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A Llamaserai.

Átmentünk Nikola szobájába, ahol az álruhák 
már ki voltak terítve.

Mialatt leült és figyelmesen nézett reám, ezt 
mondta :

— Végiggondoltam a dolgot; ruházatunknak 
minden részletében különböznie kell az élőbbem
től. En most a hankowi főpap vagyok, ön pedig 
titkárom. Ruhája itt van s arra kérem, öltözködjék 
fel oly gyorsan amint csak tud.

Nem vesztegettem az időt.
Felkaptam a ruhacsomót s szobámba siettem 

vele. Egy negyedóra múlva már nem voltam többé 
angol ember. De minden darab szemügyre vételé
nél jól láttam, hogy azok teljesen más jellegűek, 
mint előbbi kinai öltönyeim voltak.

Mostani ruhám drága, nehéz selyemből 
készült és káprázatos gazdagságban tele volt hímezve;

I.
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vállamat rendkívül finom szövetű szürke köpeny 
takarta ; haj fonatom nagyon hosszú volt és vastag; 
szandálom és kalapom szintén divatos és finom.

Mikor teljesen készen voltam, leültem és 
várakoztam Nikolára.

Nemsokára megnyílt az ajtó s egy magas, 
szikár kínai lépett b e ; lehetett vagy ötven éves; 
— állát rosszul ápolt szakáll tarlója verte ki ; s 
amint az öreg ember felém közeledett, egy másik 
is feltűnt az ajtó nyílásában. Ez valamivel alacso
nyabb volt az elsőnél és egészen meggörnyedt 
a kortól.

De, gondoltam magamban, most már nem 
hagyom magamat kinevettetni; kitalálom én, melyik 
a kettő közül Nikola s azzal egyenesen oda léptem 
az elsőhöz, aki olyan magas volt, mint Nikola és 
igy szóltam hozzá kínai nyelven.

— Nem váratott magára sokáig.
— Esztelenség lett voln§ késlekedni, — felelt 

emez s azzal megindult az udvar felé. Ott lenn 
már egész csoport apró ló várt reánk ; továbbá 
hat vagy nyolc lovas ember s tizenkét gyalogos.

— Egy szóra; — szóltam ismét ahhoz, akivel 
az imént beszéltem ; — micsoda szerepet fogok én 
játszani ebben a menetben ?

— Nincs valami tévedés a dologban ? — fordult 
amaz hozzám; — kinek tart ön engem ?
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— A gazdámnak, — feleltem.
— Akkor téved, mert ha Nikolával akar 

beszélni, ahhoz menjen ott, aki épen most száll 
fel a lóra.

Alig hittem szememnek. Az, akire emez 
célzott, alacsony, sovány aggastyán volt, csaknem 
kétrét hajolva. Arcát ezer ránc barázdálta; szeme 
beesett, bágyadt nézésű volt.

Elképedtem.
Ezt az embert nem fogják felismerni. Oda

léptem hozzá s ezt súgtam halkan :
— Ha ön csakugyan Nikola, noha alig tudom 

elhinni; akkor kérem, adjon utasitást, hol lovagol
jak a menetben.

— Hát nem ismert fel ? Annak igazán örülök, 
mert igy akartam kipróbálni, jól sikerült-e az 
átalakulás. Az öné kitűnő : szivből gratulálok hozzá. 
Ön természetesen a titkárom, tehát hozzám közel 
kell lovagolnia. Majd útközben több utasitást is 
adok. És most induljunk.

— De hát ki az a másik ember?
— Az egyik emberem, akiért elküldtem 

Tientsinbe, mialatt ön beteg volt s mivel nem 
minden fáradság és erőfeszítés nélkül szereztem 
meg a hűségét, most már azután teljesen meg- 
bizhatik benne. Csak éppen a Llamaserai-ig kisér 
bennünket; ott úgy fog szerepelni, mint kiséretem
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feje és onnan egyenesen visszatér. Most üljön fel 
és induljunk.

Az óriási Llama templom volt tehát utunk 
célja, az, amely egyike a legtitokzatosabb és az 
európaiakra nézve legkevésbé hozzáférhető helyek
nek Kinában. Udvarai, kapui messze terjednek a 
valódi, központi főépülettől; s amint az első két 
kapun keresztül haladtunk, nagy meglepetéssel 
tapasztaltam, hogy mindeddig semmi nehézségbe 
sem ütköztünk.

De a harmadik kapu elé érve, egyszerre meg
kezdődtek az akadályok. A kapu ugyan nyitva 
volt előbb, de éppen az orrunk előtt csapták be 
s attól kezdve, nagy, mélységes, félelmet gerjesztő 
csend uralkodott a nagy udvaron. Szolgáink hasztala
nul verték öklükkel a kaput, az nem nyilt meg.

Végre, egy kétségbeesett erejű kopogtatásra 
mégis mozdult valaki odabenn. Egy kis rácsos 
ablak nyilt ki s azon egy bőrig borotvált fej buk
kant elő, azt kérdezve, mit akarunk. Nem tudom, 
megelégedett-e a válasszal vagy sem, de mivel 
Nikola látta, hogy a kapu mégsem nyílik meg, 
odalovagolt a rácsos ablakhoz s valamit súgott az 
embernek.

A hatás bámulatos volt. A kapu abban a 
pillanatban megnyílt. Egy ember sietett ki az udvarra, 
hogy Nikolát lesegitse, aki nehézkesen, öregesen le



is szállt a lóról s intett nekem, hogy szálljak le én 
is. Ekkor Nikola parancsára kifizettem az embere
ket, akik mindjárt visszamentek a városba, Nikola 
pedig igy szólt a lova mellett álló emberhez:

— Ez itt titkárom. Nélkülözhetetlenül szüksé
gem van reá s azért az a kérésem, hadd jöhessen 
be velem.

A szerzetes bólintott s mi beléptünk.
Hosszú lépcsősoron felhaladva nagy, tágas 

udvarba értünk, melyet apró kőből épített vagy 
kőbe vágott fülkék sora vett körül.

Az udvar közepén óriási Buddha bálvány 
állott fából faragva s gazdagon díszítve. A hetven 
láb magas alak mindkét kezében egy-egy óriási 
lotosvirágot tartott, fején pedig arany korona volt, 
melynek minden mélyedésében egy-egy kisebb, de 
tökéletesen hű hasonmása volt az óriási bálvány
alaknak. A cellaszerü apró szobák sora fölött 
csarnokok, folyosók húzódtak, melyekbe az udvar
ról lehetett feljutni lépcsőkön; ezek fölött ismét 
tetők tetők felett és tornyok tornyok hegyé
ben emelkedtek. Ebből az udvarból egy másikba 
vezettek bennünket egy kapun át, melyet két remek 
bronz oroszlán őrzött. Majd több csarnokon, temp
lomon áthaladva, melyek mind gazdagon voltak 
díszítve kínai hímzésekkel, arannyal, elefántcsont
tal, zománcmunkával, végre egy másik kapu elé
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értünk, ahol vezetőnk azt mondta, hogy várjunk, 
mig ő elmegy a főpapért.

Bevezetett a templomba, azután ott hagyott 
és mi vagy húsz percig egyedül voltunk. A hely 
végtelenül különös, titokzatos és félelmet keltő 
volt. A szél, mely minden oldalról behatolhatott 
az ablakon át, kísértetiesen lengette a selyemfüg
gönyöket. A levegő nehéz volt a joss fáklyák 
kábító tömjén illatától s a nagy csendben egyszerre 
csak messziről, igen messziről mintha egy meg
ütött érclap vagy gong hullámzó hangja szólalt 
volna meg rezegve.

Nem mondhatom el, micsoda érzés fogott el 
ott, azon a titokzatos helyen, amint arra gondoltam, 
hogy minden pillanatban életünkkel játszunk és 
hogy ha bármi baj ér is, mindent saját hibánknak 
lehet csak tulajdonítanunk.

Mintegy húsz perc múlva szandálos lábak 
halk kopogása hallatszott s ekkor három férfi jelent 
meg az ajtóban : két ifjú egy reszketős öreg embert 
vezetett. Mind a hárman a budhista papok silány 
ruháiba voltak öltözve ; a feje pedig mindháromnak 
bőrig volt borotválva. Az öreg ember arcán azon
nal észrevettem, hogy nem tiszta mongol faj s 
hogy ereiben tibeti vér is lehet.

Mikor az öreget odavezették hozzánk, az 
ifjú szerzetesek megfordultak és elhagyták a temp
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lomot. Csak most, amint az öreg ember egészen 
közel volt már hozzánk, láttuk, hogy csaknem 
egészen vak.

Reszkető karját kinyújtva, különös remegő, 
vékony hangon, mely inkább női hanghoz hasonlí
tott, igy szólalt meg:

— Arra kérlek, mondjátok meg, kik vagytok 
és mi okból kéritek vendéglátásunkat.

— Én a hankowi templom papja vagyok, — 
felelt Nikola komolyan. — És amiért itt vagyok, 
annak okát jobban tudják azok, akik hívtak.

— Ha úgy van, amint mondod, hogyan 
foglak megismerni?

— Nem tudja a hold többé, hogy vannak 
apró csillagok is ?

— Igen, de a hajnal valamennyit egyenlővé 
teszi, — felelt az öreg ember. — De ha te az vagy 
csakugyan, akit már vagy három hete várunk, más 
módon is tudod mutatni, hogy csakugyan az vagy-e, 
akinek magadat mondod.

Nikola szónélkül kivonta belső zsebéből a 
titokzatos kis fekete vesszőt és odanyujtotta az 
öreg embernek. Amint ez megérintette a vesszőt, 
egész magatartása tökéletesen megváltozott.

Térdre borult és áhitatosan csókolta meg 
Nikola ruhájának a szegélyét.

— Most már tudom, hogy az én uram, aki
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idejött : az élet és halál urainak egyike. Ha az én 
uram kegyeskedik szolgáját követni, elvezetem 
szállására.

Ezzel megindult előttünk s mi követtük. Út
közben folyton bámultam az épület hatalmas szilárd
ságát, mert három láb vastagságú falai bizony a 
legkeményebb ostromot is bátran kiállhatták volna. 
A folyosó mentén két oldalt mindenütt apró szobák, 
vagy cellák voltak; a folyosó végén újra lépcső 
elé értünk, melyek az épület legfelső emeletére 
vezettek. A felső folyosón is végig haladva egy 
kis előszobába értünk, amely sötétszinü selymekkel 
volt teleaggatva; ebből egy ajtón át egy másik 
szobába értünk, amely kétszerakkora lehetett, mint 
emez. Ezt három keskeny ablak világitotta meg s 
ezek egyikéből, amint azt később észrevettem, szép 
kilátás nyílt Peking városára.

A főpap alázatos hangon ajánlott fel mindent, 
amit a ház nyújthat, aztán földig hajolva távozott.

Amint egyedül maradtunk, Nikola kiegyenese
dett és ruganyos léptekkel járkált fel s alá, örömét 
fejezve ki afelett, hogy minden ilyen jól megy. 
A nap hátralévő részét azzal töltöttük, hogy bejár
tuk az épületet, lassan, elmélyedten haladva, vala
hányszor csak egy-egy szerzetes volt a közelben. 
A bálványok előtt hódolattal hajoltunk meg, az 
oltároknál letérdeltünk, szóval hitbuzgó lámák
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mintaképei gyanánt viselkedtünk. Öt óra tájban 
pedig részt vettünk a közös esti szertartásban, 
melyet a nagy csarnokban tartottak és én itt lát
tam a szerzeteseket először mind együtt.

Merem állitani, hogy visszataszitóbb és rosz- 
szabb külsejű csőcseléket még nem láttam életem
ben. Volt köztük mindenféle korú és rangú, de 
olyan arc nem volt egyetlen egy sem, amely ne 
arról beszélt volna, hogy gazdája nyakig van elme
rülve az állatias szokásokba, érzékiségbe, bűnbe. 
Kétlem, hogy elvetemültségre, aljasságra nézve 
egész Ázsiában párját lehetne találni ennek a 
gyülekezetnek.

A szertartás nem tartott félóránál tovább s 
akkor ismét visszamentünk szobáinkba, de mivel 
Nikolát a főpap magával hivta, én egyedül maradtam.

Mit tehettem volna egyebet, járkálni kezdtem 
fel és alá, folyosóról-folyosóra, udvarról-udvarra 
jutva. Ez volt a szerzeteseknél az étkezés ideje, 
de többen már elvégezték volt és csoportokba 
verődve járkáltak, dohányoztak az udvaron. Hogy 
az én jelenlétem felől hogyan gondolkoztak, azt 
nem tudom, de egy-két elkapott megjegyzésből 
úgy vettem ki, mintha nem valami nagy jóakarat
tal néztek volna reám.

Az udvar hátsó végében kút állott s a körül 
a szerzetesek ültek vagy tizenketten.
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Egyik közülök, aki — úgy vettem észre — 
elbeszélő lehetett, valami mesével tartotta őket.

A mese tele volt szellemekkel, ördögökkel, 
istenekkel, ősökkel. Mikor bevégezte, tapsolni kezd
tem s aztán, hogy bizalmasabb lábon álljak velük, 
én kezdtem el nekik mesélni. Szerencsére, ezt 
mindnyájan igen jól fogadták s nagy érdeklődéssel 
lesték a szót, de lehetetlen volt észre nem ven
nem, hogy sikerem az előbbi elbeszélőnek sehogy- 
sem volt ínyére. Mióta csak odacsatlakoztam hoz
zájuk, ez az ember jóformán szünetlen rám nézett 
és feltűnt nekem, hogy amint történetemben tovább 
és tovább haladtam, érdeklődése folyton növekedett.

Ekkor egyszerre, mint a villám, úgy villant 
keresztül agyamon az a gondolat, hogy én ezt az 
embert már láttam valahol. Mikor aztán az is 
eszembe jutott, milyen körülmények között, kivert 
a jéghideg verejték ; hangom remegni kezdett a fel
indulástól és azon gondolkozva, mi volna most a leg
helyesebb eljárás, elvesztettem elbeszélésem fonalát.

Láttam, hogy hallgatóim meglepetve tekinte
nek rám és hogy vetélytársam arcán kárörvendő 
mosoly jelent meg. Erre rögtön összeszedtem maga
mat és folytatni kezdtem az elbeszélést, de fájdalom, 
már késő volt, a gyanú már fel volt keltve s az 
emberek sejteni kezdték, hogy valami nincs itt egé
szen rendjén.
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Mennyire kívántam most már, bár csak soha
sem csatlakoztam volna hozzájuk. De a bánkódás 
semmit sem használt s az egyedüli, amit tehettem, 
az volt, hogy siettem Nikolához.

Egyedül volt.
— Már régen várok önre, — kezdte kissé 

élesen. — Hol járt ez idő alatt?
— Járkáltam az udvaron s egyszersmind 

észrevettem valamit, ami éppen nem örvendetes.
— Mi volt az? — kérdezte, mialatt szeme 

úgy tüzelt, mint a kígyóé.
— E házban egy olyan ember van, kivel én 

már találkoztam, még pedig éppen nem kellemes 
körülmények között.

— És megismerte önt?
— Szeretném remélni, hogy nem, de attól 

félek, hogy igen.
— Hol látta azelőtt és mi volt az a „nem 

nagyon kellemes körülmény ?“
— Cantonban történt — feleltem — és ez a 

fickó betört házamba. De én még idejében meg
fogtam, mire ő küzdés közben késével kézcsuk
lómba szúrt. Ennek a jele még ma is látható a 
karomon. Nézze ! A gazembert halálra is ítélték volna, 
ha a hatóságnak, ahova az ügy került, nem lett 
volna reám valami haragja.

Nikola figyelmesen nézte a fehér vonalat.
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— Ez komoly dolog, — szólalt meg aztán. 
— Nagyon óvatosnak kell lennie, máskülönben az 
az ember mindent el fog mondani a főpapnak és 
akkor végünk van. A jövőben pedig, amig itt leszünk, 
járjon mindig úgy, hogy a köntös bő ujjai befed
jék a csuklóját. Amennyire lehet, óvakodjék, hogy 
senki se jusson a közelébe.

— Nem fogom elfelejteni, — feleltem. Éppen 
e pillanatban hangzott fel ismét a nagy érclemez
nek zengő szava, hogy a lefekvés előtti imára 
összehivjanak bennünket. Mindketten lesiettünk a 
főcsarnokba, ahol Nikola, rangját megillető módon, 
a főpap mellé ült. Én a nyugati fal mellett álltam 
egy csapat aljas külsejű, gonosz arckifejezésü em
bertől körülvéve. Eleinte nem is hederitettem reájuk, 
de mikor még egy másik is csatlakozott a csoport
hoz és egyenesen oda furakodott mellém, akkor 
az én gyanúm is felébredt.

S ez a gyanú csakhamar meg is erősödött. 
Amint feltekintettem, láttam, hogy a közvetlen 
mellettem álló ember ugyanaz, aki az udvaron olyan 
sajátságosán nézett rám. De rajta magán nyoma 
sem látszott annak, hogy felismert. Az egész szer
tartás alatt nagyon ájtatos volt, nem nézett se 
jobbra, se balra, hanem mikor a szertartásnak vége 
volt és oszlani kezdtek, akkor egyszerre eldobta 
az álarcot. Még jobban odafurakodott mellém s
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éppen amikor én is megfordultam, hogy elhagyjam 
a templomot, olyan erővel taszitott meg, hogy le
estem. Amint karomat kinyújtottam, hogy felemel
kedjem, a fickó megragadta csuklómat, kutató 
tekintettel futott rajta végig s megtalálva rajta a 
régi seb helyét, diadalmas kiáltásba tört k i; de az
után hirtelen ott hagyott s mintha semmi sem történt 
volna, ment a többiek után.

Én egy percig azt sem tudtam, hogyan keljek 
fel a padlóról, a zavar és a bekövetkezhető dolgok
tól való félelem annyira megrémitett.

De aztán a gondolat, hogy éppen e veszély 
elhárítása végett tennünk kell valamit, mégis csak 
talpra segitett.

Nikola éppen jött kifelé, de hogy gyorsabban 
elbúcsúzzék a főpaptól, megadtam azt a jelet, amely
nek megállapodásunk szerint az volt az értelme, 
hogy veszély van és gyors intézkedés szükséges.

Erre hirtelen jó éjt kivánt a főpapnak és 
sietett utánam.

Szobánkba érve lángoló szemmel kérdezte, 
hogy mi a baj ?

Mikor mindent elmondtam neki, egyideig nem 
szólt, csak járt föl s alá mint a ketrecbe zárt tigris.

— Ez baj, — szólalt meg aztán végre, — mert 
ez az ember rögtön a főpaphoz megy, az meg ide
jön, hogy az ön kiadatását követelje. Amint pedig
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megtudják, hogy ön idegen, abban a percben már 
fenik is a kést. Lám pedig holnap milyen jól ment 
volna minden; és holnap. . .  eh, de mit, az nem 
segit rajtunk, ami lett volna ; azon kell gondolkoz
nunk, ami csakugyan lesz. Valami tervet kell ki
eszelnem. Tudja mit? Legjobb lesz ha bemegy a 
szobájába.

Alig mondta ki ezt, mikor a folyosón lépések 
hangzottak föl. És csakugyan beszaladtam a másik 
szobába s a függönyt a nyilás elé rántottam; de 
egy kis hasadás lévén rajta, azon néztem, mi 
történik odalenn. Láttam, hogy Nikola ezalatt térdre 
vetette magát és oly tökéletes képét nyújtotta a 
buzgó főpapnak, hogy mikor a másik főpap két- 
három szerzetessel és az én ellenségemmel együtt 
belépett, önkéntelenül is visszahökkent a küszöbön 
arra a látványra, melyet ily hivatlanul zavartak meg.

Nikola nem ijedt meg, nem sietett, hanem jó 
tiz percig várakoztatta őket; akkor, imáját be
végezve felállt s kemény, de nyugodt hangon 
kérdezte:

— Mit jelentsen ez ? Hogy merészelnek ilyen 
közsorsu emberek nyugalmamban háborítani ? El 
veletek!

Ezzel intett a szerzeteseknek, akik azonnal 
kotródtak is, noha egy kicsit kedvetlenül.

— És most, atyám, — fordult Nikola a főpaphoz,
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aki a legnagyobb meglepetéssel nézte a történteket: 
— mondd el, mit kivánsz tőlem.

