
'  '

■  I | I i T  | í •> | * 1 ■ ■

CT4£





ÜlinDBIUNOK ORSZBGÜBAH
R E G É N Y

IRTA

M AY  K Á R O L Y

FORDÍTOTTA

FARKAS EMŐD

B U D A P E S T
TO L N A I N YO M D AI M Ű IN TÉ ZE T ÉS K IA D Ó V Á L L A L A T  R .-T . 

K IA D Á SA



Tolnai Nyomdai Mülntézet és Kiadóvállalat nyomása, Budapest. VII, Dohány u. 12



Én Sejjid Omár vagyok! Mily büszkén hangzott ee, s milyen 
bizonyító erejű kézmozdulat volt az, amellyel e szavakat ki
zárté. Én Sejjid Omár vagyok, annyit akart ez jelenteni, hogy én 
Omár ur, tanult és Írástudó ivadéka vagyok a prófétának, aki 
kedvence Alláhnak. Az én nevem minden személyes előnyöm- 
mtel együtt be van vezetve a mekkai szent családfájába, azért 
van jogom arra, hogy zöld köpenyeget és zöld turbánt viseljek. 
Ha meghalok síremlékem lapját zöldre fogják festeni és a 
hejtedik menny kapuja azonnal kinyílik előttem. Tiszteljetek 
bShát!

, De hát mi is volt tulajdonképpen ez a Sejjid Omár? Egy 
szamárhajcsár! Ott volt az állomása Kairóban az Esbekijén, 
.szemben a Kontinental szállodával, ahol én laktam. Szép és 
erős testalkatú, alig húszéves ifjú, aki nyomban feltűnt nekem 
állandó komolyságával és mozdulatainak veleszületett méltó
ságával. Erkélyemről szívesen eLnózegettem öt és ha lent a 
kávéház terraszán kávémat szürcsölgettem, beszédét is hallot
tam. Ámbár tekintetének szintén ravasz vonása volt, mint álta
lában minden szamárhajcsárénak, de nem volt tolakodó s üzle
tét olyformán vezette, mintha az iránt, akit szamarával kiszol
gált, igen különös kegyet tanúsított volna. A lehető legkeve
sebbet érintkezett a társaival, s ha azok emiatt gúnyolták, vagy
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bosszantani akarták, megvetően csak ennyit mondott. Én Sejjid 
Omár vagyok! Ma egy idegen alkudozni akart vele, lekicsinylőn 
mondta: Én Sejjid Omár vagyok, tüstént hátatforditott neki s a* 
illetővel már egyáltalán nem állott szóba.

Az ilyenekkel érte el azt, hogy különös érdeklődést tanúsí
tottam iránta, ámbár nekem semmi alkalmam sem volt arra, 
hogy szolgálatát igénybe vegyem. De a pillantások tudvalévőén 
vonzzák egymást.

Észrevettem, hogy ő is gyakran átpillantott hozzám. Nyug
talannak látszott, ha ebéd és vacsora után rögtön nem jelentem 
meg a terraszon és ahányszor csak kimenőben elhaladtam mel
lette, ámbár úgy tettem, mintha ügyet se vetnék rá, ő tisztelet
teljesen hátralépett, s kezét a mellére téve hallgatagon üdvözölt.

Attól az asztaltól balra, ahol étkezni szoktam, eddig nem 
ült senki, tegnaptól fogva azonban két idegen foglalta el a szom- ' 
szédos asztalt, akik általános feltűnést keltettek. Kínaiak voltak 
még pedig apa és fia. Ezt beszélgetésükből vettem ki, de el
árulta ezt hasonlatosságuk is. Nem hazai viseletben, hanem 
francia szabású fehér utazó ruhában voltak.

Mindjárt, amint tegnap az étterembe léptek, feltűnt nekem 
az a szinte megindító figyelmesség, szolgálatkészség, mélyen 
átérzett, szívélyes és őszinte tisztelet, amelyet a fiú apja iránt 
tanúsított. Egészen a szokásaink szerint étkeztek még pedig 
oly ügyesen és kifogástalanul, hogy a vendégek közül néme
lyik példát vehettek volna tőlük.

Az a pincér, aki engemet kiszolgált, a külön borravaló re
ményében fülembe súgta:

— Monsieur Fu és monsieur Tsi Kínából. Most Páriából 
jönnek s valószínűleg rokonok.

— így jelentették be magukat?
— Nem, hanem a portás mondta.
Mivel a kínai nyelvben a Fu apát, a Tsi pedig fiút jelent, 

s a kínaiak tudták, hogy itt senki sem beszéli nyelvüket, előttem
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nyilvánvaló volt> hogy ők a vendégkönyvbe csak mint apa és 
fiú írták be magukat, titkon még ravaszul mosolyogtak is ma
gukban* hogy a szállodában ez.t a két szót az ő vezeték nevűknek 
tartják. A személyzettel franciául beszéltek még pedig oly ki
tünően, hogy erre csak évekig tartó gyakorlat tehette képe
sekké őket.

A vendégek vacsora után tényként állapították meg, hogy 
a két kínai, Canton tartományból való, másodszor nagybácsi és 
unokaöccs, harmadszor pedig Párisból jöttek, hogy ott kínai 
árukkal üzleteket kössenek. Én azonban nem hihettem, hogy 
ez a titokzatos és kellemes külsejű monsieur Fu kereskedő 
lenne, akinek egész törekvése csak az, hogy olcsó legyezőket 
és vázákat jó áron adjon el Parisban.

A véletlen olyan jó volt hozzám, hogy titkon mindjárt más
nap bepillantást engedett nekem e rejtélyességbe. Másnap laká
csom erkélyén ültem s levelet Írtam, amint egyszerre csak észre- 
veszem, hogy a két kínai Sejjid Omárhoz lép. Ez még egy sza
márról gondoskodott, s velük.együtt elnyargalt. Csakhamar ez
után porolni kezdtek alattam. Nem a szobaleány porolt, hanem 
egy kínai szolga, aki egy bőröndöt nyitott ki s a benne lévő 
ruhadarabokat kiszedve azokat porolta és kefélte. Közvetlenül 
alattam történt a dolog, tehát jól láthattam mindent.

A szolga ezután egy kisebb táskát nyitott ki s a benne lévő 
tárgyakat nagy óvatossággal rendezte, amiből azt következtet
tem, hogy ezeknek szokatlanul nagy értékük lehet.

Közben a szolga óvatosan nézett körül, hogy a szomszédos 
balkonokról nem nézi-e őt valaki. E bőrönd tartalma tehát 
olyasmi lehetett, amiről nem volt szabad mindenkinek tudnia.

Éppen most volt a kezében egy selyemöv, amelyen egy 
rubintokkal kirakott aranyosait fénylett. Ilyen övét csak első- és 
másodrangu mandarinok viselhetnek. Ezután egy putsut (hím
zett mell- és hátcimer) pillantottam meg nála, amelynek hím
zése egy gólyát ábrázolt Egy gólyás lánc és egy pávatoll után
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olyan hivatalnoki kalap került elő, amelyet csak nyáron viselnek 
s ezért Kínában „meleg“ kalapnak mondják. Sima, piros, virág
dísz nélküli korállgömb volt rajta. Gőlyás láncot a mandarinok 
csak az elsőtől az ötödik rangosztályig viselhetnek. A pávatollak 
különös kitüntetések jelei, de a korállgombot csak az elsőrangú 
mandarinok hordhatják. Ezek vagy polgári, vagy katonai man
darinok. Az előbbieknek gólyával diszitett putsujok van, az 
utóbbiaknak ehhez hasonló paizsuk, de egyszarvúnak a képével-

A polgári mandarinokat jobban tisztelik, mint a katonaiakat. 
Azt tapasztaltam tehát, hogy monsieur Fu, mert csak őt illethet
ték ezek a kitüntetések, elsőrangú polgári mandarin, de {el
tettem magamban, hogy ezt a fölfedezésemet senkinek sem 
árulom el. Egyebet nem láthattam, mert a fülem mellé dugott 
ceruza véletlenül leesett, s éppen a szolga előtt pottyant az er
kély karfájára.

A kínai ijedt kiáltásban tört ki, gyorsan összepakolt min
dent s a következő pillanatban eltűnt. Ez az ijedt Máltás is bi
zonysága volt annak, hogy urai nem akarták elárulni kilétüket. 
Tavasz volt, amikor a khamzsin évente ötven napig kellemetlen 
vendége Egyiptomnak. Ez a száraz, forró délnyugati szél, amely 
a sivatag forró homokját magával viszi, ha erősebben lép föl, 
olyan bágyasztóan hat, hogy úgy a bennszülött, mint az idegen 
mindent kerül ilyenkor, ami testi megerőltetéssel jár. Egy nap
pal az imént elmondott felfedezés után ez a szél roppant bá
gyasztóan rohant le Gizehről és Aryandról. Az utcák üresek vol
tak és a kávéházak előtt annyira látogatott terek még az asr, 
vagyis a mindennapi estiimádság idején is egészen néptelenek 
voltak. Én már régen megszoktam a khamzsint s Dzsebel Mo- 
kattamba akartam lovagolni. Mokattam és Dzsebet Giyussi lát
képe leirhatatlanul szép, kivált naplementekor s a khamzsinból 
fölkavart porfátyolban. Épp amikor útra indultam, egy csomó 
utas érkezett a szállodába, akik között feltűnt nekem egy szürke 
ruhás és kék fátyolos fiatal hölgy, aM a vele együtt kiszálló
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yjtífeoz néhány angol szót intézett. Ritkán hallottam még ilyen 
jp^ly, kedves csengésű és rokonszenves althangot.

Kedvenc helyemre egy sziklapadhoz mentem, a régi, ro
mokban heverő Giyussi-mosé közelében. A napot félig elrejtette 
a csillogó, narancsszínű köd. Mint a szendergés közben bevége- 
zetlenül maradna, ugy feküdtek mélyen a lábam alatt a ma- 
melukok sírjai. Az alabastrom mosótól le Kasr el Ainig és az 
ősi Anir Ibn el As-tól lefelé egészen az Zahirig a minarék ezer 
kőbe vésett strófája zengett Allah trónja felé. A Masr el Atikon 
át a megszentségtelenitéshez hasonlóan, gőzbárka vágtatott föl
felé Heluannok és a sivatag szélein, meg a csatomamezők zöld 
pázsitja mögött piramisok nyúltak az ég felé, mint egy a fáraók
nak az örökkévalóságtól való félelmükben megdermedt, halálos 
gondolatai. Élet és halál, múlt és jelen egyesülve, a sivatag 
szélétől belenyúl és mégis ifjú szépségében és melegségében 
tárult elém el Kahira, a győzedelmes ,amely Bagdad és Damas- 
kus mellett oly kedves nekem, mint egyetlen más városa sem 
a Keletnek. Itt a királysírok és Sina közelében oly gondolatok 
támadtak bennem, amiként kár lett volna, ha elvesznek. Ezért 
ceruzát és papirost vettem elő. Akkoriban „Gondolatok a menny
ről" cimü könyvemen dolgoztam, amelynek időközben az első 
kötete már meg is jelent. Ez a könyv is egyik oka volt annak, 
amely engem mostani utazásomra késztetett. Aki az emberiség 
leikéről verseket akar írni s aki igazságos akar lenni a népek 
iránt, annak nem szabad azt hinnie, hogy ehhez való gondo
latait a hideg és önző nyugati országokban gyüjtheti össze, 
hanem el kell mennie oda, ahol maga az Isten szállt le a földre 
és angyalai bebizonyították az embereknek, hogy egyetlen ese
tet, még pedig Szodoma és Gomorrha pusztulását kivéve, az ő 
égi szüretükért csak rút hálátlanságot arattak.

Ott, ahol Palesztina csupasz kövei ismét kenyérre változ
nak, ahol Mammon szobra nemcsak halkon zeng, hanem vilá
gosan beszél is, ahol Pison, Gihon, Phrat és Hidekel közt a
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paradicsomnak még most is üdvözítő eszméje ismét életre költ, 
ott kell lennie az embernek, ott kell néznie, figyelnie külsőleg 
és belsőleg és akkor, ha a csöndes, holdas éjen a Nílus hullá
maiból ugyanazt a kijelentést hallottunk, mint a Tigris habjai
ból és a minaré körül ugyanaz a szelid suttogás cseng, amelyet 
egykor Éliás a Karmelen hallott, akkor világos lesz az emberi 
lélek előtt, hogy egészen ugyanazon strófák is megint fülünkbe 
csengenek, amelyeket egykor a Kelet kezdett költeni, a Nyugat 
pedig mint az Isten és a felebaráti szeretet költeményét fejezte be.

Kedvet kaptam, hogy ezeket és ezekhez hasonló gondola- 
taimat szavakba öltöztessem, de nem juthattam hozzá, mert félbe 
szakítottak. A sziklás útról a kis szamárpaták élénk ügetése 
hallatszott. Amint körülnéztem, a már említett szürke ruhás 
hölgyet és azt az urat vettem észre, akivel néhány szót váltott. 
A harmadik egy levantei volt, aki tolmácsul tolta föl magát. 
Ezek a teljesen tudatlan s minden idegen szót elferdítő emberek 
valóságos kínszenvedést okoznak a közönséges turistáknak, 
akiknek nincs elég tapasztalatuk, sem elég ismeretük arra, hogy 
lerázhassák a nyakukról. Ezeket a lovantoieket a tisztességes 
és jellemes arabok megvetik s mivel többnyire keresztények, 
az arabokat pedig saját életük tanítja meg arra, hogy az ember 
erkölcsi értékére milyen nagy befolyással van a vallás, ezért 
nagyon is hajlandók arra ezt a megvetésüket az egész keresz
ténységre kiterjesszék.

A negyedik személy Sejjid Omár, a szamárhajcsár volt, aki 
olyan méltóságosan lovagolt a három ember mellett, mintha ő 
a legfőbb közöttük. A tolmács, amint engem megpillantott, 
mellém lovagolt, leszállóit és egy magával hozott takarót terí
tett a földre egészen mellettem. Majd megfordult és odakiáltott 
Sejjid 0 márnák:

— Ez a fickó éppen a legjobb helyen ül. Ez egy francia, 
mert kecskeszakálla van. Jöjj és kergesd el innen!
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— Vigyázz, — felelte a szamárhajcsár. — Ha arabul tud, 
megérti, mit mondtál.

— Ez arabul?! Nem látod, hogy a butaság vigyorog ki a 
szeméből. Ez még az anyanyelvén sem beszél jól. Tudom én 
ezt, mert franciául beszéltem vele. Tolmácsnak akart felfogadni, 
de én nem álltam kötélnek, mert mindjárt láttam, hogy 
egy szegény flótás, aki azonkívül még fösvény is. Kergesd el, ez 
a hely ami embereinknek kell.

Sejjid egy utánozhatatlan, beszélő kézmozdulattal felelte:
— Nem vagyok szolgád s Allah és az én foglalkozásom 

megtiltja nekem, hogy udvariatlan legyek. Ha te mint keresz
tény és görög goromba lehetsz, azzal én nem törődöm. Én Sejjid 
Omár vagyok, ezt jegyezd meg magadnak.

A levantei, akit én tolakodásáért egyszer már lovaglóosto
rommal fenyegettem meg, bosszúból a szamárhajcsár segítsé
gével talán belém mert volna kötni, de nélküle, mint a legtöbb 
hozzá hasonló, gyáva volt hozzá. Csakhogy bosszanthasson tehát, 
az idegeneket éppen mellém vezette, habár a Dzsebel Giyussi 
széles fensikján, ahol én egyedül voltam, ezer és ezer ember 
számára lett volna ©lég hely. Én azonban úgy tettem, mintha 
ez a kamasz csíny teljesen közömbösen hagyna. A hammar 
(szamárhajcsár) lesegitette az utazókat a szamarakról. Ezután a 
takaróra ültek anélkül, hogy engem üdvözölték, vagy csak egy 
pillantásra is méltattak volna. Ez nem bántott engem. Termé
szetes, hogy ezek után rám nézve ők sem voltak jelen és nyu
godtan szívtam a cigarettámat, noha láttam, hogy a szél olykor 
a fiatal hölgy arcába fújja a füstöt. Oly közel ült hozzám, hogy 
kinyújtott kézzel elérhettem volna.

A tolmács most állásba vágva magát, elkezdte magyarázni 
az idegeneknek a körülöttünk fekvő panoráma szépségeit, de 
olyan angol nyelven, hogy a legerősebb répát kapa nélkül is ki
ránthatta volna vele. Egy ideig csak hallgatták, azután a hölgy 
megparancsolta neki, hogy hallgasson el, majd előhúzta a zsebé-
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bői piros kötésű könyvét, miközben az én meglepetésemre így 
szólt az idegen férfiúhoz.

— Megértetted őt apám? Én nem. Vegyük elő a Baedekert. 
A térkép többet fog mondani nekünk, mint amennyit ettől az 
arabtól tudhatunk. És beszéljünk németül, mert ezt nem érti 
meg.

Én tehát megtudtam, hogy az idegenek apa és leánya- De 
egyebet is megtudtam. Talán mert azt hitték, hogy nem tudok 
németül, vagy pedig mert jelenlétem teljesen közömbös volt 
előttük, minden tartózkodás nélkül beszéltek egymással, mintha 
csak az én helyemen nem volna semmi más, csak levegő.

Az apa meglehetős hosszú, simára borotvált, sovány ur 
volt, gondosan ápolt kézzel. Bár még egyáltalán nem ismertem, 
annyit már is megállapítottam arcvonásokból, hogy egyszer ki
mondott véleményótól, ha még olyan hamis is, nem egyköny- 
nyen lehet eltéríteni. Máskülönben lehetett ő kiváló férfiú, de 
rám ezt a benyomást tette, hogy csalhatatlannak képzeli magát 
és az ilyen emberrel nehéz valamire menni. Leányát Marynak 
nevezte. Ennek a fályola hátra volt vetve, kedves rózsás arcú, 
amelyen fényes, tiszta, s igen értelmes szempár ragyogott. Ha 
beszélt, mintha minden szava a létekből jött volna. Az apa 
amerikai volt, még pedig misszionárius, aki Kinába készült s 
leánya kísérte. Anyja, aki már meghalt, ugylátszik német nő 
volt. Londonon, Kölnön, Bécsen és Trieszten át jöttek Egyip
tomba, hogy egy ideig üt maradjanak, aztán Indiába menjenek. 
Látszott rajtuk, hogy nem nagyon sietős az ütjük. Még nem is
merték a khamzsin hatását s annak dacára mindjárt ide lova
goltak, hogy láthassák Kairó környékét. És ennek a hatása olyan 
mély volt a leányra, hogy a bágyasztó szél sem lankasztotta el. 
A kiterített térképet a térdén tartotta s olykor egy-egy megjegy
zést tett. Ebben a leánykában ritka és szokatlanul gazdag lelki
életet sejtettem. Egyszer csaknem elárultam, hogy ráfigyelek. 
A nevemet említette.
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— Tudod-e atyám, kire gondolok most? — szólt hozzá. — 
May Károlyra. Olvastam „máhdi országában*' cimü három kö
tetes művét é s . . .

— Ne olvasd azokat az ostobaságokat attól a Maytól — 
szakította félbe gyorsan és morogva. — Ennek az írónak nincs 
egyebe, mint fantáziája s te tudod, mennyire ellenszenves előt
tem az ő lágy jámborsága. Hogy gondolhattál éppen most reá?

— Mert ő Kairót a Kelet kapujának nevezi s azt mondja, 
hogy ez a kapu már végelgyengülésben szenved s alig tud többé 
ellenállani a Nyugat befolyásának. Én ezt alig tudom elhinni. 
Én még nem láttam a Keletet, de szeretem és kivánom, hogy 
erősebbnek mutatkozzék, mint amilyennek te és mások tartják. 
Rám nézve egy alvó herceg ez egy összeomlott keleti király- 
várnak épen maradt termében. Az a rendeltetése, hogy egy 
nyugati szűz felébressze őt. Ha aztán a kettő a Nyugat és a Kelet 
önzetlen szeretetben egyesül, a föld minden népe boldog lesz.

— Te egy olyan álmodozó vagy, mint anyád volt. A való
ság azonban egész másképp fest, mint egy álomkép. Kelet adta 
nekünk a paradicsomot; a Megváltót azonban fölfeszitették itt és 
már a mai napig nem ismerik el azt, ami békére vezetne. Most 
mi jövünk, mint az ég követei, hogy elhozzuk neki ezt a békét. 
Ha elfogadja, legyen az övé, ha azonban eltaszitja magától, 
minden fáradozásunk dacára sem menthető meg. Tekints csak 
le s nézd, mi fekszik a lábad alatt. Minden, aminek még keleti 
az eredete, azon az utón van, hogy porba sülyedjen. Ez a város 
mindent, ami uj, gyakorlati és jó, Nyugattól kapott. Ha a Kelet, 
mint te mondtad, mesebeli herceg, úgy az csak nekünk lehet
séges, hogy álmából felébresszük. Egyedül mi válthatjuk meg. 
A te nyugati szüzed azonban csak a képzelet világából való.

— Képzelet! Talán ez a helyes kifejezés — mosolygott a 
leány. — Vannak emberek, akik azt mondják, hogy a képzelet
nek világosabb és erősebben látó szeme van, mint az öregesen 
néző értelemnek.
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— Oktatni akarsz?
— Nem, te annál sokkal tanultabb vagy. De te tudod, hogy 

mi most a Kelet kapuján kopogunk és ha valahol kopogtatnak, 
nem csak azt kell kérdezni: Mit akarsz itt? hanem azt is, hogy 
mit hoztál magaddal? Mert hogy az ember elérje azt, amit akar, 
az valószínűleg nagyon is függ attól, hogy mit hoz magával.

— Jól van, gyermekem! Én hozom nekik a hitemet. Ez 
több, mint elég.

— Én pedig a szeretetemet, az én egész, teljes szeretetemet 
hozom nekik. Hogy ez nekik elég-e, nem tudom. De nekem 
nincs egyebem, amit nekik adhatok. De ezt a szeretetet szívesén 
adom nekik, végtelenül szivesen. A Kelet az emberi nem hazája. 
Nem érzed-e te is, mit tesz az, hazánk kapujánál állani. Keleten 
kél fel a világ napja. Csak a vallásod az, melyet neki hozol? 
Nem hozol neki semmi most?

— Álmodozások — felelte az apa. — Az én gyöngeségem 
következménye ez, mert nem ellenőriztem szigorúbban a te 
olvasmányaidat. Az ezeregyéj alakjai és egyéb könyvek kísér
tenek benned. Te még gyermek vagy, de én férfi vagyok, aki
nek nem szabad álmodoznia, nekem komoly kötelességeket 
kell betöltenem. Gondolj fogadásomra, amelyet Burton tiszte
lendő úrral tettem Londonban, hogy t. i. az első év végéig ötven 
felnőtt kínait téritek meg s erről a bizonyítványt is bemutatom.

— Ami e fogadás illeti, jobban szerettem volna, ha nem 
tetted volna. Nekem ez az érzésem, hogy mások boldogságát 
fogadás tárgyává tenni nem egyéb szentségtörésnél.

— Nem a boldogságról, hanem az én hittérítői sikereim
ről fogadtunk és én nyerni fogok, mert meggyőző erővel tudok 
beszélni. Nem tudom megérteni, hogy lehet valakinek más 
vallása, mint nekem, amely mégis csak az egyetlen és igazi. 
Nézd ezt a fiatal szamárhajcsárt. Az ő Allahja hamis isten, az 
ő Mohamedje hazug ember. Ahány torony nyúlik innen lentről 
a magasba, annyi moséba szeretnék lépni, hogy hangosan hir-
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deesem: nincs más üdvözítő vallás a földön, csak a mienk. Miért 
térítenek meg olyan kevés pogányt? Mert a bátorság hiányzik 
belőlünk. Én egy kínai templomba lépek be anélkül, hogy a 
hitetleneknek a szemükbe ne vágjam, hogy ők pogányok, akik 
örökre elkár hoznak, ha csak meg nem tériek. É n . . .  de nézz 
oda, mit csinál ez az ember?

Sejjid Omárra mutatott, aki most olyasmit csinált, amit az 
amerikai még sohasem látott. A szamárhajcsár ugyanis moha
medán módra imádkozni készült. Levette a takarót szamaráról 
s azt szőnyegként terítette a földre Aztán kelet felé, arcával 
Mekka felé fordulva, két kezét ég felé emelte s igy szólt:

— Allahu akbár, az Isten igen nagy!
Aztán lebocsátotta a kezét, jobbját a balba tette és folytatta:
— Dicsőség és hála neked Isten, az ég urának, a legke

gyesebbnek, aki az Ítélet napján uralkodik. Neked akarunk 
Szolgálni, hozzád akarunk könyörögni, hogy a helyes útra ve
zérelj, azoknak az útjára, akik a te kegyelmednek örvendez
nek, nem pedig azokéra, akikre te haragszol és nem a tévelygők 
útjára.

Ez a szent falcba volt, a Korán első fejezete, amely minden 
imádságot megelőz. Ezt a rövid 112-ik fejezet követte, mely 
igy szól:

— Mondd: Isten az egyetlen, az örök Isten, ö  nem mutat
kozik ős nem teremtetett és semmi lény sem hasonló hozzá.

Majd térdéire fektette a kezét, meghajtotta a fejét, három
szor meghajtotta magát és szóla:

— Allahu akbár! Dicsőítem az én uramnak, a nagynak a 
tökéletességét. Az Isten meghallgatja azt, aki hozzá fohászko
dik. Hála neked ó Uram!

Miután ismét fölegyenesedett, lassan térdre ereszkedett, 
kezét a térde előtt a földre fektette s a két karja közötti földet 
megcsókolta. Majd ismét fölemelte a fejét, de térdelő helyzet
ben maradt, majd hátrafelé dőlt csaknem a sarkáig s kezét a



combjára tette. Miközben e szigorúan és pontosan előirt mozdu
latokat tette, igy fohászkodott:

— Állaim akbár! Dicsőítem az én Uramnak, a legmaga
sabbnak a tökéletességét. Az Isten igen nagyi

Most aztán egészen fölemelkedett, hogy állva folytassa, de 
nem juthatott hozzá, mert az amerikai most hirtelen felugrott, 
hozzárohant kezénél fogva elrántotta a szőnyegről és ezt kér
dezte a tolmácstól:

— Ez az ember imádkozik?
— Igen — felelte a kérdezett.
— Mohamedánul?
— Igen.
— Mondja meg neki, hogy ezt én nem tűröm. Mondja n cg 

neki, hogy én keresztény vagyok, hittérítő, aki a pogányokhoz 
megy, hogy őket megtérítse. Én nem tűrhetem, hogy jelenlétem
ben másképp, mint keresztény módra imádkozzanak. Hagyja 
abba azonnal!

A mohamedánoknál már az is bűn, ha az imádkozóhoz 
közel megy valaki. Az elképzelhetetlen, hogy szóljanak hozzá 
ezzel félbeszakítsák. Olymódon megzavarni pedig, ahogy azt a 
yankee tette, csak egy őrülttől, vagy egy halálos ellenségtől kép
zelhető el, aki igy akarja megsérteni s ezt csak vérével mos
hatja le. És az teljesen mindegy, hogy milyen rangú az ájtatos- 
kodó.

— A moséban és imádkozás közben mindenki egyenlő. 
Sejjid Omár szinte megdermedt a meglepetéstől, szeme azon
ban villámlott. Majd megkérdezte a tolmácstól, hogy mit mon
dott ez az idegen. A tolmács szorul szóra elmondta neki. Omár 
ekkor fölemelte a karját, hogy a sértegetőt megragadja, de 
uralkodott magán, ismét lebocsátotta a kezét, hátralépett, az 
amerikait félig megvető, félig szánakozó tekintettel mérte végig, 
a levegőbe kapta kezét, amely a legnagyobb lekicsinylés jele 
és a tolmácsnak ezt mondta:
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. 5i Le akartam őt dobni erről a szikláról és az ő ellenállása 
ftompií sem lett volna az én karom erejéhez képest; de ón Sejjid 

Omár vagyok és nem akarom beszennyezni a kezemet ilyen 
,‘h$gy piszokkal. Minden pogánynak több esze van, mint ennek 
' a öasraninak (keresztény), mondd meg ezt neki. Nekem nincs 
‘,'t'őbb szavam hozzá. A pénzt a számáramért neki ajándékozom ! 
^Asdj én nem érintem meg. — Felvette a takarót, azt szürkéjére 
yisírtölta, s ügetve nyargalt el onnan. A  tolmács közölte az ide- 
j^éö'ekkel Omár üzenetét, mire a lány szemrehányóan mondta az 
apjának:

— Mit tettél? Én vissza akartalak téged tartani. De gyor- 
■ sabb voltál nálam. Ez az arab nagyon tetszik nekem. Oly ko
moly, oly csendes és szerény volt. Imája megindított engem. 
Valóban kötelességednek tartottad, hogy félbeszakítsd őt?

; ’ — Természetesen. Majtam kívül ne legyenek idegen istened
’ 7— mondja a szentirás. Éliás leölette Baal papjait. Az ő buz
galma példaképe legyen mindazoknak, akik mint hittérítők a 
pogányok közé mennek.

i Nem gondolod, hogy a ml Istenünk és Allah egy és 
ttgyanaz?

—  Akinek más hite van, annak más az istene is.
— De a szeretet, amelyről prédikálnotok kell, mégis

§f|£vv..
,— Hagyj fel ezzel a szeretettel, nem érted te azt — sza

kította félbe az apja duzzogva. — Először hiszek, azután szere
tek; Nekünk szét kell mennünk minden világrészbe, hogy min
den népet tanítsunk. Arról a szóról azonban, ami mi hirdetünk, 
azt mondja a biblia, hogy az a kalapács, amely a sziklákat 
széttöri, csak azzal tudunk imponálni a pogányoknak, ha a szó 
hatalmát megmutatjuk neki. És csak akkor, ha majd a mienk 
lesznek, ajándékozzuk meg őket a ml szeretetünkkel. Mi végre 
beláttuk, hogy csupán a szeretettel mily kevésre juthatunk. 
Bebizonyított tény, hogy újabb időben az íziám nagyobb hala-
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dást tett, mint a kereszténység. A pogányság azé lesz, aki azt
engedelmességre kényszeríti.

Ez oly keményen és határozottan hangzott, hogy a leány 
jobbnak tartotta hallgatni. Az, ami előbb lelkesítette, most 
közönnyössé lett előtte és mivel az apja rossz hangulatban volt 
és szófukar lett, kérte őt, hogy térjenek vissza.

— Szívesen — egyezett bele az apja. — Itt úgyis nyo
masztó a hőség s nem is tudom megérteni, hogy tudtad eddig 
is elviselni ennek a műveletlen és faragatlan embernek a gyöt- 
relmes füstölését?

— Az bizonyos, hogy semmi se olyan ellenszenves, mint a 
dohányfüst, neki azonban úgy látszik, élvezet s én nem törőd
tem vele.

Ez önmegtagadás és szivjóság hallatára nagyon megbán
tam, hogy vissza nem tartottam magam a dohányzástól. Később 
örvendetes alkalmam volt arra, hogy mai szavaira élénken em
lékeztessem őt.

Ellovagoltak, anélkül, hogy egy pillantásra is méltattak 
volna. Sajnáltam, hogy nem maradtak tovább, mert a nap most 
volt lemenőben és szerettem volna, ha a kedves, barátságos 
leány gyönyörködhetett volna benne. Különben az én lelkemet 
is beárnyékolta az az utálatos jelenet, amelynek szemtanúja 
voltam.

A hányszor csak ezen a magaslaton voltam, két világot 
láttam magam előtt, amely azonban összefüggésben mégis csak 
egy volt és éppen úgy láttam két korszakot, amelyeket látszólag 
évezredek választottak el egymástól s ebben a pillanatban 
mégis egy csodálatos megragadó egységgé folytak össze . . .

Mit hoztunk mi eddig a Keletnek? Vagy mit gondolunk, 
milyen kincset hozhatunk mi neki egyáltalán? „Én szere tete
met ,az én egész teljes szeretetemet hozom neki“ — mondta az 
amerikai nő anélkül, hogy tudta volna, hogy éppen ez a sze
retet az a megváltó nő, aki az alvó herceget uj életre kelti.
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A nap lement, hamar sötét szokott lenni s az ut a Bab el 
Karaién leié nem éppen kellemes. Ezért én is hazafelé in
dultam. A lámpák kigyultak, a hőség engedett, az utcák élén
külni kezdtek. Az Ibrahim basa-téren éles, arab zene szólt. A 
Mekkából hazatért zarándokok a város körül körmenetet tartot
tak. Minél messzebb van az emberek hazája Kairótól, annál 
inkább kitér az arab az útjukból. Olyan fanatikus izgalomban 
vannak ezek, hogy a máshitüek iránt veszedelmesekké vál
hatnak.

Nem is mentem közéjük, hanem megvártam, mig tovább 
vonultak. Késő este hallottam, hogy a Mecdon Ardin-on a közé
jük tolakodott európaiak közül néhányat félholtra vertek.

Amint a szálloda csengője vacsorára hivott, a balfelől álló 
asztalt, amely eddig üres volt, elfoglalva találtam. Az amerikai 
ült ott a leányával. Amint helyet foglaltam, hallottam, hogy az 
amerikai németül igy szól:

— Ez a kellemetlen ember már ismét itt van. Szerencsére 
itt nem szabad szivarozni.

— De apa, hátha ez az ur tad németül?
— Van eszébe. Hiszen a tolmács megmondta, hogy ez az 

idegen francia és egy gallnak eszébe sem jut, hogy németül 
tanuljon.

— Te nagyon jól tudod, mit lehet adni az ilyen tolmácsok 
szavára. Nem szeretném, ha ez az idegent megsértenék, mert 
olyan barátságos külseje van és nagyon sajnálnám, ha meg
jegyzéseidért bántva érezné magát.

Mialatt én az étlapot tanulmányoztam, egyszerre csak hal
lom, hogy a hittérítő a csodálat felkiáltásában tör ki.

— Hianens — egy kínai! Még egy! Két igazi, két valódi 
kínai itt Kairóban, Egyiptomban. Ki hitte volna ezt. Hol fog
lalnak helyet?

Monsieur Fu és monsieur Tsi lassan jöttek át a termen 
és asztalukhoz mentek. Két pincér sietett elő, hogy a székeket
M av: Mandarinok országában. 2
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rendbehozzák. Az egyik pincér aztán az amerikaihoz ment, 
hogy az üres leveses tálat elvigye.

— Kínaiak azok ott, vagy talán csak japánok? — kérdezte 
a hittérítő.

— Kinaiak — válaszolta a pincér.
— Honnan ?
— Kínából.
— Ez nem nagyon szellemes válasz öntől. Én természete

sen arra gondolok, hogy melyik városból?
— Cantonból.
— Tudja talán a nevüket is?
— Monsieur Fu és monsíeur Tsi.
Fu annyit tesz mint ember, férfi, de annyit is, mint atya. 

Tsi annyit tesz, mint ivadék, de valaminek a következménye is. 
Különös. Mifélék?

— Kereskedők. Nagybácsi és unokaöecs. Párisban voltak. 
Kinai árukban utaznak.

•— Ott elég hely van négy embernek. Melléjük telepszünk. 
Itt a névjegyem, adja át nekik.

— ök egyedül és egészen zavartalanul akarnak étkezni.
— Azzal én nem törődöm. Én misszionárius vagyok, 

Kínába megyek s természetesen ezt az alkalmat tüstént meg
ragadom, hogy e rám nézve nagyon érdekes ismeretségre szert 
tegyek. Tehát kérem, adja csak át a névjegyemet.

— Én ezt nem tehetem, — felelte a pincér — hanem majd 
ideküldöm az igazgató urat.

Alig távozott a pincér, mikor a lány megszólalt:
— De atyám, nem lesz ez talán ballépés tőled?
— Hogyan, az talán hiba, ha valakivel meg akarunk is

merkedni?
— De ily szokatlan módon.
— De elfelejted, hogy Kairóban vagyunk. Itt a világnak 

semmiféle udvariassági szabálya nem érvényes. Továbbá én



hittérítő vagyok és ők pogányok. Én a Burton tisztelendő úrral 
kötött fogadásomra gondolok. Milyen siker lesz az, ha már innen 
értesíthetem, hogy két kínait megtérítettem, még mielőtt Kinába 
érkeztem volna.

— De mit fogok én ott csinálni, mikor alig tudok száz 
kinai szót ?

— Te hallgatni fogsz, ami rátok, nőkre nézve tudvalévőén
a legokosabb dolog.

— Mégis attól tartok, hogy tolakodóknak néznek majd.
— PaS! tolakodóknak! Ezek kereskedők, kinai árukkal 

kereskednek. Az tehát megtiszteltetés rájuk nézve, ha hozzájuk 
ülünk.

Az igazgató odajött, húzódozva vette el az amerikai név
jegyét, hogy átadja az idősebb kínainak. Ez elolvasta a nevet, 
s anélkül, hogy egy izma megmozdult volna, egy néma fejbolin- 
tással beleegyezését adta, hogy az amerikaiak odajöhessenek. 
Az igazgató átjött a válasszal. Mary felemelkedett, de nem bírta 
eltitkolni, hogy nagyon kedvetlenül hagyja el a helyét. Apja 
azonban, mint egy győztes lépett el az asztalom mellett és sietett 
a kínaiakhoz, akik lassan és ünnepélyesen felállottak és az ud
variasság egyetlen mozdulata nélkül némán néztek rájuk.

A hittérítő meghajtotta magát és olyan nyelven szólt hozzá
juk, amelyet ő valószínűleg jó kínainak gondolt. Bárhogy figyel
tem is, csak a Waller nevet tudtam megjegyezni és a csui noh, 
amely valakihez való csatlakozást jelent. Amint a hittérítő be
fejezte mondókáját ,a kínaiak csöppet se tudták többet, mint 
azelőtt és semmi választ sem adtak, hanem Fu a két székre 
mutatott, hogy apa és leánya helyet foglaljanak.

Leültek. Mary roppant zavarban volt. Mivel a kínaiak áll
hatatosan hallgattak s mozdulatlanul ültek, mint egy szobor, a 
hittérítő egy második beszédbe fogott, amelynek azonban ugyanaz 
a hatása volt, mint az elsőnek, mert amikor befejezte, Fu an
golul azt kérdezte:

tö
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— Kérem, mondja meg milyen nyelven szólt hozzánk?
— Kínai nyelven — válaszolta a kérdezett, egészen elcso

dálkozva az ő nyelvtudásának ezen nem remélt hatásán. — Úgy 
hallottam, hogy önök kínaiak s remélem, hogy nem értesítettek 
tévesen.

— Igen, mi Kinából valók vagyunk. De ez az ország rend
kívül nagy. Mi még nem utaztuk be azt egészen s így még nem 
voltunk azon a vidéken sem, ahol olyan kiejtéssel beszélnek, 
mint ön. Szabad kérdeznem, az ország melyik vidéke ez?

A hittérítő anélkül, hogy e kérdésben rejlő gúnyos célzást 
észrevette volna, igy felelt:

— Én még nem voltam Kínában, ezúttal először utazom oda.
— Úgy tehát ezt a kiejtést az Egyesült-Államok valamelyik 

egyetemen sajátította el?
— Nem, hanem gyakorlatilag. Házamban két kínai lakott: 

egy mosogatólegény és egy borbély. Az előbbi északi, az utóbbi 
déli Kinából való volt s mivel én mind a két dialektust el akar
tam sajátítani, mind a kettőtől nyelvleckéket vettem.

Erre pillanatnyi csönd állott be. Mary a homlokáig elpirult, 
hogy atyja ennyire blamálta magát.

— ön tehát, mint névjegyéről olvastam, hittérítő — szólalt 
meg most Fu.

— Igen — felete Waller. — Remélem ön tudja, hogy mit 
jelent az?

— Ez annyit tesz, hogy ön hozzánk jön, hogy a mi vallá
sunkat tanulmányozza, aztán az Egyesült-Államokban terjessze?

Waller erre lecsapta a kést és villát, meglepetve bámult 
a kérdezőre s idegesen felelte:

— Bevallom, hogy még soha életemben ilyen megfogha
tatlan kérdést nem hallottam. Én keresztény vagyok, tehát az 
a vallásom, amely egyedül igaz és helyes, önnek azonban, mert 
igen valószínű, hogy ön Coníucianus, le kellene mondania 
hamis vallásáról és elhatároznia magát, hogy keresztény lesz.
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— Én keresztény vagyok — felelte a kínai miközben az 
arcán finom, sőt alázatos mosoly csillant meg.

— ön  — keresztény! — ismételte az amerikai a csodálko
zás kifejezésével. — ő  tehát már megtért?

— Megtértem-e? Ö nem. Mire az. A vallás változtatás tel
jesen fölösleges volna.

