  hát  a  liangsaniak 
zászlóit  pillantotta  meg.  Kis  Generális  s  Aranylándzsás  vezették  őket.  Kilencsárkányos  elébük 
vágtatott,  hogy fogadja őket, s elmondta nekik, hogy serege nem bízta feltartóztatni az ellenség 
rohamát.

– Amikor elmentél – mondta Kis Generális –, bátyánk nem bírt megnyugodni, s utánatok küldött 
minket, hogy legyünk segítségetekre.

Nagyon megörült ennek Kilencsárkányos, s tábort vert a két sereg. Másnap hajnalban már éppen 
támadásra indultak volna, amikor megint jelentették az őrszemek:

Az északi úton ismét sereg közeleg!

Kis  Generális,  Aranylándzsás  s  Kilencsárkányos  arra  vágtattak,  hát  magát  Jókorjött  Esőt 
pillantották  meg  Cselcsillaggal,  Felhősárkánnyal,  Kis  Forgószéllel,  Szépszakáll  Mesterrel, 
Kétkorbácsossal, Feltartóztathatatlannal, Ványadt Védistennel, Háromhegy Urával, Kis Herceggel, 
Vitézekkel Versengővel egy háromezres sereg élén.  Elmondta nekik is Kilencsárkányos,  hogyan 



támadta meg seregét Nyolckarú No-csa s Repülő Szent, s hogyan szenvedett vereséget. Nagyon 
megdöbbent Jókorjött Eső.

– Verjünk tábort előbb – szólt Cselcsillag –, aztán megtanácskozzuk a haditervet.

Jókorjött  Eső  azonban  a  maga  hirtelen  természetével  mindjárt  indult  volna,  hogy  elfogja, 
elpusztítsa a gaz támadókat, s vonult is tovább a sereggel a hegy alá. Estébe hajlott már az idő, 
mikor odaértek, s lám, a hegy csupa kék lámpással volt megvilágítva.

–  Ezek a kék lámpások arra vallanak – szólalt meg csendesen Felhősárkány –, hogy boszor-
kánymester  lakozik  a  hegyen.  Vonjuk  inkább  vissza  a  sereget,  holnap  majd  megpróbálkozunk 
csekélyke művészetemmel, hogyan lehetne kézre keríteni ezt a kettőt.

Jókorjött Eső ki is adta a parancsot, hogy vonuljanak vissza vagy húszmérföldnyire, ott aztán 
tábort vertek. Másnap ragyogó tiszta idő következvén, Felhősárkány elő is adta haditervét, amelyből 
az lett hogy

Ördögherceg kéztördelve járul Liangsanba,
Vízi várba démonvezér vonul hódolatra.

Hogy aztán milyen tervvel  hozakodott  elő Felhősárkány,  azt  majd más alkalommal halljátok 
meg.



AZ ÖTVENKILENCEDIK FEJEZET

amelyben Felhősárkány a Mangtang hegynél
legyőzi a démonokat,

de Toronyhordozó vezért nyíl találja
Cengtou helységében

Ott tartottunk, hogy Felhősárkány elmagyarázta haditervét Jókorjött Esőnek s Cselcsillagnak:

– Amikor a Han-uralkodóház birodalma három részre oszlott, Csu-ko Liang alkotta meg, köveket 
rakván sorba,  ezt  a  hadirendet  –  magyarázta.  –  Négy oldalra,  nyolcfelé,  nyolcszor  nyolc,  azaz 
hatvannégy sereget állítunk fel, közepére a fővezért. Az egésznek mintha négy feje s nyolc farka 
lenne, s az ég s föld, a felhők s a szél erejével harcol, a sárkány, a tigris, a főnix s a kígyó alakjában. 
Ha azok lejönnek a hegyről, két sereg utat nyit nekik, mintha szolgálatukra lennének. Ha betörnek a 
csatasorba,  mindenki  csak  a  hétcsillagos  zászlóra  ügyeljen,  s  hosszú  kígyó  alakjában  álljon  a 
csatasor. Akkor én művészetemmel bűvölést csinálok, úgyhogy hármójuknak seregünk közepében 
nem lesz már útja semerre. A tér közepén pedig vermet ásatunk, ebbe csaljuk bele őket hármukat, 
aztán kétoldalt lesbe állnak a betyárok fogós csáklyákkal, megfogják őket elevenen.

Megörült Jókorjött Eső a tervnek, s ki is adta a seregnek a parancsot, hogy tegyenek eszerint. 
Nyolc  vitéz vezért  pedig  – Kétkorbácsost,  Szépszakáll  Mestert,  Kis  Generálist,  Aranylándzsást, 
Feltartóztathatatlant, Ványadt Védistent, Kilencsárkányost s Háromhegy Urát – odaállította a nyolc 
sereg élére,  a sereg védelmére; Kis Forgószélre, Kis Hercegre és Vitézekkel Versengőre bízta a 
sereg közepét, ő maga Cselcsillaggal s Felhősárkánnyal Szakadék Tigrise seregéhez csatlakozott, 
hogy majd onnét irányítják a harcot. Ármányos Vezért pedig öt harcossal a közeli dombra küldték,  
hogy onnét szemlélje az ütközet állását, s jelentse, ha lát valamit.

Aznap a kígyó órájában hadirendbe is állt a sereg a vár közelében, s kibontott zászlókkal, dörgő 
dobokkal  hívta  harcra  az  ellenséget.  Hallották  is  mihamar,  hogy  a  Mangtang  hegyen  is  vagy 
hússzor-harmincszor, földet rengetően megdöndülnek a gongok. Jött le a három vezér a hegyről, s 
csatasorba  állította  háromezer  vitézét.  Baloldalt  s  jobboldalt  Nyolckarú  No-csa  s  Repülő  Szent 
állott, középütt pedig a hadsor előtt Ördögherceg, fekete lován.

Ördögherceg ugyan értett  valamennyire  a  boszorkánymesterséghez,  de a  hadászathoz  bizony 
nem konyított. Látván Jókorjött Eső hadseregét, hogy milyen zárt rendben sorakozott fel előttük, 
megörült magában:

„No, ez a  hadirend éppen a tervembe vág!” – gondolta  kárörömmel.  Ki  is  adta  a  parancsot 
Nyolckarú No-csának s Repülő Szentnek:

–  Ha feltámad a vihar – mondta nekik csak rontsatok nekik az ötszáz szablyátokkal kétfelől, 
teljes erővel!

A két alvezér megkapván a parancsot, kezébe ragadta kerek pajzsát, előkészítette repülő késeit s 
hajítógerelyeit,  s  várt  a  jelre.  Ördögherceg  pedig  lova  hátán,  baljával  megragadta  láncos 
buzogányát, jobbjával megforgatta varázslatos kardját, s varázsigéket mormolván, elkiáltotta magát:

– Rajta!

Nyomban  dühöngő  szél  támadt  négyfelől,  kavicsokat,  köveket  sodorva  magával.  Homály 
borította az eget,  a földet,  elveszett  a napnak fénye.  Nyolckarú No-csa s Repülő Szent harsány 
csataordítással rohamra vezették ötszáz vitézüket. Jókorjött Eső serege a dühödt támadásra kétfelé 



vált, de amint az ellenség közibük rontott, íjaik és számszeríjaik nyíl- és kőzáporral árasztották el.  
Negyven-ötven ember tudott csak betörni soraik közé, a többi visszarohant saját hadsorába.

Jókorjött  Eső  látván,  hogy  a  két  ellenséges  vezér  betört  a  hadsorba,  meghagyta  Szakadék 
Tigrisének, hogy lobogtassa meg a hétcsillagos lobogót. Erre a jelre a sereg nagy sürgés-forgással 
hosszú, kígyó alakú hadirendbe sorakozott át. Rohanhatott aztán a két vezér az ellenséges sereg 
közepében  keletnek-nyugatnak,  fordulhattak  erre,  kerülhettek  arra,  nem találtak  már  maguknak 
kiutat  sehol.  Igen  ám,  mert  Ármányos  Vezér  a  dombtetőről  zászlólengetéssel  folyvást  jelezte 
útjuknak irányát: ha keletnek fordultak, kelet felé intett,  ha pedig nyugatnak, akkor nyugat felé. 
Közben meg az történt, hogy Felhősárkány mester a dombtetőn, látván mindezeket, hamar előhúzta 
fenyőrajzolatos régi varázskardját, s bűbájos igéket mormolván, elkiáltotta magát:

– Rajta! – s ezzel már meg is fogta az ellenség küldötte vihart, küldte tovább Nyolckarú No-csa s 
Repülő Szent nyomába. Azok ketten a csata kellős közepén egyszer csak azon vették észre magukat, 
hogy elsötétül köröttük az ég s a föld, a nap fénye se tetszik fel, sehol nem látnak már egy katonát 
se, mindenütt sötétség.

Nem látták már saját embereiket se. Megijedtek szörnyen, s már utat kerestek, hogy menekül-
jenek a  harcból,  ám nem találtak  sehol  utat  visszafelé.  Ahogy így rohangáltak  kétségbeesetten, 
egyszerre csak mennydörgés dördült, s még kiáltani sem volt idejük, belebukfenceztek egy nagy 
verembe. A lesben állók fogós csáklyákkal hamar kihúzták őket, megkötözték s vitték a vezérek elé. 
Jókorjött Eső most intett korbácsával, s a három sereg egyszerre nekirontott az ellenség hadának. 
Ördögherceg futva menekült vissza várába, de hadának jó felét bizony elvesztette.

Jókorjött  Eső  visszavonván  seregét,  összehívta  vezéreit  a  fővezéri  sátorba.  Hozták  is  már  a 
harcosok a két megkötözött foglyot. Jókorjött Eső, mihelyt meglátta őket, nyomban parancsot adott, 
hogy oldják fel kötelékeiket, s saját kezéből csésze borral kínálva őket, így szólt:

–  Ne  haragudjatok,  ti  két  vitéz  bajnok:  ellenséggel  szemben  nem  tehettünk  másként.  Én, 
Jókorjött  Eső,  régtől  hallottam  már  vitézi  híretek,  s  jöttem  is  volna  látogatástokra,  hogy 
szövetkezhessünk a becsületért s igazságért. Ám nem sikerülvén ez alkalmasabb módon, így kellett 
vétkeznem ellenetek.  Hogyha meg  nem vettek,  jertek  velünk várunkba!  Mérhetetlen  boldogság 
lenne ez számunkra!

– Régóta hallottuk nagy híredet, Jókorjött Eső vezér – borult a földre a két fogoly vezér –, csak 
nem volt  alkalmunk,  hogy tisztelkedhessünk színed előtt.  Az igazság,  a becsület  vitéze vagy te 
valóban, bátyánk! Nem ismertük fel benned a jó embert, hadakozni akartunk az ég s föld törvénye 
ellen! Most, hogy rabságba estünk, tízezer halál is semmiség volna vétkünkért,  de ti  még ilyen 
szíves barátsággal fogadtok minket! Ha kegyességedben nem öletsz meg minket; esküszünk, hogy 
halálunkig megszolgáljuk jóindulatodat! Ördögherceg kettőnk nélkül úgyse tehet semmit: engedd 
hát meg nekünk, becsületes vezér, hogy egyikünk visszamenjen hozzá, s meghódolásra bírja őt is. 
Mi volna erről tisztelt vélekedésed?

–  Nem  marasztallak  én  itt  egyikőtöket  se,  bajnokok  –  mondta  Jókorjött  Eső.  –  Menjetek 
mindketten vissza váratokba, s várom holnapra jó híretek!

– Nagy férfiú vagy te valóban! – kiáltott fel hálásan a két vezér. – Ha Ördögherceg nem hajlana 
szavunkra, megkötözve hurcoljuk elődbe, vezéri sátorodba!

Megörvendezett  ennek  Jókorjött  Eső.  Behívta  őket  sátrába,  étellel,  itallal  traktálta, 
megajándékozta  őket  két  rend  ruhával,  két  jó  paripával,  s  maga  kísérte  el  őket  egy  darabon. 
Visszaadatta fegyvereiket is.

Ment  Nyolckarú  No-csa  s  Repülő  Szent  fel  a  hegyre,  nagy  boldogsággal  szívükben.  Nagy 



meghökkenéssel  fogadták  őket  betyárjaik,  s  kísérték  be  a  várba.  Amikor  pedig  Ördögherceg 
elkérdezte őket, hogyan kerültek haza, ezt válaszolták neki:

– Az ég ellen lázadtunk, tízezer halált érdemelnénk!

–  Hogy mondhattok ilyet, öcséim? – döbbent meg Ördögherceg. Elmondták erre neki, milyen 
igazsággal bánt velük Jókorjött Eső, mennyire nemesen.

–  Ha ilyen bölcs férfiú Jókorjött Eső – kiáltotta Ördögherceg is –, ha ennyire mindenek fölé 
helyezi az igazságot, tovább mi sem lázadhatunk az ég ellen, hanem járuljunk elébe, hódoljunk meg 
neki!

–  Ezért jöttünk éppen – felelte a két vezér. Össze is szedték menten a vár minden holmiját, s  
másnap virradatkor mentek le együtt a hegyről, le Jókorjött Eső tábora elé, s ott leborultak. A vezér 
felsegítette őket, s sátrába hívta, ottan leültette. Jókorjött Esővel ott megismerkedvén, még a gyanú 
árnya is lefoszlott lelkükről, kiöntötték előtte egész szívüket, elmondották neki egész életüket.

Meghívták utána a liangsani vezéreket fel  a várba, ott ökröt vágtak,  lovat öltek, jól  tartották 
Jókorjött  Esőt  s  a  többi  vezért,  meg  is  jutalmazták  az  egész  sereget.  A lakoma  végeztével 
Ördögherceg  mesterének  fogadta  Felhősárkányt.  Jókorjött  Eső  pedig  menten  meghagyta 
Felhősárkánynak, hogy adja tovább új tanítványának az őt Mennydörgés Zenitjének Igaz Tanítását. 
Igen megörült ennek Ördögherceg. Pár nap múlva már útra készen is álltak: marháikkal, lovaikkal, 
pénzükkel, gabonájukkal elhagyták a várat, s tüzet vetettek falaira, elmentek ők is Jókorjött Eső 
seregével Liangsanba.

Az úton nem törtét  velük semmi,  hanem amikor  már  Liangsan vidékén jártak,  s  éppen arra 
készülődtek,  hogy átmenjenek  a  vízen,  a  nádas  mellől  az  országúton  egy öles  termetű  legény 
bukkant  elő,  s  leborult  Jókorjött  Eső  előtt.  A vezér  sietve  leugrott  lováról,  s  fölsegítvén  az 
ismeretlent, megkérdezte:

– Ki vagy te, ismeretlen vitéz? Honnét kerülsz ide?

–  Tuan  Csing-csu  a  becsületes  nevem  –  felelte  az  ismeretlen.  –  Látva  veres  hajam,  sárga 
szakállamat,  Rézszőrű  Kutyának  neveztek  el  az  emberek.  Csocsouban  volt  őseim  lakhelye. 
Világéletemben csak azzal foglalkoztam, hogy északon, a dzsürcsi-k földjén, lólopásból éltem. Az 
idén tavasszal, Csiangkanling északi vidékein járva, szert tettem egy remek paripára! Tiszta hófehér 
a szőre, egy fekete szál sincs benne! A fejétől a farka tövéig egy nagy öl a hossza, s patájától a 
marjáig nyolc láb magas, ezer mérföldet is megfut egy nap alatt! Úgy emlegették csak az egész 
északi  vidéken,  hogy  Éjjelragyogó  Jádeoroszlán!  A  dzsürcsi  fejedelem  hátaslova  volt,  az  ő 
méneséből kötöttem el, s hallván Jókorjött Eső nagy hírét a folyók és tavak népe közt, nem lévén 
más  utam  rá,  hogy  véle  megismerkedhessem,  neki  akartam  ajándékul  adni,  bemutatkozásnak. 
Lingcsou délnyugati vidékére érkezvén azonban vele, Cengtou helységébe; ott Cengtou öt tigrise 
elragadta  tőlem.  Amikor  pedig  neved  említettem,  Jókorjött  Eső  vezér,  olyan  gyalázkodással, 
ocsmány szidalmakkal válaszoltak nekem, hogy el sem merem mondani. Úgy szöktem meg előlük, 
s siettem ide, hogy panaszt tegyek rájuk.

Elnézte Jókorjött Eső a legényt. Sovány, csontos, durva ábrázatú volt ugyan, de nem közönséges 
külsejű. Megörvendett neki szívében.

– No, gyere akkor velünk a várunkba – szólt hozzá –, hadd tanácskozzuk meg a dolgot.

Rézszőrű Kutyával együtt akkor hajókra szálltak, el is érkeztek az Aranyhomokpart kikötőjéhez. 
Jött  is  már  fogadásukra  Toronyhordozó  vezér  a  többi  vezérrel,  s  összegyülekeztek  a 
tanácskozócsarnokban. Jókorjött Eső akkor bemutatta Ördögherceget, Nyolckarú No-csát s Repülő 



Szentet a vezéreknek; tisztelgett előttük Rézszőrű Kutya is. Azután meg-megverették a dobokat, s 
nagy lakomát csaptak győzelmük ünneplésére.

Látta már Jókorjött Eső, mennyire meggyarapodott a vár vitézekben, hogyan tódulnak hozzájuk 
a  négy  világtáj  felől  a  jó  vitézek;  meg  is  hagyta  hát  Feketeszemű  Tigrisnek  s  Kilencfarkú 
Teknőcnek, hogy építsenek nekik új házakat, s bővítsék ki a vár palánkjait, falait is. Rézszőrű Kutya 
megint  elmondta  a  gyönyörű  paripa  sok  kiválóságát.  Jókorjött  Eső  meg  is  parancsolta  Bűvös 
Futárnak, hogy induljon Cengtouba, s tudja meg, hová lett a paripa. Meg is jött Bűvös Futár vagy 
négy-öt nap múlva, s mondotta a vezéreknek:

–  Vagy háromezer család él Cengtouban, de leghíresebb köztük a Ceng család maga. A család 
feje a dzsürcsik fejedelmének embere, Ceng kegyelmes úr. Öt fia van neki, a Ceng család öt tigrise. 
Ceng Tu a legnagyobbik,  a  második Ceng Mi,  a  harmadik Ceng Szo, a negyedik Ceng Kuj,  a 
legkisebb Ceng Seng. Van egy vívómesterük is, Si Ven-kung, s egy második mesterük, Szu Ting.  
Ottjártomban láttam éppen,  hogy összeszedtek  egy hat-hétezres  sereget,  tábort  is  ütöttek,  aztán 
csináltak vagy ötven rabszállító szekeret, s egyre csak azt mondták, mivelünk egy világban meg 
nem  lehetnek,  hanem  elfognak  itten  valamennyiünket,  ellenségünk  lesznek.  Az  Éjjelragyogó 
Jádeoroszlánt meg, az ezer mérföldet futó csodaparipát, vívómesterüknek, Si Ven-kungnak adták, ő 
lovagolja most.  De aztán annyira vetemedtek ezek a fickók arcátlanságukban, hogy mindenféle 
ocsmány versezetekre tanítják az utcagyerekeket, hogy énekeljék:

Megrázzuk a vascsengőket,
S a sok ördög mind megijed!
A vas szekér s vas bilincse
Vas szegekkel van kiverve!
Liangsant mi kiseperjük,
Vezérét Kajfengbe visszük!
Elfogjuk Jókorjött Esőt,
S Cselcsillagot, mind a kettőt!
A Ceng család öt tigrise
Hírével lesz a föld tele!

Ezt énekeli mindegyik! Nem lehet tovább tűrni ezt a gyalázatosságot!

–  Hogy  merészkedtek  ezek  a  barmok  ekkora  arcátlanságra?  –  kiáltotta  haragra  gyúlva 
Toronyhordozó vezér: – Magam kell hogy ellenük menjek! Esküszöm, hogy addig nem térek meg a 
várba, amíg kézre nem kerítem valamennyiüket!

– Te vagy a vár ura, bátyám – szólt közbe Jókorjött Eső –, a te életedet nem tehetjük kockára! 
Majd elmegyek én.

– Nem akarom előled az érdemet elragadni – szólt Toronyhordozó –, de te sokat voltál már el a 
várból, fáradtál már sok csatában. Hadd menjek most én helyetted; ha aztán még történik valami, 
akkor már te mész, bölcs öcsém.

Tiltakozhatott  Jókorjött  Eső  elkeseredetten,  Toronyhordozó  vezér  nagy haragjában  már  ki  is 
választott magának ötezer embert húsz vezérrel, hogy elinduljon a hadba. A többit Jókorjött Esővel 
a vár őrizetére hagyta.

Toronyhordozó  maga  mellé  szólította  Párduckoponyát,  Kétkorbácsost,  Aranylándzsást, 



Feltartóztathatatlant, Vereshajú Ördögöt, Kutyapofájút, a három Jüant, Beteg Vitézt, Halálmegvetőt, 
Ványadt  Védistent,  Háromhegy  Urát,  Égbemászót,  Felhők  Villámát,  Selymesszőrű  Tigrist, 
Tüzesszemű Oroszlánt, Felhőcsapó Aranyszárnyat, Bundás Párducot s Nappaljáró Patkányt, hogy 
kísérjék  el  a  hadban,  s  három seregre  osztván  hadi  népét,  elindult  a  hadjáratra  Cengtou ellen. 
Jókorjött Eső, Cselcsillaggal s Felhősárkánnyal lement velük az aranyhomokparti kikötőig, hogy ott 
elbúcsúztassák  őket.  Ahogy  a  búcsúpoharat  itták  éppen,  vad  szél  kerekedett,  s  derékba  törte 
Toronyhordozó vezér vezéri zászlaját. Elsápadtak valamennyien.

– Rossz jel ez – szólt figyelmeztetőleg Cselcsillag –, halaszd más napra az indulást, bátyám.

– Nem jó a seregre – intette Jókorjött Eső is – , hogy alig indulsz el, s a szél máris ledönti vezéri  
zászlódat! Várj még pár napot, s akkor menj ezeknek a fickóknak a fejével beszélgetni!

– Mi csodálatosság is van szélben, felhőben? – fakadt ki türelmetlenül Toronyhordozó. – El kell 
indulnunk ellenük ebben a jó tavaszi időben! Ha csak várunk, hogy e gazok harci kedvét hizlaljuk, 
akkor már elkésünk! Ne tartóztassatok: akadályt nem nézve, én ellenük megyek! – Nem is bírta 
visszatartóztatni Jókorjött Eső sem: indultak, keltek át a vízen. Jókorjött Eső nagy aggodalommal 
tért vissza a várba, s máris szólította Bűvös Futárt, hogy menjen utánuk, hozzon hírt róluk.

Toronyhordozó pedig vezéreivel s hadával Cengtou alá érkezvén, a hely közelében elsáncolta 
magát. Másnap, lóra ültetvén vezéreit, odavágtatott, hogy megnézze a várost. Miközben a sok jó 
vitéz nézelődött, egyszer csak a közeli fűzfaerdőből egy lovas csapat rontott elő: lehettek vagy hét-
nyolcszázan.  Egy  jó  vitéz  lovagolt  legelöl:  Ceng  Kuj  volt,  a  Ceng  család  negyedik  fia. 
Torkaszakadtából kiáltotta:

– Hej, ti liangsani, lázadó, mezei latrok! Éppen rátok indultam volna, hogy elfogdosván titeket, a 
mandarin elé vigyelek jó jutalompénzért, s íme, elibém hozott titeket az ég! No, csak le a lóról, 
hadd verjünk bilincsbe! Mire vártok még?

Megharagudott erre Toronyhordozó szörnyen, s megfordult nyergében, hogy lássa, ki lesz az, aki 
harcba száll Ceng Kujjal.

Liangsan első vitéze volt az, Párduckoponya. Összecsapott a két paripa, egymásnak mentek már 
több mint  hússzor,  amikor  Ceng Kuj,  érezvén,  hogy nem bír  Párduckoponyával,  visszarántotta 
lándzsáját,  megfordította  lovát,  s  elnyargalt  vissza  a  füzesbe.  Párduckoponya  visszafogta  lovát, 
tovább nem üldözte,  Toronyhordozó pedig  visszatérítette  a  hadat  a  táborba,  megtanácskozandó, 
hogy miként támadják meg a várost.

–  Menjünk  holnap  is  eléjük  –  vélte  Párduckoponya  –,  s  híjjuk  harcra  őket!  Akkor  majd, 
meglátván, hogy mi telik tőlük, még meggondolhatjuk.

Indult is másnap a fényes napvilágnál az ötezer vitéz Cengtou ellen, és ott a folyam partján, a 
széles, sík mezőn csatarendbe álltak. Dörögtek a dobok, harsogtak a csatakiáltások. Ágyúdörej felelt 
a városból, s jött is az ellenség. A had élén egy vonalban hét vitéz vágtatott: középen jött Si Ven-
kung vívómester, a legelső helyen Szu Ting, a másik mester, a legvégén Ceng Tu, bal felől Ceng Mi 
s Ceng Kuj, jobb felől pedig Ceng Seng, Ceng Szo, valamennyien páncélba öltözve. Si Ven-kung 
vívómester  íjat,  nyilat  viselt,  az  ezer  mérföldet  futó  csodálatos  Jádeoroszlán  paripát  ülte  meg; 
kezében hatalmas alabárdot forgatott. Elhangzott a hármas dobszó, s ím, a Ceng család hadsorából 
sok-sok rabszállító szekeret gördítettek a csatasor elé. Ceng Tu, a legidősebb tigris, rájuk mutatva 
elkiáltotta magát:

–  Országáruló latrok! Látjátok ezeket a rabszállító szekereket? Nem jó vitéz az miközülünk, a 
Ceng  családból,  aki  megölne  benneteket!  Élve,  egyenként  fogunk  el  titeket,  s  ezekben  a 
szekerekben  viszünk majd  a  Keleti  Fővárosba,  hogy lássa  mindenki,  mit  tud  az  öt  tigris!  No, 



gyertek szaporán, s adjátok meg magatok, amíg még szóba ereszkedünk veletek!

Nagy haragra gerjedt erre Toronyhordozó vezér. Lándzsáját szegezve nekivágtatott Ceng Tunak. 
A vezérek, félvén, hogy még baja esik, mind vágtattak utána, összecsapott a két hadsor. A Ceng 
család  hada  hátrálni  is  kezdett  lassan  vissza  a  helységbe.  Párduckoponya  s  Kétkorbácsos, 
közrefogván  Toronyhordozót,  hogy  védelmezzék,  vágták  az  ellenséget  jobb  felől,  bal  felől. 
Párduckoponya azonban, látván, hogy nem jó az út, visszarendelte sietve a sereget.

Sok  veszett  el  aznap  mind  a  két  seregből.  Toronyhordozó  is,  táborába  térvén,  egyre 
szomorkodott.

– Szedd össze magadat – biztatták a vezérek –, ne búsulj el ennyire, mert még kárt teszel vele 
drága egészségedben! Jókorjött Eső is, valahányszor hadba ment, hol megverték, hol meg győzött,  
de a végén mindig győztesen tért meg a várba! Ma összevissza ment a harc: vesztettünk ugyan 
egynéhány harcost, de vereség nem ért! Ne bánkódj ezen!

– Hiába, igen elfogott a bánat! – sóhajtotta Toronyhordozó.

Három napon át  vonultak  ki  aztán  a  város  ellen,  hogy harcra  hívják  az  ellenséget,  de  nem 
mutatkozott senki sem. A negyedik napon hirtelen két szerzetes állított be Toronyhordozó táborába 
nagy tisztelettel. A vezérhez vezették őket; ott a sátor előtt mindketten térdre borultak, s így szóltak:

–  Mi,  szegény  barátok,  a  Cengtou  keleti  végében  levő  Törvény  Lótusza  Kolostor  jámbor 
szerzetesei  vagyunk;  a  Ceng  család  öt  tigrise  azonban  mostanság  állandóan  dúlja,  pusztítja 
kolostorunkat, pénzt, aranyat követelnek rajtunk, s garázdálkodnak módfelett vagyonunkban. Mi 
tudjuk  az  ő  útjaikat,  rejtek-ösvényeiket,  azért  is  jöttünk  ma  ide,  hogy megkérjünk  benneteket, 
vezérek,  jertek,  pusztítsátok  el  várukat,  táborukat.  Nagy  boldogság  lenne  számunkra,  ha 
elpusztítanátok őket!

Igen megörült ám ennek Toronyhordozó! Hellyel kínálta őket rögtön, itatta, etette őket.

– Ne higgy nekik, bátyám! – intette Párduckoponya. – Hátha csalárdság rejlik mögötte?

–  Papi  személyek vagyunk –  válaszolták  méltósággal  a  szerzetesek  –,  hogyan  vetemednénk 
hamis beszédre? Régóta hallottuk már, hogy az emberség s igazság útját járják a liangsani vitézek; 
amerre csak járnak, sehol sem sanyargatják a népet. Ezért is fordultunk hozzátok; miért is csalnánk 
mi tőrbe téged, vezér? Mit is gyanakodnátok ránk? Hiszen úgyse győznének rajtatok a Ceng család 
seregei!

–  Ne kéljen gyanakvás szívedben, öcsém – fordult Toronyhordozó Párduckoponyához. – Csak 
vállalkozásunknak ártanál vele. Elmegyek velük én magam, még ma este.

– Ne menj, bátyám! – intette Párduckoponya. – Rájuk törünk mi a fele sereggel, te meg kívülről 
segíts nekünk.

–  Ki merne akkor előremenni, ha én magam nem megyek? – háborodott fel Toronyhordozó. – 
Támadjatok csak ti kívülről a sereg felével!

– Kit viszel magaddal, bátyám? – kérdezte Párduckoponya.

–  Tíz vezért választok magam mellé, kétezer-ötszáz emberrel – felelt Toronyhordozó. – A tíz 
vezér pedig Vereshajú Ördög, Földönjáró Évcsillag, Kétkorbácsos, Halálthozó Démon, Felhőcsapó 
Aranyszárny, Eleven Pokolkirály, Selymesszőrű Tigris, Égbemászó, Felhők Villáma s Nappaljáró 
Patkány.



Miután megették a vacsorát, leszedték a csengőket a lovak nyakáról, a katonák szájukba vették a 
fapecket, s az éjszaka sötétjében elindultak csendben a két baráttal a Törvény Lótusza Kolostor felé. 
Az ódon épülethez érve, Toronyhordozó leszállt lováról s bement. Odabent egy lelket sem talált.

–  Hogyhogy nincs ebben a nagy kolostorban egyetlen szerzetes se? – kérdezte gyanakodva a 
barátoktól.

–  Ez éppen a Ceng családbeliek gyalázatossága! – sóhajtozta bús képpel a két barát. – Nem 
bírták már ki, a testvérek garázdálkodásaikat, itt hagytak minket, visszatértek a világi életbe. Nem is 
maradt  itt  más,  csak  a  főapát  meg  mi  egynéhányan,  mi  is  hátul  lakunk  a  toronyudvarban. 
Táborozzatok itt most le, várjátok meg, míg jobban besötétedik, akkor aztán elvezetünk titeket a 
gazok táborába.

– Merre van a táboruk? – kérdezte tovább Toronyhordozó.

–  Négy helyen  vertek  tábort  maguknak.  A Ceng  fiúk  seregükkel  az  északiban  vannak.  Azt 
támadjátok meg, akkor már a többi háromnak is vége.

– Mikor mehetünk nekik?

– Most úgy a második őrség körül járhat az idő – gondolkozott el a barát. – Várjunk a harmadik 
őrségig: ők úgy sincsenek felkészülve.

Hallották már előzőleg a második őrségre való dobszót az ellenség táborából. Elütötték aztán a 
fél őrség idejét is, de hiába hallgatóztak, a harmadik őrségre már nem doboltak.

– Ezek a fickók biztosan mind elaludtak mormogták a barátok. – Mehetünk.

A szerzetesek előreindultak, hogy mutassák az utat. Toronyhordozó pedig a vezérekkel lóra ült, s 
megindult a nyomukban. Alig mentek azonban vagy öt mérföldet, eltűnt a sötétben a két barát. A 
sereg  nem mert  tovább  menni:  nézelődtek  erre-arra,  de  nagyon  összevissza  szaladtak  az  utak, 
embert  meg sehol  nem láttak.  A sereg  nyugtalankodni  kezdett,  s  jelentést  tettek  a  helyzetről  a 
vezéreknek.  Kétkorbácsos  nyomban  kiadta  a  parancsot,  hogy  azonnal  forduljanak  vissza.  Alig 
mentek azonban vagy száz lépést, amikor körös-körül dobok dördültek, földrengető harci üvöltés 
harsant,  s  fáklyák  gyulladtak  ki  mindenfelől.  Toronyhordozó  s  a  többiek  hanyatt-homlok 
menekülésbe  kezdtek  a  sereggel,  de  alig  fordultak  kettőt  a  kanyargó  úton,  amikor  egy  lovas 
csapatba ütköztek, s nyílzápor árasztotta el őket. Az egyik nyíl  váratlanul éppen Toronyhordozó 
fejébe  fúródott,  lebukott  lováról.  Kétkorbácsos  s  Selymesszőrű  Tigris  azonban  elkeseredetten 
szembeszállt a támadókkal, s visszatartották őket mindaddig, míg Vereshajú Ördög s Nappaljáró 
Patkány lovára nem emelték a sebesült vezért, aztán kivágtattak a faluból. A falu végénél már várta 
őket Párduckoponya a segítő csapattal, csak úgy tudták az ellenség támadását megállítani. A két 
sereg aztán összekeveredvén, dulakodott egymással hajnalig, akkor pedig mindkét fél visszavonult 
a maga táborába.

Párduckoponya visszatérvén a táborba,  számba vette a sereget;  a három Jüan testvér,  Felhők 
Villáma s Égbemászó csak a folyóba ugorva tudott megmenekülni az ellenség elől; az elvitt kétezer-
ötszáz harcosból elveszett ezerkétszáz-ezerháromszáz. Felhőcsapó Aranyszárny vezette vissza őket 
a táborba. A vezérek siettek, hogy megnézzék, mi van Toronyhordozóval. A nyíl az arcába fúródott; 
kihúzták gyorsan, de Toronyhordozó a vérveszteségtől elájult. Ahogy a nyilat megnézték, Si Ven-
kung neve  volt  rajta.  Párduckoponya nyomban megparancsolta,  hogy hozzanak gyógyírt  a  nyíl 
ütötte sebre, s kötözzék be, de a nyíl meg volt mérgezve. Toronyhordozó már beszélni sem tudott. 
Párduckoponya  szekérre  tétette,  s  a  három  Jüannal,  Égbemászóval  meg  Felhők  Villámával 
hazaküldte Liangsanba, a többi tizenöt vezér pedig tanácsot ült a táborban:



– Eltörte a szél a zászlót! – sóhajtották. – Igaz jele volt ez annak, hogy Toronyhordozó bátyánk 
vereséget  fog  szenvedni  a  hadban!  Mi  se  tehetünk  mást,  mint  összeszedjük  a  sereget,  s 
hazavonulunk. Cengtout nem lehet bevenni csak úgy hamarjában.

– Várjuk meg még Jókorjött Eső bátyánk parancsát – tartóztatta a többieket Kétkorbácsos –, csak 
akkor induljunk.

Mélységes szomorúság fogta el valamennyi vezért. Nem volt már kedve csatára egyik harcosnak 
sem, mind csak hazavágytak volna. Éjjel, a második őrség idején, amikor már kicsit világosodott az  
ég, ott ült a tizenöt vezér a táborban búsan. Hiába: „Nem megy a kígyó feje nélkül, madár sem száll 
szárnya nélkül.” Csak sóhajtoztak,  búslakodtak,  s nem tudták elhatározni  magukat,  menjenek-e, 
maradjanak-e.  Egyszer  csak  rohanva  jöttek  a  táborba  az  utak  mentén  lesben  álló  őrszemek  s 
jelentették:

– Négy-öt lovas sereg közeleg vágtatva, megszámlálhatatlan sokaságú fáklyákkal!

Párduckoponya  a  hírre  nyomban  lóra  pattant.  Háromfelől  a  hegyeken  mindenütt  fáklyák, 

világoltak,  akkora  fényt  árasztva,  mintha  fényes  nappal  lett  volna,  harci  kiáltások  közeledtek 
mindenünnét a tábor felé. Párduckoponya elindult a vezérekkel, de nem az ellenség ellen, hanem 
felszedték a tábort, s megkezdték a visszavonulást. A Ceng család serege mindenütt a nyomukban. 
Folytonos  harcban  menekült  a  két  sereg  tovább.  Csak  miután  vagy  ötven-hatvan  mérföldet 
megtettek, akkor tudták lerázni üldözőiket. Amint számba vették a sereget, kitűnt, hogy megint csak 
elvesztettek vagy hat-hétszáz embert; nagy vereséget szenvedtek. Megkeresték gyorsan a régi utat, s 
mentek  haza Liangsanba.  A félúton találkoztak Bűvös Futárral,  aki  hozta  is  már  a  parancsot  a 
visszavonulásra.

Hazavonulván  a  sereg  a  mocsári  várba,  siettek  valamennyien  a  vezérek  közül  meglátogatni 
Toronyhordozót.  Az szegény már enni sem bírt,  fel  volt  puffadva egész teste.  Jókorjött  Eső ott 
zokogott az ágya fejénél, saját kezével ápolgatta, mosdatta, törölgette. A vezérek őrségbe álltak az , 
ágy előtt,  úgy virrasztottak.  Éjjel,  a harmadik őrség idején,  Toronyhordozó teste egyszerre csak 
elnehezedett; megfordult s meglátván Jókorjött Esőt, odaszólt neki nagy nehezen:

– Jól jegyezd meg, bölcs öcsém! Azt tegyétek meg Liangsan urává, aki elfogja a gyilkosomat! – 
Szavai végeztével behunyta szemét, és meghalt.

Jókorjött  Eső,  látva vezére halálát,  úgy megsiratta,  mintha apját,  anyját  gyászolta  volna.  Ott 
terült  el  ájultan  az  ágy  előtt.  A  többi  vezér  feltámogatta,  s  kivitték  magukkal,  hogy 
megtanácskozzák, mitévők legyenek mostan?

–  Uralkodj  fájdalmadon,  bátyám – vigasztalta  Cselcsillag s  Felhősárkány.  – Élet  és halál  az 
ember elrendelt  sorsa, nincs miért  bánkódnunk, keseregnünk rajta.  Jer inkább tanácskozni,  mert 
nagy dolgokat kell eldöntenünk.

Jókorjött Eső elfojtván zokogását, parancsot adott, hogy fürdessék meg a holttestet illatos vízben, 
öltöztessék halotti ruhába,  s ravatalozzák fel a tanácskozócsarnokban. Gyászt öltöttek a vezérek 
valamennyien, s áldozatot mutattak be a halott szellemének.

Megcsináltatták a külső és belső koporsókat,  s egy kedvező napon el  is  temették a vezért  a 
csarnok előtt, lélektáblát állíttattak, ezzel a felírással:

„A liangsani vár ura, a Mennyei Herceg Csao úr szellemének lélektáblája.”

A vezérek  Jókorjött  Esőtől  lefelé  mind gyászba  öltöztek,  az  alvezérek s  a  betyárok is  mind 



gyászkendőt  kötöttek  fejükre.  A végzetes  nyilat  odahelyezték  a  lélektábla  elé  áldozatképpen. 
Gyászlobogókat  tűztek  ki  a  várban  mindenfelé,  s  meghívták  a  közelben  levő  kolostorokból  a 
barátokat,  hogy  imádkozzanak  Toronyhordozó  lelke  szerencsés  újjászületéséért.  Jókorjött  Eső 
mindennap a ravatal elé vezette a vezéreket az elhunyt meggyászolására, alig törődött valamit a vár 
dolgaival. Párduckoponya Felhősárkánnyal s Cselcsillaggal pedig megtanácskozta, hogy Jókorjött 
Esőt teszik meg a vár urává, ő parancsoljon az egész hadi népnek.

Másnap  reggel  füstölőket,  gyertyákat  gyújtottak,  aztán  a  vezérek,  élükön Párduckoponyával, 
Jókorjött Eső elé járultak, s megkérték, foglalná el a tanácskozócsarnokban a legelső helyet.

–  Hallgasd szavunkat,  bátyánk – kezdte Cselcsillag,  Párduckoponyával együtt.  – Ország egy 
napig nem lehet el fejedelem nélkül, de család se családfő nélkül. Toronyhordozó vezér megtért a 
mennybe, hogy maradhatna most már a vár is úr nélkül? A négy tengeren belül hallott már mindenki 
nagy híredről, bátyám. A holnapi nap szerencsés nap leszen: kérünk, bátyám, fogadd el akkor tőlünk 
a vár uraságát, engedelmeskedik parancsodnak mindenki.

– Toronyhordozó, halála előtt, azt mondta nekem – szólt Jókorjött Eső –: „Az legyen Liangsan 
ura, aki elfogja Si Ven-kungot.” Ezt ti is tudjátok valamennyien, vezérek. Ki se hűlt még a teste,  
hogyan feledkezhetnénk hát meg róla? Bosszút sem álltunk még érte, hogyan fogadhatnám el hát a 
vezéri széket?

– Toronyhordozó vezér így mondotta ugyan – folytatta tovább Cselcsillag a rábeszélést –, s igaz, 
hogy nincs még kezünk közt a gyilkos, de maradhat-e úr nélkül a vár? Ki merné pedig ezt a helyet  
elfoglalni,  ha  nem  te?  Ki  vezesse  akkor  a  hadat?  Azt  mondhatnám  ezért,  hogy  bár  így 
hagyományozta ő, de te azért most vedd át egyelőre a vár uraságát; később majd változtathatunk 
rajta.

– Felettébb illendőek szavaid –– egyezett bele Jókorjött Eső. – Átveszem most a vezérséget, de 
csak addig, míg bosszút nem álltunk, s akkor, aki rátette kezét Si Ven-kungra, bárki legyen is az, azé 
kell legyen ez a hely.

– Ne mondd azt bátyám, hogy Liangsan ura leszel – ugrott elő Fekete Forgószél a sarokból. – 
Legyél te maga a Szung császár, az lesz a jó!

–  Már megint ostobaságokat fecseg ez a fekete fickó! – rivallt rá Jókorjött Eső. – A nyelved 
vágatom ki, ha még egyszer ilyet mondasz!

–  Nem falusi bírónak akartalak én tenni, bátyám – feleselt vissza Fekete Forgószél –, hanem 
felséges császárnak, te meg még a nyelvem vágatnád ki?

– Ez a fickó azt se tudja, mikor mit mondjon – szólt közbe csillapítóan Cselcsillag. – Ne is törődj 
vele, bátyám, hanem végezzük nagy ügyünket.

Jókorjött  Eső füstölőt  égetvén,  elfoglalta  a  várúri  széket,  leült  az  első helyre.  Felül  ült  még 
Cselcsillag s Felhősárkány, bal felől Párduckoponya volt a legelső, jobb felől Kétkorbácsos kapta az 
első  helyet  a  vezérek  között.  A többi  vezér  hódolatukra  sietett,  aztán  helyet  foglaltak  kétfelől 
valamennyien. Jókorjött Eső akkor megszólalt:

–  Most, hogy elfoglaltam ezt a helyet, a ti segítségtekre hagyatkozom teljességgel, hogy egy 
szívvel,  egy  akarattal,  egymásnak  vetvén  vállunkat,  közösen  töltsük  be  az  ég  rendelését. 
Megsokasodott már várunkban a sereg, nem úgy, mint hajdan, azt kérem hát tőletek, testvéreim, 
létesítsünk  hat  erősséget.  A tanácskozócsarnokot  pedig  nevezzük  ezentúl  a  Hűség  s  Igazság 
Csarnokának. Előtte, mögötte, jobbra s balra tőle emeljünk négy szárazföldi erődöt; a vár mögötti 
két kis várnak, a hegy elülső részén levő három várvédő kapunak, a vízi várnak s a kikötőket védő 



vízi váraknak a gondját meg osszuk meg magunk között. A Hűség s Igazság Csarnokában az első 
hely az enyém, a második Cselcsillagé, a harmadik Felhősárkányé, a negyedik Kis Generálisé, az 
ötödik Mennydörgés Tüzéé, a hatodik Kis Hercegé, a hetedik Vitézekkel Versengőé. A baloldali 
erősség  seregében  pedig  az  első  hely Párduckoponyáé  legyen,  a  második  Vereshajú  Ördögé,  a 
harmadik  Kilencsárkányosé,  a  negyedik  Beteg  Vitézé,  az  ötödik  Halálmegvetőé,  a  hatodik 
Égbemászóé,  a hetedik Felhők Villámáé. A jobb felőli  erősség seregében tegyük az első helyre 
Kétkorbácsost,  a  másodikra  Szépszakáll  Mestert,  a  harmadikra  Bűvös  Futárt,  a  negyedikre 
Feltartóztathatatlant,  az  ötödikre  Fekete  Forgószélt,  a  hatodikra  Felhőcsapó  Aranyszárnyat  s  a 
hetedikre Kis Feltartóztathatatlant. Az elülső erősség helyére Égretörő Sas kerülne,  a másodikra 
Aranylándzsás,  a  harmadikra  Tarka  Barát,  a  negyedikre  Kóbor  Barát,  az  ötödikre  Sötétképű,  a 
hatodikra Vasfurulyás, a hetedikre Aranyszemű Párduc. A hátulsó erősségben pedig úgy osztanánk 
meg a vezérséget, hogy Kis Forgószél, lenne az első, Ványadt Védisten a második, Háromhegy Ura 
a harmadik, Égszeme Tábornok a negyedik,  Százszorgyőztes az ötödik,  Tüzesszemű Oroszlán a 
hatodik. Veszett Tigris a hetedik. A vízi várban Örvények Sárkányának jutna az első hely, a második 
Földönjáró Évcsillagnak, a harmadik Halálthozó Démonnak, a negyedik Eleven Pokolkirálynak, az 
ötödik  Kutyapofájúnak,  a  hatodik  Fehér  Hullámtarajnak,  a  hetedik  Barlangbúvó  Sárkánynak,  a 
nyolcadik Folyamfordító Tengerikígyónak. Negyvenhárom vezér vezetné így hát a várat. A hegy 
első kapujának őrségét Szárnyas Tigrisre s Ördöghercegre bíznánk, a másodikat Kétfejű Kígyóra s 
Kétfarkú  Skorpióra,  a  harmadikét  Nyolckarú  No-csára  s  Repülő  Szentre.  Az  Aranyhomokpart 
kikötőjének  védelmét  Selymesszőrű  Tigris,  Fehérképű  Ifiúr,  üstökös  Csillag  s  Árva  Tűzcsillag 
látnák  el  négyen,  a  kacsacsőrparti  várét  Tigrisverő,  Kis  Zsarnok,  Erdei  Sárkány  s  Egyszarvú 
Sárkány.  A hegy  mögötti  két  kis  vár  közül  a  bal  felőlibe  Kurtalábú  Tigrist,  Óriáshölgyet,  s 
Böllérbicskás Ördögöt tennénk, a jobb felőlibe Ármányos Vezért,  Szakadék Tigrisét,  Fehértarka 
Kígyót. A Hűség s Igazság Csarnoka bal felőli házában helyezzük el az irományokat. Ezeket az 
Isteni Kezű Művész fogja kezelni, ott osztja majd a jutalmakat s büntetéseket Vasképű Tudós, ott 
intézi a pecsétek, levelek dolgát Jádekarú Mester, a számadásokat pedig Bűvös Számvető. A jobb 
felőli  házban  a  tűzi  mesterségek  intézője,  Robbanó  Mennykő,  a  hajóépítés  felügyelője.  Jáde 
Zászlórúd,  a  ruhák,  páncélok készítője.  Fogdmegmajom,  s  az  építkezések mestere,  Kilencfarkú 
Teknőc tartózkodik majd. A hátsó két házba a lakások építőjét. Feketeszemű Tigrist, a kovácsok 
mesterét,  Aranypénzes Leopárdot, a bor- és ecetgyártás intézőjét,  Mosolygó Tigrist s a lakomák 
rendezőjét,  Vaslegyezőst  helyezzük  el.  Az  edényekre  s  evőeszközökre  pedig  Ördögpofa  s 
Nappaljáró  Patkány  ügyeljen.  A  négy  úton  felállított  hírszerző  fogadókban  a  régi  emberek 
maradjanak:  Szárazföldi  Krokodilus,  Vastorkú,  Dobos  Bolha,  Nyakazóbíró,  Kis  Védisten, 
Anyatigris, Kertészlegény s Ördögök Anyja; Bundás Párducot, a Tábornokot s Rézszőrű Kutyát 
pedig megbíznánk azzal, hogy az északi földekről, a dzsürcsik országából való lóvásárlást intézzék. 
Így aztán mindenki megkapja a beosztását,  derekasan állja hát meg helyét,  ellenkezés pedig ne 
legyen.

Nagy örömmel hallgatták mindezt a liangsani várban a kis és nagy vezérek, s Jókorjött Esőtől, a 
vár urától kezdve valamennyien szövetséget kötöttek egymással ezeknek megtartására.

Egy nap aztán tanácsba hívta Jókorjött Eső a vezéreket, hogyan bosszulnák meg Toronyhordozó 
vezér halálát, s hogyan induljanak hadba Cengtou ellen.

– A nép még gyászol – figyelmeztette őt Cselcsillag – most könnyelműen új vállalkozásra nem 
merészkedhetünk.  Ha már  sereget  akarsz  ellenük indítani,  bátyám,  várd  ki  a  száz  napot,  aztán 
indulhatunk.

Megfogadta Jókorjött Eső Cselcsillag tanácsát. Otthon maradtak a várban, kegyes cselekedeteket 
végezvén,  imádkozván, könyörögvén Toronyhordozó lelkéért.  Egy napon azonban egy szerzetes 
érkezett a várba, Nagytökéletességű. Az Északi Fővárosból, Tamingfuból jött, ott a Sárkányvirág-
kolostor  törvénymagyarázója  volt;  Csiningbe  tartott  éppen,  s  áthaladván  Liangsan  vidékén, 
meghívták a vezérek,  végezzen a várban szertartást  Toronyhordozó lelkéért.  Egyszer aztán ebéd 



közben, amikor nagyban beszélgettek vele éppen mindenféléről, Jókorjött Eső elkérdezgette őt az 
Északi Fővárosról, az ottani világról, a város népéről, s a barát egyszer csak meg találta jegyezni:

– Hogy lehet az, hogy ti, vezérek, még nem hallottátok a hopejbeli Jáde Egyszarvú nevét?

Jókorjött Eső s Cselcsillag mohón felfigyeltek e név hallatára, a barát pedig tovább mesélt:

– Látjátok! Még meg se öregedtünk, s máris milyen feledékenyek vagyunk! Pedig ott él ám az 
Északi Fővárosban Lu Csün-ji főtanácsos, annak a vitézi neve ez! Egyike Hopej vidéke legkiválóbb 
három vitézének,  odavalósiak  voltak  az  ősei  is!  Hatalmas  vitéz  tetőtől  talpig,  fütykösvívásban, 
buzogányforgatásban párja nincs a  világon. Ha meg tudnátok őt szerezni magatoknak, egyet  se 
fájna a fejetek, ha császári csapatok fenyegetnek, vagy ellenséges hadak közelednek!

– Miért búsultál el úgy, bátyám? – nevette el magát Cselcsillag. – Nincs abban semmi nehézség, 
ha meg akarjuk szerezni magunknak ezt az embert!

– De hát hallhattad – felelt töprengve a vár ura –, Tamingfu legelőkelőbbjei közül való, hogy is 
lehetne hát rávenni arra, hogy közibénk álljon, bujdosóvá legyen?

– Forgattam én már a fejemben az ő dolgát jó ideje – válaszolta Cselcsillag. – Magam se tudom, 
hogyan feledkeztem meg aztán róla. Volna azonban már egy kis tervecském, amellyel rá lehetne 
bírni, hogy idejöjjön.

– Nemhiába nevez téged mindenki Cselcsillagnak! – kiáltott fel Jókorjött Eső. – Mi lenne az a 
terv, ha szabad kérdeznem, amellyel a várba tudnád csalni?

Cselcsillag pedig nem habozott,  nem is késlekedett,  hanem egymásra téve ujjait,  elmondta a 
tervet. S emiatt lett aztán a Jáde Egyszarvú sorsa, hogy

Selymek halmát, gyöngyös fészkét ő már odahagyja,
Kísérti sárkányok fészke, tigrisek barlangja.

Mert így van ez:

Ő egyedül kerüljön csak vízpart vidékére,
S az egyszerű népnek máris fegyver lesz kezébe.

Hogy aztán Cselcsillag milyen módon akarta Liangsanba csalni Jáde Egyszarvút, azt majd más 
alkalommal halljátok meg.



A HATVANADIK FEJEZET

amelyben Cselcsillag elcsalja Jáde Egyszarvút,
Fehér Hullámtaraj pedig éji harcba keveredik

az Aranyhomokparton

Ott  tartottunk,  hogy a  Sárkányvirág-kolostor  szerzetese  megemlítette  Jókorjött  Eső  előtt  Lu 
Csün-ji, a Jáde Egyszarvú nevét, Cselcsillag pedig így szólt:

–  Csak bízzátok a dolgot az én elpusztíthatatlan, háromhüvelykes nyelvemre! Elmegyek én az 
Északi Fővárosba, s mondok én ott neki olyat, amitől eljön a hegyre, de aztán, ha kezét bedugta a  
zsákba a zsákmányért, majd ki se húzza többet! Nem is kellene nekem más az egészhez, mint egy 
elszánt szívű, vakmerő útitárs szolga képében.

Még el sem hangzottak szavai, amidőn Fekete Forgószél elrikkantotta magát:

– Megyek én veled, bátyám! – kiáltotta.

–  Te  csak  maradj,  öcsém!  –  rivallt  rá  Jókorjött  Eső.  –  Terád  majd  akkor  lesz  szükség,  ha 
gyújtogatni,  ölni,  rabolni  kell,  ha  majd  egyszer  nekimegyünk  a  hatóságnak!  Ez  pedig  kényes 
vállalkozás, ezt te nem tudnád megcsinálni!

–  Ti  mind megvettek engem rút  ábrázatom miatt  –  panaszkodott  Fekete Forgószél  –,  s  nem 
engedtek soha sehová!

– Nem vetünk meg mi téged – vigasztalta Jókorjött Eső –, de lásd: sok a fogdmeg Tamingfuban, 
s aztán, ha véletlenül felismernek, akkor hiába tettük kockára az életedet.

– Az nem baj! – kiáltotta Fekete Forgószél. – De ha nem én megyek, azt tudom, hogy más aztán 
nem találna bele így Cselcsillag bátyám tervébe!

– Hát elvisztek magammal – egyezett bele Cselcsillag –, ha három dologban engedelmeskedsz 
nekem; mert ha nem, akkor akár itthon is ülhetsz!

– Mondhatsz akár harmincat is, azt is megtartom!

–  Az első az, hogy tudom, milyen nagy borissza vagy. Nos hát, az elindulás napjától egészen 
addig,  míg  vissza  nem  érünk,  egy  csepp  bort  sem  ihatsz.  A második,  hogy  mivel  az  úton 
szolgámnak leszel öltözve, amit csak parancsolok neked, abban mind engedelmeskedsz. A harmadik 
pedig a legnehezebb: holnaptól kezdve nem beszélsz egy szót se,  hanem teszed magad, mintha 
néma lennél. Ha ezt a három feltételt elfogadod, akkor magammal viszlek.

–  Hát  hogy bort  ne  igyam,  meg  hogy szolga  legyek,  az  még  hagyján  –  húzódozott  Fekete 
Forgószél –, de az, hogy zárva tartsam a csőrömet, s egy mukkot se szólhassak, azt én nem bírom 
ki!

– Márpedig – magyarázta Cselcsillag – akárhányszor kinyitod a szádat, abból mindig baj lesz!

–  Hát jó – egyezett bele nagy keservesen a fekete óriás. – Majd egy rézpénzt tartok akkor a  
számban!

Erre persze elnevették magukat a vezérek, s nem is volt szava már egyiküknek sem a dolog ellen. 
Aznap  a  Hűség  és  Igazság  Csarnokában  búcsúlakomát  rendeztek,  késő  este  volt  már,  mikor 



nyugovóra  tértek.  Másnap,  derült  reggelre  ébredvén,  Cselcsillag  összeszedte  úti  holmiját,  s 
megparancsolván Fekete Forgószélnek, hogy öltözzék szolgának, elindultak ketten le a hegyről.

Jókorjött  Eső  a  vezérekkel  elkísérte  őket  az  Aranyhomokpartig,  s  közben még erőst  lelkére 
kötötte  Cselcsillagnak,  hogy  legyen  óvatos,  ne  hagyja,  hogy  Fekete  Forgószél  valami  hibát 
kövessen el.

Jókorjött Eső s a többi vezér visszatért  a várba,  Cselcsillag mester s Fekete Forgószél pedig 
útnak eredt. Beletelt az út az Északi Fővárosba vagy négy-öt napba: éjjelre mindig megszálltak 
valamelyik út menti fogadóban, virradatkor pedig ettek, s máris indultak tovább. Útközben bizony 
sokat kellett bajlódnia Cselcsillag mesternek Fekete Forgószéllel. Mikor aztán a fővároshoz értek, 
éjjelre megszálltak a városon kívül egy fogadóban. Este pedig, amikor Fekete Forgószél kiment a 
konyhába, hogy megfőzze a vacsorát, úgy meg találta öklözni az egyik fogadóbeli embert, hogy az 
vért köpött szegény. Ment is az ember Cselcsillaghoz panaszra:

– Ez a te néma szolgád igen vad ember ám! – siránkozott. – Megkéstem kicsit a tűzrakással, hát 
úgy képen törölt, hogy vért köptem tőle!

Azt persze mondanunk sem kell, hogy Cselcsillag sietve kiengesztelte vagy tíz köteg rézpénzzel, 
de Fekete Forgószélre aztán igen megharagudott. Amikor másnap megvirradt, s megették a reggelit, 
be is hívta magához a szobájába, s lehordta:

– Halálra bosszantasz engem, te bitang, azokkal, amiket egész úton műveltél! – förmedt rá. – Ma 
bemegyünk a városba, az pedig nem lesz ám tréfadolog, de te a végén még a vesztembe viszel!

– Már hogy tennék ilyet! – mentegetőzött ijedten Fekete Forgószél.

–  Hát ide figyelj: mondta Cselcsillag egy kicsit megenyhülten –, ha megrázintom a fejem, az 
annyit jelent, hogy te meg se mozdulhatsz!

Fekete Forgószél megfogadta erősen,  hogy ügyelni  fog a jelre.  Azzal felöltözködtek,  hogy a 
városba  menjenek.  Cselcsillag  fekete  selyemkendőt  kötött  a  fejére,  lehúzta  egészen a  szeméig, 
fekete szegélyes fehér taoista köntöst öltött magára, azt tarka övvel kötötte meg, a lábára szegletes 
orrú  kék  vászoncipőt  húzott,  kezébe  ragadott  egy  arannyal  ötvözött  rézcsengettyűt.  Fekete 
Forgószél meg mindenféle őszes álhajakat aggatott magára, kurta barna vászonzekébe bújt, s azt 
rövid, tarka övvel kötötte meg, lábára két vaskos bakancsot húzott, s nagy póznát kapott a vállára,  
amelyről hosszú papiros lengedezett, ezzel a felírással:

Sorsot vetek, jövendőt mondok,
Ha érte egy ezüstöt adtok.

Ilyeténképpen felszerelkezve, indultak el a fogadóból be a városba. Abban az időben, merthogy 
rablóbandák garázdálkodtak mindenfelé a birodalomban, erősen őrizték mindenütt a városokat; az 
Északi Főváros meg, Hopej vidékének első helye lévén, meg aztán, hogy Liang kormányzó úr, a 
kancellár veje parancsolt benne, hogyne lett volna megrakva erős őrséggel minden kapujánál?

Így aztán, hogy Cselcsillag s Fekete Forgószél nagy jámborul a város déli kapujához ért, hát ott 
is őrködött vagy negyven-ötven katona egy tiszttel.

– Honnét, tudós uram? – kérdezte az egyik, Cselcsillag köszöntésére.

–  Csang Mingnek hívnak – vallotta  Cselcsillag.  –  Ez  meg itt  Li,  a  szolgám.  Folyók,  tavak 
vándoraként  foglalkoztam  idáig  jóslással,  sorsvetéssel,  most  pedig  eljöttem  volna  nagybecsű 
várostokba, hogy itt is megpróbálkozzam a mesterségemmel. – Ezzel előhúzott egy hamis útlevelet, 



s átadta a katonáknak.

– De nagyon rabló módra meregeti a szemét miránk ez szolga! – jegyezték meg a katonák Fekete 
Forgószélre.  Az  meg  ennek  hallatán  már  majdnem  nekik  is  ment  volna,  de  észrevette  ezt 
Cselcsillag, s gyorsan megrázta a fejét. Fekete Forgószél is gyorsan lesunyta erre a magáét.

– Nehéz ezt nektek egy szóval elmagyarázni – restelkedett a tudós ember a katonák előtt. – Ez a 
szolga süket is, meg néma is, csak éppen baromi erő lakozik benne. Az én házamnál élt idáig, nem 
tehettem  vele  egyebet,  mint  hogy  magammal  hoztam.  Elnézésteket  kérem  ostoba,  faragatlan 
viselkedéséért.

Elbúcsúztak ezzel az őrségtől, s mentek be a városkapun. Fekete Forgószél nagy bicegve ment 
mindenütt  gazdája  nyomában.  A  város  közepe  felé  tartottak.  Cselcsillag  nagyban  rázta 
csengettyűjét, s közben kiáltozta:

Kan Lo korán révbe jutott,
De Ce Ja megkésett,
Jen Huj meghal fiatalon,
Peng Cu soká élhet.
Fan Tan sorsa a szegénység,
Si Csungé gazdagság,
Azt, hogy melyikükből mi lett,
Csillagok megszabták.
Ez a születés ideje!
Ez a sorsnak az ereje!
Ez az életünk végzete!
Tudom az életet, tudom a halált,
A gazdagságot, a szegénységet;
Ha tudni akarjátok sorsotokat,
Az egészért csak egy ezüstöt kérek.

Mikor  befejezte  mondókáját,  megint  megrázta  a  csengettyűt.  Hamarosan  vagy ötven-hatvan 
utcagyerek szegődött a nyomukba nagy viháncolással. Mire csengőt rázva, kántálva befordultak Lu 
tanácsos úr üzletháza elé, már hatalmas sereg törtetett utánuk nagy lármával.

Jáde Egyszarvú éppen otthon volt,  s  intézőit  számoltatta el,  amikor  meghallotta az utcáról  a 
lármát.

– Mi ez a lárma az utcán? –szalajtotta ki a kapun az üzletvezetőjét.

–  Hát ez aztán mulatságos, tanácsos úr! – jelentette az üzletvezető. – Egy messzi vidékről jött 
sorsvető tudós jár az utcában, egy ezüstért akarna jövendőt mondani akárkinek, de persze, senki 
sincs olyan bolond! Mögötte meg egy szolga jár, de olyan csúf képe van szegénynek, s még a járása 
is olyan esetlen, hogy az utcakölykök csak őt nevetik minduntalan.

– Ha azt állítja, hogy jövendőt tud mondani – magyarázta Jáde Egyszarvú –, akkor biztosan igen 
tudós ember lehet. Eridj és hívd ide.



Sietett az üzletvezető az utcára, s megszólította Cselcsillagot:

– Mester, a tanácsos úr hívat.

– Ki hívat engem? – kérdezte Cselcsillag méltósággal.

– Hát Lu tanácsos úr! – türelmetlenkedett az üzletvezető. Cselcsillag szolgástul követte a házba. 
Az udvarban azonban leültette Fekete Forgószélt, s szigorúan meghagyta neki, hogy ott várja meg. 
Ő maga meg ment Jáde Egyszarvú elé, s tisztelettel köszöntötte.

– Hová valósi vagy, mester? – hajolt meg viszonzásul a házigazda. – Szabad kérdenem becses 
neved?

–  Csang Mingnek hívnak – felelte Cselcsillag –, de én csak Mennyel Társalkodónak nevezem 
magam. Santungból jöttem, értem a világmindenség ősokául szolgáló szent számok titkát, tudok 
jósolni  életről,  halálról,  gazdagságról,  szegénységről…  de  csak  akkor,  ha  lefizetnek  előre  egy 
ezüstöt.

Jáde Egyszarvú ennek hallatára  betessékelte  az áljövendőmondót  a  lakásába,  s  leültette  mint 
vendégét. Megkínálta teával is, aztán előhozatott egy ezüstöt, s megkérte:

–– Engedd meg, mester, hogy azzal fárasszalak, vizsgáld meg szegény sorsomat.

– Tudnom kell hozzá születésed évét, hónapját és napját.

– Mesterem – felelte Jáde Egyszarvú –, a nemes ember balsorsáról kérdez, nem szerencséjéről. 
Gazdagságról,  vagyonról  ne szólj  nekem, csak azt  mondd meg,  mi lesz velem. Az idén lettem 
harminckét  éves; a ciklus első évében,  a patkány esztendejében születtem, az ökör hónapjában, 
tigris napon, a nyúl órájában.

Cselcsillag elővette  vas  számvetőjét,  csattogtatta  egy darabig,  aztán  egyszer  csak lecsapta,  s 
elkiáltotta magát:

– Hát ez furcsa!

– Mit mutat sorsom? Jót vagy rosszat? – kérdezte szorongva Jáde Egyszarvú.

–  Ne haragudj,  tanácsos  uram – rázta  fejét  Cselcsillag –,  de nem mondhatom meg egyenes 
szóval.

–  De azt  akarom éppen,  mesterem –  kiáltott  Jáde  Egyszarvú –,  hogy mutass  nekem utat,  a 
tévelygőnek! Mondd csak meg nyugodtan!

–  Azt mutatja a sorsod, uram – szólt komolyan Cselcsillag –, hogy el sem múlik száz nap, s 
szörnyű, véres veszedelembe kerülsz. Vagyonodat meg nem őrizheted, s kard éle által halsz meg.

–  Tévedsz  te,  tudós  uram  –  mosolygott  Jáde  Egyszarvú.  –  Én  itt,  az  Északi  Fővárosban, 
gazdagságban, bőségben nevelkedtem fel, őseim közt nem volt sem törvénysértő férfi, sem kétszer 
férjhezment asszony. Magam is serény s gondos vagyok minden dolgomban, erkölcs, illem ellen 
nem  cselekszem,  törvénytelen  pénzt  sem  fogadok  el…  hogyan  érhetne  engem  szörnyű,  véres 
veszedelem?

Cselcsillag azonban elkomorodott képpel visszaadta az ezüstöt, s felállt, hogy elmenjen, nagyot 
sóhajtva közben:



–  Haj, csak a hízelkedőknek áll a világ! Jobb lenne, ha sima utat mutatnék neked; ha igazat 
szólok, csak zokon veszed! Megyek is.

–  Ne neheztelj  meg rám, mester – kérte Jáde Egyszarvú. – Tréfáltam az imént;  várom bölcs 
tanításodat.

– Sose hittek könnyen az egyenes szónak – mondta kesernyésen Cselcsillag.

– Halljam bölcs szavaidat, mester – esengett a házigazda –, ne rejts el előlem semmit!

– Idáig valóban jól ment a sorsod – magyarázta Cselcsillag – de ez évben vétkeztél az esztendő 
csillagzata  ellen,  s  ez  romlásod  okozza.  Száz  nap  sem múlik  el,  s  fejed  elválik  testedtől.  Így 
rendeltetett el, előle nincs menekvés.

– El sem rejtőzhetem előle? – kérdezte mélységes aggodalommal Jáde Egyszarvú.

Cselcsillag újból elővette számvetőjét, csattogtatta egy darabig.

– El kellene menned délkeletnek – dünnyögte maga elé –, ezer mérföldnél is messzebb, akkor 
megmenekülhetnél  a  bajtól.  Nagy  rettegést  s  veszedelmet  kellene  akkor  is  kiállnod,  de  testi 
épségedben baj nem esnék.

– Gazdagon megjutalmazlak – kiáltott fel Jáde Egyszarvú –, ha megmenekülök a bajtól!

– Van egy jóslat felőled – emelte fel a kezét a jövendőmondó, elmondom neked. Írd fel a falra,  
hogy ha majd megélted, lássad, mit tudok jövődről.

Jáde Egyszarvú ecsetet, tuskövet hozatott, s felírta a falra a verset, ahogy Cselcsillag mondta 
neki:

Lápos parton, nád között áll a könnyű csónak,
Zabolázva lovát a hős este erre ballag,
Dobálja u sors, de azért végigjárja útját,
Lukat lel végzet hálóján, élte megmaradhat.

Hogy leírták a verset, Cselcsillag összeszedte holmiját, s elköszönt.

– Maradj még, mester – tartóztatta a házigazda –, várd meg a délebédet legalább.

– Köszönöm nagy kegyességedet, tanácsos uram – hajolt meg a jós –, de mesterségem után kell 
látnom. Teszem én még tiszteletemet nálad!

Meghajolt s ment. Jáde Egyszarvú a kapuig kísérte. Fekete Forgószél is fogta a cégéres póznát, s 
elindult  gazdája  nyomában.  Mentek  ki  a  városból,  vissza  a  fogadójukba.  Ott  kifizették,  amivel 
tartoztak, aztán összecsomagolták cókmókjukat, s kiléptek a fogadóból.

–  Sikerült a dolog! – súgta Cselcsillag örömmel, amikor már kint voltak az utcán. – Megyünk 
máris haza, hogy előkészíthessük Jáde Egyszarvú fogadtatását, mert nemsokára megérkezik!

Azt most nem is beszélem el, hogyan ment haza Cselcsillag s Fekete Forgószél a liangsani várba. 
Arról  beszélek  csak,  hogy  Jáde  Egyszarvú,  miután  kikísérte  Cselcsillagot,  naphosszat  kiállt 
ácsorogni háza udvarába,  s  a  csillagos eget bámulta csak nagy búsan. Olykor  még magában is 
motyogott valamit, de nem lehetett tudni, mit beszél. Az egyik nap aztán, amikor már nem állta 



tovább, kiadta a parancsot üzlete vezetőjének, hogy hívja egybe intézőit, tanácskozásra. Egykettőre 
ott is voltak valamennyien, az élükön Li Ku, házának felügyelője. Ez a Li Ku a Keleti Fővárosból 
származott, s merthogy Tamingfuba kerülvén, nem volt ismerőse, akihez forduljon, ott esett össze a 
téli hidegben, éppen Jáde Egyszarvú háza előtt. Annak megesett rajta a szíve, s házába fogadta. 
Amikor pedig látta,  milyen buzgó s szorgalmas ember,  hogy írni,  számolni is  tud,  rábízta házi, 
dolgainak intézését. Öt év alatt pedig megtette összes üzletei felügyelőjének: Li Ku felügyelő úr 
keze alá került a gazda mind a negyven-ötven üzlete.

Li  Ku  nyomában  mind  a  gazda  elé  járultak  az  intézők,  üdvözlést  kiáltva.  Jáde  Egyszarvú 
végignézett rajtuk:

–  Hol van ő? – kérdezte türelmetlenül, de alig hangzottak el szavai, midőn egy újabb ember 
lépett eléje. Magasabb volt hat lábnál, huszonnégy-huszonöt éves lehetett, három ágban borult szája 
köré bajusza, szakálla, karcsú derekú, széles vállú legény volt. Dinnye formába csomózott fejkendő 
volt a fején, ezüstszálakkal átszőtt kerek galléros fehér köntöst viselt, a derekát széles, pókmintás 
vörös  öv  szorította,  s  földbarna,  szűk  bőrcsizma  a  lábán.  Hátul  a  nyakára  egy pár  állatdíszes 
aranykarika lógott, füle mellé, a hajába pedig mindenféle virág volt tűzve. Ez a legény Tamingfuba 
való volt, de szülei korán elhaltak, s Lu tanácsos házában nevelkedett fel. Mikor gazdája észrevette, 
hogy teste fehér, mint a hó, hívatott egy ügyes kezű mestert, s mindenütt kitetováltatta a bőrét, úgy,  
hogy olyan szép lett, mint egy kékkel erezett fehér jáde-oszlop. Felékesített teste szépségével nem 
versenyezhetett volna senki sem. De nemcsak teste volt ékes: a fúvós és pengetős hangszerek, az 
ének és a tánc, az elmés játékok és szórakozások közül nem akadt, amihez ne értett, amit ne tudott  
volna.  Tudott  beszélni  a  parasztok nyelvén,  értette  a vásárosok sokféle  szavát,  egyúttal  annyira 
ügyes is volt, hogy szinte senki sem kelhetett volna versenyre vele. Ha számszeríj át a kezébe vette,  
s kiment vele vadászni a város környéki erdőkbe, nem kellett neki, csak három nyílvessző, mert 
sosem lőtt hiába, mindig célba talált, Ha aztán estére megtért a városba, a legkevesebb, hogy száz 
elejtett madarat cipelt magával. A lövésztársaságban sem tett túl rajta senki. Talpraesett, éles elméjű 
ember volt hát ez a Jen Csing, ahogy hívták, de az Északi Főváros népének szavajárása szerint  
inkább csak Pazarnak nevezték, s a legbizalmasabb embere volt Jáde Egyszarvúnak.

Pazar a gazdája elé járult, s hangos szóval köszöntötte, aztán megállt bal felől. Jobbra a gazdától 
Li Ku állt már, Jáde Egyszarvú pedig így kezdte beszédét:

– Sorsot vettettem magamnak a minap; azt mondta a jóslat, hogy véres veszedelem környékez 
száz nap múlva, hacsak nem megyek el innét délkeletre, ezer mérföldnél is messzebb, hogy ott 
elrejtőzzem. Arra gondoltam, hogy délkeletre innét éppen Tajancsou vagyon, a Keleti Szent Hegy, a 
Tajsan mellett, a hegy istenének arany szentélyével, aki az emberek, a birodalom népének élete, 
halála,  sorsa  felett  parancsol.  Elmennék  oda,  mivelhogy  először  is  áldozatot  mutathatnék  be, 
füstölőt égethetnék bűneim levezeklésére, a bajból való megmenekedésemért, másodjára pedig ott a 
végzet elől elrejtőzködhetnék, harmadjára végül kereskedhetnék is, s megtapasztalhatnám, milyen 
az a vidék. Li Ku! Szerelj fel tíz társzekeret, rakasd meg Santungba való árukkal, aztán magad is 
készülj fel az útra, mert velem jössz. A házra azalatt Pazar fog ügyelni, add át neki a kulcsokat. 
Három nap múlva indulunk.

– Tévedésben vagy, gazda – próbált ellenkezni Li Ku. – Jósol a jós, jövendöl, de mind visszafelé 
sül, szokták mondani! Ne hallgass a jósok ostoba fecsegéseire! Maradj csak itthon, mitől is félnél?

– A sorsom elrendeltetett – válaszolta komoran Jáde Egyszarvú –, ne ellenkezz velem. Késő lesz 
a bánat, ha már itt lesz a baj! 

–  Tiszteletre méltó gazdám – szólalt meg Pazar is –, hallgasd meg szolgád együgyű szavát: a 
tajancsoui út a liangsani mocsár vidékén visz keresztül. Ott pedig mostanában Szung Csiangnak, a 
Jókorjött Esőnek a bandája tanyázik. A rablókat üldöző császári katonaság a tájára sem mer menni a 



vidéknek. Várd ki, amíg béke lesz, menj akkor. Annak a jósnak pedig ne higgyél: meglehet, hogy az 
egyik liangsani  gonosztevő öltözött  jövendőmondónak,  hogy felbujtogasson, s  tévútra  vezessen. 
Sajnálom  bizony,  hogy  nem  voltam  akkor  itthon,  mert  megforgattam  volna  ám  a  tudós 
jövendőmondót, de úgy, hogy nagy nevetség lett volna belőle!

– Ne ostobáskodjatok! – rivallt rájuk a gazda. – Ugyan ki is merne engem tőrbe csalni? Ettől a  
liangsani népségtől tartsak? Annyiba se veszem őket, mint a gazt a lábam alatt! Majd inkább magam 
megyek  el  hozzájuk,  hogy  elfogdosván  őket,  megmutassam  a  világnak,  mit  tanultam  a  hadi 
művészetből, mekkora erejű férfi vagyok!

Szinte még be sem fejezte szavait, amikor az egyik ellenző mögül előbukkant a felesége, Csia 
asszony, s az is kérlelni kezdte:

– Hallgatom már jó ideje szavaidat, édes férjem – szólalt meg. – Ne feledd el: „Ha elmész egy 
mérföldet,  nem vagy már otthon többet!”  Ne hallgass  arra  az ostoba jövendőmondóra;  még itt 
hagynád virágzó vállalatodat,  hogy mindenféle bajnak, ijedségnek tedd ki magad, hogy tigrisek 
barlangjába, sárkányok vermébe merészkedjél? Maradj csak idehaza, legfeljebb költözz át egy más  
szobába,  aztán tisztítsd meg szívedet, mérsékeld vágyaidat, elmélkedj, imádkozz, s meglásd, nem 
történik semmi.

–  Mit is értetek ehhez, ti asszonyok! – fakadt ki Jáde Egyszarvú. – Elhatároztam már magam, 
hagyjatok hát fel ezzel a locsogással!

– A te szerencséd árnyékában, gazdám – szólalt meg újra Pazar ––, szereztem egy kis ügyességet  
a  fegyverforgatásban.  Nem  hetvenkedni  akarok  vele,  de  elkísérnélek  az  úton,  s  ha  netán 
előjönnének  azok  a  betyárok,  levágnák  én  is  közülük  vagy  negyvenet-ötvenet,  s  kivágnánk 
magunkat. Hagyd itthon Li felügyelő urat, őrizze ő a házat, hadd kísérjelek én az úton!

–  De én a kereskedéshez nem értek – legyintett Jáde Egyszarvú –, Li Kut kell hát magammal 
vinnem; ő a jobb kezem, nem nélkülözhetem! Ezért kell neked itthon maradnod, hogy őrizd a házat.  
A számvetést  majd elintézik a többiek,  te  csak a gazda leszel.  Mostanában elővett  egy kicsit  a 
beriberi – húzózkodott Li Ku –, nemigen tudnék én hosszabb utat megtenni.

– Ezer napig tartják a katonát, s egy napig van szükség rá, hogy megnyerje a csatát! – kiáltotta 
dühösen  a  gazda.  –  Antikor  azt  akarom,  hogy  velem  gyere,  mindig  kitalálsz  valamit!  Ha 
valamelyikőtök még egyszer gáncsoskodni talál, bizony mondom, megkóstolja az öklömet!

Li Ku rémülten pislogott a ház asszonya felé, de az szép csendesen elvonult, s Pazar sem szólt  
többet.  Az  emberek  szétszéledtek,  a  felügyelő  se  tehetett  mást,  mint  hogy  magába  nyelve 
zúgolódását, ment összekészíteni a poggyászt. Szerzett tíz társzekeret, fogadott tíz kocsist, kerített 
negyven-ötven igásállatot, aztán az árut a szekerekre rakatta, jó erősen lekötöztette. Jáde Egyszarvú 
maga ügyelt fel a csomagok megerősítésénél. A harmadik nap áldozatot mutattak be a szerencsés 
utazásért,  a  gazda megajándékozta a ház népét,  s  mindegyiknek kiadta  a parancsot,  mit  tegyen 
távollétében. Este el is indította Li Kut a szekerekkel s két szolgával, hogy menjenek előre. Ahogy 
Li Kuék elindultak, a ház asszonya sírva nézett a szekerek után.

Másnap reggel az ötödik őrséggel felkelt Jáde Egyszarvú is. Megmosakodott, új ruhát öltött, s 
miután megreggelizett, fogta fegyvereit, s az ősök oltára elé lépve, füstölőt égetett nekik. A kapuból  
még visszaszólt feleségének:

– Vigyázz jól a házra, legfeljebb három hónap, de legkevesebb negyven-ötven nap múlva itthon 
leszek.

– Vigyázz az úton, drága férjem – mondta Csia asszony –, aztán küldj levelet!



Jött búcsúzni Pazar is, sűrű könnyhullajtás közben.

– Légy idehaza – intette a gazda –, ügyelj mindenre! Nehogy nekem a bordélyokban tekeregj!

– Hogy is mernék – fogadkozott Pazar –, ha te nem vagy itthon?

Jáde Egyszarvú fogta buzogányát,  fütykösét,  s  elindult  kifelé  a városból.  Li Ku már várta  a 
városkapun túl a szekerekkel.

– Eredjetek előre – parancsolta neki a gazda. – Ha találtok tiszta, rendes fogadót, ott főzessetek 
ebédet, s várjatok meg. Ti, mihelyt megérkeztetek, egyetek mindjárt, hogy ne vesztegessük az időt.

Li Ku fogta fütykösét, buzogányát, s elindult a két szolgával, Jáde Egyszarvú meg követte a 
többi szolgával s a szekérrel. Szép hegyek, gyönyörű folyók mellett vitt el az út, igen változatos volt 
a táj. Gyönyörködött is benne Jáde Egyszarvú, s gondolta magában: „Hogy is láthatnék ilyen szépet, 
ha csak otthon ülnék?”

Mentek vagy negyven mérföldet, s Li Ku már várta őket egy fogadóban. Ettek valamit, aztán Li 
Ku megint sietett előre. Újabb negyven-ötven mérföld után fogadót értek, ott már várta őket, ettek, 
megszálltak. Nem is kell apróra elbeszélnem, hogy a fogadóba lépve, mint tette le a holmiját Jáde 
Egyszarvú, mint rakta le kalapját, oldozta le kardját, váltott cipőt, harisnyát – másnap korán reggel 
felkeltek, ettek, aztán indultak tovább.

Így haladtak az úton, éjjelre meg mindig megszálltak, több napon keresztül, mígnem egyszer 
megint egy fogadóba értek. Amikor azonban hajnalban továbbindultak volna, így szólt a fogadós 
Jáde Egyszarvúhoz:

–  Tudd meg,  vendég  uram:  alig  mentek  innét  vagy húszmérföldnyire,  s  a  liangsani  mocsár 
mellett visz el utad. A hegy ura, Szung Kung-ming herceg, ugyan nem bántja az utasembereket, de 
azért óvatosan, csendben haladjatok át arra, nehogy valami meglepetés érjen!

„Hát  szóval  itt  vagyunk!”  –  mormogta  magában  Jáde  Egyszarvú,  azzal  megparancsolta  a 
szolgáknak, hogy hozzák elő ruhásládáját. Azt kinyitván, egy batyut húzott elő belőle, a batyuból 
pedig négy fehér selyemzászló került elő. A fogadóst megkérte, adjon négy bambuszrudat, s azokra 
felkötözte a zászlókat. Egy-egy sor írás volt mindegyiken, összeolvasva ezt a verset adták:

Tamingfuból Lu Csün-ji, a nemes vitéz,
Jött e földre; kereskedni, verekedni kész.
Sok szekere nem tér vissza innét üresen,
Ritka áruval rakodik Liangsan hegyen.

Amint  Li  Ku, a  szolgák meg a fogadós ezt  meglátták,  ijedtükben hatalmas jajveszékelésben 
törtek ki:

– Uraságod talán rokona Szung Kung-ming hercegnek? – kérdezte rémülten a fogadós.

–  Gazdag  úr  vagyok  Tamingfuból!  –  ütött  a  mellére  Jáde  Egyszarvú.  –  Már  hogy  lennék 
rokonságban mindenféle ringy-rongy betyárral? Egyenest azért jöttem, hogy kézre kerítsem azt a 
lator Jókorjött Esőt!

–  Halkabban a hanggal,  vendég uram! – suttogta a fogadós halálos rémületben. – Ne keverj 
engem bajba! Nem tréfadolog ám ez! Még ha tízezer embered lenne is, akkor se férkőzhetnél még a 
közelébe se!



–  Szellentés  csak  ez  a  beszéd,  barátom!  –  kiáltotta  megvetően a  vitéz.  –  Persze,  mert  ti  is  
valamennyien egy úton jártok ezekkel a latrokkal!

A fogadós már a fülét fogta be, hogy ne hallja ezt a rémítő beszédet. A kocsisok rettegésükben 
csak bámultak tátott szájjal; Li Ku meg, a szolgákkal, térdre borult gazdája előtt:

–  Könyörülj  rajtunk, gazdánk! – esdekelt  hozzá.  – Ne vígy minket a biztos halálba,  bocsáss 
minket haza békével!

–  Mit értesz te ehhez! – dörögte Jáde Egyszarvú szikrázó szemmel. – Azt hiszed, hogy ez a 
fecsegő fecskenép, ez a hitvány verébfajzat  meg mer mérkőzni  a  hatalmas hattyúval? Fegyver-
forgatásban edzettem magam egész életemben, de méltó ellenfélre még egyszer sem akadtam! Mire 
várjak még, ha most a szerencse elébem hozza az alkalmat, hogy megmutassam, mit tudok? Ott egy 
négy halom kötél a zsákokban, a szekereken! Mihelyt ezek a romlásukba rohanó latrok a kezem 
közé futnak, lándzsám egy-egy csapása sorra végez majd velük, ti meg majd csak kapkodjátok fel 
őket,  s  kötözzétek  a  szekerekre!  Az  áru  akár  el  is  veszhet,  arra  semmi  gondom;  megrakjuk a 
szekereket a: rablók tetemeivel, s viszem majd fejüket a fővárosba! Jutalmat kapok érte, kitüntetést, 
egész életem vágya telik majd be ezzel! Aki pedig közületek nem akar velem jönni, itt vágom agyon 
mindjárt!

Fel is tűzette a négy zászlót az első négy szekérre, majd utánuk indította a többi hatot is. Li Ku és 
a  többiek  nagy  szepegve  engedelmeskedtek.  Jáde  Egyszarvú  pedig  előhúzta  kardját,  fütyköse 
hegyébe szerelte, három jó villás szeggel szilárdan meg is erősítette, aztán elindította a szekereket 
Liangsan ellen.  A szolgák,  látván a  vad,  hegyes  vidéket,  mérhetetlen  félelmek közt  tettek  meg 
minden egyes lépést, gazdájuk meg irgalmatlanul egyre csak hajszolta őket előre. Kora hajnalban 
indultak el, s a kígyó órájára egy hatalmas erdőt pillantottak meg a messzeségben. Hatalmas fák 
sorakoztak benne ezrével, akkorák, hogy az ember nem érte át a törzsüket. Mikor beértek az erdőbe, 
egyszer csak sípszó ütötte meg a fülüket. A halálra rémült Li Ku s a két szolga azt se tudta, hová 
bújjon ijedtében. Jáde Egyszarvú kiadta a parancsot,  hogy álljanak meg oldalt  a szekerekkel.  A 
szolganépség persze menten lehasalt a szekerek alján, s ott szepegtek.

– Akit megdöftem – kiáltott rájuk Jáde Egyszarvú –, azt ti nekem menten megkötözzétek!

Szinte még el sem hangzottak szavai, amikor az erdőből vagy négy-ötszáz főnyi betyár rontott 
rájuk. Hátuk megett is gongok dördültek, s lám, már ott is vagy négy-ötszáz lator állta útjukat. Ágyú 
dördült az erdőben, s egy jó vitéz ugrott elő a fák közül, egy-egy csatabárddal mindkét kezében.

– Hej, Lu tanácsos úr! – kiáltotta éles hangon. – Megismered-e a néma szolgát?

–  Mindig  is  el  akartam jönni,  hogy rátok  tegyem a  kezem,  latrok!  –  kiáltotta  bőszen  Jáde 
Egyszarvú, megértvén, hogy mi történt. – Ezért is jöttem most! Hídd csak gyorsan azt a Jókorjött 
Esőt,  jöjjön  elibém,  s  hódoljon  előttem,  mert  ha  sokat  makrancoskodtok,  mindjárt  kiirtalak 
valamennyiőtöket! Egy lelket se hagyok meg közületek!

–  Tanácsos uram! – hahotázott Fekete Forgószél. – A te sorsodat a mi vezérünk vetette ki; jer 
gyorsan, foglald el a vezéri széket!

Jáde  Egyszarvú  hatalmas  haraggal  szegezte  neki  lándzsáját  ellenfelének  Fekete  Forgószél, 
csatabárdjait forgatva, fogadta. Alig csaptak össze azonban vagy háromszor, amikor a fekete óriás 
kiugrott a körből, sarkon fordult, s bemenekült az erdőbe. Jáde Egyszarvú utána rontott, de ellenfele 
hol itt, hol ott bukkant fel a fák között, úgy, hogy csak a dühét növelte vele, elérni nem tudta. Fekete 
Forgószél végül eltűnt egy sűrű fenyvesben: mire Jáde Egyszarvú odaért, már nem találta sehol. 
Éppen vissza akart fordulni, amikor a fenyőerdő mellől egy csapat rontott s egyikük rákiáltott:



– Ne fuss, tanácsos uram! Ritka alkalom, hogy ide kerültél, ismerkedjél hát meg öregapáddal!

Visszafordult Jáde Egyszarvú, hát egy tagbaszakadt, pohos barát állott előtte, fekete csuhában, 
vasbotját emelve.

– Hát téged honnét szalajtottak ide, te barát? – kiáltotta vissza.

– Lu, a Mélybölcsességű vagyok! – dörgött a barát kacaja. – A Tarka Barát! Vezérünk parancsára 
jöttem elébed, hogy megmentselek a bajból!

– Ne arcátlankodj, te kopasz szamár! – dörögte Jáde Egyszarvú éktelen haraggal, s célba vevén 
lándzsájával, nekirontott. Tarka Barát is megpörgette vasbotját feje fölött, s felvette vele a harcot; 
ám még háromszor se csaptak össze, amikor a barát sarkon fordult,  s elszaladt. Jáde Egyszarvú 
persze utána. Ahogy üldözte, betyárok seregéből egyszer csak Kóbor Barát ugrott elébe, két kardját 
villogtatva, s ezt kiáltotta:

– Jer utánam, tanácsos uram! Ne fuss sorsod után, a szörnyű véres veszedelembe!

Jáde Egyszarvú felhagyott  a  Tarka Barát  üldözésével,  s  most  már Kóbor Baráttal  viaskodott 
tovább. Három menet után azonban megfutamodott az is.

–  Nem  futok  én  utánad!  –  kiáltotta  utána  megvetően  Jáde  Egyszarvú.  Szóra  se  vagytok 
érdemesek, ti latrok!

Még be se fejezte szavait, amikor a hegyoldalról rákiáltott valaki

– Csak ne olyan fennen, tanácsos uram! Nem hallottad még, hogy „fél az ember a vesztétől, akár 
vas a kemencétől?” Hadaink vezérének terve, ami idehozott, olyan erős, mint a születésed órájában 
kapott végzeted! Hová menekülnél?

– Ki vagy, lator? – dörögte bőszen Jáde Egyszarvú.

– Csak a Vereshajú Ördög – nevetett vissza a másik.

–  El  ne  fuss,  gazfickó!  –  sietett  feléje  előreszegzett  lándzsájával  a  nekidühödött  vitéz.  Alig 
mentek azonban egymásnak egyszer-kétszer, amikor a sűrűből még egy vitéz ugrott elő:

– Mu Hung áll előtted, tanácsos uram – kiáltotta –, a Feltartóztathatatlan! – s ketten vették fel 
vele a harcot. Alig verekedtek azonban végig két-három menetet, amikor Jáde Egyszarvú fülét a 
háta mögött rohanó léptek zaja ütötte meg.

–  Nesztek! – kiáltotta el magát harsányan, úgyhogy két ellenfele önkéntelenül is meghátrált, ő 
pedig megfordult hogy szembe kapja újabb ellenfelét. Égretörő Sas volt az, Li Jing. A három vezér 
háromszögbe fogta Jáde Egyszarvút,  de az meg nem ijedt,  meg sem hátrált,  hanem csak annál 
vitézebbül  verekedett.  Javában viaskodtak,  amikor  a  hegyen egyszerre  csak gongszó dördült.  A 
három vezér erre abbahagyta a viadalt és megfutott.

Jáde Egyszarvúnak már egész teste csuromvíz volt a harctól. Nem is üldözte hát őket, hanem 
ment kifelé az erdőből, hogy utánanézzen szekereinek s embereinek. Ezeknek azonban már hűlt 
helyét találta. Felmászott hát egy dombra, hogy onnét nézzen körül, s valóban látta, amint messze a 
hegyoldalban, egy csapat betyár nagyban hajtja előre a szekereket. Li Ku meg az emberei pedig 
megkötözve  bandukolnak  a  nyomukban.  Hangos  dobszóval,  gongdöngetéssel  vonultak  az 
erdőszélen.



Erre a  látványra Jáde Egyszarvú szívében hatalmas düh lángja lobbant;  orrát  mintha haragja 
tüzének füstje tekerte volna. Kapta lándzsáját,  s a nyomukba eredt. Már a közelükben járhatott,  
amikor két vitéz állta útját:

– Hová mész? – kiáltottak rá. Szépszakáll Mester volt az egyik, Szárnyas Tigris a másik.

– Adjátok vissza szekereimet, lovaimat, embereimet, ti mezei latrok! – rivallt rájuk.

– Hogy lehetsz ilyen oktalan, tanácsos uram! – nevetett Szépszakáll Mester, szakállát simogatva. 
– Hadaink vezérétől mindig csak azt hallottam, hogy „csak gyarapszik a csillagok raja, de nem 
hagyja ott egyik se soha!” Jer, foglald el vezéri székedet, ha már így esett a dolog!