— Kérlek uram, ne fordulj haraggal szegény 
szolgád ellen. Bizonyosan tévedés van a dologban, 
amely csakhamar ki fog derülni. Azért jöttem ide 
hozzád, mert egy fiatal szerzetes társunk az állítja, 
hogy akit te, uram, titkárodnak mondasz, nem is 
kinai; nem a mennyei birodalom fia, hanem egy 
barbár angol, akit ezen a pogány néven neveznek : 
„Bruce.“ Én azonban ezt nem tudom elhinni. 
Mennyi ideje ismeri az én uram és parancsolom 
ezt az embert?

— Nagyon méltatlan és sértő dolog, hogy 
engem ilyen kérdésekkel zaklassatok, — felelt Nikola 
haragosan. — Még ha ez az ember az volna is, ami
nek tartod, mi közöd lehetne ahhoz neked vagy 
embereidnek. De hogy viszály kodás ne támadjon, 
felelni fogok. Amit a te embered mond, hazugság. 
Az én titkárom ép oly igazán honfitársad neked, 
mint akár maga a mennyei birodalom császárja. 
Holnap dönteni fogunk a rágalmazás és a rágal
mazott ember dolgában. Ha úgy volna, amint te 
mondod, akkor holnap reggel a hitetlen kutya, az 
európai halállal lakói. De ha a te embered állítása 
nem volt igaz, akkor kitépem a hazug gazember 
nyelvét. Most imádkozni akarok, azért hagyj ma* 
gamra.

Guy Boothby : Doktor Nikola. lí. 2
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A főpap mindenbe beleegyezett s alázatos 
hajlongások közt eltávozott a szobából.

Nikola ekkor hozzám sietett e szókkal:
— Elmentek. De most aztán igyekezzünk 

kivezető utat találni ebből az útvesztőből.
— Nekem úgy tetszik, hogy az lehetetlen, 

— feleltem elcsüggedve.
— Semmi sem lehetetlen. Gyűlölöm ezt a 

szót. Hat egész óránk van arra, hogy valamit ki
találjunk. Azért hát fogjunk hozzá.



II.
Izgalmas éjszaka.

— Két pont van, — kezdte Nikola, — amit 
szakadatlanul szemünk előtt kell tartanunk, ha 
életrevaló tervet akarunk kovácsolni. Az egyik az, 
hogy ön végre is nem kínai és a másik az, hogy 
ha holnap a főpap elé megy, az okvetlenül rájön 
a csalásra, már pedig akkor csakugyan végünk 
van. Ha pedig ön szökik, akkor nekem is szöknöm 
kellene és ezt nem teszem. Nem azért áldoztam 
annyi pénzt és fáradságot az idejutásért, hogy most 
aztán félbehagyjam a munkát.

— De mit csináljunk ? Ha az lehetetlen, hogy 
én eléjük álljak s valami merészséggel kivágjam 
magamat, viszont az is képtelenség, hogy bujkáljak 
előlük, mert hiszen ezzel csak még jobban meg
erősíteném a gyanút. Ugy-e azt nem tartja lehet
ségesnek, hogy azt az embert megvesztegethetnénk 
s arra bírnánk, hogy vonja vissza a vádat?

— Lehetetlenség, — felelt Nikola meggyőző
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déssel. — Attól a pillanattól kezdve életünk jóformán 
ez ember kezében volna.

— Vagy nem kény szeri thetnők arra, hogy 
innen elmenjen s ezzel azt sejttesse, mintha hamis 
vádat emelt volna s most a következményektől való 
félelmében elpárolgott ?

— Ez is lehetetlenség. Alkudozni kezdene 
velünk, ha valami képtelen óhaját nem teljesithet- 
nők, csak annál inkább is árulónkká válnék. Nem, 
nem ; bizza csak rám a dolgot; valamit majd csak 
kitalálok.

Szobámba mentem s körülbelül egy félóra 
hosszáig folyton hallottam, hogy Nikola fel s alá 
jár; de aztán ez idő leteltével hirtelen megálla
podott izgatott sétájában; majd szobám felé indult 
és belépett hozzám.

— Azt hiszem, már látom a módot, — szólalt 
meg halkan. — De mikor majd mindent elmondtam, 
ön az fogja felelni, hogy ez a mód ép oly kétségbe
esetten vakmerő, mint amit az imént emlegettünk.

Önnek kell végrehajtani azt, amit mondok; 
ha rajtaveszt, akkor — nos akkor az ég legyen 
irgalmas mindkettőnknek. Ön egyszer már meg
mentette az életemet s most ismét az ön kezében 
lesz az; azért figyeljen rám s emlékezzék meg 
mindenről jól, amit ^mondok, mert ha nem ragasz
kodik minden részletet illetőleg pontosan ahhoz,
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amit most mondok, akkor higyje el, hogy utoljára 
lát engem élve.

Most mindjárt éjfél lesz; a reggeli szertar
tásra félhatkor harangoznak, de a reggel már egy 
órával azelőtt derengeni fog. Akárhogyan is, törik- 
szakad, de ki kell önt innen juttatnom, mielőtt egy 
negyedóra eltelnék és ha egyszer künn van innen, 
még ha lopnia kellene is egy lovat, okvetlenül 
kerítsen egyet, mert félkettő előtt Pekingben kell 
lennie. Ha egyszer ott van, könnyen oda juthat 
Yoo-Laohych házához a Szövetség-utca sarkán, 
közel a tatárváros kapujához.

— Igen, de hogy jutok be magába a vá
rosba, — kérdeztem elrémülve. — Ön tudja jól, 
hogy naplementekor a város kapuit bezárják s ki 
sem nyitják reggelig. A várost pedig a nagy fal 
teljesen körülveszi.

— Meg kell másznia a falat, — felelte Nikola 
egyszerűen.

— De hisz az teljes lehetetlenség!
— Oh, dehogy. Mondok önnek egy helyet, 

ahol ez egész könnyen fog menni. Tudja-e még 
azt a helyet, ahol Medwin kisasszonyt feleségül 
kérte ?

— Hogyne, — feleltem önkéntelenül is el
mosolyodva. — De ön hogy tudja, hol történt az ?

— Kedves barátom, hiszen ötven ölnyire sem



22

voltam öntől akkor egész idő alatt. Kérem, ne 
nézzen azért olyan megütközve reám. Nem kém
kedési szándékból tettem. Csak éppen én is úgy 
vagyok, mint Napóleon. Szeretek elkészülni minden 
eshetőségre. S mivel egy Ízben az jutott eszembe, 
hátha valaha olyan időben óhajtanék bejutni Pe- 
kingbe, mikor a kapuk zárva vannak s ezen esetre 
jó lenne ismernem a falat.

Körüljártam tehát a várost s most már isme
rem a fal minden pontját. Nos tehát: két bástya
toronnyal messzebb onnan, ahol önök akkor ültek, 
a kövek nagyobbak és egyenetlenebbek, mint bár
hol a fal mentén. Tudom, hogy néhány csempész 
éveken keresztül mindig azon a ponton jutott be 
a városba. Amint bejutott ön, egy őrt fog találni 
a közelben ; annak először is adjon három iael-í 
és mondja meg neki, hogy egy óra múlva vissza 
fog jönni ugyanazon az utón és ha nem támaszt 
akadályt, megint ugyanannyit fog kapni. A város
ban egyenesen Yoo-Laohych-t keresi fel és el
mondja neki, milyen bajban vagyunk. ígérhet neki 
száz fontot, ha beleegyezik abba, hogy önnel jöj
jön. Akkor aztán siessenek. Én a déli kapunál 
fogom várni. Kopogtasson négyszer és köhögjön. 
Ez lesz a jel s amint ezt hallom, kinyitom a kaput. 
Amire a kapun belül kell vigyázni, az az én gon
dom. A kapun kívüli dolog az öné. És most mén-



23

jünk és nézzük, milyen módon tudnám önt ki
juttatni.

Kimentünk a szobából s az előszobán és 
lépcsőkön is lemenve, a hosszú folyosóra értünk. 
Itt a szél ismét úgy lengette, suhogtatta a selyem
függönyöket, hogy úgy tetszett, mintha a szoba 
kisértetekkel lett volna tele. Nemsokára az udvarra 
értünk és mindenütt az árnyékban tartózkodva 
elértük az első kaput.

Szerencsénkre ennek az őre mélyen aludt. 
Ekkor óvatosan kinyitottuk a kapu nehéz vas
pántját s egy kis gyep térségen áthaladva, a külső 
kapu felé haladtunk. De mikor már egészen közel 
voltunk hozzá, hangokat hallottunk valahonnan.

— Erre! — súgta Nikola kezemet meg
ragadva s balfelé tartva a fal közelében. — Nem 
baj. Tudok más kijáratot is. Láttam tegnap, hogy a 
fal mellett egy nagy fa áll.

Meglapulva az árnyékban, a fa felé húzód
tunk, mely nem volt messze tőlünk.

— Másszék fel a fára olyan magasra, hogy a 
fal tetejével egy irányban legyen; akkor aztán lép
jen a falra s ereszkedjék le. Isten önnel! Járjon 
jó szerencsével!

Kezet szorítottunk s aztán mint a macska, 
másztam fel a fára. Amint feljutottam a fal magas
ságáig, egy nagy ágba kapaszkodtam s azon addig
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csúsztam előbbre és előbbre, mig lábam a fal 
tetejét érte.

Nikola ott lennt állt és arra vigyázott, hogyan 
haladok.

A fal tetejéről még egyszer búcsút intettem 
neki, azután megkapaszkodtam a fal szélébe, le
hajoltam amilyen mélyen csak lehetett s akkor 
aztán levetettem magamat.

Itt körülnéztem s mivel a kinai istállók mind 
nyitottak, csak az alacsony falon kellett magamat 
átvetnem, hogy egy poni lovat kerítsek. A szerszám 
ott függött egy szögön ; amint a lovat felnyergelve a 
kapuhoz vittem, láttam, hogy ez belülről könnyen 
kinyitható. Hamar kitártam tehát és lóra ültem. 
Az izmos, tüzes kis ló nemhogy bánta volna a 
dolgot, sőt örült a mozgásnak s olyan kitünően 
ment, hogy háromnegyed óra múlva Pekingben 
voltam.

A nagy falhoz érve megkötöttem a lovat egy 
árnyékos sarokban és keresni kezdtem a helyet, 
ahol Nikola utasítása szerint bejuthattam. Megtalálni 
csak könnyű volt, de hasznát venni annál nehezebb, 
mert a kövek néha nagy területen teljesen simák 
voltak. Már-már csüggedni kezdtem, de aztán az 
jutott eszembe, hogy jóformán egy emberélet van 
a kezemben s ez ismét arra birt, hogy megfeszítsem 
minden erőmet.
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Végre fenn voltam.
Onnan már könnyű volt az ut, mert a fal 

belső része úgyszólván lépcsőzetes. Amint az utolsó 
fokról leugrottam, az árnyékból hirtelen egy ember 
lépett elő. Az őr volt. Mielőtt valamit is szóltam 
volna, először is a pénzt nyújtottam oda neki. Ily 
módon előkészítve aztán azt is készségesen elhitte, 
hogy „jó barát “ vagyok és minden akadály nélkül 
útnak eresztett.

Hogy utamat megrövidítsem, Benfleeték háza 
előtt kellett elhaladnom. Istenem! Milyen érzések 
viharzottak végig lelkemen ezalatt. Mit nem adtam 
volna azért, hogy csak egy percre is láthassam 
azt az édes teremtést, aki most már életem egész 
reménye volt.

De hát ez lehetetlen volt s én futottam 
tovább.

A házat csakugyan nem volt nehéz meg
találnom s mikor vagy tiz percnyi kopogás után 
egy mezítlábas ember kinyitotta az erősen meg
pántolt nehéz ajtót, sietve kérdeztem, hogy gazdája 
itthon van-e. De az a csalódás ért, hogy bizony 
nem volt otthon. Szerencsémre, az embernek mindjárt 
a belépésnél jó borravalót adtam; ez tette aztán 
olyan előzékennyé, hogy azt mondta, elvezet oda, 
ahol gazdáját megtaláljuk, mert azt hiszi odament 
abba a klubba, ahol a kínaiak fantan-1 szoktak
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játszani, ami a nemzeti játékuk. Egy-két utcán 
áthaladva egy nagy épület előtt állottunk meg 
s azonnal lementünk. De itt is csalódás várt, 
mert noha a játékasztalok körül két-három terem
ben is nagy volt a tömeg, Laohych-t sehol sem 
találtuk.

Vezetőm azonban nem esett kétségbe s pár 
percnyi gondolkozás után igy szólalt meg:

— Akkor már tudom. Menjünk.
Ezzel megindultunk az ópium-házak felé s a 

harmadikban meg is találtuk, akit kerestünk. Igen 
ám, csakhogy a szerencsétlen már elszivta volt a 
maga ópium-pipáját és most eszmélet nélkül hevert 
egy vánkoson.

Most már igazán megijedtem. Mit csináljak. 
Ha ezt a magával tehetetlen embert elhurcolom is ; 
hogy jut keresztül a falon. Pedig az idő haladt. 
Csak néhány perc hiányzott két órához; háromra 
pedig otthon kell lennünk. De mindegy, innen 
először ki kellett vinnünk. Akkor aztán megkaptuk 
ketten s kivittük a szabad levegőre. Itt mindent 
megpróbáltunk, amit csak ismertünk eszköz gyanánt 
arra nézve, hogyan kell az opiumrészeg emberbe 
ismét lelket verni.

Vagy húsz perc múlva mégis volt már any- 
nyira, hogy beszélni kezdett és tévetegen kérdezte 
tőlem, hogy mit akarok.
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Én ezalatt karon fogtam s elvezettem elég 
messzire ahhoz, hogy a másik ember ne halljon meg 
semmit s aztán igy feleltem:

— Velem kell jönnie a Llamaseraiba, ahol 
Nikola várja. Száz angol fontot kereshet meg pár 
óra alatt; majd útközben elmondom hogyan.

A Nikola nevére; no meg a pénz hallatára is 
csaknem egészen magához tért az én emberem és 
ha egy kicsit révedezve is, de mégis csak követett. 
Én egyre gyorsabb és gyorsabb lépésben haladtam 
s amint emberem eszmélete is egyre jobban tisztult 
a hűvös levegőn, az ő járása is fürgébbre vált.

A falnál még mindig az a katona állt őrt s 
amint a megigért második összeget markába nyomtam, 
megint békén hagyott bennünket. Rémülten vettem 
észre, hogy a lejutás még nehezebb volt, mint a 
feljövetel; mert mig előbb legalább láttam félig- 
meddig, hogy hova kell kapaszkodnom ; most lefelé 
menve csak lábam hegyével lelhettem meg az alkal
mas pontokat.

Végre mégis csak leértünk. Most aztán már 
csak idő kérdése volt a dolog. A lovat megtaláltuk 
ott, ahol hagytuk s mikor Laohych felült s a ló 
gyors ügetésben indult meg, én oldala mellett 
futottam ahogy birtam.

Talán az a gondolat adott erőt, hogy a fel
adatnak reám eső részét én már betöltöttem s a



többi a Nikola dolga; elég az hozzá, hogy a Llamaserai 
falát elég könnyen elértük.

A lovat ekkor egyszerűen elbocsátottam s az 
ajtó elé állva kopogtam és köhögtem az utasítás 
szerint. Nikola azonnal kinyitotta az ajtót. Intett, 
hogy lépjünk be s erre egy szempillantásnyi kése
delem nélkül indultunk a ház felé. Keleten már 
szürkülni kezdett s a levegőben már érezni lehetett 
a virradat sajátos, csípős hidegét.

Amikor ezer meg-megrezzenés után végre a 
szobánkba értünk, Nikola villámgyorsan zárta be 
az ajtót s először is ezt mondta:

— Bruce; ön most másodszor mentette meg 
az életemet s én ismét csak azt mondhatom, hogy 
nem fog hálátlannak találni. Most azonban a dologra. 
Yoo Laohych: jöjjön.

Ezzel átmentünk egy kis szobába; ott Nikola 
leültette Laohych-t és elővéve a csodálatos ládát, 
amelyben jóformán minden volt; abból valami 
finom, ruganyos anyagot, meg néhány festéket 
vett ki.

A szobrász és a festő minden ügyességét 
egyesítve, elkezdett Laohych arcán dolgozni. Állát 
erősebbé tette, a szegletes homlokot oldalt olyfor- 
mán toldotta ki, hogy lágyabb vonalú legyen; az 
orr nyergesebbé vált; megváltozott a szemöldök 
alakja és iránya is. Szóval, mikor Nikola befejezte
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a munkát és Laohych felállt; a csoda tökéletes 
volt. En állottam ott.

Nikolát úgy látszik, mulattatta, hogy én milyen 
ámulással nézem a csodát; mert a perc izgalmá
nak ellenére is jókedvűen mondta :

— Csakhogy ez csupán a fele a munkának. 
Önt is át kell alakitanom, Bruce, jöjjön csak.

Ezzel rajtam kezdett dolgozni és bizony rá 
nem ismertem magamra, amint a tükörbe pillan
tottam. Öregebb voltam vagy tiz évvel, betegesebb, 
elhanyagoltabb. Mikor aztán ruhát cseréltünk 
Laohych-val és én a magam drága himzett kön
töse helyett az ő szegényes ruháját vettem fel, a 
csalódás még nagyobb volt. Ekkor aztán egy hosszú 
darab kínai szövetet vett elő, és ebből meg egy-két 
falécből kötést csinált karomnak, amelyen az áruló 
sebhely volt; — teljesen bekötözte, mintha törött 
lett volna, úgy hogy csuklómat senki sem láthatta.

Félóra múlva már hallottuk a kora reggeli 
szertartásra való jeladást. Tudtuk, hogy nemsokára 
az udvar tele lesz emberekkel: nemcsak a szerze
tesek fognak odaözönleni, hanem az a száz meg 
száz mindenféle nyomorék meg koldus is, aki a 
reggeli harangszóra mindjárt meg szokott jelenni 
a Llamaserai udvarán. Én tehát lelopóztam az ud
varra s a kapu táján ődöngtem, mintha éppen 
most jöttem volna be. A fürge, ruganyos mozdu-
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lásu Nikola pedig kezdett összeesni, megrokkanni, 
aztán vette botját s öreges, nehézkes léptekkel 
indult lefelé titkárjától követve.

Nemsokára mindenki együtt volt a templom
ban. Megmagyarázhatatlan jelei látszottak annak, 
hogy valami szokatlan fog történni. Minden arcon 
feszültség ült; mikor pedig vége volt a hajnali 
szertartásnak, a tömeg nem oszlott el, mint rende
sen, hanem ott maradt helyben egy szálig.

Akkor a főpap felment egy emelvényre s 
helyet foglalt az itélőmesteri székben. Nikola kö
vette s leült melléje. Ekkor két szerzetes elébük 
vezette azt az embert, aki a vádat emelte. A fickó 
bizonyos lehetett diadalában, mert igen fennhéjá- 
zóan viselkedett. Először a félig vak öreg főpap 
szólitotta meg; azután Nikola vette át a szót:

— Hazug gazember, — kiáltott fel megtört, 
öreges, de mégis érces hangon. — Te vádolni 
merted hű szolgámat, akinek igaz voltáról szentül 
meg vagyok győződve. De bár öreg vagyok, fel
veszem a küzdelmet s bebizonyítom, hogy állítá
sod ördögi koholmány.

Most parancsára Laohych jelent meg, akit 
— kivált igy a reggeli szürkületben — igazán 
lehetetlen lett volna tőlem megkülönböztetni.

Ekkor felszólították a vádlót, hogy ismételje, 
amit előbb állított.



Ez elkezdte, hogy velem Cantonban találko
zott először, tudta, hogy én kueidzu (idegen, ördög) 
vagyok és bizonyos, hogy az aki előtte áll, nem 
kinai.

Amint bevégezte, Nikola méltósággal fordult 
a főpaphoz:

— Atyám ? Most hallottad, amit ez az alávaló 
ember állit. És ez mer vádolni egy olyan hű és 
igaz embert, mint az én szolgám, ez meri vádolni, 
aki, mint maga is bevallja, gyilkolni akart annak 
idején Cantonban. De jó, vizsgáld meg az ügyet 
s én ma is ismétlem, hogy ha ez az ember, kit 
magammal hoztam, nem kinai, hanem európai, 
akkor magam is azt kivánom, hogy szigorúan 
bűnhődjék érte. Ellenben, ha kiderül, hogy amaz 
hazudik, aki vádolja, úgy arra kérlek, engedd meg, 
hadd éreztessem vele azt a hatalmat, amellyel 
mint tudod, fel vagyok ruházva. Nem félek; Ítélj 
köztünk.