— Nem értem önt. ön nem tért meg, tehát még Coníucia- 
nus, mégis azt álhtja, hogy keresztény. Fejtse meg ezt a rejtélyt.

— Ez nem talány, hanem olyan tény, amelyet Kínában 
régóta tud mindenki. Kérem, mondja el ön, mi a keresztény- 
vallás lényege.

Mr. Waller az első emberpár bűnbe esésénél kezdte.
— Kérem önt, hogy ne bocsátkozzék ilyen részletekbe, ha

nem vallásának csupán a lényegét mondja el. Mert ami világos, 
azt a Sinai ember is megérti. Krisztus az alapítója az ön vallásá
nak. A lényeg pedig János evangéliumában van megírva, ahol 
ez igy szól: Szeresd az Istent és becsülj minden embert. Ez az, 
amit én öntől hallani akartam.

Waller egészen elámult a kínai olvasottságán. Eltátotta a 
száját, de egy kukkot se szólt. Fu pedig, mintha mitsem vett 
volna észre, folytatta:

— Ez volt tehát az ön vallásának a lényege Krisztus és 
legfőbb apostolának szavai szerint. A mi hitünk lényege pedig 
ez: Az igazi üdvösség az égből árad ránk és az emberek irigy
ség nélkül és békésen osszák meg ezt maguk közt. Ez tehát 
egészen ugyanaz. A mi vallásunk és az önöké tehát egészen 
egyforma. Ha a mienknek engedelmeskedem, úgy cselekszem, 
mint ahogy a kereszténynek kell cselekednie és ha ön teszi 
azt, amit vallása parancsol, ön olyan ember, akit azelőtt Con- 
fucianusnak neveztek.

Ez az okoskodás kihozta sodrából az amerikait.
— Kérem! én Confucianus?! Micsoda logika ez! Bár a



bibliánk nem ismeretlen ön előtt, önnek azonban halvány sej
telme sínes arról a számtalan különbségről, amely az önök val
lását a kereszténytől elválasztja.

— Az nem tesz semmit — mosolygott Fu. — Ha két számí
tás ugyanazt a végeredményt adja, ez annak a bizonyitéka, hogy 
mind a kettő helyes. Az egyik latin írással, a másik kínai be
tűkkel van írva, az előbbit balról jobbra, az utóbbit pedig 
visszafelé kell olvasni. De ezek mind mellékes dolgok. A fő az, 
hogy egy az eredmény. És ha mind a két számadás egyezik, 
egyik se mondhatja azok közül, akik írták és az égnek benyúj
tották, hogy a másiknak a könyvvezetése hamis. Miután az ön 
vallása ugyanolyan gyümölcsöket hoz, mint a mienk udvariat
lanság és esztelenség volna tőlünk, ha mi azt állítanék, hogy 
önnek le kellene mondania az ön vallásáról s a mienkre át
térnie.

— Hallottad, Mary? Oly udvariasak és okosak, hogy engem 
nem akarnak áttériteni. A vallásuknak ez a „lényege"' igen 
gyanúsnak tetszik nekem. Ezen jó lesz gondolkozni. . .  És mit 
tud ön az őrök életről, az üdvösségről?

— Annyit, hogy őseink és ml túléljük őket. önök pedig 
azt hiszik, hogy az önök szentjei és üdvezültjei az égben laknak 
és imádkoznak önökért. Nem ugyanegy az?

— Ami azt illeti, önnek le kell mondania ezen őseiről.
— Kell, kell!? — vágott szavába hirtelen Fu.
Hirtelen úgy látszott, mintha dühösen fel akart volna ugrani. 

Az bizonyos, hogy az amerikai sok baklövést csinált. Ha ennyire 
ismeretlenek voltak előtte a kínaiak erkölcsei és szokásai, ma
radt volna inkább odahaza.

Fu uralkodott magán g ugyanolyan barátságos hangon foly
tatta, mint eddig.

— Aki elhunytjairól lemond, az nem érdemelte meg, hogy 
azok érette éltek. Hiszen az életét is nekik köszönheti.

Mary meleg pillantást vetett rá, s helyeslőén mondta:
#
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— KI Is kívánhatna ilyen lemondást. Hogy lehetne el
hunyt édes anyámat elfelejtenem, akinek a szeretete egy egész 
világot adott nekem. Én tudom, hogy ő még most is velem 
van. A különbség csak az, hogy azelőtt láttam, most pedig nem 
láthatom. De érzem óh. Az ő halála óta itt lakik és működik 
bennem valami, ami azelőtt nem volt. Azok, akiket a nyelv oly 
hamisan holtaknak nevez, talán nagyobb hatalmat gyakorolnak 
felettünk, mint azt gondoljuk.

Mary te nagyon furcsán beszélsz — szólt az apja szemre
hányó hangon.

Tsi, aki eddig szemlesütve hallgatott, most kissé fölemelte 
a fejét s a leánykára nézett, mintha arra szerette volna kérni, 
hogy tovább beszéljen. Fu is érdeklődéssel tekintett reá és há
lásan mondta:

— Köszönöm miss Waller. Semmi sem oly hamis, mint 
az, amit önök őseink kultuszáról képzelnek, önök a legalacso
nyabb néposztály babonaságát veszik alapul, pedig ez épp oly 
hamis és alaptalan, mintha mi az önök szentjeit és halottjait a 
kísértetekben való hit szemüvegén át néznők. Nekünk eszünkbe 
se jutna azt a követelést intézni önökhöz, hogy a boldogultak 
mennyországáról mondjunk le, de viszont nincs a földön olyan 
hatalom, amely romba tudná dönteni azt a boldogító meggyőző
désünket, hogy elhunytjaink nem haltak meg örökre. Amit ön 
anyjáról mondott, az kellemesen csendül fülembe. Nekünk, 
kínaiaknak a szeretetében tovább élnek az anyák haláluk után. 
Ön, kisasszony, nő és anyja emlékét szentnek tartja, én férfi 
vagyok és azt mondom, hogy mi hívek maradunk atyáink em
lékéhez. Nem ugyanaz ez?

Ezzel a kinai barátságosan kezét nyújtotta a leánynak, aki 
mélyen elpirult. Aztán fölkelt, hogy elhagyja az éttermet. Fu 
szintén fölkelt s kezét nyújtotta Marynak.

— Köszönöm önnek én is — mondta. — Ne tartson kegyed
*
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minket sem jobbaknak és különösebbnek, mint amilyenek 
vagyunk.

A leány apja előtt csak némán meghajtották magukat és 
távoztak.

— Eh, felfuvalkodottság és rövidlátás. Épp ilyenek a népek 
is röviddel elsülyedésük előtt. Hogy lehet az ilyenekkel boldo
gulni. Ha egy pogány azt állítja, hogy ő keresztény, ott meg
hiúsul minden kísérlet, hogy azt meglehessen téríteni.

— Azt hiszem olyan, hogy sok ilyenre fogsz akadni Kí
nában.

— Én templomból templomba fogak menni s olyan dörgő 
hangon beszélni, hogy a falak körül levő virágok reszketni 
fognak.

— Szeretetet, több szeretetet hirdess, atyám.
— Ne akarj okosabb lenni atyádnál. A pogányok templo

maiknak le kell omlaniok az egész világon. Falaikat szét kell rom
bolni, kapuikat be kell törnie. Semmiféle Allahnak, Mohamed
nek, Zoroantnek, Brahmanak, Confuciusnak és Menciusnak 
nem szabad lennie.

Waller izgatottabban beszélt, mint nyilvános helyen illett 
volna.

— Beszélj halkabban — szólt Mary apja karjára téve a 
kezét. — Légy olyan csendes, vidám, meggondolt és áhitatos, 
mint anyám életében voltál. Én azt hittem, hogy az utazás szóra
koztatni fog, de csak nem akarnak kimenni az eszedből azok 
a pogánytemplomok.

A leánynak igaza volt. Waller minduntalan visszatért ehhez 
a kedvenc gondolatához. Zavart elméjűnek gondoltam. De hát, 
aki Kínába megy pogányokat téríteni, annak legalább józan 
eszének kell lennie. Vacsora után Waller és leánya sétáim 
mentek. Sejjid Omár a helyén állott. Aztán bekötötte a szama
rát s felém közeledett büszkén és méltóságteljesen, akárcsak a
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stambuli padisah nagykövete. Aztán keresztbe tette a kezét a 
mellén s rossz németséggel jónapot kívánt.

— Isid masak — feleltem neki arabul.
Amint hallotta, hogy arabul is tudok, megkönnyebbülten 

lélegzett föl.
— Én Sejjid Omár vagyok. Milyen címet adjak neked, ha 

veled beszélek? — tudakolta aztán.
— Engem állandóan sihdi-nek neveznek (uram) — felel

tem neki.
— Nos, uram, azt hallottam a pincértől, hogy igen hosszú 

útra készülsz és szükséged van egy arab szolgára, aki téged 
elkísér. Már sokan jelentkeztek, de egyik sem tetszett neked. 
Ha Allah akarja és te beleegyezel, én veled megyek.

ügy volt, ahogy ő mondta. Szudánba készültem s ezért arab 
szolgát kerestem.

— Hogyan, szamarad keveset hoz neked? Vagy nem tet
szik már neked Kairó?

— Én sohase mennék el innen, de téged szeretlek s veled 
szívesen elmegyek. Mindent teljesítek amit kívánsz, fizetsz, amit 
akarsz, csak olyat ne kívánj tőlem, amit a vallásom tilt. Engedd 
meg, hogy imámat mindig elvégezhessem és sohase beszélj 
nekem a te vallásodról. Leletak sa’ ide — legyen áldott az 
éjszakád.

E szavak után megfordult és eltávozott. Másnap reggel pon
tosan jelentkezett. Amint kinyitottam az ajtót, a vele szemben 
lévő balkonablak is nyitva lévén, hogy lég vonat támadt, amely 
az asztalon fekvő Írásaimat szerte szét szórta s egy lap közülök 
kirepült az erkélyre. Omár nyomban utána ugrott, felkapta, 
rátekintett aztán eldobta.

— Üres lap volt? — kérdeztem tőle.
— Nem, be volt írva.
— Hát akkor miért dobtad el.
— Mert nem arabul volt Írva.



ügy mondta ezt, mintha ezt a legtermészetesebbnek találta 
volna, hogy ami nincs arabul Írva, az mind értéktelen.

— Hallod-e, Omár, — figyelmeztettem őt — ha egy aranyat 
kapnál, hát azt is eldobnád? Ugye nem, na lásd pedig azon sincs 
arab felírás.

Omár elvörösödött.
— Sihdi, én szolgád akarok leírni, még fel se fogadtál, 

máris hibát követtem el. Nem Írhatnád a te könyveidet arabul, 
hogy én is elolvashatnám s ha lapokat látnék szétszórva az írá
said közül, mindjárt láthatnám, hogy fontosak-e vagy pedig e) 
lehet-e dobni?

— Jövőben semmit se szabad eldobnod, hanem a legna
gyobb gonddal megőrizned, mert azok több pénzt érnek, mint 
gondolod.

— Massala! Akkor hát én pénzt dobtam el.
— Valószínűleg.
— Akkor bocsáss meg, szihdi, vagy pedig én is irok vala

mit egy darab papírra, azt meg te dobod el és akkor kvittek 
leszünk. ,

A legnagyobb komolysággal mondta ezt, s én szivemből 
kacagtam. Majd megkérdeztem tőle, hogy tud-e lovagolni? 
Igenlő válaszára kijelentettem, hogy attól függ, hogy fölfoga- 
dom-e, hogy milyen gyors lovas.

Omár fellélegzett:
— Hamdul il allah. Én a te szolgád leszek. Ezt biztosan 

tudom.
— Most elmehetsz, délután három órakor azonban itt légy.
Allah jessalinak — Isten áldjon meg.
Megragadta a kezemet, lehajolt és megcsókolta-
Ha egy arab kezet csókol valakinek, azt már nagyon sze

rethette. Omár csak egyszerű szamárhajcsár volt, de teológiát is 
tanult, szegénysége miatt azonban föl kellett hagynia a tanu
lással. Az öreg Ibrahim effendi sokat beszélt neki arról, hogy

26
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én iró vagyok, aki most sok könyvet írtam, talán Innen eredt 
különös rokönszenve irántam.

Lementem az étterembe, láttam, hogy a kínaiak már meg
reggeliztek s el is távoztak, üres csészéik azonban még ott vol
tak. Waller még ott ült s leányára várakozott. Amikor a pincér 
odajött, megkérdezte tőle, mit csinálnak a kínaiak?

— Most készülnek elutazni — válaszolta a pincér.
— Mit, ők elutaznak?
— Nem végleg, hosszabb ideig maradnak itt, hogy nem

csak a várost, hanem a környékét is megismerhessék. Ma Gi- 
zehbe utaznak s holnap a sakkarai pyramisokat keresik fel.

Ez engem is érdekelt. Én is odatartok s keresni fogom az 
alkalmat, hogy ott megismerkedhessem velük.

Most bejött az étterembe Waller Mary. Apjához sietett.
— Nézd ezt a verset az utcán találtam. Mennyire igaza van 

annak, aki ezt irta. Felolvassam?

Hirdessétek az evangéliumot,
De harc nélkül az egész világon.
És ha láttok valahol templomot* *
Lelketekre békegalamb szálljon.

Waller meglepetve, szinte átszellemülten hallgatta ezt a 
versecskét.

— Honnan szerezted ezt? — kérdezte a leányától.
— A szél hozta, atyám.
Én észrevettem, hogy a hittérítő szemében könnyek csil

lognak.
— Ez leányom talán a száznegyedik zsoltárból való, amely 

igy szól: Angyalait szelekké változtatta és szolgáit tüzoszlo- 
pokká.. .  Nines semmi név azon a papírlapon?

— Nincs atyám. Szerzője valószintileg német s mivel a 
szálló előcsarnokában találtam, azt hittem, hogy egy német
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költő lakik itt. Kérdezősködtem is az irodában, de ott mit sem 
tudnak róla.

Az atyja mélyen felsóhajtott. E sorok igen nagy hatással 
voltak rá.

— Leányom, — szólalt meg — boldogult édesanyád utolsó 
szava is ez volt hozzám: „Légy mindig igazi keresztény és élj 
békességben." És most a szél ugyanezeket a szavakat hozza 
elém. A te hangod hasonlit az anyádéhoz és amint az előbb 
olvastad e sorokat, hirtelen felmerült előttem az ő halottas ágya.

Ebéd után észrevettem, amint az ablakomon kinéztem, 
hogy Waller és leánya egy szállodai kocsiba ülnek, hogy ki
rándulást tegyenek. Pont három órakor megjelent Sejjid Omár 
is, aki nagyszerű lovasnak bizonyult. Mi is a piramisok felé 
vettük utunkat. Az Ibrahim basa-téren a tegnap látott zarán
dokok ma szintén a piramisok felé vonultak. Szolgámnak meg
hagytam, hogy a lovakat gondozza s csak este jelentkezzék 
nálam, mert holdfényben hosszabb sétalovaglást teszünk a pi
ramisok mentén. Miközben távolról a piramisokat szemléltem, 
egy ember rohant felém, akiben Sejjid Omárra ismertem. Oly 
gyorsan futott, hogy hosszú ruhája hátul suhogva lebegett utána. 
Csak néhány lépésnyire volt tőlem az a homokbucka, ahol én 
álltam a szállodához tartozó egyik melléképület lapos fedele 
alatt. Az utón sokan jártak. Omár nem sokat törődött velük, 
hanem jobbra-balra taszigálva őket, tovább rohant. Sejtettem, 
hogy hozzám jön és szobámba vonultam. Alig ültem le, már 
kopogtattak. Omár ugrott be.

Sihdi, törvényt ülnek felettök, azonnal jönnöd kell, hogy 
mint fakh (ügyvéd) védjed őket.

— Kikről beszélsz? — kérdeztem tőle.
— A kínaiakról t Ezek jó emberek és velünk egy szállodá

ban laknak. Remélem, ez elég ok arra, hogy segíts rajtok.
— Én nem vagyok ügyvéd. Mit tettek? Ki vádolja őket?
— Védelembe vette az amerikait, aki valószínűleg az éle
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tével lakói. Ezt meg is érdemli, te láttad, mily durván szakí
totta félbe az én imádkozásomat.

— És miért forog kockán az élete?
— Azt majd útközben mondom el. Jer, siess, mert minden 

késő lehet.
Megragadta a karomat és tovább hurcolt. Én elhárítottam 

magamtól és igy szóltam:
— Uralkodjál magadon, a habozó megfontolással tovább 

lehet jutni, mint a túlságos sietséggel. Mondd el röviden, mi 
történt.

— Amint a lovakat megabrakoltam, elmentem a pirami
sokhoz, hogy megnézzem a zarándokokat. Ruháik ugyan a hosz- 
szu úttól nagyon piszkosak és rongyosak, de a beduinok nagyon 
jámbor emberek sokat tudnak beszélni Mekkáról. Amint én meg
érkeztem, ők éppen a piramisokra kúsztak fel. Minthogy azon
ban ezeknek a tetején egyszerre csak harminc ember fér el, a 
felmenetel csak apránkint történhetett. Sokáig tartott, míg az 
első csapat lejött. Ezzel mentem én a sphinxhez, mert erre is fel 
akartak menni. Te tudod, hogy egy gránit templom előtt visz 
el az ut; hátam mögött hangokat hallottam a lépcsőkön, de nem 
figyeltem oda. Ha tudtam volna, kik azok, úgy be mentem volna, 
hogy figyelmeztessem őket.

— Kik voltak azok? — szakítottam félbe.
— A két kínai és az amerikai a leányával. Mi mindnyájan 

a spMnx hátán törtettünk előre, ahonnan néhány el Kafr-ból 
való ifjú jő borravalóért a sphinx fejére is fel szokott kúszni, 
ez azonban olyan veszedelmes, hogy nem próbáltam meg, kö
vetni őket. Egyike közülük megtette ezt és az Idegen zarándo
kok vezetője azt állította, hogy ő is meg meri tenni. Nem hitték 
el neki, addig vitatkoztak, mig végre fogadtak. A vezető le
vetette köpeny egét, levette a hamail-t (imákönyv) a nyakáról. 
A zsinór, amelyen ez függőt, elszakadt és a hamail a mélységbe 
zuhant. A vezető most nem törődött vele, ő csak a fogadásra
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gondolt. A fel- és lekuszás sok ideig tartott és ezalatt lent 
olyasmi történt, ami mindenkinek a figyelmét magára vonta.

— Ah, sejtem! Az amerikai és a hamail!
— Igen, sihdi, a négy idegen elhagyva a gránittemplomot, 

szintén a sphinx felé közeledett, ámbár jól látták, hogy a 
sphinxen nyüzsögnek a beduinok. A sphinx lábánál megpillan
tották a hamailt. Nekik, akik nem voltak mohamedának, meg 
sem lett volna szabad érinteniük ezt a szent könyvet, ők azon
ban kivették a tokjából és lapozgatni kezdték. Ezalatt a vezető 
megnyerte a fogadást, lekuszott a sphinx fejéről és amint észre
vette a hamailt az amerikai kezében, annyira megrémült, hogy 
szólni sem tudott. Ijedtsége borzasztó haragra változott, ki
kapta a kezéből és dühösen kérdezte, hogy abban a szállodában 
lakik-e, amelyben kolbászt, sonkát esznek? A kérdezett igenlő 
válaszára képzelheted, milyen rettentő düh fogta el a vezetőt. 
Az amerikainak nem volt annyi esze, hogy hallgatott volna, ha
nem azzal védekezett, hogy a hamail a hazugságok könyve.

— De hiszen ő nem tud arabul.
— A tolmács ugyanaz, aki Dzsebel Mokkatámban is vele 

volt, szóról szóra lefordította az ő szavait arabra. Az amerikai 
azután még tovább is ment. Kikapta a hamailt a vezető kezéből 
és gyalázó kifejezések között a vezető lábához dobta- Erre a seh 
(vezető) kést rántott, hogy leszúrja őt. Leánya közéjük akart 
ugrani, de a fiatal kínai visszarántotta és a szúrás az ifjú kínai 
karját érte. A seh ismét szúrni akart és emberei is mind kést 
rántottak. Legalább három emberéletbe került volna az ame
rikai meggondolatlansága, ha az el kafri seh el beled (elöljáró) 
közbe nem lép. Sokáig beszélt a zarándokok lelkére, mig azok 
a kést ismét visszadugták övükbe, de véres megtorlást követel
tek, mert a hamail meggyalázása nagyabb bűn a szemünkben 
egy tízszeres gyilkosságnál. Követelték, hogy azonnal dzsemma 
üljön össze, amely rögtön meghozza az Ítéletet. A seh el beled 
embereink egyikét titokban Kairóba küldte segítségért, amire



ez megérkezik, szóval akarta tartani a beduinokat, de nem 
hiszem, hogy ez sikerüljön neki. Azért siettem hozzád, mert te 
segíthetsz csak.

— Te azonban csak a kínaiakról beszélsz, bár őket nem 
is fenyegeti komoly veszedelem. Az amerikai érdekében nem 
kérsz semmitse?

— Nem, ő megérdemli sorsát. A Mokkatámon kíméltem 
őt, itt azonban nincs kíméletnek helye.

Én kezemet Omár vállára tettem, szigorúan néztem a sze
mébe és lassan, minden szót megnyomva mondtam.

— Te, Sejjid Omár, nem jó ember vagy és aki nem jő 
ember, az nem lehet Jó híve a prófétának sem. Én magammal 
akartalak vinni, hogy segítségemre légy, de most már itt ma
radhatsz.

És úgy tettem, mintha menni akarnék. Omár felkiáltott.
— Vigy magaddal, én meg akarom neked mutatni, hogy 

egy mozlim jósága nagyobb tud lenni, mint a bosszúvágya. 
Fegyverekre nem lesz szükségünk?

— Nem, csak okosságra és elszántságra. Lovaink nincsenek 
felnyergelve?

— Nincsenek. Indulunk már?
— Igen, de nyergelésre nincs időnk. A puszták törvényeit 

én jól ismerem. Az idegen beduinok nem fogják eltérittetni 
magukat a seh el beled szavaitól. Ok csak azért mentek bele 
a dzsemma összeállításába, mert az ilyen jelenetek tetsze
nek nekik. Az Ítélet azonban az amerikaira nézve halálos lesz 
és ezt végre is hajtják nem törődve még az egyiptomi khedive 
véleményével sem. A hittérítő nem fogja elhagyni élve a sphinx 
lábát, ha ml őt onnan ki nem ragadjuk. Jól jegyezd meg magad
nak ezt az ajtót, amely a szabadba vezet, ez nagyon fontos, és 
kissé nyitva hagyom azt s a kulcs belül benne lesz a zárban.

— Miért, sihdi?
— Ezt majd útközben megtudod, most csak gyerünk.
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Én tudtam, hogy a hamailt Mekkában írják és bizonyos 
ünnepélyességekkel szerzik meg, mert ezt csak olyan zarándok 
árulhatja, aki hiven teljesítette. Ez a könyv a legdrágább em
léke a zarándoklásnak, szentnek tartják, amelyet semmi olyas
minek nem szabad érintenie, ami megszentságtelenitené. Waller 
tehát feltétlenül halálos bűnt követett el. Roppant sietnünk kel
lett, hogy megmenthessük. Futottunk az istállóba, kivezettük lo
vainkat, felpattantunk rá és elvágtattunk a piramisok felé. 
Amint felértünk a Cheopo piramishoz, ott egy embert sem lehe
tett látni, mert mindenki a spbinxhez sietett, hogy a dschem- 
mán jelen lehessen.

— Itt elválunk, — mondtam Omámak — ha az amerikai 
lovagolni tud, meg van mentve, különben elveszett. Én most 
balra tartok, a kis piramisok mellett benyomulok a dschemmá- 
hoz s lovammal igyekezni fogok az amerikai közelében meg- 
állani. Aztán leszállók lovamról és beszélni fogok a beduinokhoz.

— De te az életedet kockáztatod — szólalt meg Omár.
— Nem, mivel ma nem kalap, hanem tarbus (fez) van a 

fejemen, eflendinek fognak tartani és semmivel sem fogom el
árulni, hogy én keresztyén vagyok. Mialatt ón a dzsemma figyel
mét egészen magamra vonnom, ő felpattan lovamra és elvágtat. 
A zarándokoknak csak szamaraik és nehézkes tevéik vannak, 
ezekkel nem üldözhetik őt. Mivel bizonyos azonban, hogy a mély- 
utat meg fogják szállani, hogy a szállodától elvágják,- neki az 
én szobámba kell menekülnie, amire senki sem gondol.

— Légy áldott, uram, kezdelek érteni. Nekem tehát őt ide 
kell hoznom. De hol és hogyan találom meg őt?

— Te a nagy piramis hosszában egyenesen nyugat felé 
nyargalsz. Félig a mögötte fekvő halottas mezőn, aztán balra 
fordulsz a Chefre piramis felé, amelynek délnyugati szögletén 
fogsz várakozni, mig az amerikai odaér.

— Tudni fogja ő, hogy én ott vagyok?
— Igen, én majd megmondom neki. Ha ő rád bukkan,
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visszalovagoltak, keresztül a halottas mezőn, de nem ide a nu 
piramishoz, hanem folyton északra tartva a magaslatról a mélyül 
felé, mig végre egy vonalba értek a szállodával. Ott nincsen 
semmi ut, a homok mély és nem fogják sejteni, hogy a szöke
vény oda menekült. Ekkor akár észrevesz titeket valaki, akár 
nem, gyorsan nyargaljatok a szálloda felé, jöjjetek egyenesen 
az én ajtómhoz, amelyet nyitva találtok. Ha belül vagytok és 
a kulcs rá van forditva, nincs többé mitől félnetek. A lovaknak 
természetesen kinn kell maradniok. Én remélem különben, hogy 
mire ti megérkeztek, én is ott leszek. De siessetek, mert mind
járt bealkonyul.

— De mi lesz veled, sihdi, te valóban nagy veszedelemben 
forogsz.

— Én az idegeneket oly nagy vakmerőséggel fogom ámu
latba ejteni, hogy ők egyáltalában nem gondolnak arra, hogy 
fellépjenek ellenem. De mondd csak, komoly a lanai sebe
sülése?

— ő  csak könnyebben sebesült meg. Láttam, hogy vér 
szivárog a karjából, apja azonban a zsebkendőjével bekötözte.

— Itt a pillanat, hogy elváljunk egymástól. Vigyázz és jól 
végezd dolgodat.

— Attól a pillanattól fogva, ahogy mellettem lesz, nem 
történhetik baja, erről biztos lehetsz. Te azt kívántad tőlem, 
hogy jó ember legyek és az most örömet okoz nekem, hogy az 
amerikai sértését szeretettel viszonozhatom.

E szavai után kétfelé váltunk. Én Champ bele sirja mellett 
lovagoltam el, mert onnan jobb kilátásom nyílt és azt a lát
szatot akartam kelteni, mintha semmi tudomásom sem lenne 
az egész esetről. Balra fordultam és csakhamar megpillantottam 
azt a helyet, ahol a dzsemma tagjai a földön ültek, néhány 
lépésnyire tőlük Mary és a két kínai. Az amerikai belül állott, 
mellette a tolmács, áld a kezével gesztikulált és beszélni lát
szott. A hely, ahol én voltam, magasabban feküdt annál, ahol a

3May; Mandarinok országiban.
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beduinok tanácskoztak. A hallgatóság nem zárta körül egészen 
a dzsemmát, hanem a lépcsőzetes terep miatt csuk félköralak
ban foglalt helyet. Ez a körülmény lehetővé tette nekem, hogy 
rögtön a tanácskozók mellé kerülhessek. Amint közelebb jöttem, 
hallottam a csodálkozó felkiáltást: Egy lovas nyereg nélkül. 
Akik hátul ültek felém, kíváncsian fordultak meg. A dzsemma 
tagjai késüket a nyeléig a földbe szúrták maguk előtt, amely 
biztos jele volt annak, hogy a vádlottnak életéről van szó. Én 
úgy tettem, mintha ez teljesen közönyös volna előttem, de egé
szen az amerikaihoz lovagoltam, aztán leszálltam és kezemet a 
mellemre fűztem, de csak egy pillanatra, nehogy közönséges 
embernek tartsanak és üdvözöltem a földön ülőket. Mindjárt 
megtudhattam, hogy melyik az idegen seh, mert előtte feküdt 
a megszentségtelenitett hamail. ő  büszkén bólintott fejével és 
válaszul csak egy rövid „sallam“~ot mormolt. Erre azonban én 
szigorú hangon rászóltam:

— Te ülve maradsz, mikor velem beszélsz és látod, hogy 
én állok? ügy sejtem, hogy ti Mekkában voltatok, amely fölött 
a próféta emléke ragyog. Udvariasságodat talán a Shandamab 
homokjába ástad el?

— Hol fekszik Shandamah? — kérdezte gyorsan és cso
dálkozva.

— Menj, Súg el hel és Sib el Maulid között, ahol a próféta 
szülőháza áll a városon kivül és megláthatod azt a Dscheben Qu- 
behsbal oldalán.

Ezután felállott, vele együtt mindnyájan, keresztbe fonta 
karját a mellén, mélyen meghajolt én mondta:

— Bocsáss meg, nem tudtam, hogy te ismered a szent he
lyeket. Engedd meg, hogy nevedet ismerjem.

— Meg fogod tudni, de csak azután, amikor én a te neve
det fogom kérdezni. Előbb azonban fontosabb dolgot akarok 
tudni. A gizehi piramisoknál vagyunk-e vagy pedig Wadi Fati- 
mehben, ahol a puszták törvényei érvényesek? Itt egy dzsemma
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van összegyűlve és kések a földbe tűzve. Ki akar itt Ítélni és 
ki fölött?

Élesen és keményen néztem a szemébe. Ama helyeknek a 
megnevezése, amiket csak egy Mekkában járt zarándok tudhat, 
megtette a magáét. Zavartan felelte:

— Oly sérelem esett rajtunk, amelyet csak vérrel lehet 
lemosni. El fogom neked mondani.

Ez a készség kapóra jött nekem, mert ezzel elárulta, hogy 
imponálok neki. Aztán elmondta élénken kiszínezve, hogy mi 
történt. Mikor befejezte, így szóltam:

— A Koránt mindenesetre ismered. Ez és a Summa sze
rint ítélkezni kell, de tudod-e azt is, hogy a Khalil Ibn Ishak, 
ezeknek híres magyarázója, mint mond a dzsemma kötelessé
geiről?

— Nem, azt nem hallottam.
— De csak gondolhattátok, hogy ennek az idegennek fo

galma sem volt a hamail szentségéről. Megengedtétek neki, 
hogy védelmezze magát?

— Ezt a dragomán (tolmács) utján teszi.
— Igazságos és óvatos ez a dragomán? Ezt én mindjárt 

meg fogom tudni.
A tolmács a legnagyobb zavarban volt. Most arabul hallott 

beszélni s igy megtudta, hogy én azt mind megértettem, amit 
ő a Dschebel Mokkatámon beszélt rólam.

— Imsi, ia budala (takarodj innen te tökfilkó) — kiáltot
tam rá, mert nem akartam, hogy hallja, amit az amerikainak 
akartam mondani.

A tolmács megrémülve egészen a nézőkig vonult vissza. 
Én pedig most Wallerhez fordultam, még pedig németül.

— Mondja gyorsan, tud ön lovagolni?
— Igen, — válaszolta ez, miközben csodálkozva nézett rám.
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— Vágtatva és nyereg nélkül sem fordul le a lóról?
— Én megülöm igy is, de miért kérdi ön ezt?
— Életéről van szól A helyzet sokkal komolyabb, mint ön 

hiszi és csak futással mentheti meg életét.
— Ezt gondolom — felelte halkan.
— Figyeljen arra, amit mondani fogak, én most tovább 

beszélek az emberekhez, mihelyt ön látja, hogy figyelmük egé
szen felém fordul, pattanjon lóra és vágtasson oly gyorsan, 
ahogy csak tud.

— Üldözni fognak — szólt közbe az amerikai.
— Az bizonyos, de attól a pár szamártól és tevétől, amely 

itt van, nincs mit félnie. Ott fönn a második piramis baloldalán 
találja szolgámat, ő várja önt és ha odaér, túl van a veszedelmen.

— De mi lesz a leányommal?
— Arra szavamat adom, hogy leányának semmi baja 

sem lesz.
E rövid párbeszéd alatt az idegen sechet figyeltem s öröm

mel állapitottam meg, hogy semmi tanujelét sem adta bizalmat
lankodásának. Amint ismét feléje fordultam, igy szólt:

— Egészen felesleges, hogy ezt a keresztyént vallasd, mért 
ő sem mondhat neked mást, mint amit én mondtam. A sech el 
beled (elöljáró) nem akarja, hogy az amerikait megöljük, de 
mi szabad beduinok vagyunk s nem törődünk Egyiptom urai
nak törvényével. Mi most folytatjuk tanácskozásunkat és rögtön 
befejezzük. Légy oly jő, ülj le, hogy mi is leülhessünk.

Amint leültem, ők is a földre kuporodtak s a dzsemma 
tagjai többször meghajoltak előttem. Ez a szertartás egészen 
elvonta figyelmüket az amerikairól. Ez hirtelen a ló hátán ter
mett, amely egy pillanatig ágaskodott, azután elvágtatott vele 
felfelé a második piramishoz. Ekkor persze én is felugrottam 
és örömmel láttam, hogy az amerikai ügyes lovas. A beduinok 
torkú szakadtából kiabáltak. Ki tevehátra, ki szamárra ugrott, 
a tevék azonban a nagy kiabálásra megijedtek és se előre, se
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hátra nem mozdultak. A sech elsőnek kapott egy szamárra és az 
amerikai után nyargalt, ő  volt a legokosabb és legravaszabb 
is közöttük. Csakhamar visszafordult és igy szólt:

— Legyetek nyugodtak és ne fárasszatok magatokat. Ez 
a kutya ugyan kimenekült a kezünk körül, de csak egy időre. 
A szállodába akar menni, de azt nem fogja elérni. Oly nagy ke
rülőt csinál, hogy mi megelőzzük őt. Előre mindannyian!

Azzal leugrott szamaráról, aztán futni kezdett, a többiek 
útónná. A hátramaradtak szamarakra akartak ülni, de én meg
akadályoztam ebben őket, mert nem akartam, hogy Mary és 
a két kínai gyalog menjenek. Csak most jutott időm arra, hogy 
rájuk is gondoljak. Mary halotthalvány volt. Leírhatatlan félel
met állott ki atyja miatt, amitől most sem tudott szabadulni. 
Igyekeztem megnyugtatni.

— Legyen nyugodt, mi most a szállodába megyünk. Mire 
mi oda érünk, atyja már valószínűleg ott lesz, vagy mindjárt 
jönni fog. Útközben a piramisnál Sejjid Omár várta őt, hogy a 
szállodába vezesse.

— Az az iju, akit ő oly súlyosan megsértett? És ön be
szél németül? ön  tehát mindent hallott és értett...

— Én nem hallottam semmit, csak azt, hogy Waller ur 
veszedelemben van, amelyből ki kell szabaditani. Most már ő 
teljes biztonságban van. De most már nekünk is sietnünk kell, 
nehogy a mekkai zarándokok dühe ellenünk forduljon. Kérem, 
kisasszony, szálljunk föl.

A leány egy szamárra ült. A két kínai már előbb két tevét 
foglalt le. Nem szóltak egymáshoz semmit, de láttam rajtuk, 
hogy nem vagyok rájuk nézve már az idegen, közömbös szom
széd. Amint a kis piramishoz közeledtünk sech el beled ért 
hozzám és a bennünket követő hajcsároktól megkérdezte, hogy 
hol az idegen sech. Majd hozzám jött félig lehunyt szemmel 
arcomba nézett és kérdezte.

— Te keresztyén vagy?
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— Igen, — feleltem nyugodtan. — Az ön falujának jóléte 
a piramisok látogatóitól függ. Én segíteni akartam önön.

— Szándékosan jöttél lóháton és azt akartad, hogy .a vád
lott elmeneküljön?

— Nem tagadom.
A se eh kezét nyújtotta nekem.
— Köszönöm. Ez a menekülés engem súlyos gondoktól 

szabadított meg. Különben az amerikait az én akaratom ellen 
megölték volna és emiatt a kairói hatóságokkal nekem gyűlt 
volna meg a bajom. Most csak arra kérlek, hallgasd el a város
ban, ami itt történt, mert ha kitudódnék, hogy a piramisoknál 
a látogatók élete nem biztos, a látogatók száma nagyon meg
csappanna.

A Cheops piramisok mellett mentünk el és a szállodához 
vezető mélyutba tértünk. Itt két zarándok állt őrt. Sötéten néz
tek ránk, de nem szóltak semmit. Zavartalanul értünk el az 
épülethez, leszálltunk, az idősebb kínai meghajolt előttem és 
csodálkozásomra németül igen udvariasan, úgy szólt:

— Uram, mi sejtjük, hogy önnek köszönettel tartozunk, 
engedje meg, hogy meglátogassuk, de hazai nevünk elhallgatá
sával. Valótlant nem szeretnék mondani, viszont nevemet sem 
szeretném elárulni. Itt engemet Fu-nak, fiamat pedig Tsi-nek 
neveznek.

Azt feleltem neki, hogy vacsora után szívesen látom őket, 
aztán elváltunk egymástól.

A hittérítő leányát arra kértem, hogy jöjjön szobámba, 
mindjárt itt lesz valaki, akit ő izgatottan vár. Alig ült le szo
bámban, mikor a nyitvahagyott ajtón megpillantotta az édes 
atyját. Felugrott, elébefutott és megölelte őt. Sejjid Omár ru
hája volt rajta. A hittérítő elmondta, hogy egy szót sem értett 
Omár- beszédéből, de ez jelekkel magyarázott meg neki min
dent s a homokba rajzolta le az irányt, amelyet követnie kell. 
A rajz egyik pontjára mutatva többször ismételte e szavakat:



Porté és schambre. A schambre franciául szobát jelent, a porté 
pedig ajtót. Tudtam tehát, hogy Omár szobaajtóról beszél, de 
melyikről, azzal még nem voltam tisztában. De ő ezt is meg
magyarázta jelekkel. Megtudtam, hogy nem a főbejárat felé kell 
mennem, hanem a lejtős homokdombok felé, amerre a szálloda 
első emelete ezen az oldalon földszintes. Ott van egy nyitva álló 
ajtó, arra kell tartanom. Amikor Omár észrevette, hogy én meg
értettem, arca örömtől ragyogott. Lehúzta magáról a köpenyegét, 
rámteritette, majd a kalapomat összegyűrve a nadrágzsebébe 
telte, s helyette a saját tallhusát tette a fejemre, majd pedig az 
én zsebkendőmet csavarta fejére. Aztán leszállt a lováról, az 
enyémnek a kantárát is a kezébe fogta és elvágtatott, még pedig 
szándékosan abba az irányba, ahol az őrszemek tüstént észre
vették. Ezek utána futottak és igy szabaddá tették előttem az 
utat. Az őrszemek utána kiabáltak és sebesen loholtak utána, 
hogy beszélhessenek vele. Omár folyton tovább csalta őket, én 
pedig lassan mentem tovább a megjelölt irányban. Az őrszemek 
messziről láttak ugyan engem, de nem törődtek velem, mert a 
köpenyeg és tarbus következtében arabnak tartottak. Én csak
hamar elértem a homokhalmot és szembe tűnt előttem a nyitva 
hagyott ajtó, amelyről csak most tudom, hogy az az én megmen- 
tőm szobájába vezet.

— Most pedig köszönd meg, atyám, — figyelmeztette őt 
a leány.

Én azonban kijelentettem, hogy köszönetről sem most, sem 
később nem akarok hallani. Most kopogtattak az ajtón.

— Fut! (Szabad) — kiáltottam, mire belépett Omár és 
jelentette, hogy szerencsésen megérkezett s a lovakat bekötötte 
az istállóba.

— Te jól végezted a munkádat és felfogadlak segédszol
gául. Ha Mohamed, a te prófétád állna az én helyemen, ő is 
csali azt mondaná, amit én.

3Ö
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— Te nagyon jó ember vagy. Légy mindig ilyen, mint ma 
voltál.

Mr. Waller visszaadta neki a tarbust és a köpenyegét és 
megindultan mondta:

— Kérlek, bocsáss meg! Nyújtsd kezedet nekem!
Omár büszkén és boldogan nyújtotta a kezét.
— Én már a piramisoknál feléd nyújtottam a kezem, habár 

látatlanul, amidőn vezettelek téged. Ha Allah keze az ember 
szivén kopogtat, ennek nem szabad testvérének vallása felől 
kérdezősködnie. Ezt tanultam én ma és ez oly boldoggá tett 
engem, amilyen még sohasem voltam.

Amikor én e szavakat Wallernek lefordítottam, ez csodál
kozva mondta:

— Hiszen ez egészen úgy beszél, mint egy keresztyéni Le
hetséges ez? Egyébként pompás fiú, akit szeretnünk kell.