Jáde  Egyszarvú,  féktelen  haragjában,  feleletre  se  méltatta,  hanem nekik  támadt.  Szépszakáll 
Mester s Szárnyas Tigris, fegyvereiket emelvén, szembeszálltak vele, azonban alig csaptak össze, 
máris megfutottak mind a ketten.

„De már legalább az egyiket levágom – gondolta magában Jáde Egyszarvú tehetetlen mérgében 
–, aztán nézek majd a szekerek után!”

Sietett hát utánuk, de amint befordult a hegyoldalon, már nem látta őket se semerre. A hegytetőn 
pedig  dobok,  sípok  zenéje  harsant.  Arrafelé  fordult  hát,  s  ím,  hatalmas,  baracksárga  zászlót 
lobogtatott  feje felett  a szél.  „Betöltjük az ég rendelését”  – ez volt  rajta.  Elindult  feléje,  s  egy 
arannyal szőtt vörös selyem mennyezet alatt magát Jókorjött Esőt pillantotta meg. Balról Cselcsillag 
állott mellette, jobb felől Felhősárkány. Vagy hatvan-hetven főnyi kíséret vette körül őket, akik, 
mikor megpillantották Jáde Egyszarvút, karban kiáltották:

– Örömünkre szolgál, tanácsos uram, hogy jó egészségnek örvend!

Jáde Egyszarvú persze erre csak még nagyobb haragra gerjedt,  s hangos szidalmakkal illette 
őket.

– Kérlek, tanácsos uram – szólalt meg odafenn Cselcsillag szűnjék haragod! Vezérünk, Jókorjött 
Eső, régóta hallotta már rettegett híredet, s azért is küldött el engemet hozzád, hogy hozzalak el ide, 
miközénk, hogy együtt tölthessük be az ég rendelését. Ne tekints hát minket idegeneknek!

–  Erkölcstelen,  bitang  latrok  –  szitkozódott  Jáde  Egyszarvú  tehetetlen  dühében  –,  hogy 
merészeltétek így a bolondját járatni velem?

Jókorjött Eső mögül előbukkant Kis Generális. Kezébe ragadta íját, nyilat vont elő, s rámeredve 
Jáde Egyszarvúra, odakiáltott neki:

– Hagyd el a hősködést, tanácsos uram! Nézd csak inkább, hogy lő egy mesterlövész! – s még be 
sem fejezte szavát,  elpattant a nyíl,  bele egyenest  Jáde Egyszarvú nagy nemezkalapjának veres 
bóbitájába.  Megrettent  a  vitéz  erre,  megfordult,  elfutott.  Erre  dobok  dördültek  meg  a  hegyen 
földrengető robajjal, s lám, kelet felől, a hegyoldalból Mennydörgés Tüze s Párduckoponya rontott 
elő egy csapat  lovassal,  zászlókat  lengetve,  hangos harci  kiáltásokkal.  A nyugati  oldalról  pedig 
Kétkorbácsos s Aranylándzsás tűnt fel nagy sereg élén. A megrettent Jáde Egyszarvú azt se tudta 
már, merre meneküljön; későre is járt már az idő, lába is sajgott a sok futkározástól, meg is éhezett 
erősen. Nagy ijedtében utat se talált magának, nekivágott csak úgy vaktában a hegyi ösvényeknek, s 
csak ment, menekült. Be is alkonyodott már csakhamar, leszállt a köd sűrűn, akár a víz, belepte az 
egész hegyet.  A hold alig  világolt,  csak a  csillagok pislákoltak.  Nem látott  semerre az irdatlan 
bozótosban.  Ahogy nagy nehezen kivergődött  egy ritkásabb helyre,  már-már azt  hitte,  hogy ha 
ugyan nem is az ég széléhez, de a világ végére jutott. Felemelte fejét s körülnézett: mindenfelé 
nádbuzogányok sűrűje, beláthatatlan nagy víz. Megállott s az égnek fordítva arcát, nagyot sóhajtott:



– Nem hallgattam a jó emberek szavára, most aztán itt a baj!

Amint így bánkódott, sóhajtozott magában, egyszer csak, könnyű csónakját hajtva, egy halász 
bukkant ki előtte a nád közül. Amint meglátta őt, megállott a csónakkal, s odakiáltott neki:

– Vakmerő ember vagy, te vándor! Ez itt a liangsaniak vidéke! Hogy kerülsz ide éjféltájban, a 
harmadik őrség idején?

– Letévedtem az útról – vallotta szorultságában Jáde Egyszarvú –, szállást kerestem volna aztán, 
de nem leltem sehol. Ments meg engem!

–  Hát volna innét jó messzire egy vásározó hely – felelte a halász –, de annak az útja gyalog 
megvan harminc mérföld is, ha nem több. Meg aztán igen kanyargós is az út arrafelé,  nehezen 
igazodik el az ember. Ha azonban vízen akarsz menni, nincs messzebb négy-öt mérföldnél. Fizess 
nekem tíz köteg pénzt, s elviszlek a csónakommal.

–  Ha  átviszel  –  felelte  Jáde  Egyszarvú  –,  s  találsz  ott  nekem  egy  fogadót,  gazdagon 
megjutalmazlak!

A halász  a  parthoz  evezett,  besegítette  utasát,  s  egy  vashegyű  csáklyával  hajtani  kezdte  a 
csónakot.  Négy-öt  mérföldet  mehettek  már  a  vízen,  amikor  a  nád  közül  evezőcsapások  zaja 
hallatszott,  s  egy  kis  csónak  siklott  eléjük.  Ketten  ültek  a  csónakban:  az  elülső,  anyaszült 
meztelenül,  egy  hosszú  póznát  tartott  a  kezében,  a  hátulsó  pedig  evezett.  A póznás  ember, 
előreszegezvén a hosszú rudat, dalra gyújtott:

Szent könyveket, mi, vitézek, biz nem forgatunk.
Itt lakozunk Liangsanban s hej, vígan vagyunk!
Felállítottuk már csapdánk fene tigris ellen,
Kivetettük a horgot, hogy a teknőc rámenjen!

Meghökkent Jáde Egyszarvú a dal hallatára, de nem mert már egy szót se szólni. Egyszer csak 
hallja, hogy bal felől is csónak bukkan elő a nád közül. Hallatszott az evezők nyikorgása, ahogy a 
hátul ülő hajtotta. A csónak orrán álló csáklyás pedig megint csak dalba fogott ezen a csónakon is:

Lator betyár vagyok én, nincs bitangabb nálam,
De ha embert ölök is, nem ölök hiába!
Fekete párducot öklöm agyonsújtja,
A Jáde Egyszarvút lesem csónakába!

Feljajdult Jáde Egyszarvú a vészjósló dal hallatán. De lám, most meg egyenest szemközt indult  
feléje egy fürge csónak. A csónak orrában álló ember vashegyű csáklyát emelt, s ő is rázendített:

Lápos parton, nád között áll a könnyű csónak.
Zabolázva lovát a hős este erre ballag.
Dobálja a sors, de azért végigjárja útját,
Lukat lel végzet hálóján, élte megmaradhat.

A dal végeztével a három csónak harsány üdvözlést kiáltott Jáde Egyszarvúnak. Mert a középső 
csónakban a legidősebb Jüan ült, Földönjáró Évcsillag, a bal felőliben Halálthozó Démon a középső 
Jüan, a jobbszélsőben pedig öccsük, Eleven Pokolkirály.  Rohant is feléje mind a három csónak 



nyílegyenesen.  Jáde  Egyszarvúnak  eszébe  jutott,  hogy  hiszen  nem  tud  úszni;  rákiáltott  hát 
csónakosára:

– Vigyél a parthoz, de gyorsan!

Felkacagott hangosan a halász, s így szólt hozzá:

–  Felettünk a kék ég, alattunk a zöld víz! Hszünjangban születtem, Liangsanba jöttem, nevem 
még éjfélkor is el nem cserélem, mert én vagyok Li Csün, az Örvények Sárkánya! Ha most se adod 
meg magad, tanácsos uram, bőröd akkor hiába hoztad vásárra!



– De nem én, hanem te! – kiáltotta Jáde Egyszarvú, szörnyű haragjában, azzal fogta a lándzsáját,  
hogy  szíven  döfje  vele  Örvények  Sárkányát.  Amaz  meg,  látván,  hogy  villan  a  lándzsahegy, 
megmarkolta  evezőjét,  s  hatalmas  hátrafelé  bukfenccel,  nagy  csobbanással  eltűnt  a  vízben.  A 
csónak, kormányosát vesztvén, körben forgott a vízen, s a nagy lendülettől vízbe repült a lándzsa is.  
S lám, a csónak faránál egy ember kapaszkodott ki a vízből, s elkiáltotta magát:

– Csang Sun vagyok én, a Fehér Hullámtaraj! – azzal megragadta a csónak farát, s lábával a vizet 
taposva, felfordította, úgy, hogy a hős a vízbe zuhant. Így történt:

Csapdát raktak a főnixnek, sárkánynak tőrt vetettek,
Vermet ástak égrengető, földet rázó vitéznek.

Hogy aztán mi lett Jáde Egyszarvú sorsa, azt majd más alkalommal halljátok meg.



A HATVANEGYEDIK FEJEZET

amelyben Pazar lesből lőtt nyilával megmenti urát,
Halálmegvető pedig leugrik a házból

a vesztőhely közepébe

Ott tartottunk, hogy bármilyen kiváló vitéz volt is Jáde Egyszarvú, de úszni nem tudott. Fehér 
Hullámtaraj pedig felfordította a csónakot, őt a vízbe lökte, a víz alatt megragadta, s partra úszott 
vele.  Lám,  a  vízparton  erre  fáklyák  lobbantak;  ötvenen-hatvanan  várták  már  ott  őket,  partra 
segítették,  aztán  körülvévén  a  foglyot,  leoldották  kardját,  lehúzták  róla  vizes  ruháit,  s  gúzsba 
kötötték. Egyszerre azonban közébük toppant Bűvös Futár, s fennszóval kiáltotta a vezér parancsot:

– Kárt ne tegyetek Jáde Egyszarvúban!

Nyomában egy másik betyár drága, hímzett brokátköntöst hozott, s felöltöztette vele a foglyul 
esett  vitézt,  aztán nyolc betyár érkezett  egy gyaloghintóval,  beemelték s elindultak vele. Ahogy 
mentek, egyszer csak húsz-harminc vörös selyemlámpás gyulladt ki előttük, s nagy sereg jött elébük 
dobbal, muzsikával, mintha vendéget fogadnának. Maga Jókorjött Eső, Cselcsillag s Felhősárkány 
jött a sereg élén, nyomukban a többi vezér. Amint összetalálkoztak, egyszerre leszálltak lovaikról.

Jáde Egyszarvú is  sietve kiugrott  a  gyaloghintóból,  s  lám, Jókorjött  Eső térdre borult  előtte.  
Térdre hullt nyomában szépen sorban a többi vezér is.

– Fogoly vagyok, rabotok vagyok – kiáltotta Jáde Egyszarvú, szintén térden állva –, öljetek meg 
gyorsan, csak azért könyörgök!

–  Szállj  csak  fel  gyaloghintódba,  tanácsos  uram!  –  szólt  mosolyogva  Jókorjött  Eső. 
Valamennyien megint lóra szálltak, megszólalt a muzsika, úgy vitték keresztül a hármas várkapun, 
fel a Hűség s Igazság Csarnokába. Ott betessékelték Jáde Egyszarvút a lámpásokkal, gyertyákkal 
fényesen kivilágított terembe.

–  Régóta  hallom már  nagy  híredet  –  kezdte  Jókorjött  Eső  a  beszélgetést.  –  Úgy morajlott 
fülemben, akár a mennydörgés! Életem vágya teljesült,  hogy végre,  szerencsére,  üdvözölhetlek! 
Ezerszer, tízezerszer kérjük bocsánatod azokért a durvaságokért, amelyekkel testvéreink illettek!

–  Vezérünk parancsára mentem el házadhoz – szólalt meg Cselcsillag is –, és jövendőmondó 
képében idecsalogattalak, hogy közösen küzdhessünk az igazságért, hogy együtt tölthessük be az ég 
rendelését.

Megkérte most Jókorjött Eső Jáde Egyszarvút, foglalná el az első helyet a vezérek között, az 
azonban udvariasan felelte:

–  Tudatlan,  tehetség  nélkül  való,  képességek  híján  szűkölködő  vagyok,  s  tízezer  halál  is 
semmiség lenne számomra, azért, hogy oktalanul szembeszálltam veletek, hatalmas tigrisek! Mit 
tréfálkoztok velem?

– Hogy is mernénk mi tréfálkozni! – nevetett Jókorjött Eső. – Nem egy napja szomjúhozzuk, – 
éhezzük  már  rettegett  vitézségedet,  tanácsos  uram,  hogy  magunknak  megszerezzük.  Ezért  is 
kovácsoltuk ezt a tervet, hogy idecsalván téged, a vár urává tegyünk, s a te parancsaidat kövesse 
mindenki!

–  Könnyebb  lenne  nékem  a  halál  –  sóhajtotta  Jáde  Egyszarvú  mintsem  hogy  szavaitokat 
kövessem!



–  No, holnap majd még beszélünk a dologról! – avatkozott közbe gyorsan Cselcsillag. Azzal 
nagy lakomát csaptak,  dúsan megvendégelték a  vár vendégét.  Jáde Egyszarvúnak nem volt  mit 
tennie, innia kellett. A betyárok aztán este fogták, lefektették az egyik hátsó teremben.

Másnap  Jókorjött  Eső  marhát  vágatott,  lovat  öletett,  nagy  lakomát  rendezett,  s  hívta  Jáde 
Egyszarvút,  vegyen  részt  benne.  Csak  nagy  unszolásra,  hosszas  esdeklésre  sikerült  leültetni  a 
középső helyre. Mikor aztán helyet foglaltak, felállott Jókorjött Eső, s megszólalt, boros csészével 
kezében: 

–  Sok  sanyargatást  szenvedtél  tőlünk  az  elmúlt  napokban  –  fordult  Jáde  Egyszarvúhoz  –, 
szeretnénk remélni, hogy megbocsátsz érte! Várunk szűk és kicsi ugyan, arra sem lenne méltó, hogy 
paripád benne megpihentesd, de lásd, Hűség s Igazság vagyon e terem falára írva! Minden vágyam, 
hogy helyem átengedjem neked, ne utasítsd vissza!

–  Csalódol,  vezér!  –  kiáltott  fel  hevesen Jáde Egyszarvú.  – Vétek nélkül  való voltam egész 
életemben, vagyonos ember vagyok! Életemben a Szungok embere vagyok, halálommal lelkem is 
az övék marad! Inkább meghalok, de szavatokra nem hajlok!

–  Ha nem akarsz;  tanácsos  uram –  szólalt  meg  nyájasan  Cselcsillag  –,  azt  gondolod,  hogy 
kényszeríthetnénk?  A  testedet  tarthatnánk  csak  vissza,  a  lelkedet  nem!  Igen  szerettük  volna 
valamennyien, hogy közénk állj, de ha nem hajlasz rá, maradj még itt nálunk néhány napig, aztán 
hazabocsátunk, vissza családodhoz.

–  Ha  már  nem akartok  itt  marasztani,  vezérek  –  szólt  mohón  Jáde  Egyszarvú  –,  miért  ne 
engednétek el most mindjárt? Aggódom nagyon, mert feleségem, családom nem tud rólam semmit.

– Ezen könnyen segíthetünk – felelte Cselcsillag. – Előreküldjük Li Kut a szekerek kel, te meg 
aztán utánamégy egypár nap múlva. Ebből csak nem lesz baj? – Hozatta is mindjárt be Li Kut, s  
megkérdezte tőle:

– Felügyelő uram! Megvannak mind a szekerek, az emberek, az áruk?

– Semmi sem hiányzik – jelentette Li Ku.

Jókorjött Eső két nagy ezüstöt vett elő, s megajándékozta vele.

Két  kis  ezüstöt  a  szolgáknak  adott,  s  a  tíz  kocsis  is  kapott  egyet-egyet.  Hálásan  köszönték 
valamennyien a nem remélt ajándékot, Jáde Egyszarvú pedig Li Kuhoz fordult:

– A bajomat te már tudod, hogy mit állottam ki. Ha hazaértek, mondd meg feleségemnek, hogy 
ne aggódjék, négy-öt nap múlva én is otthon leszek.

Li Ku szíves-örömest szabadult volna már minél előbb, ezért csak azt hajtogatta:

– Természetesen, megteszek mindent, amit parancsolsz.

Azzal  elbúcsúzott,  s  elhagyta a Hűség s Igazság Csarnokát.  Cselcsillag is  felállt  azzal,  hogy 
lekíséri, aztán, mikor kint voltak, lóra pattant, úgy kísérte le az Aranyhomokpart kikötőjébe.

Kisvártatva elindult Li Ku a szekerekkel s embereivel le a hegyről. Cselcsillag körülvette őket 
ötszáz betyárjával, aztán a fűzfák árnyékában letelepedve odahívatta Li Kut, s ezt mondta neki:

–  A gazdád már megegyezett velünk: el is foglalta már a második vezéri helyet. Ez különben 
benne is foglaltatik abban a versben, amelyet a szobája falára írattam vele,  amikor nála jártam. 



Olvasd csak el figyelmesen, s meglátod, hogy a négy sor első szótagjai azt adják ki, hogy „Lázadó 
Lu”! Persze,  ti  honnét is  tudhattátok volna,  hogy idetart  hozzánk? Megvallom, először  le  akart 
öletni  valamennyiőtöket,  de nem engedtük,  mert  akkor  híre  ment  volna,  hogy igazságtalanok s 
kegyetlenek  vagyunk.  Azért  bocsátunk  most  titeket  haza,  hogy  mondjátok  meg  a  fővárosban: 
gazdátok nem tér vissza többé!

Li  Ku  megrettenve  hálálkodott,  Cselcsillag  pedig  átvitette  őt  embereivel  a  vízen,  hogy 
hazatérhessenek az Északi Fővárosba.

Itt  aztán  elágazik  a  történet.  Azt  nem  mondom  el,  hogyan  tért  haza  Li  Ku  az  embereivel 
Tamingfuba, csak azt beszélem el, hogy Cselcsillag, visszatérvén a Hűség s Igazság Csarnokába, 
leült újból a lakomázók közé, s szép szavakkal, kedves beszéddel hízelkedett Jáde Egyszarvúnak 
tovább; lakomáztak egészen késő estig, a második őrség idejéig, akkor mentek csak szét. Másnap 
újból nagy lakomát rendeztek a vendég tiszteletére.

– Hálásan köszönöm nektek, vezérek, nagy jóindulatotokat, szíves marasztalástokat – ellenkezett 
Jáde Egyszarvú –, de éveknek tűnnek nekem a napok, amiket itt töltök. Máris búcsúzom tőletek.

–  Nagy örömünkre szolgált,  hogy megismerkedhettünk veled – nyájaskodott  Jókorjött Eső. – 
Éppen ezért  én  magam készítettem neked holnapra  egy kis  vendégséget,  hogy elbeszélgessünk 
egymás közt egy kis ital mellett. Ne utasítsd vissza!

Így múlt el megint egy nap. A rákövetkező nap tehát Jókorjött Eső hívta meg, a harmadik nap 
Cselcsillag,  a  negyedik  nap  Felhősárkány.  Ne  szaporítsuk  a  szót,  sorra  meghívta  a  vendéget 
lakomára a harminc-egynéhány főbb vezér, s egykettőre el is telt egy hónap, ha nem több. Jáde 
Egyszarvú persze nem gondolta meg magát, megint csak búcsúzkodott.

–  Nem mintha nem marasztalnánk még igen szívesen – mondta neki erre Jókorjött Eső –, de 
valóban  látom,  hogy  sürgősen  haza  akarsz  térni.  No  hát  akkor  holnap  megrendezünk  egy  kis 
búcsúlakomát a Hűség s Igazság Csarnokában.

Másnap valóban megtartotta Jókorjött Eső a búcsúztatót. Igen ám, de a vezérek egyszer csak így 
szóltak közbe:

– Ha te, bátyánk, így megtisztelted a tanácsos urat, tudd meg, hogy mi még nagyobb tisztelettel 
vagyunk iránta! Miért csak a te lakomádon eszik, iszik? Hej, vastag a tégla, de vékony a cserép!

– Annyi bajon mentem keresztül – harsant el Fekete Forgószél hangja a vezérek sorából –, amíg 
elkerültem Tamingfuba, hogy idehívjunk téged, s most még arra se méltatsz, hogy leülj velem egy 
asztalhoz? Vigyázz, mert még szemöldököt akasztok veled, akkor aztán verekedhetsz velem életre-
halálra!

– Hát ilyen vendégségbe hívást sem láttam még! – nevetett Cselcsillag. – Ne haragudj, tanácsos 
uram,  ezért  a  faragatlanságért!  Lásd  azonban vezéreink  jámbor  szándékát,  maradj  még  néhány 
napot!

Mire Jáde Egyszarvú észbe kapott volna, megint csak elmúlt négy-öt nap. Amikor aztán megint 
erősködni kezdett, hogy hazamegy, Ármányos Vezér jelent meg egy sereg vezérrel a csarnokban, s 
így szóltak:

–  Mi  ugyan  csak  második  sorába  tartozunk  a  vezéreknek,  de  együtt  fáradozunk  mi  is 
testvéreinkkel nagy ügyünkért: a mi borunkban talán méreg rejlik, hogy a tanácsos úr nem iszik 
belőle? Én nem bánom – folytatta Ármányos Vezér méltatlankodva –, ha a tanácsos úr haragszik 
ránk, vagy nem akar, csak attól tartok, hogy fivéreim itten nem néznék jó szemmel a dolgot, s abból 



még valami baj származhatnék!

– Ne bánkódjatok ezen – állt fel Cselcsillag. – Megkérem én a tanácsos urat, hogy maradjon még 
pár napig, hogyne állna hát rá? Sosincs abban rossz szándék, ha borral kínálnak, szokták mondani.

Nem is tudta Jáde Egyszarvú megállni a sok szíves meghívást, megint maradt egynéhány napot. 
Elmúlt  megint  vagy harminc-negyven  nap;  több  mint  két  hónapja  volt  már  annak,  hogy Jáde 
Egyszarvú elhagyta Tamingfut. Megjött az arany szél, leszállt a hűs jáde-harmat, eljött az ősz. Jáde 
Egyszarvú egyre csak hazavágyakozott, s el is panaszolta Jókorjött Esőnek.

–  Ezen  könnyen  segíthetünk  –  mosolygott  Jókorjött  Eső.  –  Holnap  lekísérünk  az 
Aranyhomokpartra.

Megörült  ennek nagyon Jáde  Egyszarvú.  Másnap vissza  is  kapta  régi  ruháit,  fegyvereit,  s  a 
vezérek lekísérték a hegyről. Jókorjött Eső megajándékozta volna nagy halom arannyal, ezüsttel, de 
visszautasította

–  Nem mintha  a  számat  akarnám jártatni  –  mondta  –,  de  van  nekem otthon  meglehetősen 
kincsem, vagyonom. Elég lesz annyi, amennyi az útra kell hazáig, de ajándékodat nem fogadhatom 
el.

Azt már nem is mondjuk el, hogyan kísérte el Jókorjött Eső s a többi vezér a kikötőig, s hogyan 
tértek aztán vissza a várba. Azt beszélem el, hogy Jáde Egyszarvú, nekieredvén az útnak, tíz nap 
alatt meg is érkezett Tamingfuba. Alkonyodott már, mire megérkezett a városhoz, úgy, hogy nem is 
ment már be, hanem megszállt a városon kívül egy fogadóban. Másnap aztán, mihelyt megvirradt, 
elindult,  hogy  hazamenjen.  Alig  ment  azonban  egy  mérföldet,  amikor  egy  szakadt  fejkendős, 
rongyos ruhás ember került az útjába. A toprongyos fickó, hogy meglátta, nagy zokogással borult le 
előtte a földre. Jáde Egyszarvú felemelte, hát nem volt más, mint Pazar, az ő kedves embere.

– Mi történt veled? – kérdezte tőle elszörnyedve.

– Itt nem szólhatunk egymással! – felelte halkan Pazar. Jáde Egyszarvú félrehúzta egy fal mellé, 
s faggatni kezdte.

–  Amióta elmentél, gazda – kezdte Pazar –, nem telt bele fél hónap se, megjött Li Ku, s azt 
mondta  úrnőnknek:  „A gazda hűséget  fogadott  a  liangsani  Jókorjött  Esőnek,  elfogadta  náluk  a 
második vezérséget.” Mentek is rögtön a hatósághoz, feljelentést tenni. Egy úton jártak ők ketten 
már régen, rám meg haragudtak, hogy ellenkezem velük, így hát magukhoz ragadták a házat és a 
vagyont, engem pedig elüldöztek. De megmondták az egész rokonságnak meg az ismerősöknek is, 
hogy ha valamelyikük be találna fogadni engem, a fél vagyont is rászánják, hogy hatóság elé vigyék 
őket. Így aztán nem leltem nyugtot a városban sehol, koldulásra kellett adjam a fejemet, itt húztam 
meg magam a sikátorokban. Ha valóban beálltál a liangsaniak közé, gazdám, akkor hallgass rám, 
egyet se gondolkozz, hanem térj vissza hozzájuk azonnal! Csapdába lépsz, ha bemész a városba!

– Nem olyanféle az én asszonyom! – kiáltotta haraggal Jáde Egyszarvú. – Hagyj fel, fickó, ezzel 
az ocsmány beszéddel!

–  A fejed hátulján nincs szemed, gazdám – erősködött Pazar –, honnét is tudhattad volna? Te 
mindig csak a vitézkedéssel törődtél, a viadalokkal, a női szépséggel nem nagyon törődtél. Úrnőnk 
pedig tiltott szerelembe esett Li Kuval már rég, most pedig már össze is házasodtak! Ha hazamész, 
méreggel, gyilokkal ölnek el!

–  Öt  nemzedéke  lakik  családunk  az  Északi  Fővárosban  –  förmedt  éktelen  haraggal  Jáde 
Egyszarvú a szerencsétlen Pazarra –, tudja ezt mindenki! Hány feje lehet Li Kunak, hogy ilyesmit 



merészelne? Te főztél ki biztosan valami aljasságot, s most még bujtogatnál? Majd hazamegyek én 
magam, kitudom én a dolgot, nincs veled semmi közöm!

Pazar  zokogva  borult  a  földre,  s  megragadta  ura  ruháját.  Jáde  Egyszarvú  azonban  dühösen 
félrerúgta, s ment tovább, be a városba. A házához érve elképedve fogadta a háznép. Li Ku sietett 
fogadására, aztán leborult előtte.

– Pazar hol van? – volt a gazda első szava.

–  Ne  is  kérdezd,  gazda!  –  felelte  a  felügyelő.  –  Nehéz  azt  egy  szóval  elmondani!  Sokat 
sanyaroghattál az úton szélben, fagyban; pihend ki magad, aztán majd elmondom!

Nagy sírással jött elő az egyik szélvédő mögül Csia asszony is.

– Hát itt vagy te is? – mondta a férje. – De mi van Pazarral?

–  Ne is kérdezd, férjem! – felelte az asszony. – Nem lehet ezt csak úgy elmondani! Igen el 
lehetsz törődve az úttól, pihend ki magad, majd aztán beszélünk.

Jáde Egyszarvú most már gyanút fogott, s csak azért is tovább érdeklődött kedves embere felől.

– Válts ruhát, gazda – tért ki Li Ku megint a válasz elől –, tisztelegj őseid oltára előtt, aztán egyél 
valamit, akkor se lesz késő a beszélgetésre!

Rögtön ételt is hozatott, s kínálta vele Jáde Egyszarvút. Amint azonban az felemelte evőpálcáit, 
nagy riadalom támadt az első kapunál, a hátsó kapunál, s berontott a házba vagy két-háromszáz 
fogdmeg. Az elképedt Jáde Egyszarvút megragadták, megkötözték, s rugdosva, ütlegelve hurcolták 
a helytartó elé.

Liang Si-csie helytartó úr épp hivatalában volt. Széke mellett kétoldalt ott sorakoztak tigrisszívű, 
farkas kegyetlenségű fogdmegjei, vagy hetvenen-nyolcvanan. Jáde Egyszarvút elővezették, Li Ku s 
Csia asszony is térdre borult a helytartó széke előtt.

–  Te fickó! – rivallt a fogolyra Liang úr. – Te tulajdonképpen helybéli előkelő családból való 
volnál, hogy állhattál be a liangsani betyárok közé? Hogy foglalhattad el második vezéri széküket? 
Ráadásul  még  ide  is  elmerészkedsz,  Tamingfut  is  ki  akarnátok  fosztani?  Most,  hogy  foglyul 
ejtettünk, mit tudsz felhozni mentségedre?

–  Nagy  ostobaságomban,  nagyuram  –  vallotta  alázatosan  Jáde  Egyszarvú  –,  a  liangsani 
Cselcsillag, jövendőmondó képében, befurakodott házamba, s gonosz szavaival rászedvén jámbor 
szívemet, elcsalt magukhoz a liangsani várba, ahol ott is tartottak mostanáig, több mint két hónapon 
át.  Ma  végre  megszabadultam  tőlük,  s  hazatértem,  minden  gonosz  szándék  nélkül.  Kérem 
kegyelmességedet, ítéljen bölcsessége tükörével!

–  Hogy mersz ilyeneket mondani? – dörögte Liang úr. – Ha nem lenne közöttetek egyetértés, 
miért  maradtál  volna  Liangsanban  annyi  ideig?  Tulajdon  feleséged  s  Li  Ku  vádolt  be,  látod, 
hallgasd csak, hogy mit mondanak!

–  Ha már idekerültél, gazdánk – szólalt meg Li Ku –, jobb lesz, ha megvallod bűnödet. Elég 
bizonyíték odahaza a falon a lázadó vers, többet nem is kell hogy mondjak.

–  Nem akartam én ártani neked – zokogta Csia asszony de attól féltem, hogy engem is bajba 
keversz. Tudod, hogy mi a törvény: „Ha egy ember vétkezik, a család kilencedíziglen bűnhődik!”



Felkiáltott Jáde Egyszarvú ott térden álltában, hogy igaztalanul vádolják, de Li Ku megszólalt:

– Ne mondd, hogy igazságtalanság történik veled, gazdám. A hamisságot könnyű kiirtani, de az 
igazat nem lehet elemészteni. Valld csak meg bűnödet mihamar, magadat is sok bajtól mented meg 
vele.

– Hamisság nemigen juthat a törvény színe elé – mondta Csia asszony is –, az igazságot meg le 
nem verheted öklöddel se. Ha sikerült volna bajkeverő terved, én az életemmel fizettem volna érte. 
Légy könyörülettel saját bőröd, húsod iránt, mert a bot aztán nem ismer könyörületet! Valljál csak, 
mert különben még nagyobb büntetést kapsz!

Közben legyen mondva, Li Ku sorra megkente már a hatóság embereit pénzzel. Az egyik bíró, 
Csang nevezetű, így szólt hát a helytartóhoz:

– Megátalkodott, makacs bűnös ez! Verés nélkül nem akar vallani.

–  Igazat szólsz! – mondta Liang úr. – Üssétek! – kiáltotta a poroszlóknak. Azok meg a földre 
nyomták az összekötözött Jáde Egyszarvút, s szó nélkül irgalmatlanul megbotozták, de úgy, hogy 
bőre felrepedt, húsa kihasadt, friss vére kiömlött. Háromszor-négyszer is elalélt az ütlegelés alatt. 
Nem is állta már tovább a kegyetlen kínokat, felsóhajtott az égre:

– Valóban úgy rendelte a sors, hogy már igazságtalan halállal kell halnom! Kényszernek engedve 
elismerem a vádat!

Csang  bíró  ekkor  megírta  a  vádolólevelet,  a  bűnös  nyakába  rakatott  egy százfontos,  nehéz 
bűnösöknek való kalodát, s a tömlöcbe kísértette. Nem akadt a hivatalbéli emberek közül egy sem, 
aki nézni bírta volna ezt a szívfacsaró látványt. Belökték a tömlöc ajtaján, aztán a tömlöctartó elé 
vitték s letérdepeltették.

A börtön  ágykemencéjén  ott ült éppen a tömlöctartó. Ő volt egyben a hóhér is. Caj Fu volt a 
neve, odavalósi volt az Északi Fővárosba. Hatalmas ereje miatt azonban általában csak Vaskarúnak 
nevezgették. Mellette állott unokaöccse, az egyik porkoláb, Caj Csing, akit azonban, mivel mindig 
virágot viselt, a hopejiek szavajárása csak Egyszálvirágnak emlegetett. A hivatali jelvényül szolgáló 
tüzes-vizes bot volt a kezében, azzal állt bátyja oldalán.

– Vidd be ezt a rabot az egyik zárkába – mondta neki Vaskarú. – Én még hazamegyek, de majd 
jövök mindjárt.

Egyszálvirág elvitte magával Jáde Egyszarvút, Vaskarú pedig ment kifelé a tömlöcből. Amint a 
kapuhoz ért, hát látja, hogy éppen egy ember fordult be arrafelé, a kezében ételes fazék, s az arca 
csupa könny. Megismerte rögtön: Pazar volt.

– Mit keresel errefelé? – szólította meg.

Pazar térdre borult, s miközben hullottak könnyei, akár a gyöngyök, akkorák, mint a babszemek, 
megszólalt:

– Könyörülj rajtam, tömlöctartó bátyám! Gazdám, Jáde Egyszarvú, igaztalanul tömlöcbe került, 
de még annyi pénze sincsen hogy ételt hozasson magának! Összekoldultam egy fél fazék rizst itt a 
városban, neki viszem, hogy éhét csillapítsa vele. Hogyan lehetne, bátyám…

Be se tudta fejezni; elakadt a szava, s elterült a földön.

– Tudok a dologról – mondta Vaskarú. – Menj csak, vidd be neki.



Pazar nagy hálálkodva lépett be a tömlöc kapuján, Vaskarú pedig áthaladván a tartományi hídon, 
egyszer csak egy teamesterbe ütközött, aki hangos üdvözlő szóval állította meg:

–  Tömlöctartó  uram –  mondta  neki  izgatottan  –,  valaki  vár  a  teázómban  fent  az  emeleten, 
beszélni akar veled mindenképpen!

A tömlöctartó követte a teamestert fel az emeletre, hát nem más várt rá, mint Li Ku. Miután 
üdvözölték egymást, Vaskarú megszólalt:

– Miért keresel, felügyelő uram?

„Gaz a gaznak mind jó barát, egymást minek ámítanánk?” – kezdte a felügyelő. – Tudod te már 
jól az én dolgomat, felügyelő uram. Tiszta munkát kell ma este végezni, nyom nélkül! Ötven lat 
arany van csak, sajnos, nálam, silány hálám fejében: a hivatalbélieket magamra vállalom.

–  Ej! – nevette el magát Vaskarú. – Nem láttad még, mi van felvésve arra a  hivatali intelmek 
kövére? „A népet könnyen elnyomhatod, de a kék eget be nem csaphatod!” Azt hiszed, nem tudom, 
milyen aljasságokat műveltél? Beleültél a vagyonába, behálóztad a feleségét, s most ötven aranyat 
adnál nekem, hogy végezzek vele? Nincs énnékem semmi kedvem arra, hogy belekeveredjem ebbe 
az ügybe, ha majd egyszer megjön a császár vizsgálóbírója!

– Ha keveselled, tömlöctartó uram, megtoldom még ötvennel!

– Ej, felügyelő uram! – csóválta a fejét a tömlöctartó. – Levágnád a macska farkát, azzal etetnéd 
a macskát, ugye? Az Északi Főváros híres Lu tanácsos ura csak száz aranyat érne? Ha azt akarod,  
hogy végezzek vele, megmondom én kereken, adj ötszáz aranyat érte!

– Itt a pénz – vette elő Li Ku –, oda is adom, csak még ma éjjel végezd be a dolgot.

Vaskarú átvette a pénzt, ruhájába rejtette, aztán felállt:

–  Reggel  már jöhetsz is  a hullájáért  – mondta búcsúzásul.  Li Ku nagy hálálkodva,  vidáman 
távozott, a tömlöctartó pedig ment haza. Alig lépett be azonban a kapun, amikor valaki megemelte 
az ajtófüggönyt, s a nyomában belépett a házba: 

– Üdvözöllek, Caj tömlöctartó úr – szólalt meg.

A  tömlöctartó  végigmérte  az  idegent;  tökéletes  szép  szál  férfi  volt,  rendesen  öltözve. 
Varjútollfekete kerek gallér volt rajta, derekán ürüfaggyújáde-díszes öv, fácántollal hímzett föveg a 
fején,  a  lábán gyöngyös  lábravaló.  Az ember  beljebb lépett,  s  meghajolt  előtte.  Vaskarú sietve 
viszonozta az üdvözlést, aztán megkérdezte:

– Mi a neved, uram? Miért kerestél fel?

– Szeretnék veled odabent néhány szót váltani – mondta az ismeretlen.

Vaskarú betessékelte vendégszobájába, s hellyel kínálta. Miután leültek, megszólalt az idegen:

– Ne lepődj meg, tömlöctartó uram: Cangcsouból való vagyok, Henghaj kerületéből, Csaj Csin a 
nevem.  A nagy  Csou-ház  leszármazottja  vagyok,  közönségesen  úgy  ismernek  csak,  hogy  Kis 
Forgószél.  Kedvelvén  az  igazságot,  s  bőkezű  lévén  az  adakozásban,  barátságot  kötöttem  a 
birodalom sok jó vitézével, de szerencsétlenül vétekbe esvén, Liangsanba kerültem. Jókorjött Eső 
vezér parancsára jöttem el ide, hogy Lu tanácsos, a Jáde Egyszarvú sorsa felől tudakozódjam. Ki is 
tudta volna, hogy kapzsi hivatalnokok, gaz mandarinok, parázna felesége s házasságtörő cimborája 



egymással egyetértvén, tőrbe ejtik, s tömlöcbe juttatják? Egy szálon függ csak az élete, s ez a szál  
most a te kezedben van. Nem tartott vissza életem kockáztatása sem, hogy eljöjjek házadba, s tudtul 
adjam  neked:  ha  megmarad  az  élete,  Buddha  szeme  látja,  hogy  nem  feledkezünk  meg  nagy 
jótéteményedről! De ha csak egy fél rizsszemnyi hiba is esnék a dologban – emelte fel hangját ––,  
akkor  sereggel  jövünk a  város  alá,  s  nem nézvén,  ki  bölcs,  ki  balga,  ki  öreg,  ki  gyermek,  de 
lerontjuk falait, eltömjük árkait, s kiirtunk benne minden élőt! Hallottuk már régóta, milyen bajnoka 
vagy az igazságnak, mennyire hűséges jó vitéz, s mert még nem tisztelkedtünk ajándékkal előtted, 
van nálam ezer arany barátságunk silány jeleképpen. Ha pedig el akarsz fogatni, hozz csak kötelet, 
kötözz meg, esküszöm, a szemöldököm se rezzentem meg!

Vaskarút ezek hallatára a hideg verejték is kiverte félelmében, s jó ideig válaszolni sem tudott.

–  Végezd  munkádat,  jó  vitéz  –  állt  fel  Kis  Forgószél  –,  ne  kételkedj  bennem,  de  döntsél 
magadban.

– Távozz csak nyugodtan, vitéz bajnok – felelte végül Vaskarú –, magamra vállalom a dolgot.

–  Ha  már  megkaptam  igenlő  szavad  –  szólt  Kis  Forgószél  –,  hadd  viszonozzam  nagy 
kegyességedet. – Azzal kilépvén a kapun, kísérőjét szólította, átadta az ezer aranyat Vaskarúnak, 
majd üdvözlést mormogva eltávozott. A kísérője nem volt más, mint Bűvös Futár.

A tömlöctartó  töprenkedett,  tépelődött  jó  darabig magában,  aztán ment  vissza  a  tömlöcbe,  s 
elmondta az egész dolgot öccsének.

– Világéletedben gyors elhatározású ember voltál – álmélkodott Egyszálvirág –, mi nehézséget 
találsz hát ebben a kis semmi ügyben? Azt tartja a mondás: „Ha megölsz valakit, a vérét kell látnod,  
de hogyha megmentesz, végére kell járnod!” Ha már itt van ez az ezer arany, hát megkenjük vele az 
alsóbbakat, de a felsőbbeket is! Liang úr meg Csang bíró s a többiek mind csupa haszonleső, kapzsi 
népség!  Ha megvesztegetjük  őket,  biztosan  megkímélik  Jáde  Egyszarvú  életét,  legfeljebb talán 
száműzik valamerre.  Ha meg aztán megmenteni meg nem menthetjük,  hát ott  lesznek maguk a 
liangsani vitézek, mi a dolgunkat bevégeztük!

– Én is éppen ezt gondoltam, öcsém – szólt megkönnyebbülve bátyja. – Eredj, készíts jó helyet a 
rabnak, lásd el ezután mindig étellel, itallal, s szolgálj neki hírekkel.

Vaskarú  s  Egyszálvirág  ilyeténképpen  megtanácskozván  a  dolgot,  titkon  meg  is  vásároltak 
mindenkit  a  rengeteg  pénzen,  a  dolgot  elsimították.  Másnap azonban Li  Ku,  látván,  hogy nem 
történik semmi, elment Vaskarú házához, hogy megsürgesse.

–  Én  már  végeztem volna  vele  éppen  –  felelte  vissza  a  tömlöctartó  –,  de  a  kormányzó  úr 
őkegyelmessége nem hajlott rá, hanem külön megparancsolta, hogy hagyjuk meg az életét. Eredj 
magad, s próbáld rávenni, hogy szóljon, adjon parancsot, akkor nem lesz benne semmi nehézség.

Persze Li Ku megint el is küldte az embereit, hogy vigyenek pénzt a kormányzónak.

–  Ez a tömlöctartó dolga! –morgott bosszúsan Liang úr, amikor a pénzzel megjelentek nála, s 
elmondták a kívánságot. – Talán bizony én magam öljem meg? Várjatok egy-két napot, majd végez 
ő vele.

Közben persze húzta-halasztotta a dolgot. Csang bíró is, hogy pénzt kapott, csak késleltette az 
ügyet a határnapig, Vaskarú meg, kezében lévén a dolog, sürgette, hogy intézze el mihamarabb. 
Végül is Csang bíró Liang úr elé járult az üggyel.

– Hogy döntöttél az ügyben? – kérdezte a kormányzó.



–  Úgy vélem – felelte a bíró –, hogy noha Lu Csün-ji bevádoltatott, komoly bizonyíték nem 
mutattatott  fel.  Mert ámbátor Liangsanban tartózkodott  volt hosszasan, ez legfeljebb bűnre vivő 
indítéknak vélelmezhető, igazi vétségnek aligha. Az lenne csak a megfelelő, ha negyven botütést 
kapna, s száműzettetnék háromezer mérföldnyire. Mi kegyelmességed vélekedése?

– Felettébb bölcsen ítéltél, bíró uram – bólintott kegyesen Liang úr –, én is így vélekszem.

Szólították  is  Vaskarút,  hogy  hozza, elő  a  tömlöcből  Jáde  Egyszarvút.  Ott  a  törvénylátó-
csarnokban aztán levették nyakából a kalodát, felolvasták az ítéletet, ráverték a negyven botot, egy 
húszfontos vaslemez kalodát kapott a nyakába. Utána közrefogta két poroszló, Tung Csao és Hszie 
Pa, hogy elkísérjék száműzetése helyére, Samen szigetére.

Tung Csao és Hszie Pa eredetileg Kajfengfuban, a Keleti Fővárosban voltak fogdmegek. Ők 
kísérték annak idején Párduckoponyát cangcsoui száműzetésébe, s mivel az úton, a parancs szerint, 
láb alól el tenni nem tudták, hazaérkezvén, Kao marsall megbélyegeztette és száműzette őket az 
Északi Fővárosba. Liang úr, látván ügyességüket, őrszolgálatot bízott rájuk. Most is meghagyta, 
hogy ők kísérjék Jáde Egyszarvút.

Tung Csao s Hszie Pa, átvevén a hivatalos írásokat, közrevették foglyukat, s elvitték magukkal 
hivatalukba.  Ott  először  is  becsukták  az  őrizetes  szobába,  aztán  hazament  mindegyikük,  hogy 
összeszedje holmiját az útra. Li Ku persze, amint a dolgot megtudta, igen elkeseredett, s rögtön 
szalajtotta egy emberét, hogy hívja meg a két poroszlót egy alkalmas helyre, mert beszéde volna 
velük. Az egyik kocsmában össze is ültek; Li Ku megkínálta őket étellel, itallal, aztán, mikor már a 
harmadik poháron túl voltak, elkezdte:

–  Nem  akarlak  félrevezetni  benneteket:  Jáde  Egyszarvú  nekem  halálos  ellenségem.  Most 
száműzték Samen szigetére: az út messze odáig, neki egy garasa sincs, ti csak a magatok pénzét 
költenétek. A visszajövetel is, még ha leggyorsabban jöttök, három-négy hónapba telik. Sokat nem 
hoztam nektek, csak két nagy ezüstöt… foglalóba! Nem is kellene messzire mennetek, csak egypár 
mérföldre, ott aztán, valami alkalmas helyen, végezhetnétek vele. Az arcáról vágjátok ki a bélyeget, 
s hozzátok el nekem bizonyságul. Ha ezt meghozzátok, ötven-ötven aranyat kap mindegyikőtök. 
Aztán jelentést írtok a dologról, a hivatalban a többit magamra vállalom.

Egymásra  pislantott  a  két  poroszló,  s  sokáig  hümmögtek,  haboztak.  A két  nagy ezüst  láttán 
azonban persze hogy felkélt bennük a kapzsiság.

– Attól tartok, nem fog ez menni – szólalt meg habozva Tung Csao.

– Bátyám – kezdte puhítani Hszie Pa –, ez a Li úr derék egy ember! Szolgálatára leszünk neki 
ezzel a dologgal, aztán, ha valami baj esnék, majd ő gondol még ránk!

–  Nem vagyok  hálátlan  ember  –  biztosította  őket  Li  Ku.  –  Megjutalmazlak  szépen  mind  a 
kettőtöket!

Eltette  az  ezüstöket  a  két  poroszló,  s  hazamenvén,  összeszedték  úti  holmijukat,  majd  útnak 
indultak foglyukkal még az éjjel.

– Most botoztak meg éppen – kérlelte őket Jáde Egyszarvú – sajog még a verés helye nagyon! 
Engedjétek, hogy csak reggel induljunk!

– Te csak fogd be a csőröd! – förmedt rá Hszie Pa. – Ha fel találod izgatni öregapádat, kiverem 
belőled  azt  a  nyamvadt  lelkedet!  Samen  szigete  több  mint  hatezer  mérföldre  van  innét,  még 
rengetegbe kerül nekünk az út! Neked meg egy garasod sincs, mit rendelkezel velünk?



– Igaztalanul ítéltek el engem – panaszolta Jáde Egyszarvú –, legyetek könyörülettel hozzám!

– Hej, ti gazdag urak! – gúnyolódott vele Tung Csao. – Csak henyéltek mindig, egy tollat nem 
tennétek  odább! De meg is  látja  ezt  az  ég  szeme,  s  megkapjátok  érte  a  magatokét!  No de ne 
haragudj ránk, majd segítünk mi rajtad szépecskén!

Jáde Egyszarvú türelmesen magába nyelte  panaszát,  s  ment  velük az úton.  Kiérvén a  keleti 
kapun, a két poroszló a batyuját, esernyőjét mind a fogoly kalodájára akasztotta, aztán úgy mentek 
tovább,  folytonos  szitkozódás,  gúnyolódás  közben.  Sötétedett  már,  s  vagy  tizennégy-tizenöt 
mérföldet  mehettek,  amikor  egy  kis  helységbe  értek.  Kerestek  maguknak  egy  fogadót,  ott 
megszálltak. A fogadós embere bevezette őket az egyik hátsó szobába, ott letették batyuikat.

– Nem elég baj az nekünk, hogy poroszlók vagyunk – kezdte rá Hszie Pa –, még mi szolgáljuk ki 
a fegyencet? Eredj s rakj tüzet, ha enni akarsz, gyorsan!

Jáde Egyszarvú mit tehetett mást, szegény; ment, nyakában a kalodával, a konyhába, megkérte a 
fogadóst, adjon egy kis tűzifát meg szalmát a tűzrakáshoz. A fogadós megmosta neki a rizst, az 
edényeket is megtisztította, de a rab, gazdag úr lévén, nemigen értett az effélékhez. A fa is vizes 
volt, nem akart lángra kapni, hanem elaludt. Amikor meg fújni kezdte teljes erővel, tele lett a szeme 
hamuval, füsttel. Tung Csao keményen leszidta ügyetlenségéért. Mikor aztán készen lett a rizs, a két 
poroszló telerakta vele az evőcsészéjét; Jáde Egyszarvú még kérni se mert belőle. Azok megették a 
magukét,  a  maradék  hideg  kását,  löttyöt  lökték  oda  neki,  persze  szakadatlan  szitkozódások 
közepette. Vacsora végeztével megparancsolták, hogy melegítsen lábmosó vizet. Jáde Egyszarvú 
csak akkor mert leülni, amikor már felforrt a víz. Tung Csao s Hszie Pa megmosták lábukat, aztán 
odahoztak eléje álnokul egy nagy tál gőzölgő forró vizet, hogy ő is mossa meg a lábát. Alig vetette  
le azonban Jáde Egyszarvú a szalmapapucsát, amikor Hszie Pa megragadta két lábát, s belenyomta 
a fövő vízbe. Kibírhatatlan fájdalmat érzett szegény.

– Én itt kiszolgállak téged – förmedt rá Hszie Pa, válaszul jajveszékelésére –, s te még fintorogsz 
hozzá?

A poroszlók leheveredtek az ágykemencére aludni. Előzőleg azonban foglyukat egy vasdróttal az 
ajtó mögé kötözték. Mikor a negyedik őrséget kiáltották, felkeltek, reggelit kértek a fogadóstól, s 
miután teleették magukat, felkapták batyuikat s elindultak. Jáde Egyszarvú végignézett lábain: tele 
voltak égő vízhólyaggal, úgy, hogy megállni sem tudott. Őszi idő is volt, csúszott az út erősen. Jáde 
Egyszarvú  minden  lépésnél  elvágódott.  Hszie  Pa  a  botjával  verte  oldalba,  hogy  haladásra 
ösztökélje, Tung Csao meg nagy alamuszin úgy tett, mintha segíteni akarna neki a járásban.

Így haladt szegény előre, keservesen, tehetetlen haraggal szívében.

Vagy tíz mérföldnyire a fogadótól egy erdőbe értek.

–  Menni se bírok – panaszkodott Jáde Egyszarvú –, könyörüljetek hát rajtam, pihenjünk egy 
kicsit!

A két poroszló bement vele az erdőbe. Keleten alig világosodott még, nem járt az úton senki.

– Igen korán keltünk ma – szólalt meg Hszie Pa – el is törődtünk az útban. Be kéne menni ide az 
erdőbe aludni egyet, de attól félek, megszöksz!

– Még ha szárnyam nőne sóhajtozott a rab –, akkor se repülnék el!

–  Csak  ne  magyarázz  –  morgott  Hszie  Pa  –,  majd  mindjárt  megkötözlek!  –  Le  is  oldotta 
derekáról kenderkötelét, s a rabot először derekánál fogva kötötte oda egy fenyőfához, aztán a lábait 



is megbéklyózta.

– Bátyám – szólt aztán társához –, állj ki az erdőszélre, s köhögj, ha jön valaki.

– Csak aztán gyorsan csináld – aggódott Tung Csao.

– Menj csak nyugodtan, s állj őrt – nyugtatta meg a másik gazfickó, azzal felragadta fütykösét, s 
így szólt a védtelen fogolyhoz: –Ne haragudj ránk. A felügyelőd, Li Ku, hagyta meg nekünk, hogy 
az úton végezzünk veled. Úgyis meghaltál volna Samen szigetén, nem jobb hát most, hamarabb? Ne 
tégy panaszt ránk, ha az alvilág hatóságai elé érsz: jövő ilyenkor megüljük a halálod évfordulóját!

Jáde Egyszarvú szeméből záporozott a könny: lehajtotta fejét, úgy várta a halált.

Hszie Pa két marokra fogta fütykösét, s nekihuzakodva lecsapott vele a rab fejére. Az őrtálló 
Tung Csao csak egy zuhanást hallott, s azt hívén, hogy a dolog elvégeztetett, sietett vissza. Jáde 
Egyszarvút azonban még most is úgy találta a fához kötözve; Hszie Pa ott hevert elterülve a földön,  
mellette a botja.

– Hát ez furcsa! – álmélkodott Tung Csao. – A nagy erőlködésben, igyekezetben talán csak nem 
ütöttél mellé? – s társához ugrott, hogy felsegítse, de biz az meg se mozdult. Akkor vette észre, 
hogy Hszie Pa száján vér buggyan ki, szívéből pedig egy három-négy hüvelykes kis nyílvessző 
vége meredez. Már-már felkiáltott rémületében, amikor az egyik fa tetején egy embert pillantott 
meg.

–  Nesze! – hallotta még az ember kiáltását,  s  a következő pillanatban a nyakába vágódott  a 
második nyíl, úgy, hogy két lába a levegőbe lendült, s ő is elterült a földön.

Az  ember  lemászott  a  fáról,  késével  elvagdalta  a  rab  kötelékeit,  aztán  átölelte,  s  hangosan 
elzokogta magát. Jáde Egyszarvú ránézett: Pazar volt az, hű embere.

– Pazar! –kiáltotta hitetlenkedve. – A lelkem találkozik-e veled, vagy magam?

– Amióta elindultatok a városból – kezdte Pazar, kissé lecsillapodva azóta követtelek benneteket, 
s csakugyan, a két gazfickó itt akart végezni veled az erdőben. De most nyilaim végeztek velük! Mit 
tegyünk, gazdám?

– Megmentetted az életemet – sóhajtotta Jáde Egyszarvú –, de megölted a két porkolábot, s ezzel 
csak bűneimet tetézted! Hová meneküljünk?

– Jókorjött Eső hajtott téged ebbe a nyomorúságba – pattant fel hű társa. – Hová mennénk hát, ha 
nem Liangsanba?

– El vagyok még gyötörve a veréstől – mondta csüggedten a megmenekült rab –, lejött a bőr a 
lábamról; nem tudok menni egy tapodtat sem!

– Nem késlekedhetünk! – kiáltott fel Pazar. – Majd a hátamra veszlek! – Azzal félrerugdalta a két 
holttestet, vállára kapta íját, övébe szúrta kését, az egyiknek fütykösét is magához vette, s hátára 
emelvén gazdáját,  elindult  vele  egyenest  keletnek.  Alig  ment  azonban vele  vagy tíz  mérföldet, 
amikor már ő is úgy érezte, hogy nem bírja tovább. Szerencsére éppen egy kis fogadóhoz értek;  
bevitte  hát  oda  Jáde  Egyszarvút,  s  ettek  valamit.  Úgy  határoztak,  hogy  egy  kis  időre  ott  is 
maradnak.

Közben azonban a jövő-menő utasok felfedezték az erdőben a két poroszló tetemét, s szaladtak is 
a közeli falu bírájához, jelenteni az esetet. Az persze rögtön embert küldött a hírrel Tamingfuba. 



Rögvest ki is jött a hatóság halotti szemlére, s megállapították, hogy Tung Csao s Hszie Pa lelte ott 
halálát. Liang úr, mikor ezt megtudta, azonnal kiküldte fogdmegjeit, hogy vizsgálják ki az ügyet, s 
mihamar kerítsék kézre a gyilkost.

–  Számszeríjból lőtték ki a nyilat – állapították meg a fogdmegek, a holtakat vizsgálgatva. – 
Biztosan Pazar tette! Gyerünk utána! – Azzal neki is indult vagy száz-kétszáz fogdmeg szerte a 
vidéknek, kiragasztották mindenütt a körözőlevelet,  leírták benne kettejük formáját, ábrázatját,  s 
meghagyták keményen, hogy ahol feltalálják, rögtön fogják el őket.

Jáde Egyszarvú közben a fogadóban lassan kiheverte már a botozást, de járni még nem tudott. 
Mit tehettek mást, maradniuk kellett még. A fogadós pedig meghallotta a gyilkosság dolgát, hiszen 
mindenki arról beszélt, aztán meg látta, is, hogy hasonlítanak a leíráshoz. Gyanút fogott hát, s ment 
a falu bírájához:

– Van két ember a fogadómban – jelentette –, nem tudom, honnét jöttek, hová tartanak; csak nem 
azok?

A bíró persze rögtön tovább adta a hírt a fogdmegeknek. Pazar közben, nem lévén mit enniük, 
fogta számszeríját, s kiment a környékre, hogy majd lő egypár madarat ebédre. Éppen hazatérőben 
volt,  amikor  a  falú  felől  nagy kiáltozást  hallott.  Meglapult  az  erdő fái  közt,  s  onnét  nézte,  mi 
történik:  hát  látja,  hogy  vagy  száz-kétszáz  fogdmeg  lándzsásan,  kardosan  viszi  egy  szekéren 
gazdáját megkötözve. Már-már nekik rohant volna, hogy kiszabadítsa,  de ráeszmélt,  hogy nincs 
nála fegyver, így hát csak feljajdult kétségbeesetten.

„El  kell  mennem Liangsanba – tökélte  el  magában –,  hogy elhívjam Jókorjött  Esőt  gazdám 
megmentésére, különben vége az életének!”

Nekivágott az útnak. Ment egészen éjfélig, de igen megéhezett, s nem volt nála egy garas sem. 
Egy domb tetejére érkezvén, bebújt ott a bozótosba a fák közé, s aludt reggelig. Igen-igen el volt 
már keseredve, amikor az egyik fa tetejéről szarka csörgése ütötte meg a fülét.

„Ha meg tudnám lőni – éledt fel benne a remény –, szerzek hozzá a faluban egy kis forró vizet, 
hogy megfőzzem. Legalább elverem vele az éhemet.”

Elindult hát a hang irányában, s felemelt fejjel vizsgálódott. A madár épp őelőtte zajongott egy 
ágon. Nesztelenül elővette számszeríját, s magában jelet kérvén az égtől, így fohászkodott:

– Csak ez az egy nyilam van már! Ha meg tudom menteni gazdám életét, akkor találjon a nyilam 
célba, s essék le a szarka a fáról, de ha uram sorsa bevégeztetett, akkor a madár elszáll lövésemre.

Rátette a vesszőt a kilövő vályúra, s ezt suttogta:

– Találj célba, ne csalj meg!

Elpattant a húr, s farkán találta a nyíl a szarkát, de az a nyíllal együtt elrepült. Pazar rohant utána. 
A domb alá érve azonban nem látta már sehol a madarat, hanem két embert pillantott meg. Éppen 
feléje tartottak.  Az elöl jövőnek disznóormányformába csavart  fejkendő volt  a fején, a nyakába 
hátul két aranybetétes ezüstkarika lógott, illatos fekete selyemköntöst viselt,  amelyet aranyos öv 
szorított a derekán. Félszárig érő puha, avatott harisnya s vászoncipő volt a lábán, s egy hatalmas 
bunkó a kezében. A mögötte jövőnek fehér, porvédő fanjangi kalap volt a fejébe nyomva, áttört, 
teabarna  ujjas  köntös  rajta,  a  derekáról  veres  útitarisznya  lógott.  Vastag  nyersbőr  lábbelijével 
ugyancsak  rúgta  a  port,  amint  hátán  batyujával,  kurta  buzogányával,  övében  karddal,  társa 
nyomában lépkedett. Olyan gyorsan haladtak, hogy szinte beleütköztek. Pazar megfordult utánuk és 
elgondolkozott:



„Nincs egy garasom se – ötlött  az  eszébe.  – Mi lenne,  ha leütném ezt  a kettőt,  elvenném a 
holmijukat, s azzal állítanék be Liangsanba?”

Vállára kapta fegyverét, s utánuk eredt. Azok leszegzett fejjel csak rohantak. Pazar beérte őket, s 
a hátulsónak akkorát vágott öklével a tarkójára, hogy menten elvágódott: Már éppen a másiknak 
ment volna neki,  mikor az felkapta bunkóját,  s akkorát vágott  vele Pazar bal lábára,  hogy ő is 
elterült. Erre a másik is feltápászkodott, s előrántva kardját ráugrott a földön fekvő támadóra, hogy 
kettőbe hasítsa.

– Derék vitéz! – kiáltott fel Pazar. – Én azt se bánom, ha meghalok, de könyörülj rajtam, mert 
akkor nem lesz, aki megviszi a hírt!

Megállt a kard az ismeretlen kezében. Felrántotta Pazart a földről s megkérdezte:

– Micsoda hírt viszel, te fickó?

– Mit kérdezed? Mire való ez? – vágta vissza Pazar feltámadó daccal.

Az elöl menő megragadta Pazar kezét s felrántotta. Csuklójánál kivillant az ékes tetoválás.

– Csak nem Jen Csing vagy, más néven Pazar, Lu tanácsos úr embere? – kérdezte gyorsan tőle.

„Halál  vár  már  rám így is,  úgy is  –  gondolta  magában elszántan  Pazar  –,  ha megmondom, 
elfognak, s legalább együtt halok meg a gazdámmal!”

– Az vagyok bizony! – vallotta meg aztán.

– Már majdhogynem végeztünk veled – mérte végig a két idegen. – Hát te vagy az? Nem ismersz 
minket? Liangsani vezérek vagyunk, Beteg Vitéz s Halálmegvető!

–  Bátyánk  parancsára  éppen  Tamingfuba  tartunk  –  mondta  aztán  Beteg  Vitéz  –,  hogy 
tudakozódjunk gazdád sorsa után. Jön utánunk Cselcsillag is Bűvös Futárral, várják már a hírt!

Pazar gyorsan elmondotta kettőjüknek, mi történt gazdájával.

–  Ha már így esett –. gondolkozott el Beteg Vitéz –, akkor legjobb lesz, ha én visszamegyek 
veled a várba jelenteni a dolgot, mást nem tehetünk. Te meg – fordult Halálmegvetőhöz – eredj el 
Tamingfuba, s tudd ki, mi történt vele azóta, aztán gyere haza a hírrel.

–  Ez  lesz  a  legjobb  –  egyezett  bele  Halálmegvető  is.  Lepényt,  szárított  húst  vettek  elő, 
megkínálták  vele  Pazart,  aztán  Halálmegvető  átadta  a  batyuját  neki,  s  elváltak  egymástól. 
Megérkezvén  Liangsanba,  Jókorjött  Eső  előtt  Pazar  újból  elmondta  apróra,  mi  történt.  Nagyon 
megdöbbent a vezér, s nyomban tanácsba hívta a vezéreket, hogy valami jó tervet eszeljenek ki a 
fogoly megmentésére.

Közben  pedig  Halálmegvető,  nem  vivén  magával  egyebet,  mint  a  testi  ruháját,  csakhamar 
megérkezett az Északi Fővároshoz. Mivel azonban közben már beesteledett, a városba bejutni nem 
tudott, és így a falakon kívül szállt meg éjszakára. Másnap reggel evett valamit, s már ment is be a  
városba. Feltűnt neki, hogy mindenfelé igen sóhajtozva járnak-kelnek az emberek, felettébb bánatos 
arccal. Balsejtelem fogta el, s a vásártérre érve, faggatni kezdte az árusokat, hogy mi történt.

– Hát nem tudod, idegen? – mondta neki egy öregember. – Van nálunk itt a városban egy gazdag 
úr, Lu tanácsos; azt először elrabolták a liangsani rablók, de amikor tőlük megmenekült, akkor meg 
igazságtalanul elítélték, s száműzték Samen szigetére. Igen ám, de nem tudni, hogyan, hogyan nem, 



útközben megölték a két kísérő poroszlót, ő meg megszökött. A minap aztán megfogták, s ma délidő 
után háromnegyeddel fejét veszik majd a keresztútnál. Eridj csak, s nézd meg!

Halálmegvető úgy érezte magát, mintha jeges vízbe bukott volna fejestül. Rohant a keresztúthoz. 
Ott egy kocsmára bukkant. Bement hát, felment az emeletre, s leült az egyik utca felőli szobában.

– Vár még valakit uraságod – kérdezte a borosfiú –, vagy pedig egyedül szándékozik iddogálni?

–  Hozz csak egy nagy csésze bort,  egy nagy darab pecsenyét – meredt rá dühösen –, de ne 
fecsegj annyit!

A borosfiú  megrökönyödve  sietett  el,  s  hozta  csakhamar  a  húst  meg  a  bort.  Halálmegvető 
nekilátott. Nem sokáig üldögélt azonban, amikor nagy zsibongás hallatszott fel az utcáról. Odament 
az ablakhoz s kinézett, hát már csukták be a házak kapuit. Jött fel a borosfiú is lihegve:

–  Lerészegedtél, vendég uram? – kérdezte megütközve. – Kivégzés lesz odalent! Fizess csak 
gyorsan, s eredj innét!

–  Félek én a nyavalyától! – fakadt ki Halálmegvető. – De te szaladj innét gyorsan, különben 
megraklak!

Nem mert a borosfiú mukkanni se, elkotródott. Nem sok idő múlva gongok, dobok dördültek 
meg  messzehangzóan  az  utcán.  Halálmegvető  lenézett  az  ablakból.  A  keresztútnál  már 
előkészítették  a  vesztőhelyet.  Tíz-egynéhány  kardos,  buzogányos  hóhérlegény  elővonszolta  a 
megkötözött Jáde Egyszarvút s letérdepeltették. Vaskarú fogta fejezőpallosát, Egyszálvirág meg a 
kaloda zárát nyitotta, s így szóltak az elítélthez:

– Figyelj jól ránk, tanácsos uram. Nem mintha mi ketten nem akartunk volna megmenteni téged, 
de félresikerült a dolog. Itt szemben, az Öt Isten Templomában már előkészítettem számodra lelked 
nyughelyét, foglald majd el ott helyedet.

–  Délidő  után  háromnegyed!  –  kiáltotta  egy hang  a  tömeg  közül.  Levették  a  kalodát  Jáde 
Egyszarvú nyakából.  Egyszálvirág megfogta a fejét,  Vaskarú kezébe ragadta a pallost.  Egy bíró 
harsány hangon felolvasta az elítélt bűnlajstromát. Felmorajlott a tömeg, majd halálos csend támadt. 
Halálmegvető kezébe kapta kardját, s harsány hangon elkiáltotta magát:

– Itt vannak a liangsani rablók egész seregükkel!

Vaskarú s Egyszálvirág odahagyván áldozatukat, futásnak eredtek, Halálmegvető pedig leugrott 
az ablakból a vesztőhely közepébe, s jó acélkardjával vágni kezdte az embereket, ahol érte, mintha 
tököt vagy zöldséget aprítana. Aki nem futott el, mind ott maradt; csakhamar vagy tíz holttetem 
borította a földet. Akkor kézen ragadta Jáde Egyszarvút, s rohanni kezdett vele dél felé, kardjával 
vagdalkozva közben.

Halálmegvető azonban nem volt ismerős az Északi Fővárosban, szegény Jáde Egyszarvú meg 
annyira elkábult a rá várt végzettől s a hirtelen meglepetéstől, hogy menni se bírt. Liang úr pedig, 
mihelyt hírét vette a történteknek, meglepetéséből felocsúdva, azonnal elrendelte katonáinak, hogy 
zárassák be a város kapuit, aztán fogdmegjeit elindította a menekülők nyomába. Hej, hősök, derék 
vitézek! Hogy juttok ki a magas falak rengetegéből? Így van ez:

Föld mélyébe bebúnának, de nincs foguk, karmuk,
Felszállnának a kék égbe, de nincs hozzá szárnyuk.

Hogy aztán  Jáde  Egyszarvú  s  Halálmegvető  hogyan  szabadultak,  azt  majd  más  alkalommal 



halljátok meg.



A HATVANKETTEDIK FEJEZET

amelyben Jókorjött Eső haddal támadja meg
az Északi Fővárost,

Nagykardú azonban Liangsan elfoglalását tanácsolja

Ott tartottunk, hogy Halálmegvető s Jáde Egyszarvú, elmenekülvén a vesztőhelyről, nem tudták, 
merre  fussanak,  négyfelől  pedig  körülfogták  őket  a  fogdmegek,  horgas  kötelekkel  foglyul  is 
ejtették. Nem tudtak szegények magukban ellenállni a túlerőnek, fogságba estek. Kísérték is rögtön 
őket Liang úr elé, jelentvén, hogy hozzák már a vesztőhelyet megrohanó rablót. Mikor azonban 
odakísérték őket, Halálmegvető dühtől kikerekedett szemmel ordította a kormányzó képébe:

–  Hej, te országrontó, népnyomó lator, te aljasok aljának legalja, halld meg bátyám parancsát! 
Haddal  jő  városod ellen,  a  földdel  teszi  egyenlővé,  téged  pedig  három darabba  vágat!  Engem 
küldött előre, hogy tudassam ezt veletek! – s így szidta, káromolta tovább, elmondta mindennek, 
úgy, hogy hűlt képpel hallgatta mindenki ott a csarnokban. Liang úr maga is habozott jó ideig, hogy 
most már mitévő legyen; a végén is kalodát rakatott mindkettőjük nyakába, s tömlöcbe vetette őket.  
Vaskarúnak  pedig  megparancsolta,  hogy  szigorúan  ügyeljen  rájuk,  nehogy  valami  hiba  essék. 
Ismerte  azonban  Vaskarú  már  a  liangsani  jó  vitézeket!  Egy  zárkába  tette  hát  őket,  s  borral, 
pecsenyével traktálta mindennap, úgy, hogy nemcsak semmi sanyarúságot nem szenvedtek, hanem 
jól össze is szedték magukat.

Liang úr ezenközben hívatta a tartomány mandarinját,  Vang helytartót, hogy vegye számba a 
halottakat, sebesülteket. Hetven-nyolcvan ember halt meg, azoknak a számát meg, akik a fejükre 
kaptak  egyet,  vagy  lábukat  törték,  tudni  se  lehetett.  Felápolásukra  Liang  úr  pénzt  adott  a 
közpénzekből, a halottakat pedig illendően eltemettette. Másnap azonban jelentették ám a város 
több helyéről, de a külvárosokból is:

–  Kiáltványokat  találtunk  több  helyen  a  liangsaniaktól!  Nem  merjük  eltagadni  előtted, 
kormányzó uram, íme, itt vannak! Elolvasta Liang úr a kiáltványt, hát halálos rémület fogta el, de 
akkora, hogy lelke majd elszállt testéből, mert ez volt a kiáltványban:

 

ÉN,  A  LIANGSANI  SZUNG  CSIANG,  IGAZSÁG  BAJNOKA,  ADOM  ALÁBBI 
PARANCSOMAT  TAMINGFU  MANDARINJAINAK  ÉS  TISZTVISELŐINEK.  LU  CSÜN-JI 
TANÁCSOS,  A  JÁDE  EGYSZARVÚ,  A  LEGDEREKABB  VITÉZ  AZ  ÉG  ALATT.  ÉN 
MEGHÍVTAM ŐT VÁRAMBA, HOGY EGYÜTT TÖLTSÜK BE AZ ÉG RENDELÉSÉT, HOGY 
MERÉSZELTETEK  GYALÁZATOS,  ALJAS  MÓDON  ÁRTATLAN  ÉLETÉRE  TÖRNI? 
PARANCSOT  ADTAM  SI  HSZIUNAK,  A  HALÁLMEGVETŐNEK,  HOGY  ELŐTTEM 
MENVÉN, SZOLGÁLJON NEKEM JELENTÉSSEL ARRÓL, MIT MŰVELTETEK VELE: TI 
ŐT ELFOGTÁTOK, BÖRTÖNBE VETETTÉTEK. KÍMÉLJÉTEK MEG A KÉT VITÉZ ÉLETÉT, 
ADJÁTOK KI NEKEM A PARÁZNA ASSZONYT S HÁZASSÁGTÖRŐ TÁRSÁT, TÖBBET 
TŐLETEK NEM KÖVETELEK. HA AZONBAN KÁRT TENNÉTEK BÁRMELYIKŐJÜKBEN, 
HA  ŐKET  ELEMÉSZTENÉTEK,  AKKOR  VÁRUNKBÓL  KISZÁLLVÁN,  HADDAL 
VONULUNK ELLENETEK,  HOGY BOSSZÚNKAT MEGÁLLJUK.  HA PEDIG RETTENTŐ 
SEREGEM MEGÉRKEZIK VÁROSOTOKBA, OTT KŐ KÖVÖN NEM MARAD! KIIRTJUK 
AZ  ÁRULÓKAT  S  A  GAZOKAT,  ELPUSZTÍTJUK  AZ  OSTOBASÁGUKBAN 
MEGÁTALKODOTTAKAT;  TÁMOGATNI  FOG  EBBEN  MINKET  AZ  ÉG  S  A  FÖLD, 
OLTALMUKBA FOGADNAK AZ ÖSSZES ISTENEK! NEVETŐ VIDÁMSÁGGAL JÖVÜNK 
MAJD HOZZÁTOK, S GYŐZELMI DOBSZÓVAL TÉRÜNK HAZA. A TISZTES FÉRFIAK S A 
TISZTA ASSZONYOK, A KEGYES FIAK S AZ ENGEDELMES UNOKÁK, A DERÉK, IGAZ 



NÉPEK,  A TISZTA,  BECSÜLETES HIVATALNOKOK AZONBAN SEMMITŐL SEM KELL 
HOGY  RETTEGJENEK,  HANEM  FOLYTASSA  NYUGODTAN  MINDEGYIK  A  MAGA 
MUNKÁLKODÁSÁT. SZOLGÁLJON EZ TUDOMÁSUL MINDNYÁJATOKNAK!

Liang úr elolvasván a kiáltványt, hívatta rögtön Vang mandarint, hogy tanácskozzék vele.

– Hát most mit tegyünk? – mutatta neki a kiáltványt.

Gyáva fickó volt ám Vang mandarin, ezért, megtudván, hogy Miről van szó, így válaszolt:

–  Jó néhányszor próbálták már a császári seregek elpusztítani a liangsaniak bandáját, de még 
egyszer  se  tudták;  hogy tudnánk  akkor  mi  szembeszállni  velük  kevéske  erőnkkel?  Ha egyszer 
idejönnek seregükkel ezek a halálraszánt fickók, akkor csak meg ne késsen a császár segítsége, mert 
akkor már késő lesz a bánat! Az én együgyű vélekedésem szerint hagyjuk meg ennek a kettőnek az 
életét, de az udvarnak rögtön jelentsük a dolgot. Másodsorra meg tudatni kellene Caj kancellár úr 
őkegyelmességével is. Harmadsorra pedig azon mód vezényeljük ki katonaságunkat a város elé, 
hogy verjenek ott tábort az ellenség feltartóztatására. Így meg tudnánk őrizni Tamingfu városát, 
meg tudnánk kímélni a hadsereget s a népet a pusztulástól. Ha azonban kivégeztetnénk ezt a kettőt, 
attól tartok, nemcsak ezek a rablók támadnának rá városunkra, hanem az udvar is megharagudnék, 
sőt,  a  dolog  nagy félelmet  s  megütközést  keltene  a  nép  között  is,  úgy,  hogy még  zavargás  is 
támadhatna belőle, az pedig semmiképp se volna jó.

– Igen, így lesz a legjobb – bólintott a kormányzó, aztán hívatta is a tömlöctartót:

– Ez a két lator nem akárki ám! – mondta neki. – Ha nagyon keményen bánsz velük, félő, hogy 
elpusztulnak;  de  ha  meg  túl  szabadjára  engeded  őket,  a  végén  még  megszöknek.  Ti  ketten  az 
öcséddel  erősen  ügyeljetek  rájuk éjjel-nappal,  várjátok  meg,  amíg további  rendelkezést  kaptok, 
addig el ne hanyagoljátok őket egy percig se.

Megörült  Vaskarú ennek a parancsnak, mert éppen így gondolta ő is. Liang úr pedig hívatta 
serege  két  vezénylő  tisztjét,  Ven  Tát,  a  Pallosost,  s  Li  Csenget,  a  Mennybéli  Herceget,  hogy 
tanácskozzék  velük.  Elmondta  nekik,  mi  van  a  liangsaniak  kiáltványában,  s  mit  javasolt  Vang 
mandarin.

–  Hogy ezek a  bozót  vitézei  elő  mernek  bújni  lyukaikból!  –  kiáltott  fel  Mennybéli  Herceg 
felháborodásában.  –  Mit  fárasztja  ezen  elméjét  kegyelmességed?  Régóta  eszem mára  hadsereg 
kenyerét,  pedig még meg se szolgáltam igazán; kész vagyok hát minden szolgálatra, megyek, s 
táborba szállok seregemmel a város előtt. Ha nem jönnek a latrok, akkor majd gondolkodhatunk 
még, hogy mit tegyünk; ha azonban ez a bitang rablóbanda, amelyiknek így is, úgy is pusztulás a 
végzete,  mégis  kimerészkednék  fészkéből,  lyukából,  s  idejönne  csőcselékével,  hát  nem akarok 
dicsekedni, de egy se fog hazatérni közülük!

Megörült e szavaknak Liang úr, s rögtön meg is ajándékozta két vezérét egy-egy vég arannyal 
szőtt virágos brokáttal. Azok elbúcsúzkodtak nagy hálálkodva, s mentek seregükhöz. Másnap pedig 
Mennybéli  Herceg  összehívta  tisztjeit  tanácskozásra.  Jött  közülük  az  egyik  délceg  tartású,  jó 
kiállású, kemény vitéz, Szo Csao, a Gyors Csata.

–  Jókorjött  Eső rablói  városunk ellen  jönnek – adta  ki  a  parancsot  Mennybéli  Herceg –,  el 
akarják foglalni Tamingfut. Szedd össze sereged, s verj tábort a várostól harminc mérföldnyire. Én 
majd megyek utánatok a többi haddal.

Gyors Csata másnap el  is  indult  seregével,  s  a  várostól  harminc mérföldnyire,  a Szállótigris 
Völgyénél tábort vert a hegyen. Az utána következő napon Mennybéli Herceg is elindult a városból, 
s huszonöt mérföldnyire tőle, az Akácfalejtőnél ütött tábort. Villogott a kardok, lándzsák rengetege 



körül  a  tábor  falain;  teleszórták  négyfelől  „szarvasagancsokkal”,  farkasvermeket  is  ástak 
háromfelől.  A sereg  az  öklét  szorongatta,  kezét  tördelte  türelmetlenségében,  úgy  várta,  hogy 
jöjjenek már a liangsaniak, meg akarták már mutatni vitézségüket.

Itt aztán elágazik a történet. A kiáltványok dolga úgy esett ugyanis, hogy Cselcsillag hírt kapván 
Beteg  Vitéztől  s  Pazartól,  nyomban  elküldte  Bűvös  Futárt,  aki  beszámolt  arról,  hogy  Jáde 
Egyszarvú s Halálmegvető is rabságba esett, ezért aztán szétszórták a kiáltványt elhagyott helyeken, 
kiragasztották  a  hidakon,  utakon,  ezzel  oltalmazván  a  fogságba  esettek  életét.  Bűvös  Futár 
visszatérvén  Liangsanba,  apróra  elbeszélte  a  vezéreknek,  amit  megtudott.  Jókorjött  Eső  nagy 
megdöbbenésében nyomban megverette a dobokat a Hűség s Igazság Csarnokában, hogy összehívja 
a vezéreket. Miután valamennyien egybegyülekeztek, Cselcsillaghoz szólván, így nyitotta meg a 
tanácskozást:

–  Te hívtad meg a várba annak idején, mesterem, Jáde Egyszarvút, s most szegény keserves 
sorsra  jutott.  De  fogságba  esett  Halálmegvető  testvérünk  is.  Milyen  úton-módon  tudnánk 
megszabadítani őket?

–  Legyél csak nyugodtan, bátyám! – felelte Cselcsillag. – Nagy oktondiságomban tudok azért 
olyan haditervet javallani, amellyel egy füst alatt megszerezhetnénk a főváros pénzét, gabonáját is 
várunk számára. A holnapi nap szerencsés nap lévén, azt javallanám, hogy a fele vezéreket hagyjuk 
itthon a vár őrizetére, a másik felével seregünknek induljunk el tüstént a város ellen.

Jókorjött Eső nyomban ki is adta a parancsot Vasképű Tudósnak, hogy állítsa össze a hadba 
vonuló sereg rendjét. Előállt azonban Fekete Forgószél s mondta:

Régóta hever már tétlenül az én két jó csatabárdom! Mikor meghallották, hogy indulunk harcba, 
dúlásba, bizony megörvendett rajta mind a kettő! Adj alám, bátyám, ötszáz betyárt, s feldúljuk mi 
neked Tamingfut, kásává verjük Liang helytartót, megfogjuk Li Kut meg az asszonyt is, tízezer 
darabba vagdaljuk, de megmentjük Jáde Egyszarvút és Halálmegvetőt is! Hadd tölthessem már ki 
egyszer a kedvemet azért,  hogy néma szolgát kellett  ott  játszanom! Elintézném én ezt a dolgot 
alaposan, ez volna csak a vidám élet!

– Vitéz ember vagy te, öcsém, azt meg kell adni – mondta Jókorjött Eső –, de ez nem olyan lesz, 
mint a többi hadjárat volt. Liang kormányzó Caj kancellár veje, s két vezénylő tisztje, Pallosos meg 
Mennybéli Herceg is akkora vitézek, hogy tízezer harcos sem állhat meg velük szemben! Nem lehet 
ezt az ellenséget így lekicsinyelni!

–  A minap azt vertétek a fejemhez, bátyám – ordított fel Fekete Forgószél –, hogy előbb jár a 
nyelvem, mint az eszem, azért némának kellett tettessem magam; most meg azt gondoljátok, hogy 
mert kedvem lelem az öldöklésben, hát nem lehet rám bízni a rohamcsapatot! Belepusztulok én 
ebbe, ha így bántok velem!

–  No hát ha menni akarsz – csitította Cselcsillag –, hát vezesd te a rohamcsapatot. Válassz ki 
magadnak ötszáz embert, holnap indultok.

Aznap este Jókorjött Eső s Cselcsillag megtanácskozta a hadjárat tervét. Vasképű Tudós megírta 
a parancsokat a hadirendre, szétküldte az erősségekbe, s felkészült a hadra a várnép. Végére járt már 
az ősz, közelgett a tél; könnyű szívvel öltöttek páncélt a harcosok, kihíztak már a csatamének is,  
erejük teljében voltak. A vitézek, hogy régóta nem voltak már hadban, igen sóvárogtak a harcra, 
azon emésztette magát mindegyik, hogyan köszörüljék ki a legutóbbi csorbát. Hatalmas örömmel 
fogadták  hát  a  parancsot  a  hadba  indulásra.  Fogták  fegyvereiket,  felszerszámozták  lovaikat,  s 
kezüket  gyúrva,  türelmetlen  harci  kedvükben elindultak  le  a  várból  a  megállapított  rendben.  A 
legelső sereggel legelöl Fekete Forgószél ment,  ötszáz betyár élén.  A második sereggel Kétfejű 



Kígyó, Kétfarkú Skorpió, Üstökös Csillag, Árva Tűzcsillag ment, ezer harcossal, a harmadikkal, 
ugyancsak  egy  ezreddel,  az  asszonyvezérek:  Óriáshölgy,  Ördögök  Anyja  s  Anyatigris,  a 
negyedikkel  Égretörő  Sas,  Kilencsárkányos  s  Kis  Védisten.  A derékhadat  maga  Jókorjött  Eső 
vezette  Cselcsillaggal.  Négy vezér  jött  még  velük:  Kis  Herceg,  Vitézekkel  Versengő,  Ványadt 
Védisten s Háromhegy Ura. Az előhadat Mennydörgés Tüzére bízták Százszorgyőztessel s Égszeme 
Tábornokkal,  az  utóhadat  Párduckoponyára,  aki  mellé  Vasfurulyás  Halhatatlan  s  Tüzesszemű 
Oroszlán került. A bal felőli sereg élére Kétkorbácsost állították, melléje Felhőcsapó Aranyszárnyat 
s  Selymesszőrű  Tigrist  tették,  a  jobboldalit  meg  Kis  Generális  vezette  Szakadék  Tigrisével  s 
Fehértarka Kígyóval.  Velük ment a tűzmester,  Robbanó Mennykő is,  hozták utánuk az élelmet, 
takarmányt; felderítőnek meg Bűvös Futárt tették. Elindultak a csapatok a megállapított rendben. 
Nem hagyták otthon a vár őrizetére csak Felhősárkányt, Vereshajú Ördögöt Szépszakáll Mesterrel s 
Feltartóztathatatlannal. A vízi vár Örvények Sárkányára maradt.

Ezenközben Gyors Csata ott ült táborában a Szállótigris Völgyénél, s lám, egyszer csak jöttek 
lóhalálában a nyargaló előőrsök s jelentették:

– Közeleg ám Jókorjött Eső serege, de annyian vannak, hogy számukat se tudjuk! Itt vannak már 
vagy húsz-harminc mérföldre!

Jelentette  a  hírt  gyorsan  Gyors  Csata  Mennybéli  Hercegnek  az  Akácfalejtőn  épített  táborba. 
Mennybéli  Herceg  tovább  adta  a  hírt  lovas  futárral  a  városba  Liang  úrnak,  maga  meg  harcra 
készítvén seregét, előre vonult az elülső táborba. Gyors Csata várta már, s megbeszélték apróra a 
haditervet.  Másnap hajnalban az ötödik őrség idejére reggelit  főzettek,  aztán tábort  bontottak,  s 
elindultak  a  sereggel  előre,  a  Jü  család  falváig,  ott  csatarendbe  álltak  tizenötezer  emberükkel. 
Mennybéli Herceg s Gyors Csata is páncélt öltött, s odalovagoltak a hadsor élére, a sereg zászlaja 
alá. Néztek kelet felé: a messzeségben hatalmas porfelleg kerekedett, vagy ötszáz főnyi sereg tartott  
rohanvást feléjük. Élükön ott nyargalt egy jó vitéz: maga Fekete Forgószél. Csatabárdjait forgatva, 
harsányan kiáltotta feléjük:

– Ismeritek-e a liangsani Fekete Forgószélt?

–  Azt hajtogatják nap nap után – fordult nevetve Mennybéli Herceg Gyors Csatához –, hogy 
ilyen meg olyan jó vitézek ezek a liangsaniak, de hát csak koszos betyárok! Szót sem érdemes 
vesztegetni rájuk! Ez a rohamcsapatuk, látjátok? – fordult a sereghez. – Kézre kerítenétek nekem 
ezt a fickót?

–  Lesz  mindjárt  ember,  aki  vállalkozik  rá  –  mosolyodott  el  Gyors  Csata.  S  valóban,  elő  is  
ugratott seregéből egyik tisztje, Vang Ting, s hosszú lándzsáját forgatva, nekivágtatott századával az 
ellenségnek. Fekete Forgószél serege szerteszét szaladt a lovasok támadására. Gyors Csata űzőbe 
vette őket egész seregével, amint azonban kiért a faluból, egyszerre a hátuk mögött a hegyoldalban 
egekig zendült a gongok, dobok hangja, s két sereg támadt rájuk. Bal felől Kétfejű Kígyó s Árva 
Tűzcsillag,  jobb  felől  meg  Üstökös  Csillag  s  Kétfarkú  Skorpió  vezette  ellenük  ötszáz-ötszáz 
betyárját. Gyors Csata látván, hogy az ellenség erősítést kapott, ijedtében nem merte tovább üldözni 
őket, hanem visszafordult seregével.

– Miért nem fogtad el őket? – kérdezte szemrehányóan Mennybéli Herceg, amikor visszatért.

–  Amint  átjutottunk a  hegyen – magyarázkodott  Gyors  Csata  –,  már éppen lecsaptam volna 
rájuk, de lest vetettek, úgyhogy nem bocsátkoztam harcba velük.

–  Csak  nem  félsz  ezektől  a  bozótbeli  betyároktól?  –  biggyesztette  el  a  száját  megvetően 
Mennybéli  Herceg,  azzal  serege  élére  állva,  kirontott  a  faluból.  Hát  egyszerre  nagy  zászló-
lengetéssel, csataordítással, hangos dobszóval újabb sereg támadt rája, élén egy asszonyvezérrel. 



Veres  zászlót  vittek  az  asszonyvezér  mögött,  „Óriáshölgy  tábornokasszony”  volt  ráírva  arany 
betűkkel. Bal felől Anyatigris, jobbról Ördögök Anyja vezette a sereget, több mint ezer lovas vitézt,  
csupa szép szál legényt a birodalom minden tájáról.

– Micsoda hadsereg is ez! – fitymálta őket Mennybéli Herceg, végigtekintvén a vezéreken. – Az 
előcsapatukkal már megütköztünk, most aztán gyerünk neki, elfogjuk valamennyit!

Gyors  Csata  a  parancsra  kezébe  ragadta  aranyos  szekercéjét,  s  megcsapkodván  lovát, 
előrevágtatott.  Óriáshölgy  a  támadásra  visszafordította  lovát,  s  bemenekült  egy  hegyszorosba. 
Mennybéli Herceg erre szétosztotta seregét, hogy összefogdostassa a menekülő ellenséget. Hirtelen 
azonban szemközt  Égretörő Sas,  balról  Kilencsárkányos,  jobb felől  Kis Védisten serege támadt 
rájuk, eget-földet rázó harci üvöltéssel: Mennybéli Herceg gyorsan visszavonta seregét a faluba, de 
akkor meg bal felől Kétfejű Kígyó s Árva Tűzcsillag, jobbról Kétfarkú Skorpió s üstökös Csillag 
támadott  újra  rá  seregével.  A három asszonyvezér  is  megfordította  erre  lova fejét,  s  támadásba 
indultak ők is, űzték, kergették Mennybéli Herceg seregét mindenfelől. A tábor közelében pedig 
már Fekete Forgószél állta útjukat. Mennybéli Herceg s Gyors Csata egy elkeseredett rohammal 
keresztültörték magukat seregén, s visszavergődtek a táborba, de megszámlálhatatlan sok embert 
vesztettek. Jókorjött Eső serege nem üldözte tovább őket, hanem visszavonult, s tábort ütött.

Mennybéli Herceg s Gyors Csata menten futárt küldtek vereségük hírével be a városba, Liang 
úrhoz,  az meg rögtön elküldte hozzájuk Pallosost,  seregével együtt,  erősítésnek. Az Akácfalejtő 
melletti  táborba  összeült  a  három  vezér,  hogy  megtanácskozzák,  nem  kellene-e  visszavonni  a 
sereget.

– Ti már akkor is jajveszékeltek, ha rüh bántja a bőrötöket? – nevetett megvetően a két megvert  
vezéren Pallosos. El is határozta még az éjjel a haditervet, másnap pedig a negyedik őrségváltásra 
reggelit  főzettek,  az  ötödikre  pedig  felállították  a  sereget,  s  elindultak  vele.  Feldübörgött  a 
háromszoros  dobszó,  s  tábort  bontván,  elindultak  a  Jü család  falva felé.  Jött  ám szembe velük 
Jókorjött  Eső serege is,  mint  a  vihar.  Pallosos  menten felállította  a  csapatokat,  s  az íjászokkal,  
számszeríjasokkal  lövetni  kezdte  az  ellenséget.  Jókorjött  Eső  seregéből  elővágtatott  egy vezér. 
„Csin  Ming,  a  Mennydörgés  Tüze”,  ez  volt  veres  zászlaján  ezüst  betűkkel.  A  hadsor  előtt 
megállította lovát, s éles, kegyetlen hangon kiáltotta:

–  Halljátok, ti Tamingfu rothadt mandarinjai, aljas hivatalnokai! Régóta készültünk már, hogy 
megvegyük  városotokat,  csak  a  jó  népet,  a  derék  lakosságot  sajnáltuk  benne!  Adjátok  csak  ki 
nekünk szaporán Jáde Egyszarvút s Halálmegvetőt, de a parázna asszonyt s házasságtörő társát is, 
akkor  elmegyünk  innét,  s  esküszünk,  hogy  meg  nem  támadunk  titeket.  Ha  azonban  fel  nem 
ocsúdtok oktalanságotokból, akkor tűzvész támad völgyön, hegyen, senkinek sem lesz kegyelem! 
Most szóljatok, ha akartok, ne húzzátok az időt!

– Ki fogja el nekem ezt a latrot? – kiáltotta Pallosos, nagy haragra gyúlva. Alig mondta ezt ki, 
elővágtatott Gyors Csata. Megállt a hadsor előtt lovával, s harsányan elkiáltotta magát:

– Hej, te fickó! Császár tisztje voltál te valamikor, mit vétett néked az ország! Persze, mert a jóra 
nem hajlottál, hát lator betyárnak álltál! Ha megfoglak, tízezer darabba morzsollak!

Megdühödött  Mennydörgés Tüze e beszéd hallatán; mintha kemencébe vetettek volna eleven 
szenet, mintha olajat töltöttek volna tűzre, úgy lángolt fel benne a harag. Megcsapkodta paripáját, s 
megforgatván  farkasfogú  buzogányát,  előrevágtatott.  Gyors  Csata  nekirontott  egyenesen. 
Egymásnak ment a két derék paripa, bősz haraggal vágott egymásnak a két dühös vitéz. Hangos 
csatazaj tört ki a két seregben. Viaskodtak egymással már vagy hússzor, de csak nem győzte le 
egyik  a  másikat.  Az  elülső  seregből  közben  előugratott  Százszorgyőztes,  íjat  ragadott,  nyilat 
helyezett rá, s megcélozta Gyors Csatát. Elsuhant a nyíl, s megállott Gyors Csata bal vállában, úgy, 



hogy elejtette szekercéjét,  s visszamenekült  a csatasorba.  Jókorjött  Eső jelt  adott  korbácsával,  s 
seregei nekirontottak az ellenségnek. Holtak lepték már el a széles, sík mezőt, folyóvá dagadt a 
kiömlő, piros vér,  gyászos vereség lett  az ellenség sorsa. Kiűzték őket a Jü család falvából,  de 
elragadták kezükből az Akácfalejtő táborát is. Mikor Pallosos este, a Szállótigris Völgyénél számba 
vette a sereget, kitűnt, hogy egyharmada elveszett.