E szókra az öreg ember felemelkedett s bo
torkálva indult meg az emelvény felé; odaérve in
tett Laohych-nak, hogy kövesse. Bementek egy 
szomszédos kis szobába s mi mintegy félóráig 
vártunk reájuk ijesztő csendben. Én az egész idő 
alatt Nikolát bámultam. Ez az ember maga volt a 
színészi tökéletesség, amint ott ült, meggörnyedten 
s állát tenyerébe támasztva s merőn nézve maga
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elé, minden porcikájában a méltatlanul gyanúba 
vett, igazságában bizó ember felsőséges alakja 
volt.

Végre megnyilt a kis szoba ajtaja s a főpap 
és Laohych léptek be.

— Megvizsgáltam minden jelet, — szólalt 
meg reszketeg hangon az öreg ember — és állít
hatom, hogy ez az ember igazi fia a mennyei 
birodalomnak. Tegyünk tehát igazságot.

Erre Nikola emelkedett fel egy fejedelem mél
tóságával.

— Ide hozzám, te nyomorult, — szólalt meg 
a vádló felé fordulva.

Amint ez elébe lépett. Nikola egy percig me
rően nézett reá s én igazán nem emlékszem, hogy 
szemét valaha ennyire rémitőnek láttam volna. Az 
ember úgy nézett rá, mint a tengeri nyúl, amely 
az óriás kigyó bűvölő hatású szeme elé kerül. 
Ekkor Nikola lassan, igen lassan fölebb és fölebb 
emelte kezét, mig végre egy irányban volt az én 
ellenségem feje tetejével. Akkor aztán ismét lejebb 
és lejebb eresztette kezét s mialatt ez történt, a 
fickó feje is hajolni kezdett, alakja meggörnyedt, 
úgy hogy feje csaknem a földet érte.

— Hatalmamban vagy, — szólalt meg Nikola. 
— Most nem tudsz mozdulni, amig én nem 
akarom.
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— Nem tudok mozdulni, — szólt az ember 
szinte önkéntelenül ismételve Nikola szavait.

— Most takarodjál innen. Holnap estig nem 
tudsz egy hüvelyknyire sem kiegyenesedni. Ez le
gyen a lecke és jegyezd meg, hogy jövőben min
denki, a legutolsó szolga is, aki hozzám tartozik, 
szent legyen előtted. Eredj.

A nyomorult féreg megalázva, megrémülve 
indult útnak s a főpap utána küldött egy szerze
test, hogy meggyőződjék, vájjon csakugyan el- 
hagyta-e a Llamaserai-t.

Majd Nikolához fordult az aggastyán e 
szókkal:

— Mester! Mindennél világosabban látható, 
hogy az vagy, akinek magadat állitottad. Mi módon 
lehet szolgálatodra hódoló alattvalód ?

— Négyszemközt, — felelt Nikola, mire a 
főpap mély hajlongások közt vezette át a szom
széd terembe; a gyülekezet pedig ezalatt elosz
lott.

Én meg siettem szobámba, ahova észrevét
lenül Laohych is utánam lopózott. Ott aztán ismét 
ruhát cseréltünk; s mikor a megígért pénzt is át
adtam neki, elbúcsúztam tőle, mire Laohych bol
dogan hagyta el a helyet, hol néhány óra alatt 
olyan szép összeg pénzt szerzett.

Egy óránál több telt bele, mire Nikola is
3Guy B oothb y: Doktor Nikola. II.
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visszatért. Mikor belépett, nem tudta már tovább 
titkolni, milyen boldog a diadalában.

— Mindent tudok, Bruce, — szólalt meg. — 
Megkaptam a térképeket, az utasitást, a leírásokat : 
tudom a titkos jelszót s igy holnap reggel indul
hatunk.



III.

Tibet felé.

Még alig virradt, mikor Nikola már oda lé
pett ágyam mellé és sürgetett a felkelésre.

Amint az öltözködéssel készen voltunk és 
ettük a főtt rizsből álló reggelit, lesiettünk a főud
varra és ott a Buddha szobor tövében elbúcsúz
tunk az öreg főpaptól, megköszönve a vendégsze
retetet.

Lovaink és a szolgák már készen vártak 
reánk s igy néhány perc múlva indultunk is ; a nagy 
kapu pedig döngve csapódott be mögöttünk.

Első nap nem történt semmi megemlítésre 
méltó s mikor harminchat mértföldnyi ut után 
végre megérkeztünk a fogadóba, bizony éreztük, 
hogy rászolgáltunk a nyugalomra.

Mikor az estebéd után magunkra maradtunk 
Nikolával, csak akkor kérdezhettem meg tőle, hogy 
tulajdonképp mennyire van megelégedve az ered
ménnyel.
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— Megvallom, elannyira meg vagyok elégedve, 
— felelte, — hogy egész nap azon csodálkoztam, 
hogy sikerülhetett minden ilyen kitünően, hiszen 
ime még az is szerencsévé vált, ami eleinte ugyan
csak fenyegető dolognak látszott.

— De engem az lep meg legjobban, hogy 
ha a kínaiak még Ausztráliában is keresték önt, 
mint aki a titkoserejü vesszőt ellopatta, hogyan 
lehetséges, hogy még sem jöttek rá, hogy ön 
ugyanaz.

— Kedves barátom, — felelt Nikola, kezét 
karomra téve: — talán csak nem képzeli, hogy ilyes 
dologban, mint ez, a véletlenre bízok csak egy 
parányi részletet is. Ilyen dologban, ismétlem, 
amelynek költségei közt az ön tízezer font ster
lingje csak egy parányi tétel! Nem, Bruce. A vélet
len és Nikola nem igen szoktak együtt dolgozni. 
Mikor én azt a vesszőt Wetherelltől megszereztem, 
gondom volt rá, hogy azon az egy-két beavatott 
emberen kívül senki se tudjon róla. Amint a bot 
birtokomban volt, azonnal hirdetni kezdtem, hogy 
kész leszek nagy jutalmat adni érte, ha valaki 
megkeriti és gondom volt reá, hogy ennek a hire 
a kínaiak fülébe is eljusson, akik természetesen 
szintén vadásztak a botra. Akkor aztán, mikor már 
eljutott a köztudatba, hogy én milyen nagyon ke
resem a vesszőt, visszatértem Kínába. Hogy
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milyen eredménnyel, azt tudja. Engem azonban az 
lep meg, hogy a titkos társaság nem jött rá, meny
nyire rá van szedve. Sokáig azonban ez nem ma
radhat igy. Előbb-utóbb rájönnek. Reméljük azon
ban, hogy akkorra már mi ismét visszatértünk rég 
a civilizált világba.

Én kivertem a pipámat s ágyamra heveredve 
Nikolára tekintettem.

— De azt hiszi-e, hogy ez a dolog megéri 
azt a rengeteg pénzt, időt, fáradságot, amibe ez 
önnek bele került; nem is szólva arról, hogy éle
tét úgyszólván óráról-órára kockáztatja?

— Édes barátom, — felelt Nikola; — azért, 
hogy célomat elérjem, kétszer annyit is szívesen 
kockáztatnék. Higyje el, ha nem tudnám, hogy a 
dolog mindezt nagyon is megéri, bizony nem tettem 
volna azt, amit tettem. Ön nem tudja, mi rejlik az 
én számomra ebben a kutatásban.

Azzal, amit e réven megtudok, úgyszólván 
felforgatom az egész ma létező orvosi tudományt. 
Az egész világon csak egy igazi orvos lesz: doktor 
Nikola. Gondolja meg ez t! Ha hírnév az óhajtá
som : nyerhetek-e ennél nagyobbat ? Ha pénzre 
vágyom, kincs is mérhetetlen mennyiségű rejlik 
ebben a tervben. Ha jótevője kívánok lenni ember
társaimnak, tehetem-e azt jobban, mint hogyha az 
élet és halál óriási rejtélyeivel jövök tisztába ? Azt
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látom, hogy ön még nincs egészen tisztában az én 
természetemmel. De hallgasson ide! Ha szükségessé 
válnék reám nézve, valami cél kedvéért, amelyet 
magam elé tűztem, hogy megöljek, mondjuk egy 
legyet; én kész lennék utána menni annak a 
légynek Ázsia közepéig és feláldoznék mindent 
azért, hogy követhessem; de az az egy bizonyos, 
hogy megölném azt a legyet. Mennyivel inkább 
kész vagyok tehát áldozatra olyan valami miatt, 
ami reám nézve jóformán az életnél is többet jelent.

Amint beszélt s amint én néztem azt az 
arcot, bizony egy szikra kétségem sem volt arra 
nézve, hogy megtenné, amit mond.

— Van egy közmondás, — kezdte ismét Nikola, 
— amely nekem vezérelvem volt mindeddig és remé
lem, hogy amit még ezután tenni fogok, azt is 
ennek a bölcs közmondásnak értelmében fogom 
tenni. Ez a mondás igy szól: „Amit érdemes 
megtenni, azt érdemes jól megtenni". — De az 
idő halad Bruce; jó lesz, ha kialusszuk magunkat.

Lefeküdtünk tehát, de nekem jó ideig nem 
jött álom a szememre.

Éltemnek jóformán minden szakasza meg
jelent szemem előtt és pergett ismét, mint egy 
panoráma képei. De amihez lelkem minduntalan 
visszatért, a nagy kínai falnak az a része volt, 
ahova Gladys vezetett s ahol megkértem.
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Mikor az az édes, szelíd tünemény megjelent 
előttem, egyszerre csaknem fellázadtam a sors 
ellen, hogy én, akinek olyan édes, szép teremtés 
a jegyese, én most itt vagyok, egy rongyos, pisz
kos, kínai korcsmában, kínainak öltözötten; és 
mi több, útban vagyok a rejtélyes város, Tibet 
felé, ahol, úgy lehet, életemet vesztem.

Nagynehezen mégis elnyomott az álom s 
mikor Nikola megint felkeltett, úgy tetszett, mintha 
egy negyedórát sem aludtam volna. Pedig a nap 
épen most kelt fel.

Reggelinket sietve fogyasztottuk el és akkor 
ismét nyeregbe ültünk.

Mialatt Nikola leszámolt a fogadóssal, nyeregbe 
szállás előtt, én a ház körül járkáltam s a hosszú 
folyosó végére érve, amely egy széles verandára 
vezetett, két embert pillantottam meg. Az egyik, a 
magasabbik teljesen ismeretlen volt előttem, de 
amint a másikra néztem, úgy tetszett, mintha ezt 
az embert már láttam volna valaha.

De hogy hol, arról fogalmam sem volt.
Épen mig ezen gondolkoztam, egy szolga jött 

jelenteni, hogy gazdám készen van ; indulhatunk.
Erre útnak eredtünk a szokott sorrendben. 

Nikola elől; utána én, tiszteletteljes távolban ; 
mögöttem a szolgák. Nemsokára a hegyek közé 
értünk, ahol már csak ritkán találkozik az ember
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utassal. Csak itt-ott jött egy tevehajtsár, tevéje szén
nel megrakodva tartott Peking felé. E nap estéjén 
egy hegyi korcsmában szálltunk m eg; másnap 
reggel pedig lefelé indultunk a völgybe s estére 
harminc mértföldnyi ut volt mögöttünk. Itt azon
ban a táj már annyira sziklás volt, hogy lovon 
nem folytathattuk az utat s poni lovainktól meg
válva néhány törpe, de igen izmos kínai szamarat 
vásároltunk.

A harmadik nap estéjén egy kis kolostor
ban szálltunk meg, amely hegytetőn állott. Itt nem 
is kellett kérnünk a bebocsátást, mert úgyszólván 
megelőzték a kopogtatásunkat és kitárták a kaput 
előttünk.

A házban egy zárdafőnök és hat szerzetes 
lakott; maga a hely pedig egy külső udvarból eg}̂  
léghuzamos csarnokból és négy szobából állott. A 
szobák kicsinyek voltak és kezdetlegesek, silányak 
minden tekintetben.

Ezt, hogy belülről milyenek, csak akkor vet
tük szemügyre, mikor a főnök megmutatta, hol 
lesz a szállásunk.

Hát még maga ez az ember! Nem jártam 
patyolat tisztaságú emberek közt Kínában, az igaz, 
hanem ehhez az emberhez foghatót a piszok tekinte
tében még nem láttam.

Nem volt ebben a házban szép semmi. Hanem
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odaléptem a nyomorult kis szoba ablakához és 
kitekintettem a tájra, akkor jóformán mindent 
elfeledtem, mert az egymás mögött hullámzó hegy
sorok és a mély völgyek látványa a leáldozó nap 
arany tüztengerében lélegzetfojtó szépségű látványt 
nyújtott.

A papok mind a shamanizmust*) hivő 
szektához tartoztak. De volt is az egész házban 
valami olyan kísérteties, hogy én bizony nem 
csupán a hideg léghuzamtól borzongtam. Az 
elhanyagolt szobák ajtaján, ablakán, minden deszka
repedésén csak úgy süvöltött be a szél és ez úgy 
hangzott, mintha elkárhozott lelkek jajgattak volna.

A furcsa lámpa, mely szobánk tetejéről füg
gött le, erősen lobogott a széltől, néha majd kialudt, 
néha meg magas lángba csúcsosodott ki a fénye, 
úgy, hogy káprázatos árnyéktánc keletkezett tőle 
a falon.

Mindehhez hozzájárult még, hogy a sajátsá
gos leplekbe burkolt szerzetesek ott járkáltak ajtónk 
előtt s bizony nem tették a környezetet kellemesebbé. 
Én részemről olyan kedvetlen voltam, mint egész

*) A shamanizmus egyike az ázsiai ősvallásoknak és 
régen az összes tunguz, mongol és török törzsek a shamaniz
must vallották. Papjai, kik jósok is, a jó és rossz szellemeket 
hiszik s kivált az ősök jó szellemeit idézik szertartásaikban.

A fordító .
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utunk alatt egyszer sem és a honvágy jobban erőt 
vett rajtam, mint valaha.

Mikor vacsoránkat bevégeztük, pipára gyújtot
tunk s egy félóráig pihentünk. De én ekkor már 
alig birtam a csendet kiállani. Nikola ugyanis 
nagyon nyomott hangulatban volt már reggel ó ta ; 
amilyenben ezelőtt sohasem láttam. Azt gondol
tam tehát, hogy járkálok egy kicsit. Amint az 
előcsarnokon áthaladva, az udvarba értem, nem
sokára patkók dobogása ütötte meg a fülemet. A 
jövevények ott állapodtak meg a kapu előtt és a 
következő pillanatban hangos kopogás hallatszott 
a kapun.

Amint az egyik szerzetes kinyitotta, öt ember 
jött be ; valamennyien szamárháton voltak ; kettő 
csak teherhordó kinai volt, három azonban teljesen 
fel volt fegyverkezve.

Azt gondoltam, hogy nyomott hangulatomat, 
unalmamat talán eloszlatja, ha végignézem, amint 
lerakodnak s ezért ott maradtam az udvarban.

A három fegyveres embert egy szerzetes 
bevezette egy másik vendégszobába, a két szolga 
pedig ott maradt a szamarak mellett és kezdte a 
csomagokat lerakni.

De rövid idő múlva láttam, hogy az egyik 
vendég visszajön s gyors léptekkel tart a szolgák 
felé. Mikor azonban már egészen közel volt hoz
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zánk, ésszreVette, hogy egy idegen ember is van 
ott, már mint én, és ekkor úgy látszott, hirtelen 
megváltoztatta szándékát, mert lépteit meglassitotta; 
már-már vissza is fordult ; de aztán (valószinüleg, 
hogy meglepetését palástolja) odament az egyik 
bőrzsákhoz ; kibontotta; elkezdett benne kotorászni, 
anélkül azonban, hogy valamit is kivett volna 
belőle.

Feltűnt nekem, hogy fejét az egész idő alatt 
mélyen lehajtva tartotta, mintha a világért sem 
akarta volna, hogy valaki meglássa az arcát.

Mikor aztán ismét beszijjazta a zsákot, meg
fordult és visszament a házba; de az én kíváncsi
ságom már fel volt keltve. Ki lehet ez az ember, 
aki olyan nagyon fél attól, hogy valaki meglátja 
az arcát ?

Nem tudom, az unalom tette-e, hogy még 
ilyen dolgon is kaptam, vagy pedig az elmúlt 
napok eseményei élesítették ki bennem a gyanak
vás hajlamát, elég az hozzá, elhatároztam, hogy 
nekem az uj jövevényeket látnom kell.

Igen de hogyan?
Sokáig gondolkoztam, mialatt visszamentem 

a házba, hogy mi módon láthassam meg őket. 
Végre aztán mégis ötlött az eszembe valami. Erre 
ismét elhagytam a szobát és megindultam az 
épület hátsó része felé, mert azt gondoltam, hogy
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ott majd lelek valami ablakot, amelyen benézhetek 
a vendégszobába.

Csakhogy ezt az ablakot nem volt olyan 
könnyű megtalálni. A ház rendkivül furcsán volt 
épitve. Amint a hátsó fal sarkáig értem, ott egy
szerre egy kis ablakot pillantottam meg, amelyről 
rögtön láttam, hogy az nem tartozik a négy szoba 
közül egyikhez sem. Persze, azonnal az jutott 
eszembe: miért van az a szoba, amelyből ez az 
ablak nyilik, úgy épitve, hogy nem lehet látni az 
udvarról sem, az előcsarnokból sem ? Oda szeret
tem volna jutni, de nem lehetett ám másképp, 
csak ha felmászom egy magas falra. Látva, hogy 
a dolog nehéz, azt gondoltam, előbb megnézem a 
ház másik oldalán, nincs-e valami könnyebb mód 
arra, hogy valamit megtudjak.

Ismét előre mentem tehát s az udvarra nyiló 
ablakok egyike elé álltam. Örömmel tapasztaltam, 
hogy ha felkapaszkodom a párkányra, lábamat 
pedig neki vetem a kiálló szegletkőnek, beláthatok 
a szobába. Meg is tettem és pedig anélkül, hogy 
a bennülők csak valamit is észrevehettek volna. 
De nagy meglepetéssel láttam, hogy a vendégszobá
ban nincs három ember, hanem csak kettő, még 
pedig éppen az hiányzott közülök, aki az én kiván- 
csiságomat annyira felkeltette.

Erre ismét leereszkedtem s vártam, vájjon
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nem hallom-e, hogy valaki belép a szobába; de 
bárha álló húsz percig várakoztam, nem történt 
semmi. Miért nincs velük az az ember? Ez volt 
az első kérdés, ami eszembe villant. Távolléte még 
jobban izgatta kiváncsiságomat.

Leültem a kőlépcsőre és gondolatban megraj
zoltam magamnak az épület tervét.

Az udvarról nyilik az előcsarnok; ettől 
jobbra-balra két-két vendégszoba. Mienk a két 
jobbra eső; ezeké a másik kettő. Ezek közül egyet 
az uj jövevények szolgái foglaltak e l; itt a másik 
szobában pedig csak két ember van a három 
közül; hol lehet tehát a harmadik?

Itt okvetlenül kell lennie egy harmadik szobá
nak is, még pedig olyannak, melynek ablaka nem 
néz a nyilt udvarra, hanem arra a kis hátsó udvar- 
szerű nyílásra, melyet a két fal szöge képez. Ha 
az az ember mégis itt van a házban, pedig itt van, 
nem lehet másutt, mint abban a szobában, mely
nek kivilágított ablakát a hátsó oldalon láttam. 
Oda kell tehát benéznem, még pedig mielőbb, mert 
különben esetleg eloltja a lámpáját és akkor hiába 
lesz az egész hajmeresztő vállalkozás.

Mert az volt.
A fal ugyanis, ahova fel kellett másznom, 

nem volt szélesebb a tetején másfél lábnál. Egyik 
oldalán ugyan ott húzódott a ház fala, de ennek
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a teteje olyan magasan . volt fejem fölött, hogy 
semmibe sem kapaszkodhattam a sima falon. A 
másik oldalon pedig a mély völgy tátongott, alattam 
háromszáz lábnyira.

A szél süvöltött és zúgott, úgy, hogy ha a 
fal nincs mögöttem, bizonyos, hogy lezuhanok.