— Kérem, nem zavarjuk mi önt? — kérdezte most a leánya. 
— Szeretném, ha mai élményünket. . .

Itt félbeszakította, zavartan nézett rám s ezt kérdezte:
— ön persze jól halloott mindent, amit az asztalunknál 

beszéltünk.
— Majd mindent — válaszoltam őszintén.
— A strófát is, amelyet felolvastam?
— Azt is.
— Nos, és nagyon szeretném, ha ez a mai nap ilyen békes

ségben múlnék el.
És felkért engem ódesatyjával együtt, hogy a vacsorát együtt 

költsük el. Ekkor már a vendégek közt elterjedt a hir, hogy 
katonaság érkezett Kairóból s hadnagyuk üt is ül az étteremben. 
Vacsora után megemlitettem Wallernek, hogy a két kínai fog 
meglátogatni s ezért bocsánatot kértem, hogy szobámba vonul
hassak. A hittérítő megkérdezte, hogy ő is odajöhet-e anélkül, 
hogy zavarna bennünket. Én egy asztalt terítettem az ajtóin 
előtt a szabadban s mikor vendégeim megérkeztek, odavezet



41

tem őket. Á hold éppen most tűnt fel az égen és az egyiptomi 
ókor költészete fölkelt a sírokból, hogy letekintsen ránk, a jelen
kor törpe utódjaira, az elmúlt századok óriási építményeiről. A 
kínaiak csak rövid látogatást akartak tenni, de az éj lebilin
cselő szépsége annyira elragadta őket, hogy eszükbe sem jutott 
távozni. Amikor megemlítettem, hogy az amerikai is szeretne 
itt lenni, örömmel mondták, hogy csak jöjjön ő is a leányával 
együtt. Együtt ültünk tehát, Kina, az Egyesült-Államok, Német
ország, azaz Ázsia, Amerika és Európa amerikai földön békés 
egyetértésben. Beszélgetve szépről, nemesről és lélekemelőről, 
nem pedig a különféle vallásokról, az ellentétes nemzeti érde
kekről. Oly szép est volt ez, hogy azt feledni soha nem fogom 
s amikor elváltunk, abban a tudatban szorítottunk kezet, hogy 
bárcsak a népek úgy megértenék egymást, úgy egyesülnének 
békében és szeretetben, mint mi, e páratlanul szép órákban. 
Az amerikai is oly szelíd és barátságos volt, egyetlen egyszer 
sem hallottam duzzogó hangját.

— Ez a nap úgy végződött, ahogy óhajtottam — súgta a 
leánya. — Áldom azokat, akik e követ által oly erősen és mégis 
oly szeretettel és oly csodálatosan beszéltek hozzám. Igen, ez 
egészen bizonyos.

— „A halott csak akkor és azért halott, ha nincs senki, 
akihez ő beszélni tud.“

Másnap eltávoztak a zarándokok, mi öten egymáshoz csat
lakoztunk, tolmácsra nem volt szükségünk. Omár igen büszke 
volt, hogy egyedül szolgált ki bennünket. Minden kirándulá
sunkat együtt tettük. Mig végre én voltam az első, aki az eluta
zásra készülődtem. A Níluson felfelé Sudánba akartam indulni. 
Fu elindulásom előtt való napon azt ajánlotta, hogy töltsük az 
estét ismét együtt az én szobám előtt. A hold ezúttal nem vilá
gított, de a csillagok mágikus fénye beragyogta a piramisokat. 
A kínaiakról megtudtam, hogy diplomaták. Tsi elárulta, hogy 
hosszabb ideig tanult Berlinben és Párisban. Waller az ő ked



véne témáját, a hittéritést csaknem egészen elejtette. Mintha 
csak elfelejtette volna, hogy vannak pogány templomok, amelye
ket szét kell rombolnia. Mary rendkívül boldog volt és amidőn 
e szép estén búcsút vettünk egymástól, tettük ezt azzal a kíván
sággal, hogy egyszer valahol ismét találkozzunk. Vannak azon
ban emberek, akiknél a vágy a teljesülés atyja. . .
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II. FEJEZET.

A civilizátorok.
Az én Sejjid Oinárom becsületes, igazságszerető, hű, éles- 

eszü és megbízható ifjú volt, amellett egy igazi nyelvgenie. 
Egyszer két napig alig mutatkozott. Mikor kérdőre vontam, azt 
felelte, hogy angolul tanult. Ki is húzott a kaftánjából egy csomó 
írást, amelyen egy csomó angol szó volt, amelyeknek a kiejtését 
is tudta. Persze elferdítette a szavakat, de azért bámulatba ejtett 
nyelvtudásával. Képes volt órák hosszat egy helyben ülni, az 
ajka mozgott, a lejegyzett szavakat tanulta, hogy el ne felejtse. 
A mondattanról vagy a szó származásáról beszéltem neki, el
hárító mozdulatot tett.

— Én nem eszem két datolyát egyszerre, hanem egyiket 
a másik után. így tehát te sem kívánhatod tőlem, hogy egy 
szónál mindjárt a többire is gondoljak, de nem kell félned, hogy 
a betanult szavakat elfelejtem.

Irántam való szeretető volt az oka, hogy anyanyelve után 
mindjárt a németet tartotta az első nyelvnek s nagy volt az 
öröme, amikor azt mondtam neki, hogy naponta egy órán át 
tanítom a német nyelvre. Igen szorgalmas tanítvány volt. Mind- 
gyakrabban előfordult, hogy az előirt imádságokat elmulasz
totta, inért valami megakadályozta benne. Arról is leszokott,
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hogy vallásának előnyeit magasztalja és a masbachát (rózsa- 
füzér), amelyet azelőtt szabad idejében mindig a kezén hordott, 
most már igen ritkán lehetett látni rajta. Omár szive azonban 
nem változott, de különbséget tudott tenni a külső és a belső 
áhitat között s meg tudta ítélni, mi az igazi vallásosság.

Gőzhajón távoztunk Bombayból, e pestis fészekből. Cey
lonba mentünk. A tenger gyönyörű volt. Kék és ragyogó, s mint 
egy boldogan mosolygó emberi szemmel a szív mélyéből fel
szállott boldogsága. Úgy ragyogott ránk minden hullám, amely 
gőzösünk testét csókolta, hogy e csók után visszadüljön a tenger 
keblére. A reggel már kitűzte rózsáit, a nap gyorsan felfelé 
hágott. Nem küzdött se köddel, se földi párákkal, hanem hirte
len, egyszerre, mint a világosság angyala, aki az ég ajtaját ki
nyitja és teljes, fönséges alakjában előlép, hogy ura és mestere 
teremtményeinek isteni áldást osszon. A fénynek végtelen tel
jessége áradt szét a tengeren és az egész természeten. Meny
nyire szeretlek téged, te végtelenül kedves tenger, te hatalmas 
OceásM Mélyéé^siddel vonzol, hogy megszabaduljak attól, ami 
terhes, me*t £  és egy más világba ragadsz. Ahol hit magas
ságai közt három felé emelkedik az ut.

Aki a tengert nem ismeri, az nem sejti, mily hatalmas erő
vel hat az mindenkire, akinek a lelke beszélni tud vele. És aki 
azt hiszi, hogy elég egy utazás Kopenhágába vagy Hellgolandra, 
hogy megismerje a tengert, az alaposan téved. Ismerek tenge
részkapitányokat, akik az Atlanti óceánt úgy ismerték, akár 
csak a mosdótálat és a gyönyör elragadtatásával beszéltek róla. 
Suezbe, Kinába vagy Ausztráliába tett első ütjük után azonban 
lelkesülten Ismerték be, hogy az eddig annyira magasztalt Óceán 
nem egyéb heringes tónál.

Omár is gyönyörködve nézte a tengert, egyszer csak meg
szólalt.

— Silidi, ez az a nagy szép sziget, amelynek arab neve 
Omelb es Sark?
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— Igent
— Milyen emberek laknak itt?
— Szingalézok, tamilok, bevándorolt arabok, malájok és 

keverék népek. Ezek, akik itt a fedél alatt ülnek, szingalézok.
— Milyen piszkosak! Ha közeledni mernének hozzám, bot

tal kergetném vissza őket.
— Omár! mindnyájan testvérek vagyunk! Ha megérinte

nek, ezzel még bepiszkítanak tégedet.
Ezt mondva a szingalézekhez mentem egy kis csupasenyaku, 

maszatos gyereket felemeltem és megcsókoltam, azután ezüst
pénzt nyomtam kis markába és visszatértem helyemre.

— Oh sahib, sahib, köszönöm — kiáltotta a gyerek utánam.
Már feltűnt Ceylon délnyugati partja sötétzöld színével. A

kikötőben sátrak alatt a pénzváltók is. Egyiküknél ezüstpénzt 
váltottam be, azután meghagytam Omárnak, hogy málhámat az 
Orientál nagyszállodába vigye. Én is követtem őt. Egyszerre 
csak Omár hangját hallom, aki nagy lármát csapott. Amint 
észrevett engem, arabul kezdett panaszkodni.

— Képzeld, sihdi, neked nem akarnak nagy, szép és ké
nyelmes szobát adni, azt mondják, mind el vannak foglalva. 
Bánom is én, ha tizen, húszán, vagy ötvenen is vannak benne, 
mindnek ki kell mennie, ha az én uram jön. Nekem pedig a 
portás szerint nem is szabad itt laknom, mert a szolgák piszko
sak és férgesek. Én Sejjid Omár — és a férgek. Jöjj, sihdi. kö
szönjük az ilyen hotelt, keressünk egy másikat!

A portás azonban udvariasan kijelentette, hogy régi szo
bám most is rendelkezésemre áll. Én tehát azt foglaltam el, 
Omár pedig éjjelre a pettah-nak nevezett bennszülött negyedbe 
került egy kisebb rendű szállodába. Napközben azonban körül
tem tartózkodhatott. A második emeleten laktam, ablakomból 
láttam, mint siklanak el az utcán a richsahok, amiknek a volta
képpeni nevük inrichsah, de mindenki richsah-nak mondja. Ez 
egy kétkerekű talyiga előre hajló fedéllel és kettős rúddal el
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látva. A szinghaléze, aki húzza a legkönnyebb ruhában van. 
Gyakran csak egy vékony s csak combjáig érő nadrág van rajta. 
Hosszú, selyemlágy haja gondosan meg van fésülve, hátul cso
móba kötve s egy fésűvel összetartva. Ez a fésű jelzi, hogy férfi, 
mert az asszonyok nem viselnek. Az ifjak pedig csak akkor kez
dik viselni, ha az álluk már pelyhedzik. Mihelyt az utas beleül 
egy ilyen richsahba s a szingaléze megtudja, hogy hova kell 
mennie, rögtön elindul. De nem lépésben, nem is ügetve, nem 
is vágtatva, hanem ő fut, mintha csak egy torpedóvadász volna, 
amelynek óránként huszonhat csomó sebességgel kell haladni. 
Ha kérdeznek tőle valamit, a lehető legrövidebben válaszol és 
eszeveszetten fut tovább. Mintha nem is volna tüdő a mellében, 
rohan úgy, hogy a legjobb fiáker sem érné utói. És ha célhoz 
ér és szabaddá lett kezével víztől csörgő arcát törülgeti, olyan 
nyugodtan lélegzik, mint mikor utasa beszállóit. Egy órára csak 
egy márkát kér s ha néhány pfennig borravalót is kap, majd 
elolvad a hálálkodástól.

Indiában nem takarékoskodnak a szolgákkal. Szobám előtt 
is két szingaléze állt, hogy málhámat átvegye. Omár azonban 
mérgesen félretolta őket. Én rászóltam, mire ő mentegetőzni 
kezdett. Azt mondta, hogy most már tudja, hogy minden ember 
testvér és ezért nem mossa meg se a kezét, se a száját. Az ő 
vallásának köszönheti, hogy megmentette az amerikai életét.

— Nem a te izlamod győzött, hanem más, de te megtiltot
tad nekem, hogy arról beszéljek.

— Én megtiltottam neked valamit? Ez igazán lehetetlen!
— Nem azzal a feltétellel álltál-e be hozzám, hogy sohasem 

beszéljek a keresztyénségről?
— Csak beszélj, uram, mert nem tudok aludni, ha tudni 

szeretnék valamit s arról nem szabad beszélni.
— Jól van, Omár! Most pedig hozz két richsahot, elvezetlek 

téged a szállodába.
Amint elindultunk, szembe velünk jámbor zarándokok jöt
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tek, akiket én barátságosan üdvözöltem. Amikor a fogadóhoz 
értünk, Omár egy kis könyvet adott át nekem.

— Sihdi, ezt alighanem te vesztetted el.
Megnéztem a könyvecskét, egy negyvenévesnek látszó asz- 

szony arcképe volt benne, apró jegyzetek a könyv lapjain, leg
nagyobb meglepetésemre azonban azt a verstöredéket is meg
találtam benne, amelyet a véletlen Waller Mary kezébe juttatott. 
Megnéztem a könyvecske előlapját, aranyozott W. M. betű volt 
rajta meglehetősen elmosódva. Rögtön tudtam, hogy ez a jegyző
könyv Waller Maryé. De hogyan? Itt járt volna ő? Ezt a rejtélyt 
csak később ejtette meg a véletlen.

Szállodámba érve megirtam az első versszak folytatását. 
Rímes sorokban azt írtam meg benne, hogy ne hozzatok mást 
keletre, csak szeretetet, mert aki egykor ezért meghalt, általa
tok akar tovább szerettetni. Épp befejeztem a második vers
szakot, amikor a szomszéd szobában két vendég beszélgetése 
ütötte meg a fülemet.

— Ezek a terhes bucsulátogatások! — sóhajtott fel az 
egyik. — Holnap este végre elhagyom Indiát. Mennyire űrötök, 
hogy végre elkészültem a pestis tanulmányozásával.

E szavakból rögtön tudtam, hogy az illető európai orvos 
lehet, aki a pestist jött tanulmányozni. A másik nagy csodálko
zásomra Waller Maryról és atyjáról kezdett beszélni.

— ügy látom, hogy az öröklött idegesség nála, hogy min
denkit meg akar téríteni, s képes ökölre menni azokkal, akik 
nem ismerik el az ő vallásának egyedüli létjogosultságát.

— Egy idő óta alaposan megváltozott. Bár most is menny
dörög még a pogány templomok ellen, de aztán hirtelen ellá
gyul, következik egy békés, barátságos megjegyzés, amit azelőtt 
sohasem lehetett az ő szájából hallani.

— Vájjon ők most egyenesen Kínába mennek?
— 0  nem, ő a maga ura és a saját jószántából hittérítő. 

Ezért akkor utazik, amikor akar és oda, ahova akar. Utazásé



nak legközelebbi célja India. Kalkuttából irt nekem s arra kért, 
hogy válaszomat Pessonyba küldjem. lmom kell neki és leányá
nak el kell küldenem a jegyzőkönyvét. Mikor ugyanis utoljára 
voltak nálam, Mary beleírt valamit s a könyvet nálam felejtette. 
Siettem vele hozzájuk, de már elutaztak. Ott van az emlékkönyv 
a fogason lógó zsaketomban.

Megszólalt a szálloda csengője. Az étterembe mentek. Én 
pedig besurrantam a szobájukba és visszacsentem a professzor 
kabátjába Mary emlékkönyvét. Másnap a professzor már eluta
zott. Megnéztem a vendégkönyvet s ott ezt olvastam: Garden 
tanár Amerikából.

Én több kirándulást tettem a környéken, majd vonaton 
Point de Galleba mentem s Madras fogadóba szálltam. Omár 
jelentette, hogy több európai jött Ponté Cerriből, akik Colanboba 
akarnak jutni. Elpanaszolta, hogy köszönését nem fogadták, tet
ték volna az csak velem, mindjárt megérezték volna öklének 
súlyát.

Omár nem volt kötekedő természetű, bár roppant ereje 
volt. Egy kínait is kigunyaltak ezek az európaiak.

— Semmi közöm hozzá, de mivel azt mondták, hogy a kinait 
meg fogják verni, nem jó lenne-e őt figyelmeztetni rá.

— Az a kínai nem itt lakik, te nem értetted jól, hogy mit 
beszéltek azok az emberek. Legjobb az ilyenek elől kitérni, 
— oktattam őt mosolyogva.

Mivel másnap Paragadába akartam lovagolni, korán lefe
küdtem, de alig hunytam le a szemem, nagy dobogást és ordito- 
zást hallottam a , lépcsőkön. Azoknak az uraknak nem volt elég 
lent a mulatságból, ahol két szobájuk volt három-három ággyal. 
A mellettem lévő szobában telepedtek le. A vendéglősnek pezs
gőt és konyakot kellett felhoznia. Mivel tudtam, hogy a civilizá
ció előharcosai nem mindig gentlemannek, feltettem magamban, 
hogy nem fogom megzavarni a mulatságukat. A sok bor és
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konyak azonban annyira lejükbe szállott, hogy lármázni kezd
tek, majd gunydalokat énekeltek, aztán üvegeket és poharakat 
vagdostak a falhoz. Ezt már nem bírtam elviselni. Fölkeltem, 
hogy a fogadóstól más szobát kérjek. Omár éppen vele beszélt 
az első emeleten. Sajnos nem volt üres szoba a szállodában. 
Valamennyi vendég föl volt háborodva a zajos orgia miatt. Én 
azzal fenyegettem a vendéglőst, hogy mindnyájan más szállo
dába megyünk, ha csöndet nem teremt. A vendéglős kény
telen volt engedni. Én és Omár követtük őt. A lárma most 
elcsendesült, csak egyes hangok hallatszottak. A szomszéd 
szobában lakó kínai igen udvarias hangon kérte a mula
tókat, hogy legyenek csendben, már éjfél felé jár az idő 
s rajtuk kívül mások is vannak a szállodában, akik aludni akar
nak. Harsogó kacagás volt rá a válasz. A mulatók öklükkel 
doboltak az asztalon és a válaszfalon és a legsértőbb kifejezé
seket ordították feléje. Most belépett hozzájuk a vendéglős és 
intette őket, hogy teljesítsék a kínai kérését. Ismét az előbbi 
röhej.

— Mi, akik njost Kínába megyünk, hogy ezeket a copfos 
majmokat civilizáljuk, hogy nekik észt és műveltséget hozzunk, 
mi engedelmeskedjünk ennek a fickónak?! Ez már sok, ez 
sértő, ezt nem tűrhetjük!

— A szomszédban pedig egy német lakik, aki szintén pa
naszt tett már nálam — folytatta a vendéglős.

— Egy német? Ah, ialán meghallotta, mit beszéltünk a 
németekről. Csak várjon, még sokkal többet is fog hallani. Ha ez 
az ember aludni akar, hát. . .

— Csitt, hozzátok be a kínait. Konyakot kell innia és bo
csánatot kell tőlünk kérnie — kiáltotta az egyik.

A gentlemanek ujjongva fogadták az ötletet, kirohantak és 
körülfogták a kínait, hogy szobájukba cipeljék. A kínai kis, 
sovány emberke volt és hosszú kínai ruhája megakadályozta 
őt abban, hogy védekezhessék. Retten megragadták a copfját,

4Mayi Mandarinok országában.
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hogy húzzák, kelten meg tolták. Én udvariasan felszólaltam, 
hogy ez az eljárás nem méltó gentlemanekhez.

— Ki az a vakmerő ember? — kérdezte az indítványozó.
— A német! — válaszolt a vendéglős.
— Neki is be kell jönnie és bocsánatot kérnie!
Karon ragadott.
— Ne nyúljon hozzám! Figyelmeztem! Bocsásson el, uram!
Ekkor egy másik nyakon ragadott. A tekervényes lépcsők

közelében álltunk. Az egyik öklömmel gyomron vágtam, hogy 
rögtön a falnak tántorodott és a másikat is leráztam magamról. 
Ekkor a többi négy dühösen rohant rám. Én öklömmel igyekez
tem őket távol tartani. Ekkor Omár arabul megszólalt.

— Megengeded, uram?
— Igen — feleltem én.
— Mind a hatot ledobjuk a lépcsőn, akkor nyugalom lesz.
Az egyiket tüstént csípőjén ragadtam és lerepitettem a lép

csőn. Most már aztán öröm volt nézni, mit művelt Omár. Egyiket 
a másik után kapta el és dobta le a lépcsőn. Még kettő maradt 
olt, akik ökölcsapással akartak leverni. De ezek is legurultak 
a lépcsőn. Aztán a lépcső elé álltunk, hogy ha valamelyik fel 
akar jönni, visszaüzzük, de egyik sem mert közeledni. Lemen
tek a szalonba s székeken és asztalokon aludták ki a mámoru
kat. Kínának ezek a civilizátorai tehát el voltak intézve. A kínai 
magához intette a szolgámat, hogy valamit mondjon neki. Az
után igen mélyen és szertartásosan meghajolt előttem, aztán 
visszatért szobájába.

— Arra kért tégedet, hogy holnap reggel elküldhesse hoz
zád a névjegyét — magyarázta Omár.

Aztán távozott Omár, én pedig szobámba vonultam és le
feküdtem. Korán reggel keltem s mivel a kínai látogatása miatt 
nem lovagolhattam Paragodába, csak egy sétát tettem a világitó 
torony felé. Amikor visszatértem a fogadós nevetve mondta, 
hogy a hat európai kifizetve a számláját a vasúthoz ment, hogy
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Colombóba utazzanak. Omár átnyújtotta a kínai névjegyét, 
amely hosszú, keskeny, bíborvörös papiros volt, közepén a Fang 
név állott. Ez a család ősrégi, híres família volt. Valószínűleg 
már Huang ti császár idejében is szerepelt, aki a családi név 
használatát négyezer évvel ezelőtt vezette be Kínában. Neve 
alatt tussal és ecsettel voltak berajzolva a címei. Tschin Schi 
címmel megszerezte a legfőbb irodalmi méltóságot és a hozzá 
fűzött Tschuan Jüan-ból láttam, hogy a hatezer vizsgázó és a 
háromszázötven osztályozott körül ő tette le legjobban a vizs
gát. Ezenkívül azt is olvashattam, hogy a Han Iin  Jan hiva
talnoka volt, amelyből a császár a legelőkelőbb s a legnagyobb 
felelősséggel járó állásokra választja ki őket. Ezenkívül tagja 
volt a Knoh Tse Kien-nek, a kínai nemzeti akadémiának. És 
ezt a kiváló férfiút cibálták a copfjánál fogva.

E szavak mind kínai nyelven voltak írva. Alattuk angolul, 
de kínai udvariassággal a következő sorok: Alázatosan kérem, 
engedje meg a naptól beragyogott fönséges és jóságtól sugárzó 
védelmezőm, aki a legnemesebb lakosságú német földről szár
mazik, hogy Fang a legszegényebb, a legcsekélyebb és a leg- 
méltatlánabb kinai önhöz jöjjön, hogy önnek köszenetet mond
jon. A szolga szava elegendő lesz.

Meghagytam Omámak, hogy azonnal készítsen teát és 
mondja meg a kínainak, hogy rögtön jöhet. A kinai mély haj- 
longások között, de csak azután ült le, amikor én helyet foglal
tam. Még pedig az ő jobb oldalán, mert Kínában a baloldalon 
van a fő hely.

Eddig még egy szót sem váltottunk, mert a magasabb állá
súnak kell kezdeni a beszédet. Elmúlt négy-öt perc, anélkül, 
hogy szóltunk volna. Más körülmények között ez nagyon kínos 
lett volna, itt azonban mulattatott engem. Egyikünk túl akarta 
licitálni a másikat udvariasságban. Véletlenül kezemmel a teás
csészéhez nyúltam, ő rám nézett, hogy vájjon iszom-e. Látva, 
hogy nem iszom, ő is a csészére tette a kezét, de ő sem ivott, ő

4*
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nem akart udvariatlanabb lenni, mint én. Most felemeltem a 
csészét, ő ugyanezt tette, én szájamhoz vettem, ő is. Én ittam 
ő is ugyanabban az időben. Ezután felállottam s ugyanazon 
tempóban ő is felállott. Azután kölcsönösen hajlongtunk egy
más eelőtt mindaddig, mig ő hátrafelé menve a szobát el nem 
hagyta. Később a benszülettek városnegyedében egy richsahon 
szembe jött velem. Amint megpillantott engem, kiszállott, meg
hajtotta magát, még pedig oly mélyen, hogy kis fekete sapkája 
leesett a fejéről. Hogy miért volt ilyen tisztelettel irántam, azt 
csak később tudtam meg. Mivel elhatároztam, hogy Ceylon- 
Sumatrába megyek, azt mondtam Oinámak, hogyha ő haza 
akar menni, elbocsájtom őt.

— Sihdi, — könyörgött Omár — én nem tudlak elhagyni 
téged, én veled megyek egész a világ végéig. Csak öt fontot 
adjál, hogy azt világtalan atyámnak küldhessem. ő  ismert tége
det s nagyon hálás irántad, mert bőséges alamizsnát nyújtottál 
neki. Mikor megtudta, hogy szolgára van szükséged, rám paran
csolt, hogy ajánlkozzam neked.

Erre én megígértem neki, hogy hosszú levelet irok az apjá
nak, amivel Omárt rendkívül boldoggá tettem. Gőzösömnek öt 
nap kellett, hogy Colombóból Penangba érjen. Az ötödik nap 
éjjelén nem mentem aludni, hanem a fedélzeten maradtam és 
Írtam. Gyönyörű, csodásán szép tengeri éj volt. Éjfélkor lépte
ket hallottam mögöttem. Fang-ot, a kínai tudóst pillantottam meg.

— Bocsánat, ön dolgozik és én zavarom. Nemde?
Fölállottam.
— Igen, dolgozom, de az önnel való társalgás nem zava

róan, hanem frissítőén hat rám.
— Szükségét éreztem annak, hogy mielőtt elválunk egy

mástól, bevalljam önnek, hogy sok tekintetben hamisan Ítéltem 
meg könyveimben a nyugati népeket. Amiket én ott átéltem, 
megfigyeltem és tapasztaltam, semmiképpen sem volt alkalmas 
arra, hogy rokonszenvezzek velük. Az ön point de gallei fej
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lépése azonban bebizonyította nekem, hogy az európai szennyes* 
hullámokban is vannak tiszta cseppek, amelyekből jobb követ
keztetéseket lehet levonni, mint ahogy én gondoltam.

— Higyje meg, uram, hogy ön alaposan téved, midőn azt 
hiszi, hogy minden nyugati embernek, aki Kínába jön, az volna 
a célja, hogy ezt az országot kizsákmányolja. Én szeretem az 
önök nemzetét. Az én hivatásom is az, ami az öné: könyve
ket írok.

— Minden nemzettel rokonszenveznek, csak a miénkkel 
nem, pedig mit tettünk mi? Kinevettük talán más nemzet őseit, 
Mgunyoltuk a történelmét? Nem! Talán hegyeinek kincseit, 
mezőinek gyümölcseit, iparának termékeit akartuk elorzani? 
Nem! Kell nekünk egyáltalán valami önöktől? Nem és nem! 
Azt kérdezem tehát, honnan veszik a nyugati népek a jogot, 
hogy mint a bacillusok nemzetemnek minden testi és lelki póru
sán behatolnak a testébe és leikébe.

Lassan és íélhalkan, mintegy önmagához beszélt. Mivel 
én nem válaszoltam, ő nyugodtan folytatta.

— önök a vallás és kultúra nevében jönnek. Nekünk öt- 
ezeréves kultúránk van. önök azt hiszik, hogy négyszázmillió 
ember csupa tökfejből áll. Igaz, hogy nemzetem alszik, de az 
idő, amelyben felébred, nagyon közel van.

Én igyekeztem meggyőzni őt arról, hogy Kínának igenis, 
szüksége van a nyugati kultúrára, hogy ebből a hosszú álom
ból mielőbb felébredhessen. A művelődéssel együtt jár a vallás 
terén való fejlődés is. Amidőn hajnalodoít, a kínai fölkelt helyé
ről és kezet nyújtott nekem. Hajónk Panag felé közeledett. Az 
utasok a fedélzetre tódultak. Omár a podgyászt hozta föl, aztán 
azt kérdezte tőlem, hogy milyen nép lakik Penangban.

— Hinduk, perzsák, kínaiak és malájok — válaszoltam
neki.

— Malájok — kiáltott föl Omár.
— Igen, talán tudsz beszélni velük?
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— Hogyne! Tegyük fel, hogy te szabó volnál s Kadjaja a 
neved. Bekopogtatok hozzád és igy szólok:

„Salamat paga tuwan! Apa kowa ada tukang mendjahit 
namanja Kadaja?" (Jó reggelt uram, ön Kadaja szabó?)

— Hát hol tanultad te e maláj! szavakat?
— Két maláji szabótól, akik Colombóban, a szálloda mel

lett laktak és sokat beszéltem velük.
E pillanatban ijedt kiáltás hallatszott: A fedélzetre!
Mindnyájan odatódultunk. Megtudtam, hogy ama hat gentle

man egyike, akiket Omárral együtt a point de gallei szállodá
ból kidobtunk, a tengerbe zuhant, ők ugyanis azt követelték, 
hogy az összegöngyölt ponyvákat bocsássák le, hogy a napsuga
rak ne tűzzenek rájuk. Mivel már a kikötőhöz közeledtünk, a 
kapitány ezt nem engedte meg, mire a civilizátorok maguk fog
tak hozzá, hogy lebocsássák a ponyvákat. Egyikük vigyázatlanul 
erősen kihajolt s a tengerbe zuhant. Megkérdeztem társaitól: 
Tud úszni?

— Nem, ő el van veszve — felelték ezek.
Hirtelen lekaptam a kabátomat, ledobtam a kalapomat.
— Majd én, sdhdi — szólt Omár. — Ha egyikünknek veszni 

kell, az én legyek és nem te. — Aztán ledobta papucsát, kaftán
ját és a tengerbe ugrott.

— Vigyázz a cethalakra — figyelmeztettem őt.
— Labbehk, Allah, labbehk, itt vagyok óh Isten, itt vagyok.
így szoktak kiáltani a mohamedán zarándokok, ha meg

pillantják Mekkát vagy valami veszedelemben vannak. így kiál
tott most Omár is. Elhatároztam, hogy ha nem jó úszó, utána 
vetem magam. Omár azonban mihelyt felmerült biztosan és nyu
godtan úszott a vergedő után. Elérte a mentőövet és magára 
vette. Omár elérte a fuldoklót és visszafelé úszott vele. Az esz
méletlen gentlemant a hátán hozta. Két matróz csónakon ment 
értük és felvették őket. A kapitány és a tisztek meleg kézszori-
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tással üdvözölték az életmentőt Az orvos eszméletre téritette 
a civilizátort.

— Az ellenségünket mentetted meg — szóltam (Dinárhoz.
— ő  nem az többé. Ml őt ledobtuk a lépcsőkön, ezzel meg

kapta büntetését. Ti talán másképp gondolkoztok? Lehet-e egy 
ember iránt az ember jó és mégis gonoszát gondolhat felőle?

Bevallom őszintén, ebben a pillanatban szégyeltem magam 
én a keresztyén és európai ezzel az arabbal és mohamedánnal 
szemben.

Az Orientál szállodában vettünk lakást. Éppen ebédelni 
kezdtem, amidőn négyen léptek be a terembe. Egyikük a kapi
tány volt, azután egy háromtagú család, apa, anya és leánya. 
Az öreg ur feszes tartással rögtön tudtam, hogy katona. A hajó 
kapitánya felvilágosított, hogy tábornok. Csakhamar ezután nagy 
robajjal felszakitötták az ajtót s a kedves civilizátorok léptek 
be. Több asztalt összetolattak. Az Omár által megmentett gentle
man is köztük volt. Dirkenek hívták s már kutyabaja sem volt. 
Sőt nagyhangon követelte, hogy a mai dicsőséges úszás emlé
kére együtt ünnepeljék vele s legelőször is groggot igyanak. 
Ezt villámgyorsan lenyelték s étvágygerjesztő rumot, arracot 
és konyakot rendeltek. A leves után pedig a nehéz borokra 
tértek át. Az egyikük megpillantott és felismert engem. Rögtön 
közölte társaival. Erre rövid, titokzatos suttogás kezdődött. Majd 
hangosan kérdezték, vájjon szabad-e itt egy németnek laknia 
és étkeznie a gentlemanok között. Azzal áttértek magára, Német
országra s durva kifejezésekkel ócsárolták, ami engem arra az 
elhatározásra birt, hogy az ebéd után nyilvánosan kérdőre von
jam őket. De ez nem következhetett be, mert közbelépett a 
tábornok. Az arca haragtól lángolt, ő  úgy ült, hogy mindnyá
jukat megfigyelhette. Láttam, hogy a kapitánnyal róluk beszél. 
A tábornok megtudta, hogy mi ezeket hasonló viselkedésükért 
már egyszer szigorúan megfenyitettük. A tábornok erre elég 
hangosan kiáltotta:
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— Ezek még sokkal rosszabbat érdemeltek volna, mint az 
a dicsőséges lépcső játszma volt. Ha most tüstént nem teszik 
meg azt, amit én parancsolok nekik, még sokkal rosszabbul jár
hatnak.

Azzal fölkelt, lassan, magasan kiegyenesedve feléjük in
dult. A gentlemanek egyike gúnyos nevetéssel mondta:

— Ugyan ki jön ott, abban a nyomorúságos utcai kabát
ban? Valószínűleg megint egy német, akinek nincs pénze, hogy 
fehér kabátot vegyen fel reggelire. Úgy látszik velünk akar be
szélni. Álljatok fel, tisztelet annak, akit megillet.

Mindnyájan felugrottak és nevetve néztek a tábornok sze
mébe. Ez odajött, megállt előttük, kivette a tárcáját és igy szólt:

— Itt a névjegyem.
Azzal az asztalra dobta. Egyikük fölvette és átadta a szom

szédjának. És amint ez kézről-kézre járt, a jelenet egészen meg
változott. Mindenkit ijedtség fogott el a név olvastára. A gúnyos 
tiszteletadás mindjárt komollyá vált, nagyon komollyá. Ekkor 
a tábornok felém fordulva folytatta:

— Ti az előbb ezt a német gentlemant és hazáját megbán
tottátok. Most tehát takarodjatok hozzá mindnyájan és kérjetek 
tőle kivétel nélkül bocsánatot. Aki nem engedelmeskedik, azt 
a legközelebbi hajóval hazaküldöm. Nekünk mindenesetre 
gentlemanre, de nem szájhősökre van szükségünk. Előre! Marsch!

Egyik sem mert egy szót sem szólni. A tábornok előre 
nyújtva tartotta a kezét és a hősködők engedelmeskedni akartak 
neki. Ekkor felállottam én és igy szóltam.

— Köszönöm önnek, tábornok ur, a sértettek lemondanak 
a bocsánatkérésről és Mjelentik, hogy Mvannak engesztelve.

A tábornok csodálkozva bólintott s igy felelt:
— Ezt nem önnek kell megköszönnie, hanem én köszönöm 

önnek e vigyázatlan emberek nevében. Megengedi ön, hogy 
szolgájának, itt az asztalnál téríttessünk?

— Igen, — válaszoltam, azzal ismét leültem.
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A tábornok a megszégyenített ifjúkhoz fordult s megkér
dezte, hogy melyikük Dirke.

— Én — válaszolta az illető.
— ön most azonnal Sejjid Omárért küld s ha idejön, meg

kéri őt, hogy együtt étkezzék önökkel. Hálásan és tisztelettel 
bánjanak vele, mert Sejjid, az életmentő megérdemli. Ez az 
én parancsom és én hozzá vagyok szokva, hogy annak engedel
meskednek.

A tábornok ezután visszatért helyére. Amint észrevette, 
hogy én ismét felálltam, hogy köszönetem jeléül meghajoljak 
előtte, egészen hozzám jött és kezét nyújtva mondta:

— Kérem, semmi köszönet, én csak kötelességemet telje
sítettem. ön  tudja, hogy minden nép közt vannak olyan elemek, 
amikkel kellő erélyesség nélkül nem lehet kijönni.

Ezt oly hangosan mondta, hogy az étteremben mindenki 
meghallotta. Lehet képzelni, hogy milyen feszült érdeklődéssel 
várták Omár megjelenését. Végre megérkezett Omár legjobb 
arab öltözetében, selyem alsóruhában, fején nem tarbussal, 
hanem turbánnal.

Jer hozzánk, ülj le, neked velünk kell enned!
Tehát semmi udvarias meghívás, sokkal inkább parancs 

és hozzá még tegezés. De Omárral szemben nagyon elszámitotta 
magát. Ez legméltóságteljesebb tartását öltötte fel, csak néhány 
lépést tett feléjük, azután megállt és angolul kérdezte:

— Mit mondtál? Hogy nekem veletek kell ebédelnem? 
Nekem kell? Tudod-e, hogy én Sejjid Omár vagyok, akinek soha 
nem kell semmi, akinek nem kell soha, mert csak azt teszi, 
amit ő akar.

— De igy parancsolták — próbálta Dirke kimagyarázni 
magát.

— Megparancsolva, kinek? Mindenesetre csak önnek, mert 
önök csak azt teszik, ami illik, én azonban önként teszem, amit 
teszek s azért, mert azt szeretem. A jó embereknek maga Allah
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sem parancsol semmit, hanem csupán kéri. Olyanokkal azon
ban, akik nem jók, önként sem eszem, nemhogy parancsszóra. 
Köszönöm a te parancsodat.

Azzal megfordult és távozni akart. Ekkor felugrott a tábor
nok s igy kiáltott:

— Sejjid Omár, ezt ön jól mondta, becsülöm önt. Azért 
kérem önt, jöjjön ide és étkezzék velem. Feleségem, a tábor
nokáé, szívesen látja önt az oldalán. Akarja ön?

Omár ekkor keresztbefonta karját mellén, meghajolt és igy 
válaszolt.

— Az én uram arra tanított engem, hogy az öreg Angliát 
szeressem és akit én szeretek, annak semmi olyan kívánságát 
sem utasíthatom el, amelyet teljesíteni tudok.

— ügy jöjjön hát ön. Azokat az ifjoncokat pedig még ma 
ki fogom oktatni, hogy udvariasak legyenek, kivált ha az én 
parancsomról van szó.

A két hölgy maga közé ültette Omárt. Kedves arcuk ragyo
gott az örömtől. Omár mindjárt az első fogásnál, mikor késhez 
és villához nyúlt, elárulta, hogy nem kell magukat miatta szé- 
gyelniök.

Omár ugyan legszívesebben a tíz ujjával evett volna, de nálam 
európai módra is megtanult enni s így tett itt is. ügy viselkedett, 
mintha nem őt hívták volna vendégül, hanem ezek volnának 
az ő vendégei. Csak egy körülmény zavarta őt méltóságteljes 
viselkedésében s ez az én jelenlétem volt. Siettem befejezni 
az ebédet, felkeltem, a kapitány és a tábornok kezüket nyúj
tották s igazán megvoltam hatva, amikor a két hölgy is kezét 
nyújtotta nekem.

Az emberek mindenütt jók, ha megelégesznek azzal, hogy 
nem akarnak semmi egyebek, csak jó emberek lenni.
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Szobámba vonulva nemsokára megjelent Csi ur, aki el

mondta, hogy atyja hazautazott, ő azonban még itt marad. Meg
tudtam azt is, hogy a hittérítő, Waller leányával itt tartózkodott 
s Waller oly nagy beteg, hogy az orvosok tanácsára a hegyek 
közé kellett utaznia. A szálloda irodájában pedig azt hallottam, 
hogy Garden, amerikai tanár levelet küldött Wallernek, amelyet 
Kota Radzsába, a Rosenberg szállodába küldtek utána. Mivel én 
is oda készültem, reméltem, hogy találkozni fogunk. Fejem fölött 
hirtelen beszélgetést hallottam.

— Milyen pompás fickó az ottan, — mondta az egyik. — 
Nézd, milyen jellegzetes vonásai vannak s milyen testalkata. 
Semmiféle szobrász nem kívánhatna jobb modellt magának.

— Nem, — válaszolta a másik. — Csak a hegyek között 
nőnek ilyen pompás alakok.

Ez a hang ismerősen csendült fülemben.
— Mindig ellenmondás. Honnan való hát ez a2 ember?
— Egyiptomból — válaszolta a másik.
— Ugyan mit keresne itt egy egyiptomi fellah?
— Fogadjunk!
— Mennyibe?