Jókorjött Eső az Akácfalejtőnél vert tábort, Cselcsillag azonban így szólt hozzá:

–  Megfutott a megvert sereg, nagy félelem támadhatott szívükben. Ha most nem vesszük őket 
üldözőbe, még magukhoz térnek és felbátorodnak, akkor már nem végzünk velük ilyen gyorsan!

– Helyesek szavaid – felelt Jókorjött Eső, s kiadta a parancsot menten: oszoljék a sereg négyfelé,  
s támadjon azonnal.

Vert seregével alig ért Pallosos a szállótigrisvölgyi táborba, s ültek le, hogy kifújják magukat, 
amikor jelentették az őrszemek; hogy kelet  felől fáklyák gyúltak ki a hegyen. Lóra ült  gyorsan 
seregestül, s valóban, ahogy keletnek tekintett, vöröslött amarról a hegy, a mező. Nyugat felől is 
tüzek, gyulladtak csakhamar: amint arra fordult, hát hangos csatakiáltás remegtette meg mögötte a 
földet,  s kelet  felől a tűz fényéből Kis Generális  rontott  rá seregével két alvezérével,  Szakadék 
Tigrisével  s  Fehértarka  Kígyóval.  Rettegés  fogta  el  Pallosos  szívét,  s  visszavonult  seregével  a 
táborba.  Nyugat  felől  azonban  a  tűz  fényében  Kétkorbácsos  rontott  elő  seregével  Felhőcsapó 
Aranyszárnnyal  s  Selymesszőrű Tigrissel  együtt.  Csakhamar egyesült  a két sereg,  úgy rontott  a 
táborra,  hátul  pedig  egyre  erősödtek  a  harci  kiáltások,  egyre  erősebben  világított  a  tűzfény,  s 
támadásba indult Mennydörgés Tüze is Százszorgyőztessel s Égszeme Tábornokkal. Harsogtak a 
harci kiáltások, vadul nyihogtak a csatamének, megszámlálhatatlan sokaságúnak rémlett a sereg. 
Pallosos serege összekavarodott, s kirontottak a táborból, de ekkor előttük is harci üvöltés harsant, 
tüzek lángoltak fel.

Pallosos rohamra vitte seregét, hogy utat törjenek maguknak, amikor eget-földet rázó dörgéssel 
eldördültek az ágyúk. Robbanó Mennykő tűzmestereivel, rejtek-ösvényeken odahozta már ütegeit a 
Szállótigris Völgye fölé. A robbanó gránátok fényében a riadt sereg újabb csapatot pillantott meg 
maga  előtt:  Párduckoponya  volt  az  Vasfurulyással  s  Tüzesszemű  Oroszlánnal.  Ők  vágták  el  a 
hazatérés  útját.  Megdördültek  mindenfelől  a  harci  dobok,  fellángoltak  a  tüzek  körös-körül,  s 
szétfutott a vert sereg mindenfelé, csak hogy életét mentse. Pallosos kezébe ragadta pallosát, hogy 
végső elkeseredésében utat  vágjon magának. Szerencséjére rátalált  közben Mennybéli  Hercegre, 
úgyhogy egyesítvén seregüket, folytonos harcban hátráltak a város felé. Reggelre kelvén érkeztek 
csak meg a falakhoz.

Liang úr,  hírét  vevén a  vereségnek,  úgy megrémült,  hogy jóformán elhagyta  a  lélek.  Mikor 
összeszedte magát, nagy hirtelen sereget gyűjtött, s kirontott velük a városból, hogy megmentse a 
maradék sereget,  aztán  gyorsan  bezáratta  a  kapukat,  s  többet  elő  sem jött.  Jókorjött  Eső pedig 
másnap a falak alá érvén, a keleti kapu előtt tábort vert seregével, s készülődni kezdett a város 
ostromára.

Liang kormányzó úr összegyűjtötte tisztjeit, hogy megtanácskozza velük, hogy s mint lehetne 
megmenekedni.

–  A falak alatt már a lator ellenség – kiáltott Mennybéli Herceg végveszélyben vagyunk! Ha 
késlekedünk,  végünk  van!  Írj  azonnal  sürgős  levelet,  kegyelmes  uram,  s  küldd  el  bizalmas 
embereddel  még  az  éjjel  a  fővárosba  a  kancellár  őkegyelmességéhez,  hogy  a  császárhoz 
folyamodván, vegye rá arra, küldjön őfelsége erős sereget megmentésünkre. Ez a legsürgősebb! 
Másodjára pedig menten küldj hírt a közeli kerületekbe s járásokba, hogy jöjjenek segítségünkre 
minden katonájukkal;  harmadjára,  végül,  állítsd a  falakra  Tamingfu  egész  népét,  hogy egyesült 



erővel, közös akarattal védjék meg városukat! Állíttasd készenlétbe a hajítógépeket, a kővetőket, a 
nyílszórókat, az ágyúkat s tüzes fazekakat, az olvasztott ércet, hogy készen álljanak velük éjjel-
nappal! Így tudunk csak megmenekedni!

– Meg is írom a levelet mindjárt – felelte Liang úr. – Ki viszi el?

Ki is jelölték nyomban Vang Tinget. Páncélt öltött, fegyvert fogott, s magához vevén a levelet, 
néhány lovassal megnyittatván a kaput, leengedvén a felvonóhidat, elvágtatott a Keleti Fővárosba, 
kísérői pedig elvitték a vészhírt a szomszédos helységekbe, hogy segítséget kérjenek.

Azt már nem is beszélem el, hogy Vang mandarin miképpen szedte össze a város népét a falak 
védelmére.  Arról  szólok  csak,  hogy  Jókorjött  Eső,  körülvévén  seregével  a  várost,  tábort  vert 
körülötte keletről-nyugatról meg északról, csak a déli oldalt hagyta üresen. Ezt elvégezvén, a sereg 
nap  nap  után  támadta  a  várost.  Közben  elküldtek  Liangsanba  is  élelemért,  takarmányért,  mert 
hosszú  táborozásra  számítottak,  mindenképpen be  akarván venni  a  várost,  megszabadítani  Jáde 
Egyszarvút és Halálmegvetőt.  Mennybéli Herceg s Pallosos is napról napra kirontott sereggel a 
városból,  s  harcba  bocsátkoztak,  de  győzelmet  nem arattak.  Gyors  Csata  meg  odahaza  ápolta 
nehezen gyógyuló nyílsebét.

Most azt nem beszélem el, hogyan folyt tovább a város ostroma. Arról szólok inkább, hogy Vang 
Ting  alatt  három ló  dőlt  ki,  amíg  megérkezett  a  Keleti  Fővárosba,  a  kancellár  hivatala  elé.  A 
kapusok bejelentették, s persze, a kancellár rögtön hívatta maga elé. A kancellár lakosztályába érve, 
mély  hódolattal  tisztelgett  előtte,  s  átnyújtotta  a  levelet.  Caj  Csing  feltörte,  elolvasta,  s  igen 
megdöbbenve kezdte faggatni.

Vang Ting elmondta, hogyan történt a dolog Jáde Egyszarvú körül.

– Jókorjött Eső seregei azóta körülvették a várost – fejezte be –, s akkora erővel vannak, hogy 
nem bírunk velük.

Elmondta apróra, hogyan veszett el a Jü család falva, az Akácfalejtő, a Szállótigris Völgye.

–  Eltörődhettél  nagyon  a  szörnyű  vágtatásban  –  nézett  végig  rajta  a  kancellár.  –  Eredj  a 
futárállomásra, pihend ott ki magad, amíg gyűlést hívok egybe, hogy megtanácskozzuk a segítés 
módját.

–  Kegyelmes kancellár uram! – könyörgött  Vang Ting. – Tamingfu helyzete olyan, akár egy 
csomó egymásra rakott tojásé: egy nap, egy éjjel eleshet! Ha pedig Tamingfu elesett, mi lesz akkor 
egész Hopej vidékével! Indíts sereget, hamar, hamar, kegyelmes uram, semmisítsd meg a lázadókat!

– Ne locsogj annyit – intette le a kancellár –, eredj a dolgodra.

Vang Ting elment, a kancellár pedig nyomban elküldött a titkos tanács ügyeletes hivatalnokáért, 
hogy súlyos ügyben azonnal hívja össze a haditanácsot. Nem sok idő múltán jött is a titkos tanács 
tisztje, Tung Kuan, a három marsallal a kancellár elé. Caj Csing apróra ismertette velük a Tamingfut 
fenyegető veszélyt.

– Milyen haditervvel – tette fel a kérdést a végén –, melyik jó vezérrel tudnók visszavonulásra 
bírni az ellenséget, s megtartani fontos városunkat?

Egymásra  sandítottak  a  fővezérek.  Rettegés  ült  mindegyikük arcán.  Egyszer  csak azonban a 
gyalogok marsalljának háta  mögül  előlépett  egy ember.  A fővárosi  helyőrség  parancsnoka volt, 
Hszüan Can. Olyan fekete volt a képe, akár az üst feneke, nagy orrlyukai égbe néztek, göndör haja 
volt s veres szakálla, de volt vagy nyolc láb magas, s mesterien bánt jó acélkardjával. Egy hercegi 



udvarban szolgált  azelőtt  a lovasságnál,  ezért  Hercegi Gebének nevezték csak.  Mivel egyszer a 
legsűrűbb nyílzáporban legyőzte az ellenség vezérét, a herceg igen megkedvelte nagy vitézségéért, s 
vejének fogadta.  Felesége azonban váratlanul  megutálta  rútsága miatt,  s  bánatában meg is  halt. 
Ezzel vége is lett pályafutásának, csak mint helyőrségi parancsnok szolgált tovább. Tung Kuan, 
hízelgő,  talpnyaló  természet  lévén,  sose  fért  meg  vele,  hanem mindig  áskálódott  ellene.  Most 
azonban Hercegi Gebe nem állhatta meg tovább, előlépett s így szólt a kancellárhoz:

–  Hajdanában szülőföldemen volt egy barátom, Kuan Jünek, a Hadistennek egyenes leszárma-
zottja,  Kuan  Seng.  Alakra  szakasztott  olyan,  mint  ősatyja,  s  mivelhogy  egy  feketesárkány-
félholdkarddal verekszik, csak Nagykardú néven ismeri mindenki. Mostanság Putungban szolgál, 
mint portyázó-tiszt, alacsony rangban. Ez az ember kora fiatalságától kezdve csak a hadi tudósok 
könyveit bújta, jártas a hadi művészetek mindegyik ágában, nem állhat meg előtte tízezer férfiú 
sem,  oly rettenthetetlen  vitéz.  Tisztelettel  kérném,  ha  őt  fővezérré  tennék,  tisztára  söpörné  ő  a 
liangsani várat, elpusztítaná a lázadó rablókat, s visszaadná a békét az országnak s a népnek. Add ki 
hát parancsodat, kegyelmes uram!

Megörült a kancellár ennek a szónak, s rögtön meg is bízta Hercegi Gebét, nyergeljen azonnal, 
vigye levelét Putungba, hívja azonnal nagy tisztességgel Nagykardút a fővárosba.

Szétoszlottak a főtisztek – de ne szaporítsuk a szót: Hercegi Gebe azonnal lóra ült, s négy-öt 
kísérőt véve maga mellé, meg sem állt, amíg Putungba nem érkezett, a portyázó-tiszt hivatalához. 
Nagykardú éppen Ho Sze-vennel  vitatkozott  a  régi  s  a  mai  idők dicsőségének s  hanyatlásának 
okairól,  amikor  jelentették  neki,  hogy  futár  érkezett  a  fővárosból.  Kisiettek  hát  elébe,  hogy 
fogadják. Miután üdvözölték egymást, s a jövevényt betessékelték a házba, megszólalt Nagykardú:

– Rég láttalak, barátom! Milyen ügyben fáradtál el ide hozzám ilyen messzire?

– Megtámadták a liangsani rablók Tamingfu városát – felelte Hercegi Gebe –, s én a kancellár 
színe előtt azt bizonygattam, hogy te, bátyám, képes lennél visszaszerezni az országnak békéjét, le 
tudnád győzni az ellenséget,  ezért  a kancellár azonnal  elküldött  írott  parancsával,  hogy tegyem 
nálad tiszteletemet.  Ne utasítsd vissza,  bátyám, hanem fogd a cókmókodat,  s gyere a fővárosba 
rögtön.

Megörvendett nagyon a hírnek Nagykardú, s szólott barátjához:

– Ez itt Ho Sze-ven, esküdt testvérem. Anyját hajdan, a Csingmuhan szelleme ejtette teherbe, s 
így született, ezért őt is csak Csingmuhannak nevezgetik. Nincs a tizennyolc vitézi mesterség közül 
egy se olyan, amelyhez ne értene, de csak itt tengődik szegény nagy tudományával. Elviszem őt is 
magammal, hogy egyesült erővel szolgáljuk az országot. Ugye megengeded?

Hercegi  Gebe  örömmel  mondott  igent,  de  sürgette,  hogy  induljanak  el  mielőbb.  Ment  is 
Nagykardú, hogy megmondja feleségének a dolgot, aztán fogták kardjukat, lovukat, páncéljukat, 
holmijaikat,  s  összeszedvén  tíz-egynéhány  embert  kíséretnek,  útnak  indultak  nyomban  mind  a 
hárman. A Keleti Fővárosba érve, mihelyt bejelentették magukat, rögtön hívatta őket a kancellár. 
Hercegi Gebe bevezette két barátját a fogadócsarnokba, s leborulván a kancellár előtt, megálltak a 
lépcsők alján.

Elnézte Caj Csing kancellár Nagykardút, hogy micsoda szép szál vitéz: nyolc láb öt-hat hüvelyk 
lehetett  hatalmas teste,  vékony fűzfalevél-formán simult  szájához bajusza,  szakálla,  szemöldöke 
hajáig ért,  főnix-szeme az égre tekintett.  Az arca olyan volt,  mint  a  dupla datolya,  ajkát  pedig 
mintha festették volna vörössel. Kedvtelve nézegette a kancellár, aztán megkérdezte:

– Hány zsenge tavaszt számlálsz, vezér uram?



– Harminckét éves vagyok – felelte Nagykardú.

– A liangsani rablók körülvették Tamingfut – tért a dologra a kancellár. – Azért kérettünk, vezér, 
hogy milyen fortélyos csellel lehetne a várost felszabadítani?

–  Régóta  hallani  már  –  felelte  Nagykardú  –,  hogy  a  betyárok  megfészkelték  magukat  a 
mocsarakban, s onnét rémítgetik a népet; bujtogatják a tömeget. Most azonban, hogy fészkükből 
kimerészkedtek,  maguk  hozták  a  fejükre  a  balsorsot!  Tamingfu  felmentésére  sietni  felesleges 
erőpocsékolás volna, de kérek tíz-húszezer jó harcost, s azokkal Liangsant veszem be először, aztán 
fogdosom össze őket úgy, hogy fejük-farkuk nem ismeri meg egymást!

– De hiszen ez az a haditerv – kiáltott a kancellár lelkendezve –, amivel Ci országa, körülzárván 
Vej birodalmát, megmentette a Csao fejedelemséget! Éppen erre gondoltam én is!

Nyomban hívatta is a titkos tanács tisztjét, s megparancsolta neki, hogy állítson össze tizenötezer 
embert  Hopej  és  Santung legjobb  vitézeiből.  Csingmuhant  tette  meg  az  előhad  parancsnokául, 
Hercegi Gebére bízta az utóhadat, s Nagykardú lett a sereg fővezére. A gyalogseregek marsallja, 
Tuan Csang, bízatott meg azzal, hogy élelmet, takarmányt szállíttasson utánuk. A három sereget dús 
jutalmakkal  halmozták  el,  s  kitűzték  a  határnapot  is,  amikor  Nagykardú  nekiront  a  sereggel 
Liangsannak. Mert így van ez:

Tengert elhagyván, a sárkány nem szállhat fel a felhőkbe,
A tigrisen, vízbe hullva, nem segít már foga, körme.

Mert hát:

Ki mohón bámulja fényét tele holdnak,
Annak a táljából gyöngy a sárba hullhat.

Hogy aztán hogyan végezte Jókorjött Eső serege, azt majd egy más alkalommal halljátok meg.



A HATVANHARMADIK FEJEZET

amelyben Kétkorbácsos lépre csalja Nagykardút
egy holdas éjjelen,

Jókorjött Eső pedig elfogja Gyors Csatát

Ott  tartottunk,  hogy Nagykardú,  elbúcsúzván  a  kancellártól,  elindult  tizenötezer  katonával  a 
Keleti  Fővárosból  Liangsan ellen.  Itt  azonban elágazik  a  történet.  Ott  folytatom ugyanis,  hogy 
Jókorjött Eső napról napra támadván Tamingfu falait, Mennybéli Herceg s Pallosos a végén már elő 
se mert jönni a falak mögül. Gyors Csata sebe pedig súlyosnak bizonyult, csak nem épült fel, így 
hát mégúgyse akadt vitéz, aki kirontott volna a városból, hogy az ostromlókkal megverekedjék. 
Jókorjött Eső azonban, hogy nem tudta bevenni a várost, kezdett elkedvetlenedni. Régóta voltak 
már távol hazulról, s csak nem jött a győzelem. Egyik este éppen sátrában búslakodott. Lámpást 
gyújtott, s elővette az istennő adományozta mennyei könyveket. Olvasás közben egyszerre csak az 
eszébe  ötlött:  régóta  ostromolják  a  várost,  de  nem jő  felmentő  sereg!  Bűvös  Futár  is  jó  ideje 
visszament már Liangsanba, s már meg kellett volna jönnie! Nyugtalanság támadt szívében.

– Cselcsillag vezér jő látogatásodra – jelentette az őr. Cselcsillag belépett a sátorba, s így szólt 
vezéréhez:

– Jó régen ülünk már itt a város körül: miért nem küld hát nekik az udvar felmentő sereget? A 
városból  se  jönnek  már  ki  csatára.  Három  lovas  menekült  ki  egyszer:  azokat  biztosan  Liang 
kormányzó küldte a fővárosba segítségért,  az apósa meg biztosan sürgősen össze is szedett egy 
hadsereget,  azt  pedig jó hadvezérnek kell  vezetnie!  Ha a „Vej  megtámadásával  szabadítsd meg 
Csaót”– tervet alkalmazzák, akkor nem is sietnek a város felszabadítására, hanem a liangsani várat 
támadják  meg!  Mit  csináljunk  akkor?  Meg  kell  ezt  gondolnunk  ám,  vezérem!  Össze  kellene 
szednünk a sereget, felszedelőzködnünk, de mind visszavonuljunk?... 

Így töprenkedtek, amint belépett Bűvös Futár s jelentette:

–  Caj  kancellár  a  Keleti  Fővárosban  fővezérré  nevezte  ki  a  Hadisten  leszármazottját,  Kuan 
Senget, a Nagykardút, s elküldte nagy sereggel Liangsan ellen. A várbeli vezérek nem tudják, mihez 
fogjanak: kérnek titeket, jertek haza a sereggel, szabadítsátok fel a várat a veszélyből!

– Ha így is van – állt fel Cselcsillag elsietni azért nem szabad a dolgot. Ma éjjel útnak indítjuk a 
gyalogokat, de két lovas sereget lesbe állítunk a Szállótigris Völgye két oldalán, mert mihelyt a 
városban megtudják,  hogy visszavonulunk,  üldözőbe  vesznek,  s  ha  nem így  teszünk,  szétverik 
seregünket!

–  Bölcsen  ítéltél,  mesterem –  bólintott  rá  Jókorjött  Eső.  Ki  is  adta  a  parancsot,  hogy  Kis 
Generális vonuljon ötszáz lovassal a Szállótigris Völgye bal oldalára, s álljanak ott lesbe; a jobb 
oldalán  a  völgynek  pedig  Párduckoponyát  állította  lesbe  ugyancsak  ötszáz  lovassal.  Azután 
Kétkorbácsost  hívatta,  s  meghagyta  neki,  hogy  huszonöt  lovassal  vigye  magával  Robbanó 
Mennykőt s ágyúit, álljanak meg a várostól úgy tíz-egynéhány mérföldnyire.

Ha aztán meglátják, hogy kivonul a városból az üldöző sereg, tüzeljenek rájuk az ágyúkból, a 
lesben álló lovasság pedig rontson rájuk. A visszavonuló gyalogság pedig parancsot kapott, hogy 
szétszóródva vonuljon vissza, mint a felhő, ha szél kergeti, harcba ne bocsátkozzék, hanem csak 
vonuljon lassan visszafelé.

Éjfélkor el is indult a gyalogság, s megkezdte csapatonként a visszavonulást. A kígyó órájára már 
mozgásban volt az egész sereg. A város faláról észrevették, hogy Jókorjött Eső serege kezébe kapja 



zászlóit,  vállára  emeli  lándzsáit,  csatafejszéit,  s  nagy nyüzsgéssel,  zsibongással  tábort  bont.  Jól 
szemügyre vették az őrszemek a visszavonuló sereget, aztán jelentették Liang úrnak:

– A liangsaniak serege teljes egészében visszavonulóban van!

Liang úr azonnal tanácsba hívta Mennybéli Herceget s Pallosost.

–  Gondolom –mondta Pallosos –, hogy a kancellár őkegyelmessége sereget küldött  Liangsan 
ellen,  megijedtek hát  a fickók,  hogy elfoglalják a fészküket,  ezért  takarodnak most  haza innét! 
Éljünk az alkalommal, vegyük űzőbe őket! Biztosan kézre kerítjük Jókorjött Esőt is!

Szavait még be sem fejezte, lovas futár érkezett a Keleti Fővárosból azzal a paranccsal, hogyha 
visszavonulnának a rablók, azonnal vegyék üldözőbe őket. Liang úr nyomban ki is adta a parancsot 
Mennybéli Hercegnek s Pallososnak, hogy induljanak el lovasaikkal keletnek, nyugatnak, s vegyék 
üldözőbe a visszavonuló sereget.

Jókorjött  Eső  vonult  szépen  vissza  seregével,  amikor  egyszer  csak  kirontott  a  városból  a 
lovasság, s lélekszakadva üldözőbe vette őket. Alig ért azonban Mennybéli Herceg s Pallosos serege 
a Szállótigris Völgyébe, amikor ágyúk dördültek meg a hátuk mögött. Nagy ijedtség fogta el őket s 
megálltak.  Ahogy körülnéztek,  hát látták,  hogy zászlók sereglenek a hátuk mögött,  harci  dobok 
dübörögnek. Rémületükben azt se tudták, hova kapjanak. Bal felől pedig előbukkant Kis Generális 
serege, jobb felől Párduckoponyáé, s közrekapták a várbeli sereget. A két vezér ráeszmélt, hogy 
tőrbe  csalták  őket,  s  visszavonták  seregüket  nagy sebesen,  de  ott  meg  Kétkorbácsos  lovasaiba 
ütköztek, akik nagy mészárlást rendeztek soraikban, úgy, hogy végül Mennybéli Herceg s Pallosos, 
sisakjukat elhagyva, cafatokra vert páncélban menekült be a városkapun, s többet elő se merte dugni 
az orrát. Jókorjött Eső serege pedig folytatta rendben a visszavonulást. Ám Liangsan vidékére érve, 
Hercegi  Gebe  katonái  állták  útjukat.  Jókorjött  Eső  megállította  hát  seregét,  s  tábort  ütött,  a 
rejtekösvényeken pedig hírnököt küldött a várba,  hogy tudósítsa őket megérkezéséről,  s vízen s 
szárazon egyszerre támadják majd meg az ellenséget.

A vízi várban közben Kutyapofájú s öccse, Fehér Hullámtaraj, épp haditanácsot tartottak:

– Mi ketten – mondta Kutyapofájú –, mióta a várba kerültünk, nem tüntettük ki még magunkat 
semmi hadi vállalkozásban. Most itt van ez a Nagykardú három seregével, várunkat akarja bevenni. 
Nagy  érdemeket  szerezhetnénk  magunknak,  ha  táborát  megtámadnánk,  s  elfognánk  őt  magát! 
Megnőne ám a tekintélyünk a többi vezér előtt!

–  Bátyám – mondta megfontoltan Fehér Hullámtaraj miránk csak ezt a vízi sereget bízták. Ha 
belevágunk ebbe a  dologba segítség nélkül,  könnyen lehet,  hogy csak gúnykacajt  aratunk,  nem 
sikert!

– Ugyan mikor akarsz te dicsőséget szerezni nevünknek – pattant fel mérgesen Kutyapofájú –, ha 
így okvetetlenkedsz? Ha nem jössz, úgy is jó, de én megyek még az éjjel.

Könyörgött neki az öccse erősen, hogy ne menjen, de csak nem hallgatott rá. Kiválasztott menten 
vagy ötven csónakot,  megrakta mindegyiket három-négy emberrel,  könnyű harcra fegyverkezve 
bambuszlándzsákkal,  nádlevél-pengéjű  kardokkal.  Kivárták,  amíg  felhő  borította  el  a  holdat,  s 
akkor a hideg, harmatos csöndben szép csendesen áteveztek a másik partra. A második őrség körül 
járhatott az idő.

Nagykardú éppen sátrában ült, s olvasott a lámpa fényénél. Egyszer csak nesztelenül belépett 
egyik őrszeme s jelentette:

– A nádasból vagy ötven csónak jött át, lándzsásokkal megrakva. Elbújtak a parton, a nád között.  



Nem tudni, milyen szándékkal jöttek.

Nagykardú  megvetően  elmosolyodott,  s  magához  intvén  egyik  segédtisztjét,  a  fülébe  súgott 
valamit.  Kutyapofájú  közben nesztelenül  megindult  a  nádas  zegzugos  ösvényein  két-háromszáz 
emberével a tábor ellen. A táborhoz érve, félrehajigálták a szarvasagancsok-at s berontottak. Ahogy 
a fővezéri sátorhoz értek, látták, hogy ott ül Nagykardú a lámpája mellett, szakállát simogatva s 
olvas. Felujjongott magában Kutyapofájú, s kezébe ragadva lándzsáját, a sátorba rontott. Mellette 
azonban gong csendült, s olyan egetverő harci ordítás harsant, hogy az ég majd leszakadt, a föld 
beomlott,  hegyek  dőltek  össze,  s  folyók  fordultak  meg  tőle  futásukban  –  a  halálra  rémült  
Kutyapofájú pedig elejtette lándzsáját, s elfutott. Összezavarodott serege is, de nem menekült egy 
sem: vezérestül egy szálig elfogták őket, megkötözték, s odahurcolták őket a fővezéri sátor elé.

–  Oktalan  zsiványok!  –  nevetett  rajtuk  gúnyosan  Nagykardú.  –  Ti  akartatok  volna  ellopni 
engem? – azzal kiadta a parancsot, hogy rakják Kutyapofájút rabszállító szekérbe, a többit meg 
vegyék  szoros  őrizet  alá.  Csak  arra  várt,  hogy  Jókorjött  Esőt  is  elfogja;  együtt  akarta  őket  a 
fővárosba kísérni.

Erről már tovább nem is beszélek, csak azt mondom el, hogy a vízi várban a három Jüan éppen 
azon tanakodott,  hogy el  kellene küldeni valakit  Jókorjött  Esőhöz parancsért,  amikor betoppant 
Fehér Hullámtaraj.

– Bátyám nem hallgatott rám – lihegte –, elindult, hogy elfogja Nagykardút tábora közepén, de 
őt fogták el. Ott ül már a rabszállító szekérben!

–  Mi  együtt  élünk,  együtt  halunk  –  kiáltott  fel  Eleven  Pokolkirály  –,  jóban,  rosszban  nem 
hagyjuk él egymást! Hogy hagyhattad egyedül menni tulajdon bátyádat, hogy elfogják? Ha nem 
mész s nem szabadítod ki, akkor majd megyünk mi hárman!

–  Nem jött még parancs a vezértől – húzódozott Fehér Hullámtaraj –, nem merem elkönnyel-
műsködni a dolgot.

– Ha te arra vársz, míg a parancs megjön – ordította Eleven Pokolkirály –, addig rég kibelezik a 
bátyád!

– Igazat mondasz! – helyeselt a másik két Jüan. Fehér Hullámtaraj látta, hogy nem győzi tovább 
szóval, be kellett hogy adja a derekát. A negyedik őrség idejére összeszedett mindegyikük vagy száz 
csónakot, s megindultak dühös harci kedvvel Nagykardú tábora ellen.

A parton álló őrszemek látván, hogy úgy nyüzsögnek a vízen a harci csónakok, mint a hangyák, s 
hogy valamennyi a part felé tart, szaladtak jelentést tenni a fővezérnek.

–  Oktalan  barmok!  –  nevette  el  magát  Nagykardú,  azzal  megint  súgott  valamit  egyik 
segédtisztjének.

A három Jüan elöl,  Fehér  Hullámtaraj  hátul  vad csataüvöltéssel  rárontott  a táborra.  Odaérve 
azonban csak a lámpák pislákoló fényét látták, de sehol egy embert. A három Jüan ijedtében már 
kereket oldott volna, amikor gong dördült, s jobbról-balról, vagy nyolc felől úgy körülfogta őket s 
seregüket  Nagykardú hada,  mintha kosárban fogták volna meg őket.  Fehér  Hullámtaraj,  látván, 
hogy ebből már nem sül ki semmi jó, hamar beugrott a vízbe. A három Jüan átverekedte magát a 
vízpartig, de üldözőik csakhamar beérték őket, s horgas kötelekkel repülő kötélhurokkal egy csomót 
elfogdostak közülük. Így esett rabul Eleven Pokolkirály is: a másik két Jüan s Fehér Hullámtaraj 
csak  annak  köszönhette  megmenekülését,  hogy  időközben  Örvények  Sárkánya  Barlangbúvó 
Sárkánnyal s Folyamfordító Tengerikígyóval segítségükre sietett.



Hetedik Jüant persze elfogván,  szintén bedugták egy rabszállító szekérbe.  Hogy a vízi  sereg 
visszaért  Liangsanba, Vereshajú Ördög megparancsolta Fehér Hullámtarajnak, hogy menjen át a 
vízen Jókorjött Eső táborába, s számoljon be neki a történtekről.

Jókorjött  Eső  s  Cselcsillag  javában  tanácskozott,  hogyan  lehetne  Nagykardú  seregét 
visszavonulásra kényszeríteni.

– Döntsön a holnapi csata – ajánlotta végül Cselcsillag. – Majd meglátjuk, kecsegtet-e bennünket 
győzelem.  –  Így tanakodtak  a  haditerv  felől,  amikor  hirtelen  nagy harci  lárma,  hangos dobszó 
támadt. Hercegi Gebe rontott a táborra három sereggel. Elindult Jókorjött Eső is seregével, hogy 
felvegye velük a  harcot.  Látván,  hogy ott  áll  az  ellenség vezére,  zászlói  alatt,  viadalra  készen, 
odafordult hát vezéreihez s megkérdezte:

– No, öcséim, melyikőtök áll elébe?

Lám, megcsapkodva lovát  Kis Generális,  fogta lándzsáját,  s  vágtatott  neki  egyenest  Hercegi 
Gebének. Fogadta őt Hercegi Gebe is, kardját villogtatva. Térültek-fordultak, fel s alá viaskodtak, 
de  mikor  már  tizedik  ízben  csaptak  össze,  félreugratott  Kis  Generális,  megfordult  lovával  s 
elvágtatott.  Hercegi  Gebe üldözőbe vette.  Kis  Generális  azonban közben karikára  akasztotta  jó 
acéllándzsáját,  elővonta  íját,  nyilat  helyezett  rá,  s  oldalvást  hajolva faragott  nyergében,  könnyű 
mozdulattal,  majomkar-fogással  rálőtt  hátrafelé.  Hercegi  Gebe  meg  rögtön  meghallotta  a  húr 
pendülését,  felkapta kardját,  elébe  tartotta.  Csengve pattant  le  a  nyíl  a  kardpengéről.  Látta  Kis 
Generális, hogy nyila nem talált, másikat vett elő, s bevárva közelre, mellét célozta meg; de Hercegi 
Gebe lova mögé hajlott, a kengyelen lógva, s a második nyíl is elszállt a semmibe. Látta azonban, 
hogy Kis Generális mily jeles mesterlövész, nem merte üldözni: megfordult  lovával,  s vágtatott 
sebesen saját hadsorába. Látva a másik, hogy nem üldözi tovább, hamar fordította ő is lova fejét, s a 
nyomába eredt; harmadik nyilát, a közelébe érve, a hátának lőtte. Nagyot csendült a nyíl Hercegi 
Gebe háta közepén, a gonosztól védő tükörnek csapódva.

Hajszolta  már  lovát  Hercegi  Gebe,  és  seregéhez  érve,  hírt  is  küldött  menten  Nagykardú 
vezérnek. Nagykardú, megtudván, mi történt, szólította rögtön szolgálatos tisztjét:

–  Hamar  a  lovamat  vezessétek  elő!  –  kiáltotta  neki.  Kezébe  kapta  feketesárkány-kardját,  s 
tűzvörös lován kivágtatott zászlói közül, megállt a hadsor előtt. Jókorjött Eső gyönyörködve nézte 
vitézi  termetét,  mutatta  Cselcsillagnak,  s  mindketten  dicsérték,  aztán  hátrafordult,  vezéreinek 
odakiáltva:

– Nemhiába akkora a híre e hős hadvezérnek!

Ám haragra gyúlt erre Párduckoponya, s fennszóval kiáltott:

–  Vitéz  testvéreim!  Mióta  eljöttünk  ide,  Liangsanba,  voltunk  már  csatában  hatvanszor-
hetvenszer, nem csorbult egyszer sem vitézségünk éle, mért aláznánk le most saját jó hírünket? – 
Beszédét végezvén, lándzsáját szegezve nekivágtatott Nagykardúnak. Nagykardú így kiáltott rája, 
láttára:

– Nem téged kereslek, te mocsári lator! Mit rontasz te reám? Vezéred hívd Jókorjött Esőt, jöjjön 
ő egymaga, hadd kérdjem meg tőle, miért ütött pártot nagy császárunk ellen?

Jókorjött Eső zászlói tövében a hívást meghallván, szólt Párduckoponyának, hogy álljon meg 
legott, s kantárszárát megeresztve, kivágtatott a hadsor elé egyes-egyedül. Ott meghajolt nyergében, 
köszöntve Nagykardút, s így kezdte beszédét:

– Jüncseng városának jegyzője, Szung Csiang teszi tiszteletét vezérséged előtt. Nem ítélhet meg 



más, csupáncsak te, vezér.

– Kis jegyző létedre hogy mertél lázadni a felséges udvar ellen? – förmedt rá Nagykardú éktelen 
haraggal.

–  Nem jól uralkodik mostanság a császár! – felelte Szung Csiang. – Gaz minisztereknek nem 
szegi az útját, hagyja, hogy hízelgők uraskodhassanak, s kapzsi mandarinok, gonosz tisztviselők 
megrontsák a népet,  kiszíjják a vérét,  dúlják az országot!  Ezért  töltjük mi be az ég rendelését, 
semmi más szándékkal!

–  Itt  a  császár  hada  –  dörögte  Nagykardú  –,  s  te  még  ellenkezel  ravasz  szavaiddal,  álnok 
beszédeddel?  Ha le  nem szállsz  lovadról,  hogy elfogassalak,  porrá  töröm csontod,  miszlikbe  a 
tested!

Hallván  e  szavakat,  Mennydörgés  Tüze  elbődült  haragjában,  s  megforgatván  farkasfogú 
buzogányát, nekivágtatott. De felhangzott Párduckoponya dühordítása is; lándzsáját szegezve ő is 
Nagykardúra  rontott.  Közrefogták  ketten  az  ellenség  vezérét,  de  az  felvette  a  harcot 
mindkettőjükkel, s állta ám keményen a sarat! Lobogott a harc erre-arra a paripák felverte porban, 
akár a gyertyaláng. Jókorjött Eső, ezt látván, attól tartott, hogy még baja esik Nagykardúnak: hamar  
megverette hát a gongokat, hogy vonuljanak vissza.

– Már épp megfogtuk volna a fickót! – kiáltotta dühösen Párduckoponya s Mennydörgés Tüze, 
amint visszaértek nagy sebesen vágtatva. – Mért rendelted vissza a sereget, vezér?

– Fivéreim – emelte fel hangját Jókorjött Eső –, őrizzük meg a hűséget s igazságot: ketten menni 
egyre nem a mi szokásunk. S ha el is fogtuk volna, a szívét nem tudtuk volna megnyerni. Igaz, bátor 
vezérnek nézem őt, a császár hűséges katonájának. Vezéri székem adnám át neki, ha rávehetnénk 
arra, hogy beálljon közénk!

Elborult e szóra a két vezér arca, de visszavonult mind a két sereg. Nagykardú pedig táborába 
térve, leszállott lováról, s páncélját levetve egyre csak tűnődött.

„Nem bírtam erővel kettejükkel szemben, már-már le is győztek, de Jókorjött Eső visszahívta 
őket.  Ugyan  miért  tette?”  Meg  is  parancsolta,  hogy  hozzák  eléje  Kutyapofájút  s  Eleven 
Pokolkirályt. Megkérdezte őket:

– Jókorjött Eső csak egy vidéki jegyző! Mondjátok, ti fickók, miért szolgáljátok?

– Ismerik a hírét a mi bátyánknak Santungban, Hopejben! – felelte büszkén Eleven Pokolkirály. 
– Úgy is nevezik, hogy Szung Kung-ming, a Jókorjött Eső, igazság bajnoka! Hogy is értenék ezt az 
ilyenfélék, mint te, akik becsületről, igazságról nem tudnak semmit se!

Lehajtotta  fejét  Nagykardú,  s  nem felelt,  csak  intett,  hogy vigyék  őket  vissza.  Este,  mikor 
lefeküdt,  nem  bírt  elaludni;  forgolódott,  hánykolódott,  kiment  hát  a  tábor  szélére  körülnézni. 
Telehold  ragyogott  az  égen,  dér  szikrázott  a  földön mindenfelé.  Nagyot,  keserveset  sóhajtott  a 
vezér.

– Itt van egy bajuszos, szakállas vezér – riasztotta fel merengéséből egyik tisztje –, lóháton jött, 
korbács van kezében, téged kíván látni, fővezér uram.

– Nem kérdeztétek, hogy kicsoda? – lepődött meg Nagykardú.

–  Se páncélja, se fegyvere – felelte a tiszt –, de nevét nem akarta megmondani semmiképpen, 
csak téged keres egyre.



– Hívjátok sátramba – rendelkezett Nagykardú.

Meg is érkezett a jövevény csakhamar s köszöntötte. Nagykardú feléje fordult, s megkoppantotta 
a lámpa kanócát, hogy jobban lássa. Ismerősnek tetszett, megkérdezte hát, hogy kicsoda.

– Küldd ki kísérőidet – kérte az idegen.

– Ha egy tábornok itt van serege közepében – nevette el magát Nagykardú –, ha nem volna vele 
egy akaraton mindenki, hogy tudná őket erre-arra rángatni ujja intésével? Az én táboromban legelső 
tisztemtől a legutolsó közlegényig bizalmas emberem nekem mindenki! Beszélj csak nyugodtan, ha 
szólni akarsz velem!

– Hu-jen Cso vagyok – mutatkozott be az ismeretlen –, a Kétkorbácsos. Engem küldött egykor a 
császár a láncos nehézlovassággal, hogy vegyem be Liangsant, de elárultak, tőrbe csaltak, seregem 
elveszett. A fővárosba már vissza nem térhettem, nem jelenhettem meg a felséges úr színe előtt. 
Éppen ezért alig bírtam örömömmel, mikor a minap meghallottam, hogy vezérséged megérkezett. 
Ma, mikor a hadsor előtt Párduckoponya s Mennydörgés Tüze rád támadott, Jókorjött Eső menten 
visszaparancsolta őket, mert félt,  hogy még kárt tesznek benned; s valóban, őszinte hajlandóság 
volna  benne,  hogy  a  császár  hűségére  térjen,  de  hiába,  nem  követné  a  betyársereg!  Meg  is 
tanácskozta velem titkon az imént, hogy ha kell, belehajtja őket a meghódolásba. Ha elfogadod, 
vezér,  akkor  holnap  éjjel  elvezetnélek  rejtekösvényeken  a  rablók  várába.  Könnyű  íjjal,  rövid 
nyilakkal jertek, gyors lovakon, hogy elevenen kerítsük kézre Párduckoponyát meg a többi rablót. 
Elvisszük aztán őket a fővárosba, érdemeket szerezvén ezzel neked, Jókorjött Esőnek s nekem meg 
vétkeink váltságát.

Nagy örömmel hallgatta Nagykardú ezt a beszédet. Rögtön le is ültette Kétkorbácsost a sátrában, 
s kínálta borral.  Elmondta még Kétkorbácsos,  mennyire nagyra tartja Jókorjött  Eső a hűséget s 
igazságot, s csak szerencsétlenségére történt, hogy a rablók fészkébe keveredett. Nagykardú csak 
szürcsölgette borát, szakállát simogatva, térdeit csapkodva s nagyokat sóhajtva közben.

Másnap kiállt a csatatérre Jókorjött Eső, s csatára hívta az ellenséget.

–  Estére  ugyan megvan már a  haditervünk – tanácskozott  Nagykardú Kétkorbácsossal  –,  de 
előbb  mindenképpen  győzelmet  kell  vennünk  rajtuk.  –  Kétkorbácsos  fegyvert,  páncélt  kapott 
Nagykardútól,  lóra  ült,  s  kivágtatott  a  hadsor  elé.  Szidta  ám,  átkozta  Jókorjött  Eső  hada 
Kétkorbácsost, amint megpillantották:

– Nem rövidítettünk meg mi téged várunkban semmivel! Hogy vetemedtél arra, hogy megszökj 
tőlünk éjnek idején?

–  Micsoda  nagy  tetteket  tudna  is  véghezvinni  egy  tudatlan  kis  jegyző?  –  ordította  vissza 
Kétkorbácsos gúnyosan.

Jókorjött Eső parancsot adott Háromhegy Urának, hogy küzdjön meg az árulóval. Egymásnak 
rontott  a  két  paripa,  de  még  a  tizedik  menethez  sem értek  a  viadalban,  amikor  Kétkorbácsos 
korbácsa  leütötte  ellenfelét  lováról.  Jókorjött  Eső  egész  hada  az  elesett  segítségére  rohant, 
felkapták, hátravitték. Nagykardú pedig nagy örömében már általános támadást parancsolt volna, de 
Kétkorbácsos visszatartotta:

–  Nehogy üldözőbe vedd őket! – kiáltott rá. – Az a bitang Cselcsillag igen nagy művésze a 
hadvezetésnek, s ha üldözőbe vesszük őket, még tőrbe csalnának a latrok!

Hallgatott is rá Nagykardú, s visszavonta seregét. Visszavonulván a táborba, a vezéri sátorban 
bor mellett elkezdte faggatni Kétkorbácsost Háromhegy Ura felől.



–  Császári  tiszt  volt  ő  is  –  legyintett  Kétkorbácsos  –  Csingcsou parancsnoka.  Együtt  álltak 
betyárnak Mennydörgés Tüzével s Kis Generálissal,  de Jókorjött  Esővel sehogy se férnek meg. 
Most  is  azért  küldte  ellenem a vezér,  hogy elveszítse.  Biztosan sikerülni  fog a  vállalkozás,  ha 
belopózhatunk táborukba.

Megörült e szavaknak Nagykardú, s ki is adta a parancsot Hercegi Gebének s Csingmuhannak, 
hogy kísérjék majd el seregükkel. Ő maga meg ötszáz lovast vett maga mellé könnyű fegyverrel, és  
amikor  leszállt  az  est,  a  második  őrséggel  el  is  indultak.  Kétkorbácsos  mutatta  az  utat:  abban 
állapodtak meg, hogy a harmadik őrségre Jókorjött Eső táborába érvén, ágyúlövés ad majd jelt, s 
akkor a belopózott sereg belülről, Hercegi Gebe s Csingmuhan katonái pedig kívülről egyszerre 
támadnak majd.

A hold úgy világolt aznap éjjel, mintha fényes nappal lett volna. Már alkonyatkor felszerelkeztek 
a vitézek. A lovak nyakából levették a csengőket, könnyű fegyvert vittek csak a katonák. magukkal,  
a  szájába vette  mindegyik  a  szájdugaszt,  hogy véletlenül  meg ne  szólalhasson útközben,  azzal 
valamennyien lóra ültek,  s elindultak Kétkorbácsos nyomában. Megkerülték a hegyet,  s mentek 
vagy fél őrségnyi időt, amikor egyszer csak egy negyven-ötven főnyi kis csapatba ütköztek:

– Kétkorbácsos serege vagytok? – kérdezték suttogva tőlük.

–  Csendben  legyetek!  –  szólt  rájuk  Kétkorbácsos.  –  Gyertek  csak  a  nyomomban!  –  azzal 
előrevágtatott.  Nagykardú  követte  seregével.  Amint  épp  egy  hegytorokba  fordultak  be. 
Kétkorbácsos megállt, s előremutatott lándzsájával: egy vörös lámpa világolt a messzeségben.

– Mi az a vörös lámpa? – kérdezte Nagykardú megállítva lovát.

–  Ott van Jókorjött Eső serege, a derékhad – felelte súgva Kétkorbácsos, s sürgetni kezdte a 
hadat.  Ahogy  a  vörös  lámpához  közelebb  értek,  egyszerre  csak  ágyúszó  dördült.  A  sereg, 
Nagykardúval  az  élén  rohamra  lendült,  a  vörös  lámpa  alatt  azonban  egy  lelket  sem  találtak. 
Kétkorbácsost kezdték szólongatni ekkor, de már nem volt sehol. Nagykardú megdöbbenve jött rá, 
hogy csapdába csalták,  s  gyorsan megfordította  seregét,  de ekkor  a  hegyeken négyfelől  dobok, 
gongok dördültek meg. A sereg ijedtében, hogy nem lel utat magának, szerteszét szaladt, hogy életét 
mentse, úgyhogy Nagykardú magára maradt egypár lovasával. Amikor pedig a hegytorok végéhez 
értek, hátuk mögött újabb ágyúszó dördült, négyfelől fogós csáklyák nyúltak feléjük. Nagykardút 
egykettőre lerántották faragott nyergéből, elvették kardját, lovát, lehúzták róla páncélját, ruháját, s 
tuszkolták máris előre, Jókorjött Eső táborába, vitték fel a várba.

Közben pedig Párduckoponya s Kis Generális  egy csapat lovassal Csingmuhan útját  állta el. 
Összecsapott a három paripa a hold fényénél. Vagy hússzor-harmincszor csaptak már össze, amikor 
Csingmuhan, érezvén, hogy fogytán van az ereje, megfordította lovát s elmenekült. Menekültében 
azonban Óriáshölgybe ütközött, aki előrántván aranyhorgas vörös selyemkötelét, a menekülő után 
dobta, s lerántotta vele lováról. Előrontottak a gyalogok, elfogták s vitték őt is fel a várba.

Hogy a többiről is szóljak, ezenközben Mennydörgés Tüze s Ványadt Védisten egy másik lovas 
sereggel Hercegi Gebe seregére tört. Hercegi Gebe, megcsapkodván lovát, harsányan kiáltotta: 

– Hej, ti bitang mezei latrok! Meghal, amelyik előmbe áll! Mentse életét, aki tudja!

Megharagudott  erre  Mennydörgés  Tüze;  fogta  farkasfogú  buzogányát  s  nekivágtatott. 
Egymásnak  ment  a  két  csatamén,  de  alig  csaptak  össze  néhányszor,  Ványadt  Védisten  is 
beavatkozott a harcba. Megrettent ettől Hercegi Gebe, nem forgott már úgy a kard kezében, mint az 
imént,  s  Mennydörgés  Tüzének  buzogánya  leterítette.  Nagy  harci  üvöltéssel  tört  erre  előre  a 
liangsani sereg, s el is fogták. Ezalatt Égretörő Sas egy csapattal Nagykardú táborát rohanta meg, s 
kiszabadítván  Kutyapofájút  s  Eleven  Pokolkirályt  meg  a  többi  foglyot,  rátette  a  kezét  a  sereg 



élelmére, takarmányára, lovaira is; ezután már szépszerével megadásra bírta a szétszaladt katonákat.

Mire Jókorjött Eső felvonult seregével a várba, világosodott már. Helyet foglaltak a vezérek a 
Hűség s Igazság Csarnokában,  s  elébük vezették a három fogoly vezért.  Jókorjött  Eső,  mihelyt 
meglátta őket, elébük sietett: visszaparancsolta a katonákat, s saját kezével oldozta fel kötelékeiket. 
Nagykardút odasegítette a középső vezéri székbe, s térdet-fejet hajtván előtte, bocsánatát kérte:

–  Esedezve kérlek – szólott  hozzá –,  bocsásd meg vétkünket,  hogy elvetemedett  vakmerősé-
günkben gyalázatot tettünk vitézi hírneveden.

–  Vezérem parancsára cselekedtem – borult le Nagykardú előtt bűnbánóan Kétkorbácsos is –, 
engedelmeskednem kellett. Bocsásd meg, vezér, cselvetésemet!

Végignézett Nagykardú a vezérek során: látta, milyen igazsággal bánnak vele, milyen komolyan 
tekintenek reá.

– Fogságba estünk – fordult két alvezéréhez –, mit tegyünk most?

– Várjuk parancsodat, vezér – felelte Hercegi Gebe s Csingmuhan.

– Orcánk tisztességét elvesztvén, hogyan térjünk vissza a fővárosba? – sóhajtott fel Nagykardú. – 
Gyors halált kérünk tőletek!

–  Hogy  mondhatsz  ilyet?  –  kiáltott  fel  Jókorjött  Eső.  –  Ha  nem  veted  meg,  vezér, 
csekélységünket, végezzük be együtt az ég rendelését. De ha nem hajlanál rá, itt fogni nem merünk, 
hanem hazabocsátunk még ma a fővárosba.

– Nemhiába neveznek téged hűségesnek s igaznak, Jókorjött Eső vezér! – kiáltotta meglepetve 
Nagykardú. – Valóban az vagy te! Mert amióta világ a világ, annak az úrnak szolgál az ember, aki 
ismeri,  kicsoda  ő,  s  azzal  köt  barátságot,  aki  érti  lelkét!  Felétek  hajlik  már  a  szívem,  hadd 
maradhassak táborodban ezután, akár mint egyszerű közlegény!

Megörült  ezeknek  a  szavaknak  Jókorjött  Eső.  Rögtön  nagy  lakomát  rendezett  a  győzelem 
örömére, a megvert sereg szétfutott katonáit is összeszedette, s szolgálatába fogadta; voltak azok is 
vagy hat-hétezren. Aki pedig öreg vagy gyermek volt a seregben, azokat pénzzel ajándékozta meg s 
hazabocsátotta. Azt már nem is mondom el, hogy Veszett Tigrist pedig elküldte Putungba, hozza el 
Nagykardú családját.

A győzelmi lakoma közepette azonban eszébe ötlött Jókorjött Esőnek, hogy Jáde Egyszarvú s 
Halálmegvető még most is ott sínylődik Tamingfu tömlöcében, s eleredt a könnye a bánattól.

– Ne bánkódj miattuk, vezér – vigasztalta Cselcsillag –, bízd csak rám a dolgot! Ma már későre 
jár, de holnap elindulok újra a sereggel, bevesszük a várost, biztosan sikerül majd!

–  Nem tudom mással viszonozni hozzám való nagy kegyességteket – állott fel Nagykardú –, 
mint hogy azt kérem, hadd menjek én az első sereggel!

Megörült ennek nagyon Jókorjött Eső, s másnap reggel ki is adta a parancsot. Nagykardú mellé 
odaadta  alvezéreit  s  egész  seregét,  de  ment  utánuk  az  egész  régi  sereg,  amelyik  ott  volt  már 
Tamingfu falai alatt.  Hozzájuk csatlakozott még örvények Sárkánya s Fehér Hullámtaraj is, vízi 
harcra való sisakban, páncélban, s elindultak újfent az Északi Főváros ellen.

Liang kormányzó úr egy borús, szeles napon éppen Gyors Csatával borozgatott annak felépülése 
örömére, amikor egyik lovas felderítője jelentette:



– Nagykardút, Hercegi Gebét s Csingmuhant seregükkel együtt elfogta Jókorjött Eső, s a maga 
hívévé tette! Nemsokára itt lesznek a liangsaniak megint!

Liang urat a hír hallatára akkora ijedtség fogta el,  hogy csak bámult, hápogott,  s felborította 
boroscsészéjét, elhullajtotta evőpálcikáit. Gyors Csata azonban felugrott:

– Itt az ideje, kormányzó uram – kiáltotta –, hogy bosszút álljak a latrokon sebemért!

Liang úr fellelkesedvén, újabb csésze meleg borral kínálta vezérét, majd pedig elindult a had ki a 
városból, rá az ellenségre. Ment Mennybéli Herceg s Pallosos is. Tél közepe volt már, napok óta 
szélvihar dühöngött, el volt változva képében az ég is, a föld is. Csakhamar összefagyott a lovak 
patája,  hideg  volt  a  páncél  is,  akár  a  jég.  Vágtatott  vérszomjasan  Gyors  Csata  serege  élén, 
csatabárdját emelve, s táborba szállt velük a Szállótigris Völgyénél.

Másnap Jókorjött  Eső felvonult  Kis Herceggel s  Vitézekkel Versengővel egy magas dombra, 
onnét nézte, hogyan verekszik Nagykardú serege. Feldübörögtek háromszor a dobok, s előrontott 
Nagykardú a hadsorból, odavágtatott Gyors Csata elé.

Gyors Csata látván őt, nem ismerte meg először, vele volt katonái magyarázták neki:

– Ez, aki ott jön – mutatták neki –, ez az az újdonsült áruló, Nagykardú!

Gyors Csata erre nem szólott egy szót sem, hanem egyenest nekirontott ellenfelének. Nagykardú 
se volt rest, megcsapkodta lovát, megforgatta kardját, s felvette véle a harcot. Nem tartott a viadal  
még tíz összecsapásig sem, amikor Mennybéli Herceg, látván, hogy tétovázik a csatabárd a vezér 
kezében,  s  nem  vesz  győzelmet  Nagykardún,  hamar  megvillantotta  két  kardját,  s  kirontva  a 
csatasorból, ő is az ellenséges vezérre támadt. Erre azonban Hercegi Gebe s Csingmuhan is fegyvert 
ragadtak,  s  vezérük  segítségére  siettek,  úgyhogy  öt  harci  mén  küzdött  már  egymással,  egy 
gomolyagban. Meglátván ezt Jókorjött Eső, jelt adott  korbácsával, s elsöprő rohamra lendült az 
egész liangsani sereg.  Mennybéli  Herceg serege nagy veszteséggel vonult vissza, egyenest be a 
városba. Jókorjött Eső pedig gyorsan a város alá vivén seregét, ott tábort ütött.

Másnap vörös felhők borították el az eget a tábor felett. Vigasztalanra borult az ég, hasadozott a 
föld a  nagy hidegben,  amikor  Gyors  Csata  egy lovas  csapattal  kivágtatott  a  városból,  hogy az 
ellenség táborára támadjon. Cselcsillag rögtön kiadta a parancsot, hogy menjenek ellene, de csak 
álharcot vívjanak vele: ha nagyon támad, csak vonuljanak vissza. Ezért aztán Gyors Csata, áttörvén 
az ellenség első hadsorát, nagy örömmel tért vissza a városba.

Éjjelre egyre csak gyűltek a felhők, egyre vadabbul tombolt a szél. Cselcsillag, kilépvén vezéri 
sátrából,  azt tapasztalta,  hogy hatalmasan, esik a hó, sűrűn belepi a földet mindenütt.  Parancsot 
adott hát a gyalogoknak, hogy a városfal mellett, a hegyoldalon, a folyópartnál levő keskeny helyen 
ássanak mély vermet, s borítsák be a tetejét földdel. A havazás aztán tovább folytatódott egész éjjel, 
reggelre már szinte lábalni se bírták a lovak.

Gyors Csata pedig eközben bent a városban, eltelvén győzelmével, már azt hitte, hogy Jókorjött 
Eső  seregének  inába  szállt  már  a  bátorsága,  s  nem  is  tudják  már,  hogyan  küzdjenek  meg  a 
várbeliekkel. Össze is szedett háromszáz lovast, s megint kirontott velük az ellenségre. Jókorjött 
Eső serege négyfelé szaladt előlük. Csak Örvények Sárkányát s Fehér Hullámtarajt küldték ellenük 
könnyű fegyverzetben,  lándzsát szögezve,  de ezek is  alighogy megütköztek velük,  hát  eldobták 
lándzsáikat s megszaladtak, a verem felé csalván Gyors Csatát. Az meg hirtelen természetével hogy 
is  gondolt  volna  ezzel?  Amerre  vágtattak,  az  egyik  oldalon  az  út  futott,  a  másikon  mély 
szakadékban a folyó.  Örvények Sárkánya,  lovát odahagyva,  a folyóba vetette  magát,  harsányan 
kiáltva:



– Menekülj gyorsan, Jókorjött Eső bátyám!

Gyors  Csata  ennek  hallatára,  már  semmivel  se  törődve,  bőszen  nekivágtatott  az  ellenség 
hadának,  amely riadtan menekült  előle.  Egyszer  csak azonban ágyú dördült  a  háta  mögött,  s  ő 
lovastul felbukott, a hegy mögül pedig lesben álló seregek törtek elő.

Hiába is lett volna Gyors Csatának akár három feje és hat karja, akkor is lebírták, elnyomták 
volna. Mert így esett:

Szikrázó ezüst hó csapdát rejt mélyében,
Jáde kristály pora ragyog verem tetejében.

Hogy aztán mi lett Gyors Csatával, élt-e, halt-e, azt majd más alkalommal halljátok meg.



A HATVANNEGYEDIK FEJEZET

amelyben Toronyhordozó megjelenik álmában
Jókorjött Esőnek,

Fehér Hullámtaraj pedig a habok közt
bosszúját megállja

Ott tartottunk, hogy Jókorjött Eső hada felhasználván a nagy havazást, csapdába csalta Gyors 
Csatát.  A sereg  maradványai  lélekszakadva  menekültek  vissza  a  városba,  s  jelentették  vezérük 
elvesztét.  Liang  kormányzó  úr  az  újabb balhírt  meghallván,  nagy rettegésbe  esett,  s  szigorúan 
megparancsolta a seregnek, hogy csak a falakat őrizzék, a városból csatára ki ne menjenek. Már 
meg is ölette volna Jáde Egyszarvút s Halálmegvetőt, de aztán megint megijedt, hogy ezzel csak 
Jókorjött  Esőt  bőszítené  még  jobban,  mert  arra  reményt  nem látott,  hogy hamarjában  segítség 
érkeznék a fővárosból. Ezért csak meghagyta, hogy őrizzék őket erősen továbbra is, s újabb levelet 
menesztett apósához, a kancellárhoz, hogy rendelkezzék felőlük, mi legyen velük.

Jókorjött Eső serege visszatért táborába. A vezéri sátorban ülve várta, hogy vezessék elébe az 
elfogott ellenséges vezért. Amikor elébe hozták, nagy örömében azonnal visszaparancsolta a kísérő 
katonákat, s saját kezével oldotta meg a fogoly kötelékeit, kérte, hogy lépjen beljebb, borral kínálta, 
s kedves szavakkal így szólott hozzá:

–  Ládd, vezéreink jó fele a császár tisztje volt hajdanában. Mivelhogy azonban nem uralkodik 
bölcsen a császár, hanem hagyja, hogy kapzsi mandarinok ragadják magukhoz a hatalmat, hogy 
gonosz tisztviselők basáskodhassanak, nyúzzák, sanyargassák a népet, mind kívántak segítségemre 
jönni, hogy együtt töltsük be az ég rendelését. Ha nem vetsz meg minket, vezér, legyél ezután egy 
velünk az igazság s a hűség felemelésében.

Előlépett Sötétképű is, s köszöntvén Gyors Csatát, felemlegette neki, hányszor gondolt már rá 
elválásuk óta; megragadta egymás kezét a két régi bajtárs, s bizony könnyeket is ontott. Nem is 
tudta  Gyors  Csata  megállni,  hogy  meg  ne  hódoljon.  Megörült  ennek  Jókorjött  Eső,  s  nagy 
lakomával ünnepelték meg az új vezér közébük álltát.

Másnap ismét haditanácsba gyűltek, hogy meghányják-vessék, miként vegyék be a várost. De 
hiába folytatták a  harcot több napon keresztül,  a falakat  nem bírták bevenni.  Elkeseredett  ezen 
Jókorjött Eső. Az egyik éjjel is ott üldögélvén sátrában, búsongott, amikor egy hirtelen szélroham 
összezsugorította a lámpa lángját, s a szél nyomában az árnyékból egy emberalak suhant elő.

Felemelte fejét Jókorjött Eső s ránézett, hát Toronyhordozó volt. Jött is volna közelebb az alak, 
de aztán megtorpant.

– Öcsém! – kiáltotta. – Mit vársz itt tovább? Miért nem térsz haza?

Jókorjött Eső megrettenve ugrott fel, s megkérdezte:

– Honnét jössz, bátyám? Nem álltuk meg még bosszúdat, ez hány-vet engem még éj-napon át! 
Most meg, hogy elfoglalt a had, emlékednek se áldozhattam rég! Biztosan kárhoztatni akarsz, hogy 
megjelent szellemed!

– Nem ezért jöttem – szólt Toronyhordozó. – Vonulj hátrább, öcsém; mert riaszt élő lelkednek 
ereje,  közelebb  lépni  hozzád  nem  tudok.  Száz  nap  se  múlik  el  s  véres  veszedelem  fog 
megkörnyékezni, azt pedig más, mint a Földi Bűvös Csillag, Csiangnan vidékéről, meggyógyítani 
nem tudja. Szedd össze sereged, s vonuljatok haza mielőbb, ezért jöttem hozzád.



Jókorjött Eső odarontott hozzá, s mohón megkérdezte:

– Bátyámnak szelleme, ha már megjelentél, szólj igazat nekem! – de a szellem visszalökte, s ő 
felébredt. Álmodott csupán. Hívatta Cselcsillagot, s elmondta neki álmát.

– Ha Toronyhordozó vezér jelent meg neked – komorodott el Cselcsillag –, akkor hinnünk kell  
neki. Kegyetlen hideg van, nem állja már tovább a sereg a fagyoskodást itt a táborban, valóban jó 
lenne már hazavonulni. Tavasz elejével aztán, ha a jég felenged, a hó elolvad, visszajövünk megint, 
s bevesszük a várost. Akkor se lesz késő!

–  Igazat mondasz, vezér – felelte Jókorjött  Eső –, csakhogy Jáde Egyszarvú s Halálmegvető 
bilincsek közt sínylődnek mindmáig, s annyi nekik egy nap, mint másnak egy év! Meg akarom 
menteni  őket  mindenáron!  Félek,  hogy  életükkel  fizetnek  azért,  ha  mi  elmegyünk  innét.  Mit 
csináljunk már most? Se nem támadhatunk, se el nem mehetünk?

Tanácstalanul maradtak a vezérek, nem bírtak megegyezni. Másnap azonban betegség vette elő 
Jókorjött Esőt, láz gyötörte testét. Fejét mintha fejszével hasogatták volna, csak feküdt, fel sem kelt. 
Látogatására jöttek a vezérek.

– Úgy érzem – panaszolta a beteg –, hogy tüzel, fáj az egész hátam. – Megvizsgálták a vezérek, s 
akkora pirosló, tüzes daganatot vettek észre háta közepén, akár egy kisebbfajta serpenyő.

– Ez ha nem fekély, akkor kelevény – hümmögött fejét csóválva Cselcsillag. – Olvastam én erről 
a füves könyvekben, hogy lencsének lisztjével kell a szívet ilyenkor megerősíteni, hogy bele ne 
vehesse magát  a  kór mérge.  Hozzatok gyorsan belőle,  s  adjuk be bátyánknak!  De sajnos,  se  a 
táborban, se sehol a környéken orvos nincsen!

Lám, előlépett ekkor Fehér Hullámtaraj:

– Hajdanában – szólt –, amikor még Hszünjangban voltam, s egyszer anyámnak is hátfájása volt, 
amit  semmiféle  szer  meggyógyítani  nem  tudott,  Csienkangfuban  An  Tao-csüan  doktorhoz 
fordultunk, és az menten kikúrálta! Meg is háláltam akkor azt neki jó pénzzel! Bátyánknak a baján 
is csak ő tudna segíteni, csak éppen messze van innét, nagyon hamar nem lehetne ideérni. Bátyám 
kedvéért azonban még az éjjel elindulnék érte.

–  Mit is mondott álmodban Toronyhordozó, bátyám? – eszmélt föl Cselcsillag. – „Száz nap se 
múlik  el,  s  véres  veszedelem fog  megkörnyékezni,  azt  pedig  más,  mint  Földi  Bűvös  Csillag, 
Csiangnan vidékéről, meggyógyítani nem tudja.” Ez az ember lesz az!

–  Ha él ez az ember – nyögte panaszosan Jókorjött Eső –, hozzátok nekem ide gyorsan! Ne 
röstelljétek a fáradságot, az igazság ügyéért induljatok el érte még az éjjel, hogy megmenthesse az 
életem!

Cselcsillag  rögtön kiadta  a  parancsot,  hogy hozzanak elő  száz  lat  fokhagymaszár-aranyat  az 
orvosnak, s még vagy húsz-harminc ezüstöt az útra Fehér Hullámtarajnak, aztán így szólt Fehér 
Hullámtarajhoz:

–  Indulj  el  még  ma,  s  gyere  vele  vissza  mindenképpen!  Mi  is  tábort  bontunk  még  ma, 
hazaindulunk, a liangsani várban várunk titeket. Csak gyorsan járj!

Fehér Hullámtaraj búcsút vett a vezérektől, vállára kapta batyuját, s indult máris. Közben pedig 
Cselcsillag kiadta a parancsot, hogy lángsebesen bontson tábort a sereg, hagyjanak fel a harccal, 
hazamennek.  Szekérre  emelték  Jókorjött  Esőt,  s  még az  éjjel  elindult  a  sereg  haza.  Látták  ezt 
Tamingfu falairól, de féltek, hogy lest vetnek nekik, s megint tőrbe csalják őket, ezért nem mertek  



üldözésükre menni. Amint Liang kormányzó úrnak jelentették a dolgot, ő se tudta, hogy mire vélje.

–  Ravasz  vezér  Cselcsillag  –  rázta  fejét  Mennybéli  Herceg  is,  Pallosos  is  –,  sok  ármány 
lappanghat még a fejében! Őrizzük csak a falakat szilárdan, de utánuk ne merészkedjünk!

Itt aztán elágazik a történet. Arról szólok csak, hogy Fehér Hullámtaraj rohant éjjel-nappal, hogy 
megmentse Jókorjött Esőt. Benne volt az idő már jól a télben, ha nem esett, hát havazott, keserves, 
fáradságos volt az út, de ő dacolva széllel, hóval, csak ment előre. Elérkezett egy szál egyedül a 
Jangcecsiang  mellé,  de  nem látott  sehol  csónakot,  amivel  átkeljen  rajta.  Leült  a  parton,  s  úgy 
jajveszékelt  már nagy tehetetlenségében,  majd fel-alá  járkált,  hogy hátha talál  egyet  valamerre, 
amikor egyszer csak egy helyen tört nádkévék közül előgomolygó füstöt pillantott meg.

– Hé, csónakosgazda! – kiáltott oda harsányan. – Vigyél át a vízen gyorsan!

A nád  közül  egy  hang  felelt,  s  előbújt  egy  ember:  széles  szalmakalap  a  fejében,  fürtös 
sásköpönyeg a vállán.

– Hová tartasz, vándor? – kérdezte.

– Csienkangfuba igyekeznék – válaszolta Fehér Hullámtaraj –, túl a folyón. Sürgetős a dolgom, 
jól megfizetnélek, ha átvinnél.

– Hát átvinni éppen átvihetlek – mondta a csónakos –, csakhogy már későre jár, s ha át is érünk, 
odaát szállást nem találni. Aludj itt a csónakban, aztán a negyedik őrségre, majd ha elcsendesül a 
szél, eláll a havazás, akkor majd átviszlek, de meg kell ám jól fizetned!

– Rendben van – egyezett bele Fehér Hullámtaraj. Az ember nyomában belépett a sűrű nád közé,  
s csakhamar meg is  pillantotta  a csónakot a  parthoz kikötve.  A csónak fenekén egy nyurga fiú 
élesztgette a tüzet.

A csónakos besegítette Fehér Hullámtarajt a csónakba, ő meg hátrament a hajó farába, s levetvén 
nedves ruháit, rákiáltott a fiúra, hogy rakjon jó erős tüzet. Fehér Hullámtaraj is kibontotta batyuját, 
elővette takaróját, s beleburkolózva végigfeküdt a csónak fenekén.

– Van itt bor valahol? – kiáltott oda fektéből az embernek. – Jó lenne, ha hoznál.

– Hát bor, az nincs itt semerre – vakarta fejét az ember –, de rizst, azt adhatok egy csészével.

Fehér Hullámtaraj felült, megette a rizst, aztán visszafeküdt, elaludt. El volt törődve nagyon az 
irgalmatlan rohanásban, aztán meg igen el is bízta magát, hogy ugyan kitől is féljen, elég az hozzá, 
hogy az első őrség idejére már aludt is mélyen. A nyurga fiú a kezét melengette a tüzes serpenyő 
mellett, de közben a szájával az alvó felé bökve, így szólt halkan a csónakoshoz:

– Bátyám, látod-e?

Odalopózott a csónakos Fehér Hullámtaraj mellé, megtapintotta feje mellett a zsákját, s érezte, 
hogy pénz van benne.

–  Oldozd csak  el  a  csónakot  –  intett  csendben a  fiúnak.  –  Majd ha  a  víz  közepére  értünk, 
elintézhetjük akkor is.

Eloldozta a fiú a csónakot, majd maga is beleugrott, egy póznával eltolta a parttól, aztán egy 
evezővel nagy nyikorogva elkezdtek evezni a folyam közepe felé. A csónakos közben előhúzott a 
csónak végéből egy jó darab kötelet, szép csöndesen megkötözte vele Fehér Hullámtarajt, aztán a 



fenékdeszka alól egy nagy kést vett elő.

Fehér Hullámtaraj felébredt persze a mozgásra, de érezte, hogy meg van kötözve mind a két 
keze, magatehetetlen. A csónakos fogta a kést, s mellének szegezte.

– Derék vitéz! – könyörgött neki Fehér Hullámtaraj. – Kíméld meg életem, neked adom minden 
pénzemet!

– A pénzed, az kell nekem – válaszolta a csónakos –, de az életed is!

– Akkor legalább így haljak meg egy darabban! – könyörgött tovább a fogoly. – Nem fog akkor a 
lelkem kísérteni téged!

– Azt lehet – bólintott a csónakos. Letette a kést, fogta Fehér Hullámtarajt, s bedobta a folyóba. 
Utána  kinyitotta  a  zsákot;  majd  elvágódott  a  meglepetéstől,  mikor  a  töméntelen  aranyat 
megpillantotta benne, de csakhamar összeszedte magát, s odaszólt a fiúnak:

– Gyere csak idei Mondok valamit.

A fiú mit sem sejtve odalépett hozzá, a csónakos pedig megragadta, s ledöfte késével, aztán a 
holttestet bedobta a vízbe. Utána lemosta a csónakról a vérnyomokat, s elevezett egymagában.

Tudnivaló, hogy Fehér Hullámtaraj akár négy-öt éjjel is kibírta a víz alatt. Amint a vízbe dobták, 
a víz alatt elharapta kötelékeit, s kiúszott a déli partra. Ott a fák között lámpafényt pillantott meg.  
Felmászott a partra, s csuromvizesen arrafelé lopózott. Egy kocsma volt, bort sajtoltak benne éppen, 
s  a  fal  hasadékán  szivárgott  ki  a  világosság.  Fehér  Hullámtaraj  bezörgetett  az  ajtón,  hát  egy 
öregembert talált odabent. Köszöntötte illendőképpen.

–  Ugye,  hogy kifosztottak a folyó közepén – nézett  végig rajta  az öreg –,  s  a vízbe ugorva 
mentetted meg az életedet?

–  Nem  akarlak  félrevezetni,  öregapám  –  felelte  Fehér  Hullámtaraj.  –  Santungból  jövök, 
Csienkangfuban volna dolgom, s csónakot keresvén, amivel átkelhessek, két gazfickóba botlottam, 
akik  elrabolták  ruhámat,  pénzemet,  s  a  folyóba  dobtak.  Szerencsére  tudok  vízen  járni,  így 
megmenekültem. Segíts rajtam, öregapám, hogy továbbjuthassak!

Az öreg bevezette a házba, s egy nagy kendőt szedett elő, hogy abba burkolózzék, amíg vizes 
ruháit megszárítja a tűznél, aztán megitatta egy kis meleg borral.

– Te legény – kérdezte aztán –, hogy hívnak téged? Mit akarsz te itt errefelé, ha santungi vagy?

– Csangnak hívnak – felelte Fehér Hullámtaraj. – An doktor úr Csienkangfuban esküdt bátyám 
nekem, őt keresném.

– Ha Santungból jöttél – faggatózott tovább az öreg –, akkor Liangsan vidékén jöttél át, ugye?

– Igen, éppen arra.

– Ott a hegyen Jókorjött Eső vezér – mondta az öreg – nem bántja ám az utasembereket, nem 
tesz kárt az emberek életében, csak az ég rendelését tölti be.

–  Jókorjött  Eső  vezér  a  hűséget  s  igazságot  tartja  legtöbbre  –  felelte  nekibuzdulva  Fehér 
Hullámtaraj.  –  A jó  népeket  nem bántja  ő,  csak  a  kapzsi  mandarinokra,  gonosz  tisztviselőkre 
haragszik.



–  Én hallottam – mesélte tovább az öreg –, hogy Jókorjött Eső serege emberséges, igazságos, 
segíti a szegényeket; gyámolítja az öregeket, nem olyan ám, mint az errefelé való mezei betyárok! 
Ha  el  lehetne  hívni  ide,  hogy  idejöjjön,  bezzeg  vígan  élne  a  nép,  nem  szenvedne  annyi 
megcsúfoltatást, keservet a gaz mandarinoktól!

– Ne ijedj meg, apó – szólalt meg Fehér Hullámtaraj ennek hallatára –, de én Csang Sun vagyok,  
a  Fehér  Hullámtaraj.  Azért  küldtek  ide  száz  arannyal  An  Tao-csüanért,  mert  Jókorjött  Eső 
bátyámnak  kelevény  támadt  a  hátán,  s  igen  beteg.  Nagy  elbizakodottságomban  elaludtam  a 
csónakban, a két gazfickó pedig megkötözött, s a vízbe hányt. Én azonban elrágtam a kötelet, s így 
kerültem ide.

– No, ha ilyen derék vitéz vagy – lelkesedett fel az öreg –, hát idehívom a fiamat, hadd ismerjen 
meg!

Nem sok idő múlva elő is jött egy sovány ifjú, aki Fehér Hullámtaraj elé járulva, tisztelettel 
üdvözölte őt, majd így szólt:

Hallottam  régen  már  nagy  híredet,  csak  éppen  nem  volt  szerencsém,  nem  találkozhattunk. 
Vangnak hívnak minket, én vagyok a családban a hatodik fiú. Mivel azonban igen sebesen járok, 
csak Sebesvillámnak neveznek. Világéletemben csak a vízen járást, fütykösforgatást kedveltem, sok 
mester keze alatt megfordultam, de tovább már nem juthattam, itt éldegélek a folyam mellett abból, 
hogy bort mérünk. Azt a két gazfickót, akik kifosztottak, ismerem mindkettőt: az egyik Csang Fang, 
a Folyamrekesztő Ördög, a másik meg, az a nyurga fiú, Szun Vu, Huatinghszienbe valósi, de úgy 
nevezik csak, hogy Olajos Compó. Abból él ez a két rosszféle, hogy itt fosztogatják a népeket a  
folyamon. Légy csak nyugodt, bátyám; itt maradsz pár napot, bejönnek még ezek ide inni, akkor 
aztán bosszút állok érted!

–  Hálásan  köszönöm nagy  jóindulatod  –  köszönte  Fehér  Hullámtaraj  –,  de  bátyám életéért 
igyekszem, s sietnem kell vissza igen hamar. Nem várhatok, csak reggelig, s megyek máris tovább, 
hogy megkereshessem az orvost. Visszatérőben még meglátogatlak.

Arról nem is szólok, hogy Sebesvillám megajándékozta Fehér Hullámtarajt egy rend új ruhával, 
aztán csirkével, borral traktálta.

Másnap  reggel,  hogy  kiderült  az  idő,  s  eltisztult  a  hó  is,  még  tíz  ezüstöt  is  adott  neki,  s  
megmutatta az utat a városba. Fehér Hullámtaraj az Akácfahídhoz érve, ott találta boltjában An Tao-
csüan doktort, amint éppen szereit árulta. Odament hozzá, s üdvözölte tisztelettel.

– Rég nem láttalak, öcsém – nézett rá meglepődve a doktor. – Miféle szél fújt erre?

Fehér Hullámtaraj követte a házba, aztán odabent elmondta neki a csiangcsoui nagy harcot, s 
hogy azután hogyan ment  fel  Jókorjött  Esővel  a  liangsani  várba;  végül  hozzátette  azt  is,  hogy 
Jókorjött Eső baja miatt jött, mert azt csak a Jangce melletti Bűvös Doktor tudja meggyógyítani, de 
üres kézzel kell hogy beállítson, mivel útközben halálos veszedelemben forgott.

– Ha Jókorjött Esőről van szó, a legbecsületesebb vitézről az egész birodalomban – kiáltott fel 
Bűvös Doktor –, akkor valóban mennem kell sürgősen! Csakhogy feleségem éppen elhalálozott, 
nincsen házamnál más rokonom, így messzire nem mehetek, soká itt nem hagyhatom.

–  Én  se  térhetek  haza  –  könyörgött  neki  keservesen  Fehér  Hullámtaraj  –,  ha  elutasítod 
kérésemet!

– No, majd még beszélünk róla – enyhített a dolgon Bűvös Doktor. Fehér Hullámtaraj azonban 
addig-addig kérlelte, míg végtére beadta a derekát.



Közben legyen mondva, Bűvös Doktor ott Csienkangfuban összejárt akkortájt nap nap után egy 
ringyó énekeslánnyal, Li Csiao-nuval, annál melegedett minduntalan. Aznap este is hozzá készült, 
elvitte hát Fehér Hullámtarajt is, s bort hozatott, vigadni kezdtek. Az énekeslány bátyjának fogadta 
Fehér Hullámtarajt. Négy-öt csészével megittak már, s kezdtek rájönni a bor ízére, amikor Bűvös 
Doktor így szólt a lányhoz:

–  Ma este itt alszunk nálad, de holnap reggel elmegyek öcsémmel, Santungban van dolgunk. 
Legfeljebb  egy  hónapig,  de  legalább  húsz-egynéhány  napig  odaleszek,  de  aztán  megjövök  s 
meglátogatlak.

–  De én meg nem engedlek – jelentette ki Csiao-nu. – Ha pedig szót nem fogadsz, többet az 
ajtómon be nem jössz!

–  Már  összecsomagoltam a  szereimet  is  –  mentegetőzött  az  orvos  –,  csak  éppen  indulnunk 
kellene, holnap megyünk is. Engedj hát már nekem, ne tarts vissza, mert nem késlekedhetem!

Kényeskedett  még,  hánytorgatta  magát  az énekeslány jó darabig,  végtére odatörleszkedett  az 
ölébe, s azt dünnyögte:

– Hát ha nem hajlasz a szavamra, eredj csak, de megátkozlak ám, úgy, hogy cafatokban rohad 
majd le a húsod!

Hallván Fehér Hullámtaraj ezt a beszédet, gyűlöletében megfojtotta volna az énekeslányt egy 
nyelet  vízben.  Mire  beesteledett,  Bűvös  Doktor  teljesen  elázott,  úgyhogy  betámogatták  az 
énekeslány hálószobájába, ott végigvágódott az ágyon s elaludt.

– Te meg eredj haza – jött ki aztán Li Csiao-nu Fehér Hullámtarajhoz –, nálam nem alhatsz.

– De én már megvárom bátyámat, amíg kijózanodik! – jelentette ki a vitéz. Nem is tudta a lány 
kitenni a házból, kénytelen-kelletlen elhelyezte a kapu melletti kis szobában. Fehér Hullámtarajt 
azonban úgy hányták-vetették indulatai, hogy nem bírt elaludni. Az első őrség táján hallotta ám, 
hogy zörögnek a kapun. Kilesett a fal hasadékán, s látta, hogy bejön valaki, és beszédbe elegyedik 
az énekeslány gazdaasszonyával.

– Rég nem jártál már nálunk – nyájaskodott a vén banya –, merre voltál? Ma, sajnos, itt van a 
doktor, berúgott, lefeküdt; mit csináljunk?

–  Itt van,  ni,  tíz arany – s ezzel vette is elő az ismeretlen –, húgocskámnak hoztam hajtűre, 
fejékre. Hozd azért ide valahogyan, hogy találkozhassunk!

– No, maradj akkor csak itt az én szobámban – enyhült meg a banya –, majd idehívom a lánykát.

Fehér Hullámtaraj kilesett a hasadékon, s a lámpa fényében megismerte emberét: Csang Vang 
volt, a Folyamrekesztő ördög. Mert úgy volt ez, hogy ez a gazfickó, ha szerzett valamit a folyamon,  
azt mind ide hordta.

Alig tudta dühe lángját csitítani Fehér Hullámtaraj, de csak tovább leskelődött. Látta aztán, hogy 
a banya megterít, bort, ételt, gyümölcsöt hoz, s hívja már az énekeslányt is. Fehér Hullámtaraj már 
majdnem rájuk rontott, de idejekorán eszébe jutott, hogy ezzel csak vállalkozását rontaná el, s ezt a 
latort is elszalasztaná esetleg.

A  harmadik  őrség  idejére  aztán  lerészegedett  a  konyhában  a  két  szolgáló,  elaludtak.  A 
gazdaasszony is elhevert már a földön, szétvetve kezét, lábát, olykor-olykor részegen belepislogva a 
lámpa fényébe.  Fehér  Hullámtaraj  ekkor  nesztelenül  megnyitotta  szobája ajtaját,  s  belopózott  a 



konyhába. A lámpa fénye megcsillant egy konyhakésen, amely ott hevert a tűzhely Felragadta a 
kést, s először is a gazdaasszony nyakát vágta el vele, aztán a szolgálóknak esett neki, de a kés nem 
volt valami éles, s el is görbült, mikor az asszonyba belevágta.

A két szolgáló felriadt, s már sikoltozásba fogott volna, amikor  Fehér Hullámtaraj, a kezébe 
akadt  faaprító  baltával  egy-egy  csapással  agyonsújtotta  őket.  Az  énekeslány  a  szobájában 
meghallotta a zajt, s kijött. Éppen beleütközött Fehér Hullámtarajba. A balta lesújtott, s Li Csiao-nu 
mellig  kettéhasítva  terült  el  a  földön.  A  szobából  azonban  a  lámpa  fényénél  meglátta  ezt 
Folyamrekesztő Ördög is, kilökte a hátsó ablakot, s elmenekült. Fehér Hullámtaraj végtelen bánatba 
esett, hogy elszalasztotta ellenségét; hirtelen azonban eszébe jutott Vu Szung története, amit tőle 
magától hallott.  Gyorsan lehasított egy darabot az egyik halott ruhájából, s miután bemártotta a 
vérbe, felírta vele a fehér falra vagy tíz helyen:

„An Tao-csüan gyilkolta meg őket!”

Az ötödik őrség idején lassan világosodni  kezdett,  s  egyszercsak hallja,  hogy Bűvös Doktor 
ébredezni kezd mámorából, s ezt motyogja:

– Mert én olyan vagyok…

– Egy szót se szólj, bátyám! – suttogta neki ijedten Fehér Hullámtaraj. – Majd megmutatom én 
neked mindjárt, miféle ember vagy te!

Bűvös Doktor felkelt, s kijött szobájából, de amint meglátta a négy holttestet, szinte megbénult a 
rémülettől, utána meg remegni kezdett egész testében.

– Látod, bátyám, mit írtál ide? – mutatta neki a véres írást a falon.

– Mit gyötörsz? – hebegte elkínzottan a doktor. Fehér Hullámtaraj folytatta:

– Csak két út áll előtted. Válaszd, amelyik tetszik: Ha lármát ütsz, én menten elszököm innét, s 
akkor  fizethetsz  az  életeddel  ezért.  Ha  azonban  csendben  maradsz,  s  nem keversz  bajt,  veled 
megyek,  összeszedjük  szereidet,  s  elmegyünk  Liangsanba,  megmentjük  bátyámat.  Rajtad  áll, 
melyik kedvesebb neked!

– Hej, de kegyetlen vagy hozzám, öcsém! – kesergett Bűvös Doktor.

Felhasználván, hogy nem világosodott még ki egészen, összeszedte Fehér Hullámtaraj, ami pénzt 
a házban talált,  aztán elindult a doktorral annak a házához. Ott összeszedték a gyógyszereket, s  
kifelé indultak a városból. Hamarosan meg is érkeztek Vangék fogadójába. Hatodik Vang már jött is 
elébük:

– Tegnap erre járt Folyamrekesztő Ördög – fogadta őket. – Kár, hogy nem voltál itt!

–  Találkoztam én  is  vele  –felelte  Fehér  Hullámtaraj  –,  de  sajnos,  kisiklott  a  kezem közül.  
Nagyobb  gondom  van  azonban  most  nekem,  nem  tudok  törődni  az  ilyen  csip-csup  kis 
bosszúállásokkal!

– Nézd csak – kiáltotta hirtelen Sebesvillám. – Ott jön, ni!

– El ne ijeszd! – mondta izgatottan a liangsani vitéz. – Lessük ki, merre megy!

Folyamrekesztő Ördög szemmel láthatólag a part felé tartott,  csónakjához. Sebesvillám utána 
kiáltott:



– Csang bátyám! Várj itt a csónakoddal! Két rokonomat átvinném vele!

– No, ha csónakot akartok, akkor siessetek! – kiáltott vissza a gazfickó. Sebesvillám sietett Fehér 
Hullámtarajhoz, s elmondta neki.

– Bátyám – fordult Fehér Hullámtaraj Bűvös Doktorhoz –, cserélj velem ruhát, úgy üljünk be a 
csónakba.

– Hát ez mire jó? – csodálkozott a doktor.

– Megvan annak az oka – legyintett türelmetlenül a másik –, csak ne kérdezősködj annyit!

Sebtében  ruhát  váltottak  egymással.  Fehér  Hullámtaraj  jól  a  szemébe  húzta  a  doktor  széles 
kalapját, Sebesvillám pedig a hátára kapta a gyógyszeres zsákot. Folyamrekesztő Ördög a parthoz 
húzta a csónakot, s beszálltak mind a négyen. Fehér Hullámtaraj mikor a csónakos nem ügyelt oda, 
a csónak farához lopózott, s nesztelenül kiemelte rejtekhelyéről a nagy kést, aztán visszaült helyére 
a többiekhez, a csónak ponyvája alá. Folyamrekesztő Ördög evezője nagy nyikorgással hajtotta a 
csónakot a folyam közepe felé. Mikor már jól bent voltak a vízen, Fehér Hullámtaraj egyszer csak 
hátrahajtotta a ponyvafedelet, s elkiáltotta magát:

– Hé, csónakos! Gyere csak ide gyorsan! Nézd csak, vérfoltok vannak ám itt az ülés alatt!

– Ne űzz tréfát velem, te vándor! – morogta Folyamrekesztő Ördög, de azért odament hozzá. A 
liangsani vitéz megragadta a karját s rárivallt:

– Te bitang lator! Megismered múltkori utasodat, abban a havas éjszakában?

Mukkanni sem mert a csónakos ijedtében, Fehér Hullámtaraj szava pedig tovább dörgött:

– Nemcsak hogy a száz aranyamat raboltad el, fickó, hanem még az életemre is törtél! Hova lett 
az a nyurga kölyök, aki veled volt?

–  Láttam, hogy sok az az arany, derék vitéz – nyöszörgött Folyamrekesztő ördög –, s féltem, 
hogy ha osztoznunk kell, kevés jut csak nekem, ezért megöltem, s belehajítottam a vízbe.

–  Te  aljas  gazember!  Én  itt  születtem  a  Hszünjang  folyam  mellett,  itt  nevelkedtem  a 
Kisárvasziget  alatt,  halasgazda voltam,  ismerték  a  nevem mindenütt!  A csiangcsoui  csata  miatt 
aztán  Liangsanba  mentem,  Jókorjött  Eső  szolgálatába  szegődtem,  de  rettegi  is  a  nevem azóta 
mindenki! Te meg, gaz nyomorult, becsaltál csónakodba, megkötöztél, a folyóba vetettél; ha nem 
értettem volna a vízi mesterséghez, bizony otthagytam volna a fogam! Most, hogy összetalálkoztam 
veled, megállom bosszúmat, s meg nem kíméllek!

Így szólott  Fehér  Hullámtaraj,  aztán  magához  rántva  Folyamrekesztő  Ördögöt,  összekötözte 
kezét, lábát a csónak kötelével, ahogy a lovat szokás béklyóba verni, s bedobta a folyóba.

– Köszönd, hogy a kést nem vágtam beléd! – kiáltott utána.

Sebesvillám nagy sóhajtással vett búcsút a gazfickótól. Fehér Hullámtaraj pedig megtalálván a 
csónakban elrabolt pénzét, magához vette. Nekifeküdtek az evezőnek, s csakhamar partot értek. Ott 
így szólt a liangsani vitéz Sebesvillámhoz:

– Életemben, halálomban nem felejtem hozzám való kegyességed, bölcs öcsém! Ha nem vetsz 
meg minket, szedjétek össze holmitokat apáddal együtt, hagyjátok ott a kocsmát, gyertek el hozzánk 
Liangsanba, kövessetek minket nagy igazságunkért. Mit gondolsz efelől?



–  Éppen  ez  jár  az  én  fejemben  is,  bátyám  –  felelte  örvendezve  Sebesvillám,  azzal 
elbúcsúzkodtak.  Fehér  Hullámtaraj  s  Bűvös  Doktor  visszacserélték  ruháikat,  s  partra  szálltak, 
Sebesvillám pedig hazaevezett, összeszedte apjával együtt holmijukat, s elindultak a nyomukban.

Az északi partra érkezvén, nekieredtek az útnak. Bűvös Doktor azonban csak afféle ecsetrágó 
ember  volt,  nem bírta  a  gyaloglást.  Alig mentek  vagy harminc  mérföldet,  már  kifulladt.  Fehér 
Hullámtaraj  betessékelte  egy  közeli  fogadóba,  ott  bort  rendelt,  s  megtraktálta  emberségesen. 
Javában  falatoztak,  amikor,  lám,  egy  vándor  kalmár  érkezett  a  fogadóhoz,  s  meglátva  őket, 
odakiáltott nekik:

– Mit késlekedtél ennyit, öcsém?

Odanézett Fehér Hullámtaraj, hát Bűvös Futár volt az, kalmárnak öltözve. Gyorsan bemutatta 
neki Bűvös Doktort, aztán kérte, hogy foglaljon helyet, fújja ki magát.

– Bátyám elméje egészen elborult már – felelte Bűvös Futár Fehér Hullámtaraj kérdésére. – Se 
ételt, se italt nem vesz már magához, szinte halálán van szegény!

A könnye  is  kicsordult  Fehér  Hullámtarajnak  ezekre  a  szavakra.  Bűvös  Doktor  azonban 
megkérdezte:

– Milyen a bőre, húsa, vére állapota?

–  A húsa  már  egészen  összeaszott,  s  egész  éjjel  csak  kiáltoz  a  véget  nem érő  fájdalomtól! 
Nemsokára már életét sem őrizhetjük meg! – felelte búsan Bűvös Futár.

–  Ha bőre, húsa, csontja érzi még a fájdalmat – vigasztalta Bűvös Doktor –, akkor még tudok 
segíteni rajta, csak meg ne késsünk.

–  Ezen könnyű segíteni – ugrott  fel  Bűvös Futár.  Előhúzott  kebléből két bűvös képecskét,  s 
rákötözte  a  doktor  lábára,  aztán  meg  vállára  kapta  a  gyógyszeres  zsákot,  s  így  szólt  Fehér 
Hullámtarajhoz

– Gyere csak utánunk szép lassan, én előresietek a doktorral.

Ők ketten elszáguldottak a bűvös futómesterséggel, Fehér Hullámtaraj azonban ott maradt még a 
fogadóban  két-három  napot,  mígnem  egyszer  csak  betoppant  Sebesvillám apjostul,  batyuval  a 
hátukon.

– Már vártalak benneteket! – sietett elébük nagy örömmel.

– Miért maradtál itt, bátyám? – hökkent meg Sebesvillám. – Hol a doktor?

–  Elibénk jött Bűvös Futár, s elvitte magával – felelte Fehér Hullámtaraj, azzal ők hárman is 
indultak Liangsan felé.