Végre mégis megérkeztem oda, ahol már ismét 
volt talaj a lábam alatt, ahova lelépjek. Nagy 
óvatossággal leszálltam tehát a kis hátsó udvarra 
és benéztem az ablakon. Vakmerő kisérletem 
azonnal meg volt jutalmazva, amint betekintettem. 
Emberem ott ült a földre vetett ágyon és erősen 
füstölt egy hosszú pipából.

Arca felém volt forditva s ekkor rögtön meg
ismertem, hol láttam azelőtt. Egyike volt ama 
társaság legfőbb és egyszersmind legbuzgóbb tagjai
nak, amely azt a házat látogatta, ahova bennünket 
még Shanghaiban Laohwan vezetett.

Amint erre rájöttem, szinte kivert a hideg 
verejték. Hisz akkor ez az ember ugyanaz, akit 
harmadnapja a kinai fogadóban láttam. És ha ez 
igaz, akkor igaz egyszersmind az is, hogy ez az 
ember üldöz bennünket.

De hát miért ? És kinek a parancsára ? Éppen 
amint ezen gondolkoztam, megnyilt az ajtó s belépett 
egyike ama két embernek, akiket a másik szobá
ban láttam.
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Amint az ajtót betette maga után, igy szólalt
meg :

— Siker kisért utunkban. Végre kezünkben 
vannak. Nekik fogalmuk sincs róla és igy mi holnap 
este találkozunk Quong Yan Miunnal; elmondjuk 
neki, amit tudunk s akkor aztán a mi küldetésünk 
be van fejezve.

— Igen, de a vesszőt hatalmunkba kell 
kerítenünk, anélkül nem szabad Pekingbe vissza
térnünk.

— Ha azt megkeritjük, nemcsak hogy mi 
magunk nagy jutalmat kapunk, hanem az idegen 
ördögök viszont kinhalált fognak szenvedni, — 
felelt ismét az utóbb jött ember gonoszul vigyorogva.

— Jó lecke lesz nekik arra, hogy a Hegyek 
Nagyjait nem lehet büntetlenül kihivni. Bár ott 
lehetnék a kinzatásukat látni.

— Azt mondják, hogy ott fenn a hegyek 
közt olyan módjait is ismerik a kínzásnak, amilyen
ről mi nem is álmodunk. Oh, ha én azt láthatnám I 
Nem lehetne oda mennünk?

— Nem. Lehetetlen volna bejutnunk, de az 
igazat megvallva, én nem is óhajtom. Ezek az idegen 
ördögök azonban meglopták a nagyok titkait, tudják 
a jelszót és a hankowi főpap szerepét fogják ját
szani. Mindezt olyan ravaszul csinálták, hogy meg 
sem tudtuk volna, ha Laohych nincs, aki többre
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becsülte a kínai aranyat, mint az idegen ördögök 
titkait. De meg fognak szenvedni érte. És sorsuk 
intő példa lesz mindazoknak, akik hasonló dolgot 
akarnak megpróbálni. És most mondd, hol talál
kozunk Quong Yan Miun-nal?

— Ott, ahol a folyó áttöri a hegyet, ott lesz 
holnap este, naplementekor.

— De meg fogjuk-e ismerni ? Mert hisz a folyó 
sok helyen áttöri a hegyeket.

— Teveháton fog ülni, nyeregtartója vörös 
lesz, ezüsttel hímezve. Azután meg azt mondják, 
hogy csak egy szeme van és hogy a balkeze, 
melyet Li mandarin levágatott, még most is oda 
van szögezve a városkapura I-Changban.

— Tudja, hogy jövünk?
— Dehogy. Havonkint egyszer leküldik a 

Hegyek Nagyjai, hogy bevárja, van-e valami üzenet 
számukra a külvilágból, vagy hogy küldtek-e 
alamizsnát. A mi feladatunk az, hogy ne pihenjünk 
addig, mig ezt a levelet át nem adtuk neki.

Mialatt ezt mondta, kivett a zsebéből egy kis 
papírtekercset, megnézte, aztán visszatette ismét.

Majd társához fordult e szókkal:
— Most hagyj magamra. Fáradt vagyok. 

Holnap pedig nagy dolgok várnak reánk.
Erre a másik elhagyta a szobát, mire a lámpa 

kialudt.
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Amint teljesen sötét lett ismét, én újra meg
tettem azt a borzalmas utat a fal tetején keresztül.

Amint végre szobánkba értem, meg voltam 
győződve, hogy Nikolát már alva találom, de mily 
nagy volt meglepetésem, mikor láttam, hogy ott ül 
a földön és éppen azzal van elfoglalva, hogy Euclid- 
ból a negyvenharmadik mértani tételt megfejtse.

A hozzávaló ábrákat egy darab faszénnel 
rajzolta.

Amint beléptem, nyugodtan kérdezte, anélkül, 
hogy csak egy arcizma is megrándult volna:

— Mit fedezett föl?
Én erre elmondtam, ami ezalatt ott künn 

végbement.
Mire bevégeztem, Nikola mereven nézte fejem 

fölött a falat. Tökéletesen nyugodt volt, de láttam, 
hogy igen mélyen gondolkozik.

Majd megmozdult, de ahelyett, hogy talán 
felugrott volna, ismét kezébe vette a széndarabot 
és nyolcasokat kezdett rajzolni a földön, egyiket a 
másikon belül, mindig kisebbre és kisebbre. Mikor 
aztán nem fért el több kisebb az utolsó nyolcason 
belül, addig Nikola már eljutott az elhatározásig.

— Tehát megint bajban vagyunk, — kezdte 
olyan nyugalommal, mintha nekünk semmi közünk 
se lett volna a dologhoz. — Ha azok a fickók 
előbb találkoznak a küldöttel, mint mi, akkor

4Gny B oothby: Doktor Nikola. fi.
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minden úgy lesz, ahogy ők akarják. A mi törek
vésünk most az legyen, hogy előbb érjünk oda, 
mint ők, de ug}̂ , hogy azért ezeket visszaküldjük 
Pekingbe azzal a boldog tudattal, hogy köteles
ségüket teljesítették. Hadd lássam csak, mindjárt 
megmondom, mi lesz a legjobb.

Ezzel elhallgatott s vagy öt percig gondol
kodott, mozdulatlanul ülve; azután igy kezdte 
csendesen:

— A feladat ezekben tömörül össze: Nekünk 
ezeket az embereket, törik-szakad, fel kell tartóz
tatnunk az utón legalább három órára. Azalatt 
egyikünknek oda kell mennie, ahol a küldött áll s 
annak át kell adni azt a levelet, melyet én a fő
paptól kaptam. Ha azután ez visszament oda, 
ahonnan küldték, akkor helyette egy másiknak kell 
ott állni, ugyanolyan módon felszerelve, mint ahogy 
az a Quong Yan Miun szokott lenni. Azt hiszem, 
ez az ember majd én magam leszek. Én fogadom 
ott ezeket, akik ma ide érkeztek; átveszem a 
levelüket és visszaküldöm őket Pekingbe azzal az 
izenettel, hogy az átvett levél értelmében fognak 
eljárni a kolostorban. Persze, ez megint sok koc
kázattal fog járni, de én nem félek és engedje meg, 
hogy azt a bókot mondjam önnek, hogy azt hiszem, 
ön sem fél.

— Szavamra mondom, doktor Nikola, —
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feleltem őszintén, mert éreztem, hogy ennek az 
embernek a rettenthetetlen volta egészen magával 
ragad, — valamennyi ember között, akit valaha 
láttam, ön a legnyugodtabb, a legbátrabb férfi. 
És mivel ön úgy veszi a dolgot, én is kész leszek 
mindenre, hogy önt segitsem, még ha életembe 
kerülne is.

— Köszönöm, — felelt Nikola egyszerűen. 
— Mindjárt gondoltam, hogy nem fogok önben 
csalódni. Most pedig dolgozzuk ki a tervet. Nekünk 
mindenesetre legalább egy órával előbb kell innen 
indulnunk, mint mikor amazok elindulnak. Mert 
először is tevét kell szereznünk s úgy kell fel
nyergelnünk, mint ahogyan azok emlitették. Továbbá 
gondolnunk kell arra is, hogy ezeket az utón fel
tartóztassuk.

Gondolkozott egy ideig, azután igy kezdte:
— Ha értesülésem helyes, úgy legkésőbb 

tizenkét órakor egy fogadóhoz kell érkeznünk, amely 
innen mintegy húsz mértföldnyire van. Az az 
egyedüli hely mostani szállásunk és a célunk között, 
ahol utas ember megszállhat. így tehát ezek is 
okvetlenül oda mennek. Egyik emberünket hátra
hagyom itt és utasitom, hogy menjen el ahhoz a 
kúthoz, ahol a lovakat és szamarakat itatni szokták 
az utasok. Ha a teherhordó állatok megisszák azt, 
amit én ott elkészíttetek nekik, akkor még vagy öt
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mértföldet fognak haladni, aztán összeesnek. Azon 
esetre pedig, ha nem innának, valami másról kell 
gondoskodnom.

— Ha azt hiszi, hogy abban az emberben 
csakugyan megbizhatik, akkor nagyon jó terv lesz. 
De gondoljon Laohych-re.

Nikola szemében félelmes, gyilkos tűz lob
bant fel.

— Azzal magam bánok el s mire végeztem 
vele, oka lesz megbánni azt, amit ellenem vétett. 
Most azonban menjünk aludni.



A kegyek között.
Pontban három órakor behozták a reggelire 

való főtt rizst egy medencében s amint ezzel sietve 
végeztünk, el is indultunk azonnal.

Az egyedüli, aki ébren volt rajtunk kivül, az 
a szerzetes volt, aki a reggelinket hozta. Nikola 
gazdagon megjutalmazta, ami azután a szerzetest 
igen szolgálatkésszé tette irántunk. Rohant kaput 
nyitni s mikor Nikola kérte, hogy a többiek nyugalma 
iránt való tekintetből igyekezzék lehetőleg zajtalanul 
végezni a dolgát, az ember igazán mindent meg
tett, hogy csendesen, minden hang nélkül menjen 
végbe távozásunk.

Az egyik embert, — jó jutalmat Ígérve neki 
— hátrahagytuk az itatónál, természetesen, olyan 
embert választva ki, akinek hűségét, használható
ságát Nikola már több ízben kipróbálta.

Amint az első fordulónál a hegyek eltakarták 
előlünk a kolostort, Nikola oda léptetett hozzám s 
ezt mondta halkan:

IV .
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— Néhány perc múlva nekem el kell válnom 
a csapattól, mert innen két-három mértföldnyire 
van egy hely, ahol tevéket lehet vásárolni. Ott 
beszerzek mindent; ön pedig ezalatt menjen oda, 
ahol a Hegyek Nagyjainak küldöttje várakozik, 
adja át neki a levelet, melyet a Llamaserai főpapja 
felőlem irt és adjon neki öt aranyat. Azután legyen 
rajta, hogy az ember minél előbb útra keljen, 
nehogy az utánunk jövők még ott találják. Jó lesz, 
ha el is kiséri egy félmértföldnyire; ott azután 
bocsássa útjára, ön pedig várjon ott reám.

Ezzel intett egyik emberünknek, hogy kövesse 
s nemsokára eltűnt szemem elől.

Én pedig megindultam, mélyen elgondolkozva, 
mert nagyon jól tudtam, hogy annak sikeréért 
vagy kudarcáért, ami most történni fog, én leszek 
felelős. A helyzet tehát ez volna, kezdtem magam
ban, hogy én a titkos társaság egyik küldöttje 
vagyok, aki azt az üzenetet hozta a kolostor küldött
jének, hogy a Három Legnagyobbak egyike közele
dik. De hogy amaz elhigyje, amit beszélek, az 
persze attól függeni, hogy én ügyesen játszom-e 
a szerepet. Nem tagadom, bizony eszembe jutott, 
hogy ha például ez az ember sokáig habozik, 
higyjen-e nekem, vagy se s talán az utánunk jövő 
ellenség ott ér engem a küldöttel együtt, akkor 
minden valószínűség szerint vagy megölnek ott
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rögtön, vagy bevisznek a kolostorba, hogy a kín
zásban való óriási előrehaladottságukat, dicső vív
mányaikat rajtam kipróbálják.

Mialatt siettünk, a völgy szélesedni kezdett 
s én nemsokára magam előtt láttam a folyót, mely 
itt olyan sajátságos módon szétterül sekély medré
ben, hogy szélessége meg van vagy hatvan méter, 
de mélysége nincs több két lábnál.

Odamentem a homokos partra; leszálltam a 
szamaramról és körültekintettem. Rémülten láttam, 
hogy a kolostor küldöttje még nincs ott és erre 
rögtön az jutott eszembe, nem fog-e annyira késni, 
hogy majd az ellenség itt ér bennünket!

De nem kellett magamat e gondolattal soká 
gyötörnöm, mert néhány perc múlva a folyón túl 
egy nagy teve tűnt elő a hegyek közül imbolygó 
járásával. Az ezüsttel kivert piros nyeregtartó erősen 
csillogott a nap fényében.

Erre én megint felültem a szamár hátára és 
behajtottam az állatot a folyóba. Eleinte ugyan 
igen csökönyös volt és mindenáron vissza akart 
fordulni, de végre mégis engedett és én, kiszállva 
a túlsó parton, mély meghajlással léptem a kolostor 
követje elé.

Első pillanatra feltűnt, hogy egyik keze és 
félszeme hiányzott.

— Azt a parancsot kaptam, hogy idejőve,
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bevárjam a Hegyek Nagyjainak küldöttjét, — szólal
tam meg.

— Kitől jösz ? — kérdezte amaz komolyan.
— A Llamaserai főpapjától Pekingből és 

fontos hireket hozok. Úgy utasitottak, hogy az, aki 
itt várakozni fog, magával viszi a levelemet minden 
késedelem nélkül.

— Hadd lássam a levelet. Ha igaz pecsét 
van rajta, teljesitem, de különben nem.

Átadtam a levelet s az ember megforgatta, 
megvizsgálta alaposan.

— A pecsét a főpapé, — mondta végre — s én 
meg vagyok elégedve, de rögtön nem térhetek 
vissza, mert az a kötelességem, hogy bevárjam itt 
a naplementét, miután más zarándokok is jöhetnek, 
akiknek szintén lehet izenni valójuk a kolostorba.

— Igen uram, de láthatod, hogy ez most 
rendkívüli eset és talán jobb volna, ha a kolostor
ban mielőbb megtudnák a dolgot.

Ezzel átadtam neki az aranyakat is. Meg
számolta, eltette, aztán ennyit mondott megszelí
dülve :

— Azt a percet, mig a nap lebukik, meg kell 
várnom, hanem aztán azonnal megyek.

Ezzel leültünk s pipára gyújtva, némán vára
koztunk. Nem hiszem, hogy valaha ember kevésbbé 
élvezte volna a dohányzást, mint amennyire én
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élveztem most, mikor minden szempillantás ezer 
veszéllyel fenyegetett.

A nap hanyatlani kezdett s mikor már ott 
lebegett a hegyek tetején, felkerekedett a havasi 
alkony hideg szele és társam borzongva húzta össze 
mellén a nehéz csuhát.

Amint a nap eltűnt, a sötétség hirtelen beállott. 
Feltűntek a csillagok; olyan csillagok, amilyeneket 
egyedül a Keleten látni. Társam ekkor felállté szókkal:

— A nap lement, de egy zarándok sincs itt 
rajtad kivül. Én tehát megyek. Méltóztatol velem 
jönni, uram?

— Be kell uramat várnom. Mihelyt ideér, 
követni fogunk. De semmiesetre se várj reánk.

Emberem, aki a hideget nem igen tűrte, nem 
mondatta ezt magának kétszer, hanem ment.

Én, Nikola parancsához hiven, elkísértem egy 
darabon, azután a partra lépve, jelt adtam embe
reimnek, hogy azok is keljenek át a folyón. Mikor 
szerencsésen együtt voltunk mindnyájan, parancsot 
adtam, hogy üssék fel a sátrat és rakjanak tüzet. 
Mialatt a munka folyt s az emberek a vacsorát 
készítették a sziklák közt, én egy jól védett helyen, 
az úttól jobbra eső irányban, felkerekedtem s ki
mentem az útra, hogy lássam, Nikola nem jön-e még ?

Alig haladtam három-négyszáz lépésnyire, 
halk füttyentést hallottam a hegyek közül. Nem
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sokára egy ember jelent meg, teveháton ülve. A 
homály ellenére is észre kellett vennem, hogy öltö
zéke és tevéjének felszerelése egészen olyan, mint 
amazé volt, aki az imént távozott tőlem. Félszeme 
csukva volt; köntösének egyik ujja üresen lebegett 
a szélben, mivel félkarja hiányzott.

Mikor odaért közelembe, lehajolt a tevéről 
és ezt súgta:

— Térjen le az útról balra; ott talál nehány 
sziklát. Azok mögé rejtőzzék el. Pisztolyát tartsa 
készen és ha én segítségért találnék kiáltani, azonnal 
siessen hozzám.

— Hasonlitok-e a másikhoz ? — kérdezte aztán 
kis szünet múlva.

— Egy-két apró részlet kivételével teljesen 
olyan, de azokkal ne törődjék, mert akik utánunk 
jönnek, úgy sem látták amazt soha.

— Menjen a sziklák mögé s ügyeljen.
Én odasiettem s amint két szikla között ki

tekintettem, örömmel vettem észre, hogy onnan az 
egész völgyet beláthatom.

Nem kellett sokáig várakoznom, a folyó túlsó 
partján vagy öt perc múlva egy kis csapat jelent 
meg. Nem vesztegették az időt; beleugrattak a folyóba 
s rövid idő alatt át is jöttek.

Figyeltem.
A csend oly óriási volt, hogy a fáradt állatok
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lélegzését tisztán kivehettem, valamint azt a meg
könnyebbült sóhajt is, melyet az utasok hallattak, 
mikor végre megpillantották a tevét, az ezüst hím
zésű piros takarót és a félkarú, félszemü embert.

Nikola ugyanis odalovagolt a homokos partra, 
egészen a viz mellé. Amint a jövevények odaértek 
közelébe, az egyik igy szólította meg:

— Megkéstünk, mert útközben az állatok 
mind megbetegedtek, különben már rég itt lettünk 
volna. De kérlek, mondd meg, nem láttál-e egy 
másik csoport embert erre menni ?

— De láttam, — felelt emez. — Azonban azok 
eddig már elvesztek a hegyek között. A nyomo
rultak még csak alamizsnát sem adtak nekem és 
igy aztán nem mondtam meg nekik az utat. Holnap 
ilyenkorig a keselyük már letépték csontjaikról 
a húst.

— Hányán voltak?
— Öten, — felelt Nikola. — Hadd kerüljenek 

a gonosz hegyi szellemek hatalmába! De most 
mondjátok meg, kik vagytok?

— Pekingből jövünk és levelet hozunk a 
Llamaserai főpapjától a Hegyek Nagyjainak. Van 
azonban két barbár európai, akik ellopták a titkos 
jelszót és most a kolostorba igyekeznek ; mert birto
kukban van a Három Legnagyobbak egyikének az 
a bűvös jelvénye is, amelyet évekkel ezelőtt egy
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idegen ördög lopott el. Az a csoport, amelyet te 
itt láttál, épen azokból állt, akiket mi keresünk.

— Ne féljetek. Azokat eddig gondjaiba vették 
már a keselyük. Onnan, ahova én küldtem őket, 
nincs menekülés. — Mit kivántok tőlem?

— Levelet hoztunk, amelyben a főpap óva 
inti a kolostorban lakókat az idegen ördögöktől. 
Itt van, — folytatta az ember, elővéve egy pecsétes 
levelet s átadva azt Nikolának.

Ez elrejtette az Írást sokszoros réteggel ki
bélelt köntösébe (mely széles vállu, zömök ember
nek mutatta a karcsú Nikolát) s aztán felszállva a 
tevére, annyit mondott titokzatos hangon:

— De most forduljatok vissza minél hama
rább. Ne maradjatok itt egy óráig se. Mert az 
imént megholtak kisértő lelkei itt fognak most 
bolyongani az éjjel s a velük való találkozás halál 
az emberre.

Ez a figyelmeztetés nem esett hiába és én 
megelégedéssel láttam, hogy ellenségeink hanyatt- 
homlok szaladnak és nemsokára átértek a viz 
másik szélére.