III. FEJEZET.
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— öt, tíz, vagy száz fontba, az nekem teljesen mindegy.
— Maradjunk az öt fontnál — vélte az utóbbi.
Ezután aranyok csengését hallottam. Azután arab nyelven 

Omárt szólították s megkérdezték, hová való.
— Kairóból — válaszolta ez.
— Jól van, jer ide elénk.
Omár követte a felszólítást.
— Emeld fel a kaftánod szárnyát. Bele akarok dobni 

valamit.
Omár szótfogadott s öt darab arany repült a kaftánjába.
— Ez a tied, mert Egyiptomból való vagy — kiáltott le az 

ismerős hang.
Omár elképedve meredt rájuk, aztán hozzám sietett.
— Hallottad ezt, sihdi? öt angol fontot kaptam, mert Egyip

tomból való vagyok, ügy látszik az az angol azt hiszi, hogy én 
nem egy jómódú umak, hanem egy szegény ördögnek a szol
gája vagyok. Én felmegyek és visszaadom neki.

— A pénzt meg kell tartanod. Az az angol végtelenül gaz
dag, fogadott öt fontban, hogy te egyiptomi vagy, a fogadást 
megnyerte s a pénzt neked adta.

— Akkor hát én nyertem meg ezt a fogadást, nem ő, mert 
ha én nem vagyok Sejjid Omár Kairóból, ő a fogadást elveszí
tette volna-

— Igazad van. Menj fel hozzájuk és közöld velük nagyon 
udvariasan, hogy velük szeretnék étkezni, de ne áruld el nekik, 
hogy német vagyok, sem azt, hogy könyveket szoktam írni.

Omár fölment és dühösen tért vissza.
— Kinevettek engem és majdnem kidobtak. Szerettem 

volna megöklözni őket, de tőled tudom, sihdi, hogy csak addig 
szabad takaróznunk, ameddig a paplanunk ér.

— Hát mit mondtál nekik?
— A nevedet nem árultam el nekik, csak annyit mond

tam, hogy költeményeket szoktál Írni. Erre nevetni kezdtek.



Az, hogy rajtam nevettek, nem bánt, de azt, hogy rajtad is ne
vettek, nem bocsátom meg nekik. Most már visszaviszem nekik 
aranyaikat.

— Nem, azt nem teszed, hanem mégegyszer felmégy és 
azt fogod mondani, hogy az én gazdám üdvözli sir John Raffleyt 
és a kedves Chairand-umbrella-pipe-t és ha azt kérdezik, hon
nan ismerem én őt és az esernyőjét, akkor azt feleled, hogy az 
én uram jelen volt, amint az az esernyő Ceylonon elveszett és 
egy kínai hajón ismét megtalálták.

Ez a Cherand-umbrella-pipe voltaképpen bot, kard, szék, 
messzelátó és pipa volt és elválhatatlan az angliustól. Évekkel 
azelőtt Írtam már róla egyik könyvemben. Most felismertem az 
angliust a hangjáról és megismertem szaváról a nagybátyját is, 
aki akkor Ceylon kormányzója volt. Hogyan jöttek ők ma ide, 
mikor a Coen volt az egyetlen hajó, amely ma utasokat szállított 
ide és tudtam, hogy ezzel ők nem jöttek, ezt nem bírtam meg
érteni.

Hirtelen gyors lépteket hallottam a lépcsőkön és ezt a 
kérdést.

— Melyik szám alatt?
— Harminckettő alatt.
Ez Omár hangja volt.
— Harminckettő? Helyes, tehát itt mindjárt balra. Csodá

latos!
Még egy-két lépés és előszobámban volt Raflley ingujjban, 

fedetlen fővel, aranycsiptetővel az orrán, amelyet oly nagy vir
tuozitással tudott le- és fellovagoltatni rajta.

— Károly — kiáltott föl és megállva előttem, örömtől su
gárzó arccal bámult rám. — Igen, ő az valóban egy ember, aki 
költeményeket csinál. Károly, akar ön fogadni velem? Hogy ön 
nem is sejti, kivel vagyok itt?

— Hiszen ön jól tudja, hogy én sohasem fogadok.
— Tehát még mindig nem fogad, hallatlan, ön egész ember.

6t
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híres ember csak egy hibája van, hogy nem akar fogadni, pedig 
addig nem lesz tökéletes gentleman.

— Tisztességes volna az, fogadni olyasmire, amiről előre 
tudom, hogy megnyerném?

— Hát fogadjunk abban, hogy ön nem nyeri meg.
— De nyernék! Az ön rokona, a kormányzó van önnél.
— Megfoghatatlan, ez a német, aki költeményeket csinál, 

öt, vagy száz fontot is nyerhetett volna tőlem és nem tette. Jöj
jön föl, Károly, de gyorsan, gyorsan! örömömben a kabátot is 
elfeledtem magamra kapni.

Amily gyorsan jött, oly gyorsan futott el. Omár megjegyezte.
— Ez az angol megint kidobott engemet, de most örömé

ben. Mikor közöltem vele, amit sihdi mondott, felkiáltott: Ez 
csak az én Károlyom lehet s engem félrelökve rohant ide.

Amikor felmentem, nagy szeretettel fogadtak. Persze én 
mindjárt aziránt érdeklődtem, hogy milyen hajóval jöttek?

— Az én jachtomon — felelte az anglius.
— A Ynen?
— ön ismeri ezt a nevet?
— Hogyne, oly szép, mint egy nimpha. Ily pompás járművet 

én még életemben nem láttam.
Rafíley felemelte a poharát.
— Igyunk ennek a Ynennek a jó voltára egy poharat!
Mind a hárman koccintottunk.
— És most mégegyszer a másik Ynenre, aki még ezerszer 

drágább ennél, de kérem az utolsó cseppig.
Én követtem a felszólitást, a kormányzó azonban szemre

hányó pillantást vetett rá és meg sem érintette a poharát.
— Ahogy önnek tetszik, — mondta Rafíley — én azonban' 

mégis megnyertem a fogadást.
Mi, vagy ki volt az a második Yn, és miben fogadtak, azt 

csak később tudtam meg. Beszélgetés közben elmondtam, hogy 
nekem a Coen hajón Ulleh-leh-be kell mennem, ahol egy honfi-
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társam ügyeit kell elintéznem. Raffley azt felelte, hogy én csak 
tartsak velük, ő majd elintézi honfitársam ügyét. Később, mikor 
egyedül maradtam Raffley vei, elárulta nekem, hogy mindent egy 
kártyám tett föl. A Raffley-várkastélyban fogadott és ha ezt a 
fogadását elveszti, ®inden elvezsett.

— De az Istenért, sir, kivel fogadott ön?
— Nagybátyámmal, a kormányzóval. De ne gondoljon ön 

semmi rosszat. Egyszerű családi ügy az egész, amelyről másképp 
gondolkozik ő, mint én.

Másnap reggelizés után a honkongi és sanghai bank részr 
vénytársasághoz mentünk és tíz perc alatt elintézte honfitársam 
ügyét. Éppen távozni akartunk, amikor nagy meglepetésemre 
belépett Waller Mary. Rendkívül sovány és halotthalvány volt. 
A cégjegyzőhőz ment és ötvenezer forintot kért tőle.

— Szabad kérném a meghatalmazást — szólt a oégjegyző 
és kinyújtotta a kezét.

— Kérem ezt az összeget az én szavamra és becsületemre 
kiadni, utalvány nincs nálam.

— Sajnálom, de ez lehetetlen.
— Nagy Isten! Nekem erre okvetlenül szükségem van! 

Atyám a malájok fogságába esett. Mindenünket s így hitelleve
leinket is elvették. A malájok ötvenezer forint váltságdíjat kö
vetelnek, a hitellevelet azonban vonakodnak kiadni,

Mary növekvő aggodalommal mondta ezeket.
A oégjegyző megszólalt.
— A szerencsétlenség, amely önt érte. . .
Tovább beszélgetésében megszakította Raffley, akinek sej

telme sem volt arról, hogy én a hölgyet ismerem, oda ment 
hozzá és igy szólt:

— Én ezennel hatvanezer holland forint hitelt nyújtok 
ennek a hölgynek s meg vagyok győződve, hogy visszakapom- 
Fizesse ki ön, amit a hölgy kért.

Aztán a hölgyhöz lépett,
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— My lady, írja fel a nevét egy darab papirosra és azt 
akkor kapja vissza, amikor ön akarja.

A leány boldog csodálkozásában nem talált szavakat. Most 
már engemet is megpillantott, azonnal megismert, de ereje 
elhagyta s ha Raffley hirtelen meg nem kapja, összerogyott 
volna. Én hozzá ugrottam, a leány elájult. A hivatalnokok ijed
ten futottak össze. Pár pillanat múlva pár maláji nő jött, akik 
bambuszpadra fektették s a szabadba vitték.

— Ismeri ön, Károly, ezt a hölgyet?
Azt feleltem neki, hogy Walleréket ismerem, ők is engem, 

de nem a saját nevem alatt.
— Na persze, ön egy sihdi, aki költeményeket ir.
Most egy maláji nő jött hozzánk, aki közölte velünk, hogy 

az idegen ujonja (úrnő) már magához tért s velünk óhajt be
szélni. Hozzá siettünk. Raffley azonban igen udvarias hangon 
arra kérte, hogy most még kímélje magát s csak annyit mond
jon, hol lakik. Mary azt a szállodát nevezte meg, ahol mi lak
tunk. Azonnal odavitettük őt. Később áttizent hozzánk, hogy 
átjöhet-e. Raffley eléje sietett s ismét kérte, hogy kímélje magát.

— Nekem a Coen hajón okvetlenül el kell utaznom. Lehető
leg azonban még Ulleh-lehbe visszatérni.

— Ön még előbb vissza fog térni. Hova kell vinnie a pénzt ?
— Nekem azt mondták, figyelni fognak, mihelyt a kikötőbe 

érkezem. Egy benszülött fog jönni hozzám, aki egy recésen 
kettészelt fél kókuszdiót ad át, amelynek másik felét én kaptam 
és a zsebemben van. Ha látom, hogy a két fél egymásba illik, 
át kell adnom neki a pénzt és megmondanom, hova hozzák 
atyámat. De semmiféle cselt el ne kövessek, mert az a főnök, 
akinek az atyámat átadták, szintén megtartja a szavát.

— Ennyi nekünk egyelőre elég — mondta Raffley. — Itt 
horgonyoz az én po'mpás jachtom, ezen lesz hely a kegyed szá
mára. Négy óra múlva indulunk Ulleh-lehbe. Barátunk is velünk 
jön a szolgájával, Sejjid Omárral.
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— Nagyszerű — kiáltott fel a leány önkéntelenül.
Alig távozott a leány, jött Tsi, akinek elmondtam, hogy 

.Wallert milyen szerencsétlenség érte s hozzá még vérhasban 
is szenved.

— Akkor önökkel megyek, mert egyedül én tudom őt meg
gyógyítani. Tudják önök mi az a Kosu?

— Nem — felelte a kormányzó.
— Én sem — mondta Raffley.
— Kosu, orvosi néven brutea suma trana, mindenesetre 

specifikus szer a vérrhas ellen, — válaszoltam én.
— Ez tömegesen nő Atjeh körül, de letapossák, nem is 

sejtve, hogy ezer barátjuk életét menthetnék meg vele. Kérem 
tehát, vigyenek magukkal. Ha ezt nem tehetik, kénytelen leszek 
külön gőzöst bérelni, mert egy kínai is tud áldozatkész lenni.

— Nagyon szívesen visszük magunkkal, mr, Tsi! — szólt 
Raífley.

A kínai mélyen meghajolt és távozott.
— Fatális egy sárga fickó — vélte a kormányzó. — Olyan 

mozdulatokat tesz, akár csak egy herceg.
— Az is ő, vagy legalább is az apja — mormoltam ma

gamban.
— Akar ön fogadni velem, hogy mielőtt elhagyjuk a hajót, 

ön megszereti a kínait?
— Húsz fontba! Ezt biztosan megnyerem.
— Úgy, akkor én még húsz fontot teszek külön, hogy ön 

nem nyeri meg.
— Nem! A kettős fogadás tilos!
— Lehet képzelni, mennyire kiváncsi voltam a jachtra. 

Valóban nagyszerű alkotmány volt. Az orrát Yn márványból 
faragott feje díszítette. Raűley szobája tele volt könyvekkel, 
hajózási eszközökkel, pompás térképekkel, a falon pedig Yn 
mellképe, amely kép egészen lebilincselt engem. Raffleynek, 
aki mellettem állott, csupa öröm és boldogság volt az arca. Amint
May: Mandarinok országában. D
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a fedélzetre léptünk épp akkor kötött ki a csónak, amely Waller 
Maryt hozta. Bemutattam neki Tsi doktort, áld csalhatatlan 
gyógyszert tud a vérhas ellen. Amikor egyedül maradtunk, Mary 
elbeszélte atyja szerencsétlenségét. A betegség zsörtölődővé 
tette, elrabolta életkedvét s megsokszorozta érzékenységét. 
Minél gyöngébb lett testileg, annál erősebb akart lenni lelkileg. 
Ismét a pogány templomokról beszélt. A malájok közül senki 
sem akart nekünk szállást adni. Végre nagynehezen Kampong 
községbe jutottunk, amelynek lakossága szívesen és vendég- 
szeretően fogadott.

— Milyen vallásuak?
— Confucius követői. Egy fatemplomuk volt, belül gazda

gon aranyozva, ide szállásoltak el bennünket. E templom két 
részből állott. Az egyik az áldozatok bemutatására, a másik a 
vendégek befogadására szolgált. Ez utóbbiban kellett laknunk. 
Bárcsak inkább egy kis kunyhóba dugtak volna be.

— Persze, pogány templom volt!
— Igen, az ön sejtelme helyes. A jő emberek mindent 

odahoztak nekünk, hogy kényelmünket biztosítsák. Ételt-italt 
hoztak s meglátszott rajtuk, hogy szives örömmel. De attól a 
pillanattól fogva, mikor a templomban szállásoltak el, atyámon 
ideges izgalom vett erőt. Nem beszélt másról, mint a pogány 
templomok szétrombolásáról, elpusztításáról.

— ő  beteg volt, nagyon beteg — sóhajtottam föl.
— Egy napon az egész vidékről zarándokok érkeztek a 

községbe, akik süteményeket, gyümölcsöket és virágokat hoztak 
magukkal. A pap mind ezekből bőven juttatott nekünk is. Mivel 
atyám egészen nyugodt volt, a községbe mentem, hogy lássam 
a népet. Mindenki szívesen üdvözölt s virágokat nyújtottak 
nekem. Egyszerre csak nagy zavar és rémület támad köztük. 
Ezt a két kiáltást hallottam: „panas“ és „klinting“ (tűz és 
templom), ezekből megtudtam, hogy ég a templom. A rémü
lettől csaknem összerogytam. De összeszedtem magam és futót-
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tam, amint csak bírtam, a templomhoz. Mire odaértem a temp
lom magasraverődő lángokban állott. A hőség oly nagy volt, 
hogy nem is lehetett megközelíteni. Előtte kisebb tűz lángolt, 
amelyből a szél égő papírdarabokat dobált a magasba.

— És hol volt az atyja? — kérdeztem tőle.
— Épp akkor értem hozzá a tömegen keresztül, amidőn 

a földre tiporták. A szerencsétlen a pap ruháiból és a szent 
könyvekből máglyát rakott a templom előtt és ezt meggyujtotta. 
A nép dühében halált kiáltott rá. Én eszméletlenül rogytam 
össze.

A leány elhallgatott, testén most is a borzalom hidege futott 
keresztül. Néhány perc múlva folytatta:

— Amint ismét magamhoz tértem egy ágyon feküdtem, 
mellettem a pap ült, nem messze tőlem egy tolmács, távolabb 
pedig egész csomó ember. Atyámat nem láttam. Legnagyobb 
aggodalommal kérdezősködtem felőle. A pap olyan szelíd han
gon, amelyet soha nem fogok elfelejteni, igy szólt:

— Légy nyugodt, eddig semmi baja sem történt. Mit vétett 
nektek a mi istenünk és a mi országunk és a mi népünk? A mi 
istenünk a tieteké is. Mi szívesen fogadtunk titeket, mindent 
adtunk nektek, amit adhattunk és mi érte a hála? Gőg, meg
vetés és rombolás! Mi virágot adtunk nektek és ti, balgák, mit 
adtatok. Te ne félj tőlem, én pap vagyok és a pap nem Ítél, 
hanem megbocsát. Én gondoskodtam arról, hogy atyádnak egy
előre semmi baja se essék. Idehozattalak tégedet, hogy nyu
galmad legyen s hogy amikor felébredsz, megmondhassam 
neked, hogy szabad vagy. A mi vallásunk nem bosszulja meg 
á gyermekekben az atyák vétkeit. Lehet-e olyan istent elkép
zelni, aki az ártatlant bünteti?

— A pap elhallgatott, de ajka imádkozott. A tolmácstól 
megtudtam, hogy a búcsúra megjelent főnökök összejöttek Ítél
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kezni az atyám fölött. A döntés pillanatáig a kínok kínjait szen
vedtem, mert éreztem, hogy. . .

— Kérem, Mary nagysád, — szakította félbe — ne gyö
törje magát most is, mondja el, amit akar a lehető legrövi
debben.

— Atyámat halálra ítélték. Kértem, hogy vezessenek a 
főnökök elé. A pap teljesítette kívánságomat, de atyámat nem 
volt szabad látnom. A főnökök nyugodtan meghallgattak, jó 
emberek voltak. Mily hamis előítéleteik vannak az emberek
nek az u. n. vad népekről. Törvényeik atyám halálát követelték. 
Mily szerencse, hogy könnyeim erősebbek voltak, mint a tör
vények. Megkegyelmeztek neki és ötvenezer forint kárpótlásra 
ítélték a leégett templomért, egyházi ruhákért és könyvekért. 
Nekem Penangba kellett mennem a váltságdíjért. Lóháton a 
legközelebbi folyóhoz vittek, a többit már tudja ön. Amit én 
szenvedtem és szenvedek, az mellékes. Ön és Raflley nélkül 
azonban atyámnak meg kellett volna halni. Most már oly bol
dog volnék, ha nem kellene attól félni, hogy időközben a beteg
ség megöli.

— Ő még élni fog — vigasztaltam Maryt. — Tsi meg fogja 
gyógyítani őt. Meg vagyok róla győződve, hogy nem csak beteg
ségéből, hanem lelki bajából is ki fog gyógyulni. Vessen félre 
minden gondot és aludjon nyugodtan. Ez most mindennél fon
tosabb önnél.

Azután jő éjt kívántunk egymásnak.
Másnap a fedélzeten arról beszélgettünk, hogy életben 

találjuk-e még Wallert.
— Feltétlenül — mondta Tsi határozott hangon.
— Hogy mondhatja ön ezt — fordult feléje a kormányzó. 

— A váltságdíj ugyan megvan, de nekünk pénzen kívül befo
lyásra, bátorságra, okosságra és sok más egyébre van szük
ségünk, ami az orvosokban rendesen hiányozni szokott.
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T&i mosolyogva felelte:
— Köszönöm, mylord, de én ismerek olyan orvosokat is, 

akik okosan és bátran tudnak cselekedni. De ez mellékes, a 
fődolog most az, hogy ha Waller ur él, én meg fogom menteni.

— Akar ön fogadni?
— Igen, — szólt gyorsan és erőteljes hangon a kínai.
— Mennyiben?
— Amennyiben ön akar.
— Mondjuk száz vagy ezer fontot.
— Kétezer, ötezer, vagy tízezer fontot — folytatta a kínai 

mosolyogva.
— Te ember, te kínai, te mongol, neked elment az eszedi
Raffley hozzám fordult.
— Károly, nem csinál ez tréfát a nagybátyámmal?
— Ez ki van zárva, Tsi tökéletes gentleman.
— Kedves Károly fogadjon ön velem, hogy Tsinek nem 

lesz elegendő pénze.
— Jól van, tehát fogadjunk!
Eközben ama ház elé értek, ahol meg akartak szállani. 

Székeket hoztak, leültek. A kormányzó igy szólt:
— Tehát fogadjunk ezer fontban.
Én megszólaltam.
— Kivételesen én is fogadtam RaSleyvel, de kikötöm, hogy 

aki ezt a fogadást elveszti, annak többé nem szabad semmire 
sem fogadnia.

— De hát mibe fogadjunk?
— Pénzbe semmiesetre sem, hanem fogadok abban, hogy 

ha vesztek, többé egy könyvet sem irolc, viszont ha ön vészit, 
többet az életben soha fogadnia nem szabad.

— Elfogadom — szélt kezet csapva Raffley.
! Most a kormányzó a kínaihoz fordult.

— Én teszek ezer fontot.
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— Én is — bólintott rá a kínai.
— De nem hitelbe, hanem azonnal és készpénzben fize

tendő. Károly szedje be a pénzt.
— Rendben van.
— Hogy? Mi? Valóban? ön  talán nem tudja, hogy mennyi 

más pénznemben ezer font, tehát azonnal leszúrandó, bárhonnan 
vesszük is.

— Hozzájárulok.
— ön azt állítja, hogy Waller kisasszony atyját kiszaba

díthatja, még pedig a mi váltságdíjunk és segítségünk nélkül.
— Igen.
— Egészen egyedül?
— Igen.
— Milyen különös fiatalember ez, — kiáltott fel csaknem 

haraggal a kormányzó. — Nos tehát szúrjuk le a pénzt.
— Csak ön után, mert ön lord és én az ön hajójának ven

dége vagyok.
A kormányzó előhúzta pénztárcáját és számolni kezdett, 

majd Raffleyhez fordult.
— Nálam természetesen csak annyi pénz van, amennyi 

mára kellett nekem. Kérek ezer fontot.
Az unokaöccs csodálkozva nézett a nagybácsira.
— Mit gondol, sir, nálam is csak annyi pénz van, ameny- 

nyire ma és holnap szükségem van.
— De hát a váltságdíj csak önnél van?
— Hogyne, de az nem az enyém, hanem Waller kisasz- 

szonyé. Hölgytől nem kérhet kölcsön egy gentleman.
— Fatális, nagyon fatális! És önnél, Károly?
— Sajnos, nálam is csak kétezer forint van. Az én hitel

levelem pedig nem készpénz.
A kormányzó mély lélegzetet vett.
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— így hát kénytelen vagyok bevallani, hogy nem tudom 
leszúrni az összeget. De ön, bizonyára ön sem tudja.

Tsi erre elővonta pénztárcáját, kivett belőle kétezer fontot 
angol pénzben, az asztalra tette s igy szólt:

— Ezer önért és ezer énértem, mylord, mert remélem, 
hogy ezt megengedi, hiszen megállapítottuk, hogy mindegy,

' honnan vesszük a pénzt.
A kormányzó nagy szemeket meresztett, azután felém tolta 

a pénzt.
- — Tartsa ön magánál azt a pénzt, amig a Jogadás eldől.

Azt a pofont pedig, amit Tsi ur, épp az imént adott nekem, nyu
godtan fogadom, mert megérdemlem. ügy látom, mégsem olyan 
könnyű Kínával fogadni.

— Kivált ha nem egyedül ön az, aki ezt a pofont kapta, 
— vágott szavába Raffley. — Mert az én tétem is elveszett Ká
rollyal szemben.

— Szegény, szegény John, most már sohasem köthet 
fogadást.

— Soha, soha többé — bólintott Raffley.
Aztán felém fordult:
— A fogadást elvesztettem és megtartom a szavam. Nem 

fogadok többé soha. ön azonban tovább irhát, ameddig csak 
önnek tetszik.

Egy maláji jött most közénk és Waller kisasszonynak egy 
virágbokrétát nyújtott át. Azután egy sajátságosán kettészelt fél 
kókuszdiót tett az asztalra. Mary elővette a maga fél dióját és 
összeillesztette. A kormányzó Tsihez fordult:

— Nos? Mindjárt eldől a mi fogadásunk.
— Igen, mylord, — mosolygott Tsi.
Aztán elővette a tárcáját, névjegyet vett ld belőle, meg- 

nedvesitette a tintaceruzáját. Eközben észrevettem, hogy a név- 
jegy egyik oldalán három kövéren nyomtatott kínai szó áll. A
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másik oldalára sebtiben irt valamit aztán parancsoló hangon 
magához hívta a malájit.

— A kókuszdióból látom, hogy ti ismeritek a mi három 
szavunkat. El tudod te ezeket olvasni?

A maláji hidegsége eliünt, melegség ömlött el az arcán.
— El is tudom olvasni — felelte ő. — Olyanra, aki csak 

kiejteni tudja ezeket, nem biznak ilyen követségeket.
— Helyes! De ki tudod-e találni ezeknek az állásából, hogy 

mi vagyok én?
— Igen, rögtön.
— Úgy vedd és nézd meg.
A névjegyet átnyújtotta neki. A maláji alig vetett rá egy 

pillantást, mindjárt boldog örömtől sugárzott az arca. Mind a 
két kezével megragadta a kezét, csókolta és ismét csókolta, mi
közben boldog izgalommal kiáltotta, a mi fiatalabb urunk, a mi 
jóltevőnk fia, aki tiszteletünk és szeretetünk fénye. Mily boldog 
vagyok, hogy szemeim láthatnak. Parancsolj velem, amit te kí
vánsz, annak meg kell lennie.

Ezután háromszor mélyen meghajolt. Tsi ráparancsolt.
— Vidd ezt a kártyát a főnökökhöz, ők neked át fogják 

adni az idegen tuwant (ur). Te el fogod őt nekünk hozni, de 
nagyon kíméletesen bánj vele, mint egy magasállásu és beteg 
úriemberrel illik. Mikorra várhatunk titeket?

— Mi őt már lehoztuk a hegyek közül, nincs messzire 
innen. Két óra múlva itt leszünk vele. Sajnos, ez az idegen őrült 
vagy egy egészen elvetemült ember.

— Sem az egyik, sem a másik, hanem nagybeteg. A láz
izgalmában követte el tettét. Tudatom a főnökökkel, hogy én 
az ő barátja vagyok, ami semmiesetre sem lehetnék, ha oly 
közönséges ember lenne, amilyennek te gondolod. A váltság
díjat neked kell átadni?

— Igen, nekem az volt az utasításom, hogy nem szabad 
addig kiadni, mig azt meg nem kapjuk. De most másképp ált
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a dolog. Te őt barátodnak nevezted, ennek következtében a 
mienk is. Te azt mondtad, hogy tettét lázában követte el, ez tehát 
igaz, mert te nem vagy nyugati és sohasem mondasz egyetlen 
szót sem, amelyben kételkedni lehet. Amit az ember lázas álla
potában elkövet, azért lehetetlen őt megbüntetni. Kötelessé
günk tehát őt váltságdíj nélkül szabadon bocsátani. Az okozott 
káli majd pótolni fogjuk. Sietek, hogy elhozzam őt.

Harmadszor is meghajolt és gyors léptekkel távozott.
Raffley hozzám hajolt s halkan mondta:
— Derék ember ez a Tsi, mindjobban megkedvelem. Meg 

vagyok róla győződve, hogy megnyerem a legutolsó fogadó 
sómat.

Bármily halkan mondta is, a kormányzó meghallotta. Ki
vette a tárcáját.

— Én már fizethetek is, Tsi ugyan még nem hagyta el a 
jachtot, én azonban már legyőződnek tartom magam. John, itt 
van az ön húsz fontja. Az ezer fontot is elveszettnek tartom 
Károly, az ön teóriája a fogadásokra nézve nem éppen rossz 
Talán én is lemondok róla minden kényszer nélkül.

Majd a kínaihoz fordult:
— önnek, úgy látszik, titokzatos hatalma van az emberek 

felett. Nem lenne szives megmagyarázni, hogyan lehet ez?
Tsi egy kártyát tett az asztalra.
— Nézze, ennek az egyik oldala üres, a másik oldalán e 

szavak állanak: Schin-Ti-Ho. Ezek emberiességet, testvéri sze- 
retetet és békét jelentenek. Mindazoknak, akik hozzánk tartoz
nak, ennek a nevében kell cselekedniök, aki csak egyetlen egy
szer is vét ellenük, annak ki kell lépnie. Ez a szövetség messze 
Kínán túl is kiterjed és minden zaj nélkül a legnagyobb csönd
ben működik. Mi nem kérdezzük ki az, vagy mi az, aki segélyre 
szorul és ellenségen épp úgy segilünk, mint jóbaráton, anélkül 
hogy ő azt észre venné. Legkevésbbé kérdezzük a vallásé!, 
felől. Minden ember, aki ránk szorul, a mi testvérünk, akinél:
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mi a kezünket nyújtjuk. így legyen az ma is! És most menjünk, 
hogy a beteget felvehessük.

A kormányzó kezét nyújtotta neki:
— Valóban, mr. Tsi, ön egy egész ember, ön  gentleman, 

tetszik nekem.
Elindultunk Kampongba. Ott a szállodában a legjobb szobát 

a betegnek engedtük át. Csakhamar hordágyon hozták őt, egy 
ősz pap kisérte. Kimentünk, hogy üdvözöljük a beteget. Mary 
összetett kézzel halotthalványan térdepelt atyja előtt, aki moz
dulatlanul feküdt, mint egy halott. Tsi megvizsgálta a beteget.

— Megnyugtathatom önt, kisasszony, atyja él, de végtele
nül gyönge. Én most oly szert adok be neki, amelytől magá
hoz tér.

Aztán megparancsolta, hogy a folyosóra vigyék a beteget.
— A te követed ismerte a három emberbaráti szót. Re

mélem tehát, hogy te is a nagy „Shen“ fia vagy — fordult most 
Tsi az öreg lelkészhez.

— Ha nem volnék az, hogyan látnál itt most. Sőt atyádat 
is ismerem. Szerencsés voltam beszélni is vele. Amint itt fönn 
a hegyek közt elhatároztuk, hogy a ti Shen ezer gyermekei 
leszünk, én voltam az összes törzsek kiválasztottja, akit Kuang- 
tseu-fuba küldtek, hogy az ő tanitásait tanuljam és az ő tanait 
ezen a szigeten bevezessem. A te atyádnak ottani tanítványai 
voltak az én tanítóim, ámbár én jóval idősebb voltam, mint ők. 
Mennyire örültem, amidőn az én követemtől hozott kártyádon 
megtudtam, hogy te itt vagy. Azonnal útra keltem vele s kész 
vagyok egész népemmel együtt megköszönni a fiúnak azt, amit 
az atyja tett velünk. Parancsolj és én engedelmeskedem.

— Nem parancsolok semmit, csak arra kérlek, hogy maradj 
itt, hogy a beteget megmenthessük.

— Ügy hát maradok.
Később a pap elmondta, hogy a felgyújtott templomban a 

többi szent mondás között nagy arany betűkkel ez is fel volt



Írva: Kurna dumlianlah halnya Allah tulah mungasihi orang 
isi duma ini, sahingga dikumi akannya Anaknya yang tunggal 
itu, supaya harang siapa yang purchaya akan dia tiada iya 
ahan binasa, mulainkan mundapat hidop yang kukái! Ez pedig 
ennyit jelent: Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött 
fiát adta érte, hogy senki, aki hiszen el ne vesszen, hanem örök 
életet vegyen. Ezt én egy angol biibliában találtán, amelyet 
hosszú éjszakákon olvastam, hogy a nyelvet megtanuljam. Ma
gammal hoztam Sumatrába ide a hegyek közé is. Én tanítottam 
és hirdettem ezt az én maláji híveimnek és a templom legjobb 
helyére írattam föl, mert ha az Isten az emberek iránt oly nagy 
szeretetet tanúsít, hogy oly végtelen nagy áldozatot hozott érette, 
akkor ezzel azt akarta kijelenteni, hogy az ember és az ember 
iránt csak szeretetet tanúsítson. Abban a pillanatban, amelyben 
az isten fia a földre szállt, az Isten szeretet emberszeretetté tes
tesült. Egyetlen napon sem múlt el az istentisztelet anélkül, 
hogy én erről ne beszéltem volna. Aztán jött ez a jámbor hit
térítő és megsemmisítette azt, elégetve a mi szentségünket. Most 
már joggal fogják kérdezhetni tőlem az alámrendelt papok, 
hogyan hozhattál te nekünk olyan szeretetet, amely önmagát, 
mint gyűlölet, saját kezével megsemmisíti. És mondják meg 
önök, hogy mit felelhetek majd én erre? Mi többet vesztettünk, 
mint önök gondolják. Mi újra felépítjük templomunkat, de vájjon 
szabad-e ezt a mondást újból felimi a falára. Nem! Mert ezt egy 
keresztyén pap minden szívből kioltotta, egyedül az enyém
ből nem.

A kormányzó megkérdezte:
— Shen? Tulajdonképpen mi is ez a eben?
— önök még ezt nem tudják? Nem mondta el önöknek a 

fiú ? Ez az emberiség testvéresülése, nagy szövetsége mindazok
nak, akik arra kötelezik magukat, hogy mindig csak humánusan 
fognak cselekedni.
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— Nagyszerül John, ez nekünk való, mi tagjai leszünk, 
nemde?

— Ez nem oly könnyű és nem megy olyan gyorsan, mint 
önök gondolják. A mi fölséges szövetségünknek ezer és ezer 
módja van arra, hogy azt tegye, amit elhatározott. Vannak test
vérei és nővérei, fiai és leányai mindenütt, még az iskolás fiuk 
és leánykák között is, akik ifjúi lelkesedésükben a shen-hez 
csatlakoznak és gondosan kerülnek mindent, ami ebből kizár
hatná őket.

— Még a tani tők is? Miért nincs nálunk is olyasvalami, 
mint ez a shen? Mihelyst hazatérek, első dolgom lesz, hogy ez 
emberbaráti áldásos művet megvalósítására törekedjem. Csak 
emberiesség, testvéri szeretet és béke. Minden más azonban, 
amely viszálykodásra vezet, kizárandó. Azt hiszem, amit a 
pogányoknak tudnak, azt mi is megtehetjük. Jertek, kedveseim, 
itt egy üveg bor, ürítsük ezt a shenre.

— Ez gyorsan kötött ritka szép barátság.
A kormányzó megölelte az iíju Tsit, homlokon csókolta s 

igy szólt:
— Remélem, kibékültünk.
— Teljesen.
— A pénzt azonban tartsa meg.
— Nem, ezt odaadom a lelkésznek — s ezzel neki nyúj

totta. — Fogadja el ezt a váltságdíj helyett. Jóval kevesebb 
ugyan, de ez is valami.

A lelkész visszatolta a pénzt.
— Ajándékot? Csodálkozott a kormányzó, de hiszen önök 

nem ajándékoztak nekünk semmit, hanem Tsi kényszeritette 
önöket, hogy mondjanak le a váltságdíjról.

— önök tévednek. Shen nem ismer semmi kényszert. Amit 
mi teszünk, azt önként tesszük. Minden jótett, amit később meg
fizetnek, közönséges üzletté sülyed. És ha a türelmetlenség a 
mi szövetségünkön olyan sebet ejt, mint amilyent az önök misz-
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szionáriusa ütött, azt nálunk nem a mammommal gyógyítják, 
mint önöknél a Nyugaton szokás.

— De hát önök váltságdíjat követeltek 1
— Még pedig igen nagy összeget, ezt azonban csak azért 

tettük, hogy az az aggodalom, hogy leánya elő tudja-e teremteni 
vagy sem, növelje az ő büntetését. A shen azonban pénzt soha
sem fogad el. Ha Waller leánya a váltságdíj nélkül jött volna 
vissza, akkor is visszaadtuk volna az atyját.

Mary, aki már előbb bejött a szobába, de nem vették észre, 
mindent hallott és letérdelve a lelkész elé, kérte, hogy áldja 
meg őt.

— Én azonban csak pogányok lelkésze vagyok és ezért csak 
pogányokat szabad megáldanom.

— Nemcsak azokat, hanem engem is, — szólt Mary mély 
megindulással-

A lelkész a leány fejére tette a kezét.
— Köszönöm ezt neked, a távol Nyugat áldott gyermeke. 

Mialatt előttem térdelsz, magadhoz emelsz engem is. A te hazád 
is köszönettel tartozik neked. Ő a bűnös, ő a vétkes atyád tetté
ben, amelyet a mi shenünk megbocsát ugyan, de nem az a másik 
nagy shen, ami mindent magába zár, ami emberi. Te azonban 
levezekled azt, amit a megvetés követett el velem, mert becsü
löd bennem az öreg embert. Legyen hát örökre eltörölve a bűn, 
mert azt te kiirtottad. Megáldalak téged nem mint lelkész, hanem 
mint ember.

Lehajolt hozzá és megcsókolta azt a helyet, amelyen a leány 
kezei nyugodtak. Ekkor az ajtón keresztül behallatszott e han
goŝ  reszkető kiáltás:

— A pogány, a pogány! Gyermekem, szegény, szegény 
gyermekem! Elveszett! Elveszett! Elátkozva és elveszve örökre,
örökre!

Rémülten fordultunk meg. Már teljesen sötét volt. De hal
lottuk, hogy valaki lezuhant. Ez csak Waller lehetett. Mary ijedt
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sikoltással futott hozzá. Raőley gyorsan világosságot gyújtott. 
Igen, a hittérítő volt. Kinn feküdt az ajtó előtt borzasztóan ki- 
meredt szemekkel. Reszkető ajka mozgott. Beszólni akart, de 
nem tudott. Azonnal felemelték és szobájába vittük. Még hal
lottuk, amint a lelkész igy szólt a kormányzóhoz:

— Én megáldottam és nem átkoztam el őt, mert az ég ke
gyesebb a gyermek iránt, mint ez az apa hiszi.



IV. FEJEZET, 

őrültség.
Másnap első dolgunk volt Waller állapota iránt érdeklődni. 

Tsi azt mondta, hogy két-három nap múlva bizonyosat fog mon
dani. Harmad nap múlva aztán igy szólt:

A kossuh csodát művelt, ő meg van mentve, egyelőre azon
ban csak testileg.

Az orvosnak ez a kijelentése megnyugtatta Maryt Szeme 
visszanyerte előbbi fényét, arcára lassanként visszatértek az 
ifjúság rózsái. Én a verandára mentem, hogy egy pohár sört 
igyam. Alig ültem ott néhány percig, mikor egy malájit pillan
tottam meg, kezében egy csomag volt. Megkérdeztem tőle, hova 
megy? Azt felelte, hogy a beteg tuwanhoz és a kormányzóhoz. 
A betegnek egy könyvet hoz, a kormányzónak pedig egy levelet.

— Miféle könyv az?
— A leégett templom helyén találtuk, ahol a misszionárius 

lakott. Amikor a hamut és a romokat elhordtuk, a kőoltár be
omlott és alatta találtuk ezt a könyvet egészen sértetlenül. A 
pap ezt becsomagolta és egy levelet irt.

Hirtelen egy gondolat villant át agyamon. Ez a legjobb alka
lom, hogy az első strófához a másikat is hozzáírjam az evan
gélium terjesztéséről. Elkértem a malájitól s amint a könyvet
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felnyitottam, rögtön láttam, hogy ez az uj testamentum angol 
nyelven. Tintát, papirost hozattam és leírtam a második strófát 
és odatettem a tizenharmadik fejezethez a corinthusiakhoz irolí 
első levélhez, mely tudvalévőén igy szól: ha én az emberek és 
angyalok nyelvével beszélnék, szeretet azonban nem lenne ben
nem, olyan lennék, mint zengő érc és pengő cimbalom. A bibliát 
azután ismét bepakkoltam és igy szóltam a malájihoz:

— A tuwannal senki sem beszélhet, mert nagyon beteg. Te 
íehát a könyvet leányának adod át, de senki másnak, értettél? 
Arról sem szabad senkinek sem tudnia, hogy én valamit beírtam 
a könyvbe. Te tehát se neki, se másnak senkinek a világon nem 
árulod el, hogy te engem láttál vagy beszéltél velem.

Mivel dús borravalót is kapott, a maláji igy felelt:
— Hallgatni fogok, mint a száraz fa, melynek semmi levele 

sincs s igy suttogni sem tud.
— A kormányzó urnák sem emlitesz engem, ha a lelkész 

levelét átadod neki. Ha mindent elintéztél jöjj vissza s ismét 
kapsz borravalót.

A maláji egy óra múlva tért vissza, de nem egyedül, hanem 
Sejjid Omárral. Karonfogva jöttek, mint a testvérek.

— Minden a te akaratod szerint történt — mondta a maláji.
Az ebédnél a kormányzó elmondta, hogy a maláji követ

volt nála és egy levelet hozott az ő pogány lelkész barátjitól. 
Az értelmét azonban nem tudta jól megfejteni, de azt hiszi, hogy 
valami költemény. Megmutatta Tsinek, aki átadta nekem s én 
lefordítottam. Tsi aztán felolvasta. A vers igy szólt:

Óh Jézus, jöjj ismét a földre 
Isten küldött le tégedet 
És csillagod ne váljék lánggá, 
Ne égjen el a szeretet



Királyok, bölcsek dús arannyal 
S tömjénnel jöttek mind feléd, 
De jöttöd mégis csak szegény: 
A pásztoroknak lűrdetéd.

Arany mind jusson kapzsiaknak, 
Tömjén azé, aki szereli 
A népnek békét adj, mit se bölcs. 
Se király nem adhat neki.