Bűvös mestersége segítségével  Bűvös Futár  közben éjjel-nappal  száguldott  Bűvös Doktorral, 
míg csak Liangsanba nem értek. Várták már őket nagyon a vezérek, s egyszeriben Jókorjött Eső 
betegágyához vezették az orvost. Bizony nagyon vékonyan jött már a lélegzet a szegény betegből. 
Bűvös Doktor megtapintotta az érverését, s így szólt:

–  Ne féljetek, vezérek: az érverés azt mutatja, hogy nagy baj nincsen. Csúnya állapotban van 
ugyan szegény, de a gyógyításnak semmi akadálya. Nem mintha dicsekedni akarnék, de tíz napon 
belül olyan lesz, mint azelőtt!



Köszönték  nagyon  a  vezérek  ezt  a  biztató  reménységet;  Bűvös  Doktor  pedig  mindenekelőtt 
ürömfű-taplót  rakott  a  testére,  s  meggyújtotta,  hogy  kihúzza  vele  a  betegség  mérgét,  aztán 
hozzálátott szerei alkalmazásához. Flastromokat rakott rá, nagyhatású szereket adott be neki, s már 
öt nap múlva lassan-lassan pirosba-fehérbe kezdett játszani a bőre, megtelt a húsa is. El sem múlt a 
tíz nap, s noha a kelevény nem gyógyult még be teljesen, de ugyanúgy evett-ivott már Jókorjött 
Eső,  mint  annak  előtte.  S  lám,  megérkezett  ekkorra  Fehér  Hullámtaraj  is,  és  bemutatván 
Sebesvillámot s apját Jókorjött Esőnek s a többi vezérnek, elmondotta nekik, hogyan rabolták ki 
először, s hogyan állt aztán bosszút érte.

– Csakhogy megmentetted a nagy veszélyben bátyánk életét! – dicsérték fennszóval a többiek.

Jókorjött Eső pedig, amint jobban érezte magát, nyomban tanácskozásba kezdett Cselcsillaggal, 
hogy megtámadják Tamingfut, s kiszabadítják Jáde Egyszarvút és Halálmegvetőt. Bűvös Doktor 
azonban közbeszólt:

– Kelevényed még nem gyógyult be, vezér! – figyelmeztette. – Ne könnyelműsködjél, mert ha 
sokat mozogsz, be se fog gyógyulni!

– Ne aggódj ezen, bátyám – nyugtatta Cselcsillag is. – Te csak azon legyél, hogy mihamarabb 
felépülj  teljesen,  rendbe hozd egészségedet.  Itt  van mindjárt  a tavasz,  akkor majd elmegyek én 
helyetted,  megveszem  Tamingfu  városát,  megszabadítom  Jáde  Egyszarvút  s  Halálmegvető 
testvérünket,  kézre kerítem a parázna asszonyt s házasságtörő társát,  hogy megálljam bosszúdat 
helyetted.

– Nyugodtan halok meg – felelte Jókorjött Eső –, ha ebben támogatsz.

Cselcsillag pedig a Hűség s Igazság Csarnokban kiadta csakhamar a parancsokat. S ebből lett az, 
hogy

Tüzes verem lett a város, lándzsáknak bozótja,
Paloták előtt vértenger, holttetemek halma.

Mert hát:

Egy szavára, mosolyára isten, ördög mind meggyávul,
Hadvezéri parancsára minden vitéz szíve tárul.

Hogy aztán mi volt Cselcsillag haditerve, azt majd más alkalommal halljátok meg.



A HATVANÖTÖDIK FEJEZET

amelyben Dobos Bolha felgyújtja
a Kék Felhők Házát,

Cselcsillag pedig csellel beveszi Tamingfut

Ott tartottunk, hogy így szólott Cselcsillag Jókorjött Esőhöz:

–  Nagy boldogság Liangsan számára, bátyám, hogy gyógyulófélben vagy már, s hogy itt van 
melletted a várban Bűvös Doktor is, aki visszaadja egészséged. Amíg betegen feküdtél, elküldtem 
én  nemegyszer  kémeinket  Tamingfuba,  s  mind  azzal  a  hírrel  tértek  vissza,  hogy  Liang 
kormányzónak  se  éjjele,  se  nappala  már  félelmében,  egyre  csak  attól  retteg,  hogy  megint 
megjelenünk  seregünkkel  Tamingfu  falai  alatt.  Küldtem  aztán  embereket  a  városba  meg  a 
környékre, hogy ott mindenfelé szórják szét kiáltványunkat. Azt tanácsoltam benne a népnek, hogy 
ne féljen, s ne aggódjék, mert „arra sújt le csak a bosszú, aki megérdemli, adósságát csak az adós 
köteles fizetni”, s tudni fogja seregünk, ha megérkezik, hogy kit keressen. Ettől persze megint csak 
megnőttek  Liang  úr  aggodalmai:  aztán  arról  is  hírt  kaptam,  hogy  Caj  Csing  kancellár,  amint 
meghallotta, hogy Nagykardú megadta magát, a császár színe előtt meg se merte említeni a dolgot, 
azon van csak, hogy meghódolásra bírjanak bennünket, nem esik senkinek semmi bántódása. Ezért 
aztán  egyre  küldözgeti  a  leveleket  a  vejének,  hogy  hagyja  csak  békén  Jáde  Egyszarvút  s 
Halálmegvetőt, szükség lehet még rájuk mint közvetítőkre.

Jókorjött Eső ezek hallatára már sürgetni akarta, hogy menten induljon hát el a had Tamingfu 
ellen.

–  Tél vége van már,  jön a tavasz –  mondotta erre Cselcsillag –,  itt az újév  nemsokára. Nagy 
kivilágítással, hűhóval szokták ezt Tamingfuban megünnepelni minden évben. Mi majd élünk ezzel 
az alkalommal, jó előre becsempésszük embereinket a városba, aztán, mikor megindítjuk ellene a 
támadást, a külső s belső hadakkal egyszerre rájuk rontva, bizton végzünk velük.

– Nagyon jó terv ez! – lelkesedett Jókorjött Eső. – Add ki parancsaidat, vezér!

– A legelső dolog az lenne – gondolkodott el Cselcsillag hogy a városból tűzzel jelt adna valaki. 
Ki  merészelne  közületek,  testvéreim,  előremenni  –  fordult  a  vezérekhez  –,  hogy  jeladó  tüzet 
támasszon a városban?

–  Megyek én! – lépett egy közülük a fővezéri szék elé. Odanéztek valamennyien, hát Dobos 
Bolha volt.

– Fiatal koromban jártam én már Tamingfuban – mondta a jelentkező. – Van ott egy nagy épület,  
a Kék Felhők Háza, több mint száz szobával. A lámpások ünnepén egészen biztosan nagy tolongás 
lesz  benne:  én  majd  belopózom  a  városba,  a  lámpások  ünnepén  beférkőzöm  az  épületbe,  s 
felgyújtom, az lesz a jel, akkor aztán indulhattok a sereggel.

– Erre gondoltam én is – szólt Cselcsillag. – Holnap reggel már el is indulhatsz, s a te érdemed 
lesz, ha a lámpások ünnepének éjjelén az első őrségváltáskor kigyúl a láng az épület tetején.

Dobos Bolha el is indult, hogy útra készülődjék, Cselcsillag mester pedig kiválasztotta Kétfejű 
Kígyót  s  Kétfarkú  Skorpiót,  hogy  menjenek  el  Tamingfuba  vadászoknak  öltözve,  mintha  a 
mandarinoknak vinnének vadpecsenyét; meghagyta nekik, hogy az első hónap tizenötödik napjának 
éjjelén,  amint meglátják a tüzet, rohanjanak a helytartósági palota elé,  s vágják el útját minden 
hírnöknek, katonának. A két testvér elindult. Azután Égbemászót s Felhők Villámát bízta meg azzal, 



hogy induljanak el  szekérrel,  mintha  rizskalmárok lennének,  úgy szálljanak meg a  városban,  s 
mikor meglátják a tüzet, rohanják meg a keleti kaput. Mikor ezek is elindultak, Üstökös Csillagnak 
s Árva Tűzcsillagnak hagyta meg, hogy mint koldusok férkőzzenek be a városba, ott húzzák meg 
magukat a piactéren, vagy valamelyik ház eresze alatt, s a jelre siessenek az előbbiek segítségére. 
Elmentek  ezek  is.  Akkor  Égretörő  Sast  s  Kilencsárkányost  hívatta,  hogy  kereskedők  képében 
szálljanak meg a keleti kapun kívül, s a tűz lángjára vágják le a kapuőrséget, s foglalják el a kaput, 
hogy szabad legyen a sereg útja. Amikor elindultak, akkor meg Tarka Barátnak s Kóbor Barátnak 
parancsolta meg, hogy mint kóborló barátok szálljanak meg egy kolostorban a városon kívül, de 
mihelyt  a  tüzet  meglátják,  már  a  déli  kapunál  legyenek,  hogy  útját  szeghessék  az  ellenség 
seregének. Elment a két barát, most meg Erdei Sárkányt s Egyszarvú Sárkányt jelölte ki arra, hogy 
lámpaárusok  képében  lopózzanak  be  a  városba,  szálljanak  ott  meg  egy  fogadóban,  s  a  jelre 
siessenek a tömlöc elé a seregnek segíteni. Amint eltávoztak, már Vereshajú Ördögöt s Beteg Vitézt 
kérte meg arra, hogy fogdmegeknek öltözve, verjenek tanyát a tamingfui mandarin hivatala előtt, s 
ha a tűz kigyúl, állják útját minden hírnöknek, hogy egyik a másiknak ne mehessen segítségére. 
Útra keltek ők is, s Felhősárkány mester következett, akinek az lett a feladata, hogy felhőn járó 
taoista  papnak  öltözködve,  vigye  magával  Robbanó  Mennykőt,  mint  szolgáló-tanítványát,  s 
magukkal  vivén  több  száz  tűzokádó  gránátot,  égzengető  bombát,  rejtezzenek  el  velük  valami 
csendes, elhagyott helyen a városban, hogy aztán, ha meglátják a tűzjelet, tüzet nyissanak velük. Ők 
is  elindultak.  Fehér  Hullámtaraj  s  Pazar  azt  a  megbízást  kapta,  hogy a  vízi  kapunál  bejutva  a 
városba,  Jáde Egyszarvú házához menjenek, s  ejtsék foglyul  a parázna asszonyt  s házasságtörő 
társát, Kurtalábú Tigris, Kis Védisten, Kertészlegény, Óriáshölgy, Anyatigris s Ördögök Anyja meg 
mint  falusi  házaspárok kellett  hogy a városban őgyelegjenek a  kivilágítást  bámulva,  de közben 
keressék meg Jáde Egyszarvú házát, s vessenek tüzet rá. Kis Forgószélt s Vastorkút pedig végül 
tiszteknek öltöztetve, Vaskarú házához küldte Cselcsillag, hogy megmentsék a két ember életét.

Parancsát megkapván, elindult sorra mindegyik vezér, s el is jött hamarosan az újév első napja. 
Azt most nem beszélem el, hogyan jutottak be a városba egyenként a liangsani vitézek, csak arról 
beszélek, hogy az újév eljöttével Liang úr magához hívatta Mennybéli Herceget, Pallosost, Vang 
mandarint meg az összes tiszteket, hogy megtanácskozza velük a lámpások ünnepe dolgát.

– Minden évben nagy kivilágítással szoktuk ünnepelni az első hó tizenötödikét – kezdte habozva 
–, együtt örvendvén a néppel, akárcsak a Keleti Fővárosban. Mostanában azonban már két ízben is 
városunkra törtek a liangsani rablók, s attól félek, hogy a nagy ünneppel, sokadalommal csak bajt 
hoznánk fejünkre. Én úgy gondolnám, hogy hagyjuk el most az ünnepet, de nem tudom, hogy ti,  
urak, milyen tervvel állnátok elő?

– Én úgy gondolom – állt fel Pallosos –, az, hogy ezek a latrok szép csendben hazavonultak, s 
most már csak kiáltványaikat ragasztják ki mindenfelé, csak annak tanúbizonysága, hogy kifogytak 
az eszközökből, s már nem is gondolják komolyan a dolgot. Ne aggódj felőlük, kegyelmes uram! 
Ha ezeknek a bitangoknak a kémei megtudnák, hogy mi az idén nem engedjük meg az ünnepet,  
halálig gúnyolódnának rajtunk. Rendeld el s add tudtára a lakosságnak: állítsanak még több s még 
pompásabb  lámpásokat,  mint  tavaly,  gyújtsanak  még  több  örömtüzet  az  istenek  tiszteletére,  a 
piactereken rakjanak lámpásokból kettővel több teknőchegyet, hogy olyan legyen az ünnep, akár a 
Keleti  Fővárosban,  s  folyjék  a  vigasság  egész  éjszaka!  Öt  éjszakán  át  égjenek  a  lámpások, 
tizenharmadikától tizenhetedikéig! A hatóságnak pedig add ki, hogy lássanak utána, ne szenvedjen a 
nép hiányt semmiben. A vigadozásban pedig vegyél részt magad is, kegyelmes uram, osztozzál a 
nép örömében! Én magam pedig kivonulok a városból egy lovascsapattal a Szállótigris Völgyéhez, 
hogy útját álljam a latrok esetleges galád cselvetéseinek; Mennyei Herceget pedig küldd ki vasas 
lovasokkal, cirkáljanak a város körül, hogy ne érhesse a népet semmi háborítás.

Megörült Liang úr ennek a tanácsnak, s befejezvén a tanácskozást, a város népének mindezt hírül 
is  adta,  kiakasztott  hirdetményeken.  Tudnunk kell  pedig,  hogy Tamingfu  volt  ebben  az  időben 
Hopej vidékének legfontosabb városa, itt futottak össze az utak mindenfelől. Sereglettek minden 



tájról a mindenféle rendű, rangú kalmárok, akár a vonuló felhők, mihelyt hírét vették az ünnepi 
készülődésnek. Az utcasarkokon, tereken mindenütt ott voltak az illetékes hivatalnokok, s ügyeltek 
nap  nap  után,  hogy ugyan  pompásak  legyenek  az  örömtüzek,  az  ünnepi  kivilágítás  az  istenek 
tiszteletére. A gazdag házak versengtek abban, melyik tud pompásabb lampionokat szerezni; volt, 
amelyik háromszáz mérföldnyire is elment egy szépséges lámpáért,  de csakhamar legalább száz 
mérföldnyire  kellett  mennie  annak,  aki  valamirevalóra  akart  szert  tenni.  Gyűltek  a  kalmárok 
mindenfelől,  hogy akárcsak  minden  évben,  most  is  jó  vásárt  csináljanak  az  ünnep  alkalmával. 
Minden  kapu  előtt  szegezték  már  az  állványokat  a  lampionok  számára,  s  mindenki  versengett 
abban, hogy az ő lampionja legyen a legszebb, s mindenféle elmés tűzijátékkal szerelkedtek fel. A 
házak udvarában pedig csúcsos sátrakat állítottak, tarka lampionokkal s röppentyűkkel díszítették 
fel őket, belül meg teleaggatták híres mesterék képeivel, mindenféle ritka s drága csecsebecsével. 
Az utcákon mindenütt csakhamar kigyúltak a lampionok; a helytartósági palotánál, a tartományi híd 
mellett  pedig  egy teknőchegyet  emeltek,  amelyen lampionokból  egy sárga s  egy veres  sárkány 
alakját rakták ki úgy, hogy minden pikkelyük egy-egy kis lampion volt, a szájukból pedig vizet 
köptek. Hogy aztán végig a híd mentén s a folyó partján hány lámpás ragyogott, azt elő se lehet 
számlálni! Egy másik teknőchegyet a Rézbuddha temploma előtt állítottak fel: ezen egy tekergőző 
kék sárkány volt kiformálva, számtalan lámpással, lehetett vagy ezer környes-körül. A Kék Felhők 
Háza előtt is állott már egy teknőchegy, fehér sárkány tekergett a tetején, megszámlálhatatlan sok 
lampionnal körülvéve. Ez a vendéglő különben a leghíresebb volt egész Hopejben: három emelet 
magasba nyúltak fel hajló ereszei, gyönyörű építmény volt faragott gerendáival, festett oszlopaival. 
Több  mint  száz  helyiség  volt  benne.  Mindig  késő  hajnalig  fület  repesztően  harsogott  benne  a 
muzsika,  szóltak  a  szájorgonák,  zengett  az  ének  az  égig.  De  az  újév  tiszteletére  kigyúltak  a 
lampionok  a  város  összes  konfuciánus  templomaiban,  buddhista  kolostoraiban,  taoista 
szentélyeiben mindenfelé, hogy a bordélyokról, örömházakról ne is beszéljünk.

A liangsaniak kémei, tapasztalván ezeket a nagy ünnepi előkészületeket, siettek haza a várba a 
hírrel. Megörült neki Cselcsillag nagyon, s be is számolt róla apróra Jókorjött Esőnek. A vár ura 
maga akart a sereg élére állni, hogy Tamingfu ellen vonuljon, de Bűvös Doktor visszatartotta:

– Kelevényed még be sem gyógyult, vezér – intette –, ne légy könnyelmű! A legkisebb felindulás 
végzetes lehet számodra, s akkor aztán nem gyógyulsz meg!

– Elmegyek én helyetted, bátyám – vigasztalta Cselcsillag, s Vasképű Tudóssal menten össze is 
állította  a  nyolc  sereget,  amellyel  hadba  akart  indulni.  Az  első  sereget  Kétkorbácsosra  bízták 
Égszeme Tábornokkal s Százszorgyőztessel. Csupa lovasból állt ez a had, utóhadát Háromhegy Ura 
vezette.  Kétkorbácsos  viadala  persze  annak  idején  a  hadsor  előtt  csak  álság  volt  Nagykardú 
léprecsalására, azért rendezték. A második sereg elejét – ezek is lovasok voltak – Párduckoponya 
vezényelte Vasfurulyás Halhatatlannal s Tüzesszemű Oroszlánnal, a sereg végét Kis Generális, a 
harmadikat  Nagykardú,  Hercegi  Gebe  s  Csingmuhan,  mögöttük  vonult  Ványadt  Védisten,  a 
negyediket  Mennydörgés  Tüze  Felhőcsapó  Aranyszárnnyal,  Selymesszőrű  Tigrissel;  utóhaddal 
Sötétképű  Fenevad  jött  utánuk,  az  ötödik,  amelyik  már  gyalogsereg  volt,  Feltartóztathatatlan 
Ördögpofával  és  Fehérképű  Ifiúrral  indult,  a  hatodikat  Fekete  Forgószél,  Nyakazóbíró  s 
Böllérbicskás  Ördög  vezette,  a  hetediket  Szárnyas  Tigris,  Aranyszemű  Párduc  s  Kis 
Feltartóztathatatlan,  végül  a  nyolcadikat  Ördögherceg,  Nyolckarú  No-csa,  s  Repülő  Szent. 
Megkapta a parancsot mind a nyolc sereg, hogy más és más úton induljanak el azonnal, s az időt el 
ne  vétsék,  mert  az  első  hónap  tizenötödikére,  a  második  őrség  idejében  már  oda  kell  érniük 
Tamingfu alá. Fel is szedelőzködtek a seregek s elindultak, a többi vezér pedig Jókorjött Esővel 
odahaza maradt a vár védelmére.

Közben  pedig  Dobos  Bolha,  mint  afféle  háztetők  lovagja,  nem az  egyenes  úton  jutott  be  a 
városba,  hanem  szépen  átmászott  a  falakon.  Mivel  pedig  a  városban  a  fogadók  magányos 
utasembert nem fogadtak be,  hát nappal az utcákon lődörgött,  éjjelre meg a Keleti  Szent Hegy 
templomában húzta meg magát, az isten oltára alatt. Az első hónap tizenharmadikán is a városban 



őgyelgett, s nézte, hogyan állítják fel a lampionos állványokat, amikor egyszer csak megpillantotta 
Kétfejű Kígyót s Kétfarkú Skorpiót, amint vadpecsenyéket cipelve hátukon, nézelődnek erre-arra. 
Aztán Égbemászóba s Felhők Villámába botlott,  ahogy éppen egy bordélyból  zavarták ki  őket. 
Dobos Bolha szép kényelmesen a  Kék Felhők Házához somfordált.  Ott  meg Üstökös Csillagra 
bukkant; ott kéregetett, lógó hajjal, rongyos birkabőr ruhában, bottal s kéregető csészével kezében, 
koszosan, piszkosan. Amint meglátta Dobos Bolhát, odasündörgött a háta mögé, hogy szót váltson 
vele.

–  Bátyám – súgta neki Dobos Bolha –, te ezzel a pirospozsgás képeddel nemigen látszol ám 
koldusnak! Ha meglát valamelyik a városban nyüzsgő fogdmegek közül, még felismerhet, s akkor 
vége a vállalkozásunknak! Eredj inkább, bújj el valahol!

Még be sem fejezte, amikor a fal mellett egy másik közelgő koldust pillantott meg. Odanézett, 
hát Árva Tűzcsillag volt.

– Neked is messziről virít a fehér képedről – szólt oda neki halkan –, hogy nem sokat éheztettél, 
koplalhattál! Tűnj el innét gyorsan ezzel a képeddel!

–  Hát ti  mit  műveltek itten? – ragadta meg őket  hirtelen hátulról  két ember,  nagyot  kiáltva. 
Hátranéztek, hát Beteg Vitéz volt s Vereshajú Ördög.

– Halálra ijesztettetek! – nyögte Dobos Bolha.

– Gyertek csak velünk! – intett Beteg Vitéz, aztán elcipelte őket egy csendes helyre, s ott nagy 
mérgesen rájuk förmedt: – Tökkelütött fickók vagytok mind a hárman! Mit álltatok oda beszélgetni! 
Még  mi  ketten  is  észrevettünk  benneteket,  ha  pedig  valami  éles  szemű,  gyors  kezű  fogdmeg 
fedezett volna fel titeket, vége lett volna valamennyiünknek! Most, hogy találkoztatok, többet az 
utcára nem mehettek!

–  Erdei  Sárkány  s  Egyszarvú  Sárkány  a  minap  lampionokat  árult  az  utcán  –  számolt  be 
tapasztalataikról Üstökös Csillag –, Tarka Barát és Kóbor Barát a városon kívül egy kolostorban 
szállt meg. Felesleges is most már többet beszélgetnünk, azon igyekezzünk csak, hogy a megadott 
időre mindnyájan tettre készen álljunk.

Bevégezvén a beszélgetést, egy kolostor elé érkeztek. Épp egy tudósféle jött kifelé. Felhősárkány 
volt,  nyomában a szolgájának öltözött Robbanó Mennykővel. Odabólintottak egymás felé, aztán 
valamennyi elindult a maga útján.

Elközelgett  a  lámpások  ünnepe.  Liang  úr  kiadta  a  parancsot  Pallososnak,  hogy  kivonulván 
seregével a városból, üssön tábort a Szállótigris Völgyénél, előkészületképpen a rablók esetleges 
támadásaira.  Tizennegyedikén  Mennybéli  Hercegnek  hagyta  meg,  hogy ötszáz  vasas  lovasával 
induljon el cirkáló útjára a város körül. Másnap aztán felvirradt az ünnep. Ragyogó szép idő volt, 
örült neki a helytartó úr teljes szívéből. Még le sem szállt az alkony, amikor már feljött a fénylő 
holdkorong,  s  olvasztott  aranyával  elöntötte  a  város  utcáit.  Az  utcákon  tolongott  a  nép,  a 
tűzijátékok, örömtüzek minden eddigit felülmúló pompával, fénnyel ragyogtak fel mindenfelé.

Vaskarú aznap este unokaöccsére, Egyszálvirágra hagyta a tömlöcöt, azzal, hogy hazamegy, s 
körülnéz egy kicsit, aztán még visszajön. Ahogy azonban belépett a háza kapuján, két idegen suhant 
be utána az ajtón. Az egyik olyan tisztformán volt öltözve, a másik a szolgájának látszott. Vaskarú a 
lámpa fényénél rögtön megismerte az elsőt: Kis Forgószél volt, a másik, akit nem ismert, Vastorkú. 
Behívta őket házába, s bort, ételt rakván elébük, megvendégelte őket.

– Köszönjük – hárította el a kínálást Kis Forgószél –, nem kérünk borodból. Fontos megbízásom 
lenne a számodra. Meg se tudjuk köszönni gondoskodásodat, hogy megőrizted két bajtársunkat, de 



ma este, felhasználván az ünnep esti nagy kavarodást, szeretnénk bemenni hozzájuk meglátogatni 
őket. Ne neheztelj hát ránk, ha arra kérünk, vezess el hozzájuk, s ne utasítsd el kérésünket.

Hivatalbéli ember volt Vaskarú, tudta már, honnét fúj a szél. Először már szinte azon volt, hogy 
visszautasítja a kérést, de aztán eszébe ötlött, hogy ezzel még az egész várost romlásba döntheti, 
amiből semmi haszon se származhatik, sőt, ő maga is odaveszhet egész családjával. Elszánva hát 
magát, hogy akár vértengeren gázol át, ha kell, előszedett egypár ócska ruhát, s odaadta nekik, hogy 
öltözzenek fel fogdmegeknek, aztán elindult velük a tömlöcbe.

Az első őrség ideje körül Kurtalábú Tigris, Óriáshölgy, Kis Védisten, Anyatigris, Kertészlegény s 
Ördögök  Anyja  mint  falusi  házaspárok  az  özönlő  tömeggel  besodródtak  a  keleti  kapun. 
Felhősárkány mester Robbanó Mennykővel,  vállukra kapván kosaraikat,  elvonultak a Városisten 
templomába; ott volt az éppen a tartományi mandarin hivatala mellett. Erdei Sárkány, s Egyszarvú 
Sárkány ott lődörgött az utcán a sok lampionnal; Égbemászó s Felhők Villáma, taligákat tolva, a 
kormányzó palotája elé vonultak, s ott elvegyültek a kavargó tömegben; Liang úr palotája a keleti 
kapunál  lévő  nagy utcában  volt;  Vereshajú  Ördög  s  Beteg  Vitéz  mint  fogdmegek,  tüzes-vizes 
botjukat emelgetve, de ruhájuk alatt fegyverrel, megálltak a tartományi híd két végénél, Pazar meg 
Fehér Hullámtarajjal a vízi kapun besurranván a városba, egy csendes helyen lesbe állt.

Nem sok időre rá a második őrséget dobolták a dobtoronyban. Dobos Bolha erre egy kosarat 
kapva hóna alá, mely meg volt rakva kénkővel, salétrommal s egyéb tüzes szerrel, a tetejébe pedig 
női hajtűk téve álcázásképpen, elsomfordált a Kék Felhők Házába, s felsétált az emeletre. Szóltak a 
sípok, fuvolák mindegyik szobában, zengtek, csattogtak, harsogtak a zeneszerszámok, s az atyafiak 
nagy zsivajgással, egetverő vidámsággal dicsérgették, vitatták az ünnepi kivilágítást. Dobos Bolha 
azzal a fortéllyal, hogy hajtűket árul, bekukkantott sorba valamennyi helyiségbe. Az egyik helyen 
Kétfejű Kígyóba s Kétfarkú Skorpióba ütközött, amint vasvilláikra aggatott nyulaikkal ott kószáltak 
az épületben.

– Itt az idő – súgta nekik. – Hogyhogy nincs semmi mozgás odakint?

–  Az elébb lent voltunk – felelte Kétfejű Kígyó –, s láttuk, hogy jönnek a kormányzó lovas 
fürkészői a hírrel, hogy nagy sereg közeleg. Te csak végezd a dolgodat.

– A liangsaniak serege a nyugati kapunál van! – harsant fel a kiáltozás az utcán.

– Eredj gyorsan! – sürgette Kétfejű Kígyó Dobos Bolhát. – Mi megyünk a kormányzóság elé. – 
A palota előtt a két vadász már a visszafelé özönlő megvert várbeli seregbe ütközött.

– Pallosos vezért kiverték táborából! – kiáltozták a rohanó katonák. – Már a város alatt vannak a 
rablók!

Hírét vette a támadásnak Mennybéli Herceg is cirkáló útjában. Sebesen vágtatva sietett haza, s 
felállítván  seregét,  a  helytartóság  előtt,  parancsot  adott,  hogy  zárják  be  a  város  kapuit.  Vang 
mandarin is megjelent az utcákon vagy száz emberével, s kalodákkal, vasláncokkal helyre akarta 
állítani a rendet. Meghallván a hírt Pallosos vereségéről, ő is igyekezett a kormányzósághoz.

Liang úr eközben részegen üldögélt odahaza. Mikor hírül hozták neki a támadást, először meg se 
ijedt, csak amikor egy fél órára rá már egymást érték palotájában a lovas futárok s rosszabbnál 
rosszabb hírekkel, akkor vette elő a rémület, de annyira, hogy egyre csak azt ordítozta:

– A lovamat! A lovamat! – de alig hangzottak el rémült szavai, amikor, lám, lángok csaptak az 
égre a Kék Felhők Házának tetejéről, fényük elhomályosította a holdat is. Nagy sietve lovára ugrott, 
hogy odavágtasson, de alig ért a palotája elé, amikor két szálas legény megállt az úton taligájával, 
fogták lámpásukat, s rakományukat felgyújtották. Erre a keleti kapu felé vette útját, hogy arrafelé 



jusson ki a városból, de két legény elébe ugrott, s elkiáltották magukat:

–  Égretörő.  Sas  és  Kilencsárkányos  áll  előtted!  –  azzal  kardot  rántva  nekitámadtak.  A kapu 
őrsége halálra  rémülten futott  szét,  de a két  vitéz kardja megszabdalt  azért  vagy tízet  közülük. 
Előrontott  Égbemászó s Felhők Villáma is,  és négyesben elállták a keleti  kapu útját.  Liang úr, 
látván, hogy ennek már fele se tréfa, kísérőivel hamar a déli kapuhoz vágtatott. Ott azonban már az 
a hír fogadta útközben, hogy arrólfelől egy pohos barát meg egy vad, tigrisképű zarándok rontott be 
a  városba  vasbottal,  két  karddal  verekedvén.  Gyorsan  megfordította  lova  fejét,  s  vágtatott  a 
kormányzósági palotához, s lám, Kétfejű Kígyóba s Kétfarkú Skorpióba ütközött, akik vasvilláikat 
pörgetve, már nekirontottak az őrségnek. Kétségbeesésében a mandarin hivatala felé vette útját, de 
bemenni nem mert. Még látta, amikor az arrafelé tartó Vang mandarint Vereshajú Ördög s Beteg 
Vitéz  megrohanja  tüzes-vizes  botjával,  s  a  mandarin  kiloccsant  agyvelővel,  kifordult  szemmel, 
holtan terül el a földön, testőrei pedig szétszaladnak. Nagy sebesen a nyugati kapu felé fordította  
lovát, de ekkor meg a Városisten temploma mögül gránátok robbanásának zaja ütötte meg a fülét, 
eget-földet  reszkettető  robajjal.  Erdei  Sárkány  s  Egyszarvú  Sárkány  pedig  bambuszrudakat 
ragadván  kezükbe,  egymás  után  csóvát  vetettek  a  házak  tetejére.  Az  örömházak  környékén 
Kurtalábú Tigris s Óriáshölgy gyilkolta a népet; Kis Védisten s Anyatigris, fegyvereiket előrántva, 
rohantak segítségükre. A Rézbuddha temploma előtt Kertészlegény s Ördögök Anyja felhágván a 
teknőchegyre,  lángba  borították.  Tamingfu  népe  bújt,  menekült,  amerre  látott,  amerre  tudott, 
istenekhez imádkozott, ördögökhöz könyörgött, mert tűz csapott az ég felé a városban mindenütt, 
hatalmas felfordulás támadt mindenfelé.

Liang úr közben, a nyugati  kapu felé rohantában,  találkozott  Mennybéli  Herceg seregével,  s 
velük a déli kapuhoz vágtatott. Ott megállítva lovát, felhágott a dobtoronyba, hogy körülnézzen. 
Nagy sereg állott a falak előtt. „Kétkorbácsos tábornok, Hu-jen Cso”, hirdette egy zászló a vezér 
nevét  a  tüzek  fényében,  s, ott  állt  alatta  maga  Kétkorbácsos  is  teljes  vitézségében,  marcona 
seregével, mellette balról Százszorgyőztes, jobbról Égszeme Tábornok, hátul, a sereg végében pedig 
Háromhegy Ura sürgette az elmaradókat, úgy rontottak széles vadlúdszárny alakban a város falai 
ellen. Látta Liang úr, hogy itt ki nem jut a városból, elvágtatott hát Mennybéli Herceg seregével az 
északi kapuhoz. A tüzek fényében azonban ott  is számlálhatatlan sokaságú sereg tűnt fel  előtte. 
Párduckoponya ugratta lovát a sereg élén, forgatta lándzsáját; bal felén Vasfurulyás Halhatatlan, 
jobb felén Tüzesszemű Oroszlán vezette a hadat, Kis Generális jött a had végében, vágtattak a város 
ellen.  Most  a  keleti  kapuhoz  siettek  az  üldözöttek,  de  ott  meg  tenger  fáklya  fényében  a 
Feltartóztathatatlan vezette seregbe ütköztek; balján Ördögpofa, jobbján Fehérképű Ifiúr tört előre, s 
lándzsáikat lóbálva, veszett harci dühvel törtek maguknak utat a városba. Liang úr a déli kapuhoz 
menekült,  hogy végső kétségbeesésében arrafelé  vágja ki  magukat  embereivel,  élete  mentésére. 
Ahogy  lebocsátották  a  felvonóhidat,  Fekete  Forgószél  toppant  eléjük  Nyakazóbíróval  s 
Böllérbicskás Ördöggel. Fekete Forgószél talpig mezítelenül, két csatabárdját suhogtatva, ugrott át a 
várárkon  a  fáklyák  rőt  fényénél,  nyomában  seregével.  Mennybéli  Herceg  azonban  lovasaival, 
elkeseredett harcban véres utat vágva a támadó seregben, kirontott a városból, magával vive Liang 
urat is. A városból kiérve. azonban bal felől rémítő csatazaj reszkettette meg a levegőt, s rengeteg 
fáklya közt, hatalmas sereg élén maga Nagykardú támadott Liang úrra, megcsapkodván veresnyúl-
lovát,  táncoltatva  kezében  feketesárkány  kardját.  Mennybéli  Herceg  rontott  közébük,  hogy két 
kardjával ő vegye fel a harcot az ellenséges vezérrel. Mennybéli Hercegnek azonban nemigen fűlött 
már a foga a harchoz, csakhamar megfutott lova hátán.

A támadó sereg bal oldalán Hercegi Gebe, jobb felén Csingmuhan vezette a hadat, a sereg végét 
Ványadt  Védisten  hajtotta,  így  vágták,  kaszabolták  a  város  katonáit  egyesült  erővel.  Javában 
küzdöttek  egymással,  amikor  hátuk  mögött  megjelent  Kis  Generális,  s  elővonván  íját,  lelőtte 
Mennybéli  Herceg alvezérét,  mire  az holtan bukott  le  lováról.  Mennybéli  Herceg ennek láttára 
száguldva menekült,  de még fél nyíllövésre sem ért,  amikor jobb felől dobok lármája dördült a 
fülébe.  Tűzfény  vakította  el  a  sereget,  s  rájuk  támadt  Mennydörgés  Tüze,  lovát  táncoltatva, 



buzogányát  rázva,  nyomában  Selymesszőrű  Tigrissel,  Felhőcsapó  Aranyszárnnyal,  Sötétképű 
Fenevaddal.  Merő  vér  lett  már  Mennybéli  Herceg  egész  teste,  amint  menekült  folytonos  harc 
közben, mentve magával Liang kormányzó urat.

De szóljunk közben arról is, ami a városban történt. Égbemászó s Felhők Villáma lemészárolta 
Liang úr házának apraját-nagyját, Vereshajú Ördög s Beteg Vitéz Vang mandarin családját irtotta ki,  
Üstökös Csillag s Árva Tűzcsillag a tömlöc hátsó falához sietve, bemásztak rajta. Erdei Sárkány s 
Egyszarvú Sárkány pedig a tömlöc kapujában állták útját a jövőmenőknek.

Bent a tömlöcben közben Kis Forgószél s Vastorkú, meglátván a tüzet, így szóltak Vaskarúhoz és 
Egyszálvirághoz:

– Látjátok? Mire várjunk még?

A tömlöc kapuját Egyszálvirág őrizte; Erdei Sárkány s Egyszarvú Sárkány azonban hamarosan 
betörte a kaput, s berontott rajta nagy ordítással:

– Megjöttek a liangsani vitézek egész seregükkel! Adjátok ki nekünk gyorsan Jáde Egyszarvú s 
Halálmegvető bátyánkat!

Szaladt  Egyszálvirág  Vaskarúhoz,  de  ekkor  már  beugrált  a  falon  Üstökös  Csillag  s  Árva 
Tűzcsillag is. Nem törődve azzal, hogy a két börtönőr engedi-e, nem-e, Kis Forgószél előszedte a 
kulcsokat, s kiszabadította a két rabot kalodájukból, ezután pedig Vaskarúhoz fordult:

–  Jer  velünk  gyorsan  haza,  hogy  megmentsük  a  családodat!  –  Valamennyien  kirontottak  a 
tömlöcből.  Erdei  Sárkány  s  Egyszarvú  Sárkány  is  velük  ment.  Jáde  Egyszarvú  pedig 
Halálmegvetővel, Üstökös Csillaggal, Árva Tűzcsillaggal rohant házához, hogy elfogják Li Kut és 
Csia asszonyt.

Li Ku, meghallván, hogy a liangsaniak betörtek a városba, s látván is, hogyan égnek a házak 
mindenfelé, a szeme is rángani kezdett ijedtében. Hamar összedugták a fejüket Csia asszonnyal, s 
összeszedvén  egy  csomó  aranyat,  kincset,  drágaságot  egy  batyuba,  szaladtak  kifelé,  hogy 
elmeneküljenek. Igen ám, de közben már bedöntötték az elülső kaput, s nagy sokaság özönlött be 
rajta. Ijedtükben megfordultak, hogy a hátsó kapun meneküljenek, s átjutva a falon, leszaladtak a 
folyóhoz, hogy ott rejtőzzenek el.

– Hová szaladsz, asszonyság? – kiáltott rájuk a partról Fehér Hullámtaraj. Li Ku nagy féltében 
beugrott a legközelebb álló csónakba, de alig bújt be a ponyva alá, amikor onnét egy kéz nyúlt ki, s 
megragadta üstökénél fogva.

– Nem ismersz meg, Li Ku? – kiáltotta a támadó. Pazar volt.

– Drága öcsém! – könyörgött Li Ku. – Nem volt nekem veled soha semmi ellenségeskedésem! 
Engedj el, segíts át a másik partra! – Közben azonban Fehér Hullámtaraj a parton elfogta már Csia 
asszonyt, s belökte a csónakba. Foglyaikkal a két vitéz elindult a keleti kapu felé a vízen.

Jáde Egyszarvú otthonához érve,  mivel  sehol  sem találta  Li  Kut  s  parázna  feleségét,  hamar 
kiadta a parancsot az embereknek, hogy minden drágaságát, vagyonát rakják szekerekre, s indítsák 
el Liangsanba.

Kis  Forgószélnek  közben  sikerült  eljutnia  Vaskarú  házához,  épségben  megmenteni  annak 
családját, holmiját, s elindult velük a liangsani várba ő is.

–  Könyörülj, uram, a város népén – kérte Vaskarú, mikor elindultak –, ne tegyetek kárt többet 



bennünk

Hajlott  a szóra Kis Forgószél,  s  indult  rögtön,  hogy megkeresse Cselcsillagot.  Cselcsillag is 
nyomban kiadta  a  parancsot,  hogy kíméljék  a  népet,  de  elpusztult  addigra  a  város  fele.  Mikor 
kivilágosodott,  Cselcsillag s Kis Forgószél megverették a gongokat,  visszavonulásra szólítván a 
hadat.  A vezérek  Jáde  Egyszarvúval  s  Halálmegvetővel  együtt  összegyülekeztek  a  helytartói 
palotában.  A  két  kiszabadult  rab  elmondotta,  hogy  csak  Vaskarú  s  Egyszálvirág  hűséges 
barátságának köszönhetik, hogy életük megmaradt. Közben hozta már Pazar s Fehér Hullámtaraj Li 
Kut  s  Csia  asszonyt.  Jáde  Egyszarvú  meglátva  őket,  meghagyta  Pazarnak,  hogy  őrizze  őket 
szigorúan, míg nem rendelkezik felőlük.

Ezenközben Mennybéli Herceg vágtatva menekült seregével, hogy kimentse Liang urat a halálos 
veszélyből.  Útközben  ráakadtak  Pallosos  vert  seregének  maradványaira.  Egyesültek  velük,  úgy 
futottak tovább délnek. Ahogy menekültek, egyszer csak nagy harci lárma harsant előttük, s Ördögi 
Herceg állta útjukat Nyolckarú No-csával s Repülő Szenttel. Nekik rontott a három liangsani vezér 
repülő késeikkel, szálló gerelyeikkel. Hátuk mögött meg Szárnyas Tigris ezer gyalogja bukkant fel 
Aranyszemű Párduccal s Kis Feltartóztathatatlannal, elvágván visszavonulásuk útját. Olyan volt ez 
éppenséggel, mint amikor

Börtönéből szabadult rab tömlöcbe menekszik,
Vagy a beteg, orvos jöttén, ágyba visszafekszik.

Hogy aztán milyen véget ért Liang úr és serege, azt majd más alkalommal halljátok meg.



A HATVANHATODIK FEJEZET

amelyben Jókorjött Eső jutalmat oszt
a győztes seregnek,

Nagykardú pedig meghódoltatja a Vízi és a Tűzi Vezért

Ott  tartottunk,  hogy  Liang  úr,  Mennybéli  Herceg  s  Pallosos  sietve  összeszedvén  megvert 
seregüket, elmenekültek velük délnek. Amint így vágtattak, egyszer csak két lesben álló liangsani 
seregbe  ütköztek,  azok  elölről  hátulról  rájuk  támadtak.  Mennybéli  Herceg  s  Pallosos  uruk 
védelmében  halálra  szántan  harcba  szálltak  velük,  s  nagy  nehezen  kivágva  magukat  a  csata 
sűrűjéből,  elmenekültek nyugatnak.  Ördögherceg Nyolckarú No-csával  s  Repülő Szenttel  űzőbe 
vette  őket,  de  már  nem  érte  be,  így  Szárnyas  Tigrissel,  Aranyszemű  Párduccal  s  Kis 
Feltartóztathatatlannal  együtt  visszafordultak,  hogy  Tamingfuba  menjenek,  meghallani,  mit 
parancsol a fővezér.

Cselcsillag ezenközben a városban kiadta a parancsot, s hirdetményeken a lakosságnak is tudtára 
adta,  hogy vége már a harcnak, s nekiállította seregét a tüzek eloltásának. Liang úr, Mennybéli  
Herceg, Pallosos s Vang mandarin háza népéből, akit megöltek, megöltek, aki meg megfutott, az 
megfutott,  tovább  nem  üldözték.  Aztán  megnyittatták  Tamingfu  kincsestárát,  s  a  sok  aranyat, 
ezüstöt,  drágaságot  szekerekre  rakták;  megnyitották  a  magtárakat  is,  s  egy részét  a  gabonának 
kiosztották  az  ínséges  lakosság  között,  ami  megmaradt,  azt  szekerekre  rakták,  s  elindították  a 
liangsani várba. Dolga végeztével felkerekedett a sereg, Li Kut s Csia asszonyt rabszállító szekérbe 
rakták, s valamennyien elindultak hazafelé, Liangsanba. Bűvös Futárt előreküldték, hogy jelentse 
jöttüket Jókorjött Esőnek.

Jött is elébe Jókorjött Eső az érkező seregnek az összes vezérekkel, s összegyülekeztek a Hűség s 
Igazság Csarnokában.

Meglátván Jáde Egyszarvút, Jókorjött Eső leborult, úgy tisztelgett előtte.

– Vártunk már régóta – szólott hozzá –, hogy várunkba gyere, s egyesülj velünk nagy ügyünkért; 
tengernyi bajod, amely csaknem vesztedet okozta, fájdalommal hasogatta szívünket. A felséges ég 
azonban megkönyörült rajtunk, ma újra találkozhatunk!

–  A te rettegett hírednek köszönhetem csak menekvésemet, bátyám – viszonozta az üdvözlést 
Jáde Egyszarvú –, s hálásan köszönöm is, vezérek, valamennyiőtöknek, hogy egy szívvel, közerővel 
megmentettétek veszendő éltemet! Ha agyvelőmet loccsanthatnám, májamat ontanám ki értetek, az 
sem lenne méltó viszonzása annak, amit cselekedtetek értem! – Ezután bemutatta Jókorjött Esőnek 
Vaskarút s Egyszálvirágot, így szólván:

– Ha ők ketten nem lettek volna, nem állhatnék most itt előtted!

Jókorjött Eső ekkor az első vezéri székbe akarta ültetni Jáde Egyszarvút, de az megdöbbenve 
tiltakozott:

–  Ki vagyok én – kiáltott fel –, hogy váratok ura merészelnék lenni? Tízezerszeres boldogság 
már  az  is  számomra,  hogy  életem  megmentésének  viszonzásaképpen  korbácsod  tarthatom, 
kengyeled követhetem, bátyám, s mint közkatona szolgálhatok alattad!

Kérlelte Jókorjött Eső újra meg újra, de Jáde Egyszarvú sehogy sem engedett.

– Bátyám kiáltott közbe Fekete Forgószél –, ha te itt másoknak akarod átengedni a Váruraságot, 
akkor én megölöm azt, aki a helyedbe lép!



–  Bátyám – szólt Kóbor Barát is –, ha te csak azon vagy, hogy átengedd helyedet, azzal csak 
fivéreid szívét keseríted el!

– Mit tudtok ti ehhez! – kiáltott fel haragosan Jókorjött Eső. – Több szót ne halljak!

– Nem érzem magam nyugodtan, bátyám – szólt ijedten Jáde Egyszarvú is –, ha erőnek erejével 
csak lemondanál helyedről!

– Tehetetlen, ügyefogyott fickókból áll az egész császári udvar! – kiáltott közbe megint Fekete 
Forgószél. – Császárrá teszünk, bátyám, Jáde Egyszarvút meg főminisztereddé, mi magunk is mind 
nagyurak leszünk, aztán bevesszük a Keleti Fővárost, elfoglaljuk azt a nyavalyás trónust, sokkal 
jobb lesz az, mint itten nyavalyogni!

Jókorjött Eső szólni sem tudott a felháborodástól. Cselcsillag avatkozott közbe:

– Szállásoljuk el Jáde Egyszarvút itt a keleti termekben, mint becses vendégünket, aztán, ha majd 
kitüntette magát a harcban, még mindig átengedheted neki a helyedet.

Ebbe végre Jókorjött  Eső is  belenyugodott,  s  parancsot adott,  hogy szállásolják együvé Jáde 
Egyszarvúval hűséges emberét, Pazart is. Egy másik házba meg Vaskarú s Egyszálvirág háza népét 
költöztette be. Nagykardú családját közben Veszett Tigris már elhozta a várba.

Ekkor aztán elrendelte Jókorjött Eső, hogy csapjanak nagy lakomát a győzelem örömére, s bort 
adatott  az  egész  seregnek,  a  főtisztektől  lefelé  az  utolsó  közbetyárig.  A  Hűség  s  Igazság 
Csarnokában pedig a vezérek lakomáztak; kölcsönös nyájaskodással ettek, ittak, vigadtak.

– Elhoztuk a parázna asszonyt s házasságtörő társát – emelkedett fel egyszerre Jáde Egyszarvú –, 
várjuk parancsodat, mi legyen velük.

– Már egészen elfeledkeztem róluk – mosolygott Jókorjött Eső. – Hozzátok csak ide őket!

Felnyitották a betyárok a rabszállító szekereket, s hozták a két bűnöst. A csarnokhoz érve velük, 
Li Kut a bal felőli vezéri oszlophoz kötözték, Csia asszonyt a jobb felőlihez.

– Ne is vallassuk őket bűnük felől – rendelkezett Jókorjött Eső –, végezz velük.

Jáde Egyszarvú elővonta kését, s a csarnokból kilépve, hangos szidalmak közt szép lassan apró 
darabokra  vágta  a  két  elvetemült  bűnöst.  A  végén  félrelökvén  a  holttesteket,  visszament  a 
csarnokba,  megköszönvén  a  vezéreknek,  hogy  bosszúját  kitölthette,  azok  meg  elhalmozták 
szerencsekívánataikkal, s dicsérték ügyességét.

Nem beszélek most már arról, hogyan folyt tovább Liangsanban a győzelmi vigasság, s hogyan 
kapott  jutalmat a sereg. Arról szólok inkább, hogy Liang úr,  megtudván, hogy visszavonultak a 
liangsaniak, vezéreivel s vert seregével hazatért városába. Ott házába menvén, családját kereste, de 
bizony azt látta, hogy a ház népéből tíz közül egy-kettő ha megmaradt. Keserves jajveszékelésbe 
tört  ki  a  szomorú  hírre.  A szomszéd  városok  s  vidékek  hadai  elindultak  ugyan  a  liangsaniak 
üldözésére, de hol jártak már azok? Fel is kellett hogy hagyjanak az üldözéssel mihamar, hazatértek 
valamennyien.

Liang úr felesége, szerencséjére, megmenekült, elrejtőzvén hátul a virágoskertben. Most rávette 
férjét, hogy a szomorú vereségről írjon beadványt egyenest a császárhoz, de tudassa apósával is a 
történteket, hadd küldjenek mielőbb nagy hadsereget a lator lázadók elpusztítására, bosszúképpen a 
pusztításért, vereségért. Megírta Liang úr a levelében, hogy több mint ötezren pusztultak el a nép 
között  a  város  bevételénél,  a  sebesülteknek  nem  volt  se  szeri,  se  száma.  A  hadsereg  meg 



harmincezernél  is  többet  vesztett.  Egykettőre  útnak  is  indult  a  futár  a  levelekkel,  iratokkal,  s 
vágtatott megállás nélkül a Keleti Fővárosba, egyenest a kancellári palotához. Mikor a kancellárnak 
bejelentették a futár érkezését, rögtön hívatta. Belépett a futár a palotába, s a kancellár színe elé 
járulván, átadta a leveleket, de szóban is elmondta Tamingfu veszését, hogy milyen nagy erővel 
támadtak  a  rablók,  s  nem  tudott  nekik  semmiképp  ellenállni  a  városbeli  sereg.  Caj  kancellár 
eredetileg azt forgatta fejében, hogy meghódolásra próbálja bírni a liangsaniakat, ebből aztán hadd 
támadjon érdem Liang úr számára, de neki is dicsőség. Most azonban, hogy terve kudarcot vallott, s 
a bajt nem leplezhette tovább, arra gondolhatott csak, hogy harcban végez velük.

– Elmehetsz! – mondta haragosan a futárnak.

Másnap  az  ötödik  őrség  idején  megkondult  a  harang  a  Csingjang  toronyban,  s  a  császári 
palotában,  a  Vízóra  Teremben  összegyülekeztek  a  polgári  s  hadi  méltóságok,  élükön  Caj 
kancellárral.  A  kancellár  a  jádelépcsők  elé  járulva,  átnyújtotta  a  császárnak  a  tamingfuiak 
beadványát. Megszemlélte az írást az Ég Fia, s felettébb megdöbbent. Előlépett ekkor a sorból Csao 
Ting, a császár egyik tanácsosa, s így szólt:

–  Sokszor küldtünk már hadakat e lázadók ellen, de mind odavesztek; a hely az ellenségnek 
kedvez, ezért jutottunk idáig. Együgyű vélekedésem szerint a legmegfelelőbb az lenne, ha felséged 
kegyelemben  részesítené  a  bűnösöket,  kegyelemkérő  hódolatra  híván  őket  a  fővárosba,  s 
megparancsolná nekik,  hogy mint hű alattvalók,  siessenek határaink védelmére a betörő idegen 
ellenség ellen.

–  Hogy  mered  császári  tanácsos  létedre  felrúgni  a  császári  udvar  kormányzásának  bölcs 
alapelveit? – kiáltotta nagy haraggal Caj kancellár. – Halált érdemel vétked, hitvány lázadó!

– Vettessék ki udvarunkból azonnal! – szólott az Ég Fia is, s Csao Tinget menten megfosztották 
hivatali jelvényeitől, közember lett belőle. Nem is mert ezután az udvarban senki szólni többet.

–  Kit bízzunk meg a latrok elpusztításával panaszkodott az Ég Fia a kancellárnak –, ha ilyen 
gazoktól vagyunk körülvéve?

– A magam részéről úgy vélekednék – szólt alázattal a kancellár –, hogy mi szükség is ezek ellen 
a mezei betyárok ellen nagy hadseregre? Lingcsou két vezérét ajánlanám felségednek a hadjárat 
vezetésére. Az egyik San Ting-kuj, a másik Vej Ting-kuo, ők a tartomány katonai parancsnokai. 
Esedezem felséged trónja előtt,  adja ki szentséges parancsát, s küldök értük még az éjjel,  hogy 
induljanak el hadaikkal: napok alatt tisztára söprik majd az átkozott mocsarat!

Megörvendezett a tanácsnak az Ég Fia, s tüstént elrendelte, hogy a titkos tanács küldjön levelet a  
két vezérnek. Az Ég Fia ezután visszavonult, szétszéledtek a főméltóságok is titkos kárörömmel, 
másnap pedig Caj kancellár összehívta a kancelláriai tanácsot, hogy kijelöljék a tisztet, aki elvigye a 
császár parancsát Lingcsouba.

Ezenközben Jókorjött Eső Liangsan várában a sok drága zsákmányt, amit Tamingfuban nyertek, 
mind  szétosztotta  a  sereg  között;  mindennap  marhákat  vágtak,  lovakat  öltek,  lakomáztak, 
ünnepelték Jáde Egyszarvút. Sült főnix- vagy sárkánypecsenye nem került ugyan az asztalra, de 
hegyekben tornyosult a hús, s tengerként áradt a bor. Benne voltak a vezérek már jól az ivásban, 
amikor Cselcsillag így szólott Jókorjött Esőhöz s a többi vezérhez:

–  Jáde Egyszarvúért feldúltuk Tamingfut, nagy pusztítást  végeztünk népe között,  kifosztottuk 
kincsestárát,  magtárait,  sőt,  Liang  kormányzót  is  elűztük  városából…  gondoljátok,  hogy  nem 
jelentette már mindezt a császárnak? Hogy apósa ennyiben hagyná a dolgot? Biztosan sereget küld 
majd ellenünk, itt lesznek a nyakunkon hamarosan.



– Van abban valami, amit mondasz, mesterem – gondolkodott el Jókorjött Eső. – Nem kellene-e 
kémeket küldenünk Tamingfuba, hogy szimatolják ki, mire kell felkészülnünk?

–  Küldtem már  –  mosolygott  Cselcsillag  –,  mostanra  várom vissza  őket.  –  S ahogy tovább 
lakomáztak, vitatkoztak, egyszer csak betoppantak a kérnek s jelentették:

– Liang úr, Tamingfu helytartója, valóban kéréssel fordult a császárhoz, hogy indítson ellenünk 
irtó hadjáratot. Csao Ting tanácsos amellett lett volna, hogy hívjanak fel minket meghódolásra, de 
Caj  kancellár  nagyon kikelt  ellene,  úgyhogy rangjától  is  megfosztották.  Azután  a  kancellár  azt 
javasolta a császárnak, hogy Lingcsou két parancsnokát, San Ting-kujt és Vej Ting-kuót küldjék 
haddal ellenünk.

– Nos, hát hogy fogadjuk őket? –nézett körül vezérein Jókorjött Eső.

–  Csak jöjjenek – mondta higgadtan Cselcsillag –, úgyis a kezünkbe kerül valamennyi! – De 
akkor felállott Nagykardú.

– Hálásan köszönöm, bátyám – fordult Jókorjött Esőhöz –, eddig való jóltartásomat itt a várban, 
már csak azért is, mert fáradni semmit se fáradtam még idáig ügyünkért. San Ting-kujjal s Vej Ting-
kuóval sokat találkoztam már Pucsengben, s tudom régrő1, hogy San Ting-kuj igen járatos a vízi 
harcban, ezért is nevezik Vízi Vezérnek. Vej Ting-kuo pedig felettébb ért a tűzi mesterségekhez; 
tüzes szerszámaival szereti megtámadni az ellenséget, erről kapta a Tűzi Vezér nevet. Csekélyke 
tehetségemmel, ha adnátok alám ötezer vitézt, be se várnám, amíg elindulnak, hanem ott lepném 
meg őket  helyben,  Lingcsouban.  Ha megadják magukat,  magammal hozom őket,  ha meg nem, 
akkor hadifogolyként hurcolom elétek. Nem is kellene, hogy valamennyien fáradjunk a harcban, íjat 
feszítsünk, nyilat röpítsünk. Mit gondoltok erről?

Megörült ennek a tervnek Jókorjött Eső, s parancsolta Hercegi Gebének s Csingmuhannak, hogy 
tartsanak  egykori  vezérükkel.  Összeszedték  csakhamar  az  ötezer  betyárt,  Jókorjött  Eső  a  többi 
vezérrel másnap hajnalban lekísérte őket az Aranyhomokpart kikötőjébe, aztán útnak indultak.

–  Hát  elment  Nagykardú  –  jegyezte  meg  Cselcsillag,  amint  visszaértek  a  Hűség  s  Igazság 
Csarnokába  –,  de  nem  tudhatjuk  még,  mit  gondolt  magában.  Utána  kellene  küldeni  egyik  jó 
vezérünket, hogy ügyeljen rá, de segítségére is legyen, ha kell.

– Én úgy látom –felelte vissza Jókorjött Eső –, hogy Nagykardú hűséges, engedelmes hozzánk 
elejétől végig! Ne illesd gyanúval, mesterem!

–  Nem biztos  –  rázta  fejét  Cselcsillag  –,  hogy benne  is  olyan szív  lakozik,  mint  tebenned, 
bátyám! Küldjük utána nyomban Párduckoponyát s Sötétképűt Ványadt Védistennel s Háromhegy 
Urával, ötezres sereggel.

– Elmegyek én is – ajánlkozott Fekete Forgószél.

– Neked ebben hasznodat nem vennénk – hárította el Jókorjött Eső –, vannak nekünk erre jobb 
vezéreink.

– Egészen belebetegszem ebbe a tétlenségbe! – fakadt ki Fekete Forgószél. – Ha nem küldtök, 
hát elmegyek magam!

– Ha nem engedelmeskedsz hadi parancsomnak – rivallt rá Jókorjött Eső –, a fejed üttetem le!

Elbúsulta magát Fekete Forgószél erre a szóra, nem szólt semmit, csak kiballagott a csarnokból.



Azt most el sem mondjuk, hogyan indult el Párduckoponya s Sötétképű Nagykardú után, hanem 
másnap egyszer csak jelentette az őrség:

–  Fekete Forgószél az éjjel,  a második őrség idején elindult két csatabárdjával, s eltűnt, nem 
tudni, merre.

–  Megbántottam én őt  azzal  a  szavammal!  –  kesergett  Jókorjött  Eső a  hír  hallatára.  – Most 
biztosan elmegy, s más helyet keres magának!

– Nem hiszem én azt, vezér! – vigasztalta Cselcsillag. – Durva fickó, az igaz, de halálig hűséges, 
nem megy ő máshová! Itthon lesz ő pár nap múlva megint, nyugodj meg csak!

Jókorjött Eső azonban nagy nyugtalanságában utánaindította Bűvös Futárt, hogy térítse vissza; 
aztán megbízta Dobos Bolhát, Feketeszemű Tigrist, Vastorkút s Sebesvillámot, hogy induljanak el 
négyen négyfelé, s kerítsék elő akárhonnét is.

Fekete  Forgószél  meg,  ahogy fogta két  csatabárdját  s  eljött  a  várból,  elindult  mellékutakon, 
ösvényeken Lingcsouba.

„Minek  annyi  sereget,  katonát  küldeni  az  ellen  a  két  nyavalyás  tábornok  ellen!  –  dúlt-fúlt 
magában egész úton. – Berontok én a városba egy szál magamban, aztán egy csapás egynek, még 
egy a  másiknak,  s  végeztem mind a  kettővel!  Meg lesznek majd  lepve  bátyámék,  de legalább 
megmutatom nekik, hogy mit tudok!” Ment jó ideje már; s kezdett megéhezni. Tapogatta az övét, de 
ahogy nagy bolondjában elindult a várból, siettében egy garast sem vett magához.

„Rég volt már úgyis, hogy üzlettel foglalkoztam – gondolta magában elszántan. – Csak találnék 
valaki nyavalyást, akin kitöltsem a kedvem!” Ment tovább, s az út mentén egy kocsmára bukkant.  
Bement, leült, rendelt három csésze bort, két font húst, azt megette, megitta, aztán felállt, s ment 
kifelé. A kocsmáros útját állta, s a pénzét követelte.

–  Várj  csak  egy  kicsit  –  magyarázkodott  Fekete  Forgószél  nagy  szorultságában  –,  amíg 
kimegyek az útra s szerzek egy kis zsákmányt; neked adom az egészet! – azzal már indult is volna, 
amikor egy hatalmas termetű, párducképű legény lépett be az ajtón s rákiáltott:

–  Pimasz  fickó  vagy  ám,  te  fekete  legény!  Mindegy  neked,  ki  kocsmájába  térsz  be,  csak 
megtömöd a hasad, fizetni meg nem akarsz!

–  Biz,  én  nem  nézem,  hogy  hol  –  felelte  szemét  rászögezve  Fekete  Forgószél  –,  csak 
jóllakhassam!

–  De  össze  is  csinálod  magad  az  ijedtségtől,  ha  megtudod,  hová  tévedtél!  –  kiáltotta  az 
ismeretlen. – Nem mással állsz te szemben, mint a liangsaniak derék vitézével, Han Po-lunggal! 
Jókorjött Eső bátyámé a kocsma is, a pénz is, minden!

„Sose hallottam én rólad fent a várban, te jómadár!” – mosolygott magában Fekete Forgószél. 
Pedig Han Po-lung, aki régóta rablásból, fosztogatásból élt a folyók, tavak vitézeként, valóban be 
akart állni már a liangsaniak közé, s el is ment ezért egyszer már Szárazföldi Krokodilushoz, hogy 
mutassa be őt Jókorjött Eső vezérnek. Hogy azonban Jókorjött Eső betegágynak esett, aztán meg 
elkezdődött a hadjárat, nem volt alkalma Szárazföldi Krokodilusnak, sok, sűrű dolga mellett, hogy 
kérését teljesítse, így meghagyta neki, hogy maradjon kocsmájában.

– Odaadom a fejszémet zálogba – vonta elő öve mellől Fekete Forgószél az egyik csatabárdját. 
Han  Po-lung  gyanútlanul  utánanyúlt,  hogy  átvegye,  de  Fekete  Forgószél  karja  nekilendült,  s 
szegény kettéhasítva terült  el  a  földön.  Nem jutott  el  a  szerencsétlen Han Po-lung Liangsanba, 



Fekete Forgószél kezétől kellett elpusztulnia! A kocsmáros és inasai csak azt sajnálták, hogy szülőik 
csak egy pár  lábbal  ajándékozták meg őket,  menekültek lélekszakadva.  Fekete Forgószél  pedig 
kifosztván a kocsmát, tüzet vetett rá, s elindult tovább Lingcsou irányába.

Nem ment még egy napot se, amikor az országúton egy jól megtermett férfival akadt össze.

– Mit méregeted öregapádat, te fickó? – mordult rá mérgesen, mikor látta, hogy az idegen igen 
végignézi.

– Kinek vagy te az öregapja? – adta vissza a szót az ismeretlen. Fekete Forgószél nekirontott, az 
idegen azonban egyetlen ökölcsapással leterítette, úgy, hogy lecsücsült a földre.

„Derék  egy  ökle  van  ennek  a  legénynek!”  –  állapította  meg  magában  elismeréssel  Fekete 
Forgószél, s már éppen felugrott volna, amikor ellenfele jól irányzott rúgása gyomorszáját érte.

–  Nem bírok  veled!  –  kiáltotta  Fekete  Forgószél  kétségbeesetten.  Feltápászkodott,  s  elfutott 
volna, de a másik megállította:

– Hogy hínak, te fekete fickó? Honnét jössz? – kérdezte tőle.

– Szégyellem megmondani, mert megvertél – röstelkedett Fekete Forgószél –, de azért elárulom 
neked, mert derék vitéz vagy: a Fekete Forgószél vagyok Liangsanból.

– Igazán te volnál az? – hitetlenkedett a másik. – Ne hazudj nekem!

– Ha nem hiszed – düllesztette ki mellét a fekete óriás –, itt a két baltám.

– Hát ha liangsani vitéz vagy – faggatta tovább az ismeretlen –, akkor hová mész most egy szál 
egymagadban?

–  Összevesztem bátyáimmal  –  horgasztotta  le  fejét  Vasbivaly  s  Lingcsouba  indultam,  hogy 
agyoncsapjam az ottani két katonai parancsnokot!

– Hallottam én, hogy sereggel indultak oda a liangsaniak. Kikkel mentek?

– Nagykardú vezeti a sereget, de utánament segítségére Párduckoponya és Sötétképű is.

Az ismeretlen tisztelgett Fekete Forgószél előtt, az meg erre végre meg merte kérdezni:

– Mondd meg hát akkor nekem, hogy te ki vagy?

– Csungsanfuba való vagyok – felelte az ismeretlen –, ott lakik családom már három nemzedéke. 
Birkózás  a  mesterségem;  a  kézzel-lábbal  hadakozás  művészete  apáról  fiúra  öröklődik  nálunk, 
idegent ebbe bele nem avatunk. Mivel pedig egyedül csavarogtam a világban világéletemben, s nem 
állottam  senki  szolgálatába,  úgy  neveznek  csak  Santungban,  Hopejben,  hogy  Csiao  Ting,  az 
Ágrólszakadt.  Nemrég  meghallottam,  hogy Koucsou  tartományban,  a  Szárazfahegyen,  van  egy 
rabló,  aki  ott  rabol,  fosztogat  bandájával,  s  annyira  kedvét  leli  az  öldöklésben,  hogy  csak 
Halálistennek  nevezik;  a  becsületes  neve  Pao  Hszü.  Arrafelé  tartok  én  most,  hogy  beálljak  a 
bandájába.

–  Ha már ilyen  ügyes  legény vagy – lelkesedett  fel  Fekete Forgószél  –,  miért  nem jössz el 
mihozzánk, s állsz be Jókorjött Eső bátyánk seregébe?

– Hát bizony az ő seregébe akarnék én már beállni jó ideje – mondta Ágrólszakadt –, de mind ez  
ideig  nem  volt  módom  rá,  hogy  valaki  odavezessen.  Most  azonban,  hogy  összetalálkoztunk, 



szívesen csatlakoznék hozzátok.

–  No de én összevesztem bátyámmal – hűtötte le társa lelkesedését Fekete Forgószél –, úgy 
szöktem meg hazulról;  hogy állítsak most be üres kézzel, nem ölvén meg senkit? Gyere velem 
Lingcsouba, elintézzük a két jómadár generálist, aztán menjünk haza!

– Lingcsou erős város – gondolkozott el Ágrólszakadt –, sok a hada, katonája. Még ha bármilyen 
ügyesek, vitézek volnánk is, ketten ellene semmire se megyünk, csak az életünket hagynánk ott 
hiába. Gyerünk inkább elébb a Szárazfahegyre Halálistenhez; vegyük rá, hogy tartson ő is velünk, 
az lenne a legjobb!

Ahogy így beszélgettek, egyszer csak beérte őket a Fekete Forgószél keresésére küldött Dobos 
Bolha, s rájuk kiáltott:

– Igen el van keseredve bátyánk miattad, s kér, hogy térj haza! Keresünk már mindenfelé!

Fekete Forgószél bemutatta új barátját, de Dobos Bolha hajthatatlan maradt:

– Vár Jókorjött Eső bátyánk! Siess haza! – ismételgette.

– No, várj csak! – állította meg Fekete Forgószél. – Ágrólszakadttal már megtanácskoztuk, hogy 
felkeressük a Szárazfahegyen Halálistent, aztán térünk csak haza.

– Azt nem lehet – tiltakozott Dobos Bolha. –Eridj haza gyorsan, várnak!

– Hát ha nem jössz velem –jött ki Fekete Forgószél a béketűrésből –, akkor eredj haza magad, s 
jelentsd bátyánknak, hogy találkoztál velem, megyünk majd mi is aztán.

Dobos Bolha tartott Fekete Forgószéltől, így mit tehetett egyebet, visszafordult egyedül. A fekete 
óriás pedig új barátjával útnak indult Koucsou felé.

Itt aztán elágazik a történet. Ott folytatom, hogy Nagykardú eközben seregével már közel járt 
Lingcsouhoz. A tartomány helytartója már megkapta a császár parancsát Caj kancellár levelével 
együtt,  s közölte  is  a két katonai  parancsnokkal.  Vízi  Vezér  s  Tűzi Vezér össze is  szedték már 
seregeiket, felfegyverezték. s már várták az indulás idejét, amikor hírnök érkezett s jelentette:

– A putungbeli Nagykardú vezér, Kuan Seng, nagy sereggel jő városunk ellen!

Megharagudott erre a két vezér, sietve összeszedték seregüket, s vonultak ki a városból, hogy 
szembeszálljanak  az  ellenséggel.  Hamarosan  egymás  közelébe  ért  már  a  két  sereg,  már  látták 
egymás zászlait, hallották az ellenség dobszavát. Nagykardú előrevágtatott zászlói közül. A másik 
hadsorból erre dobok dübörgése közepette elővágtatott egy vitéz: négyszegletes vassisakot viselt a 
fején, a csúcsán szakajtó nagyságú fekete bokrétával, fekete szegélyű, pikkelyes, szironyos medve 
bőrpáncél  a  testén,  fölötte  selyemmel  hímzett  jégmadártoll-mintás  ujjas  harci  köntös,  lábán 
felhőmintákkal kivarrott lovaglócsizma, derekát jádekövekkel kivert oroszlános öv szorította. íjat, 
nyilat  viselt  övében,  s  fekete  nyelű  lándzsát  forgatott  kezében,  fekete  lován ülve.  Nagy,  fekete 
seregvezető zászlót vittek előtte, amelyen ezüst, betűkkel ez a felírás volt: „San Ting-kuj, a Vízi 
Vezér.”

De  megcsendültek  a  lószerszámok  csengői,  s  elővágtatott  egy  másik  vezér  is:  vörösmintás 
bronzsisak fogta össze a haját, akkora veres bokrétával, akár egy söprű, állatfejes láncinget viselt, 
amely fölé felhőkkel, csodaszörnyekkel hímzett veres kabát borult, csizmáját felhők között arannyal 
varrott  egyszarvúk  ékesítették.  Aranyos,  verébmintás,  drága,  faragott  íj  függött  derekán  főnix–
tollas, farkasfogú nyílvesszőkkel. Tarkára festett lovon ült, s kovácsolt bronzkardot emelt kezében; 



nagy, hímzett veres zászlót vittek előtte, ezüst betűs felírással: „Vej Ting-kuo, a Tűzi Vezér.”

A két rettenthetetlen vezér kivágtatott a hadsor elé. Nagykardú meglátván őket, odakiáltott nekik:

– Rég láttuk egymást!

– Te silány fajzat, te meghibbant lázadó! – támadt rá a két vezér gúnyos haraggal. – Császárod 
ellen fordultál, családodra szégyent hoztál, a vesztedbe rohansz! Mi jogod arra, hogy sereggel ronts 
ránk?

–  Tévedésben vagytok, ti  két vezérek! – kiáltotta vissza Nagykardú. – Homályban uralkodik 
most a császár, gaz miniszterek ragadták kezükbe a hatalmat, akik csak rokonságukat pártolják, s 
elpusztítanak mindenkit, aki szembeszegül velük. Az én vezérem, Jókorjött Eső, erényes, kegyes 
férfiú, az ég küldetését tölti be; ő küldött engem hozzátok, hogy meghívjalak benneteket! Ha meg 
nem vettek, álljatok közénk, vonuljunk haza várunkba együtt!

Hej, nagy haragra gerjedt erre a Vízi Vezér s a Tűzi Vezér. Meghajtották lovukat s elővágtattak; 
az egyik akár egy éjfekete felhő, a másik akár egy égőpiros tűzláng. Fogadta volna már támadásukat 
Nagykardú, amikor két oldala mellől elővágtatott Hercegi Gebe s Csingmuhan, s szembeszálltak a 
két vezérrel. Kard kardnak csapódott, millió hideg szikrát verve szerteszét, lándzsa rontott lándzsa 
ellen, égig csapott a küzdők harci dühe. Ott állt Nagykardú, kardját kivonva a hadsor előtt, nézte 
őket jó darabig, s nem tudott betelni hangos dicséretükkel.

Viaskodtak,  küzdöttek,  s  lám,  egyszer  csak  megfordította  lovát  a  Vízi  s  a  Tűzi  Vezér, 
visszavágtattak hadsorukba. Két ellenfelük bőszen rontott utánuk. De most Tűzi Vezér balra tért, 
Vízi Vezér jobbra fordult, s gyorsabban, mint ahogy elmondanám, bal felől előrontott négy-ötszáz 
gyalogkatona veres zászlókkal, veres páncélban, egyenes vonalban, s egyszerre kidobván horgas 
köteleiket, foglyul ejtették Hercegi Gebét lovastul. Jobb felől is előrohant a hadsorból négy-ötszáz 
fekete  zászlós,  fekete  páncélos  gyalog,  nekiestek  minden  oldalról  Csingmuhannak,  s  fogságba 
ejtették. Siettek a gyalogok a két fogoly vezérrel be Lingcsou városába, ötszáz nehézlovas pedig 
elsöprő rohamra indult  Nagykardú serege ellen.  Megrettent Nagykardú két vezére vesztén,  nem 
tudta, mit kezdjen, gyorsan visszavonult. Vízi Vezér s Tűzi Vezér pedig, megcsapkodván lovukat, 
üldözőbe vették. Menekülés közben Nagykardú egyszer csak sereget látott szemben közelegni, két 
vezérrel  az élén.  Párduckoponya volt  s Sötétképű Fenevad; megkerülték a menekülőket,  s nagy 
erővel  rázúdultak  a  lingcsoui  seregre.  De  már  ekkor  Nagykardú  is  megállította  vert  seregét,  s 
csatlakozott hozzájuk. Megjött nemsokára Ványadt Védisten is Háromhegy Urával, s tábort ütöttek 
a liangsani vitézek.

A Vízi s a Tűzi Vezér elfogván Hercegi Gebét s Csingmuhant, diadallal tértek meg Lingcsou 
falai közé. Csang helytartó fogadta is őket a bajnokoknak kijáró áldomással. A két foglyot pedig 
tüstént rabszállító szekérbe rakatta, s útnak indította azon nyomban háromszáz gyalog őrizete alatt a 
Keleti Fővárosba.

Elindult a fogolykísérő menet egy alvezér vezetésével a Keleti Fővárosba. Mentek, vonultak, 
amíg egy bizonyos helyhez értek: nagy hegy állt előttük, tele vén fákkal, náddal benőve a széles, sík 
mező. Hirtelen gong csendült, s előrontott a sűrűből egy csapat betyár. A legelöl száguldónak két 
csatabárd villogott kezében, harsogott szava, mint a mennydörgés Fekete Forgószél volt, a liangsani 
vezér. Mögötte jött bajtársa, a másik jó vitéz, Ágrólszakadt. A két jó vitéz elállta a katonák útját,  
aztán se szó, se beszéd, nekik estek. Azok már futottak szerteszét vezérestül, mikor hátuk mögött 
még  egy  vitéz  tűnt  fel:  arca,  mint  a  vasüst,  villogott  két  kegyetlen  szeme.  Pao  Hszü  volt,  a 
Halálisten. Egy csapással kettőbe vágta a katonák vezérét, hogy az holtan hullott le lováról. Erre 
már odahagyták a katonák foglyaikat, s futottak, ki merre látott, hogy életüket mentsék.



Ráismert  Fekete  Forgószél  a  megszabadított  foglyokban  Hercegi  Gebére  s  Csingmuhanra: 
megdöbbenve kérdezte tőlük, hogy mi történt:

– De hát te hogy kerülsz ide? – kérdezte vissza meglepődve Hercegi Gebe.

– Nem engedett el bátyánk, hogy verekedjem – felelte Fekete Forgószél –, így aztán megszöktem 
magamban. Közben levágtam Han Po-lungot, aztán összeakadtam Ágrólszakadttal, ő hozott el ide; 
Halálisten bátyám szíves szeretettel úgy fogadott mindjárt, mint régi barátot, fivérének ismert el az 
első pillantásban. Éppen elhatároztuk, hogy mi is Lingcsou ellen megyünk, amikor őrszemeink a 
hegyről  meglátták  ezt  a  rabkísérő  menetet.  Gondoltuk,  betyárokat  fogdosott  össze  a  császári 
katonaság, s nagy meglepetésünkre ti voltatok azok!

Halálisten felhívta a két megszabadított foglyot a sereggel együtt táborába, s pecsenyével, borral 
jól tartotta őket.

– Ha már közénk, a liangsaniak közé akarsz állni, öcsénk – szólt hozzá Csingmuhan –, az volna 
akkor a legjobb, ha most mindjárt velünk tartanál Lingcsou ellen.

– Erről tanácskoztunk éppen Fekete Forgószél bátyámmal – hajlott a szóra Halálisten. – Igazat is 
mondasz; van itt táboromban két-háromszáz jó ló, jó lesz a seregnek – s el is indult az öt jó vitéz a 
hat-hétszáz betyár élén mindjárt együtt Lingcsou ellen.

Az elmenekült katonák közben lélekszakadva jelentették Csang helytartónak:

– A félúton rablók törtek ránk, kiszabadították a rabokat, vezérünket meg megölték!

– Amelyiket ezután kézre kerítjük, ott nyomban leütjük a fejét! – szólt nagy haraggal a Vízi s a 
Tűzi  Vezér.  De  lám,  már  megjelent  a  város  falai  alatt  Nagykardú  serege,  s  harcra  hívta  a 
városbelieket.

Vízi  Vezér  azonnal  serege  élére  állt,  s  kinyittatva  a  városkaput,  leeresztette  a  felvonóhidat, 
kivágtatott az ellenség ellen ötszáz főnyi fekete páncélos seregével.

––  Te megvert, te ország szégyene! – szidalmazta Nagykardút harsány haraggal. Itt halsz meg 
most mindjárt!

Hallván  ezt  Nagykardú,  megcsapkodta  lovát,  megforgatta  kardját,  s  rögtön  nekitámadt. 
Küzdöttek egymással ötvenszer már, mikor megfordult Nagykardú, s gyorsan elvágtatott. Üldözőbe 
vette menten Vízi Vezér, de alig vágtattak tíz vagy húsz mérföldet, amikor Nagykardú visszakiáltott:

– Add meg magad, fickó! Szállj le a lovadról, mire vársz még?

Vízi  Vezér  bőszen döfött  lándzsájával  Nagykardú hátának,  de  az  megmutatván vitézi  erejét, 
nagyot sújtott reá kardjának fokával, hozzá ezt kiáltva:

–  Le  veled  a  lóról!  –  s  ím,  a  Vízi  Vezér  lebukott  lováról.  Nagykardú  is  menten  leugrott 
nyergéből, felsegítette és bocsánatát kérte. Vízi Vezér félve kért tőle kegyelmet, meghódolást ígért. 
Így szólott Nagykardú:

–  Emlegettelek már sokszor vezéremnek, s azért küldött ide, hogy meghívjalak titeket, együtt 
küzdjünk majd a nagy igazságért,

–  Lovad, kutyád leszek – felelte Vízi Vezér csekélyke erőmmel, hogy együtt töltsük be az ég 
rendelését.



Szavaikat végezvén, lovukra ültek, s együtt elvágtattak a liangsaniak táborába. Párduckoponya 
már jött is elébük, de amikor érdeklődött, hogy mi is történt, hogy is történt, Nagykardú csak ennyit 
mondott neki:

– Elbeszélgettünk ott a hegyek között a régi dolgokról, meg az újakról is; meghívtam közibénk, s 
hajlott szavamra.

Megörült  ennek  Párduckoponya  s  a  többi  vezér:  Vízi  Vezér  pedig  a  hadsor  elé  vágtatott,  s 
harsány kiáltására  átjött  hozzá  mind  az  ötszáz  fekete  vitéze.  A többi  sereg  menekült  vissza  a 
városba, s jelentette sietve a helytartónak, mi történt.

Nagy haragra gerjedt Tűzi Vezér a hír hallatára. El is indult másnap seregével ki a városból, hogy 
csatába  szálljon  az  áruló  ellen.  Ott  is  állt  már  a  hadsor  előtt  Vízi  Vezér  Nagykardúval  s 
Párduckoponyával.  Elővágtatott  Tűzi  Vezér,  s  látván,  hogy vezértársa  Nagykardú hűségére  tért, 
átkozta nagy haraggal:

– Elárultad urad, otthagytad vezéred, te semmirekellő, hitvány fajzat:

Elmosolyodott  erre Nagykardú, s megcsapkodva lovát,  elébe vágtatott,  hogy felvegye vele  a 
harcot. Egymásnak rontott a két paripa, fegyverét emelte a két vezér, de alig küzdöttek meg vagy 
tízszer  egymással,  amikor  Tűzi  Vezér  megfordította  lova  fejét  s  hazavágtatott.  Nagykardú  már 
üldözőbe vette volna, de Vízi Vezér utána kiáltott:

– Utána ne menj!

Megállította lovát Nagykardú a szóra, s valóban, szinte még el sem hangzott a figyelmeztető 
kiáltás, ötszáz harcos rontott elő a lingcsouiak seregéből, tűzi fegyverekkel kezében. Ötszáz tüzes 
szekeret  hoztak  magukkal,  azok  megrakva  náddal,  sással,  mindenféle  tüzet  fogó  holmival,  a 
katonáknak pedig mindegyiknek hátán vas lopótök lógott, kénkővel, salétrommal, mindenféle tűzi 
szerszámmal töltve. Azokat egyszerre meggyújtották, s úgy rontottak nagy sebesen az ellenségre, 
lángot szórva maguk előtt. Aki embert értek, az mind elterült a földön, de ha lovat értek, az sem 
menekült meg: futott Nagykardú serege szerteszéjjel, vissza is vonultak vagy negyven mérföldre, 
ott táboroztak le.

Visszavonta  seregét  Tűzi  Vezér  is,  hogy  a  városba  visszatérjen,  de  ahogy  közeledtek, 
megdöbbenve vették észre, hogy lángok csapnak fel a falak mögül, ég az egész város. Az történt 
közben, hogy Fekete Forgószél Ágrólszakadttal s Halálistennel a szárazfahegyi sereg élén hátba 
támadta  a  várost,  betörtek  az  északi  kapun,  kifosztották  a  kincsestárakat  s  a  magtárakat, 
felgyújtották  a  várost.  Tűzi  Vezér  ennek  láttán  nem  mert  bemenni  a  városba,  hanem  sietve 
visszafordult.  De  ekkor  már  Nagykardú  serege  is  felocsúdott  első  ijedségéből  s  nekitámadt, 
úgyhogy azt  se tudta  már a sereg eleje,  mit  csinál  a vége.  Lingcsou elestével  Tűzi  Vezér  nem 
tehetett egyebet, mint hogy futásra vette a dolgot, s elsáncolta magát egy közeli kicsiny helységben, 
Csunglinghszienben.  Nagykardú mindenütt  a  nyomában menvén,  azonnal  körülfogta  a  városkát 
seregével, s támadást vezényelt. Bezárkózott Tűzi Vezér a városba, elő se jött onnét.

–  Csupa bátorság ez az ember – magyarázta Vízi Vezér Nagykardúnak s Párduckoponyának. – 
Akárhogy támadják, szorongatják, halálig ellenáll, vesztét nem röstelli. Nagylelkűséggel kell vele 
bánnunk, erővel eredményt el nem érünk. Bemegyek én hozzá, serege közepébe, s áthozom majd 
ide szép szavakkal, hogy meghódol, fegyver se kell hozzá.

Megörült ennek Nagykardú, s ki is adta neki a parancsot, hogy induljon el egy szál egyedül az 
ellenség táborába. Ott jelentették az őrszemek Tűzi Vezérnek, ki is jött elébe, hogy fogadja. Vízi 
Vezér pedig így szólott hozzá nagy nyájassággal:



–  Nem  lát  most  tisztán  a  császári  udvar  az  ország  dolgaiban,  nagy  a  zűrzavar  az  egész 
birodalomban, tévúton jár maga az Ég Fia is, s gonosz miniszterek bitorolják a hatalmat. Térjünk 
mindketten Jókorjött Eső vezér hűségére, menjünk el hozzá, mocsarai közé. Nem lesz késő akkor 
sem megtérni a jó útra,  ha majd eltűnnek helyükről a gonosz miniszterek,  s visszatér a béke a 
birodalomba.

Hallgatott sokáig Tűzi Vezér, hümmögött magában, végtére meg így szólt:

–  Jöjjön Nagykardú maga, ő kérjen meg engem, neki meghódolok! Ha nem jön, akkor inkább 
meghalok itt, de azt se röstellem!

Felugrott lovára Vízi Vezér, s hazavágtatva, megvitte a hírt Nagykardúnak.

–  Vajon  méltó  vagyok-e  én  arra,  hogy elfogadjam a  vezérnek  e  nagy szeretetét?  –  kiáltott 
megrendülten Nagykardú, s azzal elindult Vízi Vezérrel, egy szál karddal a kezében, hiába intette őt 
Párduckoponya:

– Nehéz más elméjét kiismerni, vezér! Gondold meg háromszor, mielőtt elindulsz!

– Csak nem fog bántani egy régi barátom! – kiáltotta vissza Nagykardú, s elvágtatott társával. 
Jött  is  már  elébük  Tűzi  Vezér,  fogadta  őket  nagy  örömmel,  s  meghódolt  Nagykardúnak. 
Felemlegették akkor régi barátságuk sok-sok szép emlékét, s a találkozás örömére nagy lakomát 
csaptak, másnap pedig elindult Tűzi Vezér ötszáz tűzfegyveres harcosával a liangsaniak táborába. 
Ott aztán, miután megismerkedett Párduckoponyával s Sötétképűvel s a többi vezérrel, egyesültek a 
seregek,  s  elindultak  haza,  Liangsanba.  Jókorjött  Eső  elébük küldte  már  Bűvös  Futárt.  Meg is 
érkezett az csakhamar, s így szólt Fekete Forgószélhez:

–  De sokat kellett futkároznunk utánad, hogy megszöktél a várból! Szerencsére Dobos Bolha, 
Vastorkú,  Feketeszemű  Tigris  s  Sebesvillám  már  hazaértek.  Sittek  én  is  haza,  hogy  szóljak 
bátyánknak, ne aggódjék tovább!

Arról már nem is szólok, hogyan ért haza Bűvös Futár, hanem csak azt beszélem el, hogy amint  
Nagykardú serege az Aranyhomokparthoz ért, s a vízi hadak szállították őket hajóikon át a  vízen, 
hát egyszer csak látják, hogy rohanvást siet feléjük valaki, de lélekszakadva. Odanéztek, hát nem 
volt más, mint Rézszőrű Kutya.

– De hiszen te Bundás Párduccal s a Tábornokkal északra indultál lovat vásárolni – kérdezte tőle 
meglepődve Párduckoponya. – Hogy termettél itten ilyen lóhalálában?

Rézszőrű Kutya  pedig kevés  szót  szólt,  nem sokat  mondott,  de az  is  elég volt  ahhoz,  hogy 
Jókorjött Eső

Hadakat támasszon s sereg élén járva,
Régi adósságért bosszúját megállja.

Mert így van ez:

Az okos szó olyan, mint zsinegen horog,
Vesd ki és véle az igazat kihúzod.

Hogy aztán mit mondott Rézszőrű Kutya, azt majd más alkalommal halljátok meg.



A HATVANHETEDIK FEJEZET

amelyben Jókorjött Eső éjjeli harcban
beveszi Cengtou helységét,

Jáde Egyszarvú pedig elevenen fogságba ejti
Si Ven-kungot

Ott  tartottunk,  hogy  Rézszőrű  Kutya  nagy  rohantában  közibük  érkezvén,  így  felelt 
Párduckoponya szavára:

–  Hát  valóban úgy volt,  hogy elmentünk bundás Párduccal s a Tábornokkal északnak,  hogy 
lovakat vegyünk, s össze is vásároltunk vagy kétszáz délceg, izmos, csillogó szőrű, sebes paripát. 
Amikor  azonban  visszafelé  jövet  Csingcsou  vidékére  értünk,  egy  sereg  kapcabetyár,  lehettek 
kétszáznál is többen, a vezérük valami Ju Pao-sze, a Rontószellem, nekünk támadt, s elrabolván 
valamennyit,  elvitték Cengtouba! A Tábornok s Bundás Párduc azt se tudom, hová lettek,  mert 
onnét egyvégtében jöttem idáig, hogy hírt hozzak a bajról!

Párduckoponya meghagyta, hogy jöjjön fel velük a várba, hadd tanácskozzák meg a dolgot a 
vezérekkel  odafent.  Átkelvén  a  vízen,  mentek  fel  a  Hűség  s  Igazság  Csarnokába,  odajárultak 
Jókorjött  Eső elé.  Nagykardú bemutatta  Vízi  Vezért  s  Tűzi  Vezért  a várbeli  vezéreknek,  Fekete 
Forgószél  pedig  elbeszélte,  hogyan  ölte  meg  a  várból  elmentében  Han  Po-lungot,  hogyan 
ismerkedett meg Ágrólszakadttal s Halálistennel, s hogyan indultak aztán egyesült erővel Lingcsou 
ellen. Örült Jókorjött Eső erősen, hogy ím, négy új jó vitézzel gyarapodott a várbeli sereg. Mikor 
azonban Rézszőrű Kutya is elmondta, mi történt a vásárolt lovakkal, nagy haragra gerjedt:

– Elragadták a múltkor is a nekem szánt paripát – kiáltotta,  s most megint ilyen– arcátlanságot 
műveltek! Se éjjelem, se nappalom azóta, hiszen Toronyhordozó vezér bosszúját se álltuk még meg! 
Gúny s nevetség lesz a részünk, ha nem indulunk el tüstént ellenük!

–  Tavaszi meleg járja már – bólintott Cselcsillag hadakozásra való az idő. De mert a múltkor 
megjártuk a hely nem-ismeretében, ezért most éljünk ésszel!

–  Csontom velejéig  érzem a  bosszút  –  kiáltotta  Jókorjött  Eső.  –  Ne térjek  haza  addig,  míg 
bosszút nem álltam!

–  Küldjük előre  Dobos Bolhát  –  javasolta  Cselcsillag.  –  Ő úgyis  afféle  falakat  mászó tetők 
lovagja, körülnéz majd ottan, s elmondja, mit tapasztalt, aztán megtanácskozzuk a hadjáratot.

Dobos Bolha útnak is indult mindjárt, de alig telt el vagy két-három nap, megjött Bundás Párduc 
s a Tábornok is, s elmondták, mint kérkedik Si Ven-kung vívómester Cengtouban, hogy azután már 
nem férnek meg ketten együtt a liangsaniakkal. Még nagyobbra gerjedt ekkor Jókorjött Eső haragja, 
s nyomban el is indította volna a sereget, ha Cselcsillag nem inti türelemre, hogy várják még be 
Dobos Bolha visszaérkezését. Jókorjött Eső haragja azonban annyira hasogatta keblét, hogy nem 
állta meg, hogy Bűvös Futárt is el ne küldje azzal, hogy amint megtud valamit, jöjjön rögtön vissza.

Alig múlt el néhány nap, már jött is vissza Bűvös Futár s jelentette:

–  A cengtoubeliek  harcra  készülődnek,  mert  bosszút  akarnak  állni  Lingcsouért.  A helység 
bejáratánál  nagy  tábort  állítottak,  főhadiszállásuk  a  Törvény  Lótusza-kolostorban  van,  de  hadi 
zászlóik  ott  lengenek  a  vidéken  mindenfelé  több  száz  mérföldnyire.  Tudni  se  lehet,  merről 
közelítsük meg őket!



Másnap megjött Dobos Bolha is:

– Egyenesen Cengtouba mentem – számolt be útjáról –, s alaposan körülnéztem. Öt táboruk van. 
A helység előtt valami kétezer emberük áll őrt. A főtábor parancsnoka Si Ven-kung, az északié. 
Ceng Tu a második mesterükkel, Szu Tinggel, a délié Ceng Mi, a nyugatié Ceng Szo, a keletié Ceng 
Kuj,  a  középsőben  pedig  Ceng  Seng  van  az  apjukkal,  Ceng  Lunggal.  Ez  a  csingcsoubeli 
Rontószellem pedig  egy öles  fickó,  hatalmas  derekú,  ott  legelteti  most  a  lovainkat  a  Törvény 
Lótusza-kolostor udvarában.

Cselcsillag a hír  vétele után összehívta a vezéreket,  s  megtanácskozván a haditervet,  ekképp 
határoztak:

– Ha már öt tábort építettek, nekünk is öt sereggel kell ellenük indulnunk.

– Nektek köszönhetem megmenekülésemet – állt fel helyéről Jáde Egyszarvú –, s nem szereztem 
még köztetek semmi érdemet. Mit gondolnátok arról, hogy most akár életem árán is lerónám nektek 
mérhetetlen háládatosságomat?'

– Ha hadba akarsz indulni – örvendett meg Jókorjött Eső –, vezesd te a legelső sereget!