Erre én is elhagytam őrhelyemet és a sátorba 
siettem, ahol Nikola már ott ült a tűz mellett. 
Amint a vacsorát elköltöttük és pipára gyújtottunk 
a tűz mellett, Nikola jókedvűen szólalt meg:

— Ebből szerencsésen kimenekültünk. És
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hozzá kell tennem, Bruce, hogy első sorban is az 
ön körültekintő gondossága folytán. Ha ön akkor 
ott a kolostor udvarán azt az embert észre nem 
veszi, olyan kelepcébe jutunk, amelyből nincs 
menekvés. S nemcsak, hogy a veszélyt győztük 
le, de egyszersmind jelentékenyet javítottunk is a 
helyzeten. Pipánk lassan kialudt és mi beburkolóztunk 
meleg takaróinkba, hogy reggelig aludjunk. Csak
ugyan meg nem mozdultunk egészen addig, mig 
ismét indulnunk kellett.

A tevét elbocsátottuk, hogy menjen, ahova 
akar és csakugyan, nemsokára észrevettük, hogy 
az volt a legokosabb dolog, mert úgy sem tudtunk 
volna vele haladni. Mikor ugyanis vagy tiz mért- 
földnyi utat megtettünk, az ut a hegyek közt any- 
nyira elkeskenyedett, hogy több Ízben azt hittük, 
még biztos járású, ügyes szamarunkról is le kell 
majd mondanunk.

A hegyek egyre magasabbak, meredekebbek 
lettek és oly hideg volt, hogy megéreztük, a szürke, 
lomha fellegből csakis hó eshetik. Úgy is lett. Fél
három tájban már szállingózott egy-két pehely, 
mire pedig megállapodtunk ott, ahol éjjelre meg 
akartunk szállni, a föld már hóval volt borítva.

A levegő fagyasztó hideg volt; a vad sziklák 
mogorva sötétségben tornyosultak fölöttünk s az 
utat tökéletesen befödte a hó.
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Mi ketten melegebben voltunk öltözve, de a 
szegény teherhordók ugyancsak dideregtek. Nikola 
parancsot adott, hogy az éjjeli takarókat vegyék 
magukra, majd mikor egy barlangféle nyiláshoz 
értünk, Nikola megállt, azt mondva, nem tudjuk, 
vájjon lelünk-e csak ilyen alkalmas helyre is. Össze
szedtünk egy halom rozsét, nagy tüzet raktunk a 
barlang szájánál s odahuzódtunk valamennyien 
ember, állat egyaránt.

Azt gondoltuk, hogy ha néhány órát pihenünk 
és megerősödünk a melegben, holnap ismét ujult 
bátorsággal fogjuk folytatni az utat. A hó ezalatt 
folyton esett s nemsokára fél lábnyi magasságban 
feküdt a földön. A fáradtságtól és a hidegtől nem
sokára elaludtunk és mire reggel felébredtünk, az 
egész világ körülöttünk vakitó fehérségben tündöklőit. 
De volt más meglepetés is. A kemény hideget egyik 
szamarunk nem birta kiállani és a szegény pára 
ott feküdt élettelenül. Embereink egyike pedig 
szintén nem volt távol a haláltól. Nikola ezt látva 
adott neki néhány cseppet az orvosságos láda egyik 
üvegéből. A szegény teherhordó bámulatosan meg
erősödött tőle, úgy, hogy indulás után négy-öt 
óráig elég jó erőben látszott velünk haladni. De 
ekkor megint hirtelen gyengülni kezdett s nem
sokára holtan feküdt előttünk.

Megálltunk s eltemettük szegényt a hóba.
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Utunk most, a hó miatt, teljesen a véletlen- 
ségre volt bízva és vettük észre, hogy a borzasztó 
hideg egészen ellankasztott mindnyájunkat. Alig 
szóltunk egy-két szót egész délután; estefelé aztán 
egyszerre egy másik teherhordónk is csendesebbé, 
igazán „csendes emberré“ vált. Halva fordult le 
szamara hátáról.

Én már ezalatt tökéletesen elcsüggedtem. 
Csak Nikola tartotta még magát.

— Végtelenül sajnálom szegényeket,— mondta, 
a halottra nézve, — de azért az ő haláluknak nem 
szabad bennünket feltartóztatnia. Nem volna leg
jobb, ha azonnal eltemetnők szegényt a hó alá?

Magamnak sem volt valami nagy kedvem 
ahhoz, hogy az éjét a holt ember mellett töltsem; 
megfogtuk tehát szegényt s beletettük egy szikla
mélységbe, melyet félig már kitöltött a puha tiszta 
hó és azután ott hagytuk, tudva, hogy a hullongó 
hó szebben, jobban eltemeti, mint ahogyan mi 
tudtuk volna.

De még ugyanez este két uj veszteség is ért. 
Két megmaradt szamarunk szintén túlságosnak 
találta a hideget és mire a sátorba értünk, láttuk, 
hogy haldokolnak. Nikola erre elővette pisztolyát 
s egy-két szempillantás alatt véget vetett vergő
désüknek. Majd felkapott egy kést és mindkettőnek 
elvágta a nyakát.
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Csodálkozva néztem rá, nem értve, miért teszi.
Nikola azonban megértette pillantásomat és 

igy felelt reá :
— Ha magyarázatot kiván, vessen egy tekin

tetet az élelemkészletünkre. Itt vagyunk járatlan 
utakon a legvadabb tájon, hogy a cél, ahova törek
szünk, hol van, nem tudja egyikünk sem, úgy lehet, 
több nap bele fog telni, mire meglátjuk a kolostort 
és élelemkészletünk fogytán van. Igaz, hogy a szamár- 
hus nem őzpecsenye, de a semminél minden
esetre jobb.

Megértettem.
Reggel aztán, mielőtt elindultunk volna, le

vágtuk a két leölt szamárról mindazt a húst, amit 
érdemes volt magunkkal vinnünk s csakugyan 
beláttuk, milyen helyes volt igy cselekednünk, mert 
bizony a nap jó része eltelt már s mi még mindig 
nyomát sem láttuk az épületnek. És hogy ez a 
csüggesztő vigasztalan helyzet még kínosabbá váljék, 
én is kezdtem magamat rosszul érezni; az egyetlen 
megmaradt teherhordó pedig úgy botorkált, dühön
gött mögöttünk, mintha valami galvanizált holttest 
lett volna inkább, mintsem élő ember.

Micsoda éjszaka volt a z ! Dermesztő hideg, 
sziklák és hó körülöttünk; a jeges levegőben néha 
egy-egy óriás madár repült el fölöttünk, éles árnyékot 
vetve a hóra.



Egy órával naplemente előtt utolsó emberünk 
eszméletlenül esett össze. Nem mehettünk tovább, 
meg kellett állapodnunk. Ennek a rettentő éjszaká
nak egyetlen részletét sem leszek képes elfeledni 
soha. Megálltunk, de a szédülés, a gyengeség 
annyira erőt vett már rajtunk, hogy sátrat sem 
bírtunk verni. Leheveredtünk egy kinyúló szikla 
alá és tüzet gyújtottunk. Lefektettük a szegény 
beteg szolgát s ez néha ébren volt, néha aludt, 
de olyan láza volt, hogy folyton félrebeszélt.

Nyolc óra tájban Nikola odalépett mellém a 
tűzhöz.

— Bruce, — szólalt meg, — ez igy nem 
mehet. Az a szegény fickó ott egy óra múlva be- 
végzi. És ha ön nem ügyel magára, szakasztott 
úgy jár. Valahogy el ne aludjék, mert megfagy. 
Jöjjön, majd én ébren tartom.

Ezzel a hasonlithatatlan ember elővette az 
orvosságos ládáját, melynek fedele kockásán volt 
berakva kétféle fából, aztán elővette az ostáblához 
való figurákat.

— Lehet szerencsém egy játszmára ? — fordult 
aztán hozzám olyan kifogástalan udvariassággal, 
mintha valami londoni klubban lettünk volna.

Én félálmosan intettem és odaültem az ostábla 
mellé, mint akit igazán nem érdekel a dolog. De 
alig hogy hozzá fogtunk, én rám is elragadt a

5Guy Boothby: Doktor Niko!n. II.



66

Nikola lelkesedése és ugyancsak éber voltam. 
Persze, hogy Nikola gyönyörűen játszott. Már csak 
azért is kellett, hogy igy legyen, mert hiszen oly 
tökéletes odaadással csinálta a húzásokat, mintha 
nekünk kettőnknek a világon nem lett volna ennél 
fontosabb dolgunk és komolyabb érdekünk.

Csak néhányszor hagyta félbe addig, amig 
fát rakott a tűzre, meg amig hűsítő italt adtunk 
a szegény teherhordónak. Ez azonban, fájdalom, 
reggelre mégis halott volt.

Reggelig játszottunk és ekkor tudtam, hogy 
Nikola csakugyan a megfagyástól mentett meg. 
Sietősen megreggeliztünk, azután a ruhák, az élelmi
szer, a pisztolyok és golyók meg az orvosságos 
doboz kivételével mindent ott hagytuk. Ekkor 
újból útra keltünk, remélve, hogy ez csakugyan az 
utolsó nap lesz, amelyet gyaloglással töltünk.

És csakugyan, milyen sajátságos is a sors! 
Mikor annak a hegynek ormáról leszállottunk és a 
völgybe akartunk lemenni, ennek a túlsó végén 
egy nagy kőépületet pillantottunk meg. Előttünk 
volt tehát a kolostor, melynek kedvéért oly nagy 
utat tettünk és annyi szenvedést állottunk ki.



Titkok világa.
És most, mikor végre megpillantottuk, jó 

formán alig tudtuk elhinni, hogy igaz. Pedig ott 
állott előttünk szürkén, komoran; óriási halmaza 
gyanánt a tetőknek és tornyoknak, körülvéve magas, 
szilárd fallal. De ha még oly tisztán láttuk is magunk 
előtt, az a kérdés, hogy mikép jussunk oda, mégis 
óriási nehézségeket tárt elénk.

Mert ha onnan, ahol mi álltunk, oly módon 
ereszkedett is le a hegyoldal, hogy gyakorlott 
hegymászó valamikép lejuthatott a völgybe, de 
onnan alulról a másik oldalra, a kolostor felé, oly 
vad, meredek sziklák látszottak, hogy nekem úgy 
tetszett, egy zerge sem találna rajtuk megálló helyet.

— Egy hét is beletelnék, mig körülmennénk, 
— szólalt meg Nikola, amint szokott figyelmével 
vizsgálni kezdte a falat — és mivel már alig van 
enni valónk, éhen vesznénk, mielőtt fele utón 
volnánk.

— Mit tegyünk hát?

V .
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— Azt hiszem nincs más hátra, mint lemenni 
innen a völgybe.

— De az hallatlan nehéz dolog lesz.
— Igaz, hanem az éh-halál itt fönn szintén 

nem valami kivánatos. A főbaj az, hogy azt nem 
tudom, fölfelé hogy jutunk majd a völgyből, ha 
egyszer lejutottunk. No, de minthogy az sincs 
számításon kívül, hogy végünk lesz, mielőtt leérnénk, 
talán jobb, ha a feladat második felére vonatkozó 
aggodalmainkat eltesszük addigra, amig az első fele 
végre van hajtva. Gyerünk!

Vagy tiz percig kerestük, melyik szikla lenne 
a legalkalmasabb a lejutásra, azután megindultunk. 
Eleinte, vagy ötven ölnyi utón nem is volt a dolog 
nehéz, mert csak lépkednünk kellett szikláról- 
sziklára. Hanem akkor aztán egyszerre nehezebbé 
vált a helyzet. Mert itt egy sima, minden rés nélkül 
való szikla következett, ahol körülbelül negyven 
lábnyi magas vonalon csak egyetlen egy kis meg
álló hely látszott.

Nekem csakugyan megállt az eszem, hogy 
most mit csináljak.

De Nikola már készen is volt a tervével.
— Vesse le a felöltőjét és adja nekem, — 

hangzott szava szilárdan és nyugodtan.
Engedelmeskedtem.
Erre megfogta az én köntösömet s levetve a
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magáét is, összekötötte a kettőt az ujjaiknál fogva. 
Ezt téve oda léptünk, folyton kapaszkodva a mostani 
megálló helyünk másik végére, ahol egy csenevész, 
törpe fa nőtt, gyökerét messze kinyújtva. így már 
nyertünk három lábnyi területet; ennyivel lett kisebb 
a magasság, amelyről le kellett jutnunk a követ
kező megálló helyre. Ha ebbe bele kapaszkodtunk 
s igy hozzá adjuk a magunk alakjának hosszát, a 
magasság jelentékenyen kisebbé vált.

Amint az előkészületek megtörténtek, egy 
pénzdarab segítségével sorsot vetettünk (milyen 
sajátságos maradványa a civilizált szokásoknak), 
hogy ki menjen először. Persze, Nikolára esett a 
sor, mintha a véletlen is arra szánta volna, hogy 
mindig elől járjon. Mielőtt elindult volna, meg
vizsgálta a szíjat, amelyen a féltve őrzött gyógy
szeres ládika függött az oldalán ; aztán fejével búcsút 
intett nekem, letérdelt a sziklán és megfogva az 
összekötözött két selyemöltönyt, elkezdett leeresz
kedni. A két felöltő hossza maga kitett vagy tizen
öt lábat.

Attól nem féltem, hogy a felöltők nem bírják 
meg Nikolát, mert hiszen a legnehezebb, legszilár
dabb kínai selyemből voltak szőve, annak ereje 
pedig bámulatosan nagy. Hanem a gyökér. Vájjon 
az kibirja-e ? De bírta. És nemsokára már hallot
tam is alulról Nikola szavát, hogy kövessem. Mint
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mondtam, az öltönyökből sodrott kötél nem volt 
több tizenöt lábnyinál, de nekem mégis úgy tet
szett, hogy egy örökélet telik bele, mig Nikola 
közelébe értem. Már csak három lábnyi volt hátra 
a kötélből, mikor felülről hirtelen valami veszedel
mes ropogást, recsegést hallottam és a következő 
percben már esni kezdtem.

Egy pillanat alatt tisztán állott előttem, hogy 
el vagyok veszve, de a veszedelem még sem lett 
olyan komoly, mint amilyen lehetett volna, mert 
Nikola megkapta a selyemkötelet, amint az éppen 
előtte elsiklott. Az eredmény az volt, hogy az esés 
ereje meg volt törve s én ahelyett, hogy az alat
tunk levő kis fensikra zuhantam volna, a sziklának 
lendültem neki s onnan csúsztam le csendesen a 
földre.

— Megsérült ? — kiáltott le Nikola.
— Inkább csak megijedtem, — feleltem neki.
Erre aztán láttam, hogy ismét letérdel a

fölöttem álló szikla szélén, megfogja azt és le
ereszkedik mellém. Mikor leért, először is az orvos- 
ságos ládát nézte meg, azután nyugodtan ment oda, 
ahova felöltőink estek. Kibontotta a csomókat; 
a gyökér töredéket kiszabaditotta belőlük, azután 
felöltöttük a ruhákat és Nikola, mintha semmi sem 
történt volna, azt indítványozta, hogy legjobb lesz, 
ha nem vesztegetjük az időt.
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Az ut hátralevő része mégsem volt ilyen haj
meresztő.

Végre lenn voltunk a völgyben és azonnal 
a szemközt lévő sziklákat kezdtük szemünkkel 
méregetni.

Nem kellett azonban sokáig tétlenül állanunk, 
mert úgy látszott, hogy odabenn észrevették közele
désünket. Egyszerre különös nesz hallatszott; 
mintha valami alpesi kürtöt fújtak volna, csakhogy 
igen rosszul. A hang hozzáverődve a szanaszét álló 
sziklákhoz, a legsajátságosabb viszhangot keltette.

Ez azonban nem volt az egyedüli hang.
Valahol, tőlünk jobbra, emberi szó kérdezte :
— Kik vagytok ti, akik igy közeledtek a 

szirtek közt álló otthon felé ?
— Az vagyok, akit vártok, — felelt Nikola.
— Légy üdvöz! — felelt ismét a hang, 

anélkül azonban, hogy láttuk volna azt, aki beszélt.
Egyike volt a legfurcsább hangoknak, melye

ket valaha hallottam. Mintha a viszhangja lett 
volna valami olyan emberi szónak, amelynek az 
eredetijét nem hallottuk.

— Menjetek oda a sziklák nyílásához és 
várjatok, — szólt ismét a hang, mire megindultunk.

Odaérve, várakoztunk vagy tiz percig, amikor 
a sziklák mögül egyszerre előlépett a legsajátságo
sabb alakok egyike a világon.
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Magassága nem volt több három lábnál, de 
vállbán olyan széles volt a visszataszító rútságu 
törpe, hogy jól megtermett embernél is ritkán lát
tunk szélesebb vállat. Feje is rendkívül nagy volt; 
lábszárai pedig olyan erősen meghajlottak, hogy 
jóformán a lába oldalán járt.

Ruházata teljesen kínai volt minden részleté
ben. Nem hiányzott a kemény kerek kalap, sőt a 
hajfonat sem.

— Méltóztatnak engemet kegyesen követni, 
dicső uraim? — kérdezte kínai alázatossággal.

Ezzel megindult előttünk és nemsokára oda
értünk egy sziklaüreg szájához. A törpe bement s 
amint utána mi is beléptünk, láttuk, hogy egy tágas 
barlangban vagyunk. A törpe ott állt a középen, 
a barlang fövényes talaján és mélyen meghajolva 
fogadott bennünket. Két oldalt a barlang falai 
mentén, a bejárathoz közel szintén törpék álltak, 
legalább tizenketten ; épp oly kicsi és épp oly för
telmes volt valamennyi, mint az első.

Valamennyi törpe fáklyát tartott a kezében s 
amint az első törpe elvégezte a bókolást, meg
indult ; a többiek követték és mi szintén.

Azt hittem, egyenesen a föld közepébe megyünk, 
annyira sötét volt a sziklaboltban. De végre mégis 
odaértünk egy széles kőlépcsőhöz, amely csiga
vonalban haladt fölfelé. Rettenetes egy ut volt.
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Előttünk a nem emberi külsejű, undok korcsalakok, 
fölöttünk a fáklyafénytől fölzavart denevérek vijjog
tak s a koromsötét sziklafalakon furcsa árnyékok 
táncoltak a rőt fáklyafény nyomán.

Azt hittem, a tekergő lépcsők sohasem érnek 
véget s lábam szinte reszketett a fáradtságtól.

Nikola azonban teljes szilárdsággal haladt és 
egy percre sem esett ki abból a szerepéből, melyet 
az idős ember és a magasrangu főpap kissé merev, 
nehézkes méltósága jellemzett.

Végre egy nagy vasajtóhoz értünk és ez is 
kitárult, óriási csarnokba értünk. Az ajtó küszö
béről is vezetett még vagy tizenkét lépcső a terem 
padlatának színvonaláig. Óriási méretű csarnok volt; 
a gerendákkal támogatott, boltozatos tető legalább 
száz lábnyira volt fölöttünk. Jobbra-balra különös 
alakú ivek emelkedtek; a csarnok végén pedig 
óriási és csodaszép ablak látszott, melynek mintá
sán berakott színes üvege mind vérvörös volt.

Habár az egész hely leginkább templomnak 
látszott, az volt a sajátságos, hogy oltárnak, vagy 
más áldozó helynek nyoma sem volt benne. 
A törpe ekkor intett, hogy menjünk fel arra a 
négyszögletes kőemelvényre, hova a terem közepén 
két-három lépcső vezetett és várjunk.

Felmentünk, a törpe pedig őrt állt a lépcső
alján.
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Éppen, mikor már a hangtalan csend nyomasz
tóvá kezdett válni, valahol künn megszólalt a leg
halkabb, leglágyabb zene, amint valaha hallottam» 
aztán fokozatosan erősbödni kezdett, mig végre 
olyan harsogó, csattogó vad, harci indulóvá vált, 
hogy az ablakok is szinte rezegtek.

Ez tarthatott vagy öt percig, azután egyszerre 
elhallgatott. Erre a terem két szemben levő olda
lán egy-egy ajtó nyílt meg s egymásután lépkedve, 
nagy csapat ember jött be. Embernek nevezem 
őket, mert nem tudok más kifejezést találni, noha 
mondhatom, nem sok volt rajtuk, ami megerősítette 
volna azt az állításomat, hogy azok. Valamennyi 
alak hosszú, koromfekete talárba volt öltözve, mely 
a földet érte ; kezük el volt rejtve a köntös bő 
ujjaiba; arcukat pedig sürü, fekete szövet borította, 
melyen csak a szemek számára volt vágva két 
kerek nyílás.