Amint Tsi a felolvasást befejezte, összekulcsolta a kezét s 
a messze távolba nézve igy szólt:

— Ez az, amit a költő, aki egyúttal pap is, mondani akart. 
Ha semmi földi hatalom és semmi bölcseség nem biztosítja a 
békét, amelyet az ég hirdetett nekünk, akkor csak az segithet 
rajtunk, aki ezt az angyalt küldte. Ezek a legelső keresztyén 
misszionáriusok voltak. Hála az örök szeretetnek, aki az ő evan
géliumát oly követek áltak küldtek.

Raöley szemével hunyorított reám, félrevont és igy szólt:
— Én ismerek egy sihdit, aki verseket ir, azt hiszem, ezt 

is ő irta, nemde?
Én kitérő választ adtam.
— Ne kutassuk most ezt.
Tsivel megállapodtam, hogy éjjel én fogok virrasztani Wal- 

ler mellett. A hittéritőnek hullaszerüen sárga képe volt. Arca, 
szeme, ijesztően be volt esve. Lázálmában elhunyt feleségével 
beszólt. Meglepetve tapasztaltam, hogy lelkivilága mily örven- 
desen átalakult. Krisztusról és a szerétéiről beszélt. Fektéből 
egyszer fel is emelkedett. Nem győztem csodálkozni azon, hogy 
honnan vette hozzá az erőt. Másnap reggel Raöley megkérdezte 
Tsitől, hogy a Yin felszedheti-e már a horgonyát.

— Várjunk még holnapig, — felelte Tsi — mert kosuh-t
6May i Mandarinok oMzágában.
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nem találunk a tengeren, ez pedig feltétlenül szükséges, hogy 
Waller egészen meggyógyuljon.

Tsi tehát aznap egy egész halom gyógyfüvet szedett, Raffley 
a saját kabinját rendeztette be a beteg számára s Wallert hord
ágyon a jachtra vitték, aztán Sanghai felé indultak. Amidőn 
egyedül ültem Tsivel a fedélzeten, hirtelen Így szólt hozzám:

— Átlátom, hogy őszintének kell lennem önnel szemben 
s ezért fölfedem titkomat, bár ön már sejthette, hogy atyám 
valamivel több, mint amennyinek az idegenekkel szemben mu- 
'alkozott, de ha én most elmondom önnek az igazat, ne gon
dolja, hogy kérkedni akarok vele.

Bevallom, hogy feszült érdeklődéssel vártam a talány meg
fejtését.

— Hoang-Ti császár, — kezdte Tsi — aki három évezreddel 
az önök időszámítása előtt élt és aki a ml államunk alapját meg
vetette, gyermekeinek neveket adott, amiknek utódaira is át 
kellett szállniák és még ma sem viselheti senki más. Az ő egyik 
flát, akitől mi származunk, Ki-nek hívták. Láthatja ön ebből, 
hogy az én nemességem valamivel régibb, mint az európaiaké. 
A mi családfánknak egyetlen hézaga sincsen. Atyámat Ki-Tai- 
Sin-nek hívják, ő első osztályú mandarin, a Tai-Sin megtisztelő 
nevét magától a császártól kapta s a sárga zászló lovagja. Ilyen 
lovag az egész nagy birodalomban csak öt van és ezzel a leg
magasabb ranggal jár az élet és halál fölötti jog. Én a császártól 
a Ti-Wang melléknevet kaptam, de kérem ezentúl is engem 
csak Tsinek szólítani. Mi gazdagok vagyunk. Nem ismerem 
ugyan Raffley vagyonát, de az összehasonlítás bizonyára a mi 
javunkra ütné ki. El kellett ezt mondanom, habár oly szerény
telenül hangzik is.

Meg kell jegyeznem, hogy a Tai-Sin négy kötelességtudást, 
vagy nagy emberszeretetet jelent. Mivel a császár adta, bizo
nyára sokatmondó megtiszteltetés volt. Ti-Wang pedig annyit 
jelent, mint a fiatalabb öreg. Kínai jelentősége szerint az öreg



szó a tudást, a tapasztalatot jelenti, Tsi tehát meglehetett elé
gedve e nagy kitüntetéssel.

Az ifjú pedig folytatta:
— Amikor Franciaországban voltam, atyám Pekingben 

megismerkedett az angol Blackstowne lorddal, aki nagyon meg
szerette. Ez egy ritka, eszes, tetterős, humánus és áldozatkész 
férfiú lehet, Raffley hasonlítható hozzá. Atyám valósággal lel
kesedett ez európai iránt. Mindkettő egyformán szereti hazáját 
és mig atyámnak az a véleménye, hogy Kina teljes joggal csat- 
lakozhatik a nyugati államokhoz, Blackstowne azt tartja, hogy 
a nyugat számára keleten még nem sejtett kincsek vannak, 
amiket azonban nem karddal kell elhódítani, hanem barátságos 
és tisztességes utón becserélni, ők elhatározták, hogy ezt a teó
riát a praxisba is átviszik és a kinai parton egy földsávot sze
reztek, amely minden tekintetben elég nagy ahhoz, hogy ezt 
á célt szolgája. Nem tudom, mit teremtettek ott, bár atyám 
nagyon sokat beszélt róla, de most csaknem két évig távol volt 
s. a legújabb dolgokról ő sincs pontosan értesülve.

. _*• Most tehát ismét ott van? — tudakoltam tőle.
— Igen.

—  És Blackstowne is?
— Ez nem. Atyámnak azt irta, hogy Angliába kellett men

nie, de nemsokára visszatér. Ez már régebben volt, úgy hogy 
ő is ütött lehet most már. Atyám úgy tekinti Blackstownet, mint 
az ő tesfvéröccsét és nekem oly sok szépet és nemeset beszélt 
róla, hogy alig várom, hogy megismerkedjem vele. Oda szeret
ném vinni Wallert is, ha ugyan Raffley a pácienst átengedi.

— Meg fogom próbálni. Természetesen azonban meg kell 
mondanom neki, hogy kicsoda ön.

— Sőt kérem is rá. Az inkognitomnak a mostani viszonyok 
között már nincs semmi értelme.

Vacsora után volt az idő. Raffley valami kérdéssel épp az 
én kabinomba jött. Rögtön elmondtam neki, amiket Tsitől hal
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lottam. A lord nagyon elcsodálkozott, azután boldogan mo
solygott

— Ki hitte volna ezt? Ez a Tsi tehát Ki-Ti-Wang, akire mi 
oly nagy reményeket épitünk.

— Hogyan hát ön már hallott Ki-Ti-Wangról? — kérdez
tem meglepetve.

— Hallottam-e? Hiszen ezt a Blackstowne én vagyok. A 
Blackstowne kastélyomról vettem fel ezt a nevet. De jöjjön ki 
a fedélzetre! Hadd beszéljek el most már mindent.

És a legnagyobb elragadtatással kezdett beszélni az ő fele
ségéről, Ynről. Elmondta nekem, hogy a leány atyja Ha-Sa-ban, 
Tibet fővárosában, ahol a dalai láma trónol, Kína kormányzója 
volt. Ott született Yn s ezért nem járt gyermekkorában kínai 
fapapucsban, amely eltorzítja a kínai nők lábát. Atyja szintén a 
Ki családból való volt. Tibetben halt meg. Yn egy pekingi gaz
dag nagybátyjához jött az anyjával. Ez nagyon megszerette a 
leánykát, sokat foglalkozott vele, megtanította imi és olvasni, 
ami a kínai nőknél nagy ritkaság. Bevezette az ő gondolatvilá
gába és nemcsak vagyonának örököséül, hanem lelkivilágának 
letéteményeséül is tekintette. így nőtt föl a leányka, megtanult 
angolul, európai könyveket olvasott s nagybátyja azt is meg
engedte neki, hogy a nyugati követségek asszonyaival társalog
jon. így ismerkedett meg ő is vele. egy angol család körében. 
Megszerették egymást. Nagybátyja azonban nem akarta meg
engedni, hogy Nyugatra vigye. Ekkor megismerkedett Ki-Tai- 
Sinnel, szoros barátságot kötöttek, megvalósították közös ter
vüket, a nagybácsi most már nem ellenkezett s övé lett a leány. 
Mikor azonban Angliába visszatért, ott a család házassága hírét 
a legnagyobb megbotránkozással fogadta. Egy Raffley lord és 
egy kínai nő! Pfuj! Nagybátyja, ki szenvedélyes fogadó volt s 
Raffley tudta, hogy mindenre kész fogadni, azt az ajánlatot tette 
neki, hogy jöjjön vele Kínába. Ha megnyeri a felesége az ő 
tetszését, akkor egyenrangúnak fogják elismerni, ha pedig nem
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fog megtetszeni neki, akkor Raffley kéítytelen minden vagyoná
ról lemondani. Ezekét a feltételeket Írásba foglalták és aláírták, 
így indultak el keleti útjukra, Raffley azonban kikötötte, hogy 
útközben nem szabad beszélni Ynről, ne hogy ezzel Ítéletét 
előzetesen befolyásolják.

Ez volt az a „nagy fogadás", amiről a kormányzó néhány
szor nekem bizalmasan említést tett és ezért volt a szép Yn sze
mében Idsértet, akitől borzadott. Minél közelebb jött Kínához, 
annál nagyobb aggodalom fogta el, hogy vereséget fog szen
vedni.

Amikor Raffley mindezt elmondta nekem, Tsihez siettünk, 
s a lord közölte vele, hogy utazásuknak közös céljuk van. Az ifjú 
kínainak épp oly nagy volt a meglepetése, mint az öröme. Most 
már minden világos lett. Raffley a kormányzóhoz lépett.

— Kedves nagybácsi, álljon ön erősen, fogodzék meg vala
miben. Olyasvalami történt, ami önt könnyen habozővá teheti.

—" Én sohasem habozom — erősítette a nagybácsi.
— De most talán mégis!
Azzal karonfogta a kínait, hozzávezette.
— Tudja ön, hogy hívják ezt a gentlemant?
— Dr. 'Isinek.
— Őh nem I Hanem Ki-Ti-Wangnek.
A kormányzó dadogva ismételte:
— Ki-Ti-Ti-Ti, Wang-Wing vagy Weng. így hívják a te 

barátod fiát.
— Persze! Nekem azonban sejtelmem sem volt erről, csak 

ebben a pillanatban tudtam meg.
— A mandarin fia a négyezerhatszáz éves nemességgel^

1 — Igen.
— Akkor fogjatok meg, mert szédülök.
Aztán a legnagyobb csodálkozás hangján mondta:
— Minden, minden másképp megy, mint ahogy gondoltam. 

Az én fogadásom, az én nagy, igen nagy fogadásom.
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Aztán karonfogta dr. Tsit és igy szólt:
— De megbosszulom magam. Ennek a dr. Tsinek, aki tulaj

donképpen Ki-Ti-Ti és igy tovább büntetésből föl kell sorolnia 
név és időrend szerint az ő négyezerhatszáz éves őseit.

És magával vonta Tsit.
— Igazi öreg gentleman, — mondta Raűley megindultam 

— Bárcsak mindenki oly becsületesen le tudná küzdeni a régi 
előitéleteket, mint ő. Meg vagyok róla győződve, hogy már a leg
közelebbi napokban az én pompás kis feleségemmel épp úgy 
karonfogva fog sétálni.

Egész nap Sanghaiban maradtunk. Sikerült két lovat sze
reznünk, hogy az én Omárommal a kínai városrészen túl fekvő 
fasorban sétalovaglást tegyünk. Este Waller Maryval együtt 
meglátogattuk a csodásán kivilágított Chang-Su-Ho kertet, ahol 
élénk érdeklődéssel néztük a fel- és aláhullámzó sokaságot, 
amely gyönyörködött a pompás, művészi világításban. Egyszerre 
csak Tsl hirtelen felugrott és egy sovány, kicsike kínaihoz 
sietett. Megfogta őt s anélkül, hogy hazai szokás szerint körül
ményesen üdvözölte volna, mindjárt beszédbe elegyedett vele. 
így hát csak közelebbi ismerőse lehetett. Azután hozzánk ki
sérte és én nagy meglepetésemre Fangot, point-de-gallei is
merősömet fedeztem fel benne, összes címeit és méltóságait 
felsorolva mutatta be nekünk s hozzátette, hogy a piros virág
fejnek ez a mandarinja előbb az ő tanítója volt s egyik leg
híresebb orvosa a kinai birodalomnak. Én európai szokás szerint 
mindkét kezemet feléje nyújtottam és úgy üdvözöltem őt. Ez
után ő is helyet foglalt s mindjárt megtudtuk tőle, hogy Tsi 
apjához akar utazni. Raöley sietett meghívni őt, hogy utazzék 
velük, amit ő örömmel fogadott. Rövid idő múlva aztán búcsút 
vett tőlünk, hogy podgyászát elhozza s mire mi megérkeztünk 
a hajó fedélzetére, ő már ott volt és vidáman újságolta, hogy 
Sejjid Omár rögtön felismerte őt és csodálatos kinai nyelven 
egész beszédet vágott ki. Másnap délelőtt felszedtük a horgonyt.
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Pompás időben teljes gőzzel indultunk tovább. A kormányzó 
nagyon  ̂ Ideges volt. Nem csoda, közeledett a döntés pillanata.

— Tudja ön, mi lesz holnap? — szólt idegesen. — Oh az 
,a Yn! Ödakivánom őt, ahol a bors terem és mégis úgy örülök, 
mint egy gyemek, ha reágondolok. Nem bolond dolog ez? Nye
rek-e ,vagy vesztek? Csak azt kellene határozottan kijelente
nem, hogy nem tetszik nekem és megnyerném a fogadást. De 
ez először is hazugság volna, mert már az arcképe is tetszik 
nekem. Másodszor, mert annak a kedves Johnnak a sorsa is 
szivemen fekszik. Harmadszor pedig, mert ez az egész fogadás 
esztelenség. Hogy is fogadhat okos ember!

Ez éppen az ő szájából olyan különösen hangzott, hogy 
kénytelen voltam mosolyogni. Ezt ő észrevette és csaknem hara
gosan mondta:

— Csak nevessen ön, nevessen! Ki mérte ezt a vágást 
Johnra és énreám? Ön, uram. Minden fogadást elvesztettünk, 
csak az önét nem. És Wallernek is meg kell fizetnie a magáét. 
Most a legnagyobb bizonytalanság között hánykódom és még 
csak egy fogadással sem könnyithetek a lelkemen. És ha lehetne, 
akkor sem tenném ,mert sohasem fogadok többé az életben. 
Hallotta ön ezt! Soha! És ennek ön az oka, fatális borzasztó, jó 
és kedves ember.

Aztán sarkon fordult és faképnél hagyott. Ez este saját
ságos és váratlan dolog történt. A beteg Waller, anélkül, hogy 
a szemét felnyitotta volna, erős és parancsoló hangon köve
telte, hogy kabinjából a fedélzetre vigyék, ő  látni akarja, amint 
a napsugár reá világit. Mary ezt közölte Tsivel, aki gondolko
dóba esett s csak akkor járult hozzá a kívánság teljesítéséhez, 
mikor Fang is beleegyezett. Erre az ágyával együtt kihozták. 
Tsi és Mary pedig mellette foglaltak helyet. Még ekkor is le 
volt zárva a szempillája. Csak hosszabb idő múlva nyitotta löl 
a szemét és az égre nézett. Nem szólt semmit. Mikor a hold föl
kelt, a beteg nyugtalan lett. Aztán ismét elcsöndesedett. Majd
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hirtelen és váratlanul olyan erőteljes hangon, hogy csaknem 
megijedtünk tőle, szavalni kezdte versemet. Azután még halkan 
suttogta: Szálljatok le, ti kik most az égben vagytok azokhoz, 
akik csak távolról ismernek, szállj le Ephrata csillaga, aki az 
igaz szeretet csillaga vagy; jelenj meg, mint azon éjszaka tör
tént és mutasd meg nekünk, mint ott az igazi keresztyént.

Szava úgy hatott rám, mintha nagy mélységből, avagy 
messze távolból egy kiáltást hallanék, mint az ótestamentum 
idejéből. Aztán folytatta:

— Hol a szeretet, amely Krisztus születésének napján sze
gény lett, aki elbizakodottság nélkül feküdt a jászolban és alá
zatos volt mindenkor. Hol a szeretet, amely csak akkor üdvö
zölt, amikor a keresztet türelmesen magára vette és a föld min
den javát eldobta magától. Hol a szeretet, amely kész volt, mint 
az áldozati bárány minden kin és szenvedés dacára hallatlan 
mártírhalált halni az emberiség örök üdvéért.

Igen komoly hangon mondta ezeket és minden szava a szi
vünkbe markolt.

— A szeretet örökkévaló. Ez fénylik az Alpesek ormán és 
lent, a porban. Miért zárjátok el előle az ember agyát. Ez lüktet 
ereiben, ha maga nem is tud róla, mert nem érti meg a szívnek 
hangját, sőt minden egoista mellében is, akiben csak egy lehelet 
is van. Higyjetek az angyalokban, akik eljöttek és szívesen le
veszik a követ a sírotokról.

Az utolsó szavakat egyre halkabban mondta, azután egé
szen elcsendesült. Később visszakivánkozott a kabinba. Bevitet
tük. ő  egy ideig aludt, aztán ismét víziói voltak és hangosan 
szavalt. Eközben a gőzös gyorsan siklott tova. Már feltűntek a 
távolban a sziget körvonalai, ahol üdvözlő lövéseket tettek. A 
mi ágyúink is feleltek reá. A Yn nagyszerűen fel volt díszítve 
zászlókkal, szőnyegekkel és virágokkal. A kikötő megtelt csóna
kokkal, amelyek mind üdvözlésünkre siettek. Mindnyájan elővet
tük távcsöveinket s a fedélzetről bámultuk a vidék panoráma-
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{át. Föltűnt nekünk egy fehérruhás asszony, aki egy ház balkon
járól hajolt ki s mihelyt megpillantott minket, kendőt lobogtatott 
felénk.

— Yn, az én kedves Ynem — kiáltott fel Raflley a parancs- 
! noki hidon. — Föl a vitorlákkal! Tóm, jelezd meg neki, hogy 
. már látjuk őt.

A zászlók magasra röpültek, Tóm elsütötte az ágyukat és 
a kikötőből dörgő hangok fogadták üdvözlésünket. Számos 
csónak siklott ide s tova, amelyekről örömmel üdvözöltek. A 
magas part fekete volt az emberektől, akik mind ragyogó arccal 
köszöntöttek. Megcsendültek a jelző harangok, harsogtak a trom
biták, a házak lobogó díszben pompáztak, amelyek mind azt az 
Örömet akarták kifejezni, amelyet a lakosság érzett Raflley 
visszatérte fölött, ő  azonban most nem .látott, nem hallott. Szeme 
a balkonra volt szegezve mindaddig, mig a jacht a kikötőbe nem 
ért. Fu, aki világlátott férfi volt, egyszerű kínai ruhában jelent 
meg a kikötőben. Amikor Raflley kiszállott, feléje sietett s föl
kiáltott:

— Végre itt vagy, te titokzatos nagy hallgató! Mennyire 
megleptél a te boldogságoddal, amelyről én semmit sem tudtam.

Aztán, mint a jó testvérek, átölelték egymást, majd engem 
is megölelt a mandarin, Mary pedig kezet csókolt neki, Sejjid 
Omámak barátságosan megrázta a kezét, Fangot pedig kinai 
módon igen szívélyesen üdvözölte s csak ezután ment a fiához. 
A kormányzó, aki nagyon elfogódottnak látszott, a háttérben 
maradt. Raflley azonban hozzávezette a mandarint és e két szó
val mutatta be neki: nagybátyám. Az öreg ur mélyen és szer
tartásosan megakart hajolni előtte, Fu azonban gyorsan átölelte, 
jobbról balról megcsókolta, aztán kissé eltolva magától enye- 
legve mondta:

— Egy igazi Raflley. Kína örül, .hogy ó-Angliát végre itt 
láthatja, mert biztos róla, hogy szeretettel jön közénk.

— Majd Rafíleyhez fordult:
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— Most pedig mindnyájan föl, gyorsan a te azaz... a mf 
Ynünkhöz. Előbb azonban, kedves barátunk, be kell vallanom 
neked, hogy a te feleséged a legtisztább és legszebb női lélek 
Kínában. A te szived sokkal többet hódított el tőlünk, mint 
amennyit a harc fegyverével hódíthattál volna. Hol a beteg, 
akiről említést tettél?.

— Arról majd én gondoskodom — válaszolt Tsi Raőley 
helyett.

Intésére gyaloghintókat hoztak a kulik. Némelyikben két 
ülés volt. Az egyikbe a kormányzó engem tuszkolt be, aztán ő 
is beült. A kulik mindjárt futni kezdtek velünk. A gentleman 
mély lélekzetet vett és fejét rázva mondta:

— Uram, én a legnagyobb zavarban vagyok. Milyen nagy
szerű ember ez a Fu. Méltóságos magatartásommal le akartam 
sújtani, de ő nem sokat teketóriázott velem. Mindjárt azt mondta, 
hogy én egy igazi RaSley vagyok s tüstént meg is csókolt. Ez 
imponált nekem. És mit mondott Ynről? Ha ő tényleg a legszebb 
és legtisztább női lelke Kínának, akkor John a legeslegboldo
gabb ember az egész föld kerekségén.

Bármily gyorsan futottak is velünk a kulik, Fu mégis gyor
sabb volt, mert mikor kiszállottunk a gyaloghintóbái, ő már 
a kapuban állt, hogy mint házigazda fogadjon. A kormányzó 
merev tartózkodásáról teljesen lemondva, a mandarint bizal
masan karonfogta és reá mutatva igy szólt:

— Mylord, én Anglia és ez a fiatalabb gentleman Német
ország, azért jöttünk önökhöz, hogy szeretetünkkel és jóságunk
kal meghódítsuk Kínát. Azért arra kérünk, hogy ha lehetséges, 
úgy szállásolj el bennünket, mint azt a „fegyvertelen béke“ 
megköveteli, amelyben mi magunk közt és veletek és minden 
emberrel élni akarunk.

A magasállásu mandarinnak finom mosoly jelent meg az 
arcán, amely még annál is rokonszenvesebbé tette, mint amilyen 
valóban volt.
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— Mily szívesen teljesítem ezt a kívánságot — mondotta 
aztán. — Ott kell laknotok az én épületszárnyamban. Ez a ház 
ez a fedél a tietek, amíg csak az enyém marad. És ahol a sze
retet a ti számotokra helyet ad, ott a hű szolgára is gondolni 
kell, aki bebizonyította azt, hogy a barátság és jóság Afrikára 
is kiterjeszti a szárnyát. Lakjék tehát veletek Sejjid Omár is, 
mert igy az egész óvilág egyesítve van. És kész az uj világgal 
is egyesülni, hogy annak oldalán ismét megifjodjék.

E szavak közben az útra mutatott, ahol éppen most tűnt 
fel Waller és Mary gyaloghintója. A kormányzóra olyan hatással 
volt ez a kijelentés, hogy a mandarint megölelte, két- 
három csókot nyomott az arcára s oly vidáman, mint soha az
előtt, igy kiáltott föl:

— E kijelentés ne csak puszta szó legyen, hanem szerző
dés is, amelyet senkinek közülünk nem szabad megszegnie sem 
most, sem a jövőben. Ez olyan szép nap, amilyet még nem értem 
meg életemben.

Ezután csakhamar szobáinkba vezettek a szolgák, ahol ter
mészetesen arra várakoztunk, hogy bemutassanak a ház úrnő
jének. Az ánglius most már egyáltalán nem gondolt rá, hogy a 
nagy fogadást megnyerje. De elfogultságától még nem szabadult 
meg teljesen. Még mindig aggódva gondolt arra, hogy miképp 
viselkedjék Ynnel szemben.

— Károly, — fordult hozzám — ha mondanom kell ueki 
valamit nem jut hirtelen eszembe, a kellő felelet, jöjjön a segit- 
•ségemre — kért engemet. — Mától fogva Németországnak ez 
lesz a kötelessége, — tette hozzá tréfásan. — Ha majd ön za
varba jön, én is segítségére sietek.

Kopogtattak. Mivel nem válaszoltunk rögtön, az ajtó kissé 
kinyílt s egy édes, végtelenül kedvesen csengő női hang kér
dezte:

— Bocsánat, itt lakik az én kormányzó nagybácsim?
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Az öreg felugrott helyéről s miközben arca ezer szint ját
szott, odasugta nekem:

— Az én nagybácsim? Az én volnék. De ennek a John 
Raüleynek nincs ám ilyen kedves hangja.

Én nem válaszoltam neki, hanem az ajtóhoz léptem és egé
szen kitártam. ’Jól sejtettem. Yn állt ott. Egyedül jött, senki sem 
kisérte. Oly gyorsan és oly váratlanul lepett meg, mint egy fehér
ruhás angyal egy kis rózsabimbóval a hajában és illatos ibolya
csokorral a keblén. Könnyedén belebbent a szobába, elsurrant 
előttem s megállt a nagybácsi előtt.

— Igen, te vagy az, kedves, édes, jó nagybácsim — kiáltott 
fel ujjongva. — Én már ismerlek téged férjem albumából; jöjj 
áldj meg engemet és légy jó hozzám. Tőle tudom, hogy te 
milyen jóságos vagy.

Féltérdre ereszkedett előtte, összekulcsolta a kezét és esdve 
nézett rá. A kormányzó arca égett, lángpiros, azután hófehér 
lett. Láttam, hogy reszket. Kerekre nyűt szeme úgy meredt az 
asszonykára, mint egy csodálatos, földöntúli jelenségre. Aztán 
fölemelte a kezét, amely remegett. Karja lassan lefelé eresz
kedett s az asszonyka fejére siklott. Szemét könny fátyolozta be.

— Uram, Isten, ezt én nem érdemeltem meg. Én oly rossz, 
oly gonosz voltam hozzá és ő ilyen nagy szeretettel jön felém. 
Az én áldásom mit sem ér, hanem te adod azt neki, Istenem! 
Oh küld le a te ezerszeres áldásodat reá.

Többet nem hallottam, mert kifutottam a szobából. Lassan 
behúztam az ajtót és eltávoztam. Ha Anglia ily őszinte és bűn
bánó módon áldja meg Kínát, úgy Németország támogatása 
fölösleges. A folyosón Raűleyvel találkoztam. Rögtön azt kér
dezte, nem láttam-e a feleségét.

— A kormányzónál van.
Raffley meghökkent, de arcán a merev vonások csakhamar 

vidám mosollyá enyhültek.
— Milyen merészség. Meg sem kérdezett engemet. De ha



az Ilyen asszony saját szive után indul, akkor bizhatunk benne. 
Sokkal jobb, ha az első találkozás nem úgy folyt le köztük, mint 
ahogy én terveztem. A nőknek olyan kifürkészhetetlen helyes 
érzékük van és az Ynemnek mindig győznie kell. Jöjjön, Ká
roly, megmutatom önnek a kertünket. Azt hiszem ő is idehozza 
a nagybácsit. Virág ő ott a virágok között s ha valakinek örö
met akar szerezni, odavezeti azt. Egyébként ez a ház ismerőse 
ugyan, de lelkének idegen. Az ő igazi otthona a mi Raüley 
kastélyunk.

— Raffley-kastély? — szóltam meglepetve miközben lefelé 
ballagtunk a lépcsőkön. — Ez tehát utánzata az ön ősi családi 
kastélyának?

— Téved ön, ez a kastély sokkal eredetibb annál, amely 
ősi hazámban van.

Most beléptünk a kertbe, amelyből kitünően gondozott park 
vezetett a hegyoldalig. Körülbelül két tengeri mértföld széles 
volt. A hegycsúcsról a tengerre láthattunk, ahol mindenféle 
alakú csónak siklott a hullámokon.

— Pompás képe ez a mi jövő terveinknek — mondta Raff- 
ley. — Majd látni fogja ön, hogy mi csak a jövőért dolgozunk. 
A múltat tiszteljük, de csaknem imádni, mint önök Görögorszá
got, vagy Rómát, azt mi már nem tesszük. Minden időnek meg
van a maga ideálja, de aki ezt a régi elmúlt időkből meríti, azt 
utálatos erőszakossággal hurcolja ide és ahelyett, hogy használ
ható lakásokat épitene, az emberi szellem romjait rakosgatja 
elénk. Mi európaiak ne beszéljünk pogányokról! Mi keresz
tyénnek mondjuk magunkat, de általában most is ott laknak és 
alszunk a régi pogány világ romjai között és szóról-szóra be kell 
magolnunk a pogány istenek és istennők életrajzait, mig ugyan
azon iskolákban a mi igazi istenünkről többnyire csak oly módon 
tanítanak bennünket, hogy csaknem inkább kételkedünk, sem
hogy megerősödnénk hitünkben.

Csodálkozva néztem rá.
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ő  ezt észrevette és kissé mosolyogva folytatta:
— Igen, én már nem vagyok a régi. Én hallgattam. Miért? 

Azt hiszem, hogy büszkeségből, de ez nem igazolt büszkeség, 
hanem ostobaság. Most már tisztán Iátok s megtanultam azt, 
miképp fejezzem ki magam szavakban és tettekben. A szava
kat mindig hallhatja ön. Kész vagyok arra, hogy elmondjam 
mindenkinek, amit gondolok és a tettek ott látszanak túl a vizen. 
Nézzen csak le ön. Ami ott fekszik, az teljesen pogány ország. 
Amikor én Fu barátommal ezt a vidéket bejártam, a kínai kul
túrának minden jótulajdonságát és árnyoldalát megismertem. 
Hazudnám, ha azt állítanám, hogy ez a kultúra hamis. Ezt a kul
túrát mi Fuval együtt csendben fejlesztettük. Most rét és mező 
váltakozik rajta, gondozott utak szelik át, mindenütt telefon és 
távirda huzalt lát ön. Ahol az ut ketté válik az egyik balra tér 
a város felé, a másik jobbra föl a Raffley-kastélyba. Ha nem 
látná ön az emberek ruházatáról, hogy Kínában van, azt hihetné, 
hogy ó-Angliában vagy Németországba került. Amott van az 
én Raffley-kastélyom, az én igazi paradicsomom védve a hideg 
szelek ellen. Mennyire örülök, hogy estére már ott leszek.

Amint megfordultunk, észrevettük, hogy a kormányzó Yn- 
nel a karján lép a kertbe.

— Látja ön? — kérdezte John. — ö  már belopta magát 
a nagybátyám szivébe. Mit mondtam én önnek, amikor észre
vettem, hogy a kormányzó a jachton karonfogta Tsit? Akkor 
így szóltam önhöz: meg vagyok győződve, hogy néhány nap 
múlva az én kedves Ynem is kart karba öltve fog sétálni a 
nagybátyámmal. S ime, jóslatom már is beteljesült. Ne zavar
juk őket.

Elváltunk egymástól, ő  lesietett a kikötőbe, én pedig visz- 
szatértem a szobámba, ahol Sejjid azzal fogadott, hogy egy 
csomó sűrűn tele Írott lapot mutatott meg nekem.

— Itt van az egész kínai nyelvtudomány — magyarázta
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nekem. — Több, mint négyszáz szót Írtam íel. Szeretném fel
olvasni neked.

— Majd máskor, most nem érek rá.
— Szeretnék neked valamit mondani, ha nem vennéd rossz 

néven.
— Csak rajta!
— Az utóbbi időben sokat gondolkoztam s rájöttem, hogy 

tulajdonképpen én nem vagyok mozlim és te nem vagy ke
resztyén.

— Hogy jöhettél erre a gondolatra?
— ügy, uram, hogy a fajok és a vallások lehetnek külön

bözők, de az emberi szivek mindenütt egyformák.
S azzal, mint aki nagyot mondott, távozott a szobából. Pár 

pillanat múlva kopogtattak ajtómon s a kormányzó lépett be.
— ön oly nyugodtan ül itt, mialatt én a lelki viharoknak 

egész sorát éltem át.
— És amellett oly kitűnő színben van. Sőt valóságos fény

özön veszi körül, mint a napot.
— Igazán? — kérdezte, miközben leült. — Valóban sok 

okom van rá, hogy ragyogjon az arcom. Föl vagyok villanyozva, 
el vagyok ragadtatva, mámoros vagyok, el vagyok varázsolva, 
meg vágyok babonázva, egyszóval. . .

— Hm — szóltam közbe.
Erre felállott, kitárta a karját, mély, nagyon mély léleg

zetet vett s igy szólt:
— Én teljesen ki vagyok cserélve. Eddig nem voltam 

semmi, csak ma lettem igazi emberré. Csak ma lettem való
ban nemessé. Eddig közönséges ember voltam. Kékvérű, egyéb 
semmi. De a valóban nemes, tökéletesen nemes gondolkodás 
csak ma ébredt föl bennem. Én elmúltam hatvan éves, de mind
össze két jelentős pillanat volt lelki életemben. Az egyik Kota 
Radzsában, amidőn a pogány pap a mi Waller Marynkat megál
dotta- A másik meg itt Ocamában, amikor Yn az áldások özö-



névéi árasztott el engem, amelyeket kívülről is éreztem, mint 
egy magnetikus készülék delejes áramát. . .  Különös, rendkívül 
különös. Valamikor egy indiai pap volt nálam, akivel sokat be
szélgettem komoly dolgokról. Ez mondta el nekem a következő
ket: Az embert az Isten Indiában, az asszonyt Perzsiában terem
tette. Akkor egy szent tó feküdt a magas hegyek között és mind
járt mellette a bűnös vizek tava. A szent tónak csak egyetlen 
egy fehér, makulátlan lótuszvirága volt. Semmiféle légy, vagy 
bogár nem mert közelébe szállani. A mocsárban azonban rop
pant sok virág volt, amelyek mindenféle színben pompáztak és 
szebbeknek látszottak, mint a maga a tiszta, minden szenny
től ment lótuszvirág. De olyan szaguk volt, mint a <’.ull’  iák és 
ez a szag, amely szerte áradt, nagy tömegben vont oda minden
féle tisztátlan állatot. Ekkor a teli hold fényében a szent tóhoz 
lebegett Ormuzd, a jóság istene, megnézte a lótuszvirágot a 
vizban és így szólt magában: Ez az a virág, amely az én egem
ből szállott alá; ezt hozom az embernek, akit ma teremtettem, 
hogy az ő szivén nyíljon és az ő tiszta lelkét fölfelé vezesse az 
örök boldogságba. Aztán intett neki. A lótusz odauszott és amint 
partra lépett, emberi alakot öltött és ott állt az első asszony. 
Alig távozott el vele az Ur, jött Ahrimán, a gonoszok feje
delme. Odament a bűnös vizek tavához és ravaszul igy szólt: 
ezek azok a virágok, amelyek az én poklomból származnak. 
Elhozom őket az embereknek, akik mától kezdve fognak szü
letni, hogy azokat lótuszvirágoknak képzeljék az Isten menny
országát. Átkozott legyen azontúl mindenki, aki azt a tiszta 
lényt szereti, alá ott megy. Intett, a virágok hozzá úsztak és 
amint a partra léptek, emberi alakot öltöttek és asszonyokká 
lettek, sokkal, szebbekké, mint az az első. Tudja ön Károly, 
hol kell keresni annak a lótuszvirágnak a lelkét?

— A mi Ynünkben?
— Igen. De miért mondta azt ön? Én fedeztem ezt fel, nem 

ön. Ma kicsi, végtelenül kicsi lettem és amellett nagy, végtele-
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nül Hagy. Az a benyomás, amelyet Yq tett rám, az elképzelhe
tetlen. Nem találok szavakat, amelyekkel ezt kitudnám fejezni.

A kormányzó elhallgatott. A balkon alatt zaj hallatszott. 
Gyaloghintót hoztak a ház elé és letették a kapu elé. Aztán 
megjelent Yn. A kormányzó villámgyorsan felugrott s igy szólt:

— Ott van ő. Már távozik. Rohanok hozzá, hogy búcsút 
vegyek tőle.

— Hová megy ő? — kérdeztem tőle.
— A Raffley-kastélyha, hogy előkészítse a ml ünnepélyes 

fogadásunkat. Szaladok hozzá, mielőtt elvinnék, hogy az ő vég
telenül szép, hófehér kezét mégegyszer megcsókolhassam. Vár
jon ön, mindjárt viszajővök.

A kormányzó lerohant, ekkor azonban a kulik már föl
emelték a gyaloghintót és futni kezdtek vele a kikötő felé. A 
kormányzó felkiáltott:

— Károly, én utólérem őt. Jöjjön utánam a kikötőbe. Ma 
este előtt úgysem kapunk fönt enni.

Ez különösnek tetszett nekem. Mi adta az ajkára ez utóbbi 
szavakat? Minden ajtón ott láttam kifüggesztve az étlapot, rajta 
felsorolva az ételeket és italokat. Csak csengetni kellett és a 
szolga mindjárt hozta volna, amit kivánunk. Olyan figyelmesség 
volt ez, amelyet azóta sehol nem találtam. Nevetve néztem utána, 
amint öreg lábaival esztelenül futott, hogy utólérje a gyaloghintót. 
Aztán utána indultam. Az ajtóban találkoztam az okamai pu- 
sang-gal (a kikötőhivatal főnöke), aki Fuval volt, hogy jelentést 
tegyen neki és rendelkezéseit kérje. Vele együtt mentem a 
kikötőbe. Három óra lehetett.

— Ha nem siet ön, — mondta a főnök — úgy kérem várjon 
néhány pillanatig. Olyan jelenetet fog látni, amely a legnagyobb 
mértékben meg fogja lepni. Most még árnyékban van a Raffley- 
kastély, de mindjárt föl fog bukkanni a láthatáron.

Miközben ezt mondta, óráját a kezében tartotta. A lánc- 
karikán egy kis ezüst kókuszdió függött, amelynek az oldalára
M ay: Mandarinok országában. ^
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arany betűkkel volt bevésve a Shen szó. Joggal sejthettem tehát, 
hogy Pu-Sang tagja annak a nagy testvéri szövetségnek, ame
lyet Fu alapított és bevallom, hogy e sejtésem elég volt arra, 
hogy tüstént rokonszenvet érezzék iránta.

A Irinái hirtelen felkiáltott és a kastélyra mutatott. Oda- 
iHántoltam és nyugatra és északnyugatra az előttünk elterülő 

i jegyen egy kereszt lángolt föl, amely csupa nagy gyémántból 
állónak látszott s ha a távolságot tekintem, igen nagy át
mérőjű volt.

— Kereszt? — mondtam csodálkozva. — A keresztyén- 
világ jelképe. Ilyent még soha életemben nem láttam.

— És ez itt mindennap látható és nemcsak ez égi jel, ha
nem maga a kereszfyénség is — mondta Pu-Sang. — Ez a ke
reszt magától támadt és igy jött be az országba az igazi ke- 
resztyénség is. Senki sem dicsekedhetik azzal, hogy ezt ide
hozta volna, mert ez magától jött a mi Shenünkkel. Az Isten 
nem engedi, hogy a halandóknak lekötelezettje legyen. Ezt már 
meg kellene egyszer érteni.

Ezután szünet állt be, melyet arra használtam fel, hogy a 
sajátságos látványban gyönyörködjem. Pu-Sang most halkan, 
csaknem áhitatos hangon folytatta:

— Nem tudom, hogy önök, európaiak is, úgy gondolkoz
nak-e, mint mi, hogy a külső jelenségeket a belsők segítségével 
lehet megmagyarázni. Ahol a lélek üres, minden csak külső 
jelenség marad, ahol azonban a hit az ember belsejében él és 
így hatalmassá lesz a népen, kifelé is utat tör magának s e 
lángoló kereszttel hirdeti az ő jelenlétét az országban.

— És az ott valóban a Raöley-kastély?
— Igen, amelynek szellemét sir John hozta ide, hogy itt 

ragyogó márványba öltöztesse. A keresztalaku szárnyépüMek 
tisztán humánus célokat szolgálnak. Ezáltal támadt a kereszt, 
mert ahol a család a segélyre szoruló testvéreket felveszi, ott 
nyitva áll a mennyország kapuja, amelyet a mi bölcseink hir-
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dettek, amíg végre eljött Krisztus, hogy a szavakat ténnyé vál
toztassa. Az építkezés még nem teljes, mert Raőley sokáig volt 
távol. Az iskola most Sen-Fuban van. Ezt később szintén a kas
télyba helyezik át. Az iskola igazgatója Heartman, a kedves 
öreg lelkész, aki azelőtt a Raffley-kastély káplánja volt. Egy 
fiatalabb lelkész kedvéért nyugalomba küldték. Mikor John ezt 
megtudta, nem szólt rokonainak semmit, hanem idehozta őt, 
de nem mint misszionáriust, hanem mint a Shenünk iskoláinak 
az jpftgatóját.
. — Az a város ott Shen-Fu, ahol a Raffley-kastély tói az ut

balra kanayarodik? — tudakoltam tőle. 
i • — Igen, — bólintott ő. — Ez a név annyit jelent, mint Shen
fővárosa. A mi nagy mandarinunk és sir John ezt a vidéket, 
amelyen lakunk, Kit-Tsingnek nevezte, a nép azonban inkább 
Shen Kuónak, vagyis Shen országának mondja. A mi testvéri 
szövetségünk annyi országra terjed ki, hogy hétszáz millió em
ber lakik bennük és arra törekszünk, hogy minél tovább terjed
jen, esetleg a nyugati országokra is. De nézze ön, felhők támad
nak az égen s a Railey-kastély nem látható többé. Folytassuk 
tehát utunkat a kikötőbe.