–  Nemrég kerültél még csak közénk –– tiltakozott Cselcsillag csatában se voltál még, s nem 
lenne jó neked a zegzugos hegyi ösvényeken lóháton járni! Menj inkább a sík földön járó lest vető 
sereggel, s akkor elegyedj csak harcba, mikor meghallod a jeladó ágyúszót.

Cselcsillagnak az járt az eszében, hogy elöl járván a hadban, még Jáde Egyszarvú találná kézre 
keríteni  Si  Ven-kungot,  akkor  pedig  Jókorjött  Eső,  Toronyhordozó  végakaratának  megfelelően, 
mindenképpen neki  engedné át  a  vezéri  helyet.  Jókorjött  Eső  meg egyre  azon volt,  hogy Jáde 
Egyszarvú kitüntesse magát, s élni akart az alkalommal, hogy ennek révén majd a vár urává tehesse. 
Cselcsillag azonban hajthatatlan maradt, s mint a hadak vezére, Pazart adta még Jáde Egyszarvú 
mellé ötszáz gyaloggal, meghagyva nekik, hogy mint síkföldi sereg menjenek előre, a tova, további 
parancsot várván. Utána felállították az öt sereget: Cengtou déli tábora ellen Mennydörgés Tüzét s 
Kis  Generálist  küldték Vasfurulyással  s  Tüzesszemű Oroszlánnal,  mint  alvezérekkel,  háromezer 
harcost adva alájuk; a keleti tábor elleni támadás vezéréül Tarka Barátot s Kóbor Barátot szemelte 
ki  Cselcsillag,  ti  Üstökös  Csillaggal  s  Árva  Tűzcsillaggal,  mint  alvezérekkel,  s  háromezer 
gyaloggal; Sötétképűt és Kilencsárkányost állították az északi tábor ellen induló háromezer lovas 
élére, alvezérekül Fehértarka Kígyót s Szakadék  Tigrisét adva melléjük, háromezer gyaloggal; a 
cengtouiak  fő  tábora  ellen  végül  maga  Jókorjött  Eső  vezette  a  sereget,  ötezer  embert,  együtt 
Cselcsillaggal  s  Felhősárkánnyal,  maguk  mellé  véve  még  Kis  Herceget,  Vitézekkel  Versengőt, 
Kétfejű Kígyót, Kétfarkú Skorpiót, Bűvös Futárt s Dobos Bolhát. A fősereg nyomában az utóvédet, 
amely ötezer lovasból s gyalogból állott, Fekete Forgószél s Ördögherceg vezette Nyolckarú No-
csával s Repülő Szenttel. A többi vezér odahaza maradt a vár védelmére.

Azt már nem is beszélem el, hogyan indult útnak Jókorjött Eső öt serege. Elég az hozzá, hogy a 
cengtouiak fürkészői is csakhamar hírét vették az ellenség közeledtének, s jelentették uraiknak. Az, 
öreg Ceng, mikor meghallotta a támadás hírét, azon módon tanácsba hítta a két vívómestert, Si Ven-
kungot s Szu Tinget, hogy meghányja-vesse velük, milyen fogadtatásban részesítsék az ellenséget.

– Ha majd megjönnek a liangsaniak seregei – javallotta Si Ven-kung –, ássunk nekik jó előre jó 
sok vermet, ezekkel ejthetjük foglyul legvadabb harcosaikat, legjobb vezéreiket. Ezek ellen a mezei 
betyárok ellen ez a haditerv a legmegfelelőbb.

Ceng úr azonnal ki is adta a parancsot a szolgalegényeknek, hogy kivonulván ásóval, kapával, 
ássanak a helységben jó tíz-húsz mély vermet, azt szépen fedjék be, szórják be a tetejét földdel, a 
vermek mellé aztán fegyvereseket állíttatott lesbe, hogy ott várják be az ellenséget. Vermeket ásatott 



jó néhány helyen Cengtoutól északra is, az út mentén.

Jókorjött  Eső  serege  már  útban  volt  ezalatt.  Cselcsillag  előreküldte  titkon  Dobos  Bolhát 
fürkészőbe. Visszatért Dobos Bolha pár nap múlva a sereghez s jelentette:

–  Vermek leselkednek ránk a helységtől északra, délre, annyi, hogy számukat se tudom! Arra 
várnak már csak, hogy megérkezzünk!

–  Számítottam erre!  –  mosolyodott  el  Cselcsillag,  s  kiadta  a  parancsot,  hogy vonuljon  csak 
tovább a sereg. Délfelé járt az idő, mikor a csapatok Cengtou közelébe értek; az elöl menők egy 
lovast pillantottak meg maguk előtt. Rézcsengő csilingelt a paripa nyakán, fácánfarok formába volt 
kötözve a farka, lovasa fején kék kendő, testén fehér köntös. Kurta dárdát tartott a kezében. Az 
előcsapat mindjárt üldözésére indult volna, de Cselcsillag megállította őket, s kiadta a parancsot, 
hogy  verjenek  tábort,  árkolják  is  körül,  s  szórják  meg  a  környékét  vastüskékkel,  majd  pedig 
elrendelte, hogy ugyanígy táborozzon le külön-külön mind az öt sereg.

Ott ültek aztán táboraikban egyvégtében három napig a liangsaniak, mert a cengtouiak közül 
bizony egy lélek sem jött csatára. Cselcsillag erre megint elküldte Dobos Bolhát álöltözetben, hogy 
puhatolja ki, mi rejlik emögött, s jegyezze meg magának titkon, merre vannak a vermek, s mennyire 
esnek a tábortól. Oda volt Dobos Bolha egy napig, s máris mindent apróra kifürkészett, megjegyzett 
magának mindent, s sietett haza jelentést tenni. Másnapra Cselcsillag kiadta a parancsot, hogy az 
előcsapat  gyalogjai  ragadjanak  vaskapákat,  s  sorakozzanak  két  csapatban,  a  gabonásszekereket 
pedig – volt  ott  több mint száz – megrakatta náddal,  száraz fával,  rőzsével,  s elrejtette a sereg 
közepében. Este pedig kiadta a parancsot a seregek vezéreinek, hogy másnap a kígyó órájára a 
keleti  és  nyugati  gyalogseregek  támadják  meg  az  ellenség  táborait,  Sötétképűnek  s 
Kilencsárkányosnak pedig, akik a cengtoui északi tábor ellen voltak kiszemelve, meghagyta, hogy 
akkor állítsák majd seregüket csatasorba, egyenes vonalba, de csak a dobokat verjék, a zászlókat 
lengessék, s csapjanak nagy lármát, de ne támadjanak.

Közben persze Si Ven-kung vívómester meg csak azon igyekezett  volna,  hogy Jókorjött  Eső 
seregét  támadásra bírja,  és  ezzel  becsalhassa őket  a  vermekbe,  mivel  a  cengtouiak  tábora előtt 
keskeny volt  az út, másfelé nem is mehettek volna a támadók. Másnap a kígyó órájában aztán 
ágyúdörgés ütötte meg a fülét, s nagy sereg jelent meg tábora déli kapuja előtt. Ezután kevéssel meg 
a keleti táborból hírnök érkezett:

– Egy barát támad ránk vasbotjával, meg egy zarándok két kardjával elölről-hátulról! – jelentette.

– Ezek biztosan a liangsani Tarka Barát s Kóbor Barát lesznek! – állapította meg Si Ven-kung. 
Félt, hogy baj esik, ezért gyorsan segítséget küldött Ceng Kujnak. De ekkor meg már a nyugati  
táborból érkezett egy futár:

–  Egy hosszú szakállas meg egy tigris képű, jól megtermett fickó, a zászlóikon „Szépszakáll 
Mester” meg „Szárnyas Tigris” felírással, támadtak ránk nagy erővel!

Si Ven-kung gyorsan segédcsapatokat küldött Ceng Szo támogatására is, de ekkor már a saját 
tábora előtt is megdördültek az ágyúk. Visszatartotta türelmetlen seregét,  hogy ne mozduljanak, 
mert meg akarta várni, míg az ellenség, a tábor ellen rontva a vermekbe zuhan, hogy akkora hegyek 
közt lesben álló gyalogság hátba támadhassa és elfoghassa őket. Cselcsillag azonban, seregét két 
rézre osztva, megkerülte velük a hegyet: a gyalogság az ellenség táborában nem mert előjönni, a 
kétfelől lesben álló csapatok meg már felsorakoztak volna a táboruk előtt, de Cselcsillag hátulról 
jövő támadása beszorította őket a vermekbe. Erre már Si Ven-kung is támadásra indult volna, de 
Cselcsillag jelt  adott  korbácsával  mire táborában megzendült  a  gong,  s  előrontott  a  töméntelen 
szekér,  amelyen  meggyújtották  a  rájuk  halmozott  nádat,  rőzsét,  kénkövet,  salétromot,  úgyhogy 



hatalmas tűz, egetverő füst támadt. Si Ven-kung lovasai, hogy a sok tüzes szekér mind útjukat állta, 
kénytelenek  voltak  visszafordulni.  Erre  Felhősárkány  a  hadsor  közepében  megforgatta 
varázskardját, s elmondta bűvös igéit. Rögtön szörnyű szélvihar kerekedett, amely a lángot, tüzet 
rázúdította az ellenség déli kapujára, úgyhogy a tábor tornyai, palánkjai egykettőre lángba borultak. 
Cselcsillag ezután megverette a gongokat, s visszaparancsolta seregét; visszatért a liangsani had 
táboraiba s lepihent, Si Ven-kung meg nekiállhatott az éjjel kijavíttatni táborának leégett palánkjait.

Másnap Ceng Tu, Si Ven-kunggal tanácskozván, egy tervvel állt elő:

– Mindenekelőtt a vezérüket kell elpusztítanunk – javasolta –, addig nem bírunk végezni velük. – 
Si  Ven-kung  ott  maradt  a  táborban,  Ceng  Tu  pedig  páncélt  öltve,  serege  élén  kivágtatott  a 
csatamezőre, hogy harcra hívja az ellenséget. Jókorjött Eső meghallván a csatára hívó lármát, Kis 
Herceggel  s  Vitézekkel  Versengővel  odavágtatott  a  sereg  elejére.  Mikor  meglátta  a  zászlók 
árnyékában  Ceng  Tut.  fellángolt  szívében  a  régi  gyűlölet,  s  rámutatva  korbácsával,  így  szólt 
vitézeihez:

– Ki fogja el nekem azt a bitangot, hogy régi bosszúnkat megálljuk?

Kis  Herceg,  megcsapkodva  lovát,  előreszegezte  alabárdját,  s  rohamra  indult  Ceng  Tu  ellen. 
Összecsapott  a  két  paripa,  magasba  lendültek  a  fegyverek,  de  amikor  már  összecsaptak  vagy 
harmincszor,  észrevette  ám  Vitézekkel  Versengő  a  csatasorból,  hogy  társa  mindjárt  vereséget 
szenved. Kis Herceg nem bírt Ceng Tuval; az első harminc menetben még tartotta magát valahogy, 
de utána már csak vagdalkozott, s azon igyekezett csupán, hogy ellenfele csapásait kivédje. Félt 
Vitézekkel Versengő, hogy Kis Herceget leteríti Ceng Tu, ezért megcsapkodta lovát, megpörgette 
alabárdját, s nekivágtatott ő is az ellenfélnek. Hárman kavarogtak már a két csatasor között véres 
küzdelemben. A két liangsani vitéz egyszerre emelte fegyverét, hogy közrekapja vele Ceng Tut, de 
annak is éles volt a szeme, hamar félrecsapta lándzsájával a két alabárdot, úgy, hogy a két fegyver  
párducfarok  díszének  vörös  bojtjai  összegubancolódtak:  kardjaikat  rántották  már  elő  mind  a 
hárman, hogy úgy folytassák a viadalt. Kis Generális látva ezt a hadsorból, attól tartott, hogy barátai 
alulmaradnak, elővágtatott hát, s baljába ragadva faragott íját, jobbjával elővont egy széles, vékony 
hegyű, hosszú nyilat, s rálőtt Ceng Tura. Éppen jókor, mert Ceng Tu már újra lándzsájához nyúlt, 
hogy végezzen ellenfeleivel. De gyorsabban történt, mint ahogy elbeszélhetem: nekilendült Ceng 
Tu lándzsája, hogy átdöfje. Kis Herceg nyakát, amikor belecsapott Kis Generális nyila a bal vállába, 
úgyhogy lebukott  lováról.  A két liangsani bajnok felkapta alabárdját,  s ott  halt  meg Ceng Tu a 
csatamezőn hirtelen  halállal.  Lovasai  vágtattak  vissza  a  táborba,  megvinni  a  gyászhírt  Si  Ven-
kungnak. Megtudta a nagy csapást csakhamar az öreg Ceng is, s nagy sírással, könnyhullatással 
gyászolta legidősebb fiát.

Kisebbik fia,  Ceng Seng, kiváló vitéz volt;  olyan mesterien forgatta két repülő kardját,  hogy 
emberfia  nem  férkőzhetett  közelébe.  Meghallván  bátyja  halálát,  nagy  haragra  gerjedt,  fogát 
csikorgatta, s nagyot kiáltott:

– Hamar a lovamat, hadd állok bosszút bátyámért!

Tartóztatta volna apjaura, de hiába: páncélt öltött, kardot ragadott, s lovára pattanva, kivágtatott a 
táborból Si Ven-kung táborába. A vívómester tartóztatta, csitítgatta:

– Ne vedd kevésbe az ellenséget, kisebbik vezér! Jókorjött Esőnek sok ám az agyafúrt vezére, 
vakmerő vitéze! Az én együgyű vélekedésem szerint azt lehet most csak tennünk, hogy védjük öt 
táborunkat,  s  közben  titkon  hírt  adunk  Lingcsouba  a  támadásról,  hogy sürgősen  forduljanak  a 
császári  udvarhoz,  jöjjenek nagy sereggel  felmentésünkre,  de  ugyanakkor  támadják  meg magát 
Liangsant is! Akkor aztán nem lesz kedvük a latroknak a további harchoz, eltakarodnak majd innét 
nagy sebesen! Akkor aztán üldözőbe veheted majd őket, s én is azon leszek csekély tehetségemmel, 



hogy kitüntessük magunkat elpusztításukban!

Amint így korholta a kisebbik Ceng fiút, megérkezett az északi táborból Szu Ting is, aki hallván, 
hogy a védekezésről esik szó, közbeavatkozott:

– A liangsani Cselcsillag igen ármányos fickó! – figyelmeztette Ceng Senget. – Nehogy semmibe 
vedd!  Maradjunk csak  a  védekezésnél,  várjuk  meg,  míg  megjön a  felmentő  sereg,  akkor  majd 
másképp beszélhetünk!

– Bátyámat megölték – kiáltott fel Ceng Seng –, mire várjak, amíg nincsen megbosszulva? Csak 
várjunk, hogy a latrok bátorsága hízzék, hogy aztán még nehezebb legyen elbánni velük? – s hiába 
tartóztatta a két vívómester, lóra pattant, s vagy tíz lovasával kivágtatott a táborból, csatára szólítva 
az ellenséget.

Jókorjött  Eső,  mikor  ezt  megtudta,  parancsot  adott  az  első  seregnek,  hogy  fogadja  őket. 
Mennydörgés  Tüze  már  vágtatott  előre,  fennen  forgatva  farkasfogú  buzogányát,  hogy  harcba 
elegyedjen Ceng Senggel,  amikor se szó,  se beszéd, Fekete Forgószél rohant  elő a  csatasorból, 
szélsebesen hadonászva félelmes csatabárdjaival.

–  De hiszen ez a liangsani Fekete Forgószél! – ismert rá valaki a cengtouiak seregéből. Ceng 
Seng parancsot  adott,  hogy lőjék  le.  Fekete  Forgószél,  mint  rendesen,  most  is  nekivetkőzött  a 
harcnak, csak a csatasorban védelmezte őt Nyolckarú No-csa s Repülő Szent pajzsa; most, hogy 
előrontott, védtelen volt teljesen. Combján találta a nyíl, s a hatalmas ember eldőlt akkora robajjal, 
mintha a Tajsan hegye roskadt volna össze.

Ceng Seng lovasai támadásra indultak. Jókorjött Eső hadsorából azonban Mennydörgés Tüze s 
Kis Generális menten odavágtatott az elesett vezér megmentésére. Jött nagy sebesen Vasfurulyás, 
Tüzesszemű Oroszlán, Kis Herceg s Vitézekkel Versengő is, felkapták Fekete Forgószélt, s vitték 
hátra  nagy sebesen.  Látta  Ceng  Seng,  hogy  túlerőben  van  az  ellenség,  nem mert  hát  csatába 
bocsátkozni, hanem visszatért táborába. Visszavonta seregét Jókorjött Eső is.

Másnap Si Ven-kung s Szu Ting megint csak azon kardoskodtak, hogy ne szálljanak csatába, de 
sehogy sem bírtak Ceng Senggel:

–  Bosszút akarok állni bátyámért! – hajtogatta egyre, s Si Ven-kung is mit tehetett mást, mint 
páncélt  öltött,  felült  a  Rézszőrű  Kutyától  elragadott  tízezer  mérföldet  futó  sárkánycsikóra,  az 
Éjjelragyogó Jádeoroszlánra, s elindult seregével az ellenség ellen. Felállította hadsorait Jókorjött 
Eső  is,  hogy  fogadja  őket.  Mikor  Si  Ven-kung  kivágtatott  a  csatatérre.  Mennydörgés  Tüze  a 
dicsszomjtól  elvakítva,  nekirontott  rögtön.  Egymásnak  ment  a  két  harci  mén,  csapásra  emelte 
fegyverét mindkét bajnok, de ahogy összecsaptak vagy hússzor, félelem fogta el Mennydörgés Tüze 
szívét, s megfordítván lovát, elmenekült. Si Ven-kung vitézül üldözőbe vette, s belevágta lándzsáját 
ellenfele combjába, úgyhogy az lehanyatlott lováról. Kis Herceg, Vitézekkel Versengő, Vasfurulyás 
Halhatatlan  s  Tüzesszemű  Oroszlán  nyomban  odavágtattak,  s  elkeseredett  harcban  kimentették 
vezértársukat a csata forgatagából. De, noha megmentették Mennydörgés Tüzét, a harc elveszett. 
Vissza is vonták gyorsan a sereget vagy tíz mérföldnyire, ott ütöttek tábort.

Jókorjött  Eső  szekérre  rakatta  Mennydörgés  Tüzét,  s  hazaküldte  a  liangsani  várba,  hogy 
felápolják;  Cselcsillaggal  pedig  megtanácskozta,  hogy  segítségül  hívják  még  Nagykardút, 
Aranylándzsást, Vízi Vezért s Tűzi Vezért is. Azután visszavonulván sátrába, füstölőt gyújtott,  s 
imádságba merült, majd pedig sorsot vetett magának.

– Sikerülni fog támadásunk – nézegette a sorsvető pálcák állását Cselcsillag is –, de azt hiszem, 
ma éjjel a bitangok biztosan megtámadnak minket.



– Gyerünk akkor gyorsan! – ugrott fel Jókorjött Eső. – Készüljünk fel a védelemmel!

–  Légy  csak  nyugodtan,  bátyám  –  nyugtatta  Cselcsillag  –,  s  add  ki  a  parancsot,  hogy 
kerekedjenek fel  az éjjel  keleti  s  nyugati  táborunk seregei,  s  Kétfejű Kígyó bal felől,  Kétfarkú 
Skorpió pedig jobb felől foglaljon helyet seregével, a többi had pedig álljon lesbe mindenfelé.

Így is történt. Azon az éjjelen fényesen tündökölt a hold, elállt a szél, szétoszlottak a fellegek is.

– A gazok ma két vezérüket vesztették el – tanácskozott az ellenség táborában Si Ven-kung Ceng 
Senggel –, biztosan elfogta őket a félsz. Éljünk az alkalommal, támadjuk meg őket!

Ceng Seng nyomban összehívta az északi, a déli s a nyugati tábor seregeit, hogy együttes erővel 
rohanják meg az ellenséget. A második őrség körül aztán előreküldték kémeiket, leoldották a lovak 
nyakából a csengőt, könnyű harcra készülve, elindultak Jókorjött Eső tábora ellen. Mikor azonban a 
középső  táborba  értek,  látták,  hogy  nincs  már  ott  senki,  csak  az  üres  tábort  rohanták  meg; 
ráeszmélve,  hogy tőrbe  csalták őket,  már  megfordultak,  hogy elmeneküljenek,  amikor  bal  felől 
Kétfejű Kígyó, jobbról Kétfarkú Skorpió, hátuk mögül pedig Kis Generális rontott rájuk seregével. 
Ceng Szot  az  éjszaka sötétjében eltalálta  Kétfejű Kígyó acélvillája,  úgyhogy átdöfve  zuhant  le 
lováról.  Kigyulladtak  a  tüzek,  fergeteges  harci  lárma  támadt,  s  keletről,  nyugatról  támadta  a 
liangsani had a táborba szorult ellenséget. Si Ven-kung éjféltájban nagy nehezen kivágta magát a 
harcból, s hazamenekült seregével táborába.

Ceng úr megtudván, hogy másik fia is elveszett, már nem is bírt fájdalmával, s másnap rá akarta 
venni Si Ven-kungot, hogy írjon az ellenségnek hódoló levelet. Inába szállt már a bátorsága Si Ven-
kungnak is, úgyhogy meg is írta a levelet, s elküldte rögtön egy emberével Jókorjött Eső táborába. 
Az őrszemek jelentették a vezérnek, hogy levél jött az ellenségtől. Jókorjött Eső maga elé hívatta a 
levélhozót, átvette a levelet, felnyitotta s olvasta, amint következik:

Cengtou  helységének  ura,  Ceng  Lung,  meghajtott  fővel  köszönti  Szung  Kung-ming  fővezért  
hadiszállásán.  Fiacskáim  egykoron  fellobbant  vakmerőségükben  arra  vetemedtek,  hogy  
szembeszálljanak  nagy  vitézségeddel,  s  dőrén  megtépázzák  vezéri  tekintélyedet.  Mikor  
Toronyhordozó herceg ide vezette hadát, úgy illett volna, hogy tisztelettel hódoljunk előtte, de egyik  
oktalan katonánk vaktában rálőtte nyilát. Vétkeztünk ellenetek továbbá a paripák elragadásának  
bűnében is; ha száz szánk volna, akkor se tagadhatnánk. Mindazonáltal ezen dolgok valamennyien  
szándékunkon kívül estek, s most, hogy megátalkodott ebként kellene elpusztulnunk, ím, követem  
küldöm  hozzád,  hogy  békéért  esengjek.  Ha  kegyeskednél  megállítani  a  harcot,  s  visszavonni  
seregeidet, akkor fogadom, hogy teljes számban visszaszármaztatom nektek az elorzott lovakat, s  
azonfelül  még  arannyal,  selymekkel  kárpótolnám  vitézeidet  fáradozásaikért,  hogy  elkerüljük  
mindketten a további  vérontást.  Küldöm ezen levelem neked nagy tisztelettel,  s  esedezem, vedd  
fontolóra kérésemet.

Nagy haragra gerjedt  Jókorjött  Eső,  mikor  a  levelet  elolvasta,  s  kétfelé  szakítván,  felkiáltott 
bőszen:

– Megöltétek vezérünket, ezt annyiban nem hagyhatjuk! Eltökélt szándékom, hogy elpusztítalak 
benneteket mindenestül!

Leborult a levél hozója a földre, ott reszketett nagy félelmében. Cselcsillag lépett oda most a 
vezérhez:

– Nincs igazad, bátyám! – mondta neki nyugodtan. – Harag miatt kelt csak kettőnk között e harc, 
s most, hogy békét kérnek tőlünk e levéllel, hogy véthetnénk múló dühünk miatt az igazság ellen?

Cselcsillag nyomban meg is írta a választ a levélre, s tíz ezüsttel jutalmazván a levél hozóját,  



elbocsátotta  vele.  Sietett  haza  a  küldönc  a  levéllel,  Cengtouban  pedig  Ceng úr  s  Si  Ven-kung 
átvették, felnyitották s olvasták, amint következik:

Liangsan vezérének, Szung Csiangnak saját kezű válasza Cengtou urának, Ceng Lungnak, vezéri  
sátrában. Régtől fogva a hűtelen országok végül elpusztultak, az erkölcstelen népek mind halállal  
haltak, a nem igaz vagyon mindig elragadtatott, s a bátorság nélküli vezérek sorra megverettek. Ezt  
pedig  a  természet  rendelte  így,  semmi csodálatosság ebben  nincsen.  Liangsan vára  s  Cengtou  
helysége  közt  nem volt  egykoron semmi háborúság,  őrizte  mindegyik  a  maga határait.  A sors  
azonban úgy hozta magával, hogy egy időben gonoszat cselekedtetek velünk, ezért keltettétek fel  
mostani  bosszúnkat.  Ha azonban békét  akartok,  szolgáltassátok  ki  nekünk  két  ízben elragadott  
lovainkat, s egyben a lótolvaj gonosztévőt, Ju Pao-szét, a Rontószellemet, s ajándékozzátok meg 
seregünk  harcosait.  Minekutána  pedig  őszinte  hűséggel  s  igaz  szándékkal  vagytok  hozzánk,  
ajándékaitok száma kevés ne legyen. Ha azonban változtatnátok szándékotokon, akkor majd mi is  
másképp végezünk!

Nagy ijedelemmel olvasta e levelet Ceng Lung s Si Ven-kung. Másnap pedig Ceng úr megint 
elküldte  követét,  hogy mondja  meg,  ha  Rontószellemet  akarják  a  liangsaniak,  adjanak  túszt  a 
helyébe.  Jókorjött  Eső  s  Cselcsillag  nyomban  kijelölték  Dobos  Bolhát,  Fekete  Forgószélt, 
Ördögherceget,  Nyolckarú  No-csát,  s  Repülő  Szentet,  hogy  menjenek  át  az  ellenség  táborába 
kezesekként.  Mielőtt  azonban elindultak  volna,  Cselcsillag  félrevonta Dobos Bolhát,  s  a  fülébe 
súgta:

– Ha pedig valami történnék, akkor… szóval így!

Azt már nem is beszélem el, hogyan mentek el a túszok, hanem megérkezett közben a segítség 
Liangsanból:  Nagykardú,  Aranylándzsás,  Vízi  Vezér  s  Tűzi  Vezér,  s  összetalálkozván  a  többi 
vezérrel, ők is tábort vertek seregükkel mellettük.

Dobos Bolha közben elvezette négy társát Ceng úr táborába. 

– Vezérünk parancsából jöttem négy társammal – szólott –, a béke dolgában.

– Ebben valami fortély rejtezhetik – jegyezte meg Si Ven-kung –, hogy Cselcsillag egyszerre öt 
embert küldött egy helyett!

Nagy haragra gerjedt erre Fekete Forgószél, nekiesett a vívómesternek, s ütlegelni kezdte. Az 
öreg Ceng alig tudta szétválasztani őket.

–  Fekete Forgószél ugyan elég nyers modorú – mentegette társát Dobós Bolha –, de vezérünk 
bizalmas embere, s azért küldte éppen őt is, hogy ne legyen gyanakvásotok.

Akarta már a békét az öreg Ceng teljes szívéből. Nem is hallgatott hát Si Ven-kung szavára, 
hanem bort hozatott, megvendégelte őket, aztán betessékelte a Törvény Lótusza-kolostorba, hogy 
ott lesznek elszállásolva, s ötszáz katonát rendelt őrzésükre. Ceng Senget pedig elküldte, hogy vigye 
át Rontószellemet Jókorjött Eső táborába. Velük együtt megérkeztek az elragadott lovak is s a sok 
drága ajándék.

–  Ezek a lovak mind csak azok, amelyeket másodjára ragadtatok el tőlünk – mondta Jókorjött 
Eső, megszemlélve a küldeményt.  –  Hogyhogy nem látom sehol azt a paripát, melyet Rézszőrű 
Kutyától raboltatok el, a tízezer mérföldet futó fehér sárkánycsikót, az Éjjelragyogó Jádeoroszlánt?

– Azt most mesterem, Si Ven-kung lovagolja – felelte Ceng Seng –, azért nem adtuk át.

– Írj azonnal levelet neki – rendelkezett Jókorjött Eső –, hogy tüstént vezesse táboromba!



Megírta  a  levelet  Ceng Seng azon módon,  s  elküldte  egyik  emberével,  hogy követelje  ki  a 
paripát. Si Ven-kung azonban, mikor kézhez vette a levelet, ezt válaszolta:

– Akármely más lovat nem sajnálnék, de ezt az egyet nem adom!

Folyt aztán még a levelezgetés, üzengetés ide-oda, mert Jókorjött Eső megkötötte magát, hogy 
neki csak az a paripa kell. Utoljára Si Ven-kung ezzel az üzenettel küldte vissza a levélvivőt:

– Ha mindenképpen ez a ló kell neki, akkor mondd meg, hogy vonuljon el innét seregével, akkor 
elküldöm neki!

Jókorjött Eső erre az üzenetre összeült Cselcsillaggal, hogy tanácskozzanak. Nem is jutottak még 
dűlőre, amikor hírnök rontott be a vezéri sátorba s jelentette:

– Seregek közelednek Csingcsou s Lingcsou felől!

– Ha hírét veszik ezek a fickók – mormogta Jókorjött Eső –, biztosan megint gondolnak egyet  
magukban! – azzal szép csendben kiadta a parancsot, hogy Nagykardú, Vízi Vezér s Tűzi Vezér 
induljanak el  a  csingcsouiak  ellen,  Kis  Generális,  Vasfurulyás  s  Tüzesszemű Oroszlán  pedig  a 
lingcsouiakat részesítsék illő fogadtatásban. Azután titkon maga elé hívatta Rontószellemet, szép 
szavakkal a lelkére beszélt, kegyesen s igazsággal bánt vele, a végén meg azt mondta:

–  Ha  megteszed  nekünk  ezt  a  szolgálatot,  amire  kérünk,  vezérré  teszünk  várunkban,  s 
megesküszöm az eltört nyílra, hogy a lovak elorzását nem hánytorgatjuk fel neked többet. Ha nem 
hajlasz szavunkra, lásd, Cengtou eleshetik már akármelyik nap, s gondold meg, mire jutsz.

Meghódolt  Rontószellem teljes  akarattal,  s  fogadkozott,  hogy  végrehajt  mindent,  amit  neki 
parancsolnak.

–  Te csak  tégy úgy –  mondta  ekkor  neki  Cselcsillag  –,  mintha  megszöktél  volna  tőlünk,  s 
visszatérvén táborotokba, mondd Si Ven-kungnak a következőket: „Ahogy ott jártam Ceng Senggel 
a béke dolgában Jókorjött Eső táborában, azt  tapasztaltam, hogy Jókorjött Esőnek csak ürügy a 
paripa, s esze ágában sincs békére lépni. Ha megkapja, majd mással fog előállni. Most pedig, hogy 
hírét  vette a felmentő seregek közeledtének, igen megrettent.  Fel kellene használni az alkalmat, 
nehogy elmulasszuk.” Ha aztán ő hajlik a szavadra, majd mi tudjuk, hogy mit tegyünk.

Elindult Rontószellem, ahogy meghagyták neki, ment Si Ven-kung táborába, s elmondotta neki, 
amit Cselcsillag a szájába rágott. Si Ven-kung Ceng úr elé vezette, s ott elismételtette vele, hogy 
Jókorjött  Esőnek nem szándéka a megbékélés,  s hogy élni kellene az alkalommal,  meg kellene 
rohanni táborukat.

–  De hát ott van táborukban a fiam, Ceng Seng – ellenkezett Ceng úr, – Megölik, ha ellenük 
fordulunk!

– Ha megrohanjuk a tábort, megmentjük őt is mindenképpen – csitította Si Ven-kung. – Add ki a 
parancsot valamennyi táborunkban, hogy az éjjel teljes számban elindulunk ellenük, s először is a 
fővezér táborát foglaljuk el. Ha aztán levágtuk a kígyó fejét, nem tudnak a latrok már semmihez 
kezdeni; a túszokat leöldösni ráérünk azután is.

– Hát akkor eszelj ki, vívómester uram, valami jó haditervet – adta meg magát Ceng úr, s kiadta 
a parancsot,  hogy az északi táborból Szu Ting, a keletiből Ceng Kuj, a déliből pedig Ceng Mi 
induljon  el  seregével  az  ellenség  megtámadására.  Rontószellem  azonban  közben  beosont  a 
kolostorba, s megkeresvén a túszokat, titkon elmondta nekik, mi készül.



Jókorjött Eső eközben Cselcsillaggal tanácskozott:

– Nem tudom még, hogy fog ez a terv kiütni – bizonytalankodott.

–  Ha Rontószellem nem jő vissza – mondta Cselcsillag –, ez annyit jelent, hogy beleestek a 
csapdába. Ha aztán megtámadnak minket az éjjel, akkor visszavonjuk seregeinket két oldalra, s ott 
állunk  lesbe,  aztán  Tarka  Barát  s  Kóbor  Barát  megrohanja  keleti  táborukat  a  gyalogokkal, 
Szépszakáll Mester s Szárnyas Tigris a nyugatit, Sötétképű és Kilencsárkányos végül a lovassággal 
az északi tábort foglalja el. Úgy hívják ezt a haditervet, hogy „saját lyuka előtt fogni meg a rókát”, s 
száz csatában százszor győzelmet aratsz vele!

Elindult az este Si Ven-kung Szu Tinggel, Ceng Mivel s Ceng Kujjal. Felhők borították a holdat, 
bágyadtan  pislákoltak  a  csillagok  is.  A két  vívómester  ment  elöl,  a  Ceng  fiúk  hátramaradtak: 
leoldozták a lovak nyakáról a csengettyűket, s a sereg könnyű fegyverzetben csendben berontott 
Jókorjött Eső táborába. Látták azonban, hogy a tábor üres, egy lélek sincs benne, kapuja is nyitva, s 
sehol  semmi  mozgás.  Megértették  ebből  mindjárt,  hogy  lépre  csalták  őket,  nagy  sebesen 
megfordultak,  s  igyekeztek  vissza  saját  táborukba.  Ott  azonban  már  gongok  döngése  s 
harangkongás fogadta őket, mert Dobos Bolha, felkapaszkodván a kolostor tornyába, megkondította 
a harangot. Keletről, nyugatról ágyúszó felelt rá, s harsány harci üvöltéssel rengeteg sereg zúdult  
mindenfelől  a  cengtouiakra.  Fekete  Forgószél,  Ördögherceg,  Nyolckarú  No-csa  s  Repülő  Szent 
egyszeribe felkerekedtek, s vérszomjas harci kedvvel rontottak ki a kolostorból.

Si Ven-kung sietve igyekezett vissza táborába, de eltévedt a sötétben, s nem találta az utat. Ceng 
úr  pedig,  ahogy  meghallotta  táborában  a  csatazajt,  s  megtudta,  hogy  kétfelől  is  támadnak  a 
liangsaniak, kétségbeesésében felkötötte magát. Ceng Mit Szépszakáll Mester lándzsája leterítette, 
amint a nyugati  tábor felé igyekezett,  Ceng Kujt pedig,  amikor el  akarta érni a keleti  tábort,  a  
megvadult  lovasság  kásává  tiporta.  Szu  Tingnek  még  sikerült  átverekednie  magát  végső 
elszántsággal a helység északi kapuján, de gyorsan nem menekülhetett, mert ott tátongtak serege 
előtt a maguk ásta vermek, hátulról űzte őket Tarka Barát s Kóbor Barát gyaloghada, előttük pedig 
Sötétképű s Kilencsárkányos állta útjukat; a kegyetlen öldöklésben halálos nyíl érte. Az utána jövők 
lovastul belebukfenceztek sorra a vermekbe egymás hegyén-hátán, s rengetegen ott pusztultak.

Si  Ven-kung  paripája  gyorsaságának  köszönhette,  hogy  át  tudta  verekedni  magát  a  nyugati 
kapun, ott aztán menekült, futott világgá. Sötét köd borította az eget, azt se látta, merre van dél vagy 
észak.  Vágtatott  vagy húsz  mérföldet,  de azt  se  tudta,  hová került,  amikor  a  fák  közt  gongszó 
csendült, s egy négy-ötszáz főnyi sereg termett előtte. A sereg élén vágtató vezér a fütykösét emelte, 
s a paripa lábára sújtott volna vele, de a tízezer mérföldet futó fehér sárkánycsikó a fegyver láttára 
hatalmas' szökéssel átugrotta a támadót, s elvágtatott lovasával.

Menekült Si Ven-kung, de úgy érezte, mintha a boruló felhők gomolygásában, a hideg szélben, a 
fekete köd kavargásában, a vihar süvítésében a levegő űréből Toronyhordozó lelke üldözte, bűvölte 
volna el. Visszafordult az úton, de egyszerre Pazarba ütközött, majd meg Jáde Egyszarvú bukkant 
fel előtte s rákiáltott:

–  Hová menekülsz, hitvány lator? – s már csak azt érezte, hogy egy lándzsa lábába fúródik, s 
lebukott lováról.

Rögtön  megkötözték  a  foglyot,  s  vitték  vissza  Cengtouba.  Pazar  a  paripát  vezette  utána 
kantárszáron. Örült is, búsult is Jókorjött Eső, amikor meglátta őket: örült, mert elérte azt, hogy 
Jáde Egyszarvú kitüntette magát, de el is búsult rajta, mert eszébe jutott megint Toronyhordozó 
halála. Farkasszemet nézett egymással a két ellenség, aztán elfordultak. Ceng Sengnek ott helyben 
leütötték  a  fejét,  de  nem  hagytak  életben  egy  lelket  sem  a  Ceng  családból.  Vagyonukat, 
drágaságaikat, gabonájukat, élelmüket mind szekérre rakták, úgy indultak vele vissza Liangsanba, 



hogy ott aztán kiosszák a vezérek közt, s megjutalmazzák belőle a sereget.

Győztesen  tért  vissza  közben  Nagykardú  s  Kis  Generális  is:  mindketten  meghátrálásra 
kényszerítették  a  felmentő  seregeket.  A vezérek  közül  nem esett  el  egy sem,  de  tetejébe  még 
megszerezték az Éjjelragyogó Jádeoroszlánt is, a gyönyörű paripát, az egyéb zsákmányokról nem is 
beszélve. Si Ven-kungot rabszállító szekérbe rakták, s elindult az egész sereg haza, Liangsanba. 
Útközben, ahol áthaladtak, nem tettek kárt senkiben, semmiben.

Mikor  aztán  visszaérkezve  a  várba,  összegyülekeztek  a  Hűség  s  Igazság  Csarnokában, 
valamennyien Toronyhordozó sírja elé járultak. Jókorjött Eső kiadta a parancsot, meghagyván az 
Isteni Kezű Művésznek, hogy készítse el, írja le a fohászt, amellyel Toronyhordozó szelleméhez 
fordulnak, a vezérek valamennyien gyászt öltöttek, siratták elhunyt urukat. Si Ven-kungnak pedig 
testét felhasogatták, szívét kivágták, feláldozták a meghalt várúr szellemének. Mikor aztán ezzel is 
megvoltak, Jókorjött Eső ismét egybegyűjtötte a vezéreket a Hűség s Igazság Csarnokában, urat 
adni Liangsan várának.

–  Te vagy a legelső köztünk,  bátyánk – lépett  elő  Cselcsillag –,  s  teutánad Jáde Egyszarvú 
következik. Mi, többiek, meg tartsuk meg régi tisztünket.

–  Toronyhordozó vezér végakarata az volt – felelte Jókorjött Eső –, hogy aki elfogja Si Ven-
kungot, bárki is légyen az, az legyen Liangsan ura. Jáde Egyszarvú volt az, aki kézre kerítette a 
bitangot, fel is áldozta őt bátyánk szellemének, megállta bosszúját,  őt illeti hát itt  a legnagyobb 
tisztesség, kár erről szólni többet.

–  Gyarló vagyok én erényeimben s silány képességeimben – szabadkozott Jáde Egyszarvú –, 
hogy is merném elfoglalni ezt a helyet? Még az is érdememen felül volna, ha csak a legutolsó hely 
jutna nekem.

– Nem a szót akarom én csűrni-csavarni – tört ki Jókorjött Eső –, de három dolog is van, amiben 
nem érek fel veled: én törpe vagyok s fekete, hitvány termetű, te meg szép szál, méltóságos termetű 
férfiú, igazi nemes külsejű. Másodjára meg én csak egy kis jegyző vagyok, ki bűnbe esvén, világgá 
szaladt a büntetés elől, s csak fivéreimnek köszönhetem, akik nem hagytak el, hogy nekem jutott itt 
egy időre a vezéri hely… te meg gazdag, nemes családban nevelkedtél, nagyhírű vitéz lettél, s ha le 
is sújtott rád a sors csapása, az ég segedelmével kimenekedtél a bajból. Harmadjára végül, amíg én 
békében a békét se tudnám meghozni az országnak, de harcban se volnék képes hűségre téríteni a 
népet, mert kezemben annyi erő sincsen, hogy egy csirkét megkötözzek, arra sincs képességem, 
hogy  egy  hüvelyknyi  nyilat  elröpítsek,  addig  te  oly  vitéz  harcos  vagy,  hogy  nem  állhat  meg 
ellenedben tízezer férfi sem, ismered a múltat, érted a jelent keresztül-kasul. Ily jeles erényekkel 
ékeskedő férfiú méltó csak arra, hogy várunk ura legyen. Ha majd pedig egyszer visszatérünk a 
császár hűségére, s érdemeket szerezvén, magas rangra emelkedsz, s hírnevet szerzel magadnak, 
csakis  tőled  telik  majd,  hogy  dicsőségbe  öltöztesd  fivéreidet  is.  Ez  az  elhatározásom 
megmásíthatatlan, vissza ne utasítsd!

A földre borult Jáde Egyszarvú, úgy könyörgött:

–  Hiába  a  sok  beszéd,  bátyám  –  mondta.  –  Inkább  a  halált  választom,  mintsem  hogy 
parancsodnak engedelmeskedjem.

– Mindegyikünk egyetért abban – szólott újra Cselcsillag is –, hogy tiéd az első hely, bátyám, 
Jáde  Egyszarvú  utánad  következik.  Ha  tovább  is  át  akarod  engedni  helyedet,  félő,  hogy csak 
fivéreid szívét fagyasztod meg vele!

Látta  Cselcsillag  a  vezérek  tekintetéből  ezt,  ezért  is  mondta.  S  valóban,  felugrott  Fekete 
Forgószél is, s elkiáltotta magát:



–  Csiangcsouban  az  életemet  tettem  kockára,  hogy  kihozzalak  ide,  s  valamennyien  egyek 
voltunk már akkor, hogy magunk elé engedünk téged! Nem félek én a magas égtől sem, s ki is  
mondom, hogy ne nyavalyogj te itt annyit azzal a nagy szerénységeddel, mert ütni-vágni, gyilkolni 
kezdek mindjárt, vagy gyújtogatni elkeseredésemben!

Találkozott Kóbor Barát szeme pillantása Cselcsillag tekintetével; előlépett hát, s így szólt:

–  Sok olyan tiszt szolgál kezed alatt, bátyám, akik a császár kitüntetettjei: ezek az első helyet  
csak neked engedték át, mást követni nem fognak!

– Amikor mi heten először feljöttünk ide a várba – szólalt meg Vereshajú Ördög –, már akkor azt 
forgattuk fejünkben, hogy neked engedjük az első vezérséget! Hogy adnánk hát most másnak?

– Ha másnak engeded át a vezérséget – bődült el Tarka Barát –, mi elmegyünk innét!

– Nem kell, hogy többet szóljatok – állott fel Jókorjött Eső –, gondoltam én egyet. Bízzuk az ég 
akaratára, s döntsünk aztán.

– Hogyan? – kérdezte meglepve Cselcsillag.

– Van két dolog – kezdte Jókorjött Eső… – s ebből lett az, hogy

Liangsaniak közé áll újabb két vitéz,
S Tungpingfuban ennek során kél majd szörnyű vész.

Mert hát:

Sereglenek hegyi várba a csillagok teljes számban,
Égiek is, földiek is vizek között, a mocsárban.

Hogy aztán milyen két dologról akart szólni Jókorjött Eső, azt majd más alkalommal halljátok 
meg.



A HATVANNYOLCADIK FEJEZET

amelyben Tungpingfuban Kilencsárkányos csapdába esik,
de Jókorjött Eső szabadon bocsátja

Kétlándzsás Vezért

Ott  tartottunk,  hogy  Jókorjött  Eső  nem  akarván  megszegni  hűségét  Toronyhordozó 
végakaratához, át akarta engedni a vezéri helyet Jáde Egyszarvúnak, ez azonban nem volt a vezérek 
ínyére. Azt mondotta erre Jókorjött Eső:

– Fogytán van már várunkban a pénz is, az élelem is, de itt van keletre s nyugatra tőlünk a két 
nagyváros, Tungpingfu s Tungcsangfu, azoknak van mindkettő bővében! Ezeknek a népét mi még 
sose háborgattuk, de ha csak úgy mennénk hozzájuk, hogy kérnénk élelmet, nyilvánvalóan nem 
adnának! Írjatok hát két sorsvető cédulát,  hadd húzzak sorsot Jáde Egyszarvúval,  s  amelyikőnk 
hamarább beveszi a maga városát, legyen az Liangsan ura! Mit gondoltok erről?

– Jó lesz! – kiáltott Cselcsillag. – Vessük alá magunk az ég akaratának!

–  Ne  hallgassatok  rá!  –  tiltakozott  Jáde  Egyszarvú.  –  Légy  csak  te  Liangsan  ura,  bátyám, 
követem parancsod, akárhová küldesz!

A vezérek azonban nem hederítettek Jáde Egyszarvú tiltakozására, hanem rögtön meg is bízták 
Vasképű Tudóst,  írja  meg  a  két  sorsvető  cédulát.  Aztán  füstölőt  gyújtottak,  azzal  kérték  az  ég 
segítségét vállalkozásukhoz, majd pedig sorsot húzott a két vezér. Jókorjött Esőre esett Tungpingfu, 
Jáde Egyszarvúé lett Tungcsangfu, s ezt mindenki rendben is találta. Aznap lakomázás közben ki is 
adta Jókorjött Eső a parancsot a seregek felkészítésére. Jókorjött Esővel ment Párduckoponya, Kis 
Generális,  Vereshajú  Ördög,  Kilencsárkányos,  Aranylándzsás,  Selymesszőrű  Tigris,  Kis  Herceg, 
Vitézekkel  Versengő,  Százszorgyőztes,  Égszeme  Tábornok,  Üstökös  Csillag,  Árva  Tűzcsillag, 
Kétfejű Kígyó, Kétfarkú Skorpió, Kurtalábú Tigris, Óriáshölgy, Kertészlegény, Ördögök Anyja, Kis 
Védisten, Anyatigris, a Tábornok, Rontószellem, Sebesvillám, Rézszőrű Kutya – huszonöt vezér, 
nagyobb s kisebb, tízezres sereggel. Vízi had is ment velük hajókon a három Jüan vezetése alatt. 
Jáde Egyszarvúval ment Cselcsillag, Felhősárkány, Nagykardú, Kétkorbácsos, Szépszakáll Mester, 
Szárnyas Tigris, Gyors Csata, Sötétképű, Vízi Vezér, Tűzi Vezér, Hercegi Gebe, Csingmuhan, Pazar, 
Bundás Párduc, Felhőcsapó Aranyszárny, Robbanó Mennykő, Vasfurulyás, Tüzesszemű Oroszlán, 
Aranyszemű  Párduc,  ördögherceg,  Nyolckarú  No-csa,  Repülő  Szent,  Dobos  Bolha,  Nappaljáró 
Patkány, ugyancsak huszonöten a nagyobb s kisebb vezérek közül, tízezernyi sereggel. Vízi hadukat 
Örvények Sárkánya, Barlangbúvó Sárkány s Folyamfordító Tengerikígyó vezette. A többi vezér a 
sebesültekkel  visszamaradt  a  vár  védelmére.  Emígy  összeállítván  a  hadirendet,  Jókorjött  Eső 
elindult hadával Tungpingfu ellen, s felkerekedett Jáde Egyszarvú is, hogy megvegye Tungcsangfut. 
A harmadik hónap elején jártak éppen; melegen sütött a nap, enyhe szellő fújdogált, zöldellt már a  
fű, s lágy volt már a homok, egyszóval épp csatára, harcra való idő járta.

Jókorjött Eső elindulván seregével Tungpingfu ellen, a várostól valami negyven mérföldnyire 
letáborozott Ansancsen helységében.

–  Tungpingfu helytartója, Cseng Van-li mellett – magyarázta vezéreinek Tung Ping a katonai 
parancsnok. Hotungba való, Sangtangcsünbe, s mivel kiválóan vív két lándzsával egyszerre, csak 
Kétlándzsás Vezérnek nevezik. Kiváló harcos, tízezer férfiú se állhat meg vele szemben. Noha most 
a város ellen megyünk, legyünk udvariassággal: küldjünk el hozzá két embert hadat üzenő levéllel. 
Ha meghódolnak, akkor nem indulunk nekik a sereggel, de ha nem engedelmeskednek szavunknak, 
akkor bizony nagy öldöklést csapunk, hogy el ne rontsuk embereink kedvét. Melyikőtök vinné el a 
levelet?



– Ismerem Tung Pinget – állott elő Rontószellem –, elviszem én!

–  Csak most kerültem közétek – állt melléje Sebesvillám –, nem is fárasztottam még erőmet 
várunkért, vele megyek!

Megörvendett Jókorjött Eső, meg is írta mindjárt a hadat üzenő levelet, s átadta nekik. Nem volt 
pedig abban a levélben szó másról, mint élelemkérésről.

Közben  Cseng  Van-li  helytartó,  megtudván,  hogy  Jókorjött  Eső  táborba  szállt  seregével 
Ansancsenben,  hívatta  katonai  parancsnokát,  Kétlándzsást,  hogy  megtanácskozza  vele  a  hadi 
helyzetet. Együtt ültek éppen, mikor jelentették:

– Hadrahívó levél jött Jókorjött Esőtől.

A helytartó  szólt,  hogy  bejöhetnek  a  levélhozók,  s  belépett  Rontószellem  Sebesvillámmal, 
átadták a levelet. Cseng Van-li elolvasta, aztán Kétlándzsáshoz fordult:

– Pénzt s élelmet követelnek tőlünk. Mit tegyünk?

Megharagudott  erre  Kétlándzsás,  s  haragjában  már  parancsot  adott,  hogy vezessék  ki  a  két 
embert, s üssék le fejüket, de a helytartó közbelépett:

–  Ezt nem lehet! – mondta. – Harcban álló felek nem ölhetik meg a követeiket, ez nem volna 
illendő. Veress mindegyikre húsz botot, aztán ereszd haza őket, majd meglátjuk, mi lesz.

Kiadta a parancsot Kétlándzsás, hogy kapják le a követeket a tíz körmükről. El is verték őket  
úgy, hogy bőrük felrepedt, húsuk kihasadt, aztán kilökték a város kapuján. Mentek azok szegények 
vissza a táborba, s panaszolták nagy sírva-zokogva Jókorjött Esőnek:

– Így semmibe se vettek minket azok az arcátlan tungpingi fickók!

Jókorjött Esőt, amint meglátta, hogyan bántak embereivel, szinte fojtogatta a düh, s el akarta 
nyelni, el akarta pusztítani a várost mindenestül. A két sebesültet mindenekelőtt szekérre rakatta, s 
hazaküldte, hogy felápolják őket. Ekkor pedig eléje állt Kilencsárkányos, s így szólott:

–  Hajdanában, Tungpingfuban jártamban, ismeretségbe keveredtem az örömházak fertályában 
egy  énekeslánnyal,  Alvó  Orchideával,  s  igen  összemelegedtünk.  Elmennék  most  nagy,  halom 
arannyal,  ezüsttel,  belopóznék  a  városba,  s  megszállnék  nála.  Mi  aztán  megállapodnánk,  hogy 
mikor támadnátok a városra, s amint Kétlándzsás kivonul a harcra, én felmászom a dobtoronyba, s 
lángba borítom. Így aztán, ha egyszerre támadunk kívülről s belülről, sikerülne a vállalkozás.

–  Igen jó lesz!  –  egyezett  bele  Jókorjött  Eső.  Kilencsárkányos  pénzt  vett  magához,  batyuba 
kötötte, hátára kapta, fegyvert rejtett ruhája alá, s elbúcsúzott a vezérektől.

– Csak nézz jól körül odabent – mondta búcsúzóul Jókorjött Eső –, mi addig nem is mozdulunk a 
sereggel.

El is érkezett csakhamar Kilencsárkányos a városba, ott egyenest a nyugati városrészbe tartott, 
Alvó Orchidea házához. Mikor az énekeslány apja megismerte a vendéget, igen meglepődött, de 
azért betessékelte a házba, s már hívta is lányát, hogy fogadja a vendéget. Előjött Alvó Orchidea,  
felvezette az emeletre, ott leültette, aztán megkérdezte:

–  Hogy lehet,  hogy még az árnyékodat  se láttam mostanáig? Hallottam, hogy nagy úr lettél 
Liangsanban, keresnek is mindenfelé a hatóságok hirdetményein! Pár nap óta meg azt beszéli az 



utcán mindenki, hogy a vezéretek a város ellen jő élelemért, hogy kerülsz hát most ide?

– Megvallom az igazat – mondta Kilencsárkányos –, vezér lettem Liangsanban, de még nem volt 
alkalmam rá, hogy kitüntessem magam. Most, amikor Jókorjött Eső bátyám városotok ellen indult, 
hogy élelmet szerezzen, elmondtam neki, hogy te itt laksz, s eljöttem, hogy kikémleljem a várost. 
Egy zsák aranyat, ezüstöt hoztam neked, de el ne árulj. Maholnap, ha bevégeztük vállalkozásunkat, 
magammal viszlek a várba egész családostul, ott aztán vígan élhettek.

Nagy zavartan igent mondott erre Alvó Orchidea, s elvette a pénzt, aztán bort, pecsenyét tett a 
vendég elé, maga pedig kiosont apjához, hogy tanácskozzék vele:

– Amíg hozzánk járt idáig – mondotta neki habozva –, jó embernek ismertem, s mehetett-jöhetett 
tetszése  szerint.  Most  azonban,  hogy gonoszságra  adta  a  fejét,  s  ráadásul  ilyen  nagy bajt  akar 
keverni, ez már nem tréfaság!

–  Nem jó ujjat  húzni  a  liangsani  vitézekkel!  –  intette  az  apja.  –  Ha megrohanják  a  várost, 
elpusztítanak ők mindent!  Ha elárulnánk, s egy nap beveszik a várost,  bizony nem kímélnének 
minket!

– Vén tökfilkó! – támadt rá a kis szajha. – Mit értesz te ehhez! „Ha darázs szállt a kebledbe, a 
ruhád azon mód vesd le!”, tartja a mondás! A törvény pedig úgy szól, hogy aki magától vall, az  
mentesül a büntetés alól! Eredj hát gyorsan a hatóság elé, s vádold be, hogy elvigyék, nehogy még 
bajba keverjen minket!

– De hát akkor minek adta nekünk azt a sok aranyat, ezüstöt, ha nem segítünk rajta? – ellenkezett 
az öreg.

–  Te vén barom! – szitkozódott  a lánya.  – Ostoba beszéd ez csak mind! Ahány embert itt  a 
bordélyokban  tőrbe  csaltak,  elemésztettek  már!  Hát  épp  csak  őt  kíméljük?  Ha  te  nem mész  a 
hatóság elé, majd megyek én magam, de akkor rólad is szólok!

– Azért ne indulatoskodj! – szeppent meg az apa. – Eredj, küldd fel hozzá inkább a szolgálóidat,  
hogy mulattassák, nehogy „megzörgetvén a füvet, felverjük a kígyót”, s kereket oldjon. Várj csak, 
elmegyek a fogdmegekért, hogy jöjjenek s tartóztassák le!

Észrevette azonban Kilencsárkányos, amikor Alvó Orchidea visszament hozzá az emeletre, hogy 
a lánynak pirosba, fehérbe játszik az arca.

– Mi történt itt nálatok, hogy így felindultál? – kérdezte gyanakodva.

– Ahogy jöttem fel a lépcsőn – nevetett zavartan Alvó Orchidea – melléléptem, s majdhogynem 
leestem, attól  ijedtem meg.  – De egy teafőzésnyi  idő sem telt  bele,  nagy lábdobogást hallottak 
lentről, hallatszott, hogy jönnek fel a lépcsőn, az utcán meg nagy lárma, kiáltozás támadt, s vagy tíz  
fogdmeg rontott fel az emeletre, megfogták Kilencsárkányost, úgy összekötötték, akár egy foglyul 
ejtett oroszlánt, s vitték tüstént a hatóság elé.

– Te arcátlan, pimasz fickó! – dörgött rá Cseng helytartó. – Hogy merészkedtél be ide kémkedni 
egy szál egyedül? Ha nem jött volna Alvó Orchidea atyja, hogy feljelentsen, bizony elveszett volna 
általad az egész város! Valld meg gyorsan,  minek jöttél,  miért  küldött  Jókorjött  Eső? – s  hogy 
Kilencsárkányos nem válaszolt, közbekiáltott Kétlándzsás:

– Lator ennek még a csontja is! Meg kell botozni, akkor fog ez csak vallani!

–  Döngessétek  el  jó  alaposan  a  fickót!  –  adta  ki  a  parancsot  a  helytartó.  –  Megragadták  a 



poroszlók Kilencsárkányost, hideg vízzel meglocsolták combjait, s rávertek százat a nagy bottal. De 
akárhogy verték, meg se mukkant.

–  Rakjatok a nyakába nagy kalodát – parancsolta Kétlándzsás –, s vessétek a nehéz bűnösök 
tömlöcébe. Majd ha elfogtuk Jókorjött Esőt, együtt visszük őket a fővárosba, hogy ott nyakazzák le 
őket!

Jókorjött  Eső közben, hogy Kilencsárkányos elment,  tudatta levélben Cselcsillaggal az egész 
vállalkozást. Cselcsillag nagyon megdöbbent, amikor megtudta, mibe vágott bele Kilencsárkányos. 
Megtárgyalta tüstént Jáde Egyszarvúval a dolgot, s sietett Jókorjött Esőhöz még az éjjel.

– Ki küldte el Kilencsárkányost? – támadt rá.

– Magától ment – felelte Jókorjött Eső. – Azt mondta, hogy van neki ott egy régi szeretője, Alvó 
Orchidea, akivel igen jóban van, ezért is vállalkozott a dologra.

– Meggondolatlan voltál, vezér! – fakadt ki Cselcsillag. – Ha én itt vagyok, bizony nem engedem 
el! Ezek a szajha énekeslányok, akik ma ezzel barátkoznak, holnap azzal, nem egy derék embert 
pusztítottak már el! Az ilyen ingatag jellemű legénykék meg, akiken erőt vett a szerelmeskedés, 
végképp nem szabadulnak a körmeik közül! Azóta már biztosan el is emésztették!

Jókorjött  Eső  meghökkenve  kérte  Cselcsillagot,  hogy  eszeljen  ki  valamit  tőrbe  csalt  társuk 
megmentésére. Cselcsillag hívatta Anyatigrist:

– Egy úttal fárasztanánk – mondta neki. – Lopózz be a városba szegény asszonynak öltözve, s 
tégy úgy, mintha koldulnál, de mihelyt valami feltűnőt tapasztalsz, gyere vissza azonnal. Közben 
meg,  ha  Kilencsárkányost  valóban  tömlöcbe  vetették,  eredj  oda  a  börtönőrökhöz,  s  mondd azt 
nekik, hogy hajdani hozzád volt jóindulatáért ételt vinnél neki. Ha aztán bejutsz a tömlöcbe, súgd 
oda neki titkon: „A hónap utolsó éjszakáján alkonyattájban megrohanjuk a várost; te akkor menj ki 
a pöcegödörhöz, s készülj fel a szökésre.” Te akkor éjjel gyújts tüzet a városban, azzal adj jelt, 
közben  mi  betörünk  a  városba.  Te  meg,  vezér  –  fordult  Jókorjött  Esőhöz  támadd  meg  addig 
Vensanghszien helységét; a nép onnét majd menekültében biztosan Tungpingfuba tódul, s akkor 
Anyatigris a menekülők közé keveredve, feltűnés nélkül bejuthat a városba.

Ezzel Cselcsillag már vágtatott is vissza seregéhez, Tungcsangfu alá. Jókorjött Eső meg hívatta 
Kétfejű  Kígyót  s  Kétfarkú  Skorpiót,  s  meghagyta  nekik,  hogy ötszáz  emberrel  támadják  meg 
Vensanghszient. Menekült a nép valóban, felkapva a gyerekeket, magával víve az öregeket, akár a 
búvó egerek, mint az űzött farkasok, egyenest Tungpingfuba. Anyatigris pedig, szétzilálva haját, 
kék vászonköntöst öltött, s közéjük keveredvén, beosont a városba. Ott elindult az utcákon, koldult, 
kéregetett mindenfelé. A hatóság épülete előtt megtudta, hogy Kilencsárkányos valóban börtönben 
van. Másnap ezért fogott egy ételes szilkét, s elindult vele a tömlöc felé, ott meg lesbe állt. Kijött a 
tömlöcből egyszer csak egy öreg porkoláb; Anyatigris csak ezt várta, leborult előtte, s eleredtek a 
könnyei, mint a záporeső.

– Mit sírsz, te szegény asszony? – kérdezte tőle megindultan az öreg porkoláb.

– Itt sínylődik a börtönben Si ifiúr, az én hajdani gazdám! – zokogta Anyatigris. – Nem láttam 
már vagy tíz éve! Azt beszélik, hogy itt, a folyók, s tavak vitézei közé állt, de azt már nem tudom, 
micsoda vétkéért vethették tömlöcbe? Nincs neki senkije, aki ellássa, aki ételt vigyen neki, így hát 
eljöttem koldusasszony létemre, hogy hozok neki valamit, amivel elveri az éhét szegény! Könyörülj 
rajtam,  bátyám,  valahogy vezess  be  hozzá!  Még  nagyobb  jót  tennél  ezzel,  mintha  hétemeletes 
drágaköves pagodát emeltetnél!

– De hát ő a liangsani rablók közül való – csóválta a fejét az öreg porkoláb – főbenjáró bűnbe 



keveredett! Ki merne téged őhozzá bevinni?

– Mindegy az énnekem, ha ezer darabba vagdalnak is – jajveszékelt Anyatigris –, csak könyörülj 
rajtam,  hadd  vihessem be  neki  ezt  a  falatka  ételt,  hogy megmutassam neki  nagy szeretetemet 
hajdani jóságáért!

„Hát ha férfi lenne – tűnődött magában a porkoláb –, nem vihetném be, de egy asszony ugyan mi 
bajt  csinálhat?”  –  azzal  intett,  hogy  jöjjön  vele.  Bement  Anyatigris  a  tömlöcbe,  s  meglátta 
Kilencsárkányost, nehéz kalodával a nyakában, súlyos vaslánccal a dereka körül. Meghökkent ám a 
rab, mikor megpillantotta vendégét, szólni se tudott. Anyatigris etetni kezdte nagy zokogással, de 
egyszer csak előbukkant a tömlöctartó, s rárivallt:

–  Hej, te pokolravaló bitang jószág! Ki engedett ide be téged? A tömlöcben a szellő se járhat, 
hallod-e? Szedd a lábad innét, különben botot kapsz!

Nem maradhatott tovább Anyatigris, lökdösték kifelé, csak annyit tudott még odaszólni, hogy:

– A hónap utolsó éjjelén… megszöktetünk!

Kilencsárkányos kérdezte volna még egyszer, de akkor az asszonyt már a tömlöctartó kitette az 
ajtón, s így csak az csengett a fülében, hogy „a hónap utolsó éjjelén”.

Közben  legyen  mondva,  az  a  hónap,  a  harmadik  hónap,  akkor  éppen  harmincnapos  volt. 
Huszonkilencedikén történetesen Kilencsárkányos megkérdezte a két porkolábot, hogy hányadika 
van. A porkolábok azonban elvétették a dolgot, s ezt felelték:

– Ma van a hónap vége, hiszen este áldozati pénzt égetünk majd a kóbor lelkeknek!

Kilencsárkányos  alig  várta  az  estét.  Amikor  beesteledett,  az  egyik,  már  pityókás  porkoláb 
kikísérte Kilencsárkányost az áldozati pénzt égető veremhez. A rab hirtelen odaszólt neki:

– Ki az ott a hátad mögött?

A porkoláb  önkéntelenül  megfordult,  mire  Kilencsárkányos  úgy fejbe  vágta  kalodája  élével, 
hogy elterült a földön. Aztán felszedve a földről néhány téglát, szétverte kalodáját, s kimeresztve 
sólyomszemét,  a  tömlöctartó  hivatalába  osont.  A  porkolábok,  fogdmegek  részegen  hevertek 
szerteszét.  Kilencsárkányos  rájuk  rontott,  s  amelyiket  elérte,  az  meghalt,  a  többi  futott,  amerre 
látott, ő meg rohant, hogy kinyissa a börtön ajtaját, s várta az ígért segítséget.

Kiszabadította közben a többi rabot is,  s az ötven-hatvan kiszabadult  fegyenc éktelen lármát 
csapott a tömlöcben.

Futott a jelentés a helytartóhoz, hogy a rabok fellázadtak. Földszínűre változott a mandarin arca 
az ijedtségtől, s hívatta azonnal a katonai parancsnokot, hogy tanácskozzék vele.

– Kérnek furakodhattak a városba! – kiáltotta haragosan Kétlándzsás. – Azonnal vetesd körül a 
tömlöcöt katonasággal, én meg felhasználom az alkalmat, s kirontok a sereggel a városból, elfogom 
Jókorjött Esőt! Te addig, kegyelmes uram, őriztesd keményen a várost s a tömlöcöt, hogy egy lator 
se szabadulhasson!

Azzal Kétlándzsás lóra is pattant, s elindult seregével. Cseng mandarin is összeszedett sebtében 
egy csomó fogdmeget, testőrt, poroszlót, s rohantak lándzsákkal, fütykösökkel a tömlöchöz harsány 
kurjongatással. Kilencsárkányos, hogy nem jött a segítség, élt a gyanúperrel, s nem mert kirontani a 
tömlöcből, a fogdmegek meg bemenni nem mertek. Szegény Anyatigris csak kesergett bánatában, 



hogy ilyen balul ütött ki a terve.

Kétlándzsás közben összeszedte seregét – a negyedik őrség ideje volt éppen –, s Jókorjött Eső 
táborára támadt. Az út mentén lesben álló őrszemek azonnal jelentették közeledtét.

–  Anyatigris  is  kudarcot  vallhatott  a  városban  –  komorodott  el  a  vezér  a  hír  hallatára.  – 
Készüljünk  fel  az  ellenség  fogadására.  –  Kiadta  a  parancsot,  s  felsorakozott  a  sereg.  Pirkadni 
kezdett már, mikor összetalálkoztak Kétlándzsás hadával. A két sereg hadirendbe állt, s Kétlándzsás 
előrúgtatott lován.

Kétlándzsás különben felettébb nagyképességű s tudós vezér volt; egyaránt járatos volt mind a 
három vallás-nak, mind pedig a kilenc filozófiai iskolá-nak a tanaiban, értett a fuvolához, lanthoz is, 
Santungban s Hopejben ezért is nevezték úgy, hogy Kétlándzsás vezér, a Világfi. Amikor Jókorjött 
Eső  megpillantotta  délceg  személyét  serege  élén,  önkéntelenül  is  elgyönyörködött  benne.  Látta 
aztán, hogy Kétlándzsás tegzébe kis lándzsa van szúrva, ezzel a felírással:

– A hős Kétlándzsás Vezér, a Világfi, tízezer családos főúr.

Jókorjött  Eső  Százszorgyőztest  küldte  ellene.  Az  kezébe  ragadva  vaskopjáját,  nekivágtatott 
egyenest. Kétlándzsás azonban úgy forgatta két lándzsáját, hogy isten, ördög menekült volna előle, 
s  nem  volt  ember,  ki  megálljon  vele  szemben,  ezért  gyorsan  ellene  küldte  Jókorjött  Eső 
Aranylándzsást  is  sarlós  csáklyájával,  hogy ő  vívjon  meg  vele  Százszorgyőztes  helyett.  Elő  is 
rontott Aranylándzsás vágtató lován, s felvette a harcot Kétlándzsással. Egymásnak mentek ott a 
csatatéren már ötvennél is többször, de csak nem győzte le egyik a másikat. Sokáig tartott már a 
viadal, mikor Jókorjött Eső, attól tartván, hogy Aranylándzsásnak baja esik, megverette a gongokat, 
visszahívta  seregét.  Visszafordult  Aranylándzsás  is,  de  Kétlándzsás,  felemelvén  két  gyilkos 
fegyverét,  bőszen utána rontott  a hadsor közepébe.  Jókorjött  Eső élve az alkalommal,  jelt  adott 
korbácsával, s a sereg körülzárta Kétlándzsást.

Jókorjött Eső megállt lovával egy dombtetőn, onnét nézte, hogy verekszik híres ellensége a sereg 
közepében, s valahányszor az keletnek tartott, ő is keletnek intett jeladó zászlójával, s összezárult a 
csatasor Kétlándzsás előtt kelet felől, ha meg nyugatnak fordult,  arrafelé intett,  s ott fogadta az 
ellenség tömött sorokkal. Verekedett, viaskodott Kétlándzsás, ellenségtől körülvéve, míg végül a 
majom órája is elmúlt, amikor kivágta magát a fojtogató gyűrűből, s elvágtatott. Jókorjött Eső nem 
ment üldözésére,  de látta már Kétlándzsás,  hogy nem győzött  a harcban, összeszedte seregét,  s 
vonult velük vissza a városba. Jókorjött Eső pedig felkerekedett hadaival, s előrenyomult a város 
faláig, szorosan körülvéve azt katonáival. Anyatigris azonban odabent nem merte még meggyújtani 
a jeladó tüzet, Kilencsárkányos se jutott még ki tömlöcéből, mindketten csak vártak, védekeztek.

Közben  legyen  mondva,  volt  Cseng  mandarinnak  egy  gyönyörűszép  lánya.  Kétlándzsás, 
legényember lévén, állandóan küldözgette a kérőket a családhoz, de a helytartó nem akart ráállni a 
házasságra.  Ezért  aztán,  noha  szavakban  megvolt  köztük  az  egyetértés,  bizony  nem  nagyon 
szívelték egymást. Kétlándzsás, most is, hogy estére visszaért a városba, még aznap elküldte egy 
emberét leánykérőbe.

– Mivelhogy én a lakosságnak parancsolok – felelte a helytartó te meg a hadseregnek, nem lenne 
abban semmi kivetnivaló, hogy te legyél a vejem. Ha azonban ebben a szörnyű veszélyben adnám 
rá szavamat, most, amikor falaink alatt itt vannak a latrok, kigúnyolna ám mindenki érte! Várd meg, 
amíg  elzavarjuk  őket  innét,  nem lesz  akkor  se  késő  leánykérőbe  jönnöd,  ha  majd  helyreáll  a 
városban a nyugalom s a béke.

Megkapta az üzenetet Kétlándzsás, de noha azt mondta rá szóval, hogy „igaz is”, szívében gyanú 
ébredt, s nem örvendett magában, mert gyanította, hogy ha eddig nem lett a dologból semmi, ezután 



se lesz.

Jókorjött Eső éjjel-nappal támadta a várost, szorongatta erősen, úgy, hogy a mandarin sürgette 
Kétlándzsást,  menjen csatába  ellenük.  Megbosszankodott  Kétlándzsás,  páncélt  öltött,  lóra  ült,  s 
kivágtatott a városból serege élén.

– Hej, te árvavezér! – kiáltott feléje Jókorjött Eső, amikor meglátta. – Hogy akarsz te szembe-
szállni az én tízezer hős katonámmal, ezer vitéz vezéremmel? Az ég akaratát töltjük mi be, segítjük 
a szűkölködőt, támogatjuk a bajbajutottat! Jer csak hamar, add meg magad, hogy elkerüld halálod!

– Te bélyeges pofájú jegyzőcske – kiáltott vissza Kétlándzsás haraggal –, te halálra szánt bolond, 
mit  locsogsz  itt  összevissza?  –  Szavát  végezvén,  felemelte  két  lándzsáját,  s  egyenest  Jókorjött 
Esőnek  rontott.  Balról  azonban  Párduckoponya,  jobb  felől  meg  Kis  Generális  rontottak  elő 
fegyverüket forgatva, hogy megvédjék vezérüket, s Kétlándzsásra támadtak. Pár összecsapás után 
azonban megfutottak előle,  s futást  színlelt  Jókorjött  Eső egész serege is, szétfutott  mindenfelé. 
Megcsapkodta  lovát  Kétlándzsás,  s  üldözte  őket,  űzte  nagy vitézül.  Visszavonult  Jókorjött  Eső 
egészen Soucsunhszien vidékéig.

Tudni való, hogy Jókorjött Eső az előző nap, mikor látta, hogy ellenfele mekkora nagy vitéz, 
meghagyta Kurtalábú Tigrisnek, Óriáshölgynek, Kertészlegénynek s Ördögök Anyjának, hogy vagy 
száz emberrel rejtőzködjenek el a falu házaiban, az útra meg rakjanak lófogó kelepcéket, azokat 
fedjék be földdel, s amint a gongszót meghallják, támadjanak rá, s ejtsék foglyul Kétlándzsást.

Vágtatott arra Kétlándzsás nagy harci dühben, egyenest Jókorjött Eső nyomában, amikor egyszer 
csak Üstökös Csillag s Árva Tűzcsillag hangja harsant hátulról fülébe:

– Ne bántsd urunkat! – Ahogy meg a házak közé ért, egy gongszóra feltárultak kétfelől a kapuk, 
s kötélhurkok repültek feléje mindenfelől.  Megriadt paripája meg is  fordult  volna,  de lába már 
beleakadt  a  kelepcékbe  s  elvágódott,  Kétlándzsás  pedig  lebukott  róla.  Óriáshölgy,  Kurtalábú, 
Kertészlegény s Ördögök Anyja előrontott kétfelől, megfogták, leszedték sisakját, páncélját, ruháját, 
elvették tőle lándzsáit s lovát is. Aztán a két asszonyvezér megkötözte, s kísérte kivont kardok közt 
Jókorjött Eső elé.

Jókorjött  Eső azonban, mikor odaértek hozzá,  hátraparancsolta  rögtön a két  asszonyvezért,  s 
rájuk kiáltott:

– Azt parancsoltam nektek, hogy hívjátok elibém Kétlándzsás vezért, nem azt, hogy fogolyként 
hozzátok!

Elvonult a két asszonyvezér, köszöntést mormolva, Jókorjött Eső pedig leugrott lováról, saját 
kezével  oldozta fel  Kétlándzsást  kötelékeiből,  ráadta saját  selyemkabátját,  s  tisztelegve leborult 
előtte. Kétlándzsás sietve viszonozta az üdvözlést, majd pedig így szólt hozzá Jókorjött Eső:

– Ha nem veted meg silányságunkat, vezér, tarts velünk, légy vezér várunkban!

– Fogságba estem – válaszolt keserűen Kétlándzsás –, s tízezer halál is könnyű lenne nekem. Ha 
azonban megkíméled életem, tízezerszeres boldogság lenne ez számomra!

–  Megfogyatkozott mostanában várunkban az élelem – magyarázkodott Jókorjött Eső –, azért 
jöttünk mi csak Tungpingfu ellen, hogy gabonát szerezzünk, semmi más szándékkal.

– Ez a nyomorult Cseng Van-li mandarin – tört ki Kétlándzsásból a keserűség – Tung Kuannak, 
annak az elvetemült gazember főtábornoknak a házánál volt tanítómester, így szerezte ezt a szép 
hivatalt! Nyomorgatja is a népet istenesen! Ha elengedsz, bátyám, én visszamennék, s kinyittatnám 



a városkaput,  hogy bemehessen a sereg,  akkor aztán megszerezhetnétek a gabonát,  pénzt,  ezzel 
viszonoznám nagy jóságodat.

Megörült  ennek  Jókorjött  Eső,  s  kiadta  a  parancsot,  adják  vissza  Kétlándzsásnak  ruháját, 
fegyverét, lovát. Lóra pattant Kétlándzsás s elindult, Jókorjött Eső pedig követte hadával, kibontott 
zászlókkal. A város kapujához érve, felkiáltott Kétlándzsás a kaputoronyba:

– Hé, ti odafent! Nyissátok ki a kaput gyorsan! 

Lenézett a kapuőrség a fáklyák világánál, meg is ismerték rögtön Kétlándzsást, kinyitották hát 
nyomban a kaput, leeresztették a felvonóhidat. Bevágtatott Kétlándzsás, lovát megcsapkodva, de 
első dolga volt, hogy szétverje a felvonóhíd tartóláncait. Nyomában pedig beözönlött a liangsani 
sereg.

Jókorjött  Eső  nyomban  kiadta  a  parancsot,  hogy  gyújtogatni,  a  népet  ölni  nem  szabad. 
Kétlándzsás  azonban  vágtatott  egyenest  a  mandarin  házához,  annak  egész  háza  népét  kardélre 
hányta;  lányát  elragadta.  Jókorjött  Eső  megnyittatta  már  a  tömlöcöt,  kiszabadította 
Kilencsárkányost,  a  város  kincsesházát,  raktárait  pedig  kiürítette,  a  pénzt,  gabonát  szekerekre 
rakatva,  elindította  haza,  Liangsanba,  rábízva  a  három Jüanra.  Kilencsárkányos  persze,  mihelyt 
kiszabadult, ment rögtön a nyugati negyedbe, s Alvó Orchidea egész családját, háza népét tízezer 
darabba vagdalta.

A mandarin vagyonát Jókorjött Eső kiosztotta a nép között, az utcákon pedig kihirdettette, hogy 
a  népnyúzó  mandarint  immár  elpusztították,  a  derék  polgárok  visszatérhetnek  napi 
foglalatosságaikhoz. Ezután pedig visszavonta seregét, s Ansancsenben megint összegyülekezett a 
had, amikor egyszer csak megérkezett sebes vágtában Nappaljáró Patkány, hírekkel a tungcsangfui 
harcokról.



Összerándult  Jókorjött  Eső  két  szemöldöke  a  hír  hallatára,  s  haragtól  kikerekedett  szemmel 
kiáltotta:

– Ne menjetek még haza, fivéreim, hanem jertek velem! – Mert így esett:

Liangsani hősök elindultak újra,
Selymes Tungcsangfuval szállni háborúba.

Hogy aztán hogyan mentette meg Jókorjött Eső Tungcsangfu alatt bajba jutott seregét, azt majd 
más alkalommal halljátok meg.



A HATVANKILENCEDIK FEJEZET

amelyben Tollatlan Nyíl repülő köveivel leveri a hősöket,
de Jókorjött Eső, gabonáját elvesztegetvén,

foglyul ejti a bajnokot

Ott tartottunk, hogy Jókorjött Eső Tungpingfu bevétele után visszavonult seregével Ansancsenbe, 
s már épp indult volna haza Liangsanba, amikor megérkezett Nappaljáró Patkány, s jelentette, hogy 
Jáde Egyszarvú vereséget szenvedett Tungcsangfu ostrománál:

– Van ám a városnak egy szörnyűséges vitéz vezére! – mesélte sopánkodva Nappaljáró Patkány. 
–  Csang  Csingnek  hívják,  Csangtöfuból  való,  de  rettenthetetlen  hadvezér  volt  minden  őse! 
Mivelhogy úgy ért  a  kőhajigáláshoz,  hogy száz dobásból  százszor  találja  el  emberét,  csak úgy 
nevezik,  hogy Tollatlan  Nyíl.  Két  alvezére  is  van,  az  egyik  Kung  Vang,  a  Tarkanyakú  Tigris, 
mivelhogy  tigristarkára  van  tetoválva  egész  teste,  s  nyakán  tátogatja  torkát  a  fenevad,  ez 
hajítógerellyel hadakozik lóhátról. A másik alvezére pedig Ting Tö-szun, a Megnyilazott  Tigris, 
akinek két orcája, nyaka telis-tele sebhelyekkel, szintén lóhátról harcol, de hajítóvillával. No hát, 
hogy Jáde Egyszarvú vezér a város közelébe ért, ezek jó tíz napig nem jöttek csatára, de aztán a 
minap  előjött  Tollatlan  Nyíl.  Csingmuhan  vette  fel  vele  a  harcot,  összecsaptak  számtalanszor, 
végtére Tollatlan Nyíl megszaladt, de amikor Csingmuhan üldözőbe vette, úgy halántékon találta 
kővel, hogy csak leesett a lóról, s ha Pazar nem találja el számszeríjával Tollatlan Nyíl harci ménjét,  
akkor aligha tudtuk volna az életét is megmenteni! Ezt a csatát. szóval elvesztettük. Másnap aztán 
Ördögherceg,  Nyolckarú  No-csa  s  Repülő  Szent  mentek  harcba  ellenük  pajzsaikkal,  de 
Megnyilazott  Tigris  egyszer  csak  kidobta  repülő  villáját,  s  eltalálta  vele  Nyolckarú  No-csát, 
úgyhogy ez a harc is elveszett, azóta is a hajókon ápolják a két sebesült vezért. Cselcsillag mester  
küldött, hogy jertek sürgősen segítségünkre.

–  Milyen balszerencsével jár Jáde Egyszarvú! – sóhajtott fel Jókorjött Eső. – Mondtam pedig 
Cselcsillagnak s Felhősárkánynak, hogy legyenek segítségére, s azt vártam egyre, hogy győzelmet 
szerezzen, attól jobb szemmel nézték volna odahaza, várunkban is, s lám, megint milyen ellenfélre 
akadt! No de ha így áll a dolog, gyerünk, fivéreim, segítségükre!

El is indult a had Jókorjött Eső parancsára, igyekeztek sebesen Tungcsangfu felé. Jáde Egyszarvú 
elébük jött, elmondta ő is, Mi történt, aztán letáboroztak. Nagy haditanácsba kezdtek utána, s éppen 
tanácskoztak, mikor az egyik őrszem jelentette:

– Tollatlan Nyíl kivonult csatára.

Elindította  seregét  Jókorjött  Eső,  felálltak  hadirendbe  a  széles,  sík  mezőn,  felsorakoztak  a 
vezérek is valamennyien zászlóik alatt. Megdördültek háromszor a dobok, vágtatott ám feléjük nagy 
porfelhőben,  dühödt  kedvvel  Tollatlan  Nyíl;  zászlói  árnyékában  ott  lovagolt  mellette  bal  felől 
Tarkanyakú Tigris, jobbján pedig Megnyilazott Tigris alakja villant elő. Kirontott a három vezér a 
hadsor elé, s Tollatlan Nyíl Jókorjött Eső felé emelve kezét, elkiáltotta magát nagy szitkozódással:

–– Hej, ti vízi, mocsári, bozótbéli betyárok! Ma eldöntjük a csatát!

– Ki vív meg vele? – fordult vezéreihez Jókorjött Eső, s ím, elővágtatott egy hős a hadsorból, 
dühödten  ugratva  paripáját,  s  forgatva  kezében  sarlós  csáklyáját.  Odanézett  Jókorjött  Eső,  hát 
Aranylándzsás volt.

„No,  ez  méltó  ellenfél  lesz!  –  örült  meg magában a  vezér.  Aranylándzsás  pedig  nekirontott 
egyenest  Tollatlan  Nyílnak,  egymásnak  ment  a  két  jó  paripa,  egyszerre  emelkedtek  döfésre  a 



lándzsák. De nem vívtak meg öt menetet se, megszaladt Tollatlan Nyíl. Aranylándzsás utánaeredt. 
Tollatlan Nyíl bal kezébe kapta hosszú lándzsáját, jobbjával pedig elővett selyemtarsolyából egy 
hajítókövet, aztán megfordult a nyeregben, s bevárván, míg közelebb éri Aranylándzsást, úgy szeme 
között találta vele, hogy csak lefordult lováról. Tarkanyakú Tigris s Megnyilazott Tigris elővágtattak 
tüstént,  hogy  elfogják.  Felbolydultak  azonban  erre  a  liangsani  vezérek:  elsőnek  Kis  Herceg  s 
Vitézekkel Versengő vágtatott elő félelmetes alabárdjával, s visszahozták az elesettet, kimentették a 
harcból. Jókorjött Esőt azonban olyan ijedelem fogta el, hogy menten színét vesztette az orcája, de 
még megkérdezte vezéreit, melyikük folytatná a harcot? S alig hangzottak el szavai, elővágtatott 
háta mögül az egyik; odanézett, hát Selymesszőrű Tigris volt. Jókorjött Eső vissza akarta tagtani 
féltében,  de  már  elvágtatott,  s  felvette  a  harcot  Tollatlan  Nyíllal.  Folyt  a  viaskodás,  sokszor 
egymásnak mentek már,  de csak nem bírt  vele,  utoljára  futásnak vette  a dolgot.  Tollatlan Nyíl 
utánaeredt, követ kapott kezébe, s hátközépen találta, úgyhogy megcsendült bele hátát védő bűvös 
tükre, s csak ráborult nyergére, úgy vágtatott haza.

– Ejh, mit féltek ettől a fajankótól? – harsant fel egy dühös kiáltás Jókorjött Eső hadsorából, s 
megcsapkodva  lovát,  kopjáját  szögezve,  elővágtatott  egy  újabb  vezér.  Látta  Jókorjött  Eső: 
Százszorgyőztes  volt,  se  szó  se  beszéd,  csak  vágtatott  egyenest  az  ellenséges  vezérnek.  Nagy 
nyihogással esett egymásnak a két csatamén is. Százszorgyőztes összeszedte minden erejét, minden 
vitézségét, mert meg akarta mutatni Jókorjött Esőnek minden hadi tudományát. Rettenetes harc dúlt 
kettejük között,  de tízszer se mentek még egymásnak, mikor Tollatlan Nyíl  megint csak futásra 
vette a dolgot. Százszorgyőztes tartott repülő köveitől, nem merte üldözni, Tollatlan Nyíl pedig, 
látva,  hogy nem jön  utána,  visszafordult  megint.  Százszorgyőztes  várta  volna  már  kimeresztett 
kopjájával, mikor Tollatlan Nyíl keze nekilendült, s orvul markába szorított kövével úgy dobta meg 
ellenfelét orra hajlásában, hogy kifreccsent piros vére, menekült vissza az övéihez.

Látta ezt Égszeme Tábornok, s nagy haragra gerjedt: meg se várta, míg Jókorjött Eső kiadja a 
parancsot,  megtáncoltatta  kezében  háromhegyű,  kétélű  szablyáját,  s  repülő  lován  ment  neki 
Tollatlan Nyílnak.  De még egymáshoz sem értek,  s  újra  elsüvített  a kő Tollatlan Nyíl  kezéből, 
orcáján találva vele ellenfelét. Az elejtette kardját, s menekült vissza a csatasorba.

Igen megrettent  Jókorjött  Eső,  hogy mennyi  vezérét  elveszítette  már,  s  kiadta  a  parancsot  a 
hadnak, forduljanak vissza. De ekkor elkiáltotta magát valaki Jáde Egyszarvú háta megett:

–  Hogy  bírunk  majd  holnap  vele,  ha  ma  így  megyünk  el  megverten,  vitézi  hírünkben 
megtépázva? Hadd lám csak, eltalál-e engem is a fickó?

Nézte Jókorjött Eső, hát Hercegi Gebe volt. Megcsapkodta lovát, megforgatta kardját, s elindult 
sebes vágtatva Tollatlan Nyíl ellen.

– Ahány csak jő, mind megszalad, akárhányan vagytok is! – nevetett gúnyosan Tollatlan Nyíl. – 
Te is meg akarod ismerni repülő köveimet?

– Mást eltalálhattál – kérkedett Hercegi Gebe –, de hozzám nem férhetsz! – de még ki se mondta, 
szájba is vágta már az ellenfél köve, úgy, hogy lefordult lováról. Elővágtatott Tarkanyakú Tigris s 
Megnyilazott  Tigris,  hogy kézre kerítsék,  de nem bírtak Jókorjött  Eső sok vezérével:  csak lóra 
emelték, kimentették a harcból a sebesültet.

Jókorjött  Eső  dühe  az  egekig  csapott;  kardját  megragadta,  köntösét  szabdalta,  s  ilyen  esküt 
mondott:

– Haza ne térjek a haddal, amíg ezt az embert kézre nem kerítem!

Kétkorbácsos, hallva vezére esküjét, harsányan kiáltott:



– Ha te így szólsz, vezér, mire valók vagyunk? – s megugratva fekete kesely lovát, ott termett a 
hadsor előtt, nagy hanggal szólalva Tollatlan Nyíl ellen:

– Csak gyermek az, aki kegyekért esedez! Erő s vitézség kell igaz érdemekhez! Hallottad valaha 
Kétkorbácsos hírét?

– Te ország szégyene, te megvert hadvezér – kiáltotta vissza Tollatlan Nyíl –, találkozol mindjárt 
karom erejével!  –  s  szavát  sem végezvén,  elhajítá  a  követ.  Kétkorbácsos  látta  a  kő  repülését,  
sebesen  korbácsát  emelte  elébe,  de  csuklóját  érte.  Leesett  fegyvere,  mozgatni  se  bírta,  csak 
visszavágtatott bajtársai közé.

–  Lovas  vezéreim mind megsebesültek – szólt  Jókorjött  Eső.  – Gyalogos vezérek,  ki  merne 
kiállni elfogni a fickót?

Előállott  Vereshajú Ördög,  s  lándzsáját  pörgetve,  elindult  a  harcba.  Gúnyos  kacajjal  fogadta 
Tollatlan Nyíl:

– Hej, ti gyászvezérek! Lovas vezéreiteket levertem mind, leverlek titeket is!

Megharagudott erre Vereshajú Ördög, s nekirontott ellenfelének, de az nem állt ki vele harcra, 
vágtatott vissza hadsora felé. Vereshajú Ördög nagy sebesen utánaeredt, s belevágta lándzsáját sebes 
kézzel Tollatlan Nyíl lovába; kirúgott a paripa két hátsó lábával, képen csapta Vereshajú Ördögöt 
lengő, lobogó farkával, hogy szeme elkáprázott, s elterült máris a földön, Tollatlan Nyíl kövétől 
találva. Már felugrott volna, hogy megszabaduljon, de előrohantak az ellenség harcosai, rámentek, 
megfogták, hurcolták rabságba.

– Ki menti meg Vereshajú Ördögöt? – kiáltott fel Jókorjött Eső kétségbeesetten. Megcsapkodta 
erre lovát Sötétképű Fenevad, megforgatta kardját, s nekivágtatott Tollatlan Nyílnak. Az lándzsáját 
szegezte  elébe,  de  mikor  Sötétképű  kardja  lesújtott,  a  kengyelen  lógva  lova  oldalára  csúszott, 
Sötétképű csapása csak a levegőt érte.

– Nesze! – kiáltotta Tollatlan Nyíl, s megint elrepült a kő, nagyot kondulva Sötétképű sisakján. 
Menten elhagyta a vitézt a harci düh, hűlt szívvel borult nyergére, s vágtatott vissza seregéhez. Látta 
ezt Jókorjött Eső, s felkiáltott nagy tépelődésében:

– Hogy térünk haza Liangsanba, ha így csúffá teszik vitézi hírünket? Ki állna ki értünk?

Szépszakáll Mester e szavak hallatára, Szárnyas Tigrisre tekintett:

–  Egy  semmire  se  megy,  gyerünk  neki  ketten,  kapjuk  közre!  –  kiáltott  oda  neki,  s  azzal 
Szépszakáll Mester bal felől, Szárnyas Tigris jobb felől előrontott a csatasorból, lándzsát szegezve. 
Nagyot kacagott rajtuk Tollatlan Nyíl:

–  Egy semmire se megy, hát jön vele még egy? – csúfolódott. – Mért nem jöttök tízen, mire 
vártok? – s nem ijedt meg egy cseppet sem, markába már készítette számukra a köveket.

Szárnyas Tigris ért oda hozzá előbb. Tollatlan Nyíl karja nekilendült, olyan volt igazán, mint a 
Csaopaosan hét hőse, s Szárnyas Tigris elvágódott a földön nagy puffanással, homlokán találva. A 
segélyére siető Szépszakáll Mestert meg nyakán érte a kő.

Nagykardú  látva  a  csatasorból  barátai  vesztét,  felbuzdult  hős  lelke;  megforgatta  feje  felett 
feketesárkány-kardját, nekieresztette vörösnyúl-lovát, s rohant megmenteni Szépszakáll Mestert é5 
Szárnyas Tigrist. Alig indult vissza azonban vélük a csatasorba, már süvített is feléje Tollatlan Nyíl 
újabb köve.  Kardját  emelte hirtelen elébe,  szikrát  vert  a kő a penge élén.  Nem volt  kedve már 



Nagykardúnak sem a harchoz: visszafogta lovát, s vágtatott haza.

Látta mindezt Kétlándzsás is, s gondolta magában:

„Most hódoltam csak meg Jókorjött Eső hűségére, de ha nem mutatok semmi vitézséget, bizony 
dísztelen  lesz  a  hazatérésem!”  –  Fogta  hát  lándzsáit  és  elővágtatott.  Tollatlan  Nyíl  megismerte 
rögtön, s vad szitokkal fogadta:

–  Szomszédok  voltunk  egymáshoz,  mint  ajkak  a  foghoz,  s  törvény  szerint  együtt  kellene 
pusztítanunk e latrokat! Miért lázadtál fel a felséges császár ellen? Nem szégyelled magad?