Sorakoztak; megálltak hosszú sorban tőlünk 
kétoldalt; aztán letérdeltek és a szertartás meg
kezdődött. A nagy terem titokzatos félhomályában a 
vérvörös ablak úgy izzott, mint valami ördögi szem.

Vagy negyedóráig tartott a barátok hangtalan 
imádkozása; ekkor aztán valahol künu egy harang 
tompa zúgása hangzott fel, mire a titokzatos alakok 
ismét felkeltek térdelő helyzetükből és lassan, ahogy 
jöttek, elhagyták a csarnokot.
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Magunkra maradtunk.
Nikola erre ingerülten szólalt meg :
— Mit jelent ez ? Miért nem jön valaki üdvöz

lésünkre ?
Éppen felelni akartam, mikor az egyik ajtó 

megnyilt és egy alak lépett be rajta, teljesen úgy 
öltözve, mint az előbbi fekete jelenségek. Odajött 
az emelvény elé s mélyen meghajolt előttünk, majd 
intett, hogy kövessük. Az ajtón kilépve, amelyen 
az ember megjelent, néhány folyosót, néhány csiga
lépcsőt magunk után hagyva, egy lefüggönyzött 
ajtó elé értünk.

Ide is belépve, egyszerűen bútorozott, keskeny, 
de magas szobába jutottunk. Mialatt én átfutottam 
szememmel a furcsa keskeny ablakokat, melyek a 
vastag falba voltak vágva, továbbá az asztalt, 
székeket, ágyat, vezetőnk reám mutatott, jelezve, 
hogy ez a szoba az enyém.

Azután Nikolát a sarokban lévő ajtóhoz 
vezette s azon át eltűntek a belső szobában. Néhány 
perc múlva vezetőnk visszajött, de egyedül és ki
ment az ajtón, amelyen együtt jöttünk be az imént. 
Amint magunkra maradtunk, Nikola jelent meg az 
ajtóban és hivott, nézzem meg az ő szobáját. Be
néztem s láttam, hogy tökéletesen olyan volt, mint az 
enyém ; még a fáklyának való állvány is a falon töké
letesen úgy volt elhelyezve, mint az ón szobámban.
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— Most már meglehetősen benn volnánk a 
házban — szólalt meg Nikola, — és ezután vagy 
az következik, hogy rövid idő alatt rájövünk ennek 
a körülöttünk lévő rejtelmes világnak a titkaira, 
vagy pedig a másvilágra küldenek, hogy annak 
rejtélyeit tanulmányozzuk. Most még csak egyet, 
Bruce. Ez a hely itt nem olyan hanyagul, lazán 
van ám kormányozva, mint számtalan shamán vagy 
buddhista kolostor; itt minden szigorú renddel megy 
és ezért zúgolódás nélkül kell mindenbe belenyugod
nunk, még abba is, ha az élelem nagyon gyarló lesz.

No, nekem éppen csak ez kellett, most mikor 
olyan éhes voltam, mint a farkas.

Nem szégyenlem megvallani, hogy kedvtele- 
nül dörmögve mentem vissza szobámba; ágyamra 
dőltem, ahol nemsokára olyan bágyadtság fogott 
el, hogy mélyen elaludtam.

Két óra körül lehetett délután, mikor jó másfél 
órai mély álom után felébredtem, megerősödve 
ugyan, de éhesebben, mint valaha. Bementem Nikola 
szobájába s láttam, hogy ez a bámulatos ember 
most is kedvenc foglalkozását űzi: mértani problé
mákat rajzolgatott!

Néhány óra múlva, mikor a nap lemenőben 
volt, lépteket hallottam a folyosón s nemsokára 
egy mezitlábos barát jelent meg, ugyanolyan fekete 
öltözetben, ugyanazzal az ijesztő viselettel.



Kezében egy nagy, mély tálat tartott s azt 
egyenesen Nikola szobájába vitte. Amint ide belé
pett, Nikolát már térdenállva, imáiba elmerülten 
találta s nekem nem maradt egyéb hátra, mint 
hogy boszankodjam magamra, amiért engem nem 
úgy találtak.

Amint belenéztem a mély tálba, elkedvetlenedve 
láttam, hogy tartalma nem egyéb mint a leghigabb, 
legszegényesebb leves, amit képzelni lehet s benne 
csak itt-ott úszkált néhány elhagyatott szem rizskása.

Még csak kanalat se hoztak.
Nikola aztán úgy segitett a dolgon, hogy 

keskeny kis úti poharát vette elő ; azzal meritett 
magának egyszer-kétszer a levesből, de a legna
gyobb részt nekem hagyta belőle s mikor vitatkozni 
kezdtem vele, kijelentette, hogy nem éhes.

így aztán én ettem meg majdnem az egészet, 
de akkor is voltam olyan hálátlan, hogy ugyan
csak leszidtam magamban a kolostor konyháját.

Az ablakon beszűrődő napfény fényes csikja 
egyre fölebb haladt a falon s nemsokára egészen 
eltűnt.

Mikor a szoba besötétedett s mi ott ültünk 
minden világosság nélkül, nem mondhatnám, hogy 
valami rózsás kedvben lettem volna.

Nemsokára azonban léptek hallatszottak és 
a törpe jelent meg egy fáklyával, jelentve, hogy
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gazdámmal akar beszélni. Amint szemben állottak, 
a törpe igy szólalt meg:

— Azért küldtek hozzád, oh idegen, hogy a 
Hegyek Nagyjainak szine elé vezesselek.

— Készen vagyok, — felelt Nikola ünnepé
lyesen. — Menjünk.

Oh, ez az ut! Folyosó folyosó után, ajtó 
ajtó után tűnt föl s mindegyik lefüggönyzött bejá
rás előtt egy koromfeketébe burkolt barát állt őrt. 
Mindez a várakozás, feszültség már annyira izga
tottá, idegessé tett, hogy a bőrömből tudtam volna 
kiugrani. A törpe minden őrt álló barátnak súgott 
valamit s ez a titokzatos sugdosás a helyzetet még 
gyűlöletesebbé tette.

Nikola minden egyes ajtón meghajolva lépett 
be, egész arcán, tartásán a komoly áhitat jelével.

Végre elértük célunkat.
A nagy terem, ahova bevezettek, köröskörül 

fekete posztóval volt kárpitozva. A falakhoz erősí
tett fáklyák fényénél láttuk, hogy a terem végén, 
kőemelvényen két ember ül különös faragásu 
karosszékekben. Ezek is feketében voltak, feketén 
lefátyolozva.

Odaérve az emelvény közelébe, én a falhoz 
húzódtam, mint alárendelt személy, Nikola azonban 
odalépett eléjük és megállt csendesen.

Egyideig tökéletes némaság uralkodott.
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Végre a jobboldalt ülő alak igy szólalt meg:
— Ki vagy és mi oknál fogva merészled 

magányunkat megzavarni ?
— Én az vagyok Hankowból, aki felől hirt 

kaptatok, — felelt Nikola alázatosan és mély meg
hajlással.

— Mivel bizonyítod ezt ?
— A levéllel, melyet előre küldöttem és azon

kívül ezzel, — felelt Nikola, az arany rovásu fekete 
vesszőt felmutatva.

A két titokzatos alak megtekintette.
— És ha ez igaz, — szólt aztán az előbbi, — mi 

dolgod van velünk?
— Azért vagyok itt, hogy az élők és a halot

tak parancsait teljesítsem.
— Jól van.
Megint nagy némaság következett.
— Elkészültél hivatásodra ? — kérdezte most 

a másik fekete alak, a baloldalt ülő.
— El.
— Nem félsz ?
— Afelől bizonyos vagyok, hogy nem félek 

semmitől.
— És mennyit tudsz azokból, amelyek hiva

taloddal járnak?
Ekkor, nagy meglepetésemre Nikola ezt felelte 

alázatosan :
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— Tudományról nem beszélhetek, de mint 
ti tudjátok, tanulmányozására adtam magamat olyan 
dolgoknak, melyek rendesen rejtve vannak az 
emberi elme elől.

— Jól van, — felelte erre emez is, úgy mint 
az első. Akkor ismét az első szólalt meg:

— Holnap éjjel próbára tesszük tudásodat 
és bátorságodat. Addig készülj és várj.

Amint ez bevégezte szavait, egy barát vissza
vezetett szobánkba és magunkra hagyott.

— A holnapi együttlét már titkok árulója 
esz, — szólt Nikola az izgatottságtól elfojtott hangon.

Aztán aludni mentünk.
Másnap a főtt rizsből álló reggeli után egész 

nap szobánkban maradtunk és nem is láttunk 
senkit.

Naplementekor ismét behozta azonban a barát 
a silány levest, este pedig, ugyanazon órában, mint 
tegnap, megjelent a törpe, hogy bennünket oda
vezessen, ahol már vártak reánk.



VI.
Elet és halál csodái.

Ez alkalommal nem balra, hanem jobbra 
fordultunk ésigy jutottunk el abba a hosszú folyosóba 
mely a mi szobánkba vezető folyosó alatt volt. De 
ebbe sem jutott be soha a nap fénye és csakis 
fáklyák világitották meg. Mikor jobban megnéztem 
az óriás erejű falakat, akkor láttam csak, hogy 
ezek nem a sziklába vannak vájva, hanem kövek
ből épültek, melyek bámulatosan hasonlítottak a 
gránithoz. Csak ekkor gondoltam arra, micsoda 
óriási munka lehetett ennek az épületnek a meg
alkotása.

Még néhány sor lépcsőn és két-három folyo
són áthaladva, egyszerre olyan helyre értünk, ahol 
hirtelen a menydörgéshez hasonló robaj hallatszott.

— Mi az, — kérdezte Nikola a törpétől. Ez 
felelet helyett feltartotta a fáklyát magasra. Első 
pillantban semmit sem láttunk, de amint szemünk 
jobban hozzászokott a homályhoz, észrevettük, hogy 
a folyosó, ahol állunk, voltakép egy óriási szaka-

6Guy B oothb y: Doktor Nikola. II.
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dék szélén van. Lenn a mélyben a szél, amely 
valami nyíláson bejuthatott ide, jajgatva és sikoltva 
bolyongott, mig velünk szemben, a szűk, de mély 
szakadék másik oldalán menydörgő robajjal robo
gott le egy féktelen erejű zuhatag. A fekete viz 
szertelen tömege zúgva, siketitő harsogással ömlött 
be a föld mélyébe.

Ekkor vezetőnk intett, hogy menjünk tovább 
és nemsokára megérkeztünk a földalatti folyosó 
végén egy kőboltozathoz, amely leginkább egy 
alagút bejáratához hasonlított. A boltozat előtt egy 
szerzetes állott, akinek a mi vezetőnk halkan mon
dott egy-két szót. Erre a barát kivette a fal vas- 
gyürüjéből a fáklyát és megindult előttünk, intve, 
hogy kövessük.

A törpe visszatért, mi pedig haladtunk egyre 
mélyebbre és mélyebbre a föld gyomrába. Nem 
tudom, vájjon igazán annyira mélyen voltunk-e, 
hogy a talajon és falakon a mélység hatása lát
szott, vagy pedig a zuhatagból hatolt-e be valami 
résen a viz egy kis része, elég az hozzá, hogy a 
talaj is, a fal is csurom viz volt.

Az ötven láb hosszú alaguton áthaladva még 
egy ajtó elé értünk s ezen bemenve ott állottunk 
a legnagyobb kiterjedésű barlangban, amit valaha 
láttam.

A rengeteg földalatti csarnok teljesen üres
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volt; nem volt benne sem bútor, sem oltár, semmi, 
csupán a puszta falak.

A szerzetes odavezetett bennünket a főbol
tozat első keresztfolyosójához, azután ott hagyott. 
Amennyire meg tudtuk Ítélni a dolgot, kívülünk 
nem volt élő lény a barlangban. Az egyedüli hang 
az itt-ott lecseppenő viz csepegése volt, mely 
jóformán mindenütt szivárgott a falak mentén.

— No ez eléggé titokzatos arra, hogy önnek 
tessék, — súgtam Nikolának.

— Csitt! Vigyázzon arra, amit mond, mert 
sohasem tudjuk, mikor hallgatnak ki bennünket.

Alig fejezte be szavait, mikor beállott az 
estének első rejtelmes eseménye.

Ahogy ott álltunk, arccal voltunk fordulva 
ama fal felé, mely a belépéskor jobbkéz felől esett. 
Itt valamivel több világosságot vettünk észre, mint 
bárhol másutt a félhomályos csarnokban.

Kész vagyok megesküdni rá, hogy ebben a 
pillanatban nem volt emberi lény közöttünk és a 
fal között. De amint néztük a falat, egyszerre a 
talajból egy árnyék emelkedett k i; majd közelebb 
húzódott hozzánk és emberi alakot öltött. A dolog 
igen ügyesen volt csinálva és engem még ma is 
izgat a gondolat, hogyan hajthatták végre. Lehet, 
hogy az ember valami oszlop mögül lépett elő,, 
vagy valami csapóajtón jött fel, elég az hozzá,
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hogy megjelenése megdöbbentett bennünket. Oda
jött hozzánk s igy fordult Nikolához:

— Saját akaratodból és nem emberi kény
szernél fogva vagy itt. Azért jöttél, hogy rendünk 
tudását feltárjuk előtted. De még van idő, hogy 
visszatérj, ha jobbnak látod.

— Nem kivánok visszatérni, — felelt Nikola 
szilárdan.

— Úgy legyen. Akkor kövess.
Nikola megindult és én is utána akartam 

menni, de a sötét alak igy szólalt meg, kinyújtott 
karjával reám mutatva:

— Ne jöjj tovább. Nem a te szemednek 
való megpillantani azt, ami most látható lesz.

Nikola szemembe nézett és nyugodtan mondta :
— Maradj !
Ezt mondva megindult vezetője után s én 

nemsokára egyedül maradtam.
Ez volt aztán a csalódás.
De nem sokáig maradtam tétlenül. A kíván

csiság is sarkalt, hogy odamenjek, ahol a titkokat 
felfedik Nikola előtt, de meg azért is óhajtottam 
közelében lenni, hátha szüksége lesz segítségemre. 
Gondoltam magamban, még ha rajtaérnek is, hogy 
utánuk lopóztam, vakmerőségem majd csak kisegít 
abban, hogy ottlétemet érthetővé tudjam tenni.

Megindultam tehát utánuk.
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A nagy barlang túlsó végébe érve láttam, hogy 
onnan ismét lefelé vezet egy sor lépcső. Csendesen 
lementem rajta s a végére érve a lépcsőnek, láttam, 
hogy valami kriptaszerü épületben vagyok, amelyet 
nagy oszlopok tartanak; oldalai mentén pedig min
denütt fülkék voltak a falba vágva, mint a római 
katakombákban.

A mogorva helyet három nagy fáklya vilá
gította meg hiányosan és ennek világánál láttam, 
hogy minden fali fülkében egy bepólyázott ember
alak fekszik.

Nem mondhatnám, hogy nem borzongtam, 
de azért mégis az volt az első gondolatom, hogyan 
találhatnám meg azt az ajtót, melyen keresztül 
innen Nikolának még tovább kellett mennie. De 
ajtó itt sehol sem volt. Ekkor eszembe jutott, hogy 
tulajdonkép két okból remeghetek, mert a barátok 
haragját is magamra vonom, ha megtudják, hogy 
mit tettem, de meg Nikoláét is. És nem tudom, 
nem az utóbbit tartottam-e félelmesebbnek. És hátha 
felülről becsukják az ajtót. Akkor itt találnak, ha 
visszajönnek ismét. Talán mégis tanácsosabb lesz 
visszatérni, ha — amint látszik — innen amúgy 
sem találok kijárást. Bizonyos, hogy valami olyan 
titka van az innen nyiló ajtónak, amelyet csak a 
beavatottak ismernek.

Ezzel kedvetlenül indultam visszafelé.
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De amint mentem, az egyik oszlop alján 
valami a szemembe tűnt. Repedés volna az a nagy 
határozott, fekete vonal és talán a fáklyafény meg 
az árnyék tünteti fel még erősebbnek a vonalat? 
Nem; — nyílás volt; egy ajtó nyílása, a kőoszlopba 
építve. Az ajtó nem volt egészen becsukva; én 
tehát belefeszitettem késemet a nyílásba és minden 
nag}mbb erőfeszítés nélkül kinyithattam az ajtót. 
Mikor kinyílt, megmutatta, hogy az egész oszlop 
üres belülről, mi több: hogy belsejéből keskeny 
falépcső vagy inkább létra vezet lefelé valami még 
mélyebb kriptába.

Hej, de elfelejtettem egy pillanat alatt minden 
visszatérési szándékot! Kitártam az ajtót sarkig, 
azután óvatosan lementem a falépcsőn. Mire a 
végére értem, tökéletes sötétség fogott körül. Nem 
értettem, hogy lehet ez, mert tisztán hallottam a 
hangokat, hogy többen beszélnek. De csakhamar 
rájöttem, hogy ez a hely, ahol most állok, csak 
előszobája annak a csarnoknak, ahonnan a han
gok jöttek.

Puhatalpu szandáljaim nem ütöttek zajt a 
kő-talajon és én igy odacsuszhattam óvatosan a 
bejáráshoz.

Micsoda látvány tárult szemem elé!
A terem maga nem lehetett több hosszúságra 

ötven, szélességre harminc lábnál. De ahelyett,
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hogy ez is csak egyszerű barlang lett volna, mint 
a többiek, ennek padlója és falai fával voltak 
borítva s a famunka jóformán fekete volt már a 
régiségtől. Hogy azonban magassága milyen lehetett 
a szobának, azt nem is képzelem, mert amint 
felfelé néztem, láttam, hogy a fal vonala halad 
fel, fel, egészen addig, ahol már a homályban nem 
tudtam semmit megkülönböztetni. Bútorzat alig volt 
a szobában; mindössze egy nagy hosszú asztalt 
láttam a szoba túlsó végében; egy másikat meg 
az ajtóhoz közel; baloldalt pedig egy háromlábú 
állványon nagy szenes serpenyő állott, tele izzó 
szénnel. Mögötte valami mesterségesen létrehozott 
léghuzam lehetett, mert a láng úgy lobogott mint 
valami kovácsműhely tüze.

Mikor benéztem a szobába, Nikola ott állott, 
nem messze a tüztől és egy kis üvegcsét tartott a 
kezében. Azt vártam, hogy itt is feketével födött 
arcú embereket találok, de csalódtam, mert a két 
férfi, aki Nikolához közel állott, egészen máskép 
volt öltözve.

A magasabbik a két férfi közül középkorú 
ember volt; feje egészen koposz, de arca kellemes, 
okos arc ; valamennyire zsidó jelleggel: állát rövid, 
fekete szakáll köritette. A másik ember pedig, aki 
valószínűleg a főbbik lehetett, teljesen különböző 
volt tőle minden egyes részletben. Először is nagyon
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öreg volt; azt hiszem, a legöregebb ember, akit 
valaha láttam. Alakja alacsonnyá zsugorodott; arca 
olyan sárga volt, mint a pergamen és valahányszor 
mozdult, úgy tetszett, hogy csontjai átvágják a 
bőrt. És mégis, akármilyen öreg volt is, arcán félre
ismerhetetlenül meglátszott egykori rendkivüli szép
ségének nyoma; a szellem szépségével, az értelem 
világosságával most is tele volt ez az arc. Egy
szersmind azt is észrevettem, hogy ez nem lehet 
ázsiai ember arca. Ez az ember is szakállat viselt, 
mint a másik, csakhogy az övé hosszú volt és fehér.

— Fiam, — kezdte most az aggastyán Niko- 
lához fordulva; — eddig azt láttad, mennyire lehet 
fejleszteni azokat a sajátságos erőket, melyekről 
szóltunk, a folytonos önmegtagadás és imádságban 
töltött élet által. Most pedig azt fogod látni, mennyit 
nyert rendünk a földi tudás révén. Ne feledd, hogy 
emberemlékezet óta mindig voltak közülünk olyanok, 
akik egész életüket arra áldozták, hogy tanul
mányozzák az emberi porhüvely gyarlóságait és 
tökéletlenségeit. Az orvostan csodái és a gyógyítás 
rejtelmes mestersége birtokunkban vannak régebb 
idő óta, mint amikor az örökké áldott Buddha meg
dicsőülése történt. Éjjel-nappal, nemzedékeken és 
századokon át mindig voltak hitsorsosaink között 
olyanok, kik a rejtekhelyeken dolgozva folyton 
gyarapították őseink tudományát. Bár távol vagyunk
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is a külvilágtól, azért nincs uj felfedezés sem keleten 
sem nyugaton, ami előttünk ne volna ismeretes és 
azokhoz a kezdetleges eszközökhöz, melyekkel 
őseink hajdan dolgoztak, mi hozzá szereztük mind
azt, amit azóta csak emberi tudás felfedezett. Az 
egész világon senki sincs, aki az élet és halál 
titkait kezében tartaná úgy, mint mi. Akarsz példát 
látni erre nézve ? Hozzátok be a beteget, — fordult 
most az öreg ember egy szerzeteshez, aki erre 
kiment egy mellékajtón.