Útközben elmondta, hogy holnapután nagy ünnep lesz az 
országnak. A Shen Tasi, vagyis Űrnapja, amelyre már most 
készülődnek. Ezeren és ezeren zarándokolnak ekkor a Shen 
fővárosába.

Eközben a kikötőhöz értünk, ahol a jacht fedélzetén a kor
mányzóval találkoztunk.

— Nézze csak, mit kaptam én — mondta a kormányzó.
És egy aranybafoglalt kókuszdiót mutatott nekem. Egyik

oldalán ez a felirás volt: Shen, alatta Yn neve, a másik oldalán 
a már említett három jelszó: Sin, Ti, Ho.

—• Kitől kapta ezt, kormányzó ur? — kérdeztem tőle.
— Ez Yntől való, de John adta nekem. Velük akartam 

menni, de nem engedtek. Izgatottságomban mindent össze
7*
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vissza hadartam s erősen hangsúlyoztam, mily nagy szeren
cséje az unokaöcsémnek, hogy Yn a felesége, mert én mindjárt 
nőül vettem volna, anélkül, hogy előbb valami ostoba rokono
mat megkérdeztem volna. Persze mindketten jóízűen nevettek 
rajtam, én pedig mind a kettőjüket megöleltem, a szivemre 
vontam és megesküdtem nekik, hogy még ma irok haza, ' agy 
Yn az én unokahugom, fogadásomat tehát elvesztettem és oha 
többé nem fogadok. Ért ön engem, Károly? Soha többé! Ezt 
önként mondom, ön nem kényszeritett engem rá.

— Nemes elhatározás.
— John is örült ennek. — Aztán kijelentette, hogy nagyon 

boldog, mert minden úgy történt, amint ő remélte. Nekem is 
nagy örömet akar tehát szerezni s azért a nemességért, amelyet 
iránta tanúsítottam, diplomával ajándékoz meg engemet. Aztán 
kihúzta ezt a melltűt, vagy mit, Yn vállkendő jóbői és a mel
lemre tűzte. Aztán oly gyorsan eltűnt onnan Ynnel, hogy nem 
is volt időm megkérdezni, hogy micsoda jelentősége vau ennek 
a furcsa diplomának, ön  sem tudja, Károly?

A pu-sang, aki eddig diszkréten hátul állott, most előlépett 
és mélyen meghajolt a kormányzó előtt.

— ön, uram, ezzel a jelvénnyel a mi nagy Shenünk szol
gája, még pedig nem közönséges, hanem egyik legmagasabb- 
rangu szolgája lett. Ez a jelvény önt sok mindenre jogosítja.

— De az én unokaöcsém, John ur, hogyan merészelte el
venni Yntől ezt a jelvényt és átadni nekem?

— Joga volt hozzá, mert ő egyik legfőbb tábornoka a mi 
nagy testvéri szövetségünknek.

— Akkor igazán nagy, végtelen nagy örömet szerzett nekem 
vele.

— Johnon kívül egyiknek sincs olyan magas rangja, még 
Heartman lelkésznek, ami kedves professzorunknak sem, — 
jegyezte meg a kínai.

— Heartman lelkész? — kérdezte a kormányzó. — Nekünk
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volt egy ilyen nevű káplánunk a RaŐley kastélyban, ö  éppen 
úgy beszélt az arisztokratákkal, mint a közönséges Péppel. Ez 
nekünk persze nem tetszett, mire ő kivándorolt, de hogy hová, 
azt nem tudom.

— ő  most a mi iskoláink igazgatója s mély hálával vagyunk 
eltelve iránta. John ur, akit ő egykor a keresztvízre tartott,

• hazájából hozta ide, hogy összeadja őt Ynnel. . .
A nagybácsi e szavakra felugrott.
— összeadva John és Yn egy keresztyén lelkész által? Az 

előirt rendes templomi szertartások szerint?
7 ,hí A kinai erre néhány lépést tett hátra, arca csodálkozást 
1 árult eí és igy szólt:
■f ‘ . — Miért e sok kérdés, uram, hiszen mi is keresztyének 
•tegyünk.

S ', “  De mondja csak barátom, úgy hallom, az uj Raffley-
, kastély egészen hasonló a régihez, az eredetihez. Ha csakugyan 

Tápy van> miképp lehetséges az, hogy kereszt alakjában ragyog? 
, f í  — Mert a kastély mögött fekszik a paradicsom, efölött a 
^pompás műterem, ismét fölötte a kápolna az orgonával. Mindez 

fehér márványból épült és ha a nap rátüz a márványlapokra, 
íéajyleni kezdenek s távolról keresztnek látszanak, amit min
denki megcsodál.
% > — Ez rendkívüli, ön  azonban műteremről is beszél. Mű
vész Is van benne? Festő-e vagy szobrász?

— Nem művész, hanem művésznő, még pedig a mi Ynünk. 
ö  faragta a márványfejet, amely a jacht orrát díszíti, ő festette 
«zt a képet, amely a jacht kajütjóben látható.

— De az építkezést, azt csak európai ember vezette?
— Bocsánat, uram, ezt is kinai végezte, aki Leedsben és 

Londonban, továbbá a berlini technikai főiskolán tanult, Ná-
; polyban véletlenül találkozott sir Johnnal, aki azután magával 
vitte Angliába, hogy ott lerajzolja a Raöley-kastélyt és itt ugyan- 

, olyant építsen.
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— És ki volt az az ügyes ember?
— Az én fiam.
A kormányzó megbökte a bordámat.
— Egészen megfoghatatlan ország és megfoghatatlan nép, 

— szólt elragadtatással.
A pu-sang most megkérdezte tőlünk, hogy van kedvünk és 

időnlí, hogy megjelenjünk egy érdekes tárgyaláson.
— Miről van szó? — kérdeztük tőle.
— Néhány órával az önök megérkezése előtt egy hajó futott 

he a kikötőbe, amelynek a parancsnoka vakmerő nyíltsággal 
ópiumkereskedőnek jelentette be magát. Én értesítettem őt, 
hogy az ópium eladása itt nincs megengedve, mire azt felelte, 
hogy ő ugyan bejelentette magát, de engedélyre nincs szüksége. 
Ő itt addig fog tartózkodni és addig árulja az ópiumot, ameddig 
neki tetszik. Aki ennek a méregnek végzetes hatását és a mi 
kinai viszonyainkat ismeri, azt tudja, hogyan merészelt ez az 
ember ilyen hangon beszélni. De az is érthető, hogy nekem 
eszem ágában sincs gyöngeséget tanúsítani. Én azt teszem, amit 
a mi Shenünk parancsol. Rögtön megadtam a kellő utasításokat 
és siettem a nagy mandarinhoz, hogy bejelentsem neki az esetet, 
ő  intézkedéseimmel teljesen egyetértett. Amint tőle távoztam, 
önökkel találkoztam. Az ópium elárusitását betiltottam, mire 
a kereskedő irodámba jött, hogy panaszt tegyen és elégtételt 
követeljen. Ha önök ezt az esetet érdemesnek tartják, hogy 
meghallgassák, úgy jöjjenek velem.

— A dolog nagyon is érdekel bennünket. Az eset nagyon 
emlékeztet minket arra a hírhedt ópiumháborura, amelynek 
Eliot kapitány és Kuang tengernagy voltak a hősei. Ez előbbi
nek huszonkilenc gályáján harminc láda ópiuma volt, amiket a 
tengernagy a vízbe dobatott, habár annak négy millió font ster
ling értéke volt.

— Ilyen nagy mennyiségről itten nincs sző, — mosolygott
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pu-sang — de ha én akkor Tau Kuang császár lettem volna, 
akkor is épp úgy cselekedtem volna, mint most.

Mi tehát elhagytuk a jachtot, amely a benszűlöttek kikötő
jében horgonyzott, mig a kereskedő hajója az idegenek helyén 
vetett horgonyt s nekünk el kellett menni előtte, hogy a hiva
talnok irodájába juthassunk. Ez egy kis parti gőzös volt, nem 
nagyon mély járatú, hogy mindenütt kiköthessem. Árbőca és 
vitorlája is volt és oldalain ez a felírás: „Ta-Shen-Tsi-Yang- 
Shen“ , amely magyarul ennyit tesz: „őexcellenciája, az euró- 
pai“ . Ilyen és hasonló felírása hajókat gyakran lehetett látni a 
keleti kikötőben.

A hajó egész a part mellett feküdt és futó deszkával volt 
vele összekötve. E deszkán két ember állott, öltözetük semmi
ben sem különbözött a többiekétől, de fehér pálca volt a ke
zükben, a hegyén kókuszdió. Szemben a hajóval sátor volt ütve, 
előtte nagy mennyiségű ópium mindenféle formában és e mé
regnek az evéshez és szíváshoz szükséges eszközeivel. A földön 
egy tucat napégetett arcú, állig felfegyvörzett ember guggolt s 
őrizte a sátort, előttük azonban két ember állott épp olyan 
pálmabottal, mint ott a futódeszkán. Miközben tovább mentünk 
a kormányzó megkérdezte a hivatalnoktól.

— Ez ugyebár a méregkeverő hajó, a maga árubódéjával ? 
Sejtem, hogy ön mind a kettőt őrizteti. Talán rendőrök ezek a 
pálcás emberek?

— Igen — válaszolta a hivatalnok.
— Persze titokban revolverrel is fel vannak fegyverezve.
— Dehogy vannak!
— Nincsenek? De hiszen a rendőrök fegyverüknek is kell 

lenniök, hogy tekintélyük lehessen.
— Ez nálunk nem szükséges. Mi becsüljük és tiszteljük 

őket, anélkül, hogy életünket kellene fenyegetniük. Tulajdon 
képpen nálunk nincs is rendőr. Azoknál, akik Shen nagy test
véri szövetségéhez tartoznak, kényszereszközre nincs semmi
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szükség. Mindegyik szereti és becsüli a másikat, úgy, hogy nem 
akad ember, aki másik embertársával szemben védelemre szo
rulna. Csak ha idegen emberről van szó, mint például itt, kerül
het sor ilyen szigorú intézkedésre, amely voltaképpen minden 
civilizált nemzetnek szégyenére válik. Erre azonban nem kell 
nekünk külön megfizetett, külön iskolázott és lelfegyverzett 
rendőrség, erre jó minden ember, akit a helyszínén találunk. 
Ha a kezébe nyomjuk a fehér pálcát, ezzel ő törvényes hata
lommá válik.

— Hm, igazán érdekes, de hogy van az, hogy itt semmi 
sokadalom, semmi csoportosulás nincs? Ha láluuk ilyesmi for
dulna elő, az egész part tele lenne kiváncsi emberekkel s alig 
lehetne utat tömi közöttük. Itt pedig senki sem érdeklídik az 
eset iránt.

— ön  téved, uram, itt mindenki tudja, hogy miről van sző, 
de tán csak nem tisztességes dolog egy gazfickó iránt részvétet 
érezni. Ha bűnös, az ember szégyenli azt is, hogy figyelmére 
méltatta, ha pedig ártatlan, akkor bánkódik azon, hogy tolakodó 
pillantásával még jobban keserítette. Nem érzi ön, uram, hogy 
ez a felfogás a leghelyesebb?

— A manóba, dehogy is nem érzem. Ha ez igy folytatódik, 
még magam is szőröstől bőröstől kínaivá leszek.

Most az irodához értünk, amelynek a felirata ez volt: Kunt 
Tau, magyarul: Igazságosság. Amikor beléptünk, az első szobá
ban láttuk a kereskedőt, aki egyetlen mozdulattal sem üdvö
zölt bennünket. A szomszédos nagy szobába mentünk, ahol több 
imok körmölt és csak ezután jutottunk a főnök hivatali szobá
jába, amely egy verendára nyílt, amelynek az ajtaja most nyitva 
volt. A főnök az egyik írnokkal most behivatta a kereskedőt. 
Kínai ruha volt rajta, de valószínűleg keverék faj volt Hátsó 
Indiából. Napégetett és vad szenvedélytől keresztül kasul baráz
dált arca valóságos torzfigura volt, amilyet semmiféle Írói fan
tázia nem tud kitalálni, mert ilyenek csak a valóságban vannak.
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Az egész hajórakomány az övé volt. Utazásának célja az ópium
eladás volt, amelyet a kokinkinai parttól kezdve föl egészen a 
koreai kikötőkig űzött. Előadta, hogy eddig senki sem merte 
őt iparűzésében megakadályozni és elvárja, hogy a hallatlan 
sérelemért tőle bocsánatot kémek és azután azt teheti, ami neki 
tetszik. A pu-tsang nyugodtan végighallgatta és röviden ezt 
válaszolta:

— Én kijelentettem, hogy az őpiumkereskedés itt tilos. 
Mégis ki merték rakni eladásra ezt a gyilkos mérget Megparan
csolom tehát, hogy a gőzSs egy órán belül hagyja el a kikötőt 
és még ma távozzék el a mi vizeinkről. Ha a jelzett idő után is 
itt találjuk, rakományával együtt elkobozzuk és a nyílt tengeren 
elégetjük.

Erre az ópiumkereskedő dühösen ugrott fel.
— Meg mernétek tenni? Ezt nagyon drágán fizetnétek meg. 

De milyen drágán I Én ismerem a törvényeiteket.
— Én is a miénket.
— Én jól tudom, mit akartok. Ti azt mondjátok, hogy ez 

hely a tiétek, de a ü keresztyénné lett mandarinotok még min
dig kínai. Én tehát itt kínai földön vagyok és az én papírjaim 
megvédenék a tervezett elkobzástól.

— Szegény ördög, akiben te bízol, éppen az fog tönkretenni 
téged, ő  itt élet-halál ura.

— Az európaiak felett is? — hangzott a gúnyos kérdés. — 
Talán angol hajókat is elkoboztok? Én ugyanis útközben hajó
mat és egész rakományomat eladtam egy angolnak, hozzá még 
égy tisztnek! Itt van a szerződés és itt a vevő is. Elhozzam talán?

Azzal a köpenyege ujjából kivette az írásokat, szétteregette 
és átadta a hivatalnoknak. Ez átolvasta, összehajtogatta, egy 
polcra tette és igy szólt:

— Ezt a szerződést megmutatom a vevőnek, jöhet, de 
^azonnal!

A kereskedő eltávozott s pár perc múlva visszatért egy
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másik emberrel, akivel Sejjid Omár a hegyről lejövet találko
zott. Megismertem őt sajátságos formájú kalapjáról, amely na
gyon feltűnt nekem és arról is, hogy nem viselt copfot.

— Már jönnek — mondta a pu-sang. — De társa semmi
esetre sem tiszt, hanem egy naplopó, a szerződés szélhámosság, 
az állítólagos tiszt egy stromann, aki pénzzel fizettette meg 
magát.

Amint beléptek, meglepetésemben csaknem fölkiáltottam, 
mert az állítólagos tiszt Dilke, a furcsa gentleman volt, akinek 
az én Omárom az életét mentette meg. Kétségtelen, hogy Pe- 
nangban az utóbb a tábornok még jól összeteremthette, talán 
el is kergette s ki tudja, mily uton-módon került össze a méreg
keverővei. ö  észrevett engem, biztosan felismert, mert Omártól 
tudta, hogy itt vagyok. De elnézett fölöttem, mintha teljesen is
meretlen és közömbös személyiség volnék előtte. Büszkén lépett 
a hivatalnok elé.

— Idekérettek engem, Dilke hadnagy vagyok.
— Kéretni? — mondta a hivatalnok. — Eszembe sem 

jutott. Iderendeltem önt és ha ön nem jött volna, idehozattam 
volna- És az ilyesmit nem nevezik kérésnek, hanem letartóz
tatásnak.

— Ezer ördög, én tiszt vagyok, értette?
— Hogy ön tiszt, azt be kell bizonyítania.
— Ott a szerződés.
— Az nem bizonyít semmit.
— Azért mert az a kapitányé? Itt az enyém, olvassa el. 

Benne van a nevem, foglalkozásom és rangom.
Aztán a kabátja ujjából előhúzta a szerződést és átadta 

neki. A hivatalnok elolvasta, miközben az előtte álló személyt 
vizsgálta, aztán igy felelt:

— Ez sem bizonyíték. Ha ön valóban tiszt volna, akkor 
sem imponálna nekünk, mert ön már elmúlt harminc éves és 
aki ebben a korban csak egy csillagig viszi, annak szerénynek,
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nagyon szerénynek kell lennie, különben kinevetik. És ez a 
szerződés egyáltalán nem igazolvány. Sem az ön személyre, 
sem az ön katonai rangjára nézve. Aki ezt a szerződést készí
tette, az előtt ön kiadhatta magát Dilke hadnagynak, nekem 
azonban ez nem elég. Fölszőlitom önt, hogy igazolja magát, ön 
erőszakosan járt el, fölfegyverzett emberekkel tábort üttetett, 
hogy az itt tilos ópium árusítást kikényszeritse. Tudja, hogy 
mit tesz ez?

— Nekem semmiféle igazolásra nincs szükségem, — állí
totta Dilke, de már sokkal bizonytalanabb hangon. — Mindenki 
láthatja, hogy angol vagyok, nem pedig kínai, önnek tehát 
semmi mondanivalója sincs.

— Én itt sir John Raffleyt, e birtok tulajdonosát helyetet- 
tesitem. E pillanatban tehát angol vagyok. Én már sóik időt is 
vesztegettem önre. Utóljára mondom, igazolja magát!

Ekkor az állítólagos tiszt lassan és kedvetlenül felém for
dult és rám mutatva mondta:

— Ott ül az én igazolásom. Ez az ember jól ismer engem. 
Ö tudja, hogy én először angol, másodszor hadnagy, harmadszor 
Dilke vagyok.

— Hogyan, ön ismeri őt? — fordult felém a hivatalnok. — 
Akarja ön igazolni?

— Azt nem tehetem. Én láttam őt egy pár helyen, ahol 
Dilke hadnagynak mondta magát, de hogy az-e valóban, az soha
sem bizonyult be.

— Hogyan viselkedett?
— Én nem vagyok az ő bírája-
— Ez elég. Nekem tehát itt kell őt tartanom, mig sikerül 

hiteles papírokat előmutatnia.
— Akkor hát letartóztatnak? — pattant fel Dilke.
— Igen.
— A mennykő! —És fogcsikorgatva tette hozzá: — És ezt
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azt átkozott sárga bandát kell nekem boldogítani. De most már 
én is más húrokat pengetek.

Aztán irattáskát vett elő, kinyitotta, egy láthatóan sokszor 
használt iratot vett ki belőle, oda odbta a pu-sangnak, mérges 
hangon szólt rá:

— Itt van, amit ön akar, de csak gyorsan vissza, hogy tá
vozzam ebből a bódéból.

A kinai átolvasta, aztán lassan, megfontoltan mondta:
— Útlevél az ausztráliai Melbourneből. Kiállítva Waller 

Róbert, máskép Dilke nevére az amerikai Egyesült-Államokból, 
aki hadnagy az ausztráliai Viktória-gyarmat önkéntes őrsere
gében . . .

Erre mosolyogva nézett rám és folytatta:
— ön  nem akar felvilágosítást adni az ő viselkedéséről, de 

amit itt látok, az oly világos, hogy többet nem is kivánok: szü
letett amerikai két különböző névvel, aztán ausztráliai, úgy
nevezett tiszt az önként szolgáló emberek között, hirtelen föl
bukkant nálunk, kiadva magát a britt hadsereg hadnagyénak, 
amellett megfizetett bűntársa egy Birh-Dinhből való anamita 
méregkeverőnek. Ez a rongy és mind a két szerződés itt marad, 
mig „őexcellenciáját az európait" alaposan át nem vizsgáljuk. 
Ezt azonnal megteszem.

— Az én hajómat átvizsgálni? Kikérem magamnak! — 
csattant fel a kapitány és szikrázott a szeme.

Dilke pedig gyorsan felém fordult és ezt súgta:
— Ezt a szégyent ön megakadályozhatja- Én megtudtam, 

hogy kik vannak itt önnel. Én Waller misszionárius unokaöccse 
vagyok, az ön imádottjának, az ő Mary leányának unokatest
vére. Megértett ön?

— Bánom is én — válaszoltam. — Hol hagyta ön szolgámat, 
Omárt?

— Ezt az arab fickót? Mi történt vele? — kérdezte cso
dálkozva.



— ön a hegyen találkozott és beszélt is vele.
— Arról nem tudok semmit. Eszembe sem jutott beszélni

vele.
— Ne tagadja, hol hagyta szolgámat? Én ismerem őt, már 

régen jelentkezett volna, ön  maga árulta el, hogy beszélt vele. 
Mert azt, hogy kik vannak itt velem, csak tőle tudhatta meg.

— Mily ravasz, — gúnyolódott Dilke. — Hogy másokat 
rossz fickónak tartsunk, ahhoz magunknak is rossz fickóknak 
kell lennünk? Hajlandó ön Waller és leánya kedvéért a hajó 
átkutatását megakadályozni?

— Nem, — válaszoltam neki.
— Akkor vigye el önt az ördög és vigyázzon ön, holnap

után este leszámolok önnel. Előre gyorsan! Kifelé 1
Karon kapta a „kapitányát" és a nyitvahagyott verenda- 

ajtón kisietett. Én kérdően néztem fu-sangra, Ö azonban ne
vetve mondta:

— Hagyjuk futni őket. Menjünk csak lassan „őexeelenciája, 
az európai" felé, amely igen valószinüen nemcsak mérget akart 
ránk kényszeríteni. A gőzösön ki engedték aludni a tüzet és 
igy nem menekülhet el.

A kikötőbe érve még ott állott a négy rendőr. Kettő a sátor 
előtt, kettő pedig a hidon. Nekik csali az volt az utasításuk, hogy 
ne merjenek ópiumot árulni. A többivel ők nem törődtek. Ezért 
nem akadályozták meg, hogy csónakot bocsássanak a vizre, még 
pedig a felfegyverzett emberek, akik eddig a sátort őrizték. 
Nagy gyorsasággal tették ezt, épp, amikor mi odaérkeztünk. 
Dilke és az ő kapitánya már a csónakban ültek. Amint az em
berek vízbe ugrottak és ellökték magukat a hajótól, Dilke ökölbe
szorított kézzel kiáltotta felénk:

— Egyelőre elmegyünk, de holnapután visszajövünk, ékkor 
majd kilencvenkilenc évre kötünk szerződést veletek. És ha 
hozzányúltok valamihez, ami a miénk, majd megismertek min
ket, a civilizátorokat!
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Azután evezni kezdtek és a csónak gyorsan siklott a vizen, 
de nem a tenger, hanem a szárazföld felé.

— Örült ez az ember? — kérdezte pu-sang. — Annak le
hetne tartani, ha nem bizonyos példa szerint járna el, amelyet 
mindnyájan ismerünk.

A fedélzetre mentünk, ahonnan a távolodó csónakot még 
jobban láthattuk, mint a partról. Megszámoltunk a benne ülő
ket. Tizennyolcán voltak, tehát valamennyien, akik „őxcellen- 
ciája az európai" hajóhoz tartoztak. Egyelőre tehát az egész sze
mélyzet biztonságban volt. Mi csak egyetlen egy embert talál
tunk a hajón és ez nem hozzájuk tartozott. A hajó minden részét 
átkutattuk. Nagy mennyiségű ópiumot, de még egyebet is talál
tunk benne. Csodálatos tömegét az európai származású katonai 
fegyvereknek, nagy mennyiségű lőszert és sok más egyebet, 
ami egy fölkeléshez, vagy lázadáshoz szükséges. A hajót tehát 
valahol valaki azért bérelte, hogy a mi vidékünkön valami pucs- 
nak támaszpontul és lőszerraktárul szolgáljon.

— Én sejtettem ezt és ön is hallhatta, amikor Dilkóvel 
beszéltem, — mondta a pu-sang. — Egy idő óta különös és 
gyanús előjeleket látunk és az olyan emberekben, mint „őexcel- 
ciája az európai" nem szabad biznunk.

— Nézzünk csak le a hajófenékre, — kértem őt. — Külö
nösnek találom, hogy eddig még semmiféle lyukra nem akad
tam, amely hozzávezetne.

Én ugyanis különös gondolatra jöttem, amely voltaképpen 
nevetségesnek látszott és mégsem hagyott nyugodni. Közelebbi 
vizsgálatnál kiderült, hogy a lépcsőket, amelyek a hajófenékre 
vezettek, nagy ládákkal födték el. Odahívtuk a rendőröket s 
félrevitettük velük a ládákat. És ki bujt elő a sötét, fojtó leve
gővel telt kamarából, az én Omárom! És én ezt előre sejtettem. 
Amint én őt ismertem, Dilkétől rögtön hozzám sietett volna, 
hogy bejelentse, hogy kivel találkozott. És ha a hegytetőn nem 
talál, az egész kikötőt átkutatta volna, hogy rámakadjon. Mivel

no
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pedig ez nem történt, tüstént sejtettem, hogy ebben erőszakos 
módon megakadályozták, habár Dilke tagadta, hogy látta volna 
őt. A penangi eset miatt igy akart bosszút állni rajta.

Amikor Omár teli tüdővel szívta magába a friss levegőt, 
mosolyogva kérdeztem tőle:

— Omár, aggódtál sorsodért?
— Nem, egy cseppet sem. Én ismerlek téged, sihdi, akit 

te szeretsz, az mindig eszedbe van. Én tehát tudtam, hogy te 
értem fogsz jönni. Most hamar elbeszélem neked, hogy kerül
tem ide, aztán rohanok Fűhöz és bejelentem neki, hogy itt láza
dást akarnak szítani. Éjjel be akarnak tömi hozzá, hogy elra
bolják a sok milliót, amelyek valami Shen nevű asszony tulaj
danában vannak.

— Előbb jöjj fel a fedélzetre, aztán beszélhetsz.
Ide érve, leültünk.
— Mikor a városba értünk, mindent meg akartam itt nézni, 

hogyha te valami felől kérdezel, felvilágosítást tudjak adni 
neked. Útközben találkoztam egy kínaival, aki megijedt, mikor 
meglátott. Rögtön észrevettem, hogy a ruha tévedésbe ejtett, 
nem kínai volt az, hanem az angol Dilke, akinek a révén jó 
ismeretséget kötöttem azzal az angol tábornokkal és egész csa
ládjával. El akart sietni, de meggondolta magát. Valami az 
eszébe juthatott. Udvariasan üdvözölt és azért én sem voltam 
goromba hozzá. Megkérdezte tőlem, hogy hová megyek. Meg
mondtam neki őszintén és ő hozzám csatlakozott, mert még ő 
sem ismerte a várost. Jóbarátokká lettünk, de eszembe sem 
jutott, hogy bizzak benne és mindent elhigyjek neki, amit mond. 
Együtt mentünk mindenhová és ő folyton beszélt. Legszíveseb
ben egy Shen nevű nőről beszélt velem, aki roppant gazdag. 
Sok sok milliója van, amely vagy három különböző helyen, 
vagy csak egy helyen van elrejtve. Az egyik hely Funál van, 
ahol mi lakunk. A ház földszintjén vannak az írnokok szobái, 
akik mindig ennek a Shennek imák és leveleket kapnak tőle,
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mert ez a Fu főnöke ennek az asszonynak, vagy leánynak. Ha 
néhány levelet olvashatna ettől, mindjárt megtudná, hol vannak 
a milliók. A második hely egy Shen Fu nevű város és nincs 
messze innen. És képzeld, sihdi, ennek a városnak az angol 
John Raffley a polgármestere és irodája van ott. Ott ül egy öreg, 
fehérhaju lelkésszel, Heartmannel számolja az aranyakat és 
roppant vastag könyvbe vezeti be a milliókat. A harmadik hely 
a Raffley-kastély, ahol egy másik asszony, akit éppen úgy hív
nak, mint a mi jachtunkat, egy régi és egy uj paradicsomban 
ül s alatta egy pincehelyiség van, ahova a milliók be vannak 
zárva. Hogy a három hely közül hol vannak valóban a milliók, 
azt könnyen meg lehet tudni, ha ott fent Funak a lakásán a 
földszinti helyiségekben valaki átnézi a könyveket és a levele
ket. És ha én egy éjjel nem alszom, hanem ügyelni fogok, el fog 
jönni Düke nehány emberével. Én nekik belülről szépen csen
desen kinyitom az ajtót, titokban beosonunk a szobákba s addig 
olvasunk és kutatunk ott, mig -'égre ráakadunk arra, amit ke
resünk. E szívességemért én aztán egy milliót kapok 1

— Omárl — kiáltottam fel nevetve — butának tart téged 
az a fickó?

— Előbb az arcába akartam köpni, de akkor Igazán buta 
lettem volna. Azért roppant jámbor képet vágtam s mindjobban 
beférkőztem barátságába és bizalmába, mig végre azt is el
mondta, hogy ötszáz lázadó vár az ő parancsára. Megmondta 
a helyet is, ahol azok rejtőznek. Egy Ki nevű pogánytemplom 
ez túl az ország határain. Ott gyűlnek össze ma és holnap. 
Aztán átkelnek a határon s holnapután, amikor a Shen szüle
tése napja van, ezt a napot együtt ünnepük a benszülöttekkel. 
Úgy tesznek, mintha ők is szeretnék ezt a Shent. Apró csopor
tokra oszlanak, meghallgatják az ünnepi szónokokat és vele 
együtt ujjonganak, de aztán ők is beszélni fognak. Először titok
ban, azután nyilvánosan. Hogy mit akarnak mondani, azt nem 
sikerült megtudnom, de nagy hatásra számítanak, mely után



113

kitör a forradalom. A fegyvereket, amelyek a gőzösön vannak, 
szétosztják és az uj országot megalapítják. Mindenki annyi 
ópiumot kap, amennyi kell neki, hogy Allah hét mennyországát 
láthassa. Ezzel bolonditják az ostoba kínaiakat, akiknek a mil
liókról csak határozatlan sejtéseik vannak. Mi okosak azonban 
titokban odamegyünk, ahol a nagy kincs van s mindenki magá
val viszi azt a részt, amelyet megígértek neki.

— Kik azok a többiek?
— Ne engem kérdezz, hanem őt. Nekem nem mondta meg, 

de én nem is kérdeztem tőle, mert akkor nemcsak ostobának, 
hanem esztelennek is tartott volna. Hogy azokból mi igaz és 
mi a csalás, amiket nekem összevissza hadart, azt nem az én 
dolgom megítélni. De ez már az én kötelességem volt, hogy 
amennyit csak lehetett, kivegyek belőle és én ezt meg is tettem. 
Meg vagy velem elégedve?

— Nagyon, kedves Omár, nagyon. De szükség volt arra, 
hogy bezárasd magad?

— Nem — válaszolta Omár és nevetve fűzte hozzá: — Biz
tosinak téged, hogy eszembe sem jutott, hogy Dilkét erre fel
hatalmazzam. De utoljára a hajófenéken voltam vele. Itt meg- 
kérdezte, velük tartok-e? Ekkor követtem el azt a hibát, ame
lyet szememre lobbantottak, mert ahelyett, hogy vártam volna, 
amig fent vagyunk, a többi emberek között, annyira elfutott a 
méreg, s olyan elővigyázatlanná tett, hogy nyiltan a szemébe 
vágtam, hogy ő nagyon téved, mert ő gazember, én pedig gentle
man vagyok, ő  erre az esetre is el volt készülve. Emberei a 
folyosón, az ajtó mögött állottak. Amint kiértünk, valamennyien 
rámrohantak, úgy, hogy mozdulni sem tudtam, nemhogy védel
mezhettem volna magamat. Kezemet, lábamat összekötözték és 
ledobtak a homokba. Itt feküdtem a legnagyobb sötétségben és 
majdnem megfulladtam. Nagy erőfeszítéssel sikerült karomat 
szabaddá tennem. Ekkor már védekezhettem a patkányok ellen 
és lábomról is leoldhattam a kötelet. Amint a lépcsőhöz men-
M ay: Mandarinok országában.
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tem, észrevettem, hogy a lyukra valami nehéz tárgyat fektettek, 
amelyet hasztalan próbáltam eltávolítani. így hát egyedül terád 
számíthattam és tudtam, hogy az én fogságom csak rövid ideig 
fog tartani. Reményem be is teljesült. Most sietek Fiihoz, hogy 
figyelmeztessem. Igyekszem végére járni annak is, hogy hol 
található az a Sehn asszony, akinek a pénzéire áhítoznak.

Aztán fölkelt helyéről, pu-sang kezet nyújtott neki.
— Én most először látom önt, nem is ismerem, de sejtem, 

hogy jó és derék férfiú, áld sohasem nyújtja ki a kezét azért, 
hogy másnak kárt okozzon. Azért megengedem önnek, hogy 
azzal a magasállásu úrral beszélhessen, akit ön egyszerűen Fu- 
nak nevez. Ami pedig Shent illeti, azt én is nagyon jól ismerem 
s jogom van ahhoz, hogy az ő nevében beszéljek, ő  nem asz- 
szony, hanem sokkal magasabb lény. Ez a Dilke szándékosan 
elhallgatta ezt, de nemsokára meg fogja ismerni őt, remélhető
leg az ön szerencséjére, üdvére és boldogságára. Én üdvözlöm 
önt az. ő nagy, nemes és fenséges nevében és kérem önt, ha 
Fuval beszél, adja át neki üzenetül ezt a két szót.: Hsi-ung-Ti. 
ő  tudni fogja ebből, hogy mire kérem őt. Most kénytelen va
gyok távozni. Az az esemény, amelyről ön épp az előbb be
szélt, rögtöni beavatkozást tesz szükségessé ama gonosz tervek 
ellen, amiket ellenünk forralnak.

Aztán a rendőrökhöz fordult, hogy további parancsokat 
adjon nekik. Mi pedig hazamentünk. Én azonnal felkerestem 
Fut és elmondtam neki a történteket, ő  nyugodtan hallgatott 
végig, anélkül, hogy a legcsekélyebb meglepetést, vagy izgal
mat árulta volna el, aztán felütötte a sárga kötésű Tsing pau 
(pekingi hivatalos lap) legutóbbi számát s rámutatott arra a 
Cilikre, amelyet el kellett olvasnom. Ez volt benne:

— Vigyázz erre: Több fan-gan (idegen lázadó) jött biro
dalmunkba, hogy azokat, akik hívek hozzánk, lázadásra birják. 
Az, aki el engedi magát csáblttatni, jutalom helyett annak a 
veszélynek teszi ki magát, hogy súlyosan bűnhődni fog, mert
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nak tűnni, mihelyt céljukat elérték. A Ki-Tsin felé vezető utón 
látták őket. Az ottani mandarinok azonban hűek és okosak, mi 
'megbízhatunk bennük.

— Látja, mi értesítve vagyunk — mosolygott Fu — és 
nyitva van a szemünk. Az illető hatóságoktól már beérkeztek 
a jelentések, amelyről én nem szóltam volna semmit, nehogy 
nyugtalanítsam velük. Ez azonban legkevésbbé sem kisebbíti 
azok nagy érdemeket, amelyeket Sejjid Omár éberségével szer
zett. Mi most már egész világosan és biztosan tudjuk, hogy mit 
akarnak, sőt a támadás időpontja is ismeretessé vált. Én meg
teszem a szükséges óvóintézkedéseket. Néhány perc alatt a táv
író segítségével az egész ország tudni fog róla. „őexcellencájáf, 
az európai“-t én magam is meg fogom tekinteni. Igen valószínű, 
hogy nagyon röviden bánunk el vele. És mivel éppen a mi nagy 
Shenünk születésnapját választották ki erre, mert akkor egész 
tömeg hallgatóra számíthatnának, ezt az ünnepélyt elhalasztóm, 
az igazi fölkelők azonban erről mit sem fognak tudni. Az ünne
pély előkészületei látszólag tovább fognak folyni és a millióink? 
Nos, igen Shen gazdag, mérhetetlenül gazdag. Országháboritó, 
gaz, alávaló lázadók számára azonban nincs egy fabatkája sem. 
Legyen olyan jó, kedves barátom, küldje hozzám Omárt, sze

detném e hirt az ő saját szájából hallani.
Amint fölkerestem Omárt és megmondtam neki az üzenetet, 

tüstént megkérdezte tőlem:
— Nemde ezt a két szótagot Hsiung-Ti meg kell említenem?

-----Természetesen.
— Mi célja van ennek?
— örömét és egyúttal tisztességet jelent az számodra. Nagy,

- igen nagy tisztességet. Hogy minőt, azt csak ezután fogod meg
érteni. De siess, mert valószínűleg vár reád.

"■ Amikor aztán Sejjid visszatért Futói, arca sugárzott, a 
szeme ragyogott. Megrázta a fejét s ezt kérdezte:

8*

115



116

Sihdi, nem látsz valamit rajtam?
— Ah a turbán-, vagy a tarbusrojtot a fezeden. Honnan 

szerezted ?
Fu ajándékozott meg vele, hozzá még a saját kezével erő

sítette rá és ezek a rojtok kókusz- és szerecsendió rostjaiból 
valók. Egy jelvény is van rajta. Ezt hívják Shennek. Ez ugyanis 
se nem asszony, se nem leány, hanem mindazon embereknek 
az összességét jelenti, akik a földön végre békét akarnak. Fu 
megmagyarázta ezt nekem. Én is mondtam neki valamit, amely
nek ő nagyon megörült.

— Mi volt az?
— ő  azt mondta: minden ember boldog akar lenni, ez ami 

téves. Minden embernek boldognak kell lennie, ez a helyes, 
mert eddig mindenki csak magának kívánt boldogságot és azért 
nem lehetett igazi boldogság a földön. Hogy miképp kell ezt 
elérnünk, arra tanit minket a Shen. Igaz ez, sihdi, vagy nem.

— Ez igaz. És a te fejedből pattant ki ez a gondolat?
— Igen és Fu igazat adott nekem. Kinyitott egy szekrényt, 

amelyben sok-sok kókusz- és szerecsendió van, mindenféle 
nagyságú, formájú és szinü és ezt nekem ajándékozta, ameny- 
nyiben a fezemre erősítette. Amellett sokat magyarázott nekem, 
amiket mind megértettem. Most még nem mondok semmit, 
mert ennek előbb meg kell érnie bennem, de ha ez megtörténik, 
örvendezni fogsz. És amint elmentem tőle, megbízott engem, tu
dassam veled, hogy fél óra múlva lesz a van fan (vacsora); én 
lent a Shen írnokai közt fogok ülni és amint hallottam, a va
csora vízililiomok gyökeréből, fiatal bambusz hajtásokból s 
rákokból fok állani, amiket sült kacsa követ lótusz- és mustár
magvakkal. Közölnöm kell még veled, hogy utcai öltözetben jöjj.

Én azonban mégis átöltöztem és úgy mentem az asztalhoz. 
A kertben volt terítve, Yn kedvenc lugasában. Funak édes 
anyja mellett balról a felesége, jobbról a leánya, a mi Tsink 
nővére ült. Ott volt Fang és a kikötői hivatal főnöke is. Lég-
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utóljára érkezett Waller Mary, aki beteg apjától nem oly köny- 
nyen szabadulhatott Mi épp úgy étkeztünk, mint Magyarorszá
gon, csak a ruházatunk és az étlapunk volt más. Asztalbontás 
után megkérdeztem Maryt, hogy van az édesapja, ö  azt felelte, 
hogy egészen jól, most alszik.

— Azt a benyomást teszi rám, — folytatta — mintha szelle
mileg is megváltozott volna. Kétszer, háromszor hallottam ajká- 
ról ezt a szót: Shea. Azután elaludt.

— Jöjjön velem az orvosokhoz, ez olyan fontos jelenség, 
hogy azonnal közölnünk kell velük.

Tüstént Tsihez siettünk.
— Nos, a mi betegünk a javulás utján van nemcsak testileg, 

hanem lelkileg is. Azt hiszem, hogy most már az 6 lelke a mély
ségekbe merül, hogy onnan a legszebb gyöngyöket hozza fel — 
szóltam az orvoshoz.

— Uram, ön oly kiváncsivá tesz, mondja meg végre, hogy 
kicsoda ön?

— Én is kérem önt erre — szólt Mary.
— Na legyen hát, egyszer úgyis rájönnek. Akkor, mikor 

mi először láttuk egymást ott fent a Dzsebel Mokkatámon ön 
az atyjával rólam beszélt és ő nagyon haragudott azért, hogy ön 
velem foglalkozik.