Nagy  haraggal  rontott  ellene  Kétlándzsás.  Egymásnak  ment  a  két  paripa,  felemelkedtek  a 
fegyverek.  Lándzsáik összecsaptak, gyűrűbe kavarodott  a négy vitézi kar. Összementek hatszor-
hétszer, de Tollatlan Nyíl megint csak futásra vette a dolgot.

„Mást  eltalálhattál  köveiddel  –  gondolta  magában  Kétlándzsás  elszántan  –,  de  hozzám nem 
férhetsz!”

Tollatlan  Nyíl  karikára  akasztotta  lándzsáját,  selyemtarsolyából  elővett  egy követ,  jobb keze 
meglendült, elsüvített a kő. De Kétlándzsásnak is gyors volt ám a szeme, fürge a két keze, csak 
félreütötte.  Tollatlan  Nyíl  látva,  hogy  köve  nem  talált,  másikat  vett  elő,  újra  megcélozta,  de 
Kétlándzsás  azt  is  sebten  kikerülte.  Rettegés  fogta  el  Tollatlan  Nyíl  szívét,  hogy halálos  köve 
másodszor  sem  talált;  szinte  már  hátán  volt  ádáz  ellensége,  hamar  elvágtatott  serege  baljára. 
Kétlándzsás a hátának döfött, de Tollatlan Nyíl lebukott a kengyelben, a lándzsa elsiklott hajló teste 
mellett,  s hogy a két ló most már egymás mellé is ért, eldobta Tollatlan Nyíl saját lándzsáját,  s  
Kétlándzsás fegyverét kézzel megragadva, dühös ellenével dulakodni kezdett.

Meglátta ezt Jókorjött Eső hadából Gyors Csata; nekilendítette fényes csatabárdját,  s elindult 
vágtatva, menteni Kétlándzsást. De ellene indult Tarkanyakú Tigris, Megnyilazott Tigris, elvágták 
az  útját.  Tollatlan  Nyíl  s  Kétlándzsás  még  egyre  dulakodtak,  vadul  viaskodtak,  Gyors  Csata, 
Tarkanyakú  Tigris  s  Megnyilazott  Tigris  is  ott  küzdöttek  egy  csomóban.  Előrontott  erre 
Párduckoponya,  Kis  Generális,  Kis  Herceg,  Vitézekkel  Versengő,  hogy  megmentsék  küzdő 
fivéreiket lándzsáikkal,  alabárdjaikkal.  Tollatlan Nyíl  látva, hogy fele se tréfa,  hamar odahagyta 
Kétlándzsást s megfutott.  Kétlándzsás vadul a nyomába eredt,  feledve dühében süvítő köveit;  s 
Tollatlan Nyíl észrevevén, hogy utánaeredt, egy követ készített gyorsan kezébe, s mikor már beérte, 
odakiáltotta:

– Nesze!

Félresiklott  Kétlándzsás,  de  súrolta  a  kő  a  füle  tövét,  úgyhogy visszafordította  lovát.  Gyors 
Csata, otthagyván közben a két Tigrist, vágtatott Tollatlan Nyíl után, betört hadsorába. Az azonban, 
tartójába lökve lándzsáját, egy újabb kövével őt célozta meg. Hajolt volna már félre Gyors Csata, de 
elkésett; arcán találta a kő, kicsordult a vére, vágtatott is vissza.

Párduckoponya  s  Kis  Generális  ezenközben  elvágta  Tarkanyakú  Tigris  útját,  Kis  Herceg  s 
Vitézekkel  Versengő  pedig  Megnyilazott  Tigrist  kapta  közre.  Megrettent  Tarkanyakú,  s  kidobta 
repülő gerelyét, de nem találta el egyik ellenfelét sem. Fegyver nélkül maradván, elnyomta a két 
vezér, megfogták, vitték, mint rabot, saját hadsorukba.

Megnyilazott  Tigris,  vasvilláját  rázva,  halálraszánt  dühvel  küzdött  két  ellenfelével.  Pazar 
azonban a küzdelem láttán ezt gondolta magában:

„Leverték  már  ezek itt  tizenöt  vezérünket!  Szégyen lenne ha  egy alvezérükkel  se  bírnánk!” 
Letette  buzogányát,  elővette  számszeríját,  felajzotta,  nyilat  helyezett  rá.  Elsüvített  a  nyíl,  lábán 



sebezte meg Megnyilazott Tigris lovát, úgy, hogy az felbukott. Kis Herceg s Vitézekkel Versengő 
máris elkapták, fogták Megnyilazott Tigrist, vitték rabságba.

Indult volna Tollatlan Nyíl vezérei megmentésére, de sokan voltak ellenei, így csak megfordult s 
visszatért foglyával, Vereshajú Ördöggel, Tungcsangfuba. A helytartó látván a város falairól, hogy 
tizenöt ellenséges vezért terített  le Tollatlan Nyíl,  s noha két alvezérét elvesztette,  de foglyot is 
ejtett, hát győzelmi serleggel fogadta. Vereshajú Ördögöt megfogták, bedugták a tömlöcbe, hogy 
majd később határozzanak felőle.

Visszavonult  Jókorjött  Eső  seregével,  Tarkanyakú  Tigrist  és  Megnyilazott  Tigrist  hazaküldte 
Liangsanba, ő maga pedig nagy tanácskozásba kezdett Jáde Egyszarvúval s Cselcsillaggal.

– Hallottam én – kezdte Jókorjött Eső –, hogy az t Dinasztia idejében, a Liang-ház vezére, Vang 
Jen-csang, le sem szállt a nap, s a Tang-ház harminchat vezérét terítette le! Tollatlan Nyíl se maradt 
mögötte! Tizenöt vezéremet győzte le, igazi nagy vitéz, hős vezér!

Nem szóltak erre a többiek semmit, s folytatta Jókorjött Eső:

– Én úgy látom, hogy Tarkanyakú Tigris s Megnyilazott Tigris volt neki a két szárnya, legfőbb 
ereje. Ezeket elfogtuk, szárnyát lenyirbáltuk, eszeljünk hát most ki egy jó haditervet, amivel kézre 
keríthetjük.

–  Efelől  nyugton  lehetsz,  bátyám – szólt  Cselcsillag.  –  Most,  hogy láttam már  őt  jártában, 
keltében, el is gondoltam magamban, mit tegyek vele. A sebesült vezéreket azonban küldd haza a 
várba, aztán hívasd ide még Tarka Barátot, Kóbor Barátot, Ványadt Védistent, Háromhegy Urát s 
Nyakazóbírót vízi s szárazföldi sereggel, hajókkal, szekerekkel. Jöjjenek, csak szárazon és vízen, 
ezzel csaljuk majd lépre Tollatlan Nyilat!

Közben Tollatlan Nyíl a városban a mandarinnal tanácskozott:

– Kétszer már megvertük őket – mondta neki –, de az erejüket még nem törtük meg. Ki kellene 
küldenünk kémeinket, hogy kiszaglásszák, hogy állnak, akkor dönthetnénk csak, mit tegyünk.

De lám, be is toppantak már a fürkészők s jelentették:

– A táboruk mögött északnyugatra, nem tudni, honnét, de nagy rakomány gabona közeledik vagy 
száz szekérrel. A folyón is jön vagy ötszáz teherhajó, élelemmel, takarmánnyal megrakva. A parton 
sereg kíséri őket.

– Mit forralnak ezek a fickók? – tűnődött a mandarin. – Félek, hogy cselt akarnak vetni nekünk! 
Kiküldöm én még az embereket, tudják ki, valóban gabonát s takarmányt szállítanak-e?

Másnap már megjöttek a felderítők:

– Gabonával, takarmánnyal vannak tele mind a szekerek – jelentették –, de annyira, hogy csak 
úgy hullajtják  el  az  úton!  A hajók  meg  ugyan  le  vannak  fedve,  de  szemmel  láthatólag  rizses 
zsákokat hoz valamennyi.

–  Ma este elindulunk – döntött Tollatlan Nyíl. – Először a szekereket fogjuk el, aztán majd a 
hajókat. Ha segítesz, helytartó uram, az első rohamra hívó dobszóra végezünk velük.

– Nagyon jó terv ez – lelkesedett a mandarin –, csak aztán gonddal járj, jól ügyelj!

Jóllakatta ezután a mandarin a katonaságot, aztán valamennyien páncélt öltöttek, összeszedtek 



nagy halom zsákot is, hogy magukkal viszik. Tollatlan Nyíl fogta hosszú lándzsáját, s ezer katonája 
élére állva szép csendben elindult velük a városból.

Este volt már, halványan világolt a hold, csillagok borították az eget. Alig ért a sereg vagy tíz  
mérföldnyire, nagy csapat szekér tűnt szemükbe, zászlóikon ezzel a felírással: „A hűség s igazság 
gabonája a vízparti várból.” Tollatlan Nyíl látta a kísérők élén Tarka Barátot, ott bandukolt csuháját 
feltűzve, vasbotjával a vállán. Észrevette őt Tarka Barát is, de csak úgy tett, mintha nem látná.

– Csattan majd mindjárt a kövem a kobakodon, kopasz szamár! – mormogta maga elé Tollatlan 
Nyíl. Tarka Barát csak ment tovább nagy léptekkel, de a nagy igyekezetben el is feledkezett róla, 
hogy védje magát a fenyegető veszélytől.

– Nesze! – kiáltotta el magát harsányan Tollatlan Nyíl, s már repült is köve, egyenest Tarka Barát 
koponyájának, úgy, hogy vérző fejjel terült el a földön. A városbeli lovasok hangos harci ordítással 
rájuk  rontottak.  Kóbor  Barát  sebesen  előkapta  két  kardját,  s  rohant  halálmegvetően  társa 
megmentésére, felkapta embereivel, de a gabonát odahagyták, elfutottak.

Tollatlan Nyíl serege elfoglalta a szekereket. Látta a vezér, hogy csakugyan gabonát hoznak, igen 
megörvendett hát, nem is üldözte Tarka Barát seregét, hanem sietett haza a becses szállítmánnyal a 
városba. Megörült a helytartó is a győzelemnek, maga vette át a zsákmányt.  Tollatlan Nyíl  már 
rögtön indult, hogy elfoglalja a hajókat is.

– Indulj, vezér, de légy körültekintő! – búcsúzott tőle a mandarin. Felült Tollatlan Nyíl ismét a 
lovára, s kivágtatott seregével a déli kapun. Látta is, hogy jön a folyón a tábor felé rengeteg sok 
teherhajó, számukat se lehetett tudni, annyian voltak.

Hangos harci kiáltással zúdultak Tollatlan Nyíl katonái a folyópart felé, de egyszerre csak sűrű 
felleg borította el őket, fekete köd árnyékolta be az eget. Riadtan nézett vissza a sereg, de olyan 
sötétség  támadt,  hogy  már  egymást  se  látták.  Felhősárkány  idézte  ezt  fel  bűvös  hatalmával. 
Megrettent erre Tollatlan Nyíl, erős félelem fogta el, s már vissza is fordult volna a sereggel, csak 
éppen nem tudta, merre tartson a feneketlen sötétségben. S lám, egyszerre körös-körül harci lárma 
támadt,  s  megszámlálhatatlan  ellenség  rontott  rájuk  mindenfelől.  Párduckoponya  volt  vasas 
lovasaival; űzték, hajtották Tollatlan Nyíl seregét be a folyóba. A vízben pedig már ott várták őket 
egy sorba sorakozva a vízi vezérek seregükkel: Örvények Sárkánya, Kutyapofájú, a három Jüan, 
Barlangbúvó Sárkány s Folyamfordító Tengerikígyó. Kapálózott Tollatlan Nyíl, küzdött volna, amíg 
bírt,  de  a  három Jüan  egykettőre  megfogta,  megkötözte,  vitték  a  táborba.  Siettek  előre  a  vízi 
vezérek, megvinni a jó hírt Jókorjött Esőnek.

Közben Cselcsillag nagy sietve elindította a vezéreket a város megrohanására. A mandarin egy 
szál  magában nem is tudott  tenni  ellenük semmit.  Amint  megszólaltak az ágyúk a falak körül,  
egyszeribe be is döntötték a kapukat, s a rémült helytartónak már menekvése se volt. Jókorjött Eső 
serege berontott a városba, s legelőször is Vereshajú Ördögöt szabadították ki, aztán megnyitották a 
város kincsestárát,  s  raktárait,  s  a gabona s  a pénz egy részét  fogták,  rakták szekerekre,  vitték 
Liangsanba,  más  részét  meg  kiosztották  a  lakosság  között.  A mandarint  azonban,  mivel  tiszta, 
becsületes ember volt, senki se bántotta.

Jókorjött  Eső  összegyűjtötte  embereit  a  helytartóság  épületében.  A vízi  vezérek  elővezették 
Tollatlan Nyilat. Fogát csikorgatta, ajkát harapta dühében a sok sebesült vezér, akiket ő vert le; ha 
rajtuk  állt  volna,  megölték  volna  rögtön.  Jókorjött  Eső  azonban  elébe  sietett,  úgy  fogadta 
bocsánatkérő szókkal:

–  Ne tartsd meg emlékezetedben – mentegetőzött  –, hogy akaratlanul is  megbántottuk vitézi 
tekintélyed! – s hívta fel magával a csarnokba. De még nem is végezte szavait, mikor előrontott  



Tarka Barát bebugyolált fejjel, s vasbotjával neki akart menni Tollatlan Nyílnak. Jókorjött Eső szava 
azonban megállította, dörgő hangjára visszavonult a dühös vezér. Látta Tollatlan Nyíl Jókorjött Eső 
nagy igazságosságát, térdet-fejet hajtott hát előtte, leborult a földre, úgy hódolt meg neki. Jókorjött  
Eső pedig borát a földre loccsantva, nyilat törve, esküt mondott előtte:

–  Ha fivéreim közül valamelyik bosszút akarna állani rajtad – fogadta –, ne oltalmazza azt a 
felséges ég, s vesszen el kard éle által!

Hallván  az  esküt,  nem is  szólt  senki  sem ellene.  Utána  pedig  nagy vidámsággal  örvendtek 
egymásnak a vezérek, s felszedelőzködvén elindultak haza. S lám, ekkor Tollatlan Nyíl Jókorjött 
Eső színe előtt beajánlotta neki Tungcsangfu város jeles lódoktorát:

– Huang-fu Tuannak híjják – magyarázta –, igen jól ért a lovak gyógyításához. Szerekkel, tűvel 
nincs az a száraz keh, forróláz, mit ki ne kúrálna, olyan doktor, mint a híres Po Lo volt hajdanán! 
Jucsouból való, s mert zöld szemével, sárga hajával olyan, mintegy barbár, csak úgy nevezik, hogy 
Bíborszakáll Bátyó. Hasznát vennénk neki Liangsanban, el lehetne hívatni családostul hozzánk.

–  Ha csatlakoznék  hozzánk  Bíborszakáll  Bátyó  –  mondotta  Jókorjött  Eső  nagy örömmel  –, 
kívánságunkat teljesítené csak!

Látta Tollatlan Nyíl Jókorjött Eső nagy, kegyes jóságát, hívatta is gyorsan Bíborszakáll Bátyót 
egyik emberével, s bemutatta neki s a többi vezérnek. Látta Jókorjött Eső, milyen nem közönséges 
külsejű a doktor, zöld szemével, övön alul érő sárkányszakállával, nem is tudott betelni dicséretével, 
magasztalásával. Az meg tapasztalva, hogy a vezér mily igazságos, megörült szívében, s Jókorjött 
Eső nagy örömére elvállalta, hogy velük tart ezután a nagy igazságért.

Mikor  aztán  az  öröm elcsendesült,  elhangzott  a  parancs,  s  az  összes  vezérek  a  zsákmányul 
szerzett  gabonával,  pénzzel  mind felkerekedtek,  vitték magukkal  haza a  zsákmányt,  mind a  két 
városból. Arról már, hogy az úton mint mentek, nem is beszélek, hanem mikor felérkeztek a Hűség 
s  Igazság  Csarnokába,  előhozatta  Jókorjött  Eső  Tarkanyakú  Tigrist  s  Megnyilazott  Tigrist,  s  a 
lelkükre beszélt enyhítő, szép szókkal. Leborult előtte a két vezér, földhöz verte fejét s meghódolt. 
Vezér lett Bíborszakáll Bátyó is, a lovak doktorolására; Kétlándzsás s Tollatlan Nyíl már vezérek is 
voltak. Megörvendett Jókorjött Eső serege gyarapodásán, s sietve parancsot adott, hogy készítsenek 
győzelmi lakomát.  Összegyülekeztek a Hűség s Igazság Csarnokában egytől egyig a vezérek,  s 
helyet is foglaltak sor és rang szerint. Végignézett rajtuk Jókorjött Eső – épp száznyolcan voltak.

– Az, hogy amióta mi itt, fivéreim, egybegyülekeztünk a hegyen – kezdte beszédét hozzájuk –, 
bármerre is járván, nem veszett el közülünk egyik sem, az csak az ég oltalmával történhetett, nem 
emberi tehetség okából. Az pedig, hogy én a vezéretek lettem, csakis valamennyiőtök vitézségére 
hagyatkozván  történt.  Most  pedig,  hogy  itt  így  illendően  összegyülekeztünk,  szavam  lenne 
hozzátok, hallgassátok.

– Halljuk tanításodat, bátyánk, vezérünk – szólt Cselcsillag. Jókorjött Eső pedig szólni kezdett a 
vezérekhez, elmondta nekik gondolatát. Mert:

Harminchatan az égiek számuk szerint egybegyűltek,
Hetvenketten a földiek tetézik az égi művet.

Hogy aztán miről szólott Jókorjött Eső, azt majd más alkalommal halljátok meg.



A HETVENEDIK FEJEZET

amelyben kőtáblán mennyei üzenet érkezik
a Hűség s Igazság Csarnokába,

s Liangsan hősei rendre elfoglalják az őket
megillető helyet

Ott tartottunk, hogy Jókorjött Eső elfoglalván Tungpingfut, bevévén Tungcsangfut, visszatért a 
várba, s ott számba vevén vezéreit, kitűnt, hogy éppen száznyolcan volnának. Megörvendett ezen 
nagyon szívében, s így szólott hozzájuk:

–  Attól fogvást, hogy feldúltuk Csiangcsout, s feljöttünk ide a hegyre, s teljességgel csak a ti 
segítségtekre hagyatkozván, vezérré lettem köztetek,  hős fivéreim, száznyolcan gyülekeztetek itt 
össze köröttem, s igen örvend ezen az én szívem. Amióta pedig Toronyhordozó bátyánk megtért a 
mennyekbe, valahányszor csak elindultunk hadainkkal, nyilvánvaló módon épségben maradtunk, ez 
azonban a magas ég oltalmából történt, nem pedig emberi tehetség okából. Estek közülünk pedig 
rabságba is, volt, ki tömlöcben sínylődött, vagy sebbel tért haza, de mind megőriztetett. Valóban 
ritkán  esett  még  ilyen  akármikor,  hogy száznyolcan  így egybegyülekezzenek!  Eddig  csatákban 
járván, pusztítván eleveneket, nemigen tehettük volna, hogy hálákat adjunk mindezekért, ezért most 
azt  kívántam magamban,  hogy tartassék egekre  szóló nagy hálaadás  az  ég s  a  föld isteneinek, 
nyilvánvaló kegyes pártfogásukért, előszörre, hogy békesség s boldogság lehessen része valamennyi 
fivérünk  testének,  lelkének,  másodjára  avégből,  hogy  bocsássa  ránk  mihamarabb  a  császár 
kegyelme sugarát,  adjon irgalmat nekünk égretörő nagy vétkeinkért,  és teljes erőnkkel,  magunk 
veszedelmével szolgálhassuk országunkat eztán halálunkig; harmadjára végül, hogy Toronyhordozó 
vezér, a Mennyei Herceg jó hamar újjászülethessék a mennyek birodalmában, s nemzedékek során, 
további életeinkben újra viszontláthassuk. Könyörögjünk majd végül azon lelkekért, kik idő előtt 
elpusztulván,  gonosz  halállal  haltak,  tűzben  égtek  meg,  vagy  víz  által  pusztultak,  valamennyi 
bűntelenül elhunytért, hogy a jó útra vezéreltessenek. Ezt a művet szeretném most végbevinni, de 
nem tudom, hogy ti, fivéreim, mit gondoltok felőle elmétekben?

– Jóra vivő, kegyes cselekedet ez – felelték a vezérek valamennyien –, jól láttad, bátyám, nem 
tévedtél benne.

–  Kérjük meg elsőbb Felhősárkányt,  a  Teljes Tisztaságost  –  szólt  Cselcsillag –,  vezesse ő a 
hálaadást,  aztán  küldjük  szét  embereinket  mindenfelé,  hogy  meghívják  ehhez  várunkba  a 
megigazult,  nagytudományú  mestereket,  magukkal  hozván  áldozati  szereiket  is.  Aztán  pedig 
vásároljuk össze a hálaadáshoz szükséges füstölőket, gyertyákat, szentképeket, virágokat, áldozati 
eszközöket, böjtös eledeleket.

El is határozták, hogy a negyedik hónap tizenötödikétől kezdődően hét nap s hét éjjel folyik 
majd a hálaadás. Bőségesen adta rá a vár a pénzt, készültek nagyban az ünnepségre, mikor pedig 
már  közeledett  a  hálaadás  napja,  kitűztek  négy  nagy  zászlót  a  csarnok  elé,  a  csarnokban 
háromemeletes magas teraszt építettek, a csarnok belsejében pedig felállították a hét Drágalátos s a 
három Tisztaságos képe mását, két sorban elhelyezték a huszonnyolc csillagzat s a tizenkét állatövi 
jegy ábrázolatát, az összes csillagistenek urának képével. A csarnokon kívül a négy világvédő vezér, 
Cuj, Lu, Teng és Tou szobrát állították fel, s mikor ezzel is megvoltak, előkészítettek mindent a 
hálaadásra, meghívták a papokat, szám szerint negyvenkilencet a szertartások elvégzésére, élükön 
Felhősárkánnyal.

Tiszta, szép nappal volt azon a napon, enyhe idő, világos, ragyogott estére kelve a hold is, fényes 
szellő  fújdogált.  Jókorjött  Eső  s  Jáde  Egyszarvú,  mint  fővezérek,  s  nyomukban  Cselcsillaggal 



élükön a többi vezér, sor és rang szerint, füstölőt ragadtak kezükbe, Felhősárkány pedig elkezdte a 
magasztos szertartást, vezette az istentiszteletet, olvasta a szent igéket mindennap a negyvennyolc 
tudós pappal, a harmadik őrség idején, egészen a hetedik nap estéjéig. Jókorjött Eső azután való 
esdeklésében,  hogy  az  égiektől  útmutatást  kapjon,  megkérte  Felhősárkányt,  hogy  juttassa  el 
könyörgését az egek urához, elégetvén az oltáron kék áldozati levelét. Így ment ez mindennap a 
harmadik őrség idején, mígnem a hetedik napon Felhősárkány a Végtelen Űr Urának szentelt oltár 
legfelső emeletén, a kísérő papok a középsőn, Jókorjött Eső s a többi vezér a legalsón, a várnép 
pedig  az  oltár  körül  könyörgött  buzgón  a  felséges  mennyekhez,  hogy  adjanak  választ  nekik, 
nyilvánítsák ki akaratukat. S éjjel, a harmadik őrség idején, egyszer csak zaj hallatszott az égből,  
mintha selymet repesztettek volna, az ég északnyugati kapuja felől. Feltekintettek valamennyien, 
hát aranyos folt tűnt fel ott előttük, függőleges irányban, a két végén hegyes, közepén szélesedő. Ez 
volt az, amit úgy neveznek általában, hogy „megnyílt az ég kapuja”, vagy „megnyílt az ég szeme”. 
Közepéből  fény lövellt  az  emberek  szemébe,  kavargó  hajnalpír  vette  körül  a  fényt,  s  hirtelen 
tűzcsóva bomlott ki belőle,  olyanformájú, miként egy kosár, s lezuhant egyenest a Végtelen Űr 
Urának oltára felé, lezuhanva pedig belefúrta magát az oltártól délre a földbe.

Bezárult ekkor az ég szeme, elhagyták a papok is az oltárt. Jókorjött Eső pedig azonnal kiadta a 
parancsot, siessenek oda ásókkal, kapákkal, ássák fel a földet, keressék meg a tűzcsóva nyomát. S 
valóban,  alig ástak vagy háromlábnyi  mélyre,  egy kőtábla bukkant  eléjük,  két  oldalán mennyei 
írással.

Jókorjött Eső áldozati pénzt égettetett a csodás tüneményért hálaadásul, utána megvendégelte a 
papokat,  s  megajándékozta  őket  arannyal,  selyemmel  fáradozásaik  jutalmaképpen.  Mikor  pedig 
odamentek a kőtáblához, hogy szemügyre vegyék, hát azon csupa csudálatos sárkány-főnix-ebihal  
írás volt, nem tudta elolvasni senki. A tudós papok közt azonban volt egy Ho nevezetű, papi nevén 
Titkok Tudója, aki odafordult Jókorjött Esőhöz, s így szólt:

– Családunkban nemzedékről nemzedékre öröklődött egy könyv, amely éppen az ilyen mennyei 
írásokat  értelmezi.  Ezen  a  kövön  itten  mind  réges-régi  ebihal-írásjegyek,  békaporonty-jegyek 
vannak, gondolom, segítségével ki tudnám hüvelyezni értelmüket.

Megörvendett  ennek  Jókorjött  Eső,  s  elébe  hozatta  tüstént  a  követ.  Titkok  Tudója  olvasta, 
nézegette jó sokáig, majd így szólt:

– Erre a kőre mind az igazság bajnokainak nagy nevei vannak felvésve. Oldalvást pedig az egyik 
oldalon, íme, hogy „Betöltjük az ég rendelését”, a másikon meg, hogy „Így teljesül be a hűség s 
igazság”. Felül az északi s déli csillagzatok nevei olvashatók, alul pedig címek, rangok. Ha nem 
veszed rossz néven, felolvasnám néktek elejétől végig.

–  Ritka  ajándéka  a  sorsnak  –  hálálkodott  Jókorjött  Eső  –,  hogy  segítségünkre  vagy  nagy 
oktalanságunkban,  tudós  mester!  Hálásak  lennénk  tudós  szavaidért,  csak  arra  kérlek,  hogy  a 
felséges ég üzenetéből ne rejts el előlünk semmit se!

Kiadta ekkor a parancsot Jókorjött Eső az Isteni Kezű Művésznek, hogy írja le sorban sárga 
papírra, Titkok Tudója pedig elkezdte mondani az ecsetje alá. Harminchat sor mennyei írás volt 
pedig a tábla előlapján, mennyei csillagzatok nevei, a hátsó oldalán pedig a földi csillagzatokéi, 
hetvenkét  sorban,  alul  mindenütt  a  bajnokok  neveivel.  A kőtábla  elülső  oldalán  a  harminchat 
liangsani mennyei csillagzat-vezér neve volt felvésve:

Égi Jeles Csillag, Igazság Védője, Szung Csiang

Égi Fő Csillag, Jáde Egyszarvú, Lu Csün-ji

Égi Mozgató Csillag, Cselcsillag, Vu Jung



Égi Tétlen Csillag, Felhősárkány, Kung-szun Seng

Égi Vitéz Csillag, Nagykardú, Kuan Seng

Égi Hős Csillag, Párduckoponya, Lin Csung

Égi Bátor Csillag, Mennydörgés Tüze, Csin Ming

Égi Rettentő Csillag, Kétkorbácsos, Hu-jen Cso

Égi Deli Csillag, Kis Generális, Hua Jung

Égi Nemes Csillag, Kis Forgószél, Csaj Csin

Égi Gazdag Csillag, Égretörő Sas, Li Jing

Égi Teljes Csillag, Szépszakáll Mester, Csu Tung

Égi Árva Csillag, Tarka Barát, Lu Cse-sen

Égi Sebzett Csillag, Kóbor Barát, Vu Szung

Égi Álló Csillag, Kétlándzsás Vezér, Tung Ping

Égi Győző Csillag, Tollatlan Nyíl, Csang Csing

Égi Sötét Csillag, Sötétképű Fenevad, Jang Cse

Égi Oltalmazó Csillag, Aranylándzsás, Hszü Ning

Égi Űr Csillag, Gyors Csata, Szo Csao

Égi Gyors Csillag, Bűvös Futár, Taj Cung

Égi Csuda Csillag, Vereshajú Ördög, Liu Tang

Égi Gyilkos Csillag, Fekete Forgószél, Li Kuj

Égi Apró Csillag, Kilencsárkányos, Si Csin

Égi Áttörő Csillag, Feltartóztathatatlan, Mu Hung

Égi Visszahúzódó Csillag, Szárnyas Tigris, Lej Heng

Égi Hosszúélet Csillag, Örvények Sárkánya, Li Csün

Égi Kardos Csillag, Földönjáró Évcsillag, Második Jüan

Égi Békés Csillag, Kutyapofájú, Csang Heng

Égi Vétkes Csillag, Halálthozó Démon, Ötödik Jüan

Égi Vesztes Csillag, Fehér Hullámtaraj, Csang Sun

Égi Megvert Csillag, Eleven Pokolkirály, Hetedik Jüan



Égi Börtön Csillag, Beteg Vitéz, Jang Hsziung

Égi Bölcs Csillag, Halálmegvető, Si Hsziu

Égi Kegyetlen Csillag, Kétfejű Kígyó, Hszie Csen

Égi Síró Csillag, Kétfarkú Skorpió, Hszie Pao

Égi Ravasz Csillag, Pazar, Jen Csing

A kőtábla hátulján pedig ott volt felvésve a hetvenkét földi csillagzat-vezér neve:

Földi Jeles Csillag, Ármányos Vezér, Csu Vu

Földi Gonosz Csillag, Háromhegy Ura, Huang Hszin

Földi Vitéz Csillag, Ványadt Védisten, Szun Li

Földi Bajnok Csillag, Hercegi Gebe, Hszüan Can

Földi Hős Csillag, Csingmuhan, Ho Sze-ven

Földi Rettentő Csillag, Százszorgyőztes, Han Tao

Földi Deli Csillag, Égszeme Tábornok, Peng Csi 

Földi Ritka Csillag, Vízi Vezér, San Ting-kuj

Földi Bátor Csillag, Tűzi Vezér, Vej Ting-kuo

Földi Tudós Csillag, Isteni Kezű Művész, Hsziao Zsang

Földi Egyenes Csillag, Vasképű Tudós, Pej Hszüan

Földi Nyitó Csillag, Felhőcsapó Aranyszárny, Ou Peng

Földi Záró Csillag, Tüzesszemű Oroszlán, Teng Fej

Földi Erős Csillag, Selymesszőrű Tigris, Jen Sun 

Földi Sötét Csillag, Bundás Párduc, Jang Lin

Földi Tengely Csillag, Robbanó Mennykő, Ling Csen

Földi Értő Csillag, Bűvös Számvető, Csiang Csing

Földi Segítő Csillag, Kis Herceg, Lü Fang

Földi Támogató Csillag, Vitézekkel Versengő, Kuo Seng

Földi Titkos Csillag, Bűvös Doktor, An Tao-csüan

Földi Állatos Csillag, Bíborszakáll Bátyó, Huang-fu Tuan

Földi Apró Csillag, Kurtalábú Tigris, Vang Jing



Földi Bölcs Csillag, Óriáshölgy, Hu Szan-niang

Földi Kegyetlen Csillag, Halálisten, Pao Hszü

Földi Néma Csillag, Ördögherceg, Fan Zsuj

Földi Bolond Csillag, Üstökös Csillag, Kung Ming

Földi Őrült Csillag, Árva Tűzcsillag, Kung Liang

Földi Szálló Csillag, Nyolckarú No-csa, Hsziung Csung

Földi Futó Csillag, Repülő Szent, Li Kun

Földi Ravasz Csillag, Jádekarú Mester, Csin Ta-csien

Földi Fényes Csillag, Vasfurulyás Halhatatlan, Ma Lin

Földi Előremenő Csillag, Barlangbúvó Sárkány, Tung Vej

Földi Visszahúzódó Csillag, Folyamfordító Tengerikígyó, Tung Meng

Földi Teljes Csillag, Jáde Zászlórúd, Meng Kang

Földi Követő Csillag, Fogdmegmajom, Hou Csien

Földi Kerek Csillag, Szakadék Tigrise, Csen Ta

Földi Rejtett Csillag, Fehértarka Kígyó, Jang Csun

Földi Csuda Csillag, Fehérképű Ifiúr, Cseng Tien-sou

Földi Mérő Csillag, Kilencfarkú Teknőc, Tao Cung-vang

Földi Csinos Csillag, Vaslegyezős, Szung Csing

Földi Zene Csillag, Vastorkú, Jao Ho

Földi Győző Csillag, Tarkanyakú Tigris, Kung Vang 

Földi Gyors Csillag, Megnyilazott Tigris, Ting Tö-szun

Földi Őrző Csillag, Kis Feltartóztathatatlan, Mu Csun 

Földi Fékes Csillag, Böllérbicskás ördög, Cao Cseng 

Földi Ördög Csillag, Felhők Villáma, Szung Van

Földi Dérhon Csillag, Égbemászó, Tu Csien

Földi Titkos Csillag, Veszett Tigris, Hszie Jung

Földi Lapuló Csillag, Aranyszemű Párduc, Si En

Földi Remete Csillag, Tigrisverő Vezér, Li Csung



Földi Űr Csillag, Kis Zsarnok, Csou Tung

Földi Árva Csillag: Aranypénzes Leopárd, Tang Lung

Földi Ép Csillag, Ördögpofa, Tu Hszing

Földi Rövid Csillag, Erdei Sárkány, Cou Jüan

Földi Szarvas Csillag, Egyszarvú Sárkány, Cou Zsun

Földi Rab Csillag, Szárazföldi Krokodilus, Csu Kuj

Földi Búvó Csillag, Mosolygó Tigris, Csu Fu

Földi Békés Csillag, Vaskarú, Caj Fu

Földi Vesztes Csillag, Egyszálvirág, Caj Csing

Földi Szolga Csillag, Nyakazóbíró, Li

Földi Vizsga Csillag, Sötétszemű Tigris, Li Jün

Földi Rossz Csillag, Ágrólszakadt, Csiao Ting

Földi Rút Csillag, Tábornok, Si Jung

Földi Számos Csillag, Kis Védisten, Szun Hszin

Földi Női Csillag, Anyatigris, Ku asszony

Földi Ítélő Csillag, Kertészlegény, Csang Csing

Földi Derék Csillag, Ördögök Anyja, Szun Er-niang

Földi Hitvány Csillag, Sebesvillám, Vang Ting-liu

Földi Kemény Csillag, Rontószellem, Ju Pao-sze

Földi Pusztító Csillag, Nappaljáró Patkány, Paj Seng

Földi Lator Csillag, Dobos Bolha, Si Csien

Földi Kutya Csillag, Rézszőrű Kutya, Tuan Csing-csu

Imigyen olvasta el Titkok Tudója a mennyei írást, s így jegyezte azt le az Isteni Kezű Művész. A 
többiek pedig hallgatván, olvasván, nem győztek betelni vele álmélkodásukban. Szólott pedig ekkor 
Jókorjött Eső, Igazság Védője, az összes vezérekhez:

– Lám, én hitvány, kicsiny jegyző, odafent égi jeles csillag vagyok, s mi valamennyien, fivéreim, 
együvé  rendeltettünk.  Az  ég  akarata  volt  az,  hogy  így  egybetalálkozzunk.  Most  pedig,  hogy 
számunk beteljesedett, hogy mindenki rangja megállapíttatott, foglalja el helyét mindegyikünk, ne 
legyen vetélkedés, szembeszegülés az ég szavával.

–  Ki is merne szembeszállni ég s föld akaratával, kinyilatkoztatott rendünkkel? – kiáltották a 



vezérek.  Igazság  Védője  ekkor  megajándékozta  még  ötven  arannyal  Titkok  Tudóját,  köszönet 
fejében, s az a többi pappal békén eltávozott.

Azt nem is beszélem el,  hogy a papok hogyan tértek haza.  Arról szólok csak,  hogy Igazság 
Védője  ezután  Cselcsillaggal  s  Ármányos  Vezérrel  tanácsot  ült,  s  elhatározták,  hogy a  csarnok 
ormán felállítanak egy táblát, Hűség s Igazság Csarnoka felírással, s új táblát tétetnek a Vasat Törő 
Barátság  Pavilonjára  is,  az  előtt  meg hármas  kapuzatot  emelnek.  A Hűség s  Igazság Csarnoka 
mögött  vadliba-teraszt  emelnek,  a  tetején  egy  nagy  csarnokkal,  keletre-nyugatra  pedig  két-két 
házzal. Ott a csarnokban helyezik majd el Toronyhordozó vezér lelkének tábláját. A keleti házban 
Igazság Védője, Cselcsillag, Kis Herceg s Vitézekkel Versengő foglal helyet majd, határozták el, a 
nyugatiban pedig Jáde Egyszarvú, Felhősárkány, Üstökös Csillag s Árva Tűzcsillag. Az alatta levő 
emeleten bal felől Ármányos Vezért, Háromhegy Urát, Ványadt Védistent, az Isteni Kezű Művészt s 
Vasképű Tudóst helyezik el, a jobb felőli helyiségekben Bűvös Futárt, Pazart, Tollatlan Nyílt, Bűvös 
Doktort,  Bíborszakáll  Bátyót.  A Hűség  s  Igazság  Csarnokában  bal  felől  a  pénz  és  az  élelem 
bevételére  s  kiadására  Kis  Forgószélt,  Égretörő  Sast,  Bűvös  Számvetőt  s  Robbanó  Mennykőt 
helyezik, a jobbik felére Kis Generálist, Ördögherceget, Nyolckarú No-csát s Repülő Szentet.  A 
hegy előtt  elmenő déli  t  első kapujához őrizőknek Kétfejű Kígyót s Kétfarkú Skorpiót tették,  a 
másodikhoz Tarka Barátot és Kóbor Barátot, a harmadikhoz Szépszakáll Mestert s Szárnyas Tigrist. 
A  keleti  kapuhoz  Kilencsárkányos,  Vereshajú  Ördög  került,  a  nyugatihoz  Beteg  Vitéz  s 
Halálmegvető, az északihoz végül Feltartóztathatatlan s Fekete Forgószél. A hat kapun kívül eső 
területen  még  nyolc  erősséget  emeltek,  négy szárazföldi  s  négy vízi  várat.  A déli  várba  tették 
Mennydörgés Tüzét, Gyors Csatát,  Felhőcsapó Aranyszárnyat, Tüzesszemű Oroszlánt; a keletibe 
Nagykardút,  Aranylándzsást,  Hercegi  Gebét,  Csingmuhant,  a  nyugatiba  Párduckoponyát, 
Kétlándzsás  Vezért,  Vízi  Vezért  s  Tűzi  Vezért,  végül  az  északiba  Kétkorbácsost,  Sötétképű 
Fenevadat, Százszorgyőztest s Égszeme Tábornokot. A délkeleti vízi várba Örvények Sárkánya s 
Földönjáró  Évcsillag  került,  a  délnyugatiba  Kutyapofájú  s  Fehér  Hullámtaraj,  az  északkeletibe 
Halálthozó  Démon  s  Barlangbúvó  Sárkány,  az  északnyugatiba  pedig  Eleven  Pokolkirály 
Folyamfordító Tengerikígyóval.  Megkapta posztját  a többi vezér is,  s új  zászlókat,  lobogókat is 
csináltattak.  A hegy  csúcsára  baracksárga  nagy  lobogót  tűztek,  „Betöltjük  az  ég  rendelését” 
felírással. A csarnok elébe két hímzett vörös zászló került; az egyikre azt írták, hogy „Santungi 
Igazság Védője”, a másikra pedig, hogy „Hopeji Jáde Egyszarvú”. A várat magát meg körülrakták 
mindenféle zászlóval. Volt azokon repülő sárkány, repülő tigris, repülő medve, repülő párduc, volt 
ott kéksárkány-zászló, fehértigris-zászló, vörösveréb-zászló, kígyósteknőc-zászló, aranyalabárdos-
zászló, fehérjakfarkas-zászló, kék gyászzászló, fekete mennyezet, bíborbojtos ernyő, fekete lobogó. 
Ezeken, a hadban használt zászlókon, jelvényeken kívül készített Fogdmegmajom mester – mert ő 
csinálta valamennyit – nagy lobogókat a Göncölszekér négy csillagának, az öt világtájnak, a három 
őserőnek,  a  kilenc  világosságnak  az  ábrázolataival,  a  huszonnyolc  csillagzattal,  a  hatvannégy 
kozmikus diagrammal, a kerek ég kilenc palotájával s a nyolc elem jegyével, százhuszonnégy eget 
igéző  zászlót.  Jádekarú  Mester  pedig  kiöntötte  ércből,  ki  is  kovácsolta  a  hadi  pecséteket 
mindenkinek. Mikor aztán mindezzel megvoltak, kiválasztottak egy jeles napot, szerencsés órát, s 
marhát vágtak, lovat öltek áldozatul az ég s a föld istenének, feltették a Hűség s Igazság Csarnoka s 
a Vasat Törő Barátság Pavilonja tábláit, kitűzték a hegy csúcsára a baracksárga lobogót.

Igazság Védője pedig aznap nagy lakomát rendezett, s maga osztotta ki vezérei között a hadi 
pecséteket, jelvényeket, megadván ezzel helyét a hadban mindeniknek, amint következik:

– Fivéreim! – szólott hozzájuk. – Neki rendelt helyét foglalja el mindegyikőtök illendőképpen, 
ne  ellenkezzék,  s  hibát  ne  vétsen,  mert  kárt  szenvedne  vele  a  nagy  igazság.  Ha  pedig  valaki 
szándékos szándékkal ellenkeznék, s nem engedelmeskednék, arra haditörvényt szabunk, s el nem 
nézzük neki. A had felosztása pedig így legyen:

Igazság Védője s Jáde Egyszarvú a liangsani hadak legfőbb vezérei.



Cselcsillag s Felhősárkány a haditanács vezetői, hadi tanácsosuk Ármányos Vezér legyen.

Kis Forgószél s Égretörő Sas kezeli a pénzt és a gabonát; a lovasság élére öt tigristábornokot  
rendelünk: Nagykardút, Párduckoponyát, Mennydörgés Tüzét, Kétkorbácsost s Kétlándzsás Vezért. 
Nyolc  vezér  vezeti  a  gyors  lovasságot  s  a  rohamcsapatokat,  mégpedig  Kis  Generális, 
Aranylándzsás,  Sötétképű  Fenevad,  Gyors  Csata,  Tollatlan  Nyíl,  Szépszakáll  Mester,  Kilenc-
sárkányos s Feltartóztathatatlan, a könnyűlovasság s a felderítők vezetésére az alábbi tizenhat vezért 
tesszük:  Háromhegy  Ura,  Ványadt  Védisten,  Hercegi  Gebe,  Csingmuhan,  Százszorgyőztes, 
Égszeme  Tábornok,  Vízi  Vezér,  Tűzi  Vezér,  Felhőcsapó  Aranyszárny,  Tüzesszemű  Oroszlán, 
Selymesszőrű Tigris, Vasfurulyás Halhatatlan, Szakadék Tigrise, Fehértarka Kígyó, Bundás Párduc, 
Kis Zsarnok.

A gyalogokat  vezeti  Tarka  Barát,  Kóbor  Barát,  Vereshajú  Ördög,  Szárnyas  Tigris,  Fekete 
Forgószél, Pazar, Beteg Vitéz, Halálmegvető, Kétfejű Kígyó s Kétfarkú Skorpió, tízen. Alvezéreik 
tizenheten, Ördögherceg, Halálisten, Nyolckarú No-csa, Repülő Szent, Veszett Tigris, Aranyszemű 
Párduc,  Kis Feltartóztathatatlan,  Tigrisverő Vezér,  Fehérképű Ifiúr,  Felhők Villáma,  Égbemászó, 
Erdei  Sárkány,  Egyszarvú  Sárkány,  Tarkanyakú  Tigris,  Megnyilazott  Tigris,  Ágrólszakadt  s  a 
Tábornok lesznek.

A négy vízi várba rendeljük a következő nyolc vezért:

Örvények  Sárkányát,  Kutyapofájút,  Fehér  Hullámtarajt,  Földönjáró  Évcsillagot,  Halálthozó 
Démont, Eleven Pokolkirályt, Barlangbúvó Sárkányt s Folyamfordító Tengerikígyót.

A  négy  fogadóba  hírek  szerzőjének,  vitézek  toborzójának  tesszük  a  keleti  fogadóba  Kis 
Védistent  s  Anyatigrist,  a  nyugatiba  Kertészlegényt  Ördögök  Anyjával,  a  délibe  Szárazföldi 
Krokodilust Ördögpofával s az északiba Nyakazóbírót Sebesvillámmal. Az összes hírszerzők vezére 
pedig Bűvös Futár.

A seregben a titkos hadihírek jelentését négy vezér végzi:  Vastorkú, Dobos Bolha,  Rézszőrű 
Kutya,  Nappaljáró  Patkány.  A lovas  testőrség  vezetője  a  derékhadnál  Kis  Herceg  s  Vitézekkel 
Versengő,  a  gyalogtestőröké  üstökös  Csillag  s  Árva  Tűzcsillag,  a  sereg  hóhérai  Vaskarú  s 
Egyszálvirág,  mindhárom  seregrészben  pedig  a  lovas  rendtartók  vezérei  Kurtalábú  Tigris  és 
Óriáshölgy. Ezeken kívül pedig tizenhat vezér rendeltetik külön-külön míves szolgálatra: az Isteni 
Kezű Művész gondja lesz az okmányok, iratok kiállítása a sereg egybehívására; Vasképű Tudós 
szabja  meg  a  jutalmakat  s  büntetéseket,  hadi  törvény szerint;  Bűvös  Számvető  lesz  a  seregek 
számtartója; a hadihajók s csónakok építésével Jáde Zászlórúd foglalkozzék; a hadi pecsétekkel, 
vezéri jelvényekkel Jádekarú Mester; a zászlókkal, lobogókkal, ruházat szabásával Fogdmegmajom, 
az állatok gyógyításával Bíborszakáll Bátyó, a betegségek kúrálásával Bűvös Doktor; a fegyverek, 
páncélok  készítésére  Aranypénzes  Leopárd  ügyel,  az  ágyúk,  gránátok,  tűziszerek  gyártására 
Robbanó Mennykő; a házak, lakások építése Feketeszemű Tigrisre bízatik, a marhák, lovak, juhok, 
disznók mészárolása Böllérbicskás Ördögre, a lakomák rendezése Vaslegyezős tiszte leszen, a bor 
és ecet gyártása Mosolygó Tigrisé; Liangsan várának erődítéseit Kilencfarkú Teknőc építi, végül 
pedig a fővezér zászlótartója Rontószellem lesz.

Így  végeztetett  ez  a  Kinyilatkoztatott  Békesség,  Hszüanho  második  évének  negyedik 
hónapjában, egy szerencsés napon Liangsanban, tudomásul az egybegyülekezett hadaknak.

Kiadta parancsait Igazság Védője, kiosztotta posztját mindenik vezérnek, átvette mindegyik a 
vezéri jelvényét. Véget érvén a lakoma, igen lerészegedtek a vezérek valamennyien, s szétszéledt 
mindegyik a maga helyére. Azok pedig, kik még nem kapták meg helyüket, a Vadliba-terasznál 
helyezkedtek el, várván a parancsot. S van egy írás, mely elmondja Liangsan várának vitézeinek 
jelességét. Így szól:



Egy földben egyesült mind a nyolc világtáj, egy család lett itt minden nemzetség. Ég és föld 
mutatja  itt  meg  csillagai  erejét,  vitézsége,  tudása  szépségét  egyesíti  itt  az  emberi  világ.  Ezer 
mérföldekről  találkoztak  itt  össze  egy  reggel,  vagy  egy  este,  hogy  aztán  halálukig  együtt 
maradjanak egész szívükkel. Külsejük, beszédjük déli, északi, keleti, nyugati, bizony mind eltérő, 
de szívük bátorsága, lelküknek hűsége nem különbözik. Akadnak is köztük császár unokái, istenek 
fiai, gazdag családok sarja, vitéz tábornok és egyszerű kis jegyző, három felekezet, a kilenc tanítás, 
vadászok,  halászok,  mészáros  és  hóhér,  de  mind  testvérének  nevezgeti  egymást,  nem  tesz 
különbséget nemes s közember közt. S noha vannak köztük egy anyától lettek, férjek-feleségek, 
nagybácsi öccsével, úr a szolgájával, harcba együtt mennek, bosszút együtt állnak, együtt vigadnak 
és együtt lakomáznak, nem kérdi egyik sem, melyik a rokona, melyik az idegen. S ha az egyik 
eszes, a másik együgyű, falusi tuskó vagy csiszolt világfi, akár kötözködő vagy könnyen társuló, 
egy forgatja nyelvét, ecsetjét a másik, karddal küzd az egyik, másika lándzsával, lovon megy, vagy 
gyalog,  tolvaj-e  vagy  csaló  –  maga  helyét  köztük  mind-mind  megtalálja  képessége  szerint. 
Gyűlöletes  náluk  a  hamis  tudomány,  mit  se  kezdenek  ők  üres  művészettel,  kellemetességgel, 
előkelőséggel;  nem  bosszantja  őket  bamba  nagyfejűség,  hanem  örülnek,  hogy  megölték  már 
egyszer aljas Fehérgúnyást, kiirtván magukból bús zsugoriságát. Száznyolc vitéz él ott négy-ötszáz 
mérföldön,  s  hallatszott  hírük  a  folyók,  tavak  közén,  akár  a  harangszó  régi  torony  ormán, 
messzehangzón terjedt. S tudjuk már, hogy a csillagok nemzetsége ők, s egymáshoz tartoznak, akár 
az  olvasó  szemei.  Toronyhordozó félt  még  a  vakmerőségtől,  hogy magát  megtegye  hercegnek, 
nagyúrnak; megtért már a mennybe, korán elvált tőlük. Szung Csiang azonban bátran felvállalta az 
igazság védelmét, ő lett a vár ura. Mit szóljunk most arról, hogyan mozdultak szaván a hegyek, az 
erdők: azon igyekezett, egyre fáradozott, hogy mint igaz vezér, császárát segítse.

Elhangzott a parancs Liangsanban, a Hűség s Igazság Csarnokában, elfoglalta helyét mindenki. 
Igazság Védője pedig kiválasztott megint egy jeles napot, szerencsés órát, akkor füstölőt égetvén, a 
dobokat megveretvén, újra felhívta seregét a csarnokba, s így szólott hozzájuk:

– Más idők járnak már, mint ami hajdan volt! Szavam van hozzátok: most, hogy együtt vagyunk 
égi  s  földi  csillagok,  tegyünk  immár  esküt  a  felséges  égnek,  hogy  szívvel-lélekkel  egymást 
támogatjuk  életre-halálra,  bajban,  búbánatban  megsegítjük  egymást,  együtt  védelmezzük 
országunkat, népünket.

Megörültek ennek az összes vezérek, s füstölőket fogva, kezükben meggyújtva, sorra letérdeltek 
a csarnok kövére. Igazság Védője pedig mondta nekik, előttük az esküt:

–  Én, Szung Csiang, kis falusi jegyző, tudatlan, tanulatlan, az ég s föld erejével, a nap s hold 
sugarával  gyűjtöttem  itt  egybe  fivéreimet  Liangsanban,  kötöttem  velük  vitézi  szövetséget  e 
mocsarak között. Száznyolcan vagyunk már az égi szent számok s az emberi akarat szerint. Ettől 
fogva pedig, ha akármelyikőnk szívében gonoszság maradna, ha útját szegné bárki közülünk a nagy 
igazságnak, kérjük tízezerszer, hogy irtsa ki azt közülünk az ég s a föld, pusztítsa el isten és ember,  
ne költözhessék újra emberi testbe tízezer nemzedéken át,  százmillió évig,  örök világkorszakok 
során. Az a szándékunk csupán, hogy megtartsuk szívünkben mindannyian az igazságot s a hűséget, 
együtt  jeleskedvén országunk javára,  betöltvén  az  ég  rendelését,  megoltalmazván határainkat,  s 
békét hozva a népre. Vizsgáld meg szándékunk, isteni ég, s mutasd meg tündöklő akaratod.

Az esküt végezvén, egy szóval kívánták az összes vezérek, hogy így maradjanak életről életre, 
jövő életükben is találkozzanak, egymástól már soha el se váljanak. Az eskü jeléül pedig szájukat 
megkenték az áldozat vérével, majd nagyot vigadtak, míg lerészegedtek.

Lám, kedves hallgatóim, ez volt, amit hallottatok, a liangsani vitézek nagy szövetsége. Vers is van 
róla bizonyságul:

Kitört a földüregből fényes sugár nyalábja,



A csillagok leszálltak az emberi világba.
Nevüket hogyha hallják, vitézek ina dermed,
A hősök vére meghűl hírüknek egy szavára.
Mocsár földjére mentek; igazság volt vezérük,
Liangsan várta őket, hogy bosszújuk megállják.
Csarnok előtt az írás, mennyei szent jegyekkel,
Arra adatott néktek, hogy lássátok csodáját.



A HETVENEGYEDIK-SZÁZTIZENKILENCEDIK FEJEZET

amelyben a liangsani hősök a császár
hűségére térnek,

a haza ellenségei pedig tőlük sorra vereséget
szenvednek

Ott tartottunk, hogy a liangsani vitézek teljes számban egybe gyülekezvén, a nyár heve múltával 
nagy lakomát rendezett Jókorjött Eső, az őszirózsák nyílását ünnepelvén. Vigadott az egész had, a 
fővezér bortól ihletetten dalt is szerzett ott azon hevenyében, s megkérte Vastorkút, énekelné is el 
nyomban  a  többi  vezéreknek.  Szólt  a  dal  pedig  a  liangsani  testvérek  szövetségéről,  a  virágok 
pompájáról,  de  leginkább  Szung  Csiang  szívének  vágyáról,  a  császár  előtt  való  tisztes 
meghódolásról. Nem tetszett ez azonban Kóbor Barátnak, Fekete Forgószél meg éktelen haragjában 
már  törni-zúzni  kezdett.  Megharagudott  erre  Jókorjött  Eső,  s  börtönbe  vetette  a  garázdálkodót, 
nyakazással fenyegetvén. Másnapra azonban, a többi vezérek kérésére ki is bocsátotta.

Eljött  aztán  az  év  vége,  lampionárusok  érkeztek  Liangsan  alá.  Kitűnvén,  hogy a  fővárosba 
igyekeznek az újév ünnepére, kedve támadt Jókorjött Esőnek, hogy elmenne már ő maga is egyszer 
a császár városába megszemlélni a csudás látványosságokat. El is indult egy nap kis Forgószéllel 
együtt  álruhában,  minekutána  eltüntette  orcájáról  Bűvös  Doktor  a  fegyencbélyeget  szereivel. 
Követte  őket  védelmükre  Kilencsárkányos  és  Feltartóztathatatlan,  Tarka  Barát  és  Kóbor  Barát, 
Szépszakáll Mester és Vereshajú Ördög, s Fekete Forgószél, ki el nem maradhatott, Pazarral együtt. 
Bűvös Futár is ment velük hírvivőnek.

Odaérkezvén  a  Hosszú  Élet  Kapuja  előtt  szálltak  meg  egy fogadóban  a  városon  kívül,  úgy 
várták,  hogy  a  lampionok  ünnepének  előestéjén  majd,  a  nagy  kavargásban,  sokadalomban 
észrevétlen bejuthassanak a  városba.  Nem volt  ínyére azonban a várakozás  Kis Forgószélnek s 
Pazarnak: titkon belopóztak a városba, s ott vakmerő csínyt műveltek. Leitattak egy udvari tisztet, 
aztán Kis Forgószél ruhát cserélt vele, s belopózott a császári palotába. Odabent pedig, a császári  
könyvtárban egy szélfogó ellenzőn meglelvén a császár saját keze írásával Szung Csiangnak nevét – 
Vang Csing, Tien Hu, Fang Lá volt a többi három kitörölte azt onnét.

Az ünnep estéjén aztán bement a városba Jókorjött Eső is Kis Forgószéllel és Bűvös Futárral. 
Össze akart ismerkedni a vezér Li Si-sivel,  a híres énekeslánnyal,  aki szeretője volt magának a 
császárnak, hogy az ő révén eléállhasson kérésével, a tisztes meghódolással. Alig itták meg azonban 
az első csésze teát Li Si-si házában, mikor jelentették, hogy közeleg a császár, s kitessékelték őket. 
Mentek  másnap  megint,  de  most  már  el  kellett  hogy  vigyék  Fekete  Forgószélt  is,  mert  igen 
méltatlankodott mellőzése miatt.  Megjött a császár ismét váratlanul, de ezúttal elrejtőzött Szung 
Csiang, s már előlépett volna, hogy hódoljon neki, amikor Li Kuj, megbosszankodván, hogy őt a 
kapuban hagyták, belekötött a jövőmenőkbe, s verekedést kezdett. A csetepatéból városszerte nagy 
felfordulás támadt, Jókorjött Eső s társai alig tudtak kijutni a városkapun. Ott szerencsére várta már 
őket Cselcsillag erős hadakkal.  Vártak egy ideig,  de Fekete Forgószél csak nem került  elő,  így 
hazaindultak, hátrahagyván Pazart, hogy kerítse elő az eltűntet.

Előkerült nagy nehezen Fekete Forgószél, elindultak ők is Pazarral ketten hazafelé. Útjuk közben 
kalandjuk  is  támadt:  egyik  szállásukon  Li  Kujt  ördögűző  papnak  nézték,  s  kérték,  űzné  ki  az 
ördögöt a család lányából. Hozzáfogott a fekete óriás, de kitűnvén, hogy nem ördög látogatja a 
leányt, hanem a szeretője, megölte mindkettőjüket. Azután, már Liangsan közelében, egy idős pár 
udvarházában szálltak meg, kik elrabolt lányukat siratták. Kérdezte is Fekete Forgószél, hogyan 
történt a baj, s elmondotta erre öreg Liu, a házigazdájuk, hogy Szung Csiang volt a lányuk elrablója  
– legalábbis annak mondta magát.



Hitelt  adott  ennek  Fekete  Forgószél  együgyűségében,  s  hazaérvén  első  dolga  volt,  hogy 
kidöntötte  felháborodásában  a  „Betöltjük  az  ég  rendelését”  zászlaját,  miszlikbe  vagdalta,  majd 
Jókorjött Esőt keményen szidalmazta. Nem ismerte el azonban a vádat a fővezér, meg kellett hogy 
egyezzenek, hogy felkeresik együtt öreg Liut, s amelyiküknek igaza lesz, a másiknak fejét veheti. 
Kiderült azonban Jókorjött Eső ártatlansága, kérte is bocsánatát Fekete Forgószél, de Szung Csiang 
keményen ráparancsolt, hogy most már kerítse elő a lányt s elrablóját. Mit volt mit tenni, elindult 
Pazarral Fekete Forgószél, s nagy küzdelemben véghezvitték a parancsot.

Hírét vették aztán a liangsaniak a harmadik hó végén, hogy ünnep lesz Tajancsouban, s ottanra 
Zsen Jüan, a félelmes bajvívó viadalra hívta ki a birodalom birkózóit. Elhatározta Pazar, hogy kiáll 
vele;  házalónak öltözött,  s el is indult.  Megint nem állhatta meg persze Fekete Forgószél, hogy 
utána ne szökjék, és vele ne tartson.

Nem mert Zsen Jüannal kiállni, csak Pazar, kit mindenki szánt s sajnált, gyenge legénykének 
nézvén,  ő  azonban  földhöz  teremtette  rettentő  ellenfelét.  A nem  várt  győzelemre  Zsen  Jüan 
tanítványai, hogy mentsék a menthetőt, el akarták ragadni a közszemlére tett kitűzött jutalmakat, de 
ők meg a felbőszült Li Kujjal találták maguk szemközt. Nagy s általános verekedés támadt, Pazar s 
Fekete Forgószél végül egy ház tetejére menekültek, cserepekkel hajigálván támadóikat. Végül is a 
Cselcsillag bölcsességéből utánuk küldött felmentő sereg szabadította ki őket.

Fekete Forgószél azonban a harc elültével megint csak eltűnt; elkóborolt egy közeli városba, 
Soucsanghszienbe,  ott  berontott  a  mandarin  hivatalába,  magára  öltötte  a  hivatali  ruhákat,  s 
kényszerítette a fogdmegeket, hogy törvénykezést játsszanak: kinevezte az egyiküket panaszosnak, 
akit megvertek, egy másik lett a vádlott – de a panaszost ítélte el gyávaságáért. Feltartóztathatatlan, 
kit utána küldtek, végül egy iskolában találta meg, ahol iskolamestert akart játszani a gyerekekkel.

Nagy volt a tajancsoui felfordulás, eljutott híre a fővárosba is. Hajlani kezdett már arra a császár, 
hogy tisztes meghódolást ajánlván a liangsaniaknak, harcba hívja őket a határokat háborgató kitajok 
ellen. Meg is bízta Csen Cung-san mandarint, menne el követségbe. A mandarin mellé azonban oda 
erőltette Caj Csing kancellár s Kao marsall is a maga emberét, ezek pedig mindent elkövettek, hogy 
a megbékélést  meghiúsítsák.  Cicsou mandarinja,  Csang Su-je,  akinél  a  követség  megszállt  útja 
végén, hiába intette volna őket mérsékletre, nem hallgattak rá, s mikor négy liangsani vezér elébük 
jött illendőn fogadásukra, mindjárt beléjük is kötöttek azzal, hogy miért nem maga Szung Csiang 
jött a császár követének a fogadására. Mikor pedig Eleven Pokolkirály hajósaival átszállította őket a 
vízen, a hajósokat kezdték ütlegelni, mert énekelni merészeltek. Nem is tűrték ezt a liangsaniak, 
kiugráltak a hajóból, s lyukat ütöttek a fenekén, úgyhogy egy másik bárkának kellett a követséget a 
vízből kimenteni. Felolvasták aztán a császár levelét a követek a Hűség s Igazság Csarnokában, de 
oly fennhéjázó s  fenyegető volt  az,  hogy Fekete Forgószél  nagy haragjában elragadta tőlük,  és 
összeszaggatta. Bort is küldött a császár a liangsaniaknak ajándékba, azt azonban elcserélte Eleven 
Pokolkirály haragjában  a  hajó  elsüllyesztése  alatt,  úgyhogy a  „császári  ajándék”  parasztbornak 
bizonyult. Csak Szung Csiang tudta megmenteni a követséget az általános felháborodástól.

Nagy haragjában Tung Kuan marsallt küldte ezután az udvar Liangsan ellen, százezer emberrel. 
Csang Su-je mandarin hiába figyelmeztette, hogy azért ne fitymálja le a liangsani vitézek erejét. 
Igaza is lett Csang Su-jenek: nem bírtak a császári hadak a liangsani sereg kilenc csillagházas, nyolc 
jósjeles  csatarendjével,  egyik vezérüket  Mennydörgés  Tüze párharcban megölte,  Kétlándzsás  és 
Gyors Csata bekerítő  támadását  azonban már visszarendelte Cselcsillag,  nem szánván ily gyors 
véget Tung Kuan hadának. Három nap múltával újra támadt Tung Kuan, de a vízparton serege csak 
egy halászra  lelt;  Fehér  Hullámtaraj  volt  az,  aki  sásgubája  alatt  páncélt  viselve  csak  nevette  a 
rázúduló nyílzáport,  a nekitámadókat pedig a vízbe hányta.  A hegyek közt csalogatták ezután a 
liangsaniak Tung Kuan seregét hol erre,  hol arra,  majd végül körülfogták őket.  Tung Kuan pár 
emberével kitört a gyűrűből, és eljutott Cicsou vidékéig, de hátvédül hagyott tisztjét elfogták, két 
másikat megöltek, úgyhogy Tung Kuan egyetlen emberével jutott el csak a fővárosba.



A foglyot, Feng Mejt szabadon bocsátotta Jókorjött Eső azzal a kéréssel, jelentené az udvarnak: 
nem  lázadók  a  liangsani  vitézek,  elnyomás  kényszerítette  őket  ellenállásra.  Cselcsillag  pedig 
elküldte a fővárosba Bűvös Futárt és Vereshajú Ördögöt, tudnák ki a császári udvar terveit.

Most már maga Kao marsall vezette a császári sereget a liangsaniak ellen, gyalog hadai mellett 
tizenötezernyi  hajósnéppel.  A hajóhadat  azonban  körülfogták  és  elpusztították  a  liangsaniak,  a 
gyalog hadaknak elveszett a fele, az egyik vezér, Tang Si-hsziung meg fogságba esett, úgyhogy Kao 
marsallnak vissza kellett vonulnia Cicsouba. Nagy szorultságában egy tisztje javaslatára kérte az 
udvartól,  küldenék  el  hozzá  Ven  Huan-csangot,  mert  az  megbirkóznék  Cselcsillag  hadi 
tudományával. Jókorjött Eső azonban már Cicsout támadta, s a harcban Kétkorbácsos, elkeseredett 
kézitusa után elfogta Kao másik vezérét is, Han Cun-paót. Szung Csiang azonban őt is, Tang Si-
hsziungot is csakhamar szabadon bocsátotta, jámbor szándéka kinyilvánítására. Megindulván ezen 
Han  Cun-pao  ajánlotta  a  császárnak  újfent  a  tisztes  meghódoltatást,  mihelyt  visszaérkezett  a 
fővárosba.

Kao marsall ezután a környék ladikjaiból, bárkáiból szervezett hajóhadat, de Felhősárkány vihart 
támasztott ellenük, Vereshajú Ördög pedig felgyújtotta őket. Megjött ezenközben Ven Huancsang s 
vele a császár újabb levele, tisztes meghódolást ígérvén. Kigondolta a marsall ekkor, egy cicsoui 
hivatalnok gonosz sugallatára, hogy a császári levél ármányos módra való olvasásával kivétessék 
Szung Csiang a kegyelem alól: gondolta a marsall, hogy így el is fogathatja, s majd a vezér nélkül  
maradt sereg már meghódol. Ellene szólt ugyan ennek Ven Huan-csang, de Kao kitartott gonosz 
csele  mellett.  Jöttek  is  a  liangsani  vezérek  Cicsou  falai  alá,  hogy hallják  a  kegyelmet  hirdető 
császári levelet, Cselcsillag azonban menten kihallotta a gonosz tőrvetést a követ hangjából, s Kis 
Generális  halálos  nyila  végzett  a  levél  felolvasójával.  Kao  marsall  ekkor  lesben  álló  hadaival 
rárontott a liangsaniakra, de várta már ezt Jókorjött Eső is, lest vetett a támadóknak.

Vízi  harccal  próbálkozott  megint  csak  a  marsall:  hajóépítő  mestere,  Je  Csun  lapátkerekes 
bárkák-at  épített,  melyek  meghajtói  védve  voltak  az  ellenség  nyilaitól.  Hiába  gyújtották  fel  a 
liangsani vitézek, álruhában odalopózva, a hajóépítő műhelyeket, csakhamar elkészült háromszáz 
nagy bárka, s nagy zeneszóval, vidámsággal támadásra indult a marsall. A liangsani vízi vezérek 
fürge kis ladikjaikon rohammal vették be az ormótlan nagy hajókat, miután a víz alatt búváraik 
léket vágtak beléjük. Foglyul esett Kao marsall egész hadával.

A Hűség s Igazság Csarnokába vezettette Szung Csiang a marsallt s kíséretét,  fogadván őket 
nagy reverenciával, három napra szóló lakomát is rendezett a tiszteletükre. A lakomán a marsallnak 
a végén még birkózni is támadt kedve de Pazar őt könnyedén földhöz teremtette. A negyedik nap 
pedig elindult a marsall vissza a fővárosba ígéretet téve, hogy most már ő is mindent megtesz a 
békekötésért. Vitte magával Isteni Kezű Művészt és Vastorkút is, hogy azok maguk számolhassanak 
be a császár színe előtt Liangsan várának dolgairól, Ven Huan-csang pedig ott maradt kezesnek. 
Elküldte azért titkon Szung Csiang a fővárosba Pazart és Bűvös Futárt is, hogy mozdítanának ők is 
valahogy  a  megbékélés  dolgán.  Pazarnak  szép  külsejével,  megnyerő  viselkedésével  sikerült 
megbarátkoznia Li Si-sivel elannyira, hogy bemutatta őt a császárnak. A felséges úr kegyét pedig 
szép éneklésével nyerte meg, s megírta neki menten a kegyelmi levelét.  Nagyon megdöbbent a 
császár közben, amikor hallotta az eddigi „megbékéltetések” igaz történetét, mivel Tung Kuan s 
Kao Csiu mást mondtak ám neki.

Üzenetet is hozott Pazar Ven Huan-csantól Szu marsallnak, hogy ajánlaná be ő is a császárnak a 
megbékélés dolgát. Azután meg Isteni Kezű Művészt s Vastorkút kellett kiszabadítania, mert Kao 
marsallnak  persze  esze  ágában  sem volt,  hogy a  császár  színe  elé  bocsássa  őket,  hanem házi 
fogságban voltak.

Keményen  felelősségre  vonta  ezután  a  császár  Tung  Kuant  s  Kao  Csiut,  hogy  gonosz 
önfejűségükkel útját állották a megbékéltetésnek, s felhívta mandarinjait, melyikük lenne hajlandó 



elvinni kegyelmet hirdető levelét  Jókorjött  Esőnek. Szu marsall  indult  el  az útra.  Fogadták is a 
liangsaniak  őt  nagy tisztelettel,  zeneszóval  várván  már  mérföldekkel  a  vár  előtt.  Megérkezvén 
kihirdette Szu marsall a Hűség s Igazság Csarnokában a császári kegyelmet, kiosztván a vezérek 
közt a felséges úr ajándékait: egy-egy flaska császári bort mindegyiküknek, aztán arany jelvényt s 
veres brokátot a harminchat nagyobb, ezüst jelvényt s zöld brokátot a hetvenkét kisebb vezérnek. 
Ajándékokkal viszonozta ezt Jókorjött Eső is s több napos vendégeskedéssel, majd pedig elindult 
Szu marsall vissza az udvarba Ven Huan-csanggal együtt

Kihirdettette ekkor a várban Szung Csiang, hogy ő s a vezérek a császár hűségére térnek, a többi  
legénységnek  pedig  szabadságot  ad,  velük  tartanak-e.  Négy-ötezren  a  betyárok  közül  búcsút 
mondtak Liangsannak, ezeket gazdag ajándékokkal bocsátotta el. A megmaradt vagyon egy részét 
szétosztotta a többi legénység közt, más részét félretette a császár részére, harmadik részét azonban 
a környék népének tíznapos vásárban elárusította. Letelvén a tíz nap, elindult a liangsani sereg a 
fővárosba, családjaikat hátrahagyván a várban.

A falakon  kívül  ütött  tábort  Szung  Csiang  hada.  Megérkezvén  a  fővároshoz,  Szu  marsall 
jelentette is jöttük a császárnak. A városfalról szemlélte a császár a sereget teljes harci díszben, 
aztán  selyemruhákat  adatott  nekik,  s  abban  fogadta  a  vezéreket  a  császári  palotában.  Annyira 
megtetszett  a  császárnak  a  liangsani  had,  hogy  nyomban  rangra  is  emelte  volna  őket.  
Közbeavatkozott  azonban  a  titkos  haditanács  mondván,  hogy  mivel  érdemeket  a  császár 
szolgálatában még nem szereztek, hivatalt nem nyerhetnek. Javallotta ellenben, hogy térjenek vissza 
posztjukra a hajdani császári tisztek, a többiek pedig osztassanak szét öt seregbe, a birodalom öt 
táját őrizendő.

Igen  elkeseredtek  a  liangsani  vezérek  ennek  hallatára.  Már  hajlottak  volna  arra,  hogy 
visszatérnek Liangsanba, s folytatják régi életüket. Hírét vette a titkos haditanács ennek, s Tung 
Kuan azt  javallotta,  csalnák be a  városba a  vezéreket,  s  öldösnék le  őket.  Szu marsall  szállott 
szembe e kegyetlen árulással, emlékeztetvén a császárt,  hogy a kitajok elleni harcra hívta volna 
őket. El is fogadta ezt a császár.  Hazatért  ezután Szung Csiang Liangsanba, onnét a családokat 
útnak  indította  szülőföldjükre,  régi  otthonukba,  Liangsan  várát  lerontatta,  úgy  tért  vissza  a 
fővárosba, hogy Jáde Egyszarvú seregével együtt a kitajok ellen induljon.

Még az út elején azonban lázadozni kezdett a legénység, mert úgy találták, hogy elsikkasztottak 
a császár hivatalnokai jócskán a hadi porcióból. Szóváltás lett, összetűzés, majd pedig megölték az 
egyik bűnös hivatalnokot. Jókorjött Eső azonban ezt meg nem engedhette: tudván, hogy udvarbéli 
ellenségei ezzel csak ellene bujtogatnának, meghagyta a gyilkosnak, kinek neve nem volt ismeretes, 
hogy végezzen magával, a fejét azután közszemlére tétette.

Mijünhsziennél  csaptak  össze  a  liangsaniak  először  a  kitajokkal.  Tollatlan  Nyílé  lett  az  első 
érdem, megölte kövével Aricsit, az ellenség vezérét, Tancsou városa falairól pedig elűzte félelmes 
lövedékeivel  annak  parancsnokát,  Tung  Hszient,  ki  éppen  a  támadókat  kémlelte  volna.  Csellel 
vették  be  végül  a  várost,  gabonás  hajókat  indítván  el  a  városon keresztülhaladó folyón;  mikor 
azonban a körülzárt kitajok nagy éhségükben kitörve elragadták a hajókat, s megnyitották a vízi 
kaput, hogy az értékes zsákmányt a városba vigyék, elrejtőzött harcosok törtek elő a hajókról, és 
levágták a város őrségét. Másodmagával menekült csak meg Tung Hszien.

Hadakat küldött a császár a győzelem hírére az elfoglalt városok megszállására, Szung Csiang 
meg vonult tovább Kicsou ostromára. Maga a kitaj császár egyik öccse, Je-lü Tö-csung védte ezt a 
várost.  Az  előcsatározásokban  nyilat  kapott  a  nyakába  Tollatlan  Nyíl,  vissza  kellett  vigyék 
Tancsouba Bűvös Doktor keze alá. Jáde Egyszarvú seregét még körül is zárták a kitaj hadak, csak 
Kétkorbácsos támadása szórta szét őket.

Kicsout végül Halálmegvető s Dobos Bolha segítségével vették be. Idevalósiak voltak, s az egyik 



támadás után visszavert kitaj seregek közé keveredve belopóztak a városba. Ott aztán gyújtogatni 
kezdtek. Nagy rémület támadt a kitaj  seregben, nem tudták feltartóztatni Szung Csiang hadának 
rohamát. Je-lü Tö-csung sem tehetett mást, elmenekült a hozzámenekült Tung Hsziennel együtt. 
Meg sem álltak Jencsingig, a kitaj  fővárosig,  s Je-lü Tö-csung könnyek között jelentette városa 
elestét bátyjának, a kitaj császárnak.

Nagy tanácstalanságban volt a kitaj császár, hogyan bírjon meg Szung Csiang serege félelmes 
erejével. Egyik minisztere, Ou-jang jutott arra a gondolatra, hogy ha magas rangokkal kínálnák meg 
Jókorjött Esőt s társait, tán a maguk oldalára hajlíthatnák őket, merthogy ezt a kínai császártól meg 
nem kapták. El is indult a miniszter Jókorjött Esőhöz, hogy a kitaj hadak fővezérségét ígérje neki a 
császár szavával.

Sejtette  már  Jókorjött  Eső,  mi  ügyben  jön  hozzá  a  kitajok  követe.  Meg  is  tanácskozta 
Cselcsillaggal előre, hogy fordítja vissza ezen lépésüket. Fogadta Ou-jangot nagy nyájassággal, de 
azt mondta neki, hogy időbe telik, míg megnyerheti vezérei szívét. A harc azonban abbamaradt.

A  békesség  idején  elment  Szung  Csiang  Felhősárkánnyal  együtt  tiszteletét  tenni  annak 
mesterénél, Lonál, a szent embernél. Nagy nyájassággal fogadta őket a szent ember, jósigét is adott 
nekik  jövendő  sorsukról.  Aztán  megígértette  Jókorjött  Esővel,  hogy  hazabocsátja  hozzá 
Felhősárkányt a hadakozás befejeztével, mert utódának teszi.

Visszatértek ezután a hadak színterére,  s meglátogatta megint Ou-jang Szung Csiangot. Tette 
magát ekkor Szung Csiang, hogy átállna ő a kitajok hűségére – de csak egymagában, mert hogy 
társai nem hajlottak szavára. El is indultak együtt éjjel a kitajok táborába. Útközben azonban megint 
tette magát Szung Csiang, hogy visszaemlékeznék: Cselcsillag vele tartana, s kérte a kitaj vezéreket, 
engednék át  Cselcsillagot  a  keményen őrzött  Jicsin szoroson, ha őutána igyekeznék.  Ő aztán a 
kitajokkal  továbbmenvén,  Pacsouban  szállott  meg.  Az  utánajövő Cselcsillag  s  kísérete  leölte  a 
szoros  őrségét  úgy,  hogy  a  liangsani  sereg,  Jáde  Egyszarvú  vezetése  alatt  háborítatlanul 
nyomulhatott  előre.  Mikor  pedig  Pacsou alá  ért  a  had,  ott  Jókorjött  Eső s  emberei  végeztek  a 
felvonóhíd őrségével, elesett így ez a város is. Hazabocsátotta ezután Szung Csiang szokása szerint 
az elfogott kitaj vezéreket, de azzal, hogy kínai földre többé nem teszik lábukat.

Majdhogy  leüttette  a  kitaj  császár  Ou-jang  fejét  terve  kudarcáért.  Fővezére,  Vu-jen  Kuang 
avatkozott közbe ráeszméltetvén a császárt, hogy ez csak mulatságára szolgálna Jókorjött Esőnek 
megint.  Az  egyik  vezér,  Ho Csung-pao  állott  elő  ekkor  egy győzelmet  ígérő  haditervvel.  Úgy 
gondolta,  hogy folytonosan  visszavonulva  Jucsounál  becsalja  a  liangsani  hadat  a  Sötét  Kövek 
Szorosába, s mert csak egy kijárata volt a szorosnak, azt majd elrekeszti.  Így is lett: hiába óvta 
Cselcsillag s Ármányos vezér a fővezéreket, Jáde Egyszarvú serege foglyul esett a szorosban, s Ho 
Csung-pao fényes délben sötétséget bocsátott rájuk bűvös mesterséggel.

Kétfejű  Kígyót  s  Kétfarkú  Skorpiót  küldötte  Jókorjött  Eső  az  elveszett  sereg  felkutatására. 
Közben azonban azok is keresték már a menekülés útját: Nappaljáró Patkány megmászván a szoros 
meredek oldalát, pokrócba csavaródzva lehengeredett a túloldalon, így találkozott a két vadásszal. 
Felhősárkány tudománya szétoszlatta a bűvös sötétséget, Jókorjött Eső hadával pedig szétverte a 
kitajokat a völgy bejáratánál. Az újra egyesült liangsani sereg most már könnyen bevette Jucsout.

Magát Vu-jen Kuangot küldte most már ellenük a kitaj  császár.  Előhadát fia,  Vu-jen Jen-sou 
vezette.  Most  azonban  Felhősárkány bocsátott  a  kitaj  seregre  bűvös  sötétséget,  Jen-sout  pedig 
foglyul ejtette Kétkorbácsos.

Jucsou mellett  a  fő  erők első összecsapásában lelőtte  lováról  Kis  Generális  Csiung-jao kitaj 
vezért, majd Kilencsárkányos kardja végzett vele. Egy másik kitaj vezér, Kou Csen-jüan Ványadt 
Védistent vette célba nyilával, de az elhajolván előle nekivágtatott ellenének, s megölte korbácsa 



csapásával.  Erős  volt  azonban  a  kitajok  serege,  vissza  kellett  hogy  vonuljon  Jókorjött  Eső, 
letáborozván egy völgyben Jungcsinghszienben. S megfordult a hadiszerencse: háromszor csaptak 
össze a liangsaniak az ellenséggel, mind a háromszor visszaverték őket. Fogságba is esett Fekete 
Forgószél, még szerencse volt, hogy ki tudták cserélni a kitaj fővezér fiáért. De elesett Vang Ven-pin 
is,  egy császári  vezér,  ki  frissen érkezett  a  fővárosból  ajándékokat  hozván a  császártól,  s  hadi 
érdemeket kívánt volna szerezni.

Búsult, kesergett Jókorjött Eső, hogy ugyan miként győzze le most már erős ellenségét. S ekkor 
álmot látott: elmagyarázta neki álmában a Kilencedik Ég Rejtelmes Hölgye, védő istennője, hogy az 
öt  elem  hadirendjében rejlik  a  kitajok ereje,  de  győzelmet  lehet  venni  rajtuk,  ha  Jókorjött  Eső 
szembeállítja mindenik elemmel a maga ellenségét saját hadi rendjében, azaz a tűzzel a vizet, a 
vízzel a földet, a földdel a fát, a fával a fémet, a fémmel a tüzet.

Megtanította ekkor Jókorjött Eső a bűvös hadi rendet a maga seregének, s több napos gyakorlat 
után  megindította  a  támadást  egy éjjel,  vihart  támasztatva  hozzá  Felhősárkánnyal.  Huszonnégy 
mennydörgős,  tűziszeres  szekér  meggyújtásával  kezdték  rohamukat  a  liangsaniak,  aztán 
nekirontottak az ellenségnek. A rettentő mészárlásban, mely egész éjszaka folyt, Nagykardú kardja 
végzett Vu-jen Kuanggal, s reggelre teljes lett a kitajok veresége.

Békéért könyörgött most már a kitaj császár, de azt felelte neki Jókorjött Eső, hogy ez Szung 
császár  dolga,  s  visszautasította  a  kitajok  megvesztegető  ajándékait  is.  A császári  udvar  lator 
miniszterei  azonban kapva kaptak  rajtuk,  s  nemcsak hogy elfogadták  a  kitajok  ajánlotta  békét, 
hanem belenyugodtak  még abba is,  hogy kínai  föld maradjon az  ellenség kezén,  s  évi  adót  is 
fizessenek neki. Szu marsall hozta meg a császár levelét a kitajoknak erről, Jókorjött Eső érdemét 
azonban nagyon elismerte. Megintette még utoljára Jókorjött Eső a kitajok császárát, ne merje Kína 
határát háborgatni többet, aztán emlékeztetőül kőtáblát állíttatott ott, a kitaj földön, erről.

Megköttetett a béke, elindult a liangsani sereg hazafelé. Tarka Barát útközben engedelmet kért, 
hogy meglátogathassa hajdani főapátját a Vutajsan-hegyi kolostorban. Vele tartott azonban Jókorjött 
Eső is, s majd az egész sereg, a többit Jáde Egyszarvú vezette tovább hazafelé. A Vutajsanon nagy 
lakomával  vendégelte  a  főapátot  s  a  többi  szerzeteseket  Jókorjött  Eső,  fogadták  is  őket  nagy 
nyájassággal,  a  főapát  pedig  jósigéket  mondott  Tarka  Barátnak  s  Jókorjött  Esőnek  tulajdon 
sorsukról. Pár nap után aztán visszatértek a többi sereghez, s csakhamar megérkeztek a fővárosba.

Jelentette a császárnak Szu marsall teljes hűséggel Jókorjött Eső vitézségét, fogadta is a császár a 
vezéreket palotájában gazdag ajándékkal. Rangra akarta már emelni őket, de a lator miniszterek. 
ellenségek lévén a liangsaniakkal, csak húzták, halasztották a dolgot.

Nem bírta a fővárosban közben a békességet Bűvös Futár s Halálmegvető, szabadságot kértek, 
aztán letanyáztak egy kocsmában a főváros mellett. Vidám iddogálás közben összeismerkedtek a 
császár futárával,  ki  éppen a fővárosba tartott  a  riasztó hírrel,  hogy fellázadt északon Tien Hu. 
Megtudván ezt tőlük, Szung Csiang kérte mindjárt a császárt, hadd mehessen a lázadó leverésére. 
Örömmel fogadta ezt a császár, mert katonái különben nem bírtak volna a lázadóval, elindult hát a 
sereg északnak, Sanhsziba.

Vejcsouban  ütött  tábort  legelőször  a  sereg.  Lingcsuan  elfoglalását  tűzték  ki  elsőnek.  Jáde 
Egyszarvú vezette a támadást, s nemcsak hogy egy nap alatt bevette a várost, hanem Lingcsuan 
elfogott parancsnoka, Keng Kung a lázadók hadainak színében bevezette a liangsani hadakat egy 
másik  erős  helyre,  Kaoping  városába,  s  még  aznap  elfoglalták  azt  is.  Kaopingbe  tette  át  már 
hadiszállását Jókorjött Eső, s felvévén seregébe a meghódolt Keng Kungot, indult tovább Kajcsou 
bevételére.

Kajcsou falai azonban erőseknek bizonyultak. Az első támadásnál Kis Generális elkapta kezével 



az ellenség rálőtt nyilát, s ugyanazt visszalőve megölte vele annak lövészét, de a várost nem sikerült 
bevenni. Cselcsillag tanácsára ekkor szakadatlan támadásba kezdtek a liangsaniak, a város egyik 
kapuját  azonban  nem háborgatták.  Ki  is  rontott  egy  nap  a  kapun  az  ostromlottak  hada,  hogy 
egyesüljön a közelgő felmentő sereggel, ez utóbbit azonban Jókorjött Eső tőrbe csalta, a városba 
visszaözönlő  vert  hadak  között  pedig  belopódzott  Halálmegvető  s  Dobos  Bolha.  Tüzeket 
támasztottak  a  városban,  s  a  keletkezett  zűrzavarban Kétfejű Kígyó  s  Kétfarkú Skorpió serege 
bevette a falakat.

Kajcsouban ünnepelte már az új évet Jókorjött Eső nagy lakomával. A lakoma végeztével Fekete 
Forgószél  különös  álmot  látott.  Ismeretlen  hegyek  között  találta  magát  egyszerre,  s  amint  utat 
keresni indult, egy tudósforma emberrel találkozott, aki megmondta neki, hogy a Tiencse hegyek 
közé került.  Biztatta,  hogy járjon csak egyet  kedvére,  s  aztán jöjjön vissza hozzá.  Továbbment 
Fekete Forgószél, s egy udvarházhoz ért. Ott pedig éppen haramiák törtek-zúztak, a gazda lányát 
követelvén maguknak. Megharagudott erre Fekete Forgószél, fogta két csatabárdját, s agyonverte a 
haramiákat,  csak  egy  futott  meg  közülük.  Hálálkodott  az  udvarház  gazdája,  etette-itatta 
köszönetből, majd lányát kínálta neki feleségül. Felháborodott ezen Fekete Forgószél, kirobogott az 
udvarházból. Künt a megmaradt haramiába ütközött. Űzőbe vette, s egyszer csak a császári palota 
előtt találta magát. Kegyesen fogadta őt a császár, ki is nevezte testőrző vezérének, de előlépett 
ezenközben a négy lator  miniszter,  Caj  Csing,  Tung Kuan,  Jang Csien  s  Kao Csiu,  s  vádolni, 
rágalmazni  kezdték  Szung  Csiangot,  hogy részegeskedéssel  tölti  idejét  csak,  kérték  büntetését. 
Megharagudott erre Fekete Forgószél, előrántotta két csatabárdját megint s megölte a négy gonoszt. 
Kirontott ezután a palotából, s megint a hegyek közt találta magát, szemközt a tudós emberrel.

Üzenetet  mondott  akkor  a  tudós ember  neki,  hogy jegyezze  meg jól,  s  mondaná majd  meg 
Jókorjött Esőnek, mert azzal lehet csak legyőzni Tien Hut. Nem értette az üzenet értelmét Fekete 
Forgószél,  de  megtanulta,  megjegyezte.  Anyját  pillantotta  meg  ekkor  Fekete  Forgószél  az 
erdőszélen; megörült nagyon neki, hogy mégsem falták fel a tigrisek, szaladt volna is feléje, amikor 
egy tigris bukkant elő. Bősz haraggal rontott a fenevadnak Li Kuj, nagyot sújtott feléje, s felébredt.

Nagy derültséggel hallgatták aztán a vezérek Li Kuj álmát, különösképpen a négy lator miniszter 
megölését.  Elmondotta  Li  Kuj  az  üzenetet  is,  amely így szólt:  „Hogy Tien  Hut  elveszthessed, 
Csiung nyilát kell megnyerned.” Nem értette azonban ezt senki a vezérek közül, csak Tollatlan Nyíl 
– ki nemrég tért magához betegségéből – s gyógyítója, Bűvös Doktor néztek össze ennek hallatára.

Jókorjött Eső s Jáde Egyszarvú kétfelé osztották ekkor a sereget, s sorsot húztak, hogy melyikük 
melyik úton menjen. Tajhang útja jutott Jókorjött Esőnek, nyugatnak ettől, Fenjang felé vitt Jáde 
Egyszarvúé.  Még el  sem indultak,  mikor  küldöttség érkezett  Kajcsouba a  környék népétől,  kik 
ajándékba hozták Tien Hu két foglyul ejtett vezérét. Leüttette a fejüket Jókorjött Eső menten, s 
elindultak a hadak, Kis Generálisra hagyva Kajcsou parancsnokságát.

Hukuan szorosánál  ütközött  meg Jókorjött  Eső a lázadókkal.  San Si-csi,  a  védősereg vezére 
rémülten kért segítséget a szomszéd Paotu hegy vezérétől, Tang Pintől. Ez a Tang Pin azonban 
barátja volt régről Nagykardúnak, s üzenetet is küldött Szung Csiangnak, hogy átáll majd hozzájuk. 
Húzta, halasztotta ezután San Si-csinek a segítségadást, amikor pedig végre elindult, hogy éjjel a 
liangsaniakat – színből – megtámadja, nyílvesszős levelével hírt adott nekik erről is. Be is vették 
Hukuant közös erővel, csak San Si-csi menekült el.

Csaotö ellen indult most a harc, Keng Kung s Tang Pin, a két új vezér vállalkozott a támadásra.  
San Si-csi azonban megvitte Tien Hunak a támadás hírét,  s az bűvös vitézét, Csiao Tao-csinget 
küldte  ellenük.  Megrettent  Csiao  közeledtére  a  két  új  vezér,  óvták  Szung  Csiangot  rettentő 
varázstudományától.  Fekete  Forgószél  azonban  rá  se  hederített  erre,  nekirontott  az  ellenségnek 
ötszáz  lándzsásával.  Egyszerre  azonban  sűrű  sötétség  vette  körül  őket,  s  foglyul  estek 
valamennyien. Keng Kung erre sietve visszavonult,  Tang Pin azonban halálraszántan rohamozott. 



Csiao Tao-csing homokviharral szórta szét hadát, őt magát pedig elfogta.

Ördöghercegért küldött ekkor Jókorjött Eső, hogy megrontsa Csiao Tao-csing varázstudományát, 
s Fekete Forgószél fogságba esésén elkeseredve. Cselcsillag figyelmeztetése ellenére maga indult az 
ellenség ellen.

Rettentő hadakat bűvölt Csiao Tao-csing a támadó Jókorjött Eső hadai köré egyfelől, rengeteg 
nagy vizeket másfelől,  úgyhogy nem mert a sereg mozdulni semerre,  foglyul esett Tarka Barát, 
Kóbor  Barát  s  Vereshajú  Ördög.  Szung  Csiang  már  kardját  vonta  ki  kétségbeesésében,  hogy 
végezzen magával, amikor egyszer csak megjelent egy veres szakállú, fekete csúcsos fejű szörny, a 
helyi föld istene, ki elvarázsolta a rengeteg vizeket egy marék földet szórva rája. Így menekült csak 
meg Jókorjött Eső.

A foglyul  esett  vezéreket  azonban  hiába  rémisztgette  Csiao  Tao-csing,  megvetően  szembe-
szálltak vele: Tang. Pin intette, hogy végórája közelg, Fekete Forgószél meg úgy megrettentette, 
hogy  félni  kezdett  tőlük,  nem  ölte  meg  őket.  Támadásra  indult  Csiao  Tao-csing  megint, 
Ördögherceg vette fel a harcot vele. A gonosz varázsló azonban kitért Ördögherceg rettentő csapása 
elől,  Vízi  Vezért  s  Tűzi  Vezért  jégesővel  verte  vissza,  majd  pedig  viharfelhőkben  száguldó 
szellemharcosokat  küldött  Jókorjött  Eső  ellen.  Összezavarodtak  a  liangsani  hadak  nagy 
rémületükben. Elháríthatatlannak látszott már a vereség, amikor elállt a szélvihar, s földre hulltak a 
szellemharcosok  –  ekkor  látszott,  hogy festett  papírból  voltak  csak.  Felhősárkány törte  meg  a 
varázst, most jött meg Vejcsouból segítségül. Sötétséget varázsolt volna most Csiao Tao-csing, de 
Felhősárkány sárga ruhás szellemeket bűvölt elő, kik szétoszlatták a sötétet.