Nemsokára megjelent újra egy másik baráttal 
együtt és egy deszkákból összerótt hordozható ágyon 
egy embert hoztak be.

Letették a nagy asztalra és erre az aggastyán 
azt mondta Nikolának, hogy vizsgálja meg a beteget. 
Nikolát annyira érdekelte a dolog, hogy buzgalmá
ban egy percre majdnem kiesett az idős ember 
szerepéből.

— Tökéletes bénultság és gutaütés, — szólalt 
meg aztán, amint az embert megvizsgálta.

— Meg vagy győződve, hogy az?
— Teljesen.
— Akkor figyelj ide és lásd, mire képesit 

bennünket a minden idők tudása.
Ezzel elővett egy nem nagy, de mély vas

kanalat s ebbe beleöntött egy kicsit azon üveg 
tartalmából, mely előbb Nikola kezében volt. A
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megtöltött kanalat oda tartotta a láng fölé, ahol 
nemsokára gőz emelkedett fel a megmelegedett 
folyadékból. Ekkor az aggastyán oda lépett vele a 
beteghez s erővel kinyitva annak száját, a folya
dékot hirtelen beleöntötte. Nem tudom, mi lehetett 
a folyadék, de amint gőz keletkezett fölötte, ennek 
a szaga a szantálfa és kámfor vegyülékére emlé
keztetett.

Ezalatt egy másik ember hozzá fogott a 
beteg ember levetkőztetéséhez. Amint köntösét 
levették róla, bekenték egész testét valami edző, 
erős illatu folyadékkal. Ez szinte gőzölögni kezdett 
és a belőle felszálló pára ott lebegett a test fölött, 
mintegy három hüvelyknyire. Mikor lassanként ez 
a gőz eloszlott, megismételték a bedörzsölést, utána 
pedig két ember elkezdte kézzel gyúrni, markolászni 
a testet, körülbelül úgy, mint ahogyan nálunk a 
massage-t gyakorolják.

A beteg ember arca mindeddig ólmos sápadt
sága szinte fehér volt, de most egyszerre az élet 
szine kezdett visszatérni bele. Mire egész testén 
végigmentek a gyúrással, az ember egyszerre moz
gatni kezdte tagjait, noha csak rángásszerüleg.

Ekkor azonban az aggastyán parancsoló han
gon szólalt meg:

— Emeld fel karjaidat.
A beteg megtette.
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— Hajlítsd meg térdedet.
Ez is megtörtént.
— Állj fel!
Erre az ember felmelkedett és ott állott az 

aggastyán előtt oly épen és jó erőben, hogy kívánni 
sem lehet különbet.

— Holnap megismételjük a gyógyítást és 
holnapután egészséges ember vagy. Menj most és 
adj hálát, — szólt az aggastyán nagy méltósággal.

Majd Nikolához fordult:
— Félsz-e, ha félrevonom azt a függönyt, 

mely az életet elválasztja a haláltól.
— Nem félek.
— Jól van, — felelt az aggastyán és meg

ütötte a zengő érclapot.
Parancsára ismét megjelent két ember s egy 

deszkaalkotmányt hoztak, de azon egy halott feküdt.
— Nézd meg ezt a tetemet, fiam, — fordult 

Nikolához az öreg ember; — ez aki itt fekszik előtted, 
egyik világi testvérünk volt; jámbor és szent ember. 
Tegnap halt meg végelgyengülésben. Hadd legyen 
ő az, aki bevezet téged tudásunk rejtettebb orszá
gába. Vizsgáld meg és győződjél meg róla, hogy 
lelke csakugyan elköltözött.

Nikola odament a halotthoz, megnézte, azután 
igy felelt:

— Úgy van, ahogyan mondod.
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— Meg vagy győződve ?
— Teljesen.
— Akkor ismét megmutatom neked, mit 

tehet tudásunk.
Ezzel odatolt a halott lábához egy gépezetet, 

amely nagyon hasonlított a villamgéphez. A pap 
ekkor néhány sodronyt hozzáérintett a holttesthez; 
azután elhelyezkedve a gép előtt, két kezébe vett 
két lefüggő hengert és lehunyta szemét. Én nyújto
gattam nyakamat, ahogy bírtam, de a világért se 
bírtam meglátni, hogy mit csinált. De az bizonyos, 
hogy nehány perc múlva előre és hátrafelé kezdett 
ingadozni az alakja, majd egyre nehezebben és 
nehezebben lélegzett, végre pedig teljesen meg
merevedett az egész alak.

Ekkor vagy három percig tartó tökéletes csend 
következett; ennek leteltével pedig az ember ismét 
kinyitotta szemét és felemelve karját mutató ujjával 
a holt ember szemére mutatott. És ekkor ez — 
borzadok még csak visszagondolni is reá, — szintén 
kinyitotta a szemét.

Erre a másik nehány percig imádkozott, majd 
a halottnak jobb karjára mutatott, mire ez felemelte 
azt és mellére tette meghajlítva. Ez történt bal
karjával is. Én ekkor Nikolára néztem, láttam, hogy 
a nagy ámulat még ezen a hideg arcon is szembe
tűnően látszik.
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A főpap ekkor ismét kezébe vette a gépezet 
két hengerét, majd felemelte azokat, oda muta
tott velük a holt ember felé és ezt mondta 
hangosan:

— Halott, elevenedjél m eg!
És ekkor, — nem csodálom, ha szavam 

hihetetlennek látszik, mert hiszen én sem tudtam 
szememnek hinni — az az ember, aki halott volt 
már tiz órája, lassankint felemelkedet a ravatalról 
és ott állott előttünk. Ekkor láttam, hogy Nikola 
önkéntelenül előbbre tört néhány lépéssel; de a 
főpap hirtelen kinyújtotta karját, hogy Nikolát 
visszatartsa, mire a holttest egy pillanat alatt leha
nyatlott ismét a földre. A két szerzetes, aki behozta, 
odaugrott és felemelve visszatették a ravatalra és 
kivitték a szobából.

— Meg vagy elégedve ? — kérdezte a főpap.
— Eltölt az ámulat, atyám. Hogy lenne 

lehetséges az, hogy még többet lássak?
— Láthatsz, ha nem félsz, — felelt amaz 

szinte siri hangon. — És mint hatalmunk utolsó 
próbáját, mielőtt téged felavatnánk, hadd lássad 
az árnyak országát is, amennyire azt halandó em
ber láthatja, rendünk elhalt főembereit, minden 
korbelieket egyaránt.

Ezzel benyúlt az övén függő táskába s kivett 
belőle egy marékkai valamit, ami leginkább szári-
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tott füvekhez hasonlított. Ezt beledobta a széntüzbe, 
mire a szobát sürü, nehéz füst töltötte be.

Néhány percig semmit sem tudtam megkü
lönböztetni, de azután a füst nemsokára oszlani 
kezdett s én bámulatos tisztán kezdtem látni. Már 
most aztán nem tudom, hogy vájjon hipnotizálva 
voltam-e és igy csak képzeltem, hogy látom azt, 
amit látok, vagy pedig csakugyan úgy volt, ahogyan 
én láttam, elég az hozzá, hogy a szoba tele volt 
emberek ködszerü alakjaival. Voltak közöttük kí
naiak, de voltak ceyloniak, tibetiek, sőt európaiak is.

Látszott rajtuk, hogy földi anyag nincs lé
nyükben, de azért minden vonásukat tisztán lehe
tett látni, valamint azt is, hogy szabályszerűen 
mozognak.

Én pedig csak néztem őket s egyszerre a 
borzalomnak olyan mérhetetlensége lepett meg, 
amilyenhez hasonlóról fogalmam sem volt a leg
valódibb veszély pillanataiban sem. Azt éreztem, 
hogy ha nem hagyom el ezt a helyet azonnal, a 
következő pillanatban ájultan esem össze a bejá
ratnál s akkor talán rögtön rajtaérnek. Összeszed
tem minden erőmet; felszaladtam a létrán ; keresz
tül a kriptán és a barlangon egészen oda, ahol 
Nikola hagyott távozása előtt; de itt aztán erőm 
teljesen elhagyott és én a borzalomtól összezilált 
idegeim gyöngeségénél fogva összeestem.
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Meddig tarthatott ájulásom, nem is képzel
hetem, de mikor felébredtem, még mindig egyedül 
voltam s beletelt majdnem egy óra, mire Nikola 
is csatlakozott hozzám. A barát, aki visszavezette, 
elkísért bennünket a barlang bejáratáig; ott a törpe 
már várt reánk fáklyával és visszavitt szobánk 
bejárata elé.

Nikola egy szót sem szólt hozzám, csak be
ment egyenesen a maga szobájába s én szinte 
örültem ennek, mert idegrendszerem sokkal job
ban meg volt rendülve, semhogy beszélni tudtam 
volna nyugodtan.

Leültem tehát ágyamra kábult fővel s meg 
sem mozdultam vagy egy fél óráig.

Ekkor megnyílt Nikola ajtaja és az én titokza
tos gazdám odajött hozzám; kezét barátságosan 
tévé vállamra.

Ránéztem.
Ilyen halálsápadtnak még sohasem láttam 

ezt az arcot.
— Bruce; — szólalt meg, — s hangjában 

valami sajnálkozás csengett; — mi okozta azt, 
hogy ön nem úgy tett, ahogyan én kívántam.

— Az én átkozott kíváncsiságom volt az 
oka, — feleltem elkeseredve. — De ne gondolja, 
hogy nem bántam meg. Megváltanám bármivel, ha 
nem láttam volna azt, amit láttam.
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— De látta és ennek emlékét semmi sem 
fogja elvenni öntől, hanem a sírba viszi ezt mi • 
gával.

— A sírba, — kiáltottam fel keserűen. - 
Mi reményünk lehet a sírban, azok után, amiket 
ma láttam. Oh, az Isten szerelméért, Nikola, mén 
jünk erről a helyről; menjünk még ma, ha lehet.

— Ön tehát fél? — kérdezte Nikola leirha- 
tatlanul sajátságos arckifejezéssel. — Nem gondol
tam volna, hogy ön is gyávává fog válni, Bruce.

— Igen ; ebben gyáva vagyok, — feleltem. 
— Adjon nekem valami cselekedni valót; valami 
földit, emberit, ami ellen küzdjek, valami kézzel
fogható veszedelmet, és én készen vagyok min
denre. De láthatatlan ellen nem tudok harcolni.

— No ugyan, ugyan; ne csüggedjen! Min
den pompásan megy. Holnap felavatnak.

— De ha ön azt akarja, hogy kitartsak ön 
mellett, úgy ígérje meg, hogy ilyen dolgokat nem 
kell többé látnom.

Nikola elmosolyodott.
— Legyen igazságos és vallja be, hogy ma sem 

kény szeritette rá senki.
— Tudom. De meg is fizettem az engedet

lenségért.
— Akkor ne beszéljünk róla ^többé. Jó éjt 

Bruce. Emlékezzék reá, hogy bizom önben.



Nikola felavatása.
Mikor reggel, a felkelés után rögtön Nikola 

szobájába siettem, nagy meglepetéssel vettem észre, 
hogy nincs ott s nem is jött vissza vagy egy óra 
lefolyásáig.

Mikor megjelent, rémülten láttam, mennyire 
ki van kelve önmagából.

— Az Istenért, hol járt, mit csinált ? — kér
deztem tőle.

— Készültem az elnyerendő nagy méltóságra 
azzal, hogy több más titkot is megtanultam. Higy-

*jen nekem, Bruce, ha ön végignézte volna mind
azt, amit én láttam éjfél óta mostanáig, ön soha
sem lenne többé nyugodt és derült. Ha azt mon
dom, hogy a látottaktól én is megrémültem, akkor 
talán eleget mondtam a dolgok jellemzésére.

— Mit látott?
— Csak a legkisebb dolgokat mondhatom el. 

Láttam, amint évezredes múmiák húsát olyan 
gyöngéddé, üdévé tették, mint egy gyermek teste ;

7
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láttam olyan sebészi műtéteket, amelyeknek lehető
ségét a legnagyobb európai operáló orvos is ki
zártnak tartaná; — láttam egy olyan szer alkal
mazását, amely a műtét alatt a betegnek érzékeit 
nem tompitja el és a fájdalomnak még az árnyé
kát is kizárja. Megvallom, hogy egy későbbi titok 
láttára oly szertelen rémület fogott el, hogy egy 
percre végig cikkázott agyamon az a gondolat, 
hogy itt hagyok mindent és menekülök innen. De 
csakhamar legyőztem izgatottságomat és most már 
minden jól van. Most lenyugszom egy kicsit, hogy 
összeszedjem az erőmet. Ha szükség van reám, 
hívjon, de máskülönben kérem, ne zavarjon.

Már a reggelit is behozták, de Nikola nem 
mutatkozott. Mikor azonban dél lett, kijött szobá
jából s láttam, hogy ismét ép olyan erélyes és ép 
oly hősies derült, mint mindig.

De én nem mondhatnám, hogy az lettem
volna.

Nem tudom, mi történt velem, de valami 
nagy közeledő szerencsétlenség előérzete neheze
dett reám. Lehet, hogy talán Nikola szédítő sikere 
juttatta eszembe, hogy ez végre is nem mehet igy 
minden balsiker nélkül, elég az hozzá, hogy na
gyon csüggedt voltam.

Két óra tájban megjelent a törpe és intett 
Nikolának, hogy vezetni fogja.
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Nikola ment és naplementéig nem is jött 
vissza. Mikor ismét megjelent, olyan volt, mint 
akit a sirból vettek ki és én gondolni sem mertem 
arra, mit láthatott most, mert hiszen azok óta, 
amiket én láttam, folyton fokozódó borzalmasságu 
dolgokat mutattak neki.

Tudom, hogy más embert egyszerűen a földre 
sújtott volna az, amiket Nikola az imént látott, de 
ő egyenesen munkához fogott és szorgalmasan 
irt, jegyzeteket készítve arról, amit tanult. Én pe
dig ott ültem ágyamon a félhomályban és láttam, 
hogy táncol a Nikola fáklyájának fénye a padlón 
és a tetőzeten.

Nagyon, nagyon csüggedt voltam.
És azok a sejtelmek! Oh, csak azoktól sza

badulhattam volna.
Nyolc órakor este a rut törpe ismét megje

lent s szó nélkül mutatott a Nikola ajtajára. Én 
bementem s hívtam. Nikola nyugodtan tette félre 
jegyzeteit, aztán intett nekem, hogy menjek előre. 
Követtem tehát a törpét, utánam pedig Nikola 
jött.

Utunk ismét a nagy barlangba vezetett az 
alaguton át, ahol tegnap voltunk, csakhogy most 
tizenkét szerzetes őrizte a bejárást.

És maga a barlang is tökéletesen más volt.
Fáklyák százai voltak a falba erősítve s vö
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röses fényük sajátságosán verődött vissza a bolto
zat lefüggő cseppköveiről.

A barlang túlsó végében gyönyörűen diszitett 
nagy, hármas trón állott s amint a terembe lép
tünk, ismét az a sajátságos, folyton erősbödő zene 
fogadott, mikor pedig ez elhallgatott ismét, fejünk 
fölött egy hatalmas erejű harang hármat kondult, 
de oly siketitő zúgással, hogy az egész barlang 
levegője szinte hullámzott a hangtól. Amint lassan, 
rezegve elhalt a hang, nemsokára ismétlődött 
ugyanez a hármas kongás ; majd hirtelen széthúzó
dott a barlang oldalfalain levő föggöny s hosszú 
sorban legalább négyszáz szerzetes jött b e ; vala
mennyien koromfeketébe öltözve és fekete posztóba 
burkolt fejjel.

Mikor ezek elhelyezkedtek, egy másik füg
göny húzódott félre s ekkor egy uj menet köze
ledett. Először is vagy harminc törpe, valameny- 
nyien fáklyával, ezek után száz szerzetes tiszta fe
hérben, érc füstölőket lóbálva; ezek után tizenkét 
ősz-szakállu pap, egészen feketében, de a fejet 
burkoló posztó nélkül.

Legvégül jött a titokzatos világ két fő embere.
Az egész tömeg ezalatt két egyforma cso

portra oszlott a tróntól két oldalra s mikor a két 
főpap elhelyezkedett, a rengeteg harang ismét 
megkondult légrengető zúgással. Majd az egész
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tömeg egy sajátságos dalban rendjüknek egyik 
szent énekébe kezdett.

Amint a barbár zenéjü és szövegű, de csodá
latosképpen mégis megrenditő hatású himnusz véget 
ért, a fehér barátok csoportjából előlépett egy ember, 
kezében egy nagy iratot tartva.

Megállva, azt olvasta belőle fennszóval, hogy 
tetszett a Hegyek Két Nagyjának úgy határozni, 
hogy a rég üresedésben levő harmadik hely is 
betöltessék. Ezért magukhoz hivtak egy embert, 
akinek szent és nagytudásu voltához senki másé 
nem fogható. Ez az, akit most mindnyájan maguk 
előtt látnak. Már eddig is jó szolgálatokat tett a 
társaságnak; be van róla bizonyítva, hogy igaz 
ember és igy most csak rajta áll annak kijelentése, 
vájjon óhajtja-e magára vállalni az állásával járó 
nagy felelősséget.

Elvégezve az irat felolvasását, az ember 
visszatért helyére, azonban ekkor előlépett négy 
másik s ezek kézen fogva Nikolát, oda vezették 
az elfüggönyzött kijárás mellé és eltűntek vele.

Vagy tiz percig lehettek távol és ezalatt halálos 
csönd volt a barlangban.

Mikor a csoport ismét megjelent, Nikola már 
uj méltóságának teljes díszébe volt öltözve. Karcsú, 
urias alakja, tiszteletreméltó, időses maszkja kitűnő 
összhangban állott a díszruhával és mikor fellépett
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egy emelvényre, kénytelen voltam bevallani ön
magam előtt, hogy méltóságosabb alakot talán soha 
életemben nem láttam.

Az előbbi hírnök ekkor ismét előlépett és 
jelentette, hogy az, aki eddigelé Hankow főpapja 
volt, kész elvállalni az uj méltósággal járó'köteles
ségeket. Erre az előbbi fehér ruhás barátok oda
vezették Nikolát a trón elé. A két főpap pedig eldobta 
a fátyolt, mely eddig arcukat takarta és lejöttek a 
trónról Nikolához. Kézen fogták és fel akarták vezetni 
maguk mellé, mikor a csarnok túlsó végén, ott, 
amely felől bejöttünk, valami zaj és nyugtalanság 
keletkezett.

Egy szempillantás alatt, noha mindeddig az 
egész zaj csak afféle izgatott suttogásból állott, 
nekem minden balsejtelmem eszembe ötlött ismét 
s éreztem, hogy szivem verése eláll.

Az egyik főpap elbocsátotta a Nikola kezét 
és utasítást adott, hogy nézzék meg, mi az oka a 
nyugtalanságnak. Az ember odament és vagy három 
perc múlva tért vissza azzal a hírrel, hogy odakünn 
egy jövevény van, aki egy percnyi haladék nélkül 
bebocsáttatást kíván, mert mondani valója van a 
mai felavatást illetőleg.

— Jöjjön, — felelt a főpap kemény hangon.
Néhány perc múlva egy leirhatatlanul rongyos, 

sáros, zilált külsejű öreges kínai jelent meg.
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Odasietett a trón elé s bókolás közben csak
nem a földet érintette homlokával.

— Bocsánatért könyörgök, atyám, hogy be
törtem, de nagy okom volt reá.

— Beszélj, de röviden. Mi a neved és 
honnan jösz?

— Én vagyok a liankowi főpap és igazságot 
jöttem kérni.

Amint a jövevény ezt kimondta, az egész 
sokaságon izgatott hangú felzúdulás futott végig.

Láttam, hogy Nikola egy lépést tesz vissza
felé, azután megáll mozdulatlanul.