—■ önnel, hiszen nem is ismertem.
— De igen, csakhogy’’ mi nem személyesen társalogtunk 

egymással, hanem lelkileg, mint szerző és olvasó, ö  azonban 
ellenezte ezt s azért őriztem meg az álnevemet. Most azonban 
meg fogja ön tudni, miképp jutott kegyed részletenként a „Ter
jesszétek az Evangéliumot" cimü költeményemhez.

— Tehát mégis jól sejtettem. Én mindjárt önre gondoltam 
— mondta halkan Mary.

Séta közben aztán röviden elmondtam nekik mindazt, ami
vel erről a költeményről föllebbentbettem a titokzatosság 
fátyolát.



118

— Ez volt az én gyónásom — fejeztem be mondókéinál. — 
Kérem most már az abszoluciőt. . .

Másnap lóháton indultunk a Raflley-kastélyba. A beteget 
gyaloghintón négy kuli hozta utánunk. A kereszt ismét fellobo
gott a kastély fölött. A beteg már annyira magához tért, hogy 
felült a gyaloghintóba. A sugárzó kereszt láttára mindkét kezét 
kitárta. Az öröm és gyönyör kiáltásában tört ki aztán, vissza
esett a párnáira, lezárta a szemét és összekulcsolta a kezét. Bol
dog mosoly lebegett az ajka körül. Ezzel a kiáltással a többiek 
figyelmét is magára vonta. Én azonban intettem neki, hogy ne 
zavarják őt. És folytattuk utunkat. Én Mary mellett lovagoltam 
és megkérdeztem tőle, hogy ismeri-e Dilkét? A leány lehajtotta 
a fejét és szomorúan mondta:

— Én már értesülve vagyok mindenről. El kell mondanom 
önnek, hogy milyen sötét pont a mi családunk történetében ez 
a Róbert Waller, másképp Dilke. ö  atyám testvérének a fia, aki 
őt a legnagyobb vallásosságban, hittérítőnek nevelte, mert ez a 
hivatás a mi családunkban hagyományos szokás. Az ő anyja, 
az én nagynéném, született Dilke volt. . .

— Ezért nevezi magát ő is Difiiének — szakítottam félbe. 
— Nézze csak a felhő eltűnik s újból látható lesz a kereszt. 
Kérem, hagyjuk későbbre ezt a Dilkét, ma oly szép délután van. 
Ne rontsuk el azzal, hogy róla beszélünk. Talán mehetnénk egy 
kissé gyorsabban.

—■ Szívesebben, de mi lesz a gyaloghintóval?
— Az utólér minket.
— Majd megkérem Tsit, hogy maradjon mellette.
Tsi nagyon szivesen ott maradt apja mellett. Mi pedig vág

tatni kezdtünk. Csak az üdülőház előtt álltunk meg, amely ár
nyas erdőben azon a helyen állt, ahol a városba és a Raűley- 
kastélyba vezető ut ketté vált. Leszáltunk lovainkról s az árnyas 
fák alá mentünk, ahol terítve volt. Az asztal tele volt virággal. 
A kinai nők nagy barátnői a virágoknak, s minden kedves vagy
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tisztelt vendégüket az „Illat gyermekével" üdvözlik. Tsi nem
sokára hozzánk lovagolt s még mielőtt leszállt volna a paripáról, 
ragyogó arccal újságolta.

— Képzeljetek csak, Waller ur útközben felébredt.
Mindnyájan odanéztünk, négy kuli hozta a gyaloghintót s

mennyire elbámultunk, amikor észrevettük, hogy az öreg nem 
összegörnyedve, hanem egyenesen ül benne, mint az olyan ember, 
aki semmit sem tud arról, hogy egy hosszú sorvasztó betegsében 
esett át. Sugárzó szemmel nézett körül. Amint a leányát meg
pillantotta, vidáman hívta magához.

— Mary, itt vagyok. Segíts ki a hintóból. Szeretnék a fűre 
telepedni ott a virágok között.

Mary minden erejét összeszedte, hogy sírását elfojthassa s 
hozzásietett. Természetes, hogy ini is odamentünk. Mary melléje 
térdelt, megragadta a kezét és ajkához szorította.

— Gyermekem, én édes gyermekem, anyád üdvözöl, de 
már nem tudom, hol találkoztam vele.

Azután reánk nézett.
— Mister Fu, — mosolygott barátságosan bólogatva — 

Kairóban és a piramisok mellett már mister Tsit is láttam. — 
Aztán rám esett a tekintete. — ön  is, ön is? — kérdezte rögtön 
felismerve engemet. — Nem, nem, ne végy ki a gyaloghintóból, 
már megint fáradt vagyok.

Hátradőlt és lehunyta a szemét. Később megint felnyitotta, 
fürkészve nézett fel az égre, amelyből a fák ágai között csak 
keskeny sávok látszottak.

— A kereszt, — mondotta — hol van? Én ragyogni lát
tam . . .  az az igazi. . .  a hamis eltűnt. . .

Szemét megint lehunyta s mintegy magához beszélve foly
tatta:

— Az igazi keresztyénség a legtávolabb levők szemében
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is ragyog, de ez a fény a közelben az emberiesség csöndes, 
meleg fényévé változik. Ez az a kereszt. . .  igy kell azt érteni.

Étkezés után tovább indultunk. Útközben a kormányzó el
mondta, hogy Tsi egy kétkötetes művet mutatott neki, amelyet 
egy európai irt Kínáról, aki szerkesztő és több érdemrend tu
lajdonosa.

— És mit ir ez az ember a kínaiakról? — kiáltotta fel a 
kormányzó. — Azt, hogy emberevők, azt, hogy a kínaiaknak 
ínyenc falatjuk az emberi s z ív  és máj, amiket az élő testből 
vágnak ki. Amellett ugyanez a szerző azt állítja, hogy a kínaiak 
irtóznak a hullaboncolástól, sőt még attól is, hogy valami sze
rencsétlenség esetén egy emberi tagot amputáljanak, mert ez 
vallási törvényeikbe ütközik. És képzeljék, ez a munka húsz 
évi mélységes tanulmánynak a gyümölcse. Mondhatom, hogyha 
én mindig a régi ellensége lettem volna is a sárga fajnak, ez a 
könyv rögtön kigyógyitott volna az én előítéletemből, mert ez 
mutatja, hogy a kaukázusi mily könnyelműen és lelkiismeretle
nül ítél a másszinüek felől s hogy mily ostobáknak tartanak 
bennünket, keresztyéneket a mi Kedves testvéreink, akik a mi 
folületes földrajzi ismereteinket kínai kannibálokkal népesítik 
be. És az ilyeneket még kinyomatják és hozzá még Angliában, 
igen valószinüleg talán Németországban is.

Egy lovas vágtatott felénk. John Raffley volt. ő  már tudta 
mindazt, amit mi tegnap hallottunk a lázadókról, mert Fu tele
fonon értesítette s azt is megmondta, hogy mily módon kell 
föllépni ellenük. Ismeretes volt tehát előtte, hogy a nagy Shen 
születésnapjának ünnepét későbbre halasztották, ő azonban 
ennek dacára minden előkészületet megtett a holnapi ünne
pélyre. Ezért láttunk minden házon zászlókat, szőnyegeket, gir
landokat és koszorúkat.

A Raffley-kastély egy csaknem újonnan keletkezett nagy 
faluban állott. Ez utóbbinak gazdasági épületei a hegy lábánál 
terültek el. Kertek és termékeny mezőségek mindenfelé, aztán
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a csöndes fenyves, amelyen most lovagoltunk keresztül. Amint 
ebből kiértünk, a kormányzó a legnagyobb öröm és meglepetés 
hangján kiáltotta:

— A Rafiley-kastély! Egészen olyan, mint a mi egyetlen, 
kedves ősi kastélyunk. És hozzá még szebb is! Mint egy skót 
vár úrnője, egészen váratlanul nyugati tündérré változik. Nem 
szürke, mint otthon, hanem viruló fehér, mint a leesett hó. Egy 
torony, egy erkély sem hiányzik, az ajtók, ablakok, a kémények 
és az összes szélkakasok mind meg vannak rajta. John, John, 
jer ide, hadd csókoljalak meg.

Odafordult lovával az unokaöccséhez és megcsókolta. A 
márványból épített kastély egyetlen volt a maga nemében, mert 
a többiek egészen más, lehetne mondani, hogy annak ellen
mondó stílusa volt. Amikor a faluba értünk, a lakosság nem 
tódult felénk bámészan és kíváncsian, hanem némán üdvözölt 
bennünket és senki sem szaladt utánunk, mint valami csoda 
után.

Mily csinos és tiszta volt itt minden. És az emberek olyanok, 
mint a házak. Az utcán nyoma sem volt a szennynek, de még 
a pornak sem, mert mindenütt viz folydogált és az utakat gon
dosan öntözték. Mindenütt makadámutak voltak, amelyek a 
urasági majorházakig vezettek. Hófehér házak között lovagol
tunk tovább, amelyek messziről kereszt formában fénylettek, 
mig végre a kastélyhoz értünk, amelynek kapujához egy merész 
hajlású híd vezetett, amely egy vízmosás által támadt szakadé
kot iveit át.

— Ez az első kapuhoz vezet. Ez az apródok és a lovak 
számára van — mondta a kormányzó. — A második udvar 
következik ezután a lovagi tornák számára. És a széles lépcső
vel szemben a nyolcszegletü nagy kutmedence.

A kormányzó leugrott lóvárói, a kantárszárat átadta az egyik 
szolgának és gyors léptekkel haladt keresztül a előudvaron.



Mi is leugrottunk lovainkról és követtük őt; a második udvar 
mögött eltűnt. Amikor ideértünk, láttuk, hogy a kút előtt áll.

— Károly, csodálatos — mondotta nekem. — Itt van, itt 
van, mind a nyolcszögletével és ha ezen a lépcsőn fölmegyek, 
akkor direkt. . .

— Direkt hozzám jön, kedves nagybácsi — hallatszott fönt
ről egy kedves női hang, ahol a balkonon Yn állott tiszta fehér
ben, piros rózsával a hajában és egy ibolyacsokorral a keblén, 
éppen úgy, mint Okamában, mikor az ő szobájába lépett.

— Yn, kedves angyalom, igazad van, azt akartam mondani, 
hogy direkt a kastély úrnőjéhez jutunk. Figyelj ide, ez mindjárt 
meg is történik.

Elugrott a kuttól és felfelé haladt a lépcsőkön. Csak az 
ebédnél láttam ismét. Ami engem illet, egy nappali és egy háló
szobát kaptam, ahonnan pompás kilátás nyílt a vidékre és a 
tengerre. Sejjid Omár mellettem lakott. Mivel hosszabb tartóz
kodásra jöttünk ide, a jachtról utánunk küldték a podgyászun- 
kat. Az ebédet a kastély úrnője nélkül költöttük el. John bocsá
natot kért, hogy nem lehet jelen, mert egy munkáját azonnal 
és föltétlenül be kell fejeznie. Hogy milyen munkáról volt szó, 
azt csak akkor tudtuk meg, amikor ebéd után a kastély szobáin 
keresztül vezetett. bennünket. Tulajdonképpen azonban nem 
Raffley, hanem a kormányzó vezetett bennünket, aki előre mén!, 
s mielőtt az ajtókat kinyitotta volna, előre bejelentette, hogy 
mit látunk abban a szobában. Ez ugyanis szivbeli gyönyörűséget 
szerzett neki, mert ezzel is be akarta bizonyítani, hogy az itteni 
kastély belül is tökéletes mása az ő hazájában lévő ősi kastélyuk
nak. ő  büszke volt arra, hogy előre meg tudja mondani, hogy 
milyen szoba következik most. Amint egy sötét ajtót akart ki
nyitni, amelyben egy régi pisztolynagyságu kulcs volt, hozzánk 
fordulva igy szólt:

— Ez a legnagyobb helyisége egész kastélyunknak. Ez 
ugyanis az ősök terme. Otthon már annyira tele van arcképpel,
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hogy meg kell nagyobbitani. Hogy itt mik függnek a falakon, 
arra a legnagyobb mértékben kiváncsi vagyok. Mi most az ősök 
kultuszának klasszikus földjén állunk, de mégsem lehet tudni, 
hogyan festhet Kínában egy rég elhunyt angol főur, egy igazi 
halott Raffley.

Aztán nyikorgóit a kulcs és kinyílt az ajtó és ime, mind ott 
voltak az ősök a falon, mint otthon, de persze nem olajba festve, 
hanem fekete krétarajzok. A szoba közepén, a hosszú asztalon 
voltak elhelyezve a gyorsfényképek, amiket John Angliából 
hozott, hogy ezek nyomán kínai művészekkel festesse le azokat. 
Tudvalevőleg a kínai festő a pontos másolásban felülmúlhatatlan.

A kormányzó egészen elnémult a csodálkozástól. Képtől 
képhez ment, nem szólt, csak a fejét ingatta. De mikor a leg
utolsó képhez ért, akkor a meglepetés hangos kiáltásában tört 
ki, mire mi is hozzá siettünk. Ez az ő saját, még pedig jól talált 
arcképe volt.

— Most értem már, ez a kép készen volt a törzsig s addig 
kellett várni, inig én eljövök és Yn láthat engemet. Észrevettem, 
hogy mennyire nézi az én vonásaimat, amikor először beszél
tem vele. Csak azután sejtettem, hogy miérten mikor megtud
tam, hogy festeget. Azután mindjárt idelovagolt, hogy az arc
képet befejezze. Mikor ebédeltünk, még nem volt egészen kész 
vele, azért nem .ült köztünk. Igazam van, John?

— Nem, kedves bácsi és mégis, — válaszolta Raffley. — A 
te arcképed már régen készen van, de egy másikat akartunk 
csinálni, még pedig olyat, amelyet, az általad annyira rettegett 
kisértet festett, akit te látni sem.. .

— Hallgass — szakította félbe az öreg — és ne szégyenits 
meg — tette hozzá nyakáig elvörösödve. — Én majd bocsánatot 
kérek tőle.

— Tedd meg, kérlek. Neked csak tőle kell bocsánatot kér
ned, nekem pedig mindazoktól, akik itt a falon függnek. És 
ezek a fekete árnyak, akik mit sem akartak róla tudni, most
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már mind megbocsátanak nekem. A mi nagy Sliennünk jó és 
pompás leánya még többet is tett. Nézd meg ezeket az egykor 
húsból és vérből való földi fantomokat, itt függnek a halálbiro
dalmában. Valóban azok voltak-e, akiket itt lemásolva látsz? 
Ezek csak az álarcok, akiket otthon tisztelünk, az álcák, ame
lyeket utánozunk, mert ostobák, babonások vagyunk és nem 
nézünk keresztül rajtuk, hogy meglássuk az igazságot. Én is 
olyan tökfllkó voltam, aki e vázakban hittem, inig azután Yn 
ebbe a halottas kamarába nem hozott, hogy megmutassa, hogy 
a holtak élnek. Mutassa meg seked is? Nyisd Ml

— Kinyitni? Kit? Mit?
— Tégedet.
— Engem? Hogyan?
-  Persze, aki a saját álarcát alá akar nézni és önttnmagát 

meg akarja ismerni, annak meg kell tudnia, mi rejlik mögötte.
Ezzel a képre mutatott. Kezének irányát követve, a kere

ten egy kilincset és a másik oldalon két sarkot vettünk észre. 
A kép egy ajtó volt. A kormányzó kinyitotta azt. Nágy világos
ság áradt be a sötét szobába, ő  kilépett, mi követtük őt. Mit 
láttunk és hol találtuk magunkat? Ugyanazon teremben, ugyan
azon képek között. Egyik sem hiányzott, de a közbeeső részek 
nem voltak falak, hanem ablaktáblák, amilyen világos a nappal 
fénye beözönlött. Ezek a képek is fekete krétarajzok voltak, de 
nem volt arcuk, hanem csak halotti fejek. Középen a hosszú 
asztalt is láttuk, de nem a gyors fotográfiák feküdtek rajta, 
hanem a híres ming-tsing (Élet könyve) volt felütve és nagy 
messzelátható betűkkel ráírva: „ők  levetették a ruháikat és 
jönnek*'. Az asztalon ült az égi Ki, aki a soha el nem múló életet 
jelenti és egy ajtóra mutatott, amely le a családi sírboltba veze
tett. Itt állt Raűley és kinyitotta az ajtót és most előre a fény 
felé özönlöttek, akik ruhájukat, a testüket ott lent levetették. Egy 
részük ujjongva, más részük csendesen, szótlanul a nagy boldog
ságtól. Egyesek habozva, mintha a föltámadásban, amelyben



125

sohasem hittek, most sem tudnának azonnal hinni. Keresztül 
siettek a termen, hálás mozdulatokat téve az isteni Ki felé, 
azután eltűntek a nyitott ajtón, amely a másik oldalon a kertbe 
és onnan az életbe vezetett.

Milyen leírhatatlan megragadó, szinte lenyűgöző jelenet, 
milyen öröm, elragadtatás és gyönyör volt, arcuk minden vo
násán. És különös, ezek már nem halandó emberek arcvonásai 
voltak és mégis a megszólalásig hívek voltak az ősökelső ter
mében lévő képekhez. Csak egyetlen volt köztük, aki nem igye
kezett megszabadulni, mert még nem ismerkedett meg a sírbolt
tal. Ez Raifley volt, aki még az élőkhöz tartozott. Nekem úgy 
rémlett, mintha álmodnék. Mindnyájan csendben voltunk, senki 
sem beszélt. Egyetlen egy sem tudott kifejezést adni annak, 
amit érzett. Én kimentem a kertbe, csöndes lépteket hallottam, 
amelyek felém közeledtek. Megfordultam és ott állt Yn. Ö rám 
nézett és nem szólt. Sohasem láttam életemben ilyen pillantást. 
Fájdalmat okozott nékem, mert úgy nézett, mintha sok-sok min
dent meg kellene bocsátanom neki. Megragadtam kis kezét és 
bátorítóan mosolyogtam reá.

— Szabad kérném — szólt halkan.
— Egy Yn sohase kérjen, hanem parancsoljon — válaszol

tam én.
— Valóban egyenlő joguak vagyunk mi szegény sárgák a 

fehérekkel, mint ahogy John mondta mindig nekem?
Erre csaknem düh fogott el. Ez a csodálatos, Istentől meg

áldott teremtés, hogy kérdezhet ilyet.
— Hol van az megírva, hogy milyen szinü az ember a 

paradicsomban? — csattantam fel.
— Én tudom — válaszolta ő.
— Valóban?
— John sokat beszélt nekem önről. Senkit sem szeret úgy, 

mint önt. ön  az imént a paradicsomot említette, azt én leraj
zoltam. Szeretném, hogyha megnézné. A többiek még az ősök
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termében vannak, ahonnan nem egyhamar távoznak. Szabad 
kaiauznom önt?

Én a felhívásnak természetesen szívesen tettem eleget. Egy 
keskeny, de mégis kényelmes lépcsősorhoz mentünk, amely 
a kertből fölvezetett. Az épület kissé magasabban feküdt. Előtte 
két hatalmas mályvarózsa között lévő pádon egy öreg ur ült, 
aki mihelyt megpillantott, udvariasan felállott és meghajtotta 
magát. Nagy meglepetésemre az öreg egészen hasonló volt a 
kratongi maláji lelkészhez. Haja éppen olyan fehér és hosszú 
volt, mint az övé. Alakja, tartása szintén és amikor Yn beszélni 
kezdett hozzá és ő felelt rá, bebizonyult az a régi szabály, hogy 
ha két ember hasonlít egymáshoz, akkor a hangjuk is hasonló. 
Szóval ez az ember meglepetés volt számomra, még pedig kelle
mes meglepetés és amint bemutattak neki és megtudtam, hogy 
ő Heartmann lelkész, mindjárt meg is kedveltem őt. ö  már tudta 
mindazt, amiket én Johnnal együtt átéltem. Amint meghallotta, 
hogy én a paradicsomot szeretném megtekinteni, hozzám lépett 
és szerényen azt mondta, hogy szívesen kalauzol fel engem a 
kápolnába. Persze nagy örömmel fogadtam ezt az ajánlkozást és 
Yn arra kérte, hogy beszélje el majd nekem az elveszett para
dicsom mondáját. A lelkész kinyitotta az ajtót s mi a templomba 
léptünk. Egy hosszú, négyszögletes épületbe jutottunk, amely
nek üvegteteje volt. Elől a terem jelentékenyen szélesebb volt, 
mint hátul. Az első és a hátsó falon szép növényevő portozatok 
voltak. E növények elől nagyon magasak voltak, különösen a 
bambusznád, amely a mennyezetig ért. Ezzel olyan optikai csa
lódást értek el, hogy a szem sokkal nagyobb távolságnak kép
zelte, mint amilyen valóságban volt. Az oldalak hosszában át
láthatatlan selyemfüggönyök voltak. Mihelyt beléptünk, Yn azon
nal eltűnt a növények között. Ott egy hárfanagyságu hangszer 
volt s a hangja is hasonlitott hozzá. Elől a zöld ágak alatt néhány 
szék. A lelkész intett nekem, hogy foglaljak helyet.

Leültem és ekkor lágy akkord zendült meg, amelyet néhány

*
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hanghullám követett. Yn a hurokba kapott, aztán ismét csend 
lett és ekkor mögöttem a süiii pizangpálmák mögül kihallat
szott a lelkész erős és jellegzetes hangja:

— Ti országában egy szent monda ismeretes, amely az 
égből származik. Sokezredéves és igy hangzik: Amikor az Isten 
leszállóit a földre és a paradicsomot teremtette, igy szólt az ő 
földi Shenjéhez: neked ajándékozom az emberiességnek ezen 
országát minden lakójával együtt. Mindaddig ,mig az emberi 
szellemet te fogod vezetni és a szeretet jegyében cselekszel, 
béke lesz és a te birodalmad nem fog eltűnni a földről, őrizd 
ezt. . .  És amint a sátán a mélységből felbukkant és a földi 
poklot teremtette, igy szólt az ő Henjéhez (gyűlölet) neked aján
dékozom a kíméletlenség országát valamennyi ördögével együtt. 
Nem kell félned, még ott túlnan a paradicsomtól sem, mert az 
ő Shenje nélkül az az emberi szellem sem más, mint egy ördög. 
Az még el fog jönni hozzánk, de vigyázz akkor, hogy itt a te 
birodalmadban soha se beszéljen senki sem a felebaráti szere- 
tetről. Mondják, hogy a jövendőben Shent Isten saját temploma 
előtt fogják megölni. Ekkor azonban maga az Ur jön emberi 
alakban a földre, hogy az ő Shenjét feltámassza a halálból s 
hogy mindent, ami itt él, még az én ördögeimet is visszavezesse 
a boldogság paradicsomába. Az ő közeledtének jele lesz az, Ír: 
hírnökei az én földi poklomban felbukkannak és itt a felebaráti 
szerétéiről mernek prédikálni. Semmisítsd meg mindazokat, 
akik ezt teszik, mert különben te magad is el vagy veszve.

Amíg ő beszélt, a hurok hallgattak, most azonban újabb 
akkordok hangzottak végig a termen, aztán megint csend lett. 
Ekkor a lelkész folytatta:

— Az emberi szellem végigment a paradicsomon, hogy 
megismerje annak boldogságát. Eközben óriási naggyá növe
kedett és végre a kapunál megállva, át tudott nézni a Gonosz 
birodalmába. Titokban figyelte, miképp kormányoz Hen és ez 
tetszett neki. ő  volt a királynője és a főpapnője a pokolnak.
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Törvényeket adott az államnak, Ítélt és büntetett, amint neki 
tetszett s még csak meg sem kérdezte előbb az ördögöt, ö  pedig, 
mint a paradicsom ura, kénytelen volt minden szegény ördögnek 
szolgálni s mindig és mindenben Shentől lanáesot kérni. Amin! 
ezt átgondolta és a legnagyobb vágyakozással nézett át a szom
széd birodalomba, Bán észrevette őt és odajött, hogy szivében 
felébressze az irigységet és annak minden gyermekét. Ez tet
szett neki, másnap megint eljött Harmadnap kinyitotta a kaput 
és úgy ment hozzá, hogy a: megmutassa neki a polcot szeren
cséjét. Ettől fogva Ben titokban mindennap tanította őt arra, 
hogyan kell kormányozni s amit ez tanácsolt, azt tette a paradi
csomban és nem törődött többé az emberszeretettel. Ezt látta 
Shen. Követte az ő lábanyomát s épp akkor ért a kapuhoz, ami
kor az nyitva volt. Ben rögtön megragadta a kezét, hogy magá
val vigye. Shen ekkor kirohant, hogy megmentse őt, de e pilla
natban a sátán a mélységből felbukkant s öklével olyat sújtott 
rá, hogy holtan bukott a földre. Ő az Isten védőszárnya alól 
kilépve a kapu elő jött. Ezért lehetett őt megsemmisítenem. 
Jöjjetek be ide, mondotta a sátán és az emberi szellem felé 
fordulva folytatta:

— Te szegény féreg, aki oly fönségesnek látszottál és a 
paradicsomot sem tudtad megtartani. Mondd csak nekem, ki 
vagy te és mit tettél, hogy az Isten téged kiválasztott és te azt 
megérdemelted. Érdem, érdem, e szóra kacag az egész pokoli 
Te abban a tévhitben éltél, hogy parancsolhatsz a mennynek és 
pokolnak és azt sem tanultad meg, hogy magadon uralkodjál, 
íme most az ördögök közt leszel, mert mától fogva a pokol és 
a te emberi birodalmad ugyanaz. Ezek az emberek úgy fognak 
kezelni tégedet, mint az ördögöt, mert te a paradicsomban ördög
ként bántál velük és ezer ördög lakjék a lelkedben, akikkel 
éjjel-nappal szüntelenül viaskodnod kell, még végre az jön le 
az égből, akit átkozunk és mégis örökké áldunk. Ha megtanu
lod, hogy miképp lehetsz úrrá a szivekben égő pokol felett,



akkor figyelj, nem hallod-e titokban Shen nevét az én birodal- 
momban. Mindeddig azonban legyél átkozva mindazoktól, akik 
most teveled együtt elüzettek, mivel azt hitték, hogy neked enge
delmeskedniük kell.

Miközben ezeket mondta, villám lobbant, amelyet menny
dörgés követett. A nap eltűnt az égről, a föld rengett, a hegyek 
összeomlottak, a mélységek kinyíltak, az üdvösség kapuja el
tűnt az ő kőoszlopaival és ezeren és ezeren tolongtak őrült 
aggodalomban tova, hogy az eltűnő paradicsomból a nyitva álló 
pokolba meneküljenek.

A lelkész most elhallgatott. A függöny balra húzódott, s 
amit ekkor láttam, nem a paradicsom volt, hanem a most leirl 
jelenet az összeomlott kapu előtt. Itt áltak az emberi szellem, 
a sátán és a Hen. Néhány alacsony lény azzal vesződött, hogy 
Shen holttestét elvonszolja. A kapu romjai között rohantak előre 
azok a szerencsétlenek, akik se nem látták, se nem hallottak s 
csali az egy gondolatuk volt, hogy magukat biztonságba helyez
zék. Szorosan összepréselve, eltorzult arccal, lármázva és or
dítva, egymást lökve és taszigálva tódultak ki. Elvakult rémüle
tükben nem látták a sötét sziklákon azokat, akiknek a paradi
csom elvesztését köszönhették. Csak előre tódultak, bár borzal
mas pánik következtében sokan a mélységbe zuhantak, amely 
a másik oldalon ásított rájuk. Voltak közöttük európaiak, ame
rikaiak, ázsiaiak, feketék, fehérek, rézbőrüek és sárgák s min
denféle faj is. Mindnyájan a paradicsomban voltak s mindnyáju
kat elűzték onnan, mert nem az égi Shennek engedelmeskedtek, 
hanem a Hen által elcsábított emberi szellemnek. Csapataik 
megtöltötték az utakat és széjjelszóródtak minden irányban, míg 
egészen kint, ahol a hátsó fal zárult, csaknem átláthatatlanna 
vált levegőben eltűntek. Mert vihar tombolt, földrengés dúlt s 
leírhatatlan katasztrófa történt. Ott egészen elől a fák és bokrok 
mögött, ahol a paradicsomot sejtették, minden világos, megsem
misítő lángokban állott. Az izzó hőség a ferde kövek maradvá
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nyait a levegőbe dobálta. Kénsárga és narancsszínű villámoktól 
hasogatva csapott ki a láng és minden reményt megsemmisítő 
világosságot árasztott a menekülők kétségbeesett arcára. Ez a 
sárga szín később rikító vörössé változott, amely utóbb utála
tosan piszkos szint öltött, amelyben sem embert, sem állatot nem 
lehetett többé megismerni. A jelenet elképzelhetetlen hatással 
volt reám. Oly megsemmisítő érzésem támadt, mintha én is 
egyike volnék a szerencsétleneknek, akik arra vannak kárhoz
tatva, hogy a földet pokolnak, az ördögöket pedig embereknek 
tartsák. Bensőmben annyira meg voltam rendülve, hogy csak las- 
saíiként kezdtem figyelni a mélán rezgő akkordokra, amelyek 
a kínai hangszer húrjaiból csendültek felém. A függöny megint 
széthúzódott, újabb megható jelenet tárult elém. Ünnep volt, 
Űrnapja, a pokol országából jöttek ki egyenkint mindenféle 
viseletű emberek. Eleinte habozva, aggódó kérdésekkel arcu
kon. Előbb kettesével, hármasával, aztán mindig többen többen, 
egymást híva, egymásnak intve és ujjongva. Aztán csoportok, 
végre egész csapatok jöttek. A láthatár elsötétült a sokaságtól, 
amely távozik, mihelyt megláthatta, mi történik a paradicsom 
kapujában. De ők hallanak és hisznek és a hit a boldogság útja. 
És mindnyájuk előtt, a még habozok előtt halad az emberi 
szellem. Milyen szerény, milyen alázatos, mily csekély és sze
gény. Egy koldus. . .  De mégis jól tudja, hogy az ő kérésé nem 
hiábavaló, hogy imája meghallgatást nyer. Bár csendesen és alá
zatosan néz be, de reményteljesen bizakodva, mert nem messze 
tőle nyitva áll Isten ajtaja, a paradicsom kapuja, amely újra fel
épült és szárnyai mögött megjelennek a szent angyalok alakjai, 
akiket az Ur küldött egykor elvesztett, de most ismét visszatérő 
fiai elé, hogy ajtót nyissanak nekik. És éppen a kapu előtt és 
.éppen azon pillanatban, amelyet ama régi monda már évezre
dekkel azelőtt megígért a világnak, állott a sátán és a Hen. 
Alakjukkal eltakarták a fekete sziklákat és a sirt, ahova akkor 
az égi Shent rejtették. Arcukra gyűlölet és áhitat és az utolsó
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legnagyobb aggodalom borzalma volt festve, de az öröm is, hogy 
végre mindez elmúlt, a pokolnak és az ördögnek örökre el kell 
tűnnie és az emberiséget nem fogják többé megcsalni. S ő még 
az emberi szellem előtt haladt fölfelé az üdvözülés utján naza- 
réti szegényes ruhában, de négy szegsebhely volt rajta, aminek 
láttára minden ördög reszket. Amint észrevette, hogy mind a 
ketten ott állnak, jobbját paranesolólag emelte feléjük, baljával 
pedig a mélységre mutatott, amely akkor oly sok szerencsétlent 
nyelt él. „El innen!“ parancsolta nekik. „Én vagyok a szellem, 
ő pedig a lélek. Adjatok helyet neki, az én emberszeretetem 
számára."

Ismét villámlott, mint akkor, majd mennydörgés rázta meg 
a földet. A sátán az ő Henjével a mélységhez röpült és eltüüt 
a belsejében. A szikla azonban kivetette a sir köveit és kilépett 
belőle az égi Shen, a megváltóhoz ment, akinek a szelleméhez 
törekszik örökké a lélek. A Megváltó átkarolta őt, aztán azok 
felé fordult, akik ott jöttek, intett nekik, hogy kövessék őket, 
aztán a nyitott kapuhoz lépett.

Én mintegy lebilincselve sokáig néztem ezt a jelenetet* 
aztán, fölkeltem és a festményhez mentem, hogy szépségeit rész
leteiben is élvezzem. A Shi-Yang-Tsi húrjai elnémultak és amint 
a hátsó, keskeny falat elértem, hogy Ynnek köszönetét mond
jak, ő ölár eltávozott onnan. Egy ajtó vezetett ki onnan és ezen 
át nient ki. A növények között feküdt a hangszer, amelyen az 
előbb játszott, hogy a lelki hatást fokozza. Erre megint előre 
mentem. A lelkész már nem volt ott, amint azonban kiléptem, 
a padján ült és reám várakozott. A kastélyon keresztül az utcára 
vezetett, amelyen pátí pillanat múlva az uradalom legmagasabb 
épületéhez, a kápolnához jutottunk. Alatta feküdt a műterem. 
Ez, mint a lelkész mondta, szentség volt, ahol csak magas szín
vonalon álló dolgok születtek. Yn felszólítása volt az egyetlen 
kulcs, amely ezt mások számára megnyitotta. Amint ő nekem 
a kápolnáját megmutatta, egy óriás fenyő alá ültünk és beszél
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getésbe merültünk, amelynek során mély bepillantást nyertem 
az ő szegény életébe és gazdag szivébe. A szegény akkor lett 
gazdaggá, amikor a gazdagok őt eldobták maguktól. Most már 
elérte az eszményképét, amely egy hű, kötelességtudó és ke
resztyén lelkiatyának szeme előtt lebeg. Erről igy szólott:

— Végre, végre elértem az Ígéret földjét. Jebus Salembe 
a béke városába érkeztem és Betlehembe nézhetek, ahol az 
egyetlen, akit ön előbb a képen látott, épp úgy született a sze
gények számára, mint most, még pedig itt a megvetett mongolok 
országában. Ott a Kanaában az ő eljövetelét századokkal azelőtt 
hirdették a próféták, itt azonban Shennek csöndes és azért 
mégis olyan nagy műve minden szivet előkészített számára. Aki 
nem hisz a prófétákban, az sohasem láthatja meg az üdvözítőt. 
És aki vét Shen, a testvéri szeretet nagy emberi szövetsége 
ellen, az a sárga embert sohasem teheti keresztyénné. Erre 
lelkészt szavamat adom önnek. Amikor én ebbe az országba 
jöttem, épp akkor érkeztem meg, amikor a kápolna alapkőle
tételének ünnepélyére készültek. Két kőlapot tettek az alapkő 
alá, az egyiken John Rafíley, a másikon Fu felirata volt. Az 
előbbin ez a pár sor: „Krisztus vére és az igazság az én díszem 
és köntösöm, azzal lépek az Isten elé, ha a mennybe szállók**. 
A másik táblán kínai felirat volt s igy szólt: „Engedjetek min
denekelőtt emberré lenni, hogy keresztyének lehessünk." Fu 
nem a maga, hanem az egész ország, az egész mongol faj nevé
ben beszélt és valószínűleg mindazok nevében, akik nem kauká
zusiak és végre egész bizonyosan mindazok nevében is, akik 
még nem feledték el Krisztus parancsát, hogy szeresd felebará
todat, mint tenmagadat. Csak emberek lehetnek keresztyénekké; 
aki minden kultúra dacára belsejében vadállat marad, az ne 
jöjjön ide, mert nevetségessé válik, mint holnap a lázadók és 
Dilke. ő  szégyent hoz saját fajára, hazájára és családjára, a 
föoséges és örökké élő keresztyénségre.



A nagy Shen születésnapján.
Az asztalnál nem jelent meg Waller és Mary, Fut pedig 

telefonon Okamába hívták, mert azt a jelentést kapta, hogy az 
ópium szállitóhajó kapitánya ismét ott van s olyan előkészüle
teket tett holnapra, amelyek arra kényszeritették a kikötőhiva
tal főnökét, hogy őt és fegyveres emebereit bezárassa. Dilke 
nem volt köztük. Csaknem éjfélig ültünk együtt az asztalnál. 
Ekkor Johnt a telefonhoz hívták, Fu akart beszélni vele. John 
ezután a balkonra hivott bennünket s kelet felé mutatott, ahol 
az égbolton lángoszlop tűnt fel. Egy hajó égett az okamai part 
közelében.

— Ez „őxcellenciája az európai" — magyarázta nekem. — 
Fu kijelentette, hogy röviden végez vele és most beváltotta a 
szavát. Komoly figyelmeztetés ez a lázadóknak. Mi aggodalom 
nélkül térhetünk nyugovóra.

Másnap reggel belépett hozzám Sejjid Omár.
— Tudod-e, uram, milyen nap van ma?
— Kedd — válaszoltam.
— Nem, hanem revoluciő, még pedig olyan, ahol nem lőnek, 

nem kaszabolnak, hanem csak nevetnek. Pedig hát a lázadásban 
ölni, kaszabolni szoktak. Levágják az alkirályt, a basákat, a

IV. FEJEZET.



tábornokokat, különösen pedig mindazokat, akik a minisztérium
ban vannak. Egyiptomban legalább igy szokott történni. Stam- 
bulban csak a szultánt ölik meg. Ide azonban csak azért jönnek 
a lázadók, hogy nagy beszédeket tartsanak. Meghívják őket 
ebédre és sok-sok samsut kapnak inni. Ez olyan erős pálinka, 
hogy elalusznak tőle. Mi azután kacagni fogunk rajtuk. Azért 
jöttem, sihdi, hogy reggelizni hívjalak, azután Shen Fuba lo
vagolunk.

— Ki mondta ezt neked?
— John Rafíley. ö  ott polgármester, oda kell mennie és 

arra kért téged, hogy kisérd el.
Természetesen azonnal Johnhoz mentem, aki azzal a hírrel 

fogadott, hogy a mai ünnepélyt valószínűleg nem fogják elha
lasztani’ mert Shen hívei nem akarnak beleegyezni, hogy az 
ünnepüket pár száz rebellis miatt tönkretegyék.

A telefoncsengő megszólalt s Raöley a szomszéd szobába 
sietett. Mikor visszatért, azt mondta, Fuval megállapodott, hogy 
az ünnepet mégis megtartják s ezt táviratilag közük a néppel, 
Két óra múlva találkozhatunk vele az üdülőházban, hogy onnan 
együtt lovagoljunk Shen-Fuba, ahová már megindult a zaráii- 
doklás. Útközben erről beszélgettünk, bejött Tsi és arra kért 
bennünket, ne vegyük zokon, hogy ő Waller mellett marad, 
akinek ma reggel teljesen világos pillanatai voltak. Neki, mint 
orvosnak kötelessége arról gondoskodnia, hogy visszanyert ön
tudatát semmi sem zavarhassa meg. E mai nap döntő lesz a 
beteg egész életére. Mindenekelőtt meg kell őt óvnia attól, hogy 
visszaessék régi bigottságába. Majd e szavakkal fordult felém:

— A régi szellem eltűnt Wallerből, de csak lassan, akarata 
ellenére engedett. Még tegnapelőtt is láttam a nyomait benne. 
Most hallom, hogy egy rokona, valami unokaöccse van itt, akit 
épp oly makacs és türelmetlen szellemben neveltek, sőt még 
nagyobb szigorúsággal, úgy, hogy már nem bírta el és kínzóitól 
megszökött. Ez a kettő, nagybácsi és unokaöccs még nem talál-
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kozott itt. Annál csodálatosabb, hogy ma éjjel három órakor 
anélkül, hogy a szemét kinyitotta volna, legmélyebb nyugalmá
ból hirtelen felriadt és ezt mormogta:

— Még most is vén szentnek nevez és hozzám akar jönni. 
Jól van. Én megyek majd hozzá és a vén szent nem fog többé 
távozni tőle.

Unokaöccse ugyanis gyűlölte őt és mások előtt csak a vén 
szentnek nevezte.

— Ölvas még Waller? — kérdeztem az orvostól.
— Igen. Tegnap olvasta el az ön könyvét Ma pedig azt 

mondta, hogy szeretné megnézni Yn paradicsomát. Pangnak 
nincs kifogása ellene, hogy őt a képcsarnokba vitessem. Tagnap 
óta a roppant nagyot haladt a javulás utján. Ha ez lov#>b tart, 
rövid idő múlva elhagyhatja az ágyat. Egyébként 5 is tudja már, 
hogy ön azoknak a könyveknek a szerzője, amiknek olvasásától 
előbb eltiltotta a leányát. Tegnap este azonban, amint „A  túl
világ" cimü könyvének utolsó mondatait olvasta, sokáig gondol
kodott felettük, aztán igy szólt Maryhoz:

— Gyermekem, nagyon kegyetlen voltam hozzád, amikor 
megtiltottam, hogy ebből a kutból igyál. És te olyan szomjas 
voltál. Én ezt brandynak és julepnek tartottam, pedig hát ez a 
legtisztább forrásvíz volt. Tudom, hogy hosszú ideig beteg vol
tam, vérhasban szenvedtem és borzalmasan lefogytam. De 
nekem előbb itt a fejemben kell meggyógyulnom, mert aki ilyen 
olvasmányoktól eltilt valakit, az vagy nem ismeri azokat, vagy 
nincs rendén valami az agyában. — Ezeket mondta ő, amiből 
örvendetesen látom, hogy nemcsak testileg, hanem lelkileg is 
a gyógyulás utján van. Hogy az ön költeménye felől miképp 
gondolkozott, azt majd ő maga mondja el. Most pedig üdvözöljék 
az én Shenemet.