Menekült volna Csiao Tao-csing vissza a városba, de a hadak elvágták az útját, meg kellett hogy 
mérkőzzék Felhősárkánnyal.  Először  egy vezére kezéből  röpítette  ki  annak vashegyű lándzsáját 
bűvös  igéivel,  neki  egyenest  Felhősárkány  szívének.  Annak  intésére  azonban  Mennydörgés 
Tüzének farkasfogú buzogánya fogadta a támadó fegyvert,  elébe repülve. Küzdött a két fegyver 
csuda  módra  egymással  a  levegőégben,  mígnem  megverten  visszafordult  a  lándzsa  tulajdon 
hadirendje felé, ott bevágódott egy dob közepébe, a buzogány pedig visszaszállott Mennydörgés 
Tüze  kezébe.  Sárkányokkal  küzdött  ezután  a  két  varázslómester,  míg  végül  Felhősárkány  egy 
szörnyű nagy madarat bűvölt közéjük, mely a sárkányokat mind földre sújtotta. Sárga ruhás isten 
ugrott elő ekkor Felhősárkány fejéből, s szólította hangos szóval Csiao Tao-csinget, hogy adná meg 
magát, de az nem hajlott a szóra.

Elmondotta ekkor Felhősárkány Jókorjött Esőnek, hogy Lo, a szent ember tanítványa lett volna 
egykoron Csiao Tao-csing, de gonoszsága miatt elűzetett, most azonban a szent ember parancsára el 
kell hogy fogja, meg kell hogy térítse.

Északnyugatnak  menekült  el  végül  a  varázsló,  s  a  Száz  Völgy  hegyei  közt  elrejtőzött  egy 
kolostorban. Körülvétette a helyet Felhősárkány, hogy meg ne szökhessék.

Csaotö városa azonban tartotta még magát, s aggódott Jókorjött Eső, hogy baja esik az elfogott  
vezéreknek. Cselcsillag tanácsára ekkor üzenetet  lövetett  be a városba nyílvessző szárán, tisztes 
meghódolást kínálva a védőknek. Meg is jelent másnap Jókorjött Eső sátra előtt Csaotö két vezére, 
magukkal hozván fejét három lázadó társuknak. Be is fogadta őket Jókorjött Eső saját seregébe.

Jelentette  közben  Bűvös  Futár,  hogy  Jáde  Egyszarvú  is  elfoglalta  Csinning  városát.  Jött  a 
hírhozóval pedig Szun An, az ellenség egy átállott vezére, ki felajánlkozott,  hogy meghódolásra 
bírja  Csiao  Tao-csinget,  régi  jó  barátját.  Elvezették  Szun  Ant  a  kolostorhoz,  hol  a  varázsló 
rejtőzködött, ott aztán arra a hírre, hogy Lo, a szent ember kívánja meghódolását, meg is hódolt az 
menten.



Ezután a fővárosba küldte Szung Csiang Bűvös Futárt, vigye hírét a győzelmeknek. Épp jókor 
érkezett, mert rágalmazták már őket ellenségeik. Ezenközben elérte a vereségek híre magát Tien 
Hut  is.  Felesége  nagybátyja,  Vu  Li  jelentkezett,  hogy  visszahódítja  az  elfoglalt  városokat  a 
liangsaniaktól. Elindult Vu Li seregével, vitte magával Csiung-jinget, nevelt leányát, ki kiválóan 
értett a fegyverforgatáshoz, leginkább azonban a kőhajításhoz.

Szomorú története volt ennek a leánynak. Kicsiny korában útonállók ölték meg apját, Je Csing, 
egy jó ember vette magához, s nevelte volna,  de csakhamar Tien Hu kezére került  családostul. 
Ekkor vette a leányt házához Vu Li, s itt tudta meg, hogy anyja pedig megölte magát, mert meg 
akarták gyalázni Tien Hu martalócai. Esküt tett akkor a hős leány magában – s tudta ezt Je Csing is 
–, hogy bosszút áll a latrokon szülei vesztéért. E céljához pedig csuda segítette hozzá: álmaiban 
kiváló vitéz kezdte látogatni, ki megtanította fegyverforgatásra, kőhajításra. S mert álma megjósolta 
neki, hogy álombeli mestere lesz elrendelt párja, megmondotta Vu Linek, hogy nem megy férjhez, 
csak ahhoz, aki legyőzi őt kőhajításban.

Ezt a tizenhat éves leányt tette meg Vu Li előhada vezérévé, nem is gondolván, hogy vitézsége 
ellene fordul majd. Hsziangjüan védelménél Csiung-jing visszaverte köveivel Párduckoponyát, de 
Fekete Forgószelet is, közben azonban Je Csinggel titkon tervelte bosszúját tovább.

Történt  pedig,  hogy  Je  Csing  azzal,  hogy  orvost  kerítsen  Vu  Li  nyílsebének  gyógyítására, 
elindult Hsziangjüanból, de úgy vette útját, hogy a liangsaniak fogságába essék. Jókorjött Eső elé 
vitték, mint kémet, neki aztán elbeszélte Csiung-jing történetét s égő bosszúvágyát. Ott volt épp a 
vezéri sátorban Bűvös Doktor, aki pedig Tollatlan Nyíltól hallotta volt betegségében, hogy álmaiban 
egy vitéz kisasszonyt tanított volt fegyverforgatásra. Ki is módolták menten, hogy Bűvös Doktor 
megy orvosként  vissza  Je  Csinggel  Vu Li  táborába,  de  viszi  magával  Tollatlan  Nyilat  is,  mint 
tulajdon öccsét.

Meg is gyógyította Bűvös Doktor Vu Li sebét, aztán kérte fizetség fejében, hogy hadd álljon 
öccse egy támadás élére. Je Csing úgy tett, mintha felháborodna, s viadalra kelt nyomban Tollatlan 
Nyíllal. A viadal hírére odasietett Csiung-jing, s felismerte Tollatlan Nyilat. Nem akarván elárulni 
magát, színből átvette a harcot Je Csingtől, de csak azért,  hogy végső bizonyosságot szerezzen. 
Tollatlan Nyíl pedig nemcsak hogy elkapta a kisasszony kövét, de a következőt is azzal verte vissza. 
Vu Li ezután persze hogy Tollatlan Nyilat küldte az ostromlók ellen.

Kétszer  visszaverte  színből  Tollatlan  Nyíl  a  liangsaniakat,  így  hát  Vu  Li  nagy  örömében 
készséggel adta neki Csiung-jing kezét. A nász éjszakáján ismert egymásra teljesen férj és feleség, s 
be is töltötték az asszony bosszúját: Vu Lit megmérgezték, alvezérét megölték, kezükre került a 
város. Nem álltak át azonban Szung Csianghoz nyíltan, a vezérek halálát is titokban tartották, hogy 
Tien Hut azzal majd tőrbe csalhassák, s Je Csing sietett Tien Hu udvarába jelenteni, hogy győzelmet 
vett Vu Li a liangsaniakon.

Gazdag jutalmat küldött Tien Hu Hsziangjüan védőinek. A liangsani sereg egy része közben a 
már elfoglalt Lucseng felé indult, hogy ott a hajóhaddal egyesülve Jüsöt s Tajkut támadják meg.

Elfoglalta  közben  Jáde  Egyszarvú  is  Fenjangot,  a  menekülő  lázadóknak  azonban  a  bűvös 
tudományú Ma Ling jött segítségükre. Ez a Ma Ling ezer mérföldet is tudott száguldani bűvös szél-
tűz-kerekein, értett az „aranytéglával való öldökléshez”, homlokán pedig gonosz varázsú harmadik 
szeme is volt. Csiao Tao-csir és Felhősárkány azonban csakhamar megfutamították, s Bűvös Futár 
vette  üldözőbe.  Ma. Ling  azonban  már-már  elmenekült,  amikor  egyszer  csak  egy pohos  barát 
bukkant fel előtte, s vasbotja egy csapásával földre terítette.

Tarka Barát volt az: Hsziangjüan ostrománál még, mikor űzőbe vette Csiung-jinget, egyszer csak 
egy barlangba zuhant. Egy más világot talált a barlang mélyén égbolttal, nappal, holddal, falvakkal, 



emberekkel. Aztán egy szerzetessel találkozott ott össze, aki kivezette őt megint a felső világra, s 
akkor ütközött bele Ma Lingbe.

Tien  Hu  az  újabb  vereségek  hírére  nagy  elbúsultában  már  azon  volt,  hogy  szövetkezik  a 
dzsürcsik népével, a Kin tatárokkal. Ellene szólt ennek kancellárja, Pien Hsziang, mondván: „Jobb 
ám lenni csirke elejének, mintsem ökör hátuljának”, s vigasztalta azzal, hogy székhelye, Vejseng 
bevehetetlen erősség.

Megjött  közben Je  Csing az  álhírrel,  hogy betegségbe esett  Vu Li,  seregei  azonban csak  új 
vezérre  várnak,  hogy  visszavehessék  Csaotö  városát.  Megvesztegette  aztán  Je  Csing  az  egyik 
minisztert, aki javallotta erre, hogy álljon Tien Hu maga a sereg élére. Rá is állt erre a lázadó vezér,  
Pien  Hsziangot  pedig  Jáde Egyszarvú s  Kis  Generális  ellen  küldte.  A kancellár  hadát  azonban 
visszaverték  a  liangsaniak,  őt  magát  kiváló  vitézségéért  megkímélte  nyilától  Kis  Generális. 
Felhőszakadás vetett véget a harcnak, visszavonult mind a két sereg.

Nagykardú s a hajóhad elfoglalta közben Jüsöt és Tajkut, Jáde Egyszarvú is Csiehszüt s Pingjaot, 
ám a felhőszakadás megállította őt is, tábort ütött hát Tajjüanhszien alatt. A város elfoglalását pedig 
Örvények  Sárkánya  tervelte  ki:  embereivel  elgátolta  a  környékbeli  folyókat,  úgy,  hogy  azok 
megduzzadt árja egyenest Tajjüanhszien falainak zúdult, maga pedig vízi hadaival tutajok hátán a 
hullámokon lovagolva feljutott a falakra.

Tien  Hut  a  Tungti  hegynél  érte  a  nagy eső,  s  kényszerű  tétlenségében egymás  után  érték  a 
balhírek.  Kis  Generális  s  Jáde  Egyszarvú  ezenközben  fogságba  ejtették  Pien  Hsziangot  is,  s  a 
maguk hűségére térítették. Látta már Tien Hu, le kell mondania a támadás tervéről, vonult hát vissza 
végső erősségébe, Vejseng városába. Alig indult el azonban, mikor támadásra indultak a liangsani 
hadak, s felettébb szorongatni kezdték.

Nagy veszedelmében megmentőként üdvözölte Tien Hu vélt hívét, Tollatlan Nyilat, ki megjelent 
erős sereggel s azzal a szóval hogy az ellenség gyűrűjét áttörvén Hsziangjüanba menekítse. Tien Hu 
serege  gyanútlan  besétált  a  csapdába;  maga  Tien  Hu  is  csak  a  végső  pillanatban  eszmélt 
veszedelmére.  Kétségbeesetten  menekült  jó  lova  hátán,  de  nem jutott  messzire:  rémalak  állotta 
egyszer csak paripája útját, Csiung-jing anyjának bosszuló szelleme. Megbokrosodott a ló, ledobta 
lovasát, s Tollatlan Nyíl és Je Csing, kik nyomában jártak, foglyul is ejtették.

Csiung-jing ezenközben, kimódolt terv szerint, tette magát, hogy Tien Hut kíséri haza Vejsengbe. 
Estére kelve érkezett oda, s a sötétben kicsalta a városból Tien Hu két fiát azzal a szóval, hogy 
fogadják vele lévő apjukat, aztán fogságra vetette őket. Elküldte a két foglyot Hsziangjüanba, ő 
maga pedig nekifogott Vejseng ostromának. Erősek voltak azonban a város falai, serege temérdek, s 
már-már elveszett volna a hős asszony a harcban, mikor megjött férje, Tollatlan Nyíl, majd pedig 
Jáde Egyszarvú nagy sereggel, s egyesült erővel bevették a várost.

Nagy örömmel vette a császár a lázadás leverését, el is határozta, hogy rangra emeli Jókorjött 
Esőt s vezéreit, rendelte is őket haza a fővárosba. Történt azonban, hogy Caj Csing kancellár leckét 
tartott éppen a császárnak s a főmandarinoknak a hadi tudományokból. Leckézés közben azonban 
igen megbosszankodott, mert látta, hogy egy mandarin, Lo Csien nevezetű, igencsak a terem sarkait 
bámulja, de őrá nem figyelmez. A császár elé járult a lecke végeztével Lo Csien, s előadta, mi volt 
oka figyelmetlenségének:.ötödik éve pusztítja már Huajhszi tartományt a lázadó Vang Csing, s nem 
bír vele Tung Kuan, de még Caj Csing tulajdon fia, Caj Ju sem, ezek kudarcáról azonban nem 
szólott a kancellár a leckén.

Másnap hajnalban a kihallgatáson javasolta Hou Meng mandarin a császárnak, küldené Szung 
Csiangot Vang Csing leverésére. Kapott ezen a császár örömmel – de a négy lator miniszter is, mert 
hogy így a liangsaniak rangra emelése megint halasztódott. A két becsületes mandarint pedig, Lo 



Csient s Hou Menget pedig küldték Jókorjött Esővel a hadjárat felügyeletére, hogy ne legyenek az  
udvarban láb alatt.

Következik  pedig  a  lázadó  Vang  Csing  története:  Gonosz  gazdag  ember  volt  apja  a  Keleti 
Fővárosban, ki  még egy rokona temetői helyét  is  elragadta magának, mert úgy találta,  hogy az 
szerencsét hoz neki. Fia születése előtt pedig azt álmodta, hogy bejött házába egy tigris, de utána 
egy oroszlán,  és  az felfalta  a  tigrist.  Erős,  izmos gyermek lett  Vang Csing,  kényeztették szülei 
erősen, de nem kedvelte, csak a fegyverforgatást, felnövekedve pedig a kocsmázást, széplányokat, 
szerencsejátékot. Hiába intették volna most már szülei, féktelenségében hamar nyakára hágott apja 
vagyonának. Ekkor, hogy megéljen, beügyeskedte magát valami kis hivatalba, de továbbra is csak 
mulatságain járt az esze. Különben tartott tőle mindenki, mert nem bírta elviselni a más igazát, s  
hamar odaütött.

Egyszer  csatangolás  közben  egy  szép  lány  nyomába  szegődött,  ki  gyaloghintóban  egy 
templomba tartott. Tette magát ott Vang Csing, mintha a templomi emberek közül való volna, s 
odasündörgött a lányhoz, mikor az bemutatta áldozatát. Sikerült is vele összeismerkednie, s bár a 
leány kísérete egykettőre elkergette onnét, módját lelte annak, hogy találkozhassanak. A leány pedig 
Tung Kuan unokahúga volt, s eljegyzett menyasszonya Caj Junak, a kancellár fiának.

Vang Csing egy nap aztán egy lócán sütkérezett, s mivel melege lett, felkelt, hogy bemenjen a 
házba  legyezőért.  Nagy ijedtségére  azonban  megelevenedett  a  lóca,  s  utánament.  Felé  rúgott  a 
lócának, de fel is kiáltott fájdalmában, merthogy megrándult a dereka. Elsietett, hogy flastromot 
tétessen rá. A doktornál járva megismerkedett egy jövendőmondóval, Li Csuval, aki intette, hogy 
költözzék ki lakásából, mert a hely rosszat hoz rá, különösképp őrizkedjék pedig a másnaptól, mert 
nagy veszedelem várja. Jött is érte valóban másnap reggel már két fogdmeg, hogy letartóztassák, 
mert  nem  jelent  meg  hivatalában.  Hiába  magyarázta  aztán  az  ítélő  mandarinnak  a  lóca 
megelevenedését, s dereka rándulását, megverette az keményen – merthogy Vang Csing elfecsegte 
egyszer részegségében szerelmének titkát, s az Tung Kuan és Caj Ju fülébe jutott, ezek ketten voltak 
az elfogatás mögött.

Mit  tehetett  Vang  Csing  a  verésre,  azt  vallotta,  hogy koholta  csak  a  lóca  históriáját  a  nép 
ámítására, lázadás szítására. Tung Kuan s Caj Ju megelégedtek annyival, hogy megbélyegeztetvén 
száműzessék, mert attól tartottak, lázadást keltene a história, ha fejét vétetnék.

Elindult  Vang Csing a  száműzetésbe  Sancsouba két  poroszlóval.  A Pejmangsan hegynél  egy 
városkában sokadalomra találtak, akik egy fütyköst forgató legényt bámultak. Nem állhatta Vang 
Csing,  leszólta a vívómester vagdalkozását, az meg, persze, nyomban viadalra hívta. Vang Csing 
kalodával nyakában is legyőzte ellenfelét. Csudálta is a nép vitézi ügyességét, két testvér, Kung 
Tuan s Kung Cseng pedig a nézőseregből meghívta magához, tanulni kívánván tőle, mert, mint 
mondották, le akarnak számolni ellenségükkel, Huang Tával.

Elment Vang Csing a két Kung házához, alig fogott azonban hozzá a vívásoktatáshoz künt a kert 
végében, amikor beállított Huang Ta, s nekik rontott. Vang Csing leütötte az ádáz támadót, a két 
Kung pedig alaposan elpáholta, majd meztelen kivetették az útfélre.

Mennie  kellett  már  Vang  Csingnek  tovább  a  száműzetésbe.  Egyik  új  barátja;  Kung  Cseng 
elkísérte  Sancsouba,  s  megvesztegette  a  főtömlöctartót,  Csang Si-kajt  is,  hogy kedvezzen neki. 
Kedvezett is a tömlöctartó eleinte Vang Csingnek, egy-két hónap elteltével azonban megfordult a 
kedve: minduntalan vásárolni küldte, s nemcsak hagyta, hogy maga pénzével fizessen, hanem még 
meg is verte, mondván, hogy nem jó holmit hozott. Egyik este aztán későn érkezett meg Vang Csing 
a  vásárlásból,  zárva  találta  a  tömlöctartó  kapuját.  Tartván  a  veréstől,  bemászott  a  falon,  hogy 
jelentkezhessék. Az udvarból azonban hallotta már, hogy Csang a vívómesterrel beszélget, akit ő 
annak idején a Pejmangsan hegyénél legyőzött. Sógora volt a vívómester a tömlöctartónak, ezért 



sanyargatta az Vang Csinget, most pedig azt ígérte neki, hogy másnapra kelve halálra vereti.

Feltámadt a harag Vang Csingben, s megölte mindkettőt, aztán még az éjjel megmászta a város 
falát, s elmenekült. Futott egész éjjel, de másnapra már annyira megéhezett, hogy betért egy házba. 
Történetesen épp anyai unokatestvérére, Fan Csüanra bukkant. Az unokatestvér sietve elmenekítette 
falusi  birtokára  Fangcsou  mellett.  Ott  Vang  Csing  a  hatóság  félrevezetésére  Li  Tönek  nevezte 
magát, Fan pedig, aki Bűvös Doktortól tanulta a mesterséget, eltüntette arcáról a fegyencbélyeget.

Unta magát erősen Vang Csing falun, s mikor egy nap hírét vette, hogy a közelben, a Tuan család 
falvában  színijáték  készül,  elment  megnézni.  Szerencsejátékosok  voltak  pedig  Tuanék,  azért  is 
rendezték a színijátékot, hogy közönséget csődítsenek össze maguknak. Feltámadt Vang Csingben 
régi szenvedélye, odaállt játszani. Értett a játékhoz fővárosi módra, nyert is egy halom pénzt, s már 
bezsebelte  volna,  mikor  nekirontott  a  két  Tuan  fivér,  hogy  szokott  módjukra  elragadják  tőle 
nyereségét. Vang Csing azonban hatalmasan védekezett nagy erejével, vitézi ügyességével, s még a 
közbeavatkozó Harmadik Tuan Kisasszonyt, a két fivér húgát is földhöz teremtette.

Másnapra  rá  meglátogatta  Vang  Csinget  az  öreg  Tuan;  megnézte  jól  magának  a  legényt, 
elkérdezte születése évét, hónapját, napját, óráját, azután elment. Kisvártatva pedig újabb vendég 
érkezett: Li Csu volt az történetesen, a hajdani jövendőmondó, aki azóta a Tuan család vívómestere 
lett, s azért jött most, hogy házasságot szerezzen Vang Csing s Harmadik Tuan Kisasszony közt. 
Megtanácskozta a dolgot Vang Csing Fan Csüannal, bele is egyezett a nászba, csak arra kérte Li 
Csut, ne árulná el valódi nevét. A lakodalom közepén azonban berontott Fan Csüan azzal a hírrel, 
hogy Huang Ta közeleg fegyveresekkel:  kitudta Vang Csing búvóhelyét,  s nemcsak maga miatt 
keresi, de rávezeti a fogdmegeket a sancsoui kettős gyilkosságért.

A nagy ijedelemben Li Csunak támadt az a gondolata, hogy menekülnének el a közeli Fangsan 
hegyére. Az ottani rablóbanda vezére régi ismerőse volt neki. El is indultak nagy sietve, útközben 
még  megütköztek  üldözőikkel,  Huang  Tát  megölte  Vang  Csing,  a  többi  megfutott.  Liao  Li,  a 
rablóvezér  azonban  megrettenvén  Vang  Csing  nagy  vitézségétől,  nem  akarta  befogadni  őket. 
Elgondolta ekkor Vang Csing magában, hogy Liao Lin kívül nincs a bandában más, aki vele ki 
merne állni. Nekirontott hát, s felesége segítségével párharcban megölte. Meghódoltak a betyárok 
rögtön Vang Csingnek, elismerték vezérüknek.

Vang  Csing  bandájával  nem bírt  a  hatóság,  hadait  pedig  szaporítani  kezdték  a  környékbeli 
elégedetlenek. Mikor pedig Fangcsou mandarinja maga indult volna ellenük, a katonaság, merthogy 
két hónapja nem kaptak már se zsoldot, se élelmet, fellázadt, s megölte parancsnokát. Elfutott erre a 
mandarin féltében Fangcsou városából, Vang Csing pedig elfoglalta menten, s seregébe toborozta a 
fellázadt  katonaságot.  Csatlakoztak  hozzá  hamarosan  a  Kung  fivérek,  meg  még  sokan  mások, 
úgyhogy három-négy év alatt  elfoglalván a birodalomnak hat tartományát,  császárrá kiáltotta ki 
magát.

Közeledett már Jókorjött Eső hada Vang Csing országához. Liu Min vezér készült fogadására, ki 
nem sokkal előtte megverte Caj Ju és Tung Kuan seregét Vancsounál, és bevette a várost.

A Fangcseng  hegy oldalában  táboroztak  le  a  liangsaniak  legelőször.  Liu  Min  az  éjjel  tüzet 
támasztván, támadást indított. A hegy tetejében táborozott azonban Csiao Tao-csing, s észrevéve a 
tüzet, visszafordította azt varázstudományával. Menekült Liu Min, Jókorjött Eső pedig ostrom alá 
fogta Vancsou városát. Tien. Hu hajdan volt tizenhét vezére járt elöl a harcban. El is esett a város 
hamar, Liu Minnek fejét vették, a had pedig vonult tovább, Sannancsün ellen. A Lungcsung hegynél 
szétverték az ellenséget, hogy egy vezérük menekült csak meg, de a tizenhét közül kettő ott maradt. 
Második  Tuan volt  Sannancsou parancsnoka;  ravasz elhatározással  hirtelen Vancsounak támadt, 
felkészülve arra, hogy a város segítségére visszaforduló Szung Csiang seregét ott majd körülfogja. 
Isteni Kezű Művész parancsnokolt Vancsouban, s a váratlan támadókat agyafúrt  csellel fogadta: 



megnyitotta a kapukat, s mikor az ostromra készülők ezen meghökkenve nem mertek közelíteni, 
kirontott  a  városból  és  szétverte  őket.  Sannancsünt  aztán  gabonaszállító  hajóknak álcázott  hadi 
bárkákkal foglalták el, foglyul esett Második Tuan.

Csingnan ellen indult tovább innét Szung Csiang, Jáde Egyszarvút Hszicsing ellen küldvén. A 
Csisan  hegyénél  Li  Huaj,  Li  Csu  unokaöccse  fogadta  Jókorjött  Esőt.  Elesett  ott  a  harmadik  a 
tizenhét  közül,  egy  pedig  fogságba  került.  Tarka  Barát  ekkor  egy  gyalog  sereggel  körülvette 
csendben a hegyi erődöt. A csatában aztán a lázadók, nehéz páncélokban Tollatlan Nyíl kövei ellen 
ádázul  védekeztek,  de  végtére  elfoglalta  Tarka  Barát  a  hegyi  erődöt,  aztán  hátba  támadta  a 
fősereget. El is dőlt a csata ezzel, felégette Jókorjött Eső a várat, aztán vonult tovább Csingnan 
ellen.

Jáde Egyszarvú előnyomulását csak Jicsüenél állította meg Kung Tuan és Hszi Seng hada. Ez a 
Hszi Seng nagy tudója volt a mindenféle hadi rendnek, fel is sorakoztatta seregét a „hat virág” 
rendjében,  fitymálván Jáde Egyszarvút,  hogy vajon ismeri-e  ezt  a  hadi  rendet.  Jáde  Egyszarvú 
azonban Ármányos Vezér tanácsával legyőzte őket. Sötétképű két másik vezérrel a harc hevében 
elszakadt a seregtől, másnap lelték meg őket, előnyomulván a Lungmen szorosig.

Gonosz álmot látott Pazar az éjjel, s kérte urát, Jáde Egyszarvút, maradna távol a harctól egy 
nap, s adna neki ötszáz embert fák döntésére. Engedett a kérésnek a vezér, s bizony jól tette, mert 
Kou Mie, varázsló mester a lázadók közt tüzet bocsátott a liangsani hadra, elpusztította Pingcsüan 
hídját, s foglyul esett volna Jáde Egyszarvú, ha Pazar emberei nem vernek nagy hirtelen hidat a 
kidöntött fákkal. A tüzet Csiao Tao-csing verte vissza, majd pedig az éjjel Hszicsing ellen vonulván, 
ködöt támasztott, úgy hágták meg a város falait.

Betegségbe esett eközben Jókorjött Eső, csatlakozott ezért hozzá Jáde Egyszarvú Csingnan alatt. 
Akkor vették hírét, hogy a tizenhétből Tang Pin is elesett, másik három pedig rabságban sínylődik 
Csingnan városában. Tortúrázták a foglyokat a gonosz lázadók, de azok meg nem hajoltak, halált 
kértek inkább. S ahogy ott kínozták, gyötörték őket a város piacterén, felindult ott erre Hsziao Csia-
huj,  egy  nemes  vitéz  lelke.  Kiáltványt  szerkesztvén,  felkelést  támasztott,  s  levágván  a  város 
parancsnokát megnyitotta a kapukat a liangsani hadaknak. Bevonultak a hadak a városba, de mikor 
Szung Csiang kerestetni kezdte Hsziao Csia-hujt, hogy köszönje segítségét és megjutalmazza, eltűnt 
az nyomtalan, jó vitézhez méltón.

Meg is gyógyult a győzelemre Jókorjött Eső, s összegyűjtvén valamennyi vezérét, elindult most 
már Vang Csing fővárosa, Nanfeng ellen. Égretörő Sas s Kis Forgószél vezették a sereg társzekereit, 
megrakva ruhával, élelemmel. A Lungmen hegy déli oldalánál rajtuk ütöttek a lázadók, de nagy 
mohóságukban úgy belefeledkeztek a zsákmányolásba, hogy könnyen elpusztította őket a liangsani 
had a hegy oldalából lőtt égő nyilakkal.

Vang Csing Nanfeng előtt  várta  be Jókorjött  Eső seregét.  A hadiszerencse csakhamar ellene 
fordult, csak Li Csu mentette meg a rabbá levéstől, magát feláldozván. Nanfengbe vissza már nem 
tudott jutni, Jüannak menekült, de már ott is császári zászlók fogadták a falakon. Tungcsuannak 
vette ekkor útját,  a Csing folyón való átkelés közben azonban elfogta őt Örvények Sárkánya, s 
Barlangbúvó Sárkány. Az volt ennek a története, hogy mikor a két vízi vezér a közeli Csütanghsziát 
elfoglalta, Hu Csün, a lázadók egyik vezére hűségükre tért, s vele portyáztak itt azóta, Vang Csing 
jöttét lesve.

Két utolsó város várt már csak elfoglalásra, Tungcsuan és Antö. Hu Csün érdeméből csakhamar 
elestek ezek is, merthogy testvére volt neki Tungcsuan parancsnoka, s hajlott a szavára, Antö pedig 
az övére.

Teljes volt a győzelem. Leromboltatta Jókorjött Eső Vang Csing palotáit, Vang Csinget küldötte 



haza a fővárosba, a többi lázadót pedig császári parancsra ott helyben lenyakazták. Csiao Tao-csing 
s Ma Ling, a két varázsló elbocsátását kérte a seregtől, hogy elvonuljanak a világtól, s Lo, a szent 
ember szolgálatába szegődjenek. Követ állíttatott végül Jókorjött Eső a győzelem emlékére, s indult 
vissza a fővárosba. Csencsiaojinél ütött tábort seregével. Ismét fogadta a császár a száznyolc vezért, 
megajándékozta őket, s rangra kívánta volna emelni megint csak, de Caj Csing s Tung Kuan csak 
katonai előléptetést javallott, mondván, hogy nincsen béke még a birodalomban.

Vang Csinget,  a gonosz lázadót a fővárosban tízezer darabra vagdalták a császár parancsára. 
Emlékeztette  ekkor  Felhősárkány  Jókorjött  Esőt  ígéretére,  hogy  elbocsátja  őt;  indult  is  már 
Csicsouba haza mesteréhez s édesanyjához.

Eljött közben az újév ünnepe. Tartott Caj kancellár attól, hogy a császár szeme elé kerülnek a 
liangsani vezérek, s akkor megemlékezik megint majd rangra emelésükről, megtiltotta hát nekik, 
hogy a városba jöjjenek. Pazar és Fekete Forgószél csak nem állhatták meg, belopóztak a városba 
álöltözetben, hogy megnézzék a lampionok ünnepét. Ott vették hírét annak, hogy ellenség fenyegeti 
a birodalmat megint: Fang La pártot ütött délen, a tengerparton, s császárrá kiáltotta ki magát.

Kérte nyomban a császárt Jókorjött Eső, mikor ezt megtudta, hadd vonulhasson hadával Fang La 
ellen. Bele is egyezett az uralkodó, készült a sereg az indulásra. Ment a hajóhad Jangcsou felé, a 
többi  sereg  pedig  Huajanhszien  irányába.  A fővárosban maradt  már  azonban közülük Jádekarú 
Mester s  Bíborszakáll  Bátyó császári  szolgálatban; Isteni Kezű Művész Caj Csing kancellárnál, 
Vastorkú pedig Vang hercegnél, a császár vejénél, mint muzsikamester.

Az  ellenséghez  közeledvén,  előreküldte  Szung  Csiang  fürkészőbe  Kis  Forgószélt  és  Fehér 
Hullámtarajt. Révet keresett a két vezér először a Jangcén, s rábukkantak egy kalmár telepére, ki 
hajóival gabonát szállított volna Zsuncsouba Lü Si-nangnak, Fang La vezérének. Hamar elfoglalták 
a vezérek a kalmár hajóit,  megölvén őt két fiával együtt, majd pedig, hogy a had utolérte őket,  
vitézekkel  rakták  meg  a  háromszáz  bárkát.  Örvények  Sárkánya  s  Kis  Feltartóztathatatlan  a 
zsákmányolt hadi zászlókkal, ruhákkal, hivatali papírokkal a kalmár fiai képében pedig áthajóztak a 
hajókkal Zsuncsouba. Nem hitt nekik Lü Si-nang egészen, látván, hogy túl sok emberrel vannak, s 
már indult volna, hogy Fang La elé vigye őket, mikor hír érkezett, hogy jön Fang La követe. Lü Si-
nang  a  követ  fogadására  sietett,  s  ahogy eltávozott,  partra  szállt  a  liangsani  sereg  s  elfoglalta 
Zsuncsou városát. Elesett azonban a harcban Felhők Villáma, Ágrólszakadt s Kilencfarkú Teknőc, 
első halottak a száznyolc vezér közül. Lü Si-nang menekülni volt kénytelen, Tantuhszienbe futott, 
majd  tovább Csangcsouba.  Szung Csiang maga indult  Csangcsou ellen,  Jáde  Egyszarvút  pedig 
Hszüancsou ellen küldte. Jól küzdöttek Csangcsou védői, meg is ölték Százszorgyőztest, s Égszeme 
Tábornokot.  Közben  azonban  egy várost  védő  vezér,  Csin  Csie  üzenetet  lőtt  át  Szung  Csiang 
táborába, hogy átáll hozzájuk. Ennek utána kirontott seregével a nyugati kapun, amely rá volt bízva, 
s párharcba, kezdett Ványadt Védistennel – de viadal közben egyszer csak meghátrált, s beengedte 
üldözőjét maga után. Felkelt a nép is a városban, győzött Szung Csiang serege, Lü Si-nang egyetlen 
emberével menekült csak meg. Híre jött közben, hogy bevette Jáde Egyszarvú is Hszüancsout, de 
elhullt a harcban már Fehérképű Ifiúr, Böllérbicskás Ördög s Sebesvillám.

Szung Csiang Hucsou ellen küldötte ezután Jáde Egyszarvút azzal, hogy utána Hangcsou alatt 
egyesüljön vele. Fekete Forgószél ezenközben utolérte s legyőzte Lü Si-nangot.

Szucsou ellen vonult most Szung Csiang. Keménynek ígérkezett az ostrom, mert vizek vették 
körbe a várost mindenfelől. A hadi tanácskozás közben megérkezett Örvények Sárkánya a hírrel, 
hogy elfoglalta már a hajóhad Csiangjint, s Tajcangot, ő maga pedig ajánlkozott, hogy fürkészőbe 
indul. Maga mellé vette Folyamfordító Tengerikígyót és Barlangbúvó Sárkányt, s halasgazdáknak 
öltözve elindultak bárkán a Tajhu vizére. A tavon azonban vízibetyárok fogságába estek, s vezérük, 
Fej Pao életüket s pénzüket követelte. Megindulván azonban a liangsani vezérek hősi bátorságán, 
halálmegvetésén, nemcsak hogy szabadon bocsátotta őket, hanem testvériséget is esküdött velük. 



Mikor pedig megtudta, hogy miben járnak, elfogta embereivel a Szucsouba tartó szállítóhajókat, s 
azok segítségével belopódzva a városba, elfoglalták a liangsaniak Szucsout.

Elesett a harcban Fang Mao, Fang La tulajdon testvére, de ott veszett Hercegi Gebe is, a hajóhad 
harcaiban pedig Aranyszemű Párduc s Árva Tűzcsillag. Köszönte aztán Jókorjött Eső erősen Fej 
Paonak vitézi segítségét, de nem fogadott el a vízibetyár jutalmat semmit, nem is maradt a sereggel,  
hiába tartóztatták, hanem még ő hívta Örvények Sárkányát s két társát, hogy tartsanak vele a szabad 
életbe. Köszönte a három vízi vezér, hajlottak is  volna rá, de azzal váltak el új barátaiktól, hogy 
győzelemre viszik előbb a hadjáratot.

Elesett ezután Pingvancsen, Hsziucsou pedig meghódolt harc nélkül. Parancsnoka elmondotta 
Jókorjött Esőnek Hangcsou hadainak állását, s hogy a város védője nem más, mint Fang Tien-ting 
trónörökös. Haditanács közben előállt Kis Forgószél, hogy elmenne álruhában az ellenség földjére 
fürkészőbe. Fel is öltözött vándor írástudónak, maga mellé vette Pazart, mint szolgáját, s elindultak 
egyenesen Fang La fővárosa felé, Mucsou tartományba.

Bűvös Doktort közben magához hívatta a császár. Jókorjött Eső Hangcsou ellen indította hadait, 
Jáde Egyszarvút Tuszungkuan ellen; Kétkorbácsost pedig Töcsinghsziennek küldte.

Három sereget küldött  Fang Tien-ting a támadók ellen.  Az egyiket Csanganpánál visszaverte 
Szung Csiang, aztán tábort vert Tunghszin hídjánál. Sereg rontott ki Hangcsouból, Aranylándzsás s 
Csingmuhan keveredett  harcba  velük.  Aranylándzsás  halálos  sebbel  maradt  ott,  társát  fogságba 
hurcolták.  Meg  is  rettent  Jókorjött  Eső,  mikor  másnap  meglátta  Csingmuhan  fejét  Hangcsou 
várfalán, nem mert támadni.

Elültek a harcok ekkor majd egy hónapra Hangcsou alatt. Elunta ezt már Fehér Hullámtaraj, s 
feltette magában, hogy behatol a városba úszván a vízi kapun által, s bentről jelt ad majd Örvények 
Sárkányának, hogy az utána törhessen. De nem bírt a jó vitéz a kapu rácsával, s mikor megmászta 
volna a falat, nyílzápor ölte meg.

Meggyászolta Jókorjött Eső vezére halálát, papokat rendelt, hogy imádkozzanak vitézi lelkéért 
Hsziling  hídjánál,  ahonnét  elindult.  Rátört  az  ellen  a  gyászolókra,  de  visszaverték  őket. 
Visszavonult ekkor Szung Csiang hadiszállására, a Kaoting hegyre. Jáde Egyszarvú közben el is 
foglalta már Tuszungkuant, hol Kis Védisten s Anyatigris fürkészték ki az utat. Elesett azonban a 
harcban Kis Zsarnok, Kétlándzsás, s Tollatlan Nyíl maga is.

Jött Hangcsou alá Kétkorbácsos is győztesen, de elvesztette ő is két vezérét, Szárnyas Tigrist s 
Tarkanyakú Tigrist. Együtt volt már a három sereg Hangcsou megtámadására hetvenhat vezérrel. A 
Pejkuan  kaput  támadták  először,  de  visszaverték  őket,  elesett  ott  Gyors  Csata  s  Tüzesszemű 
Oroszlán. Javallotta ekkor Cselcsillag, csalnák ki a védők seregét támadásra, s a kitörők hadát kint 
tőrbe  ejtenék.  El  is  indultak  másnap nagy erővel,  s  visszaverték  a  kitörő  hadat,  de a  Houcsao 
kapunál rázuhant Vereshajú Ördögre a kapu védőrácsa, szörnyet is halt menten.

Gyászolta Jókorjött Eső, hogy elveszítette egyik legrégibb vezérét, s vissza is vonult, hogy új 
terven tanácskozzék. Fekete Forgószél pedig bosszút fogadott Si Pao, Gyors Csata s Tüzesszemű 
Oroszlán megölője ellen. Másnap a harcban ki is vetette nyergéből Si Paót, de az mégis elmenekült, 
miután megölte Halálistent a Pejkuan kapunál.

Végül  is  Kétfejű  Kígyó  s  Kétfarkú  Skorpió  hozták  meg  a  győzelmet,  elfogván  az  ellenség 
gabonás hajóit, amelyeken aztán vitézek lopóztak be a városba. Robbanó Mennykő tűziszerekkel 
bombákat  robbantott  a  városba  jutva,  társai  tüzeket  támasztottak  szerte,  megrohanta  a  sereg  a 
falakat,  s  elesett  a  város.  Fang Tien-ting  elmenekült  egy őrizetlen  kapun át.  A Vujün  hegynél 
azonban elébe toppant egy vitéz, átdöfte lovát hosszú lándzsájával, s fejét vette a lebukó Fangnak.



Kutyapofájúra ismert Párduckoponya s Kétkorbácsos a vitézben, amint szembetalálkoztak vele a 
Liuho-templomnál, ahogy fél kezében hozta Fang fejét. Kitűnt aztán, hogy Fehér Hullámtaraj lelke 
volt testvére, Kutyapofájú testében, így állott bosszút kegyetlen ellenségén. Nem tudta ezt azonban 
maga Kutyapofájú sem, mikor elhagyta őt testvére lelke. Eleven Pokolkirály mondta el aztán, hogy 
a Csientang folyón indultak el  Hangcsou felé,  de az ár kivitte hajójuk messze a tengerre,  s  ott 
felborult. Két társuk, Fogdmegmajom s Rézszőrű Kutya, a vízbe vesztek, mert úszni nem tudtak, ő 
azonban Kutyapofájúval feljutott a folyón Vujün hegye mellé, ott elvesztették egymást.

Templomot  emeltetett  ekkor  Szung Csiang Fehér  Hullámtarajnak a  Nyugati  Tónál,  hétnapos 
könyörgést  rendelt  az  elhaltak lelkéért.  Aztán  pedig  sorsot  húzott  Jáde Egyszarvúval,  melyikük 
merre menjen a haddal. Jókorjött Esőnek jutott Mucsou, társának Hszicsou. Úgy határozták, hogy a 
két város után egyesült erővel támadják meg Fang La palotáját Pangjüan völgyében.

Következik  mostan  Kis  Forgószél  s  Pazar  története.  Eljutottak  békén  Mucsou  határára.  Ko 
Jinnek nevezte magát Kis Forgószél Fang La emberei előtt,  tudósnak mondván személyét, ki új  
császár jövetelének csudás jeleit látva dél mennyboltján azok nyomát követve jutott el hozzájuk. 
Megörvendtek ezen Fang La mandarinjai, kísérték is a jövevényeket a fővárosba, hol bejutottak az 
egyik  főminiszter,  Lou  Min-csung  kíséretébe.  Ott  aztán  sikerült  Kis  Forgószélnek  kihallgatást 
nyernie Fang Lától, kit annyira elámított jóslataival, hogy nemcsak tanácsadójává tette, de vejének 
fogadta.

Átjutottak ezenközben Jókorjött Eső hadai Fujanghszien szorosán, s éjjeli támadással bevették 
Tungluhszient. A Vulung hegynél azonban ellenségbe ütköztek. A hegy lábánál az ellenséges tábort 
a hajóhad támadta meg. A lázadók égő tutajokat küldtek hadi bárkáik ellen: Barlangbúvó Sárkány s 
Folyamfordító Tengerikígyó még partra tudott menekülni, de Földönjáró Évcsillag elvágta torkát,  
hogy fogságra ne jusson, mert csáklya ragadta meg, Jáde Zászlórudat pedig bomba tépte széjjel, 
vissza  kellett  vonuljanak  Tungluhszienbe.  A hegy  tetejét  uraló  ellenség  megkerülésére  Kétfejű 
Kígyó  s  Kétfarkú  Skorpió  indult  el,  hogy  tüzet  támasszanak  majd  annak  hátában.  Harcba 
keveredtek azonban, s Kétfejű Kígyó egy szakadékba zuhant, Kétfarkú Skorpiót meg halálos nyíl 
érte. Jókorjött Eső nagy haragjában maga indult még az éjjel két vezére teteméért, kiket az ellenség 
kitett a hegytetőre. Csel volt azonban emögött, rátört az ellenség, s ha Kis Generális nem végez a 
támadók két vezérével, s nem jő segítségére Cselcsillag erősítéssel, Még ott veszett volna.

Majd egy hónapi nyugovás után megérkezett Tung Kuan a császár ajándékaival, s parancsával a 
támadásra.  Selymesszőrű  Tigris  s  Vasfurulyás  talált  végre  utat  a  bevehetetlen  hegyszoros 
megkerülésére. Áttört ekkor Szung Csiang de védelmén tizenkét vezérrel, elérte Tungkuant, de a 
szorost hátulról sem bírta bevenni. Továbbvonult hát hadával, most már Mucsou ellen.

Fang La gárdájának tizenötezer vitézét küldte Mucsou segítségére.  Cseng Piao vezér ment a 
sereg élén Pao Tao-jivel, Fang La fő varázsló mesterével. Kurtalábú Tigrist s Óriáshölgyet küldte 
ellenük Jókorjött Eső. Kurtalábút azonban egy Cseng sisakjából előpattant bűvös harcos megölte, s 
elesett utána bosszút állni igyekvő vitéz asszonya is. Visszanyomták ugyan a liangsani hadak ekkor 
a lázadókat, de ekkor meg sötétséget támasztott Cseng bűvös mesterséggel. Rémülten látta akkor 
Jókorjött Eső, hogy aranyvértes bűvös harcosok támadnak rá; térdre roskadt nagy rettegésében, s 
szemét hunyva már halálát várta, mikor eső eredt meg körötte, utána pedig egy tudós ember jött  
segítségére, s megjövendölte közeli győzelmét. Látta feleszmélvén Jókorjött Eső, hogy az erdő fáit 
bűvölte Pao Tao-ji harcosokká, közöttük Tarka Barát s Kóbor Barát vívott az ellenséggel. Tarka 
Barát a harc közben eltűnt a hegyek közt, Cseng Piao visszavonult,  megölvén Repülő Szentet s 
Nyolckarú No-csát.

Cselcsillag jött  meg végül felmentő sereggel, aztán elindultak megkeresni a megmentő tudós 
embert. Meg is lelték sírját a hegy oldalában, mert halott volt már sok száz éve. Áldoztak neki hálás 
köszönettel, meg is jelent Szung Csiangnak még álmában, megjövendölvén, hogy tíz nap múltával 



foglyul esik Fang La.

Mucsou ellen indulván a sereg, Nagykardú állt ki Cseng Piao ellen. Pao Tao-ji bűbájosságával 
bűvös vitézt támasztott elő Cseng sisakjából; Ördögherceg azonban ugyanezt tette Nagykardúéval, s 
ez utóbbi győzött, Nagykardú is megölte Cseng Piaót. Paót, a varázslót Robbanó Mennykő gránátja 
pusztította el, s Mucsou elesett.

Vulungling hegyénél azonban még állt a harc. Si Pao megölte már ott Selymesszőrű Tigrist és 
Vasfurulyást is. Nagykardút küldte Szung Csiang ellene négy másik vezérrel. Cseltámadást indított 
Nagykardú,  s  ezalatt  Tung  Kuan  hátba  támadta  a  lázadókat.  Látta  Si  Pao,  hogy  már  nem 
menekülhet,  megölte  magát tulajdon kardjával.  Vitézekkel  Versengőt  azonban agyonsújtotta egy 
lezúduló szikla, Kis Herceg pedig vad kézitusában szakadékba zuhant.

Jáde  Egyszarvú  hada  ezenközben  a  Juling  hágónál  nyomult  előre.  Kilencsárkányos, 
Halálmegvető,  Szakadék  Tigrise,  Fehértarka  Kígyó,  Tigrisverő,  Veszett  Tigris  mentek  elöl  a 
harcban,  de a  lázadók íjászai  sorra megölték őket,  megállt  a  támadás.  Fürkészőbe indult  ekkor 
Dobos  Bolha,  s  egy  szerzetesre  lelt,  ki  jutalom  fejében  elvezette  éjjel  egy  rejtekösvényen  az 
ellenség hátába, hol tüzet támasztott,  bombákat robbantott,  s ennek jelére támadásra indult Jáde 
Egyszarvú, bevették a hágót.

Hszicsouba vonultak tovább, de elkeseredetten védekeztek itt is a lázadók. Elkapta a rálőtt nyilat 
Felhőcsapó Aranyszárny vitézi ügyességgel, de ismétlő íj volt az, s egy másik nyíl megölte. Ott 
veszett el vele Kertészlegény is.

Látta Ármányos Vezér, hogy éjjeli támadás készül. Kiüríttette hát a tábort, s mellette állt a sereg 
lesben, hogy pedig a közelgő ellenség gyanút ne foghasson, dobverőt kötöttek egy birka lábához, 
azzal utánozták az őrség dobszavát. Vissza is verték a támadókat, de közben Megnyilazott Tigrist 
kígyó marta meg, s sebébe belehalt.

Elhagyottan találta Jáde Egyszarvú Hszicsou falait, de ármány volt emögött: Vízi Vezér s Tűzi 
Vezér  berontván  a  nyitott  városkapun,  egy  verembe  hulltak,  és  megölték  őket.  Földdel  telt 
zsákokkal rakta be ekkor a sereg a vermet, úgy tört a városba. Elesett a harcban Feketeszemű Tigris 
s Tábornok, de Jáde Egyszarvú is levágta Fang Hout, a védők vezérét.

Gyászolta  Szung  Csiang  tizenhárom  vezére  elestét,  de  hírt  küldött  Jáde  Egyszarvúnak, 
vonuljanak együtt Csingcsihszien ellen. Elküldték azonban elébb Örvények Sárkányát, hogy állna át 
színből az ellenséghez, de ügyelne Fang Lára, hogy meg ne szökhessék. Elindult az ellenséghez 
Örvények  Sárkánya  hatvan  hajóteher  gabonával,  s  mondta  Lou  Min-csungnak,  kinek  megadta 
magát, hogy nem állta már Jókorjött Eső zsarnok dölyfösségét, ezért pártolt el tőle.

Csingcsihszien alatt az első rohamnál elesett Mennydörgés Tüze. Fang La maga védte a várost, 
de  visszavonta  hadait,  mikor  hírét  vette,  hogy  Jáde  Egyszarvú  közeleg  a  hegyek  háta  mögül. 
Örvények  Sárkánya  embereivel  eközben  felgyújtotta  Fang  La  palotáját.  A nagy felfordulásban, 
kavarodásban  benyomult  a  városba  Jáde  Egyszarvú  s  Jókorjött  Eső  serege,  Fang  La  pedig 
elmenekült Pangjüan völgyébe, palotájába.

Elestek  sokan a város  ostrománál:  Rontószellemet  s  Ördögök Anyját  hajítókések ölték  meg, 
Erdei  Sárkányt  s  Égbemászót  lovasok  tiporták  halálra,  halálos  sebet  kapott  Nyakazóbíró, 
Aranypénzes Leopárd, Vaskarú, Halálthozó Démont pedig Lou Min-csung ölte meg.

Körülfogta a következő nap a liangsani sereg Pangjüan völgyét, Fang La végső menedékét, de 
hiába  támadták  nap,  mint  nap,  nem tudták  bevenni.  Fang  La  sem  tudott  azonban  hová  lenni 
szorongatottságában, s nagy örömmel fogadta, mikor előállott veje, Kis Forgószél, hogy visszaveri 
ő  a  támadókat.  Ki  is  vágtatott  a  hadsor  elé,  megvívott  sorban Kis  Generálissal,  Nagykardúval,  



Szépszakáll Mesterrel. Értették azonban a liangsani vezérek, hogy színből viaskodik csak velük Kis 
Forgószél, megfutottak előle rendre. Fellelkesült ezen Fang La, s másnap már maga is kiült a hegy 
tetejére viadalnézőbe. Támadt azonban ekkor már Szung Csiang egész seregével,  Kis Forgószél 
pedig, felfedvén igazi mivoltát, az élükre állott.

Menekült Fang La kétségbeesve, a liangsaniak pedig berontottak Pangjüanba, feldúlták Fang La 
palotáját. Hetedik Jüan, az Eleven Pokolkirály történetesen Fang La császári ruháját kerítette meg 
magának. Kapta, magára öltötte, nagy derültségére a liangsani vezéreknek, kik azt hitték először, 
hogy a lázadók vezérével van dolguk, amikor meglátták. Nem tetszett azonban a dolog Vang Pinnek 
s Csao Tannak, a császár két mandarinjának, kik lázadást szimatolván, neki is rontottak volna a 
„felségsértőnek”.  Kétkorbácsos  választotta  szét  az  egymásnak  menőket,  Jókorjött  Eső  pedig 
leparancsolta a császári ruhát Hetedik Jüanról, de a két mandarin ezt már el nem felejtette.

Tarka Barát fogta el végtére a hegyekben a közrendű ruhában menekülő Fang Lát. Csudálatos 
történet volt emögött; az erdőkbe, hegyekbe menekült volt Tarka Barát annak idején a vulunglingi 
csatából, s bujdosása közben egy szerzetessel találkozott össze. Ez a barát pedig elvezette őt egy 
hegyi szentélyhez; megmondván neki, hogy fogja el a fickót, ki majd a fenyők közül kijő – de maga 
nem tudta, hogy majd Fang La lesz, az. Jutalmazták volna már őt a sereg mellé rendelt mandarinok 
fényes jutalommal,  gazdag apátsággal,  nem fogadta el  egyiket sem Tarka Barát,  szerzetes akart 
maradni.

Rabszállító szekérbe rakták Fang Lát, úgy vitték Mucsouba. Ott fejét vétette Szung Csiang a 
többi lázadó vezéreknek, a holtakért pedig imákat mondatott, aztán vonult Hangcsouba, hogy ott 
várja be a császár parancsát.

A Liuho-templomnál táborozott a sereg, s felébredt egy éjjel Tarka Barát, mintha csatazajt hallőtt 
volna. Elmondották ekkor neki a templombeli szerzetesek, hogy a Csientang folyó híres szökőárját 
hallja. Visszaemlékezett akkor Tarka Barát a Vutajsan főapátja jóslatára, s megértette ebből, hogy 
eljött halála: búcsút vett társaitól, s leülvén elmélkedni, csendesen elhunyt.

Meghalt  már  betegségben  Beteg  Vitéz,  Sötétképű,  Feltartóztathatatlan,  Kutyapofájú,  üstökös 
Csillag,  Szárazföldi  Krokodilus,  Mosolygó  Tigris,  Nappaljáró  Patkány,  Dobos  Bolha  is; 
Párduckoponya halálos betegségbe esett, ott maradt Hangcsouban, Kóbor Barát gondjaira, ki fél 
karját vesztette a harcokban.

Elindult a sereg vissza a fővárosba, de Pazar már búcsút vett urától, Jáde Egyszarvútól, hasztalan 
kérve, jönne ő is vele a békés ismeretlenségbe. Szucsouba érve pedig Örvények Sárkánya maradt 
vissza betegnek mondva magát; Barlangbúvó Sárkány s Folyamfordító Tengerikígyó maradt vele. 
Valójában mind a hárman Fej Paóhoz csatlakoztak ígéretük szerint. Kalandos volt ezután életük, 
eljutottak később a tengereken túlra, s végezetül Sziám királya lett Örvények Sárkányából.

A fővárost  elérvén meghagyta Jókorjött  Eső Vasképű Tudósnak, venné számba a megmaradt 
vezéreket. Huszonheten maradtak meg a száznyolcból: Jókorjött Eső, Jáde Egyszarvú, Cselcsillag, 
Nagykardú, Kétkorbácsos, Kis Generális, Kis Forgószél, Égretörő Sas, Szépszakáll Mester, Bűvös 
Futár,  Fekete Forgószél,  Eleven Pokolkirály a harminchat közül,  Ármányos Vezér,  Három–hegy 
Ura,  Ványadt  Védisten,  Ördögherceg,  Robbanó  Mennykő,  Vasképű  Tudós,  Bűvös  Számvető, 
Ördögpofa,  Vaslegyezős,  Egyszarvú  Sárkány,  Egyszálvirág,  Bundás  Párduc,  Kis 
Feltartóztathatatlan, Kis Védisten, Anyatigris a hetvenkettőből.

Hivatali  ruhákat  adományozott  a  császár  a  vezéreknek,  úgy  hívta  meg  őket  vendégségbe. 
Rangokat adományozott aztán élőknek, holtaknak, a megmaradtak mind hivatalt is kaptak. Fang Lát 
pedig kivégezték lassú halállal, három napig nyúzván testéről eleven bőrét.



Engedelmet kért  Jókorjött  Eső ekkor a császártól,  s haza látogatott  öccsével,  Vaslegyezőssel. 
Apjukat  már  nem  találták  életben,  nagy  temetést  rendeztek  neki,  Jókorjött  Eső  pedig 
megemlékezvén fogadalmáról, újjáépíttette a Kilencedik Ég Rejtelmes Hölgyének templomát, pár 
hónap után pedig visszatért a fővárosba, odahaza hagyván öccsét, Vaslegyezőst.



A SZÁZHUSZADIK FEJEZET

amelyben Szung Csiang s vezérei szelleme összegyülekeznek
Liaoervában,

Huj-cung császár pedig álmában Liangsanba
látogat

Ott tartottunk, hogy hazalátogatott Jókorjött Eső Jüngcsenghszienbe dicsőséggel, diadallal, utána 
pedig  visszatért  a  Keleti  Fővárosba,  s  összetalálkozván esküdt  testvéreivel,  a  többi  vezérekkel, 
meghagyta nekik, készülnének fel az útra, hogy mennének elfoglalni hivatalukat. Ennek végeztével 
pedig  meglátogatta  Bűvös  Futár  Jókorjött  Esőt.  Elbeszélgettek  egy  darabig  erről-arról,  azután 
felállott Bűvös Futár, s így szólt:

–  Hála őfelsége kegyelmének, Jencsou parancsnoka lettem. Visszaadnám én azonban hivatali 
levelemet  a  császárnak,  s  elvonulnék inkább Tajancsouba,  a  szent  hegy templomába.  Az lenne 
boldogságom, ha ott élném le már életem a világtól elvonulva.

– Hogyan jutottál erre a gondolatra? – kérdezte Jókorjött Eső.

–  Megjelent nekem álmomban Cuj úr, az alvilág bírája – felelte Bűvös Futár –, az ő intésére 
választom a kegyes életet.

– Bűvös Futár voltál, bölcs öcsém, földi életedben – mondta erre Jókorjött Eső –, nagy hatalmú 
lélek leszel bizonyára majd a szent hegy istene mellett.

Elbúcsúztak egymástól ekkor, vissza is küldte Bűvös Futár a császárnak hivatali levelét, s ment 
Tajancsouba, belépvén annak kolostorába. Buzgón égette ott a füstölőt mindennap az istennek, nem 
hanyagolván  egy  nap  sem  jámbor  kötelességét.  Eltelvén  így  néhány  hónap,  egy  este,  teljes 
egészségben lévén, egybehívta szerzetbeli társait búcsúszóra, s egy nagyot nevetvén elhalálozott. 
Megmutatkozott ezután szellemének ereje a szent hegy templomában több ízben, úgyhogy az ott 
imádkozó népek fel is állították szobrát, igaz képe mását.

Eleven  Pokolkirály Hetedik  Jüan  is  kézhez  kapta  volt  hivatali  levelét,  s  búcsút  véve  Szung 
Csiangtól elment parancsnoknak Kajtiencsünbe. Alig volt azonban ott néhány hónapot, Vang Pin s 
Csao Tan mandarinok, nem feledvén gyűlöletük iránta szívükben, mely a Pangjüan völgyében volt 
összetűzésből  támadt,  mentek  egyre-másra  Tung Kuan elébe  a  titkos  tanácsba felhánytorgatván 
Hetedik Jüan nagy vétkét:

Felvette az magára ott Fang Lának sárga köntösét, sárkányos kabátját, jádeövét – vádaskodtak s 
noha csak tréfaságnak látszott, de ott maradt szívében a lázadás szándéka. – Halált is követeltek 
fejére, mondván:

– Kajtiencsün távol eső vidék, népei barbárok, bizonyosan még felkelést támaszthat.

Vitte az ügyet Tung Kuan Caj kancellár elébe, az meg jelentette a császárnak a dolgot. Ment is az 
írás hamarosan Kajtiencsünbe, visszavonta Hetedik Jüantól hivatali levelét, letették közembernek. 
Csak  örvendett  ezen  Hetedik  Jüan,  hazaköltözött  öreg  anyjával  a  liangsani  mocsár  mellé, 
Útkőfalvára,  folytatta  a  halászmesterséget,  s  tartotta  anyját,  míg  el  nem hunyt  az  békességben 
hatvanévesen.

Hallotta Kis Forgószél a fővárosban, hogyan adta vissza hivatali levelét Bűvös Futár, s vonult el 
a  világtól,  hogyan  tették  le  közembernek  Hetedik  Jüant,  mert  felöltötte  volt  Fang  La  császári 



fövegét,  sárkányos  kabátját,  jádeövét,  s  merthogy  lázadás  gyanújába  fogták.  Elgondolta  ekkor 
magában Kis Forgószél, hogy ő meg hajdan veje volt Fang Lának:

„Ha valamely gaz mandarin megtudja ezt egyszer – töprenkedett –, s megrágalmaz engem az Ég 
Fia előtt, miért álljam ki a megaláztatást, hivatalomból való kivettetésemet? Jobb ám észbe venni, 
mit várhatunk időnktől, s a szégyent elkerülni!” – Visszaküldte ő is hivatali levelét, azt hozván fel . 

színből, hogy bénaság törvén rá teljes váratlansággal, nem tudja végezni kötelességét, nem méltó 
már hivatalra, s kérte, hadd vonulhasson vissza a paraszti életbe. Elbúcsúzván hivatalbeli társaitól,  
visszatért Cangcsouba, Henghajcsünbe régi lakhelyére közembernek, ott élt megelégedetten, míg 
egy nap aztán békében elhunyt.

Csungsanfu parancsnoka lett Égretörő Sas Li Jing, ott szolgált már fél esztendeje, mikor hírét 
vette  Kis  Forgószél  visszavonultának.  Elgondolkozott  ezen  magában,  s  tette  magát  ő  is,  hogy 
bénaságban szenvedne, alkalmatlanná lett hivatal viselésére. Meg is írta ezt a császári udvarnak, 
visszaadván hivatali levelét, s visszaköltözött régi hazájába, az Egysárkánydomb falujába. Ott élte 
le hátralévő életét ördögpofa Tu Hszinggal együtt nagy vagyont szerezve, majd jó véget érve.

Nagykardú  Kuan  Seng  az  Északi  Fővárosnak,  Tamingfunak  lett  katonai  parancsnoka,  s 
megnyerte igen katonái szívét, tisztelte őt mindenki. Egy nap, hazatérőben a gyakorlótérről leesett 
lováról nagy részegségében, bajt szerzett belőle s sebébe belehalt.

Kétkorbácsos  Hu-jen  Cso  a  császári  gárda  vezénylő  tisztje  lett,  nap  mint  nap  ott  vezette  a 
hadakat a császár színe előtt. Megverte aztán később nagy had élén harcban Udzsut, a Kin tatárok 
negyedik hercegét, előretört seregével egész Huajhsziig, ott esett el a hadban.

Szépszakáll Mester Csu Tung a. Paotingfunál levő seregeknél szerzett érdemeket, később pedig 
Liu Kuang-si alatt szolgálván része volt a Kin tatárok visszaverésében, majd végezetül Tajpingcsün 
katonai helytartója lett.

Jingtienfuba  került  szolgálatra  Kis  Generális  Hua  Jung,  magával  vivén  oda  felesége  húgát. 
Cselcsillag  Vu Jung,  ki  világéletében legénysorban maradt,  egy szál  kísérő  inasával  ment  csak 
elfoglalni hivatali helyét Vusengcsünben. Fekete Forgószél Li Kuj is csak két szolgát vitt magával, 
hogy szolgálatra ment Zsuncsouba.

Miért emlegeti azonban ez az elbeszélés csak e háromról azt, hogy hivatalát elfoglalta, míg a 
többiekről elmondta még azt is, hogy s miként végezték? Az az oka ennek, hogy a fentebb mondott 
hét  vezér  nem látta  már  egymást  többé  életében,  az  alábbi  öt  pedig,  azaz  Jókorjött  Eső,  Jáde 
Egyszarvú,  Cselcsillag,  Kis  Generális  s  Fekete  Forgószél  összetalálkoztak  még.  Ezért  nem 
mondottuk el még végig életüket, hanem alább látjuk majd meg, mi lett velük.

Úgy  szól  tovább  a  történet,  hogy  jutalmakat  osztott  Jókorjött  Eső  s  Jáde  Egyszarvú 
fővezéreiknek, küldvén aztán mindeniket hivatali helyére parancs szerint. Akik pedig meghaltak a 
császár szolgálatában, azok családjának pénz, selyem, arany, ezüst adatott kegyesen, s hazament 
mindegyik  a  szülőföldjére  kívánsága  szerint.  Voltak  még a  fővárosban alvezérek  tizenöten,  kik 
közül  Szung  Csiang  öccse,  Vaslegyezős  Szung  Csing  hazament  volt  falujába  gazdálkodni, 
Ördögpofa  Tu  Hszing  pedig  követte  hajdani  gazdáját,  Égretörő  Sas  Li  Jinget  régi  otthonukba. 
Háromhegy Ura Huang Hszin visszakerült Csingcsouba; Ványadt Védisten Szun Li öccsével, Kis 
Védisten Szun Hszinnel, annak feleségével, Anyatigris Ku Ta-szaóval s saját családjával visszatért 
régi posztjára Tengcsouba. Nem kívánta azonban a hivatalnokságot Egyszarvú Sárkány Cou Zsun, 
visszament a Felhőbemászó hegy vadonába. Egyszálvirág Caj Csing Nagykardúval visszatért az 
Északi Fővárosba,  de már közembernek. Vasképű Tudós Pej Hszüan s Bundás Párduc Jang Lin 
összetanácskozván visszamentek  régi  hazájukba,  a  Lóitató  Vízhez,  s  ott  éltek  kedvükre.  Bűvös 
Számvető Csiang Csing is hazavágyakozván, visszament Tancsouba, közemberi sorba. Ármányos 



Vezér  Csu Vu már a  Tao művészetét  tanulta  volt  Ördögherceg Fan Zsujtól,  úgyhogy ők ketten 
vándor taoistákká lettek, s kóbor élet után a folyók, tavak közt beállottak Felhősárkány kolostorába 
végül,  ott  végezték  életüket.  Kis  Feltartóztathatatlan  Mu  Csun  is  visszatért  szülőföldjére,  
Csiejangcsen vidékére jámbor közembernek. Robbanó Mennykő Ling Csen a tűziszerek hivatalába 
került szolgálatra a császári udvarba kiváló pattantyús mesterségével. Öt alvezér pedig ott szolgált 
már a fővárosban ekkor: Bűvös Doktor An Tao-csüan, kit a császár rendelt magához, a császári  
család ispotályának lett bíborarany rangos legfelsőbb doktora; Bíborszakáll Bátyó Huangfu Tuan a 
császári  ménes  biztosa  lett,  Jádekarú  Mester  Csin  Ta-csien  a  Császári  Pecsétek  Hivatalába 
helyeztetett, Isteni Kezű Művész Caj kancellár családjában lett házi iskolamester, Vastorkú Jao Ho 
pedig Vang herceg, a császár sógora udvarában ért boldog, nyugalmas öregséget. De nem beszélünk 
már ezekről többet,  hanem szólunk arról,  hogy Jókorjött  Eső s Jáde Egyszarvú elbúcsúzkodván 
egymástól elindultak, hogy elfoglalják hivatali helyük. Jáde Egyszarvúnak nem lévén családja, csak 
pár  kísérővel  érkezett  meg Lucsouba,  állomáshelyére.  Búcsút  vett  az  udvartól  Jókorjött  Eső is, 
megköszönvén a császár kegyességét, megválván hivatalnoktársaitól, s elfoglalta hivatalát hamar 
Csucsouban, egynémely családbeli szolgát vivén magával.

Nem is beszélünk már többet ezekről, mivelhogy elváltak egymástól, és szerteszéledtek. Úgy 
szól tovább a történet azonban, hogy hajdan a felséges Szung-ház uralkodásának elején, mikor Taj-
cung  császár  a  trónt  Taj-cu  császárnak  általadta,  eskü  tétetett,  mely  álnoksággal,  árulással, 
tisztátalansággal vette körül az uralkodóházat; a mostani császár, Huj-cung alatt pedig, ki pedig 
felettébb  szent  s  felettébb  bölcs  vala,  váratlan  módra  gaz  miniszterek  szabták  meg  az  utat, 
rágalmazók, hízelkedők ragadták el a hatalmat, nyomorgatván, pusztítván a hűséges, derék népeket, 
mélységesen sajnálatos módra. Ez időben Caj Csing, Tung Kuan, Kao Csiu s Jang Csien, e négy 
lator miniszter felfordulást támasztott a birodalomban, elpusztítván az országot s népét.

A császár testőrségének volt parancsnoka Kao Csiu s Jang Csien. Látták ezek ketten, hogyan 
tiszteli meg, ajándékozza meg a császár kegyeivel Szung Csiangot s vezéreit, nem volt ez nekik 
kedvükre végképpen. Összetalálkozván mondták is egymásnak:

Halálos ellenségünk nekünk ez a Jókorjött Eső is, Jáde Egyszarvú is, most pedig még el kell 
tűrnünk azt is, hogy érdemes főhivatalnokok lettek, részesülnek az udvar kitüntető kegyében, sok 
gazdag ajándékában, lovuk hátáról sereget vezérelnek, lóról szállván népeknek parancsolnak. Hogy 
ne lennénk hát mi, udvari főhivatalnokok gúny s nevetség tárgya mindenki számára? Azt tartják 
pedig régről: „Erősen gyűlöl a nemes ember, s nem férfi, kiben indulat nem kel!”

–  Gondoltam  én  egyet  –  tette  hozzá  ehhez  Jang  Csien.  –  Végezzünk  legelébb  is  Jáde 
Egyszarvúval, mert fél karját veszti Jókorjött Eső az ő halálával. Akkora vitéz ám ő, hogy ha Szung 
Csianggal végeznénk elébb, s ő nyomára jönne, nagy bajt keverne ám nekünk!

– Hadd halljam tervedet! – lelkesedett fel erre Kao marsall.

–  Bujtogassunk fel ellene egynéhány lucsoubeli katonát – javallotta Jang Csien –, s jelentenék 
azok a kancellári hivatalba, hogy hadat toboroz ám Jáde Egyszarvú, lovakat vásárol, szénát, gabonát 
gyűjt, világos-világra pártot ütni készül. Elámítanánk ezzel még Caj kancellárt is! Ő aztán jelenti 
majd a császárnak e vádat, s kérni is fogja, hogy tegyenek ellene: akkor a fővárosba csaljuk Lu 
Csün-jit, fogadja majd őt a császár lakomán, az étekbe akkor egy kis kéneső kerül, mely veséjére 
ereszkedvén megnyomorítja annyira, hogy nem foghat majd semmi vállalatba! Ennek utána pedig 
elmegy a császár küldötte ajándék borral Jókorjött Esőhöz, abban pedig lassú méreg lesz majd. Fél 
hónap, s nem lesz már számára menekvés!

– Kiváló ez a terv! – lelkesedett Kao marsall; ahogy pedig e két lator elhatározta a tervet, hozzá 
is fogtak. Elküldték egy bizalmas emberüket Lucsouba, kerített az csakhamar két katonát, kikkel 
megíratta a vádoló levelet. Becitálták aztán őket a titkos tanácsba, ahol is bevádolták Lu Csün-jit, 



hogy nap mint nap sereget toboroz, lovakat vásárol, szénát, gabonát gyűjt, világos-világra pártütésre 
készül, aztán meg járnak emberei mindegyre Csucsouba, kapcsolatot tartván Szung Csianggal, kivel 
összeszövetkezvén, felkelésre gondol. Ott volt a titkos tanácsban Tung Kuan, veszett ellensége volt 
ő is Jókorjött Esőnek, megszerkesztette hát a vádoló írást, küldte tovább Caj Csing kancellárnak.

Tanácskozásba hívta a kancellár a fő minisztereket, mikor az írást megkapta, hogy határozatra 
jusson a dologban. Ott volt Jang Csien is, Kao Csiu is, s a négy lator miniszter eldöntvén a dolgot,  
vitték a két felbujtott vádlót a palotába, a császár elébe.

– Úgy emlékezem én – kételkedett a császár –, hogy Szung Csiang s Lu Csün-ji, kik megverték a 
Liao  tatárokat,  elfogták  Fang Lát  is,  s  százezres  seregeknek  parancsoltak,  sose  mutattak  eddig 
semmi gonoszságot szívükben! Hogyan akarnának épp most pártot ütni, mikor a minap tértek meg 
csak megátalkodottságukból hűségünkre? Sohasem hagytam én cserben őket, miért gondolnának 
hát most lázadásra? Érzek ám én ebben holmi hamisságot, s míg végére nem jártunk, nem hajlok én 
arra, hogy ezt el is higgyem!

–  Felség!  –  hajolt  meg  erre  Jang  Csien  s  Kao Csiu.  –  Kiváló  bölcsességedre  vall,  hogy, a 
hűségest  pártolod,  ám  nehéz  mélyére  látni  az  emberi  szívnek!  Úgy  gondoljuk  mi,  hogy 
megcsalódhatott Lu Csün-ji rangjának kicsinysége miatt, szíve azzal meg nem elégedett, s ismét 
felkelt benne a lázongás, mely az ő kárára most felfedeztetett.

– Hadd idéztessem akkor magam elé legalább – erősködött a császár –, megtudom én majd tőle 
az igazat!

– Fenevad ám ez a Lu Csün-ji – vetették ellene a császár szavának Caj Csing és Tung Kuan –,  
nemigen őrizkedhetnénk indulataitól! Ha megriasztjuk, talán még elszökik, bajt támaszthat akkor, s 
hogyan fogjuk majd el? Meg kellene csak hívni őt ide, a fővárosba, hol felséged vendégelés közben 
bátorítná és intené szentséges szavával, s ki is tudhatná viselkedéséből, mi az igaz, s mi nem. Ha 
nem tűnik ki semmi, nem kell akkor már nyomozás, vallatás, de kilátszik majd ebből, hogy felséged 
pártolja már hűséges hívét.

Beleegyezett  ebbe a császár,  el  is  ment a parancs Lucsouba,  hogy hívják Jáde Egyszarvút  a 
császári udvarba, megbízás vár rája. Fogadta a város kapuja előtt a mandarinok serege a császár 
követét, vezették egyenest be a hivatalba, elolvasta ott a levelet Jáde Egyszarvú – de ne szaporítsuk 
a szót, indult is mindjárt vissza a fővárosba a követtel váltott lovakon. Baj nélkül megérkezvén, 
megszállt a hivatali szálláson, másnap korán reggel pedig járult a császári palota keleti kapujához, 
hogy bebocsáttassék majd kihallgatásra.

Bevezette őt akkor Caj Csing kancellár, Tung Kuan titkos tanácsos s Kao Csiu és Jang Csien, a 
testőrség fejei a császár elébe. Eljárta Jáde Egyszarvú a hódolat táncát, s megkérdezte akkor tőle a  
császár:

– Látni akartuk kigyelmed orcáját; békesség vagyon-e ottan Lucsouban, megfér-e kigyelmed az 
ottani néppel?

– Felségednek a mennyekkel egyenlő hatalmasságú jó sorsára hagyatkozván – felelte leborulva 
Jáde Egyszarvú békességben vannak a hadak is, a nép is.

Kérdezgette ezután ekkor a császár Jáde Egyszarvút erről is,  arról is.  Mikor délidő felé járt, 
jelentette a császár főszakácsa:

– Készen vannak már a drága étkek, mit felséged parancsolt, a parancsot várjuk csak a tálalásra.

Kao Csiu s Jang Csien azonban beletétették már a kénesőt az étkekbe. Tálaltatott a császár Jáde 



Egyszarvúnak, kínálta nagy szívességgel, az pedig fogadta illő tisztelettel, fogyasztott belőle.

–  Ha hazaér most kigyelmed Lucsouba – mondta búcsúzóul a császár Jáde Egyszarvúnak –, 
legyen majd seregei erősítésén, növelésén teljes szívvel, hűségében meg ne változzék!

Köszönte  Jáde  Egyszarvú  ekkor  a  császár  kegyességét,  s  elhagyván  a  palotát,  indult  már 
Lucsouba, nem tudván semmit arról, hogyan tört a négy lator miniszter élete ellen. Kao Csiu s Jang 
Csien azonban, azt mondták egymásnak:

– Elvégeztetett a dolog ezzel már!

Utazván hazafelé Jáde Egyszarvú éjszaka útközben érezte egyszer csak, hogy hasgat a veséje; 
megmozdulni se bírt, de lóra ülni se, hát hajóval ment tovább. Megérkezvén pedig Szecsounál a 
Huaj  folyóhoz,  eljött  végórája  veséje  bajától:  azon  éjjel  a  hajó  orrában  állva  ejtőzött  nagy 
részegségében,  de  leszállott  már  a  kéneső  veséjébe,  ágyékába,  csontja  velejébe,  állni  sem bírt 
immár, s lába megbotolván bezuhant részegen a Huaj vizébe, ott halt meg a mélyben. Ó, jaj, Hopej 
vidék Jáde Egyszarvúja! Bosszulatlan vesztél hullámok sírjába!

Kihalászta  testét  kísérete,  koporsóba  tették,  Szecsou  földjén  egy szép  magas  helyen  szépen 
eltemették. Nem beszélem el már, hogyan jelentette a helybeli mandarin a császári udvarnak Lu 
Csün-ji  halálát,  hanem szólok arról,  hogy a négy lator miniszter megállapodván egymás közt a 
dolog menetében, vitték a jelentést a császár elébe mondván:

Híre érkezett Szecsouból, hogy Lu Csün-ji parancsnok eljutván a Huaj folyóhoz ott a vízbe esvén 
halálát lelte. Szolgáid kötelességüknek tartják ezt most jelenteni; most azonban, hogy meghalt Lu 
Csün-ji, félő, hogy gyanakvás kel Szung Csiang szívében, és még tán bajt támaszt. Kérjük ezért, 
küldené  el  felséged  követét  őhozzá  egy  flaska  császári  borral  ajándék  fejében,  hogy  szíve 
megnyugodjék.

Nagyot sóhajtott a császár erre a beszédre, mondta volna már, hogy ezt meg nem engedi, de nem 
volt biztos abban, érti-e szándékuk – mondta volna akkor, hogy már megengedi, ekkor attól tartott, 
hogy halál lesz a vége. Nem tudott azonban végtére mit tenni, elámították őt a lator miniszterek 
sima beszédükkel, virágos szavukkal, rájuk hagyott mindent. Elindult hát a császári követ a császári 
borral Csucsouba, Jókorjött Esőhöz. Nyilvánvaló pedig, hogy bizalmas embere volt az a követ Kao 
Csiunak s Jang Csiennek, a két gaz latornak. Így rendelte a sors, hogy betelt  végzete Jókorjött  
Esőnek; lassú mérget kevertek a latrok a császári borba, úgy mént az Csucsouba.

Jókorjött Eső, hogy megérkezett Csucsouba, övé lett a parancsnokság a hadak felett is. Ahogy 
elfoglalta helyét, jó szívvel volt a hadakhoz, kegyes, nyájas a néphez, úgyhogy tisztelte a lakosság, 
akár  jó  szülőjét,  imádta  a  katonaság,  akárcsak  egy  istent.  Üres  lett  a  törvényház,  nem  volt 
perlekedés, készen állottak a hadak védelemre, s megnyervén a népek szívét, mindenki tisztelte.

Szabad idejében pedig gyakorta kisétált Jókorjött Eső a város szélére. Volt pedig Csucsou déli 
kapuján túl egy hely, Liaoerva. Magas hegyek vettek ott vizet körös-körül; gyönyörű volt a hegy, 
tele fenyővel, ciprussal, szépségben nem különbözvén Liangsan vidékétől. Kicsiny volt ugyan, de 
benne körben álltak a hegyek csúcsai, akár kuporgó tigrisek, sárkányok, kanyarogtak, tekergőztek 
lejtőkkel,  sziklákkal.  Négyfelől  pedig  vizek  ágaztak  el,  tó  terülvén  el  előtte,  tó  húzódván  meg 
mögötte, olyan volt az teljességgel, akár a vízparti vár vidéke. Örvendett Szung Csiang, amikor ezt 
látta, s gondolta magában:

– Méltó lenne e hely lelkem lakhelyének, ha majd itt halok meg – s valahányszor ideje engedte, 
ide járt sétálni, úgy mulatta magát.

De ne szaporítsuk a szót: fél esztendővel arra, hogy elfoglalta hivatalát – volt pedig ez a Hszüan-



ho kor, azaz a Békesség Kinyilvánítása hatodik éve nyarának elején –, hírét vette, hogy bort küld 
ajándékba néki a császár.  Ki is vonult  hivatalnokai seregével a város elébe a követ fogadására, 
aztán, mikor megérkeztek a hivatalba, s felnyitották a császár levelét, s az felolvastatott, átadta a 
követ a császári bort Jókorjött Esőnek megmondván, hogy igyék belőle.

Kínálta Jókorjött Eső akkor a császár követét is, de szabadkozott az mondván, hogy nem szokott 
hozzá.  Ezután  pedig  elindult  a  követ  vissza  a  fővárosba.  Ami  ajándékot  Jókorjött  Eső  őneki 
készített, azt el nem fogadta, indult rögvest vissza.

Fájlalni kezdte gyomrát a bor után Jókorjött Eső, fel is támadt benne a gyanú, hogy mérget ivott 
vele. Küldte is sebesen embereit, hogy tudakozódnának a követ után, hát azzal jöttek vissza, hogy 
ivott ám az odaútjában némely fogadókban! Tudta ekkor Jókorjött Eső, hogy tőrbe ejtették, lator 
miniszterek hogy őt megmérgezték, fel is sóhajtott, mondván:

–  Tanultam én Konfuciusz tudományát zsenge korom óta, felnövekedvén pedig jártas lettem a 
hivatalnokságban, s szerencsétlenségemre most gazok kezétől kell vesznem, mikor pedig nem volt 
szívemben semmi álnokság sem! Hitt az Ég Fia a rágalmazóknak, s mérgezett borral ajándékozott 
meg! Mit vétettem én? Nem viaskodom én halálom ellen, de ott van Fekete Forgószél Zsuncsouban 
– ötlött egyszerre eszébe –, parancsnokol ottan; ha meghallja a császár udvarának ezen aljasságát, 
beveszi ő magát megint bizony az erdőkbe, bandát gyűjt magának, csúffá tévén ezzel hűségünk, 
igazságunk tisztaságos hírét! Egy módon tehetek ellene! – határozta el magában, s küldte is emberét 
késedelem nélkül Zsuncsouba, meghíván magához Fekete Forgószélt, hogy tanácskozna vele.

Fekete Forgószél pedig, ahogy parancsnok lett Zsuncsouban, nem lelte kedvét ott  semmiben, 
egész álló nap csak ivott embereivel, egymás után ürítve a boroscsészéket. Mikor hírét vette, hogy 
Jókorjött Eső hívatja magához, annyit mondott csak: „Hogy ha bátyám hívat, beszéde van akkor 
velem bizonyosan”, azzal máris szállt hajóba a hírhozóval. Megérkezvén Csucsouba pedig ment 
egyenest Jókorjött Eső elébe.

–  Öcsém – mondotta neki Jókorjött Eső –, amióta szétszéledtünk, egyebeket sem teszek, mint 
éjjel-nappal csak mi magunkról gondolkozom, utánatok vágyakozom. Cselcsillag Vusengcsünben 
messze van már innét, Kis Generálistól ott Jingtienfuban egy szó hírt sem kaptam, te vagy csak 
közel  itt  Zsuncsouban  a  Csencsiang  mellett,  azért  kérettelek,  hogy  egy  nagy  dolgot  veled 
megbeszéljek.

– Micsoda az a nagy dolog, bátyám? – kérdezte Fekete Forgószél.

– Igyál elébb – ütötte el a dolgot Jókorjött Eső. Bevezette akkor vendégét egy hátsó terembe, ott 
álltak már a teli boroscsészék. Kedve szerint vendégelte, megitatta aztán. Mikor pedig már éppen 
kedvük telt a borban, megszólalt megint:

–  Nem is  gondolnád  bölcs  öcsém,  hogy hírét  vettem:  mérgezett  bort  küld  az  udvar  nekem 
ajándékba! Mi lesz, ha meghalok tőle?

–  Fellázadunk,  bátyám!  –  ordított  fel  Fekete  Forgószél.  Jókorjött  Eső  azonban  higgadtan 
folytatta:

– Nincsenek már hadaink, öcsém, szétszéledtek testvéreink, mire mennénk lázadással?

–  Háromezres seregem van nekem Csencsiangban –, tüzelt tovább Fekete Forgószél –, te itt, 
bátyám, összeszeded a magad katonaságát  s  hozzá még a népet,  egyesülünk erőinkkel,  hadakat 
toborzunk s gyilkos kedvvel nekivágunk! Visszajön újra a liangsani víg élet! Jobb lesz ám az, mint 
ezeknek a lator minisztereknek a kezét nyögni!



–  Lassabban, öcsém! – csitította Jókorjött Eső. – Ejtünk még szót erről. – Ki gondolta volna, 
hogy lassú mérget tett már testvére borába!

Ivott  Fekete Forgószél aznap egész éjjel.  Másnap előállíttatott  egy hajót  Jókorjött  Eső,  hogy 
hazavitesse.

– Mikor támasztunk hadat, bátyám? – kérdezte búcsúzás közben Fekete Forgószél. – Jövök én is 
hadaimmal, melléd állok!

–  Ne haragudj reám, öcsém – mondta erre szomorúan Jókorjött Eső. – Mérgezett bort küldtek 
nekem az udvartól valóban a minap, és mivel megittam, maholnap meghalok. Világéletemben pedig 
a hűség s igazság mellett voltam, attól egy nyomnyit én nem tágítottam. Halállal sújtott most az 
udvar kegye engem vétkem nélkül, de inkább ők szegjék meg hitüket, mintsem hogy én hűségem 
megtörjem! Tartottam én attól,  hogy halálom után még talán fellázadsz, s megrontod majd vele 
Liangsan szép hírét, mely hűségével, igazságával betöltötte az ég rendelését. Ezért hívattalak ide, 
hogy lássalak még egyszer,  tegnap este  pedig a borban lassú mérget itattam meg veled.  Amint 
visszaérsz Zsuncsouba, elér a halál  téged is.  Halálod után pedig gyere vissza ide: Csucsou déli 
kapuján túl ott van Liaoerva, amelynek tája Liangsantól nem is különbözik. Lelkeink együtt lesznek 
ott, mert halálom után oda temetkezem, síromnak helyét már ki is választottam.

Hullt a könnye Jókorjött Esőnek szava végeztével, mint az eső. Sírva felelt neki Fekete Forgószél 
is, mondván:

–  Elég, elég bátyám! Földi életemben szolgáltalak téged, holtamban is szegényke ördögként a 
kezed alatt leszek!

Könnyei hulltával érezte már ő is testének nehezedését. Zokogva vett búcsút Jókorjött Esőtől, s 
szállt be a hajóba. Megérkezvén pedig Zsuncsouba, kitört rajta valóban a méreg hatása, és meghalt. 
Halála előtt pedig így szólt embereinek:

–  Vitessétek  majd  koporsómat  mindenképpen  Csucsouba,  ott  tétessétek  a  déli  kapun  túli 
Liaoervában bátyám sírja mellé.

Úgy is tettek emberei; elkészíttetvén koporsóját, beletették testét, s vitték hűségesen Csucsouba.

Fájt  erősen  Jókorjött  Eső  lelkének,  miután  útjára  bocsátotta  volt  Fekete  Forgószélt,  hogy 
Cselcsillaggal s Kis Generálissal már nem találkozhat. Aznap éjjel rajta is hatni kezdett a méreg s 
vége közeledvén, meghagyta embereinek:

–  Kövessétek  szavam:  temessetek  a  déli  kapun  túli  Liaoervában  egy  szép  magas  helyre. 
Megszolgálom jóságotok, csak kövessétek szavam – s ezzel meghalt.

Koporsót hoztak Szung Csiang emberei akkor, eltemették parancsnokukat illem s szokás szerint. 
Követték szavát, nem másították meg: kísérete, a hivatalnokok apraja-nagyja s a város népe együtt 
vitték ki koporsóját, eltemették Liaoervában, néhány napra rá pedig megérkezett Fekete Forgószél 
koporsója is Zsuncsouból. Azt már nem beszélem el, hogyan temették el őt is, hanem Jókorjött Eső 
öccse,  Vaslegyezős  betegen  feküdt  odahaza  éppen,  amikor  megjött  bátyja  halálának  híre.  Nem 
tudott így bátyja koporsójáért elmenni, hogy hazahozhassa. Később aztán, amikor megtudta, hogy 
Liaoervában nyugszik, csak azt tehette, hogy elküldötte néhány bizalmasát, mutassanak be áldozatot 
ottan a halottnak, s nézzenek utána, rendben van-e a sír – de erről többet nem beszélek.

Vusengcsünben  pedig  Cselcsillag,  amikortól  elfoglalta  hivatalát,  nem  nyughatott  szívében, 
mindegyre csak Jókorjött Eső nagy barátságán, szeretetén forgott az elméje. Egy nap aztán olyan 
nyugtalan lett, hogy lefeküdvén sem lelte könnyebbségét; éjféltájban pedig azt álmodta, hogy ott áll  



mellette Jókorjött Eső s Fekete Forgószél, megfogják ruháját és így szólnak hozzá:

– Hadi tanácsos úr! A hűség s igazság mellett állottunk mi, betöltvén az ég rendelését, szívünk 
sosem fordult az Ég Fia ellen. Most pedig az udvar mérgezett bort küldött nekünk, s meghaltunk 
vétkünk nélkül.  Csucsou déli  kapuján  túl,  Liaoervában temettek el  minket.  Emlékezz  meg régi 
barátságunkról, gyere el sírunkhoz, lásd magad szemével!

Kérdezte volna Cselcsillag őket, de egyszer csak megrázkódott,  felébredt – ekkor látta, hogy 
álom volt az egész. Sírva fakadt erre, zokogott, akár a záporeső, ültében várta már meg a hajnalt. De 
ettől fogva nem bírt már se enni, se aludni, hanem a következő nap némely poggyászt magához 
véve elindult Csucsouba. Nem vitt magával senki kíséretet, egy szál magában vágott neki az útnak. 
Halott volt már Szung Csiang, amire odaért, s hallotta, mint siratja meg mind az egész nép.

Áldozati szereket vásárolt Cselcsillag ekkor a városban, s ment egyenesen a déli kapun túlra, 
Liaoervába. Megkereste ott a sírt, és sírva mutatta be áldozatát Jókorjött Eső s Fekete Forgószél  
lelkének. Rátette ott kezét a sírnak dombjára, és mondta zokogva:

–  Kegyes, emberséges bátyám! Ha nem hunyt ki még hős lelked, tekints rám, kérlek, fényes 
tekinteteddel!  Falusi  kis  iskolamester  voltam  én,  hogy  Toronyhordozó  mellé  állottam,  aztán 
találkoztam össze veled, bátyám, hogy életemet megmentetted! Dicsőségben, ragyogásban lakoztam 
én attól fogva! Sok-sok évtizeden át a te erényedből származott rám minden! Most pedig meghaltál 
az ország szolgálatában, s álmot bocsátván rám, megnyilatkoztál nekem. Nincs mivel ezt neked 
viszonozzam; fogadom hát, hogy valóra váltom az álmot, s együtt leszek veled a kilenc források 
alatt!

Szava végeztével keserves sírásra fakadt, s már éppen fel akarta kötni magát, amikor megjelent 
Kis Generális egy bárkából lépve ki, s a sírhoz sietett. Megdöbbent, mikor Cselcsillagot meglátta, 
az meg így szólt hozzá:

– Honnét tudtad meg Jingtienfuban, bölcs öcsém, Szung bátyánk elvesztét?

–  Mióta elváltunk, s posztom elfoglaltam – felelte erre Kis Generális –, nem volt egy napom 
sem, hogy nyugalmat leltem volna, egyre csak testvéri barátságunk járt elmémben. Különös álmot 
láttam aztán: meglátogatott Jókorjött Eső bátyánk s Fekete Forgószél, elibém járulva megragadtak s 
elmondták, hogy meghaltak ők már a császár mérgezett borától, s itt nyugosznak Csucsou keleti 
kapuján túl szép magas helyen, Liaoervában. Kértek aztán, ha nem vetném meg régi barátságunkat, 
hogy jönnék el sírjukhoz és látogassam meg. Odahagytam hát családom s jöttem ide nyargalvást.

– Álmot láttam én is, különöset – mondotta Cselcsillag – tiéddel egyezőt. Ezért jöttem ide, hogy 
meglátogassam  a  sírokat.  Elgondoltam  magamban  éppen,  hogy  nem  vethetem  el  magamtól 
Jókorjött Eső bátyánk kegyes igazságát, nincs mivel viszonozzam baráti szeretetét, ezért felkötöm 
magam itt, hogy lelkem az övékkel egyesülve, kinyilváníttassék hűségem s igazságom!

–  Ha ez a szándékod – mondotta Kis Generális –, követlek én is téged, hogy egyek legyünk 
erényes bátyánkkal a hűségben s igazságban.

– Azt reméltem – mondta megütközve Cselcsillag –, hogy gondomat viseled majd halálom után, 
testem eltemeted. Miért tennéd te is?

– Elgondoltam én –felelte erre Kis Generális –, hogy nem vethetem el magamtól Szung Csiang 
bátyánk emberségét, igazságát, nem feledhetem kegyes gondoskodását. Liangsanban mikor voltunk, 
nagy vétkekben leledzettünk, szerencsénkre halálunk nem leltük. Számtalan, szakadatlan csatákban 
aztán  jó  vitézek  voltunk,  megindulván  ezen  az  Ég  Fia  megkegyelmezett  nekünk,  s  északon 
harcolva, délen hadakozva érdemeket, rangokat szereztünk, ismerik már hírünk szerte a világon. De 



hogy gyanakvás kelt az udvari nép szívében, vétkesnek találnának minket már bármiben. Ha pedig 
eme árulók ármányos tőreibe esnénk,  s  ártatlanságunkban is  halállal  bűnhődnénk, késő lenne a 
bánat. De ha most követjük bátyánkat a halálba, tiszta nevet hagyunk hátra a világban, s tetemeink 
méltó temetést kapnak majd.

–  Hallgass  reám,  bölcs  öcsém  –  intette  Cselcsillag  –,  én  magamban  vagyok,  nincs  senki 
családom, ha meghalok is, nem bánja azt senki. De neked fiad van és szépséges asszonyod, kire 
hagyod őket?

– Nem akadálya ez – mondta Kis Generális. – Pénzes zsákjaimban maradt elég, hogy éhséget ne 
szenvedjenek, s gondot visel majd rájuk feleségem családja is.