Azzal távozott. Én pedig Johnnal lóra ültem és Omártól 
követve végiglovagoltunk a falun. A község és a kastély majorjai
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között hatalmas emelvény volt s mikor ennek a célja felől meg
kérdeztem Rafíleyt, ő igy szólt:

— El tud ön képzelni kínai ünnepélyt tűzijáték nélkül? A 
kínaiak ugyanis mesterek a pirotechnikában és az én jószág- 
igazgatóm valami meglepetésre készül ma este.

Magasan fent a kápolna mögött, valamint a magaslattól 
jobbra és balra szintén egy-egy emelvény állott. Mikor az 
üdülőházhoz érkeztünk, Fu még nem volt ott, de csakhamar ő 
is megjött. Mivel lovainkat pihentetni kellett, egy ideig ott ma
radtunk. Fu elbeszélte, hogy ma reggel egy csónak ment Oka- 
mából Sanghaiba és ezt az alkalmat megragadta arra, hogy a 
kapitánytól és az elhamvasztott „őexcellenciája" legénységétől 
megszabaduljon. A kapitány azzal fenyegetőzött, hogy kártérí
tést fog követelni és feljelent bennünket a kormánynál, miköz
ben azt a megjegyzést tett, hogy nem jutott volna ilyen hely
zetbe, ha Diike nem lett volna olyan bolond, hogy hirtelen el
veszítse a fejét, ö  mégis bebizonyíthatta volna,. hogy tisztnek 
mondhatja magát, egész váratlanul azonban azt állította, hogy 
ő nem tiszt, hanem misszionárius.

— Különös — mondta John. — Puszta fecsegés ez, vagy 
van valami alapja?

Sejjid a lovaknál állott és hallotta a mi beszélgetésünket, 
ö  sohasem volt tolakodó és tudta, hogy a mi beszélgetésünkbe 
nem szabad belevegyülnie, most azonban oka volt rá, hogy hoz
zánk jöjjön.

— Ennek van alapja — mondta Sejjid. — Épp most jutott 
eszembe. Mikor ugyanis Dilkével beszélgettem, megemlítettem 
előtte mr. Waller és miss Mary nevét is. ö  fölfigyelt és azt kér
dezte, hogy ez a Waller nem egy amerikai hittéritő-e. „Igen", 
mondtam neki. „És ő itt van Okamában?" tudakolta tovább. Én 
bólintottam rá, mire ő felkiáltoott „a vén szent, a vén szent, a 
bolond hittérilő itt van az okos Maryval. Várj csak vén fickó, 
én hozzád megyek"
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Alig mondta ezt, hirtelen visszakapta a fejét, mintha pofori- 
ütötték volna és mind a két kezével az arcához kapott. Amikor 
levette a kezét a arcáról, az sápadt volt, mint egy halotté. Külö
nös szemeket meresztett és zavartan hebegte: „Ne legyek tiszt, 
hanem hittéritő? Ez őrültség, bocsáss el engem." Aztán fel
ugrott, ide-oda futott s kezével kapkodott a levegőben. Utána 
megint okosan beszélt velem, csak néhányszor kapott a fejéhez 
és mondta: hogy szúr, hogy szúr. Ez az, sihdi, amit az ő fejéről 
el akartam mondani.

— Az bizonyos, hogy valami történhetett vele. Hosangtól, 
a Ki templom lelkészétől tudom, aki örvendetes meglepetésben 
részesített engem. A lázadók, — folytatta Fu — azt hitték, hogy 
ez a lelkész nekünk titkos ellenségünk s az ő kerületében gyü
lekeznek. Hosang azonban ma reggel egy embert küldött hoz
zám, akivel azt izente nekem, hogy hosszú jelentést küldött 
Pekingbe a mi áldásos tevékenységünkről s engedélyt kért arra, 
hogy az ő lelki tartományát is megnyithassa a mi Shenünknek. 
Erre ő ránk nézve igen megtisztelő választ kapott s arra kér 
engemet, hogy ezt személyesen átnyújthassa. Ma ebéd után a 
levéllel Shen-Fuba jön. Egész tömeg pogányt hoz magával, akik 
azt kívánják, hogy tagjaink sorába vegyük fel őket. Közli azt 
is, hogy egész sereg lázadó van a kerületében, akik a mienket 
a mai ünnepen meg akarják rohanni és híveinket ellenünk fel
lázítani. Az izgatok csupa európaiak, a többiek azonban szegény 
félrevezetett kínaiak, akiknek csak a szemüket kell felnyitni, 
hogy a helyes útra térítsük őket. Ezeket csak bízzuk őreá, a 
nyugatiakat azonban a kezünkbe fogja adni, vagy pedig szét- 
ugrasztja őket. Egyikük tisztnek adta ki magát, de aztán hit
térítővé vedlett. Ez Kínában az összes pogány templomokat 
romba akarja dönteni.

— Ez Dilke, feltétlenül Dilke — mondta John. — A nagy
bácsi nyughatatlan szelleme most az unokaöccsét szállta meg. 
De amit ő tervez, az olyan gyorsan talán mégsem fog menni.
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Mellettünk most zarándokcsapatok haladtak el, melyek 
mind a fővárosba igyekeztek. A nép a legnagyobb tisztelettel üd
vözölte Fut és Raffleyt. Nemsokára egy lelkész jött hozzánk 
azzal a hirrel, hogy egy csapat keresztyén akarja megtámadni 
az ünneplő sokaságot. Köztük van egy Dilke nevű is, aki egy 
csomó annamita latrot hozott magával. Hajón fegyvereket is szál
líttatott ide, amelyeket az ünnepély alatt készült szétosztani a 
lázadók között. Ez nagyon különös ember, le fogom Írni nektek.

— Mi már ismerjük őt — szakította félbe John.
— Köszönöm, akkor egészen rövid leszek. Ennek a külö

nös embernek talán megbomlott az agya. Azt állitja, hogy Kota- 
Radzsában egy elpusztult amerikai hittéritő szellemét látta, s 
azóta az folyton követi őt, hogy agyába befészkelje magát. Mivel 
az európai orvosok nem tudtak segiteni rajta, az én orvosbará
tomhoz fordult, hogy tanácsot kérjen tőle.

— Azon nem lehet segiteni — jegyezte meg John és Fu 
bólintott rá.

— Ugyanezt mondta orvosbarátom is. ő  egyre tébolyodot- 
tabbá válik. Végül azt állitotta, hogy ő nem tiszt, hanem hit
térítő. Előtte fő a lelki hatalom, a puskák és ágyuk legfeljebb 
csak arra valók, hogy a kinai templomokat egymásután lerom
bolja velük. Mivel az annamiták megijedtek az ő tervétől, vala
mennyit elkergette, ő  azonban itt maradt. Azt állitja, hogy az ő 
legközelebbi feladata az, hogy az emberszeretet nagy ünnepén 
az egész fővárost keresztyénné tegye, mert erre fogadást tett, 
amelyet meg akar nyerni. Nem csodálatos ez?

— Mi is annak tartjuk, mert Dilke semmit sem tudhatott 
nagybátyja fogadalmáról.

A lelkész folytatta:
— A lázadók velünk jöttek. Nemrég kaptuk a hirt, hogy 

„őexcellenciáját az európait*' egész rakományával együtt fel
perzselték. Ebből megtudhatták, hogy tervük el van árulva. 
Dühük Dilke ellen fordult, aki azt mondta nekik, hogy mind
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nyáján bolondok, egyedül neki van esze. ő  jól tudja, hogy 
mennyi csapatot vontak össze a fővárosba és ezek reggelire is 
megennék őket. Neki azonban nincs mit félnie, mert ö se nem 
tiszt, sem lázadó, hanem a béke embere, a szeretet követe, egy 
hittérítő és semmi mást nem akar, mint egy pár pogánytemplo- 
mot lerontani.

Amíg ő igy beszélt, mi tovább mentünk. A lázadó követte, 
de habozva, egyre növekvő aggodalmak között. Mire a főváros 
alá értünk, a lázadók nagyrészt elszéledtek. Csakhamar messze 
csendülő muzsika zendült meg csengők, harangok, cimbalmok, 
dudák, jünlók, lapák, ticsuk és egyéb hangszerek játéka olvadt 
össze. Ez jelentette az egész városnak, hogy Ho-Sang csapatával 
közeledik. Elől mentek a félrevezeti, de megtért emberek, akik
nek az volt .az utasításuk, hogy a tribünöket és a lelkészeket 
fogják körül. Amig elhelyezkedtek, a muzsika folyton szólt. Ez
után csend lett, még pedig olyan csend, aminö európai város
ban egy ilyen tömegnél el sem képzelhető. Semmiféle külső 
jel nem mutatta Ho-Sang rangját. Még szerényebben volt öltöz
ködve, mint az alsó papság. Ezek a tribün alján állottak, minde- 
nik egy mu-yüvel kezében, amely nem egyéb, mint egy fiiról 
készült, halalaku hangszer, amelyet csak a papok basznál:**!?. 
Alig helyezkedtek el, ott lent a téren messzecsengő férfihang 
hallatszott. De rögtön megadták rá a papok a jelet, amire a kü
lönféle hangszerekből olyan pokoli muzsika áradt, hogy rémül
ten ugrottam fel és az ablakhoz siettem. A sok hangszer ugyanis 
akkora zenebonát csapot, hogy európai fül alig hirta volna el. 
A Ho-Sang egy megnyugtató kézintéssel ismét leültetett s mi
közben hamis mosoly játszott ajka körül, igy szólt:

— Ezt a macskazenét az én parancsomra csinálták. Dilke 
minden embert keresztyénné akar tenni. Több nagy beszédet 

'akar tartani és Shen-Fu lakosságát annyira föllelkesiteni, hogy 
pogánytemplomaikat maguktól fölégessék és szétrombolják. 
Amint a tribünöket megpillantottam, mindjárt sejtettem, hogy
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azoknak valamelyikéről akar szónokolni. Alig hallgattak el a 
hangszerek, Dilke ismét beszélni akart. A mu-juk erre újból 
tüstént megadták a jelt és a szonák és a kuang-csuk rettenetes 
lármája újabb és erősebb kiadásban harsogott keresztül a téren, 
így tartott ez néhány percig. Hol Dilke, hol pedig a hangszerek 
bömböltek. Beszélgetnünk tehát nem lehetett. Természetes, hogy 
Dilke hiába erőlködött. A közönség, amely eddig csendesen 
viselkedett, mulatni kezdett rajta. Eleinte csak itt-ott kacagtak, 
azután mindenütt, végül pedig egy nagy, általános hahotában 
tört ki a közönség. Dilke lement a tribünről és el akart tűnni a 
tömegben. Ekkor a Ho-Sang szólalt meg mögöttem:

— Ez az alkalmas pillanat számomra.
Lesietett, hogy az elcsábított embereket a helyes útra ve

zesse és azokat, akik még ingadoznak, meggyőzze. Ezzel távo
zott a teremből. Ekkor vettem észre, hogy Raöley nincs a terem
ben. Már meg akartam kérdezni Futói, hol van, amikor éppen 
visszatért. Vidáman mosolygott.

— Mindenesetre jó gondolat volt, hogy a sípok és trombi
ták ilyen zenebonát csaptak. Arról is gondoskodtam, hogy a 
zenészek mindenhová kövessék őt s egy pillanatra se veszítsék 
el a szemük elől. Ha egy elfárad, kettő lép helyébe. Mihelyt 
Dilke valahol kinyitja a száját, hogy téríteni próbáljon, ezek 
mindjárt félbeszakítják. Mit szól ön ehhez, Károly?

Én bizony nem mondtam azt, amit tőlem várt. Mivel azon
ban a tribünről Ho-Sang hangja hallatszott, mi az ablakhoz 
siettünk, hogy minden szavát érthessük. Kitűnő szónok volt s 
mikor beszédét befejezte, a tomboló éljenzés nem akart véget 
érni. És amint visszatért hozzánk, mindenünnen küldöttségek 
érkeztek, hogy köszönetüket és elismerésüket fejezzék ki s ami 
különös örömöt szerzett nekünk, egész községek és testületek 
jelentették be csatlakozásukat. Akik tagfelvételre jelentkeztek, 
azok a földszinti irodába mentek, ahol a nevüke* bejegyezték s 
elismervényül egy szerecsendiót kaptak, a belevésett jelsza
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vakkal. Az ünnepi lakomára mindazok meg voltak hiva, akik 
nyugaton a társadalom elitjéhez tartoztak. Alig ültünk le az 
asztalhoz, mikor a szolgákat félrelökve berohant Waller Róbert, 
másképp Dilke. Öt, vagy hat kínai törtetett nyomában, akik 
fuvóhangszereket szorongattak a kezükben. Dilke nagyon fel- 
indulínak látszott. Arca feldúlt, ruhája megtépve. Néhány lépést 
tett előre és hozzám fordulva kérdezte:

— Én az első osztályú mandarint és a sárga zászló lovagját 
keresem. Ki az közületek?

— Én vagyok, — válaszolta Fu és szigorú hangon tette 
hozzá: — Ki merészel itt háborgatni engem, anélkül, hogy ide
rendeltem volna ?

Dilke kiegyenesedett és büszkén válaszolta:
— Merészelni? Én az Isten fia vagyok, keresztyén misszio

nárius. Rámnézve tehát nincsen vakmerőség. Én azért jöttem, 
hogy titeket boldoggá tegyelek, mert megszabaditlak titeket 
pogány templomaitoktól és az elkárhozástól. Én tanítani akarlak 
titeket, beszélni és szónokolni akarok hozzátok. De ezek a zené
szek sohasem engednek szóhoz jutni. Akárhcvá megyek, követ
nek engem minden utcán az egész városon át. És mihelyt meg
állók, ők is megállnak és mihelyt a számát kinyitom, túlhar
sognak engem ördögi hangszereik pokoli lármájával. Idegeimet 
már teljesen összetépték. Fülem zug, a lelkem remeg és ha még 
egy óráig kell tűrnöm, megőrülök. Azért tudakozódtam a leg
főbb mandarin után, hogy felelősségre vonjam őt népének e 
szemtelen eljárása miatt. Én nem idevaló ember vagyok, hanem 
idegen hatalom alattvalója és egy idegen vallás prédikátora- 
Mint ilyennek, sokkal nagyobb jogom van itt, mint bárkinek. 
Aki egy pogány népnek az egyedül üdvözítő vallást és kultúrát 
hozza, annak meg kell engedni, hogy parancsoljon, ez az, amit 
követelek. És ezért ezennel kijelentem . . .

Nem folytathatta. A zenészek Johnra figyeltek, s mihelyt 
ez kezét fölemelve jelt adott nekik, tüstént olyan zenebona
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támadt, mintha tiz malacnak a fülét, ötven fiatal ebnek pedig a 
farkát nyisszantották el. Dilke mindkét kezét a füléhez kapta 
és leírhatatlan módon fintorgatta az arcát, de mégis megvárta, 
mig a botránynák vége volt, aztán folytatta:

— Kijelentem tehát a következőket: ha ezt a sátáni bandát 
itt tüstént meg nem büntetik, rögtön a Raffley-kastélyba megyek.

Ekkor megint megszólalt a pokoli muzsika. Dilke a dühtől 
és iszonyattól annyira orditott, hogy ez az üvöltés még a macska
zenét is túlharsogta. Dilke ökölbe szorította kezét, megfenye
getett bennünket, aztán sarkon fordult s kiugrott az ajtón. A 
jelenlevőknek becsületükre vált, hogy egyikük sem nevetett a 
szánalomreméltó emberen. Dilke vadul rohant keresztülkasul, 
a zenészek utána, de nem bírták követni. Lélegzetszakadva el
maradoztak tőle. Dilkének tehát sikerült eltűnni előlük.

Mivel a ho-sang, az alpapsággal együtt a kastélyba volt 
hivatalos, lóra ültünk és az erdőn keresztül az üdülőházba men
tünk, ahol a vendéglős azzal fogadott, hogy egy lázadó a Raffley- 
kastély felől tudakozódott. Ez csak Dilke lehetett. Ugylátszik 
tehát, mégis be akarja váltani fenyegetését és aki fenyeget, 
annak nem lehet jó szándéka. Ez némi gondot okozott nekünk, 
főleg Waller és leánya miatt. Kissé aggódva lovagoltunk tovább. 
Amint a szabad mezőre értünk, Fu megjegyezte, hogy az éj 
sötét, de a vendéglőssel jelt adatott a kastélyba s a kereszt 
mindjárt fel fog tűnni. Alig mondta ezt, váratlanul, mintegy va
rázsütésre, fellobogott az égi jel, messzire és diadalmasan be
világítva a sötét égboltot. Mindenki örömmel és elragadtatással 
gyönyörködött benne. A ho-sang a nyeregkápára akasztotta a 
kantárszárat s két kezét kitárva mondta:

— Ez oly csodálatosnak látszik, mint az emberiség álmá
nak beteljesedése. Én is álmodozó voltam, talán még most is 
álmodom. Ha az ég Ura akarja, fel fogok ébredni nálatok. Látni 
fogom az ő igazságát és az ő tisztaságát.

Miközben lassan tovább kocogtunk, a kereszt fölött, tőle
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jobbra és balra, bárom fényjelet pillantottunk meg. Amint kö
zelebb értünk, a nagy Shen három jelszavát ismertük meg ben- 

■ nük. Shin, Ti, Ho íemberiség, testváriszeretet és béke). Ez volt 
az a három varázsszó, amelyet Kota-Iíadzsában Tsi névjegyén 
láttunk. A nagy sötétség ellenére utunk fényözönben úszott és 
világosan láttuk a hatalmas pálmafákat.

Az egyik alól Heartmann lelkész lépett ki. Hosszú ezüst 
haja talárjára omlott. Lovával a hos-sanghoz lépdelt s megra
gadta a kezét.

— Az Ur áldjon és őrizzen meg tégedet, az Ur világosítsa 
meg az ő orcáját terajtad és legyen tehozzád kegyelmes, az Ur 
fordítsa az ő orcáját tereád és adjon neked ideig és örökké 
tartó boldogságot. Ámen.

Aztán feléje hajolva kérte őt:
— Nyújtsd ide a kezedet, hogy vezesselek. Mi testvérek 

vagyunk. Én fölvezetlek téged a kereszt eredetéhez. Ez az ut 
a kereszt paradicsomához. Ott láthatod a Megváltót keblén a 
Shennel. Jöjj, én vezetlek téged.

Ezzel mindketten az élre lovagoltak s a mezőkön, réteken 
és a falun keresztül haladva a széles szerpentin utón lovagoltak 
fel a ragyogó fényt árasztó kastélyba, amelynek a kapujában 
Tsi várta őket, hogy az uj vendégeket üdvözölje. Én lakosztá
lyomba siettem, de alig, hogy szobámba jutottam, belépett Sejjid 
és jelentette, hogy Dilkét a kastély közelében látta. Egy fa mögé 
húzódott, de ő megismerte a kalapjáról. Én figyelmeztettem őt, 
tartsa szemmel Dilkét. Alig mondtam ezt, belépett Tsi és ünne
pélyes hangon mondta:

— Sir, három dolgot is kell közölnöm önnel, amelyek közül 
az egyik fontosabb, mint a másik. Nem tudom ugyanis, hal- 
lotta-e már ön, hogy Yn nagybátyját és édesanyját a pekingi 
császári udvarba hívták, hogy ott Shen felől kérdezősködjenek 
tőlük. A legfényesebb követségben utaznak, talán még ma meg-
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érkeznek ide, hogy az emberszeretet ünnepén velünk együtt 
részt vegyenek. Ez az egyik.

— Látjuk őket még ma? — kérdeztem tőle.
— Igen, de csak később, nem mindjárt vacsorakor. Azután, 

kérem, nézzen rám, vájjon nem pirultam-e el.
— Én nem nézek semmit, hanem gratulálok, szivem mélyé

ből gratulálok.
— Gratulál? Mihez?
— Nos, az ön eljegyzéséhez.
Erre csakugyan elvörösödött és összecsapta a kezét.
— Eltalálta, csakugyan eltalálta. Hogyan lehetséges ez?
— No ezt nem volt nagy mesterség eltalálni. De kedves 

barátom, ön ne várja tőlem, hogy sok bókot mondjak. Úgyis 
tudja ön, hogy csak jót kívánok önnek.

— Minél csöndesebbek mások, annál hangosabban szeret
nék ujjongani én. Ilyen boldogság! Millióknak sejtelmük sincs 
arról, hogy a házasságba mit tesz a s z ív  és lélek egyesülése. 
Ma minden olyan szép és tiszta és sajátságosán ünnepélyes volt. 
Waller az ön egész költeményét elszavalta. Ez az ő vezérszövét- 
neke, amelynek a segítségével megszabadult az elmebajtól és 
rájött az igazságra. Sokat beszélt önről, akit nemcsak becsül, 
hanem szeret is. Aztán megkérdezte, van-e itt egy lelkész és 
el kellett hozatnom Heartmann tisztelendőt. Ez rendkívül hatás
sal volt rá. A beszélgetés a paradicsomra terelődött, Waller 
kérte, hogy mutassák meg neki. Fel vitettük a terembe, ahol 
azt mondta, hogy nagyon jól érzi magát.

Miközben Tsi másodszor is elvörösödött, sebesen folytatta:
— Az öreg oly boldog, oly vidám és kedves volt. Előttünk 

a megragadó kép: a paradicsom és azután elkezdett beszélni 
hozzám, tompán, de melegen, nyugodtan, habár nem is egész 
világosan. Oly megható volt ez, hogy előbb Mary, aztán én, végül 
már mindnyájan sírva fakadtunk s az Ő karjába omlottunk. Elő
ször a leányát, aztán engem csókolt meg s ránk adta áldását.
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Aztán lezárta a szemét és mint egy üdvözölt mosolygott a para
dicsomban. Még most is ott alszik. Fang és Mary van mellette. 
Engem azonban elhivtak onnan. Képzelje, ki hivatott?

— Róbert Waller, niásképp Dilke.
— Igen és ez a harmadik, amit mondani akarok önnek. 

Természetesen kénytelen voltam elutasítani őt. Ez az ember 
a legnagyobb mértékben veszedelmes. Neki semmiáron sem 
szabad találkoznia a nagybátyjával, ügy látom, hogy neki a 
tébolyda megfigyelő osztályán a helye. Tudja ön, mi egy szel
lemi újjászületés annak, aki szellemi halál előtt állt? Legyen 
gondunk arra, hogy ne halva szülött legyen. . .

Én a képterembe mentem, amelyet néhány ivlámpa világí
tott meg. Waller már nem aludt, éppen most ébredt fel. Mily 
szeretetreméltóan fogadott engemet. Le kellett ülnöm melléje s 
a kezét nyújtotta nekem. Sokáig tartotta a magáéban anélkül, 
hogy mondott volna valamit. Végre én törtem meg a csöndet, 
elmondva, hogy kik fognak ide jönni.

— Egy ho-sang? — kérdezte ő, — az alpapságával? Tehát 
pogányok?

— Atyám, szabad a szobádba vitetnem tégedet?
— Nem, itt maradok. A pogányok helyemen találjanak 

engemet. Tudom az én kötelességemet.
— De atyám, az Isten szerelmére! — kiáltott fel Mary 

megijedve.
— Légy nyugodt, gyermekem. Mitől sem kell tartanod. 

Emlékeztetlek téged az édesanyádra, ö  az én védszellemem.
Csakhamar belépett a papság. Én Tsihez siettem, hogy kö

zöljem vele, miért van itt még Waller. ő  elmondta, hogy sem 
Sejjidet, sem Dilkét nem találta. Ez kissé nyugtalanított enge
met. Visszaültem Waller mellé. A kínai papokra a képek nagy 
hatással voltak. Egyiküket annyira megragadta a képek mű
vészi ereje, hogy egész testében reszketett, de azért nem tudta 
levenni a tekintetét róluk. Közben észrevettem, hogy valaki

10M av: Mandarinok országiban.
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mozog a háttérben lévő narancsfák között. Rögtön Dilkére gon
doltam. Heartmann tisztelendő a második képhez ment, hogy 
annak a függönyét félrevonja. Ezt észrevette Waller és beszélni 
kezdett:

— És Tsinek ugyanebben az országban, de lent a pokol 
mélyén, ahol minden ember ördög, egy másik mondát is lehetett 
hallani. Az is sok évezredes volt és a következőképp hangzott: 
Amint az embert kíutasitották a paradicsomból, rájött, hogy 
mily balgaságot követett el. önmagát vádolta és siránkozott, de 
úgy, hogy egy ördög sem hallotta. Ekkor álmában megjelent 
neki a Shen és igy szóla hozzá: A bünbánat a bukottak angyalai 
ő  hozzá vezet engem. Egykor eljön az Ur, hogy engem felébresz- 
szen és engem a paradicsomba vezessen. Akkor ismét embe
rekké lesztek, de már nem üdvözöltök. A föld paradicsoma 
nem a világ megváltójának mennyei birodalma, de az utóbbi el 
fog jönni az előbbihez. Mikor lesz ez?

Egy pillanatig hallgatott, aztán folytatta:
— Ha majd az emberiesség hatalma a szivekben az egész 

világon oly naggyá, oly erőssé lesz, hogy egy keresztyén lelkész 
megáldhat egy pogány lelkészt anélkül, hogy magát ezért el 
kellene átkoznia, akkor itt az óra, amelyben a paradicsom 
mennyei birodalommá, Isten országává lesz itt ezen a földön, 
így beszélt a Shen. Most vonjátok félre a függönyt, hogy ne 
csak a paradicsomot, hanem a mennyet is lássátok, mert az az 
óra, amelyről az én mondám szól, semmi más, mint a mostani.

Néma csend volt a teremben. Csak hátulról hallatszott 
olyasmi, mint ha valaki a torkát köszörülné. Odapillantottam. 
Ott állt Sejjid a növények között. Felemelt ujjával oldalt muta
tott, ahol Dilke állott. A tisztelendő ur eközben félrevonta a 
függönyt. Waller a buddhisták felé fordulva igy szólt a fő
paphoz :

— Jer hozzám, ho-sang! Mondom neked, hogy én lelkész 
V á g y o k . Most teljesüljön a jóslat, amelyet a mi Shenünk az em-
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béri szellemek mondott, Meg akarlak áldani, én a keresztyén, 
téged, a pogányt. Ecen a képen itt csak a paradicsomhoz vezető 
ut látszik. Én azonban a mennyei birodalmat mutatom meg 
nektek, amely magasabban áll minden földi paradicsomnál. 
Ismétlem, jöjj hozzám, ho-sang, hogy megáldjalak téged.

A főpap lassan, ünnepélyesen, mintegy álomban közeledett.
— Engem már megáldott Heartmann tisztelendő ur — mon

dotta halkan.
— Tehát itt van már a mennyei birodalom, még mielőtt 

én tudtam volna róla s igy könnyen érthető, hogy én most áldani 
akarom azt, akit előbbi vetélkedésemben csak átkozni tudtam. 
De azért jöjj, hogy megáldjalak, nem azért, ami már betelje
sült, hanem magam miatt.

Amint kitárta a karját, hátulról dühös kiáltás hallatszott:
— Megállj te, szakadár, te áldani akarsz ott, ahol Éliás 

minden kegyelem nélkül mészárolt. Megőrültél? Hitehagyott! 
Hisz akkor a pokolba kerülsz feltétlenül!

Dilke volt. Büszkén, kiegyenesedve, fejét hátraszegve, ösz- 
szeszoritott ajakkal és szikrázó szemekkel lépett elő, mint aki 
borzasztó Ítéletet akar tartani. Anélkül, hogy észrevette volna, 
Sejjid követte őt, hogy rögtön kéznél lehessen. Mily rettenetes 
külseje volt ennek a Dilkének. Tiz lépésre Waller előtt meg
áldott s megvető kézmozdulattal mondta:

— Itt fekszik az egész Waller-család keresztyénsége. Gya
lázat mindazokra, akik fáradtságot vettek maguknak, hogy ezt 
'megalapítsák s e művök feletti büszkeségükben mint szentek 
térjenek sírjukba. Ránézek és szégyenlem magam a nevem 
miatt, amit viselek. Ez az arc itten, amely előttem . . .

A szé hirtelen elhalt az ajkán. A háttérből csak messsziről 
láthatta a nagybátyját. Waller most rászegezte a tekintetét. 
Dilke, mintha csak megnémult volna e merev tekintettől. Arca 
teljesen elváltozott, szeme kimeredt, szája kinyílt, mint az olyan-

10*
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nak, aki siket, de mégis hallani akar valamit. Keze lehanyat
lott, ujjait szétterpesztette.

A két orvos, Tsi és Fang mindjárt a betegnél termett, mert 
tudták, hogy most nagy lelki megrázkódtatásnak lesz kitéve. 
Miért látszottak mind a ketten oly kérlelhetetlen szigorúnak. 
Miért szorította Tsi ökölbe mind a két kezét? Csak az szokott 
Ilyen elszánt lenni, aki élet halálharc előtt áll. Itt szellemi élet
ről, yagy halálról volt szó. Két érzés küzdött Wallerben, az egyik 
fölemelte, a másik lenyomta őt. Arca hirtelen beesett s halott- 
halvány lett, mint betegségének legsúlyosabb napjaiban. A 
szeme kimeredt, a szája kinyílt, épp úgy, mint Dilkének, de erős 
hangon és határozottan mondta:

— Föl kell állanom, még ha össze is roskadokl Én nem 
vagyok többé Waller. Kérlek titeket, tartsatok engem.

Én kérdő pillantást vetettem Fangra, aztán hóna alá nyúl
tam Wallemek, fölemeltem a fekhelyéről és ő erősen reám 
támaszkodott. Különös, aggodalomkeltő a lélekbúvár számára 
rendkívül érdekes helyzet volt ez. Waller fojtott hangon mondta:

— Valakinek el kell hagyma engem, de mégsem akar. . .  
Gyöngülök. . .  Ki áll amott? ügy érzem, hogy az én voltam és 
ón mégis itt vagyok.

És ormán a másik vigyorgó arccal szólott.
— ő  minden erejét összeszedi, s mégis más emeli föl, de 

k i . . .  ki beszél, hohó, ón mégsem ő vagyok, én volnék az, aki 
a földön fekszem, mert az ott túlnan fölállott.

Az utóbbi szavakat nagyon hangosan mondta. Ekkor Waller 
ugyanilyen hangon kiáltott fel:

— Mondd, ki vagy te? Unokaöccs, vagy a nagybácsi?
Erre Tsi válaszolt gyorsan, élesen és határozottan, minden

feleselést kettévágva:
— Mind a kettő ő az. Mind a két Waller őbenne testesül 

meg. ő  az egyedül!
A hatás rögtönös volt. Itt és amott is orditás hallatszott,
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azután szó nélkül egymás arcába meredtek. Ez volt a félelmes, 
döntő pillanat. Szemben állott egymással mind a kettő. A szel
lemi éjszakából jövő és a szellemi éjszakába menő. El tudnak-e 
haladni egymás mellett?

— Atyám, édesaiyám! — kérlelte Mary aggodalomteljesen, 
miközben magához szorította. — Megengeded, hogy anyámat 
szólítsam. Maradj itt, maradj itt.

A beteg megragadta a leány kezét és ismételten az ajkához 
vonta. Ez megszabadította őt ellenfele gonosz tekintetétől.

— Gyermekem, édes gyermekem — lihegte mély lélegzetet 
véve. — Éppen az utolsó pillanatban hallottam hangodat. Oly 
messze voltam már ismét, bent a pogánytemplomban. Már ismét 
hallottam égni és recsegni és akkor te visszahívtál engemet, te, 
aki jó anyád szelleme vagy. így ismét itt vagy nálam, de valaki 
megragad engemet. Olyan ez, mint egy ököl, amely a fejemben 
vájkál és helyes gondolataimat hamisakkal cseréli ki. Egy ide
gen, de előttem mégis jól ismert szellem ez.

Ez utóbbi szavakat hangosabban mondta. Dilke hallotta ezt 
és igy kiáltott fel:

— Egy szellem? Te őrült. A hit ez, amelyet a te őseid hagy
tak rád, hogy ezzel legyőzzed a pogány világot. Ha férfi vagy 
és bátorságod van, ismerd el őt. Azt kérdem tőled, Waller 
vagy-e vagy sem ? Élet vagy halál. . .  ? Üdvözülés vagy kárho
za t ...?  Válassz 1

— Én ember vagyok — válaszolt Waller. — Nem félek 
tőled és azt akarom. . .

Zavarba jött. Elfeledte, hogy mit akart mondani. Ez volt a 
döntő pillanat. Túlról két éles, szúró, pokolian szikrázó szem 
meredt rá, amelyek meg akarták ragadni, hogy megbénítsák őt. 
Ekkor jött a mentő kéz. Tsi a fülébe súgta.

— Csak szeretet, csupán szeretetet adjatok! gondoljon erre, 
sir. Tudja még, hogyan kezdődik?

— Igen, még tudom ezt, éppen most jut az eszembe —
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felelte Waller, miközben az arca megélénkült. — A kezdete igy 
szól: Terjesszétek az evangéliumot.

Tsi hangosan felszólította őt:
— Dobja át hozzá! Hajítsa e kősziklához, hogy szétmor- 

zsolja őt.
Dilke fölegyenesedett, a karját kitárta, kezét ökölbe gyűrte 

és átkiáltott:
— Igen, dobd hozzám, te tacskó, aki csak a te Shened rab

szolgája vagy és aki nem tud mást, mint dadogni, ha erős lelkek 
beszélnek. Vágd hozzám, hanem akkor nyakon is ragadlak.

Waller nem figyelt rá. Karjával megragadta leánya kezét 
s átszellemülten kezdte szavalni a vallásos költeményt. Amikor 
odáig ért, hogy szeretetet hozzatok magatokkal, Dilke karja le
hanyatlott, alakja megtört, arcvonásai eltorzultak, vállai a fáj
dalom súlya alatt mintegy összecsuklottak, kezével a füléhez 
kapott s félőrülten sikította:

— Szeretni, szeretni, mindig csak szeretni! Ez éppen a 
Shen, a nagy Shen. Már hallom messziről a sípokat, azokat a 
nyomorult sípokat! Legyen átkozott az az örökös, végnélküli 
zugás: a szeretetről és csak a szeretetről. Ha ez újból kezdődik 
és tovább is igy tart, mint eddig, akkor én is követem a képen 
lévő ördög példáját: a mélységbe ugróm s magammal viszem 
az én „Hen“-emet. Aztán szeressétek egymást, amig akarjátok, 
miattam akár örökké is, nekem azonban nyugalmam lesz.

Aztán melléhez kapott, a ruhát tépte magáról, mintha Ön
magát akarná szétmarcangolni. Waller pedig nyugodtan szavalt 
tovább és amikor odáig ért, hogy a szeretet által a föld Krisztus 
templomává és ismét Isten paradicsomává lesz, Dilke dühösen 
ordította:

— Mit, az egész világ az én templomom és minden ember 
és minden mongol és hottentotta az én testvérem?! őrültség, 
őrültség. És most jönnek az ideggyilkos síposok és trombitások!
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Hová menjek, hová meneküljek? Ügy látszik nem marad más 
számomra, mint a mélységbe ugrani.

Furcsa módon meghajtotta magát és kirohant az ajtón.
— Omár, gyorsan utána — parancsoltam meg Sejjidnek.
Ez nyomban követte őt, aztán magam is utána akartam 

menni.
— Hová? — kérdezte Tsi.
— Hátha az én szolgám nem lesz elég egyedül?
— Ha ezer embert vinne magával, az sem változtatna a 

dolgon. Ma este már beleié lehet fordítani a Waller-család cime- 
rét. Csak menjen ön és saját szemével győződjék meg arról, 
hogy igazat mondtam. De kérem egyelőre hallgasson róla, 
hiszen az a mai nap nekünk öröm- és ünnepnapunk. A halál ne 
tegye gyásznappá azoknak, akiket szeretünk.

— Hát Waller meg van-e mentve? — kérdeztem tőle, mert 
ő olyan vidámnak látszik.

— Természetesen, ő meg van mentve.
Alig tettem be az ajtót magam mögött, Sejjid jött és jelen

tette, hogy Dilke a mélységbe vetette magát, megmutatta a 
helyet is, ahol a kőfalon átugrott.

— Adj hálát Alláhnak, hogy nem ugrottál utána — mond
tam neki, miközben hideg borzalom futott végig rajtam. — E

.kőfalon túl nem ut van, hanem olyan mélység, amelyben fel
tétlenül szétszuzódik az, aki belezuhant. Ez a Dilke halott.

— Sihdi, szabad tudnom, tiszt volt ez azúr, vagy hittérítő?
— Szegény, szerencsétlen ember volt, aki tévutakon járt s 

a mélységbe tévedt.
— Akkor megyek a kápolnába és imádkozom érte.
És fölsietett a dombra, ahol a kápolna volt. Mikor vissza

tértem, a kormányzó, aki karján vezette Ynt, boldogságtól olva- 
dozva mondta:

— Nézze, Károly, én a fogadást elvesztettem, de a pompás
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Shent nyertem érte. Oly boldog vagyok, hogy még önnel sem 
cserélnék.

Waller hallotta ezt.
— Én is fogadtam s elvesztettem a fogadást, — mondotta 

— de még sokkal többet nyertem, mint ez az öreg, aranykedólyü 
kormányzó.

Mikor vacsorához ültünk, a megtért lázadók nevében egy 
küldöttség jelent meg, amelyet Sejjid Omár vezetett, s bocsána
tot kértek eltévelyedésükért. Alig távozott a festői küldöttség, 
gyorsfutár jelent meg a császár levelével.

— Hallgassatok ide, barátaim, — szólalt meg Fu — fel 
fogom olvasni a császár levelét.

Feszült érdeklődéssel figyeltük rá. De alig hallottuk egy
két sort, mikor a borzalom kiáltása zúgott fel mindenfelől. Pokoli 
sötétség támadt körülöttünk. A kereszt fénye kialudt, de főni 
a hegyen és lent a völgyben, ahol nem volt elektromos világítás, 
tovább és szelíden fénylett a nagy Shen jelszava. Csak a kereszt 
lett sötét.

Tsi, aki az ablakon kihajolt, most visszafordult s nyugodtan 
igy szólt:

— Az elektromos áramot annak a holtteste oltotta el, aki 
az előbb lezuhant a paradicsomból. De végképp nem olthatja 
el, mert ez a fény az örök forrásból ered. Csak a holtak ter
jesztenek sötétséget, a valóban élők nem. Mondd el nekünk, 
atyám, szóval, mi van abban a levélben.

— Egy pillanatra sötét lett körülöttünk — ez a pillanat a 
mi földi életünk — mondotta Fu. Testvérem, háború van. . .

— Hol-hol? — kérdeztünk mindannyian.
— Itt nálunk, a futár hozta ezt a gyászhirt. Ne kérdezzetek 

kivel és miért? Én azonban az emberiség nevében kérdezem 
e mély sötétségben. . .

Nem mondhatta tovább. Hirtelen úgy körülöttük, mint a 
szabadban ragyogó világosság támadt. A vízesés ereje elsodorta
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Dilke holttestét, s az elektromos áram ismét ragyogva ontotta 
fényét. A kereszt megint tündöklő fénnyel világította minden
felől ujjongó örömrivalgás hallatszott.

— Még ki sem mondtam a választ, már itt a felelet — kiál
totta fel Fu. Menjünk a kápolnába. Onnan áradozik a fényforrása, 
mely elsötétülhet, de kioltani nem lehet soha!

— Igen, menjünk oda — szólalt meg a ho-sang. — Ott fönn 
van az igazi helye annak, hogy a császár szavait közöljük vele
tek. Ezek a legfőbb kegyelemről és oltalomról biztosítanak 
minket. Mi ma a Shen születésnapját ünnepeljük, aki uralkodik 
az egész világon és sohasem fog elenyészni.

Aztán imára kulcsolta a kezét:
— A Mindenható oltalma és kegyelme véd minket, a Min

denható, akinél örök béke van még akkor is, mikor itt lenn 
köztünk, balga emberek között harci kiáltás zeng. Fel hozzá, 
a mi kápolnánkba! Mindjárt éjfél lesz. Találjon az bennünket 
: mádkozva, hálát adva és reménykedve. . .

VEGE.