Sírtak  akkor  ott  ketten  egy sort,  aztán  felkötötték  magukat,  párban  függve  alá  egy fáról.  A 
kísérők pedig a bárkában, hogy jó ideje hiába várták vissza Kis Generálist, jöttek már a sírhoz, hát 
látták,  hogy ott  függnek felakasztva,  holtan.  Jelentették  nagy sietve  a  város  mandarinjának;  az 
koporsókat hozatott, s eltemettette őket ott Liaoervában, Szung Csiang s Li Kuj sírja mellett. Négy 
sír  állott  ott  kelettől  nyugatig  egy  sorban.  Csucsou  népe  pedig  megemlékezvén  Szung  Csiang 
emberségéről, erényéről, s hogy milyen teljességes volt az ő hűsége, igazsága, szentélyt állított neki, 
melyben áldoztak egész éven át, s bárki imádkozott ottan, nem maradt kérése meghallgatás nélkül.

Közben pedig a császár a Keleti Fővárosban egyre csak gyanakodott  szentséges elméjében a 
borajándék elküldése óta, hogy pedig semmi hírt nem kapott Jókorjött Esőről, aggodalom támadt 
szívében. Kao Csiu s Jang Csien azonban elbolondították elméjét nap mint nap a sok pompával, 
fényűzéssel, szórakozással, egyre csak abban buzgólkodtak, hogy elállják a kiválók útját, a hűséges, 
derék férfiaknak pusztulására törtek.

Egy nap belső termeiben mulatván a császár megemlékezett egyszer csak Li Si-siről. El is indult 
hozzá a föld alatti rejtekúton két ifjú herélt kíséretében, s megérkezvén a hölgy házának kertjébe, 
megrándította a csengettyű zsinórját. Sietett Li Si-si hamar a felséges úr fogadására, hogy helyet 
foglaljanak a  hálószobában.  Bezáratta  akkor  a  császár  a  ház kapuit,  Li  Si-si  pedig  elébe járult 
legszebb ékességeiben, és hódolt előtte. Így szólt ekkor az Ég Fia:

– Nem jól voltam kissé mostanában, de Bűvös Doktor most már rendbe hozott. Jó tíz napja már, 
hogy nem láttalak, kedvesem, s vágyakoztam utánad felettébb, most pedig, hogy látlak, alig bírok 
örömömmel.

– Megindít igen engem felséged szerelme – bókolt neki Li Si-si –, el nem mondhatom, milyen 
méltatlannak érzem magam én rá. – Étkeket s bort tálalt a császár elébe, ittak, párosan vigadtak. 
Alig  ittak  azonban egy néhány csészével,  midőn eltörődött  a  császár  lelke.  Pislogni  kezdtek  a 
gyertyák, hideg légáram tört be a szobába, s látta a császár egyszer csak, hogy egy sárga ruhás 
ember áll előtte.

– Ki vagy te, s hogy juthattál ide? – kérdezte megrettenve.

– Bűvös Futár vagyok, felség – felelte az ember –, a liangsani Szung Csiang szolgálatában.

– Minek jöttél ide? – kérdezte a császár.

– Itt van Szung bátyám a közelben – felelte Bűvös Futár – s kéreti felséged, jöjjön velem hozzá.

– De hová menjek veled? – faggatta a császár tovább megdöbbenve.

– Szépséges helyünk van nekünk – biztatta Bűvös Futár –, jöjjön el oda felséged, s teljék kedve 
benne.



Felállott  erre  a válaszra a  császár,  követte Bűvös Futárt  a hátsó udvarba,  paripákat talált  ott 
felszerszámozva. Lóra szálltak ott, s elindultak. Mintha felhőkön, ködön haladtak volna át, szél, eső 
hangja ütötte meg a császár fülét. Aztán megérkeztek egy helyre, s látták:

Messze áradnak a párálló vizek,
Sötét árnyasak a felhős hegyek.
A nap és a hold lám, nem fénylenek,
De ím víznek, égnek egy színe lett.
Veresen, zizegőn keserűfű–virág tölti be a szemet,
Zöldellőn, libegőn nád levele alkot szigeteket.
Párosával a vadlibák, játszanak, szaladnak homokon, zátonyon át.
Párjukkal a récék ott alszanak, lótusz hanyatló levele alatt.
Erdős hegyoldal sok dércsípte levele,
Mint tűz-sárkány kavargó tízezer pikkelye.
A parton, a gáton harmat ragyog,
Akár ezernyi állatsereg sok arany szeme.
Sápadt hold, távoli csillag hosszú éjjelen,
Fagyos szél, jeges harmat őszi reggelen.

Nem tudott a császár a látvánnyal betelni lova hátán, kérdezte is Bűvös Futárt:

– Micsoda hely ez, ahová hoztál?

A hegyi út felé mutatott Bűvös Futár, úgy felelte:

– Jöjjön velem felséged arra, ott majd megtudhatja.

Nekivágtak  a  hegyoldalnak,  felfelé  kaptatva  három  kapun  haladtak  át.  Amint  elérkeztek  a 
harmadikhoz,  látta  a császár,  hogy ott  fekszik leborulva száz-egynéhány vitéz,  aranyos sisakos, 
vértes vezér mind, harci köntösben, páncélban, bőrövvel. Megdöbbent a császár láttukra, kérdezte is 
rögtön:

–  Kifélék kigyelmetek? – s  lám vezérük,  főnixszárnyas  aranyos sisakban,  brokátköntösben s 
aranyos páncélban előlépett s jelentette tisztelettel:

– Szolgád vagyok, a liangsani Szung Csiang.

– De hiszen én Csucsouba neveztelek ki parancsnoknak – ütközött meg a császár –, hogy kerültél 
ide?

– Fáradjon fel felséged a Hűség s Igazság Csarnokába – mondta erre Szung Csiang –, s hallgassa 
meg, hadd beszéljük el rendre méltatlan sorsunkat, igaztalan halálunkat.

Felléptetett a császár lova hátán a Hűség s Igazság Csarnokához, ott leszállott, helyet foglalt a 
trónszékén, hát látta, hogy gomolygó ködben sok-sok ember borul arcra a csarnok udvarában. Nem 
tudta a császár, most mitévő legyen. Előállt ekkor Szung. Csiang, felhágott a lépcsőkön, s térden 
csúszva a császár elé járult. Eleredtek könnyei, amint megszólalt volna.



– Miért sír kigyelmed? – kérdezte részvéttel a császár.

– Ellenállottunk mi egykor a császári seregeknek – kezdte könnyek között Szung Csiang –, de a 
hűség és igazság mellett voltunk váltig, nem volt bennünk semmi lázadó szándék. Annak utána 
pedig, hogy elnyertük felséged kegyelmét s a tisztes meghódolást, visszavertük északon a kitajok 
hadait,  kelet földjén pedig Fang Lát kézre kerítettük. Elvesztettük pedig ekkor testvéreink közül 
minden tíznek nyolcát. Szolgádra bízta akkor felséged Csucsou védelmét, s amióta ottan helyem 
elfoglaltam, látja az ég, a föld lelkemet, hogy katonáknak, a népnek békés életüket én meg nem 
zavartam. Küldetett akkor felséged mérgezett bort nekem, hogy meg is igyam helyben. Nem bántam 
halálom, attól tartottam csak, hogy Fekete Forgószél gyűlöletében lázadást támaszt még. Embert 
küldtem  akkor  érte  Zsuncsouba,  meghívtam  magamhoz,  a  mérgezett  borral  őt  is  megitattam. 
Hozzám vezette akkor a hűség s igazság Cselcsillagot és Kis Generálist, akik sírom felett megölték 
magukat. Ott fekszünk most eltemetve négyen, túl Csucsou déli kapuján Liaoervában. Részvétében 
szentélyt emelt a környék népe sírunk előtt. Most pedig halálunkban is lelkünk még el nem szállt, 
összegyülekeztünk e helyen, hogy felségednek tudtára adhassuk lelkünk igaz érzését,  mely meg 
nem változott egész életünkben. Kérjük, ítéljen felettünk felséged Szentséges tekintete.

Megdöbbent a császár ennek hallatára, s kérdezte is nyomban:

– Magam indítottam útnak követemet, le is pecsételtem a bort sárga pecséttel, a saját kezemmel, 
ki cserélhette ki azt mérgezett borra?

– Kérdezné meg felséged a követétől – felelte Szung Csiang – kitudódnék menten, hol volt az 
árulás.

Látta közben a császár a hármas erődfal vitézi erősségét, kérdezte is aggodalmasan:

– Micsoda hely ez, hol kigyelmetek összegyülekeztek?

– Liangsan ez, ahol hajdan hűséget, testvériséget esküdtünk egymásnak.

–  De  hiszen  –  eszmélkedett  a  császár  –,  ha  meghaltak  kigyelmetek,  el  kellett  volna  hogy 
induljanak újjászületni a földi világban, hogy gyülekezhettek össze itten?

– Megkönyörült a mennyek uralkodója hűségünkön, igazságunkon – mondotta Szung Csiang –, 
megírta  a  Jáde  Császár  hivatali  levelünk is,  Liangsan vidéke  isteneivé  nevezett  ki  minket,  így 
gyűltünk mi össze, s mert panaszunkat másként tudtodra nem adhattuk, küldtük Bűvös Futárt, hozza 
el felséged ide, a vízpartra.

– De miért nem jöttetek császári palotámba – kérdezte a császár –, hogy ott nyilatkozzatok meg 
nekem kilencszeres falaim mögött?

– Árnyak, szellemek vagyunk mi már csak – felelte erre Szung Csiang –, hogy juthattunk volna 
be a főnixpavilonok, sárkányos tornyok közé? Azért zaklathattuk csak ma felségedet, mert palotáját 
elhagyta.

– Eleget ültem már – állott fel a császár –, nézelődnék kissé.

Köszönte ekkor Szung Csiang s a többi vezér leborulva a császár kegyességét. Az pedig lefelé 
indult a csarnokból, s közben visszanézett. Tábla állott a csarnok homlokán e felírással: „A Hűség s 
Igazság Csarnoka.” Bólintott a császár a fejével erre, ment tovább lefelé. Előrontott ekkor azonban 
Szung Csiang háta mögül Fekete Forgószél, két rettentő csatabárdját forgatva.

–  Császár! Császár! – kiáltotta félelmes hangján. – Miért hallgattál a négy latorra, s vetted el 



életünk igazságtalanul? Most, hogy találkoztunk, bosszút állok rajtad! – azzal megforgatta feje felett 
két rettentő fegyverét, s nekirontott a császárnak. Megrettent a császár szörnyen, megrázkódott – s 
felébredt. Álom volt az egész, de testét kiverte a verejték. Kinyitotta szemét, s hát pislogtak még a 
gyertyák, s Li Si-si sem aludt.

– Merre jártam én most? – kérdezte tétován hölgyétől a császár. Az így felelt csodálkozva:

– Csak most tette le fejét felséged egy perce éppen!

Elmondotta a császár ekkor különös álmát. Li Si-si megjegyezte:

– Mindig istenek lesznek az igaz lelkekből. Valószínűleg meghalt Szung Csiang valósággal, azért 
mutatkozott meg szelleme felségednek!

–  Utána  kell  járnom ennek  a  dolognak  –  határozta  el  a  császár  –,  s  ha  igaznak  bizonyul, 
templomot kell állítsak neki, s rangot kell, hogy adományozzak!

– Ezzel csak erényességét nyilvánítaná ki felséged – bókolt neki Li Si-si –, s hogy nem feledte el  
érdemes alattvalóit.

Sóhajtozott  csak  a  császár  már  azon  az  éjszakán  vég  nélkül,  másnap  hajnalban  pedig  a 
kihallgatáson egybehívta minisztereit az egyik oldalsó teremben. A négy lator miniszter azonban 
ekkorra elhagyta volt már a kihallgatást, tartván attól, hogy Szung Csiang felől talál tudakozódni a 
császár. Szu marsall maradt csak ott s néhány főhivatalnok.

–  Vannak-e hírei kigyelmednek Csucsouból, Szung Csiang parancsnokról? – fordult a császár 
Szu marsallhoz.

– Hírt nem tudok róla semmit – felelte Szu –, de volt egy álmom az éjszaka, felettébb csudálatos  
és különös.

– Mondja el kigyelmed azt a különös álmot – kérte izgatottan a császár.

– Meglátogatott engem Szung Csiang álmomban tulajdon lakásomban – mondotta Szu marsall –, 
hadi öltözékben, bőrövesen, páncélban, sisakkal, s elmondotta nekem, hogy mérgezett bort kapott ő 
felségedtől  ajándékba,  el  is  pusztult  tőle.  Csucsou  népe  pedig,  megemlékezvén  hűségéről  s 
igazságosságáról eltemette őt a város déli kapuján túl Liaoervában, ahol is szentélyt állítottak neki, 
melyben nem szűnnek az áldozatok egész éven át.

– Csudálatos dolog ez igazán! –ingatta fejét a császár. – Egyezik ez az én álmommal mindenben! 
– Azzal  meghagyta Szu marsallnak,  küldené el  egy bizalmasát Csucsouba megtudakolni,  igazat 
szólt-e vagy sem a két álom.

Azt már nem beszélem el, hogyan ment el az az ember Csucsouba, hanem másnapra kelve a 
császár, amint helyet foglalt hajnalban trónján az Ékességes Erény Csarnokában, s ott állott mellette 
Kao Csiu s Jang Csien, megkérdezte tőlük:

– Nincsen-e híretek Csucsouból, Szung Csiangról?

Nem mertek azok ketten szólni semmit se, tették magukat, hogy nem tudnak semmit. Rosszat 
sejtett már a császár, bánatos lett sárkánytekintete.

Megjött  akkor  Szu  marsall  küldötte  Csucsouból,  elbeszélte  apróra,  hogyan  halt  meg  Szung 
Csiang a császár küldötte bortól, hogyan indult meg Csucsou népe hűségén s igazságán, hogyan 



temették el egy szép magas helyen Liaoervában, s hogy ott nyugszik mellette Vu Jung, Hua Jung s 
Li Kuj is. Elmondotta aztán a szentélyt a sír előtt, hol egyre áldoznak tavasszal, ősszel is, imádkozik 
ottan a környéknek népe, s meghallgatásra lel mindenki kérése, akkora az ereje a halott lelkének. 
Vitte Szu úr az emberét menten a császár elébe, hadd mondja el, ott is, amiket megtudott. Hallotta a 
császár ezeket, s alig bírt fájdalmával. Másnap reggel pedig a kihallgatáskor nagy haraggal ott, az 
összes mandarinok színe előtt szidalmazta Kao Csiut s Jang Csient kemény szavakkal:

– Országrontó lator szolgák – mondta. – Elpusztítjátok ti birodalmamat!

Földre borultak azok, verték fejüket a földhöz, vétküket megvallván bocsánatért könyörögtek. 
Előlépett azonban Caj Csing és Tung Kuan, s mondták a császárnak:

– Sors dolga az emberek élete, halála, felség. A kancelláriához pedig nem jutott semmi hír, nem 
mertünk mit jelenteni, a valót nem tudtuk. Tegnap éjjel érkezett csak levél Csucsouból, éppen azon 
voltunk már, hogy most majd jelentsük.

Elámította végül a négy lator a császárt, nem kaptak büntetést. Rárivallván Kao Csiura s Jang 
Csienre, hogy takarodjanak előle, parancsolta ugyan még a császár, hogy kerítsék elő a bort vivő 
követet –, kitűnt azonban, hogy meghalt az útközben visszafelé j övet.

Felkereste  másnap  a  császárt  Szu  marsall  egymagában,  s  elmondotta  neki,  mily  csudákkal 
mutatkozott  meg rangbeliek s  a köznép előtt  Szung Csiang hűséges s igazságos lelkének ereje. 
Elrendelte  a  császár  nyomban,  hogy Szung Csiang öccse,  Szung Csing örökölje  bátyja  rangját, 
hivatalát.  Szerencsétlenségre  azonban  nyavalyatörésbe  esett  volt  Szung  Csing,  hivatalt  nem 
viselhetett,  azt  kérte  csak  köszönő  levelében,  hadd  maradhasson  Jüncsengben  gazdálkodónak. 
Becsülte a császár fiúi kegyeletét erősen, adományozott neki százezer köteg pénzt, háromezer lánc 
földet  családja  számára azzal,  hogy ha örököse  lesz  majd,  hivatalba teszi  azt  az  udvar.  Lett  is 
később fia  Szung Csingnek,  Szung An-ping nevezetű,  ki  is  a  hivatali  vizsgákat  sikerrel  letéve, 
császári levéltárosi hivatalra emelkedett – de ez már későbbi történet.

A császár  pedig  rendeletet  írt  tulajdon  kezével,  belefoglalva  mindazt,  mit  Szu  emberétől 
megtudott, s kinevezte Szung Csiangot Hűségében Kiváló, Igazságosságában Segítő, Lelke Erejével 
Támogató Fejedelemnek. Aztán pénzt adományozott, hogy szentély emeltessék Liangsanban, képe 
másával Szung Csiangnak s a vezéreknek, kik meghaltak a császár szolgálatában. Végezetül táblát 
adományozott a szentély csarnokának, saját felséges ecsetjével írván felírását, hogy „A Megbékélt 
Hűség Temploma”.

Megérkezvén a császári  parancs Csucsouba, fel  is építették a pompás szentélyt Liangsanban. 
Megnyilatkozott pedig az ezután való időkben Szung Csiang lelkének ereje számos ízben, nem is 
szűntek meg az áldozatok sohasem. Megjött a szél Liangsanba tüstént, ha szélért imádkoztak, s ha 
esőért könyörögtek, menten megnyílt az ég. Liaoervában is látták sokszor lelke jelenését. Meg is  
nagyobbította  a  szentélyt  az  ottani  lakosság,  kétoldalt  pavilonokat  építettek  hozzá,  s  kérték 
feliratnak  a  császár  keze  vonását.  Elhelyezték  a  harminchat  képe  mását  a  főcsarnokban,  a 
hetvenkettőét meg a pavilonokban. Áldozott a nép ott minden évben, s sok áldás lett része ennek 
fejében. Meg is vannak a templom romjai máig. Vers is van mindezekről bizonyságul:

Megtért már a mennyekbe az égi csillagsereg,
S Ím honukba vonultak mind a földi csillagok.
Örök áldozat nektek, templomi isteneknek,
Sok hősi tettetek már krónikák lapján ragyog.



A REGÉNY ALAPJÁT ADÓ RÉSZLET

„A HSZÜAN-HO KOR RÁNK MARADT

TÖRTÉNETEI”-BŐL

…Ezt megelőzően, midőn Csu Mien a virágok és ritka kövek szállítását vezette, tizenkét ember: 
Jang Cse, Li Csin-ji, Lin Csung, Vang Hsziung, Hua Jung, Csaj Csin, Csang Csing, Hszü Ning, Li 
Jing, Mu Heng, Kuan Seng és Szun Li bízatott meg a munka irányításával, hogy menjenek el a 
Nagy Tóhoz s egyéb helyekre őrködni a kövek szállítása felett. Ezek tizenketten, mikor az írást 
erről  megkapták,  testvériséget  fogadtak egymásnak,  megesküdvén,  hogy minden veszedelemben 
segítségére  lesznek  egymásnak.  Li  Csin-ji  tíz  társával  együtt  meg  is  érkezett  a  fővárosba  a 
szállítmánnyal, Jang Cse azonban, aki Jingcsouban Szun Lire várt, ott a havazás miatt megrekedt. 
Hogy milyen volt a havazás?

Szerzetesi kunyhó teafőző tüzét nyirkossá áztatta,
Mulatók borának íze és ereje elveszett miatta.'

Jang Cse pedig, mivelhogy Szun Li, akit várt, nem jött, azonfelül meg tovább is havazott, olyan 
szükségbe jutott útja közben, hogy nem tehetvén mást, drágaművű kardját kezdte árulni a piacon. 
Árulta egész nap, de vevő nem akadt rája, míg végül estefelé egy rosszképű suhanc meg akarta 
venni.  Összeszólalkozván azonban,  Jang Cse kardjának egyetlen csapása leütötte a  suhanc fejét 
nyakáról.

Jang Cse kalodába került,  bevádolták a  hatóság  előtt,  s  börtönbe vetették.  Mikor  azonban a 
tartományi mandarin visszaküldte ügyét, így ítéltek felette:

„Noha  Jang  Cse  vétke  súlyos,  de  a  körülmények  miatt  kegyelemmel  élünk.  Megbízó  írása 
semmisíttessék meg, őt pedig száműzzük a vejcsoui táborba.”

Az  ítélet  kimondatván,  két  ember  elindult  Jang  Csével  Vejcsouba,  hogy  ott  átadják  a 
hatóságoknak. Útközben azonban egy emberbe ütköztek, aki rájuk kiáltott: „Jang Cse!” Jang Cse 
felemelte fejét, hát Szun Li volt.

–  Micsoda vétket követtél el? – kérdezte tőle megdöbbenve. Jang Cse elmondta neki sorjában, 
hogyan  árulta  kardját,  s  hogyanesett  ezzel  gyilkosságba.  Útjuk  aztán  elvált,  de  Szun  Li 
elgondolkozott magában:

„Jang Cse azért esett ebbe a vétekbe – tépelődött –, mert énrám várt. Annak idején pedig, mikor 
testvériséget fogadtunk egymásnak, úgy esküdtünk, hogy a bajban megsegítjük egymást.” Sietett is 
egyenesen a fővárosba, s jelentette Li Csin-jinek s a többieknek, amit megtudott. Miután pedig Li 
Csin-ji és Szun Li megtanácskozták a dolgot, a tizenegy testvér elindult a Huangho partjára, s ott  
bevárván Jang Csét, leölték őrizőit, aztán elmentek a Tajhangsan hegyekbe, ott betyárrá lettek.

Ugyanebben az évben, a Hszüan-ho korszak második évének ötödik havában az Északi Főváros 
helytartója, Liang Si-pao összegyűjtvén százezer köteg pénz értékű aranyat, gyöngyöt, drágaságot, 
elküldte ezeket hű emberével, Ma An-kuóval s embereivel a fővárosba, születésnapi ajándékul Caj 
kancellárnak, a hatodik hó elsejére. Ma An-kuo és emberei, amint Vuhuajingben a gát mellett a 
szántóföldekhez  értek,  az  út  mentén  meglátván  a  csillogó  fűzfákat  s  a  buja  bambuszligetet, 
egyszeriben lepihentek ott, hogy hűsöljenek egy darab ideig. Egyszer csak nyolc szálas legénybe 
ütköztek, akik borosvedreket hozván vállukon, szintén leheveredtek hűsölni a gát tövében.

– Eladó a borotok? – kérdezte Ma An-kuo.



– Ízes, tiszta, illatos ám ez a bor! – felelték a legények. – Csúszós, de erős is, lehűti az embert.  
Nem kóstoljátok meg?

Ma An-kuo, mivel igen megszomjazott már, vett is belőle két flaskával, s ivott ő is, emberei is.  
Amikor még nem ittak, nem volt még semmi baj, de alighogy megitták, káprázni kezdett a szemük, 
szédülni  a  fejük,  lent  látták  az  eget,  fent  pedig  a  földet,  s  kábultan  elvágódtak,  nem  tudván 
magukról. A nyolc szálas legény pedig, elrabolván az aranyat, gyöngyöt, drágaságot, elment, csak a 
borosvedreket hagyták ott nekik.

Éjféltájban  tért  csak  magához  Ma  An-kuo  embereivel.  Látták,  hogy  a  kincs  eltűnt,  csak  a 
borosvedrek  maradtak  ott  félrehajítva.  Nem tehetett  mást  Ma An-kuo,  mint  hogy felszedette  a 
vedreket,  s  elindult  embereivel  tovább;  Nanlohszien  helységébe  érkezvén,  aztán  Jin  Ta-liang 
mandarinnak elmondták,  mi  történt.  A mandarin parancsot  adott  embereinek,  hogy kutassák ki, 
honnét valók a vedrek, hogy a rablók nyomára jusson. A vedreket megvizsgálván, azt találták, hogy 
az van rájuk írva, hogy: „Bortenger-Hua ház”.

Vang Ping, az egyik fogdmeg, a Vuhuajing előtti egyik faluban talált is egy kocsmát, ezzel a 
cégérrel. Vang Ping berontván a kocsmába, letartóztatta tulajdonosát, Hua Jüét, s vitte a jegyző, 
Csang Ta-nien elé. Hua Jüe meg is vallotta, ahogy történt:

Három napja déltájban nyolc szálas legény jött a kocsmámba inni. Azt mondták, hogy a Szent 
Hegy templomához tartanak füstölőt égetni, kölcsönkértek tőlem néhány vedret, bort is vettek bele, 
azzal elmentek.

– Nem tudod, hogy hívták őket? – kérdezte Csang Ta–nien.

– A vezetőjük – vallotta Hua Jüe – Jüncsenghszienbe, Útkőfalvába való, Csao Kajnak hívják, de 
csak Vascsászárnak nevezik.  Vu Csia-liang,  Liu  Tang,  Csin  Ming,  Jüan Csin,  Jüan Tung,  Jüan 
Hsziao-csi s Jen Csing voltak vele.

Csang Ta-nien megparancsolta  Hua Jüének,  hogy foglalja ezt  írásba,  aztán parancsot  küldött 
Jüncsenghszienbe a  rablók elfogatására.  Ott  azonban egy jegyző,  Szung Csiang vette  kézhez  a 
parancsot, s mikor elolvasta, sietett rögtön Útkőfalvára, hogy értesítse Csao Kajt s a többieket, hogy 
azonnal  meneküljenek.  Másnap  reggel  pedig  átadta  a  parancsot  feljebbvalójának,  s  kiküldték 
bizonyos Tung Pingot Útkőfalvára harminc emberrel. De vajon elfogta-e Tung Ping Csao Kajt és 
embereit? Az igazság az, hogy

A hálót még ki se tették, s a madarak elrepültek,
Csapdát fel se állítottak, s a tigrisek elrejtőztek.

Csao Kaj embereivel még az éjjel elmenekült, nem tudni, hová. Tung Ping nem tehetett mást, 
mint körülvétette Csao Kaj házát, s berontva oda, megkötöztette apját, a nemzetség fejét, hogy majd 
a hatóság elé kíséri. Útközben azonban egy jól megtermett legénnyel találkoztak, aki tetőtől talpig 
tetoválva volt,  acélkardját forgatva, fenyegetően rájuk rontott,  magát a Vascsászárnak nevezte, s 
kiragadta közülük az öreg Csaót. Tung Ping hazatért íjászaival, ahol bizony nem menekülhetett a 
botozástól.

Az, hogy Csao Kaj elrabolta társaival Caj kancellár születésnapi ajándékát, bizony nem volt kis 
dolog!  El  nem kerülhették,  hogy szövetséget  ne  kössenek Jang Csével  s  embereivel,  s  mind a 
húszan testvériséget esküdvén egymásnak, Tajhangsan hegységében s a liangsani mocsárban éltek 
tovább, mint rablók. Egy nap, megemlékezvén Szung Csiang segítségéről, titkon elküldték hozzá 
Liu Tangot egypár arany hajtűvel, köszönet fejében. Szung Csiang elfogadta az ajándékot, de azt a 
hibát követte el, hogy egy énekeslánynak, Jen Po-hszinek ajándékozta, a dolgot pedig nem tudta 



titokban  tartani,  Jen  Po-hszi  megtudta,  hogy  honnét  való  az  ajándék.  Hirtelen  egy  napon 
megbetegedett  Szung Csiang atyja,  s  elküldött  fiáért.  Szung Csiang,  elkérezkedvén hivatalából, 
hazament, hogy atyját ápolja. Útközben összetalálkozott két régi ismerősével, Tu Csiennel s Csang 
Cennel,  akik  halászatból  éltek.  Történetesen  együtt  ivott  velük  egy  Szo  Csao  nevezetű  jól 
megtermett  legény  is.  Tung  Ping  pedig,  akit,  hogy  nem  tudta  elfogni  Csao  Kajt,  kegyetlenül 
megbotoztak, megszökvén helyéről, szintén összetalálkozott Szung Csianggal az úton.

– Csináltam én már jó néhány gazságot – mondta Szo Csao borozgatás közben –, nem tehetek 
mást, mint hogy betyárrá leszek. – Szung Csiang írt nekik egy levelet, s elküldte mind a négyüket 
Liangsanba, hogy keressék meg Csao Kajt.

Szung Csiang hazaérvén, felápolta atyját, aztán visszament Jüncsenghszienbe. Szeretője, Jen Po-
hszi, azonban közben, lám, összemelegedett Vu Vejjel, őrá meg rá se nézett. Szung Csiang egyszer 
együtt  kapván őket,  éktelen dühében – olyan haragos volt,  hogy haja ledobta fövegét  fejéről  – 
kardot ragadott, s megölte mindkettőjüket. Utána pedig felírta a fajra:

Én Jen Po-hszinak gyilkosa vagyok,
De széles világ hallja majd nevem!
Hogyha el akarsz fogni bűnömért,
Keress csak Liangsan vizeiben!

Mikor a jüncsenghszieni hatóság ezt megtudta,  elküldték Vang Csenget,  a portyázók vezérét, 
nagy  csapat  katonával  s  íjásszal  Szungék  házához,  hogy elfogják  Szung  Csiangot.  Ő  azonban 
elrejtőzött a ház háta mögé, a Kilencedik Ég Rejtelmes Hölgyének templomába. Vang Cseng őt 
elfogni nem tudván, apját hurcolta el.

Szung Csiang látván, hogy a katonák elmentek, kijött a templomból, s leborulva hálát adott az 
istennőnek megmeneküléséért.  Az oltárról  ekkor  hangot  hallott.  Odanézett,  hát  egy tekercs  írás 
feküdt ott. Mikor kinyitotta, megismerte, hogy az mennyei írás. Harminchat név állt rajta és e négy 
sor:

Országrontó lesz hegyből és fiból,
Vízi művel kél kard s a katona,
Majd még vezérek felett parancsol
S rettegve lesnek majd szavaira.

Elolvasta Szung Csiang, s nem szólt semmit, de gondolta magában:

– Ez a négy sor világosan az én nevemet mondja! Aztán kinyitotta a tekercset, s miután gondosan 
megvizsgálta, harminchat vezér nevét találta rajta. De ki volt ez a harminchat vezér?

Vu Csia-liang, a Cselcsillag

Li Csin-ji, a Jáde Egyszarvú

Jang Cse, a Sötétképű Fenevad

Li Haj, az Örvények Sárkánya

Si Csin, a Kilencsárkányos

Kung-szun Seng, a Felhősárkány



Csang Sun, a Fehér Hullámtaraj

Csin Ming, a Mennydörgés Tüze

Jüan Hsziao-csi, az Eleven Pokolkirály

Jüan Hsziao-vu, a Földönjáró Évcsillag

Jüan Csin, a Halálthozó Démon Kuan

Pi-seng, a Nagykardú

Lin Csung, a Párduckoponya

Li Kuj, a Fekete Forgószél

Csaj Csin, a Kis Forgószél

Hszü Ning, az Aranylándzsás

Li Jing, az Égretörő Sas

Liu Tang, a Vereshajú Ördög

Tung Ping, az Egyenesen

Ütő Lej Heng, a Szárnyas

Tigris Csu Tung, a Szépszakáll Mester

Taj Cung, a Bűvös Futár

Vang Hsziung, a Beteg Vitéz

Szun Li, a Ványadt Védisten

Hua Jung, a Kis Generális

Csang Csing, a Tollatlan Nyíl

Mu Heng, a Feltartóztathatatlan

Jen Csing, a Pazar

Lu Cse,sen, a Tarka Barát

Vu Szung, a Kóbor Barát

Hu-jen Cso, a Vaskorbácsos

Szo Csao, a Gyors Csata

Si Hsziu, a Halálmegvető

Csang Cen, a Csónakos



Tu Csien, a Felhőbemászó

Csao Kaj, a Vascsászár.

Elolvasta Szung Csiang a neveket,  hát a végére még ez volt  írva: „Adatik e mennyei  írás a 
Göncölszekér Csarnoka harminchat vitéz vezérének, vezérükül Szung Csiang, az Igazság Védője 
tétetvén, hogy terjesszék a hűséget s igazságot, s pusztítsák a gonoszt, irtsák ki a rosszat.” Kiértette 
a nevekből, hogy már Liangsanban vannak huszonnégyen, vele együtt huszonöten.

Ennek okáért Szung Csiang nem is tehetett mást, mint hogy magához vette Csu Tungot, Lej 
Henget  Li  Kujjal,  Taj  Cunggal,  Li  Hajjal  együtt,  összesen  kilenc  embert,  s  mentek  egyenesen 
Liangsanba,  megkeresvén fivérüket,  Csao Kajt.  Mire azonban Liangsanba értek,  Csao Kaj  már 
meghalt,  s  a  két  utána  következő.  Vu  Csia-liang  és  Li  Csin-ji  voltak  már  a  betyárok  vezérei. 
Meglátván Szung Csiangot  kilencedmagával,  Vu Csia-liang s a  többiek vissza se tudták tartani 
örömüket. Szung Csiang ekkor felolvasta az égi írást Vu Csia-liangnak s a többieknek, Vu Csia-
liang s fivérei pedig átengedték neki a vezérséget.

A táborban eredetileg huszonnégyen voltak,  Csao Kaj  halálával  azonban csak huszonhárman 
maradtak, Szung Csiang embereivel együtt pedig harmincketten lettek. Ökröt vágtak, ünnepet ültek, 
s elővévén a mennyei írást, arról már csak négy ember hiányzott.

– Csao Kaj bátyám azt mondotta nekem halála közeledtével – mondotta Vu Csia-liang –, hogy 
akkor egyszer,  mikor  a  Cseng-ho korszakban elment  a  Keleti  Szent  Hegyhez zarándokútra,  azt 
álmodta, hogy harminchatan fognak itt táborba gyűlni. Megegyezik a két szám, segítenünk kelt hát 
a hűséget s igazságot, védelmeznünk kell az országot.

– Három ember hiányzik már csak. Ez a három Lu Cse-sen, a Tarka Barát, Csang Heng, a Tíz 
Láb Kék, s Hu-jen Cso, a Vaskorbácsos – felelte neki Szung Csiang.

Ekkora lakomázást befejezvén, sereget gyűjtött magának mindegyik, s rabolni kezdték a vidéket, 
gyújtogattak,  gyilkoltak, feldúlták Huajjangot,  Csinghszit,  Hopejt huszonnégy kerületével s több 
mint nyolcvan járásával. Gyermekeket, kincseket, selymeket raboltak, nagy zsákmányt ejtettek. A 
császár ezért megparancsolta Hu-jen Csónak, hogy vezessen ellenük hadat, s Li Heng meghódolt 
tengeri kalózai segélyével fogja el Szung Csiangot és társait. Több hadjáratot vezetett ellenük, de 
mindannyiszor vereséget szenvedett,  a császári udvar pedig szigorúan felelősségre vonta Hu-jen 
Csót.  Hu-jen  Cso  erre  Li  Henggel  együtt  fellázadt  a  császári  udvar  ellen,  s  Szung  Csianghoz 
menekülvén, rablóvá lett. Pártot ütött ekkor egy szerzetes, Lu Cse-sen is, s ő is hozzá fordult, így,  
ezen három ember megérkeztével, teljes lett a harminchatos szám.

Égy napon így szólott Szung Csiang Vu Csia-lianghoz, tanácskozván vele:

– Mi harminchatan, vitéz vezérek, betöltöttük már számunkat. Ne feledkezzünk meg hát a Keleti 
Szent Hegy védelmező kegyelméről, zarándokoljunk el hozzá, s áldozzunk neki! – Amikor pedig 
útra keltek, Szung Csiang e verset tétette a zászlókra:

Elindulunk most, harminchat vitéz
S tizennyolc pár lesz, ki visszaindul,
Mert ha elveszne akár csak egy is,
Haza nem térünk soha az útról!

Elvezette Szung Csiang a harminchat vezért a Keleti Szent Hegyhez, s ott fogadalmat tévén, 
arany  füstölőt  ajándékoztak  az  istenségnek.  Nem  tudott  velük  elbánni  a  császári  udvar,  ezért 



kiáltványt bocsátott ki, amelyben kegyelmet ígért nekik meghódolás fejében. Csang Su-je fővezér, 
tábornoki család ivadéka,  vitte el  Szung Csianghoz s a harminchathoz a császár üzenetét,  hogy 
térjenek hűségére. Valamennyien magas katonai rangot kaptak, s portyázó-parancsnokokká lettek 
különböző vidékeken. Ennek következtében sikerült  békére bírni az összes betyárokat,  rablókat. 
Később  pedig  Szung  Csiang,  kitüntetvén  magát  a  Fang  La  elleni  hadjáratban,  egy  tartomány 
kormányzóságát kapta meg.



KÍNAI REGÉNY – KÍNAI TÁRSADALOM

A Vízparti történet  a  Három királyság történetével,  a  Nyugati utazással,  a  Szépasszonyok egy 
gazdag házban-nal,  A vörös szoba álmá-val együtt a kínai irodalom azon alkotásai közé tartozik, 
amelyeket minden írástudó kínai olvasott, s amelyek hősei minden kínainak úgyszólván személyes 
ismerősei.

Témájának  népszerűsége  némely  más  regényekhez  hasonlóan  évszázadokkal  megelőzte 
létrejöttét: főhőséről, Szung Csiangról, és társairól már a XIII. században történetek keletkeztek, 
festményekben,  versekben  örökítették  meg  emléküket,  színjátékok szereplőivé  váltak.  A regény 
maga  pedig  a  XVI.  századtól,  első  ismert  kiadásától  kezdve  napjainkig  –  jórészt  ismeretlenül 
maradt – szerzők és kiadók közreműködésével mintegy húsz, terjedelemben és végkicsengésben 
meglehetős  nagy  változatosságot  mutató  különféle  kiadást  ért  meg  (az  utolsó  kiadás,  amely 
különben az előző magyar kiadás alapjául szolgált, 1954-ben keletkezett!). A XVII., majd a XIX. 
században két, egymástól mondanivalóban merőben eltérő folytatást is írtak hozzá, sőt, alig egy 
évtizede témáját egy tajvani szerző is feldolgozta „modern” regényformájában.

A hősök magasztalói  közt  akadtak  a  barbár  hódítókkal  szembeszálló  szegénysorsú  írástudók 
(egyikükről feljegyezték, hogy fia hátán írta műveit, mert szegénységében asztala sem volt). A téma 
feldolgozói közt a XV. század elején egy császári herceget is találunk, aki két színművet szentelt 
Szung Csiang és társai históriájának. A regény kiadói közt ott van Li Cse (1527-1602), korának 
legeredetibb  és  legradikálisabb  gondolkodója,  aki  igen  nagyra  értékelte  a  regényben  fellelhető 
társadalomkritikát  –  és  Csin  Seng-tan  (1608-1661),  aki  viszont  elutasította  a  regény  fő 
mondanivalóját, s ennek kifejezéseként a művet gyökeresen megkurtítva új befejezéssel látta el, de 
ugyanakkor művészi értékben a kínai irodalom legnagyobb alkotásai, Sze-ma Csien  Történetírói  
feljegyzései, Tu Fu költeményei és Vang Si-fu Nyugati szobája mellé állította. Tudunk arról is, hogy 
egyik  XVI-XVII.  századi  kiadója,  magas  rangú  katona  hadászati  szakkönyvként  olvastatta 
tisztjeivel – s bár számos császári rendelet tiltotta be és rendelte el elkobzását (még 1851-ben is!) –,  
a Vízparti történet egy császár kedvenc olvasmánya volt a XVII. században.

Ez a sokféle és sok oldalról megnyilvánuló népszerűség érthető és magyarázható egyszerűen a 
regény művészi színvonalával, irodalmi értékével. A kérdést az teszi izgalmassá, hogy a tetszés – 
különösen pedig a nemtetszés – megnyilvánulásainak a legtöbbször határozott politikai színezetük 
is volt. A legjellemzőbb erre a regény mai sorsa Kínában: 1954-ben új, pozitív kicsengéssel végződő 
kiadás  készült  belőle,  a  mai  kínai  irodalomtörténetek  a  „parasztforradalmak”  (azaz 
parasztfelkelések) eposzaként emlegetik, s hősei tetteiről, politikai arculatáról úgy vitatkoznak, mint 
a  közelmúlt  bármely  politikusáéról.  A regény  mondanivalójának  ez  a  szembeötlő  aktualitása 
izgalmas – és bonyolult –– probléma elé állítja az olvasót és a szakembert egyaránt: hogyan lehet 
még ma is aktuális egy négyszáz éves regény?

I

A Vízparti történet alapötletét történelmi esemény adta, Szung Csiang és társai XII. század eleji 
felkelése Kelet-Kínában. E felkelésről a különben igen terjedelmes egykorú történeti forrásokban 
csak elszórt és meglehetősen ellentmondásos adatok maradtak ránk, bizonyossággal sem okai, sem 
kimenetele nem állapíthatók meg. Ezt az is magyarázhatná, hogy a felkelés kitörése, 1121 után öt 
évvel történelmi katasztrófa sújtotta Kínát: az északról dél felé terjeszkedő dzsürcsi Kin birodalom 
hadai elfoglalták a kínai Szung-uralkodóház székvárosát, Kajfenget, s a császárt rabságba hurcolva 
hatalmas területet foglaltak el Kína földjéből. A következő császár kénytelen volt székhelyét jóval 
délebbre, Hangcsouba áttenni.

A Kína történetét több mint kétezer éven át úgyszólván folyamatosan rögzítő történetírók igen 



sok  Szung  Csiangéhoz  hasonló  felkelésről  emlékeztek  meg.  E  felkelések  mechanizmusa  a 
következőképp  jellemezhető:  a  birodalmat  igazgató  mandarin-bürokrácia  hatalma  véget  ért  a 
nagyjából  megyényi  nagyságú  legkisebb  közigazgatási  egységek  központjainál,  ezek  alatt,  a 
falvakban  családfők,  nemzetségfők,  helyi  hatalmasságok  parancsoltak,  akiknek  gondoskodniok 
kellett az adózás és a robotmunka folytonosságáról, de akiknek belső ügyeibe a mandarin már nem 
tudott  –  s  nem is  akart  –  beleszólni.  A központi  hatalom gyengülésekor  aztán ezeknek a helyi 
hatalmasságoknak  –  különösen,  ha  törekvéseik  összetalálkoztak  valamelyik  helyi  mandarin 
becsvágyával, vagy az adó és robot súlya alatt nyögő parasztok elégedetlenségével –, nemegyszer 
támadt  kedvük  arra,  hogy  a  parasztok  adóit  kizárólag  maguknak  sajátítsák  ki,  azaz  felkelést 
támasszanak a központi hatalommal, a császárral szemben. E felkelések többnyire eleve bukásra 
voltak ítélve: a kirobbanásukat lehetővé tévő körülmény, azaz az államhatalom képviselőinek távoli 
volta egyben erős korlátokat szabott saját tevékenységüknek is, hiszen a falvak, a kis közösségek 
egymástól is el voltak szigetelődve. Igen kivételes esetekben azonban egy felkelés nemcsak nagy 
területekre terjedhetett ki, s évekig pusztító belháborúval járt, hanem országos méreteket öltve az 
uralkodóház  hatalmának  megdöntéséhez,  új  dinasztia  hatalomra  jutásához  vezethetett.  Ha 
eltekintünk az időről  időre észak felől  terjeszkedni  kezdő – s  hamarosan a  kínai  civilizációhoz 
hasonuló – nomád, barbár államok hódításaitól, a kínai történelemben a felkelések hullámán való 
hatalomra kerülés jelentette az uralkodóházak egymást váltásának „bevett”, szokásos módját.

Mai tudásunk alapján nem állapítható meg, hogyan s miért kezdték mondakörök körülvenni már 
a XIII. században Szung Csiang és társai alakját, s hogy miért éppen ennek a történeti forrásokban 
eléggé szűkszavúan ismertetett felkelésnek a ténye adta az ürügyet a Vízparti történet megírására. 
Szerepet  játszhatott  ebben  az  a  körülmény,  hogy  amikor  a  császári  hadak  nem  bírtak  Szung 
Csianggal,  a történetírók szerint egy mandarin javasolta a császárnak, hogy szólítsák fel  Szung 
Csiangot tisztes meghódolásra, és adjanak neki alkalmat „vétkei” jóvátételére azzal, hogy segít egy 
másik veszedelmes felkelő,  Fang La leverésében.  A javaslat  további  sorsa nem ismeretes,  de a 
Szung Csiang és társai  körül keletkezett  történetek első,  és szemmel láthatóan már több forrást 
felhasználó írásos rögzítése, A Hszüan-ho kor ránk maradt történetet című, 1300 körül keletkezett 
regényes  történeti  mű egy epizódja már  tényként  fogadja  el  a  Fang La elleni  hadjáratban való 
részvételt.  Kung Kajnak, a mongol hódítók alatt  hivatalt  nem vállaló patriótának ezzel egykorú 
dicsérő verse is azt magasztalja Szung Csiang alakjában, hogy Fang Lával és a többi lázadóval 
ellentétben  nem  kiáltatta  császárrá  magát,  hanem  rendkívüli  képességeivel  a  császári  hatalom 
megmentésére sietett.

Lázadó vezérnek efféle értékelése páratlan a kínai hagyományban. Alapja az lehetett,  hogy a 
Szung-dinasztia uralmának délre szorulása, majd pedig az 1270-es mongol hódítás során Kínában 
tömegjelenséggé vált az, hogy a mandarinok és írástudók délre menekültek a hódítók előnyomulása 
elől.  A  hatalmi  apparátus  e  deklasszálódott  tagjai,  akik  ugyanakkor  a  hagyományos  kultúra 
letéteményesei,  az  irodalomnak  művelői  és  közönsége  voltak,  nem  tudván  belenyugodni 
megváltozott helyzetükbe, sajátos patrióta színezetű költészetet fejlesztettek ki, a politikában pedig 
az aktív ellenállás harcos szószólói voltak, szemben az állandóan kompromisszumra hajló hivatalos 
hatalmi  körökkel.  A császári  udvart  azonban  ezek  az  elemek  nem  voltak  képesek  hatékony 
ellenállásra, nemhogy ellentámadásra sarkallni a hódító ellenséggel szemben. A politikai hatalmon 
kívül  rekedvén,  természetes  módon  adódhatott,  hogy eszményképeik  közé  bekerült  a  hivatalos 
hatalomtól függetlenül fellépő, de azzal végül is szövetségre lépő, a birodalom, a haza egységének 
megmentéséért küzdő „megtért lázadó”, Szung Csiang.

II

A regény szerzőségét hol Lo Kuan-csungnak, hol Si Naj-annak, hol mindkettőjüknek tulajdonítja 
a hagyomány. Lo Kuan-csungról annyit tudunk, hogy a XIV. század végén élt, s számos regényt és 
színművet  írt;  Si  Naj-anról  egy gyanús  hitelességű  forrás  állítja,  hogy Lo  idősebb  kortársa  és 



pártfogója volt,  hivatalt is viselt, s e regény más művekkel együtt közös alkotásuk. A szerzőség 
kérdése  újabb  adatok  élőkerüléséig  nem  dönthető  el,  ebben  azonban  a  Vízparti  történet  nem 
kivételes jelenség a kínai regényirodalomban.

A regény műfaja  a  régi  kínai  irodalmon belül  több szempontból  is  sajátos  helyet  foglalt  el.  
Először – és mindenekelőtt – azért, mert a hagyományos „magas irodalom” arisztokratikus, holt 
nyelven  írt  műfajaival,  a  lírával  és  az  esszével  szemben  az  élő  nyelvhez  közel  álló  „egyszerű 
nyelven” íródott; ennek következtében a hagyományos irodalmi ízlés letéteményesei szemében csak 
afféle  szórakoztató,  ám gyanús  tartalmú  és  kétes  értékű  ponyvairodalomnak  számított.  Sajátos 
helyzetének másik alapvető oka pedig az volt, hogy vele jelentkezik először a kínai irodalomban 
igazában az epika.

A kínai regény e sajátos vonásait az határozta meg, hogy létrejöttének talaja az arisztokratikus 
magas irodalom közegéül szolgáló császári udvarral és hivatalnoki apparátussal szemben a lassan és 
ellentmondásosan  kibontakozó  városi  kultúra  volt.  A régi  kínai  irodalom  eme  arisztokratikus-
plebejus kettőssége azonban távolról is alig hasonlítható a késő középkori európai irodalom nemesi-
polgári  kettősségéhez:  a  régi  kínai  regényirodalom  művelői  ugyanis  ugyanabból  a  társadalmi 
rétegből  kerültek  ki,  mint  a  magas  irodalom hordozói,  a  hivatalnokok  és  írástudók  köréből.  A 
különbség a kétféle irodalom művelői közt csak annyi, hogy a regényirodalom' művelői nagyrészt 
szegényebb  sorsú  írástudók  voltak,  olyanok,  akik  bár  birtokában  voltak  a  hagyományos  kínai 
műveltségnek, de már minden reményüket elvesztették, hogy a hivatali „szamárlétra” hagyományos 
útjára léphessenek, s ekképpen műveltségük és írói tehetségük közvetlen megélhetési forrásuk lett. 
Ez  a  felemás  helyzet  függetlenebbé  tette  világszemléletüket  a  mandarinság  hagyományos 
konfuciánus  ideáljaitól,  szélesebbé  tette  látókörüket,  érzékenyebbé  szemüket  –  helyzetük 
perspektívátlansága azonban őket is megakadályozta abban, hogy a régi kínai világot gyökeresen új 
módon láthassák és láttassák. Mégis, a régi kínai irodalom e műfajának a művelői voltak azok, akik 
még újat  tudtak nyújtani  a  hagyományos kínai  világképhez  képest,  s  átfogóbban és  mélyebben 
tudták tükrözni műveikben a kínai valóságot.

A Vízparti történet ma ismert legrégibb kiadása a XVI. század közepére tehető, azaz több mint 
száz évvel fiatalabb Lo Kuan-csungnál  (s  talán Si Naj-annál  is).  Ezt ha más korai  regényekkel 
egybevetjük, azt kell mondanunk, hogy ha létezett is a Vízparti történet már a XIV. században, az 
annyira különbözhetett  irodalmi színvonalban s talán cselekményében is e legrégibb fennmaradt 
kiadástól,  hogy  ma  már  nem  rekonstruálható,  megléte  pedig  a  ma  ismert  regény  esztétikai 
értékelésére  nézve  közömbös.  A ma  létező  Vízparti  történet  ugyan  számos  nemzedék  névtelen 
íróinak műve; szerkezete, művészi megformáltsága azonban nem arra mutat, mintha egyszerűen 
írásos formát öltött népköltészeti alkotás lenne. Főképpen a mű első felének igen tudatos művészi 
megkomponáltsága, egyetlen ismeretlen író keze nyomairól árulkodik.

Típusát tekintve a Vízparti történet a régi kínai regények korai fejlődési fokát képviseli, akárcsak 
például  A három királyság története.  E típus jellemzője, hogy epizódok, kalandok laza sorából áll 
össze,  hősei  egy-két  vonással  felvázolt  kész  jellemekként  lépnek  színre,  a  cselekmény  csak 
megtörténik  velük,  ők  maguk nem fejlődnek,  nem változnak.  Az epizódok témája  főként  harc, 
háborúskodás, az ellenségen erővel vagy fortéllyal való felülemelkedés. A Vízparti  történet  első 
hetven fejezetében azonban e laza szerkezet mögött tudatos és határozott koncepció húzódik meg: a 
kalandok sokasága mind annak illusztrálására, bizonyítására szolgál, hogy a regény ismeretlen írója 
által rokonszenvvel ábrázolt,  nagyra tartott emberi értékek hordozóinak nem marad hely a kínai 
társadalomban,  szembe kélt  hogy kerüljenek vele,  sőt  ki  kell  vonuljanak belőle,  és  hogy el  ne 
pusztuljanak, létre kell hozniok a maguk külön világát, a liangsani testvériséget.

III



A mai kínai irodalomtörténet a parasztfelkelés eposzának tartja a  Vízparti  történetet;  európai 
kutatók hajlandók hőseit  az európai  hagyomány igazságos betyárjaihoz,  Robin Hoodhoz, Rózsa 
Sándorhoz  hasonlítani.  Ezek  a  megállapítások  legfeljebb  arra  alkalmasak,  hogy  a  regény 
mondanivalójára a sok megszorítás miatt alig használható általánosítással utaljanak. A regényben 
visszatükrözött társadalmi valóságot azonban más módon kell megközelítenünk.

Kik a  Vízparti történet  hősei? E kérdésre maga a regény felel nagy tudatossággal, hiszen majd 
mind  a  száznyolc  liangsani  vezér  bemutatásánál  ott  találjuk  származásuk,  társadalmi  helyzetük 
ismertetését.  Eszerint  Szung  Csiang,  a  Jókorjött  Eső  földesúr-fi  kishivatalnok,  Si  Csin,  a 
Kilencsárkányos vitézkedő földesúr-fi és falusi elöljáró, Lu Ta, a későbbi Mélybölcsességű és Tarka 
Barát  buddhista  barátnak állt  katonatiszt  és  így tovább.  Végigtekintve  valamennyiük társadalmi 
helyzetén azt  találjuk,  hogy legtöbben a rablók vannak köztük,  utánuk következnek a katonák, 
meglehetős számban találhatók különböző mesterségek szakemberei a liangsani vár szükségleteinek 
ellátására,  majd  néhány  kocsmáros,  víziemberek,  csavargók,  néhány  kiskirály,  tönkrement 
kereskedő, pap, börtönőr, vadász, szolga, földesúr, tolvaj – de mandarin és paraszt egy sem. Igaz 
ugyan, hogy Tao Cung-vangot, a Kilencfarkú Teknőcöt paraszti származásúnak mondja a regény, de 
a  liangsani  várban  nyert  szerepéből  kiderül:  ez  ott  csak  annyit  jelent,  hogy  szakértője  a 
földmunkának  és  a  sáncépítésnek.  Fekete  Forgószél  is  parasztlegény  volt  valamikor,  de 
életformájában  megjelenésekor  már  börtönőr.  A katonatisztek,  a  Liangsan  ellen  küzdő  császári 
hadak  meghódoló  vezérei  a  mandarin-hierarchiába  tartoznának  ugyan  –  de  ezek  helyzete  a 
hagyományos  kínai  társadalomban  békében  és  háborúban  egyaránt  alá  volt  rendelve  a  polgári 
mandarinok fennhatóságának, gondoljunk csak Kis Generális és Liu Kao mandarin ellentétére.

A regény fő mondanivalója, egyben cselekményének célja-eredménye abban foglalható össze, 
hogy kalandos, viszontagságos utakon összegyülekeznek a hősök, és létrejön Liangsanban egy zárt 
közösség, amely a kínai társadalom igen különféle rétegeit, elemeit egyesíti magában – csupán a 
társadalom két alapvető eleme, a mandarinok és a parasztok nincsenek köztük képviselve. Miért?

E  különös  tény  megértéséhez  ismerkedjünk  meg  először  annak  a  hagyományos  kínai 
társadalomnak  néhány  fő  vonásával,  amellyel  a  liangsani  hősök  szembefordultak,  hogy  utána 
megvizsgálhassuk: a régi kínai világ milyen szférájában játszódik a regény cselekménye?

IV

Az  adók  begyűjtését  és  a  közmunkák  elvégzését  irányító  –  s  ezzel  saját  jövedelműket, 
létfenntartásukat  közvetlenül  biztosító  –  írástudó  mandarinok  uralkodó  osztálya  bonyolult 
bürokratikus  hierarchiát  alkotott.  Soraikba csak jó  családból  származók,  gyakorlatilag többnyire 
csak mandarin–ivadékok kerülhettek be, nehéz vizsgák sorozatának letétele árán. A megkövetelt 
vizsgaanyag  jobbára  elméleti  jellegű  volt,  s  a  regény  megírásának  korában  a  kormányzás 
gyakorlatára nézve úgyszólván haszontalanná vált. A mandarinbürokrácia feje a császár volt, aki 
méltóságát  a születés  jogán nyerte,  őse az előző dinasztia  megdöntésével,  s  az így megszerzett 
„mennyei  megbízatással”  juttatta  hatalomra  családját.  A társadalom  másik  alapvető  eleme,  a 
parasztok  többé-kevésbé  elszigetelődött  faluközösségekben  éltek,  ezek  egymással  való 
kereskedelmi,  vagy egyéb kapcsolata elenyésző volt.  Ugyanakkor a birodalom egész lakosságát 
átfogták  a  társadalmi  rétegek  határain  messze  túllépő  nagycsaládi,  nemzetségi  szervezetek:  így 
esetenként mandarinok, írástudók, parasztok, kereskedők tartozhattak ugyanabba a nemzetségbe. A 
nemzetségek,  nagycsaládok  fejei  voltak  rendszerint  a  legalsóbb  szintű  mandarinok  alatti  helyi 
hatalom birtokosai,  ugyanis  mandarint  nemzetsége  székhelyére  kinevezni  nem lehetett,  mert  a 
bürokratikus és a nemzetségi, patriarchális hatalom egy kézben való egyesülése veszélyeztette volna 
a  hatalmi  egyensúlyt.  Mind  a  családi,  mind  pedig  a  hivatali  vagy  egyéb  közösségek  tagjai 
egyetemlegesen  voltak  felelősek  az  államhatalom  előtt  az  adott  közösség  többi  tagjáért,  s 
ugyanakkor mindenki maga mögött érezhette saját közössége támogatását egész életében, amely 
egészen a vérbosszú nem hivatalos, de annál valóságosabb kötelezettségéig terjedt. Ezért, s nem 



felesleges kegyetlenkedésből irtják ki a liangsani hősök személyes ellenségükkel együtt azok egész 
családját, háza népét is.

A föld elvileg az állam tulajdonában volt, birtokában csak annak lehetett, aki megműveléséről 
gondoskodott, a parlagon hagyott területeket visszavették és másnak adták. Egy-egy mandarinnak, 
családjának, kíséretének és az alája tartozó kishivatalnokoknak a létalapja egy-egy terület adójának 
meghatározott hányada volt. Ennek következtében a mandarin nem maradhatott elvileg ugyanazon a 
poszton három-négy évnél tovább, mert különben módja lett volna arra, hogy kiépítse az egész adó 
kisajátításához szükséges kapcsolatait és apparátusát, azaz mandarinból földesúrrá válhatott volna. 
Egyeseknek azonban, különösen a központi hatalomtól távol eső vidékeken ez sikerült, így jöhettek 
létre  helyenként  az  udvarházak  és,  a  „földesúri”  családok,  anélkül,  hogy  az  egész  rendszer 
megváltozott volna. A mandarinok után következtek rangsorban az írástudók, akiknek, többnyire 
mandarin-rokonságuk  révén  lehetőségük  volt  a  tanulásra,  így  elsajátíthatták  a  mandarinvizsgák 
letételéhez szükséges tudásanyagot; különböző, rendszerint anyagi okokból azonban csak igen kis 
hányaduknak  sikerült  mandarinná  lennie.  A hivatalviselésre  még  nem  jogosító  legalsó  vizsga 
birtokában  voltak,  s  ennélfogva  a  törvény  előtt  bizonyos  kiváltságokat  élveztek.  Jórészt 
írástudásukból  éltek,  többnyire  további  mandarinjelölteket  képeztek ki  különböző fokokon mint 
házitanítók.  A regény  hősei  közül  Cselcsillag,  Isteni  Kezű  Művész,  Jádekarú  Mester,  Bűvös 
Számvető tartozik közéjük. A regény megírásának korára különösen megnőtt a számuk, közülük 
kerültek ki azok a tehetségek, akik ezt a regényt is ránk hagyományozták.

A mandarinok,  írástudók  és  parasztok  után  következtek  a  hagyományos  felfogás  szerint  a 
társadalom többi rétegei. A kishivatalnokok, mint Jókorjött Eső, a jegyző, vizsgák nélkül jutottak 
állásukhoz, rendszerint szülőföldjükön. Mandarinjuk saját zsebéből fizette őket, az adminisztráció 
mindennapi munkáját végezték, és soraikból átlagos körülmények közt nem lehetett felkerülni a 
mandarinok  közé.  A kézművesek és  kereskedők  létezését,  foglalkozását  a  konfuciánus  felfogás 
legfeljebb szükséges rossznak ismerte el, alattuk a társadalmi ranglétrán legtöbbször már csak az 
aljanép  (börtönőrök,  csavargók,  színészek  stb.)  következtek.  A  városok  elsősorban  a 
mandarinbürokrácia  székhelyei  voltak,  s  nem  a  polgárosulás  fellegvárai.  Éltek  ott  gazdag 
(távolsági)  kereskedők  is,  mint  Lu  Csün-ji,  a  Jáde  Egyszarvú,  de  ezek  nem  képeztek  önálló 
társadalmi réteget saját politikai jogokkal. A legtöbb, amit elérhettek, az volt, hogy hasonulván a 
mandarin-réteghez, hivatali rangot vásároltak maguknak, ezért lett Csao úr, Lu Ta pártfogója s Lu 
Csün-ji  is  tanácsos  úr.  A városokban összpontosuló  híres  és  virágzó kézműipar  is  a  mandarin-
apparátust  szolgálta:  a  faluközösségi  parasztokéhoz  hasonló  megkötöttségek  között,  alárendelt 
helyzetben,  majdnem  mindig  névtelenül  maradva  dolgoztak,  alkották  különben  megbecsült 
remekeiket. A regény hősei közt is Fogdmegmajom nyilvánvalóan csak a főnöke a liangsani vár 
szabóinak,  ahogy Aranypénzes  Leopárd  a  kovácsoké,  és  így tovább,  a  tulajdonképpeni  munkát 
végző munkatársaikról említés sem történik.

Ebben a  hagyományos kínai  társadalomban,  amelyet  egyrészt  átfog  a  patriarchális  kötelékek 
rendszere,  másrészt  megszervez  a  bürokrácia,  s  mindennek  szellemi  kereteket,  ideológiát-
államvallást, eszményeket és gyakorlati szabályozást teremt a konfucianizmus, kevés helye marad 
az  egyéniségnek,  az  átlagtól  eltérő  képességeknek,  egyéni  indítású  érzelmeknek,  választható-
választott  értékeknek,  tehát  barátságnak,  nagyobb  közösségek  iránti  önzetlen  szolidaritásnak, 
vitézségnek – a liangsani hősök eszményeinek.

Ebben  a  hagyományos  kínai  társadalomban  a  fő  politikai  ellentmondás  a  mandarinok 
bürokratikus, és a nemzetségek, nagycsaládok patriarchális hatalma közt jelentkezett. Ez egyúttal a 
központi  és  a  helyi  hatalom  ellentmondását  is  jelentette.  Ez  utóbbit  képviseli,  vagy  ennek 
szövetségeséül szegődik az úri birtokos, akinek udvarháza, birtoka a társadalom megújításának góca 
is lehetett volna, ha nemcsak faluközösségek menekültjeire, a szolgalegényekre, és esetleges családi 
kapcsolatainak protekciójára építhet, mint Kis Forgószél öröklött császári oltalomlevelére.



Végigvonul  a  regényen,  s  mondanivalójának  fontos  alapját  képezi  a  polgári  és  katonai 
mandarinok közti ellentmondás. Ennek az ellentmondásnak anyagi alapja az, hogy míg a polgári 
mandarinok, különösen a helyi hatóságok fejei közvetlenül sajátították el egy-egy terület adóinak 
bizonyos hányadát, a katonai mandarinok az adójövedelmekből csak közvetett módon, ellátmány és 
fizetés  formájában  részesedtek,  kevésbé  volt  tehát  módjuk  jövedelmük  (korrupció  útján  való) 
növelésére. Politikai síkon ez az ellentmondás állandó volt, abban a formában, hogy az utóbbiak 
mindig alá voltak rendelve az előbbieknek, s ellentétüket az erőegyensúly fenntartása érdekében a 
központi hatalom mindig igyekezett fenntartani, sőt fokozni. Végül ellentmondás volt a polgári és 
katonai mandarinok közt már csak azért is, mert a polgári mandarinok elméleti, filozófiai-politikai 
jellegű műveltségével és állandóan összhangra, rendre törekvő igyekezetével szemben a hadvezetés 
széles  körű  gyakorlati  tapasztalatokat  és  ismereteket,  kezdeményező  készséget,  személyes 
bátorságot követelt meg, ezek a tulajdonságok pedig csak a hivatali hierarchia ideálisnak tekintett 
harmóniája megbontásával érvényesülhettek hatékonyan.

V

Ebből a társadalomból vonulnak ki a regény hősei. Hová? Egy másik világba, a törvényesség 
szférájából a törvényenkívüliség szférájába. A hagyományos kínai világ ugyanis e két, egymástól 
élesen elváló, s területileg is megkülönböztethető szféraként is leírható. A császár és a mandarinok 
hatalma csak a megművelt területekre terjedt ki, a szántóföldek végén az erdők, hegyek világa, s 
ezzel a senkiföldje, a rablók, lázadók törvényen és civilizáción kívüli birodalma kezdődött.

Nem  egyszerűen  költői  túlzás,  hogy  Tisztaszellő  Erőssége  helyőrséggel  van  megrakva  a 
környékbeli  rablófészkek  ellen  védelmül  –  a  kínai  birodalom  közepén!  De  a  katonaság  csak 
védekezni tud a rablók ellen, bandáikat nem képes felszámolni. A két szféra egymás melletti tartós 
létezése – amennyiben a törvényenkívüliség szférájának lakói megtartják az egymás mellett élés 
íratlan törvényeit, s kirándulásaik a törvényesség szférájába bizonyos mértéket nem haladnak meg – 
általánosan  elfogadott  tény.  Ezt  még  az  Északi  Főváros  helytartója,  Liang  Si-csie  is  kénytelen 
elismerni,  s  hiába küldi  kincses ajándékát  a  Keleti  Fővárosba a  birodalomban a császár  után a 
legnagyobb hatalmasságnak, Caj Csing kancellárnak, sem a küldőnek, sem a címzettnek nincsen 
módja sem az elrablás meggátlására, sem a rablott holmi visszaszerzésére.

Ebből érthető meg az is, hogy a liangsani vezérek többségét kitevő rablók közül csak néhánynál 
van felemlítve, s ott is inkább csak jelzésképpen rabló voltukat megelőző életük, többségük eleve 
adottan rabló, mert rablónak lenni nem kivételes és átmeneti állapot lehetett csak, hanem olykor 
életre szóló foglalkozás, életforma.

Az erdők, hegyek, mocsarak, senkiföldje mellett a regény cselekményének másik fő színhelye a 
törvényesség szférájának a hivatalos hatalom legalsó szintje alatti része, a falvak, azaz pontosabban 
szólva az udvarházak környéke. Si Csin, a Kilencsárkányos apjának udvarházába érkezik meg a 
menekülő  Vang  Csin,  udvarházába  menekíti  a  gazdag  Csao  úr  Lu  Tát,  udvarháza  van  Kis 
Forgószélnek,  Toronyhordozónak,  a  két  Feltartóztathatatlan,  Jókorjött  Eső,  a  Kung-testvérek 
apjának,  s  udvarháza  van  a  Liangsannal  háborúzó  Csu  családnak,  s  szövetségeseinek,  a  Hu 
családnak  és  Égretörő  Sasnak  is.  Leírásukból  kiderül,  hogy úri  földbirtokok  ezek,  legtöbbször 
fegyverforgatásban  jártas  szolgalegényekkel,  fallal,  olykor  vizesárokkal  is  körülvett,  erődített 
központtal.

A helyi  hatalom e letéteményesei,  vagy szövetségesei első látásra mintha feudális földesurak 
lennének:  fegyverforgató  kedvük,  egyiküknek,  Kis  Forgószélnek  császári  oltalomlevele,  amely 
megvédi tulajdonosát mindenféle hatóság előtt, mintha erre vallana. De az oltalomlevélről, mihelyt 
szükség  lenne  rá,  kiderül,  hogy  a  mandarin  szemében  csak  papírrongy,  s  mikor  például 
Toronyhordozó menekül udvarházából, az elé a választás elé állítja szolgalegényeit, hogy vagy vele 
tartanak, vagy pedig kifizetvén őket, keressenek más gazdát maguknak – s ebből az következik, 



hogy a szolgalegények nem helybeli  parasztok,  ottlétük jogcíme,  létalapja gazdájuk távozásával 
megszűnik. Ugyanígy megszűnik az udvarház urának is minden jogcíme birtokához, ha elhagyja 
azt, vagy elűzik onnét: számos udvarházat hagynak ott a regényben gazdái, de egyikbe sem térnek 
vissza többé – sőt a Csu család legyőzése és kiirtása után, amint a liangsaniak serege elvonul, maga 
a falu népe teszi a földdel egyenlővé a földesúr várát-udvarházát. Legjobb esetben is kezdeménye 
lehet  ez  az  udvarház-birtok  a  magánföldtulajdonnak,  hiszen  birtoklásának  egyedüli  alapja  és 
jogcíme a földesúr fizikai, fegyveres hatalma.

A regény ismeretlen szerzője a falvakból csak az udvarházakat látta meg és írta le, nyilván azért, 
hogy ábrázolja és bizonyítsa: az udvarház-birtokosság sem egyeztethető össze a hagyományos – és 
általa  elítélt  –  társadalmi  renddel,  maga  is  a  törvényesség  peremén  képes  csak  létezni. 
Toronyhordozó gazdag úr, kiskirály;  udvarház-birtokos és falusi  elöljáró létére magától értetődő 
módon  fogadja  elébb  Vereshajú  Ördög,  majd  Felhősárkány  ajánlatát  a  kincses  szállítmány 
elrablására  anélkül,  hogy akár  tettetné  megütközését  az  ajánlaton;  az  effajta  tevékenység  tehát 
szervesen hozzá kellett hogy tartozzék földbirtokosi életformájához.

Toronyhordozó  személyében  az  udvarház-birtokos  egyesül  a  kiskirállyal.  Kiskirály  még  a 
regényben rajta kívül Örvények Sárkánya és Nyakazóbíró, Kutyapofájú és Fehér Hullámtaraj, a két 
Feltartóztathatatlan s a legrészletesebben jellemzett Aranyszemű Párduc. E kiskirályok is a hivatalos 
hatalom legalsó szintjén léteznek, részben azzal összefonódva; egy-egy kisebb helység, vásározó 
hely önjelölte és feltétlen hatalmú urai ezek, akik maguk és embereik fizikai erejére támaszkodva 
megadóztatják a  vándor kereskedőket,  mutatványosokat.  Hatalmuknak,  vagyonuk megőrzésének 
azonban saját  erejükön és erőszakosságukon kívül semmi más biztosítéka nincsen: Aranyszemű 
Párduc csak addig úr a Víg Élet Ligetében, amíg meg nem jelenik Kapubálvány, aki fizikai erejével 
(s  Aranyszemű  Párduc  apjánál,  a  fegyenctábor  parancsnokánál  hatalmasabb  pártfogóval  a  háta 
mögött) ki nem veri őt betű szerint tulajdonából, s a vagyon és pozíció visszaszerzésére más út 
nincs, mint a Kapubálványnál is erősebb Vu Szung segítségül hívása – akit viszont – végül legyőz 
nemcsak az ármány, hanem a még hatalmasabb pártfogó, a hatalmon lévőkkel való szövetség.

Udvarházak tulajdonosai  és kiskirályok nem sokan vannak a  Vízparti  történet  hősei közt,  de 
sorsukkal,  Liangsanba vezető életútjukkal számos terjedelmes epizód foglalkozik.  Az ismeretlen 
szerző  a  katonasors  mellett  az  ő  életformájukat  találhatta  a  regény  hőseit  magába  foglaló,  s 
összefoglalóan  „a  folyók  és  tavak  jó  vitézei”  nevével  jelölt  társadalmi  réteg  szembetűnően 
előremutató jelenségének.

A „folyók és tavak jó vitézei” kínai eredetijének története messzire nyúlik vissza.  Eredetileg 
talán hajózó kereskedőket jelenthetett, akik Dél-Kína szerteágazó vízi útjain vándorolva keresték 
megélhetésüket,  s  akiknek  kóbor  élete  kirítt  az  egy  helyben  maradás  megállapodottságát  és 
biztonságát igénylő mandarin – és parasztéletformából. Századunkban e kifejezés utóda Kína szerte 
az  európai  vándorcigányokéhoz  hasonló  életet  folytató  vándoriparos,  mutatványos,  kuruzsló 
népséget jelöl. Adatok híján nem dönthető el, hogy valóban léteztek-e ilyen jó vitézek, életformájuk 
ennyire tudatos vállalásával, ahogyan a regény leírja őket. Az mindenesetre világos, hogy bennük és 
velük az író a hagyományos kínai társadalom bevett normáival szemben álló emberi magatartást, 
erkölcsiséget kívánt ábrázolni.

A „folyók  és  tavak  jó  vitézeit”  egyebek  között  az  jellemzi  a  regényben,  hogy sem állandó 
lakhelyük, sem állandó megélhetésük nincsen. Emellett jól értenek a fegyverforgatáshoz, s általában 
fizikai erejük sem közönséges. Legfontosabb jellemzőjük azonban a testvériségig menő összetartás, 
s  a  mindenkin  segíteni  akarás.  Legszebb  példája  ennek  a  regényben  Lu  Ta,  a  későbbi 
Mélybölcsességű  és  Tarka  Barát,  aki  első  szóra  segít  az  ismeretlen  énekeslányon,  tulajdon 
létbiztonsága feláldozásával igazságot szolgáltat neki, hogy nem sokkal később a nyomorgatott öreg 
szerzetesekért,  majd  pedig  újonnan  szerzett  barátjáért,  Párduckoponyáért  tegyen  meg  mindent 
hasonló elszántsággal.



A „folyókés tavak jó vitézei” igazságosak és bőkezűek. Nemcsak a rászorulóktól nem sajnálják a 
pénzt, de barátaiktól sem: Jókorjött Eső is azzal kezdi Fekete Forgószéllel való megismerkedését, 
hogy szép summa ezüsttel  ajándékozza meg, s  mikor az hebehurgyaságában rögtön eljátssza az 
egészet,  szíves  barátsággal  még  többet  ad  neki.  Nincsenek  ellene  a  meggazdagodásnak,  a 
vagyonnak,  de  azt  tartják:  a  vagyon  arra  való,  hogy  szétajándékozzák,  s  barátokat,  híveket 
szerezzen  általa  az  ember.  Ezért  tartják  Toronyhordozó  és  társai  jogosnak  és  igazságosnak  a 
születésnapi  ajándék  elrablását,  hiszen  jogtalan  és  igazságtalan,  hogy  egyetlen  ember  ekkora 
vagyont tartson meg magának, ők maguk pedig megesküsznek vállalkozásuk előtt, hogy ha övék 
lesz  a  kincs,  azt  önös  célra  nem  használják.  Az  egykorú  viszonyok  között  pénzt,  vagyont 
kincsképzésen  kívül  ennél  eredményesebben  alig  lehetett  volna  felhasználni.  Az  ajándékozás, 
szétosztás  nemcsak erkölcsileg  magasrendű,  de  egyszerűen kifizetődő voltát  különben a regény 
kissé naiv módon bizonyítani igyekszik például Lu Ta és Csao tanácsos úr találkozásával. A másik 
oldalon viszont Vang Lun, a Fehérgúnyás Diák, Liangsan első vezére azért ér dicstelen véget, mert 
kapzsi és kicsinyes, s nem akarja vára hatalmát – és kincseit – megosztani rátermett vitézekkel.

A „folyók és tavak jó vitézeinek” jelszava, amellyel segítségért folyamodnak, vagy a köszönetet 
hárítják el,  az,  hogy „a négy tenger  között  mindnyájan testvérek vagyunk”.  Ennek a mindenkit 
átölelő testvériségnek a megvalósítása akar lenni Liangsan, legalábbis a hetvenedik fejezet vége felé 
található dicséret szerint, amely származás, foglalkozás, műveltség, tehetség fölé helyezi a vezérek 
testvériségét.  Milyen  ez  a  Liangsanban  létrehozott  új  világ,  amelyben  sem  mandarinok,  sem 
parasztok nincsenek? Valóban nem található e kis világban nyomuk sem?

A szerző szándéka szerint, a hősök társadalmi hátteréből ítélve nem. A liangsani világ szerkezete 
azonban mást  mond.  A száznyolc  vezér  mellett  ott  vannak a betyárok,  a  közemberek,  akiknek 
eredetéről, számáról, nevéről, tetteiről semmit nem árul el a regény – akárcsak a kínai történetírók 
köteteinek százai a parasztokról. A betyárok és a vezérek közt áthághatatlan a válaszfal, árnyéka 
sem jelentkezik a lehetőségnek, hogy közülük valamelyik vezéri sorba emelkedhetnék.

A betyárok  és  a  vezérek  viszonya  tehát  igen  emlékeztet  a  parasztok  és  a  mandarinok közti 
különbségre a nagy társadalomban. De ugyanakkor az egész liangsani  társadalom megegyezik a 
mandarinokkal abban, hogy ugyanabból él, mint azok, a parasztok begyűjtött adóiból.

A regényben csak egyetlen helyen, Toronyhordozó hatalomra kerülését követően van szó arról, 
hogy a liangsaniak megtámadnak és kifosztanak egy kereskedő karavánt. Összes többi hadjárataik 
városok  és  gazdag  udvarházak  ellen  irányulnak,  ahol  mindenütt  csak  az  állami  vagy földesúri 
gabonakészleteket zsákmányolják el személyes ellenségeik vagyonával együtt, a város vagy a falu 
lakosságának  vagyonához  nem nyúlnak.  E  zsákmányul  ejtett  gabonakészletek  azonban  minden 
esetben a parasztok összegyűjtött adói, a liangsaniak tehát ugyanabból élnek, amiből a konfuciánus 
állam.

Az érdekeknek ez az egyezése azt jelenti, hogy a liangsani vezérek új közössége, a testvériség 
eszméjének mindenek fölé helyezésével együtt, minden erkölcsi emelkedettsége, nemes szándéka 
ellenére  sem  képes  valódi  alternatívát  adni  a  régivel,  a  hagyományossal  szemben.  A  kínai 
hagyományok világának nyomorúságához tartozik, hogy a „folyók és tavak jó vitézeinek” jelszava, 
a liangsani hősök eszménye, „a négy tenger között mindnyájan testvérek vagyunk”, nem valami új 
igazság, hanem a regény keletkezésének korában már kétezer éves vágyálom, Konfuciusz mondása 
– s  a  bürokratikus-patriarchális  Kína szellemi atyjának ezt az ábrándját  kései  utódainak elszánt 
ellenségei veszik csak komolyan, s ők is hiába.

Látni  való  mindebből:  Jókorjött  Eső  nem  egyszerűen  „osztályhelyzete  következtében”  nem 
következetes  forradalmár,  mint  némely mai  kínai  kritikusai  a  szemére vetik,  hanem egyszerűen 
azért, mert sem neki, sem másnak nem lehetett más perspektívája, mint hogy a lázadás, felkelés 
időszaka  után  visszatérjen  társaival  a  nagy  társadalomba  –  már  győzelmeinek  tetőpontján  is 



világosan  láthatta,  hogy  ennek  be  kell  következnie.  Célja  voltaképp  igen  szerény:  különb, 
igazságosabb  hivatalnok,  mandarin  akar  lenni,  mint  azok,  akik  ellen  fellázadt.  De  az  adott 
történelmi helyzetben még ez a cél is nagy jelentőségű, mert a világot a felhőrégiók magasából 
szemlélő  mandarin-ivadékok  és  írástudó-növendékek  helyett  katonákat  és  kereskedőket, 
földbirtokosokat  és  kiskirályokat,  a  gyakorlati  élet  ezernyi  tapasztalatában  csiszolódott,  föld-
közelben lévő szakembereket kíván tenni az államvezetés posztjaira. Új program megfogalmazására 
azonban már nem futja erejéből.

A társadalomba való visszatérés azonban nem sikerülhet már maradéktalanul. A szerző művészi 
becsületességére vall annak felismerése, hogy a liangsani vezérek csak úgy maradhatnak meg a 
császár hűségén,  a  nagy társadalomba csak úgy illeszkedhetnek bele,  ha bele  nem illeszkedvén 
külön  maradnak  együtt,  úgy  harcolnak  tovább,  még  mindig  a  törvényenkívüliség  szférájában 
(„külföldön” a kitajok, odahaza a belső lázadók ellen), bár ellenkező előjellel, mint meghódolásuk 
előtt. Nyilván ez is az oka annak, hogy a XVI. századi első ismert kiadás után beiktatódott a kitajok  
és a Fang La elleni harcok története közé Tien Hu és Vang Csing leverésének története, mert csak 
ilyen módon lehetett meghosszabbítani Liangsan(mindegyre silányuló, sápadozó) életét.  A végső 
győzelemmel, Fang La leverésével pedig meg kellett hogy szűnjék a liangsani közösség létalapja, a 
hősök  további  sorsa  igazában  véve  már  teljesen  közömbössé,  érdektelenné  válik.  A négy lator 
miniszter ármánya csak kényszerű klisé a reménytelen vég felmagasztosítására, s a hősök istenekké 
emelése az elégikus siránkozás kíséretében rég ismert, hagyományos példákat követ: a hősök sorsa 
nem azért volt kivételes, mert kivételes egyéniségek voltak, ahogy a regény szövege őket ábrázolja, 
hanem csupán azért, mert más volt az istenektől rendelt végzetük, Csillagok megtestesülései voltak, 
akiknek példáját csak csodálni lehet, követni nem. A szerző becsületére válik, hogy a hagyomány és 
történeti valóság e bénító szorításában még utoljára, ha csak egy villanásra is, de megszólaltatja 
fogcsikorgató  tehetetlenséggel  Fekete  Forgószél,  a  lázadó,  anarchikus  paraszt  megtestesítőjének 
rettenetes dühét – de érzi és érzékelteti azt is, hogy ez a düh csak rombolni, pusztítani képes, az új 
számára alapot teremteni nem tud.

VI

E  kiadás  kisebb  változtatásokkal  az  első  hetven  fejezetben  az  1961-es  fordítás  szövegét 
reprodukálja.  Új  benne  a  teljes  regény  71-119  fejezeteinek  tartalmi  kivonatban  s  az  utolsó, 
százhuszadik fejezet egészben való közlése. Ezekkel a bővítésekkel – hozzájuk értve még az 1644-
es Csin Seng-tan-féle kiadás befejezését, amelyet a hetvenedik fejezet jegyzetei közt közlünk – a 
regény három fő változatát egyszerre akarjuk bemutatni az olvasóknak. A Kínai Népköztársaságban 
1954-ben megjelent kiadás, amely az 1961-es magyar fordítás alapja volt, a teljes kiadás első hetven 
fejezetéből, művészileg értékesebb feléből készült. Érdeme, erőssége, hogy a tetőpontján állítja meg 
a cselekményt,  nem told hozzá semmit  az eredeti  szöveghez,  de befejezetlenségével  az olvasót 
optimista várakozásban hagyja meg.

Az  1954-es  kiadást  megelőzően  mind  Kínában,  mind  Kínán  kívül  fordításokban  a  Vízparti  
történet  a  nagyközönség  számára  jóformán  csak  az  1644-es  Csin  Seng-tan-féle,  ugyancsak 
hetvenfejezetes,  de  merőben  másként  végződő  kiadásban  volt  ismeretes.  Csin  Seng-tan  nagy 
irodalmi  műveltségével  és  érzékenységével  felismerte  a  regény  művészi  értékeit,  ugyanakkor 
azonban elutasította magától a lázadók felmagasztalásának még a gondolatát  is:  kiadása évében 
hódították meg ugyanis Kínát a mandzsuk, a mandzsu hódítást pedig, az utolsó nemzeti dinasztia 
bukását egy egész Kínát megrázó hatalmas felkelés tette lehetővé, amelynek a császár is áldozatul 
esett.  Csin Seng-tan közvetlenül  a  felkelést  okolta  a  hódítók győzelméért,  s  ennek kifejezésére 
nemcsak hetven fejezetesre kurtította a regényt, de új befejezéssel is látta el, amelyben a liangsani 
lázadók megsejtik rettentő bűnhődésüket. Ez a befejezés meglehetősen elnagyolt, suta: Csin Seng-
tannak azonban nagy  érdeme az,  hogy az első  hetven fejezet  szövegét  megtisztította  a  korábbi 
kiadások hagyományos verses és ritmikus prózában írt terjengős leíró betéteitől, a szó jó értelmében 



prózaibbá (azaz epikusabbá), olvashatóbbá tette a szöveget.

A százhúsz  fejezetes  kiadás  végül  a  regény  eredeti,  Csin  Seng-tant  megelőző  legteljesebb 
szövege.

CSONGOR BARNABÁS



JEGYZETEK

AZ ÖTVENNEGYEDIK FEJEZET

10. old. Az egyszarvú a kínai hagyományban csodálatos, szerencsét hozó állat.

AZ ÖTVENHETEDIK FEJEZET

40. old. No-csa királyfi, a sokkarú – buddhista istenség, a Toronyhordozó Mennyei Herceg fia, 
nyolc karja van, és igen nagy vitéz.

AZ ÖTVENKILENCEDIK FEJEZET

50. old. A sárkány, a főnix, a tigris s a kígyó – a négy világtáj jelképei.

52. old. Dzsürcsi –a mandzsuval rokon nomád nép. Ebben az időben Kin néven birodalma volt 
Északkelet-Kínában, Mandzsúriában (1115-1234).

A HATVANADIK FEJEZET

65. old.  Maradj csak idehaza, legfeljebb költözz át egy más szobába – azért, hogy a földjóslás 
tanai szerint ott kedvezőbb misztikus hatás vegyen körül, amely megoltalmaz majd a baj ellen.

Beriberi – az A-vitamin hiánya, következtében fellépő betegség.

A HATVANEGYEDIK FEJEZET

77. old.  Ágykemence –  észak-kínai fűtési alkalmatosság: egyik oldalon a szoba egész hosszát 
elfoglaló, derékmagasságú, kívülről fűtött téglaágy.

Hivatali intelmek köve –  ott állt minden régi kínai hivatal előtt,  televésve a hivatalnokoknak 
címzett erkölcsi intelmekkel.

A HATVANHARMADIK FEJEZET

94. old. Szarvasagancsok – ágas-bogas vasdarabok az ellenség előnyomulásának meggátlására.

98. old. Szájába vette mindegyik a szájdugaszt – a régi kínai hadviselésben a gyalogság használta 
menetelés közben az esetleges beszélgetés, zajt ütés megelőzésére.

A HATVANNEGYEDIK FEJEZET

104. old.  Fürtös sásköpönyeg – sáslevelekből kötött, külsőre a magyar fürtös gubához hasonló 
esőkabátja a kínai parasztoknak.

Akkor legalább így haljak meg egy darabban! – a konfuciánus erkölcs egyik parancsa szerint a 
szüleitől kapott testet haláláig épségben, egy darabban kell az embernek megőriznie.

A HATVANÖTÖDIK FEJEZET

111. old. Jön a tavasz, itt az újév – a régi kínai naptárban az újév tavasz elejére esett.



113. old.  Szájorgonák –  pánsípszerű kínai hangszer, csak éppen a sípok felfelé állnak benne, s 
egy közös, gömb alakú, üreges testben futnak össze, amelyen hátul van a fúvó nyílás.

A HATVANHATODIK FEJEZET

120. old.  Közember lett belőle –  ami azzal járt, hogy botbüntetéssel sújthatták, s robotmunkát 
kellett végeznie.

A HATVANHETEDIK FEJEZET

130. old.  Szórják meg a környékét vastüskékkel –  a régi európaí hadviselésben is szokás volt, 
főként lovasság támadása ellen.

A HATVANNYOLCADIK FEJEZET

142. old. Három vallás – konfucianizmus, taoizmus, buddhizmus.

Kilenc  filozófiai  iskola  –  a  kilenc  nagy  Csou-kori  (i.  e.  1000-221)  filozófiai  iskola,  átvitt 
értelemben a tudás teljessége.

A HATVANKILENCEDIK FEJEZET

148. old. A Csaopaosan két hőse – nem tudtunk nyomukra akadni. A Csaopaosan szigete Kelet-
Kínában van a tengerpartnál, Csöcsiang tartomány Csenhaj járása mellett.  Régi, híres kikötője a 
kínai császári udvarba adót hozó idegen hajósoknak.

A HETVENEDIK FEJEZET

154. old.  Sárkány-főnix-ebihal írás –  a kínai kalligráfia, a szépírás művészete igen kedvelte a 
bonyolult rajzú írásstílusokat, ezek egyike volt az ebihal-írás is, s ezek közé tartozott a sárkány-
főnix-írás.  Ezeket  ugyanakkor  a  hagyomány  igen  régieknek  tekintette,  s  közhit  volt,  hogy  az 
istenektől küldött, túlvilági eredetű vagy bűvös hatású írások mind ilyenfajta írásmódban vannak 
írva.

160. old. Lám, kedves hallgatóim, ez volt, amit hallottatok, a liangsani vitézek nagy szövetsége –  
A Csin Seng-tan-féle 1644-es kiadásban a vers elmaradt, helyén a következő szöveg található, ezzel 
a regény ott befejeződik:

Álmot látott  pedig aznap éjjel  Jáde Egyszarvú, ágyában feküdvén. Igen magas embert látott, 
kezében felvont drágamívű íjjal, ki így szólott hozzá:

–  Én vagyok, ki összefogdosom a nagy Szung császár ellen támadó latrokat, ezért jöttem ide 
értetek egy szál  magamban.  Kötözzétek  hát  meg sebten  egymást,  ne fárasszam hiába kezemet, 
lábamat!

Megdühödött Jáde Egyszarvú ennek hallatára, felkapott egy lándzsát s nekiugrott, hogy testébe 
vágja, de még el sem érte, letörött a fegyver hegye. Megrettent erre Jáde Egyszarvú, eldobván törött 
fegyverét futott a fegyveres állványhoz, de ami kardot, lándzsát, alabárdot lelt ott, csorba volt az 
mind, vagy törött, harcra egyik sem volt való. Az az ember pedig csak jött a nyomában. Mit tehetett 
már Jáde Egyszarvú, jobb öklét emelte, s az arcába vágott, de az az ember csak odacsapott az íja 
szarvával, s eltört Jáde Egyszarvú bal karja, elterült a földön. Kötelet oldozván ekkor derekáról, az 
ember megkötözte, s elvitte egy helyre; törvény csarnokába. Fel is állították ott a törvényszéket, 



helyet foglalt az ember a lépcsők tetején, a császár képében dél felé tekintvén, Jáde Egyszarvút 
pedig odalökték a csarnok udvarán a fűbe, hogy ott várja kihallgattatását s elítéltetését. S lám, sok-
sok ember sírása-rívása hallatszott a kapun kívülről, földet rengetően.

– Jöjjön be mind, aki szólni akar itten! – kiáltotta az ember. Nézte Jáde Egyszarvú, hát jött be a  
sok ember térden csúszva, sírva, megkötözve: Jókorjött Eső volt százheted magával. Megrettent 
álmában nagyon Jáde Egyszarvú, kérdezte Rézszőrű Kutyát, az utolsót a sorban:

– Mi történt? Ki fogott el titeket?

Térden  járva  odakúszott  Rézszőrű  Kutya  Jáde  Egyszarvú  háta  mögé  loppal,  s  nagy  halkan 
suttogta:

– Bátyánk meghallván, hogy elfogattattál, azt tanácskozta meg a hadi tanácsban, mert másképp 
megmenteni téged már nem tudna, hogy meghódol a császárnak valamennyiünkkel együtt, tán még 
megmentheti drága életedet.

Be sem fejezte  azonban szavát  még Rézszőrű Kutya,  mikor  az asztalra  csapott  az az ember 
hatalmasan:

–  Tízezer  halált  érdemlő elvetemült  latrok!  – kiáltotta  nagy haraggal.  –  Égbekiáltó  vétkeket 
műveltetek,  hányszor akart  már elfogatni titeket a felséges udvar,  s ti  nyilvánvaló módon ellent 
állván neki  mennyi  katonáját  gyilkoltátok már le!  Most pedig jönnétek farkcsóválva kegyelmet 
könyörögni,  remélvén,  hogy  elkerülitek  még  a  pallost,  a  bárdot?  Ha  én  nektek  most 
megkegyelmeznék,  hogy  lehetne  rendet  teremteni  a  birodalomban  végképp?  Elvetemült  szívű 
farkasfajzatok, nem hiszek én nektek! Hol vagytok, hóhérok?

Lassabban jár a szó, mint ahogy ez történt: a falak kárpitja mögül erre a parancsra, akár darazsak 
serege, kétszáztizenhat hóhérlegény ugrott elő, megragadtak ketten-ketten egy-egy liangsani vitézt, 
s Jókorjött Esőtől, Jáde Egyszarvútól kezdve ott, a csarnok udvarában valamennyiüknek nyomban 
fejét vették.

Megrettent  álmában Jáde Egyszarvú,  a  lelke majd  elszállt.  Kinyitotta  szemét  kicsinyt,  félve, 
odalesett a csarnok homlokzatára, hát ott függött egy tábla ezzel a felírással:

Békét a világnak

A HETVENEGYEDIK-SZÁZTIZENKILENCEDIK FEJEZET

163. old. Lapátkerekes bárkák – a regény szövege szerint emberek hajtották taposómalom-szerű 
szerkezetét.

166. old. Öt elem –a világ építőkövei a régi kínai filozófia szerint.

178. old.  Sziám királya lett Örvények Sárkányából – e mondatból született Csen Sen (1590 k.-
1670 k.) regénye, A vízparti történet folytatása.

A SZÁZHUSZADIK FEJEZET

181. old. Eskü tétetett – a Vízparti történet folytatása című regény szerint így hangzott az eskü: 
„Magas hivatalnokok, ha vétekbe is esnek, halállal nem büntethetők.”
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