Mindketten tudtuk, hogy ha ez az ember 
igazat mond, menthetetlenül el vagyunk veszve.

— Balga ember! Hogy merészelsz elénk állni 
ily képtelen mesével? — szólalt meg az idősebbik 
főpap. — Vagy nem tudod, hogy maga a hankowi 
főpap áll előtted ?

— Ámitás az egész, — felelt amaz hevesen. 
— Azért jöttem, hogy óvjalak benneteket ettől az 
embertől. Hisz nem is pap, hanem egy idegen 
ördög, aki engem elfogatott és addig eltett utjából, 
amig helyemet elfoglalhatta.

— De hát akkor hogy jöttél ide?
— Megszöktem azok kezéből, akiket ez az 

ember fizetett, hogy engem fogva tartsanak; onnan 
Tientsinbe, majd Pekingbe mentem.
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— De hát az én levelem a Llamaserai fő
papjától, — szólalt meg most Nikola végtelenül 
nyugodt méltósággal.

— Nekem is van levelem a főpaptól, — 
kiáltott közbe a jövevény s azzal átnyújtotta a 
levelet az ifjabbiknak a kettő közül.

— Békesség! — szólt közbe az aggastyán. 
— Most visszavonulunk, hogy megvizsgáljuk az 
ügyet. Őrök! Ügyeljetek, hogy ez emberek közül 
egy se távozhassák.

Ezzel elmentek.
Én pedig azalatt, mig távol voltak, ismét 

éreztem azt a sajátságos dolgot, amit néhányszor 
ezelőtt is észleltem már magamon. Azt ugyanis, 
hogy most, mikor a veszély csakugyan itt volt és 
a világos tényekkel kellett szembe néznem, jóformán 
nyoma sem volt bennem annak a félelemnek, mely 
az előérzetek pillanatában annyira gyötört.

Vagy egy negyedóra múlva a távollévők ismét 
visszatértek és az aggastyán igy szólalt meg:

— A dolog mélyebb, behatóbb vizsgálatot 
igényel, határozatunkat holnap nyilatkoztatjuk ki.

Majd Nikolához fordult:
— Most vesd le a felöltőit diszt! Ha ártatlan 

vagy, úgy holnap mindezt visszakapod, hogy igaz
sággal viseljed, de ha a vád igaz, úgy készülj a halálra. 
Ma éjjel még egyszer meg fogjuk vizsgálni az ügyet.
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Nikola az izgatottságnak minden jele nélkül 
adta át palástját a szerzeteseknek; majd meghajolt 
a főpapok előtt az ő sajátos gyönyörű mozdulataival 
és ekkor szótlanul követte a vezetőt, aki bennünket 
szobánkba kisért.

Amint egyedül maradtunk, azt vártam, hogy 
a történtek hatása alatt Nikola is megtörik, de e 
helyett azt láttam, hogy nyájas, szánakozó arc
kifejezéssel nyújtja elém kezét.

— Nagyon sajnálom, Bruce, hogy igy történt, 
de azt mindenesetre nyugodtan elmondhatjuk, hogy 
úgy viselkedtünk, mint férfiak. A véletlen szeren
csétlenségért nem vethetünk magunkra.

— Jó, jó, de hát most mi lesz?
— Azt hiszem, ez nagyon egyszerű. Ha nem 

találunk módot a menekülésre, akkor életünkkel 
fizetünk vakmerőségünkért. Én, ami magamat illeti, 
nem bánom valami nagyon, mert hiszen amiket 
én teszek, azok miatt mindig teljesen készen kell 
lennem a halálra; noha éppen azok után, amiket 
itt tanultam, szeretnék még élni, hogy hasznukat 
vehessem. De önt nagyon sajnálom, különösen 
annak a szegény kis leánynak a kedvéért, aki ott 
Pekingben olyan bizó szivvel várja önt.

— Oh, az Istenre kérem, ne beszéljen róla, 
mert akkor igazán gyáva leszek. És bizonyos ön 
abban, hogy nincs menekülés?
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— Hogy őszinte legyek, jelenleg nem látok 
semmi módot, de bizonyos lehet benne, hogy egész 
képességemet latba fogom vetni, hogy kieszeljek 
valamit. Hanem, hogy mi módon cselekedjünk, azt 
csakis akkor láthatom tisztán magam előtt, ha a 
ma éjjeli tárgyaláson túl leszünk.

Ezzel magamra hagyott s én néhány óráig 
szinte megkövültén ültem, magam elé meredve s 
minden percben várva, hogy valaki értünk jön.

Egyszerre aztán csakugyan hallottam a léptek 
zaját s nemsokára két szerzetes lépett szobámba, 
intve, hogy gazdámat is hivjam. Nikola sietve jött ki 
s ezzel aztán megindultunk folyosókon, csarnokokon 
keresztül, most azonban nem le, hanem fölfelé.

Egyik sarkon egész csapat fegyveres ember 
fogadott bennünket s ezek vezettek azután egy 
nagy szobába, amelynek túlsó végén két ember 
ült egy asztalnál, körülöttük nagy sereg szerzetes, 
távolabb pedig, fegyveres őrök közt az, aki ellenünk 
vádat emelt.

Az egyik főpap felszólitására azután elmondta 
az egész történetet, teljesen úgy ahogyan volt, 
elmondta elfogatását, elhurcoltatását, menekülését 
s végre azt is, hogy a Llamaseraiban tudta meg, 
hogy valaki már megelőzte. Mikor az ottani főpap 
előtt sikerült bebizonyítania, hogy kicsoda, akkor 
rögtön embereket és lovakat bocsátottak rendel



107

kezésére, hogy mihamarabb ide érhessen. Kér
dezték, faggatták, de mindenre meg tudott felelni.

Ekkor aztán Nikolára került a sor.
Nyugodtan, uriasan, bátran lépett oda birái 

elé és összegezve azt, amit ellenfele mondott, 
mesteri ügyességgel tette minden részletét nevet
ségessé ; kimutatta azt, ami a dologban képtelen
ségnek látszott s kérve biráit, hogy bölcseségüket 
ne alázzák meg egy ily esztelen történet figyelembe 
vételével, hozzátette, hogy jóformán előre tudja, 
mi lesz (és mi lehet egyedül) két ily bölcs biró 
Ítélete. Éles szemmel rögtön fölfödözte ellenfele 
elbeszélésének egyetlen gyönge pontját s azt aztán 
ugyancsak kihasználta. Persze, a nagy műveltségű 
európai ember könnyen túljárt a szegény faragatlan, 
elzártan élő kinai pap eszén. Mindehhez hozzájárult 
Nikola ragyogó szónoki képessége és igy aztán 
könnyen észre lehetett venni, hogy beszédje végén 
már is saját javára befolyásolta biráit.

Már-már azt hittük, mindenen túl vagyunk, 
mikor a két főpap közül a fiatalabbik igy szólalt 
m eg:

— Minthogy te vagy a hankowi főpap, 
bizonyára jól ismered a templomot. Az első csarnok
ban egy tábla van a falba mélyesztve; mi annak 
a felírása?

— Az istenek döntsék el azt, mi a legjobb
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az emberre nézve, — felelt Nikola minden habozás 
nélkül.

Láttam, hogy az igazi főpap elámulva hallgatja 
ezt a készséges feleletet.

— És a lépcsőkön, amelyek a táblához fel
vezetnek, mi van bevésve ?

— Békesség az embereknek, — felelt Nikola.
E percben a biró odafordult a másikhoz e

szókkal:
— Semmi sincs ott.
Majd Nikolára nézve merően, igy folytatta:
— Most már tudom, hogy nem az vagy, aki

nek magadat mondod. Oda nem vezet semmiféle 
lépcső, azért tehát vésve sem lehet semmi.

Végre pedig az őrökhöz fordult:
— Vezessétek vissza ezt a két embert oda, 

ahonnan hoztátok. Őrizzétek őket jól holnap reggelig, 
amikor aztán letaszitjuk őket a várfokról a mélységbe.

Nikola meghajolt, de nem szólt egy szót sem.
Szobánkba vezettek.
Amint a barátok magunkra hagytak, leültem 

ágyamra és kezeimbe temettem arcomat.
Ez volt tehát a vég, vége minden bátor cselek

vésnek ; hogy most lelöknek a várfokról! Ez volt 
tehát a cél, amiért annyi veszéllyel szálltunk 
szembe!



V i l i .

Iszonyu percek.

Csak Gladysra nem akartam gondolni, mert 
féltem, hogy akkor minden bátorságom cserben 
hagy. Csakhogy éppen ő volt az, aki felé minden 
gondolatom repült. Mikor már nem birtam tovább, 
átmentem Nikolához, hogy lássam, mit csinál.

— Nos, Bruce, — kezdte, amint beléptem, 
— úgy látszik, mintegy három óra múlva bevég
ződik a mi komédiánk.

*— Én inkább tragédiának mondanám.
— Nos, a kettő közt a különbség nem olyan 

nagy. Hiszen megmondta már Plato is . . .
— Óh, az ördög vigye Platót. Az a fő most, 

hogyan tudjuk meggátolni azt, hogy napfoltékor 
kivégezzenek.

— Most még csak azt tudom, hogy meg 
akarom gátolni. A mód kieszelése most következik, 
azért jobb lesz, ha magamra hagy.

Átmentem tehát s ha még oly képtelenségnek
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tetszik is, a tény az, hogy nemsokára mélyen 
elaludtam. Hanem az bizonyos, hogy nehéz álmok 
gyötörtek egész reggelig, amikor arra ébredtem fél, 
hogy valaki erősen rángat a vállamnál fogva.

Feltekintettem s láttam, hogy a szerzetes volt. 
Amint sikerült neki, hogy belém lelket verjen, rög
tön integetett, hogy hivjam ki a gazdámat is. Ez 
nem késett s igy csakhamar kiléptünk a folyosóra, 
ahol vagy tizenkét ember várt reánk.

— Kár, hogy ilyen korán zavartak, — súgta 
Nikola, amint megindultunk, — éppen most, mikor 
csak az utolsó részletek kitalálása volt még hátra 
egy remek szabadulási tervhez.

— Elkésett vele, — feleltem keserűen.
— Úgy látszik, — mondta Nikola s azzal 

tovább mentünk.
Hogy mit éreztem ez ut alatt, azt nemcsak hogy 

leírni nem tudom, de még gondolni sem szeretek rá.
Annyi tekervényes folyosón, lépcsőn halad

tunk át egyre fölfelé, hogy én nemsokára teljesen 
irányt vesztettem, nem bírtam tájékozódni és csak 
mentem, mentem vakon.

Egyszer aztán, felmenve a legkisebb és leg- 
tekergősebb csigalépcsőn, megálltunk egy nagy 
ajtó előtt s amint ezt kitárták előttünk, jeges lég
áramlat csapott be.

Amint az ajtón kiléptünk, láttuk, hogy ott
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vagyunk a tetőn, alattunk pedig szédítő mélységben 
a völgy a magas, éles köveivel.

Kísérőink itt a napfényben hirtelen kioltották 
fáklyáikat, azután megálltak mereven, szemüket az 
ajtóra függesztve. Vártak valakit, vagy valamit.

A jeladás onnan belülről nemsokára meg
történt s őreink ekkor tovább vezettek bennünket 
a tetőn s egy kanyarulatnál befordulva láttuk, hogy 
a két főpap már ott van és vár reánk.

Odaállítottak eléjük s ekkor az idősebbik igy 
kezdte :

— Nyugat fiai 1 Hallottátok az ítéletet. A bün
tetést magatok idéztétek föl. Van-e valami mondani 
valótok ?

Nikolára néztem, de az csak némán intett 
nemet.

— Akkor készüljetek a halálra.
Azt parancsolták, hogy lépjünk hátra. Nem 

értettem, miért nem végeznek velünk rögtön, de 
nemsokára mozgás hallatszott az ajtón belül s egy 
újabb menet érkezett hozzánk, egy fogoly szerze
test hozva.

A szálas, megtermett, vad külsejű fickó ugyan
csak erős ellentállást tanúsított. Alig bírták nagy- 
nehezen odavonszolni a két főpap elé.

Amint végre ott állt, az aggastyán ezt mondta 
komor hangon:



112

— Meggyilkoltad egyik rendtársadat. Var* 
valami mondani valód, ami az ítélet végrehajtását 
meggátolja ?

Az ember szóbeli felelet helyett elkezdett ordí
tani kétségbeesésében. De ekkor négy termete 
ember odaugrott a boldogtalanhoz, megragadták 
s odahurcolták a fal szélére. Küzdött és sikolto
zott, de a négy hatalmas emberrel nem birt mégsem.

Ekkor odaértek a szélső kőre; egy percnyi 
szünet, egy vad üvöltés. . .  és a következő pillanat
ban az ember eltűnt a szörnyű mélységben. Mikor 
eltűnt előlünk, úgy éreztem, hogy szivem verése 
egészen eláll. A szerencsétlen ember ordítása még 
fülemben hangzott és tudtam, hogy egy perc múlva 
reánk kerül a sor.

Csakugyan, az öreg ember meg is szólalt 
nemsokára:

— Ha van valami mondani valótok, vagy 
valami utolsó kérésetek, úgy még van idő!

— Nekem volna egy kérésem, — szólalt 
meg hirtelen Nikola. — Ha már meg kell halnunk, 
gondoljátok meg, nem kár-e a jó anyagot egyszerűen 
elvesztegetni azzal, hogy ledobtok bennünket. Nekem 
több ízben mondták hozzáértő emberek, hogy kopo
nyám rendkívüli alkotásu; barátom hatalmasan 
fejlett arányos teste pedig olyan, hogy én magam 
is sokat adnék érte, ha felboncolhatnám. Nekem
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természetesen nincs nagy kedvem meghalni, amint 
azt gondolhatjátok ; hanem ha már meg kell lennie, 
hadd haljunk meg a tudomány szolgálatában.

Nem tudom, hogy csakugyan meg akartak-e 
oennünket ölni, vagy sem, de az tény, hogy tár
samnak ez a kivánsága nem okozott olyan nagy 
elképedést, mint vártam.

Az aggastyán, akihez Nikola e szavakat 
intézte, néhány pillanatig tanácskozott társával, 
azután Nikolához fordult e szókkal:

— Bátor ember vagy.
— Meg kell nyugodnom a változatlanban, ez 

az egész, — felelt Nikola hidegen. — Van valami 
ellen vetésiek ?

— Gondolkozni fogunk a dologról. Addig 
biztonságban lesztek.

Ezzel intett az őröknek s azok visszavezettek 
szobánkba.

Én azonban nem mondhatnám, hogy a más
féle halálnem valami nagy elragadtatásra hangolt 
volna. Nikola azonban meg volt elégedve.

— Hadd magyarázzam meg, miért tettem, 
— kezdte. — Ha oly módon akarnak felhasználni 
bennünket, akkor ezt holnap reggelnél korábban 
nem tehetik, mert az operáló szoba javítás alatt 
van. így tehát már egy napot nyertünk.

— De van-e valami terve ?
Guy B oothb y: Doktor Nikola. II. 8
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— Csak annyit mondhatok, hogy itt valahol, 
a fejem hátsó részében már alakul és érik egy 
terv s legföllebb annyit teszek hozzá, hogy már 
látok néhány kedvező körülményt.

Többet aztán nem mondott, csak arra kért, 
hogy hagyjam magára.

Képzelhetni, micsoda órákat töltöttem remény 
és csüggedés közt ingadozva. Ebédünket elhozták 
a szokott időben s aztán beállott a délután. Az 
ablakon át behatoló fénysáv egyre fölebb csúszott 
a falon és végre egészen eltűnt.

Hét óra lehetett, mikor Nikola egyszerre csak 
szobámba lépett s szokatlanul izgatott hangon 
mondta:

— Azt hiszem, Bruce, hogy kieszeltem azt a 
tervet, ami kiszabadit bennünket innen, ha valami 
egyáltalán kiszabadithat. Hallgasson reám. A barát 
egy félóra múlva itt lesz a vacsorával, a mi utolsó 
vacsoránkkal. A tálat ott fogja letenni a földre, 
ahol mindig szokta, azután hátat fordit addig, amig 
a fáklyát belehelyezi a vasgyürübe a falon. Addigra 
készen tartson egy szivacsot kloroformba áztatva, 
s amint aztán az ember megfordul én torkon raga
dom és leteperem, ön pedig az altatót nyomja oda 
az orrához, hogy beszivja. Amint ettől elveszti az 
eszméletét, ön felölti a barát ruháját, fejére húzza 
a csuklyát és kimegy a lépcső felé. Ott az ajtón
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túl, a másik oldalon két ember áll. Észrevettem, 
hogy amikor valaki ki akar menni, csak kopog és 
erre amazok kinyitják az ajtót. Ön is kopogni fog 
tehát és amint éppen átlépi a küszöböt, leejti ezt 
az aranypénzt a földre. A kettő közül az egyik 
okvetlen le fog hajolni a pénz után; amit lehajol, 
ön is abban a pillanatban rárohan a társára és 
törik-szakad, ártalmatlanná teszi. Én ott leszek ön 
mögött és a második emberre nekem lesz gondom.

— Kétségbeesett egy terv.
— Mi is kétségbeesett emberek vagyunk.
— És aztán?
— A többit majd elmondom, amint az egyik 

ember ruháját én is magamra öltöttem. Kész ön 
erre a tervre ?

— Mindenre kész vagyok, hogy ez átkos 
helyről menekülhessek.

Vagy egy óra múlva egyszerre csak felhang
zottak a közeledő barát léptei.

Egyre tisztábban hallottuk a hangot; már 
a közeledő fáklya fénye is látszott az ajtó alatti 
résen.

— Készen van ön ? — súgta Nikola.
— Készen vagyok.
A barát belépett, egyik kezében a fáklyát, a 

másikban a nagy tálat tartva. Az utóbbit letette a 
földre, azután megfordult, hogy a fáklyát a vas
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gyűrűbe helyezze. De alig emelte fel karját, láttam, 
hogy Nikola zajtalanul előcsúszik a másik szobából; 
odaközeledik a mit sem sejtő emberhez és ruganyos 
acélizmu testével ráveti magát, torkon ragadva az 
embert. Erre én is odaugrottam, kirántottam a lábát 
alóla és lefektettem a földre, mialatt Nikola folyton 
szorította a torkát. Akkor én is teljes erőmből az 
arcára szorítottam a kloroformos szivacsot.

Az ember mozdulatai egyre bágyadtabbak 
lettek s végre ott feküdt előttünk mozdulatlanul.

— Ezzel végeztünk, — szólt Nikola — most 
öltse fel hamar ennek a ruháját és menjen.

Csodálatos, de igaz, hogy e hajmeresztő 
vállalkozás alatt oly boldognak éreztem magamat, 
mint egy gondtalan gyermek. Mert amint igazi, 
kézzelfogható küzdelemre került a sor, akkor helye
men voltam, csak azok a ködszerü rejtelmek törték 
meg az erőmet.

Az aranypénzt kezemben tartva, megindultam 
a zárt ajtó felé; Nikola mögöttem vagy három 
ölnyire, meglapulva a sötét árnyékban.

Kopogásomra azonnal megnyilt az ajtó s én 
láttam, amint a két ember ott állt az ajtótól két 
oldalt. Gondom volt rá, hogy meglássák kezemben 
a csillogó aranypénzt; aztán leejtettem, épen az 
egyiknek a lába elé. Ez azonnal lehajolt utána, 
amit látva én villámgyorsan a másik emberhez
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ugrottam, torkon ragadtam és küzdeni kezdtem 
vele. Nem volt könnyű munka, mert a fickó, hat 
láb magas termetű, izmos óriás volt és mint a 
kolostor valamennyi tagja kitünően gyakorlott a 
tornában, birkózásban. Csakhogy én az életemért 
küzdöttem és ez megszázszorozta erőmet. Talán 
ez volt az oka, hogy ez a vad küzdelem igazán 
életem legélvezetesebb percei közé tartozott.

Végre, mikor már vagy tizszer meghempered- 
tünk a köves talajon, legyűrtem ellenségemet és 
ráülve a mellére, öklömmel kétszer jól fejbevágtam, 
amitől aztán teljesen elkábult.

Tudom, hogy ez leirva vad és visszataszitó 
dolognak látszik, de tudva, hogy ennek az ember
nek egyetlen kiáltása a kinhalálnak tenne ki ben
nünket, nem volt csoda, ha minden eszközt jónak 
tartottam elhallgattatására.

Ezalatt Nikola a másikkal végzett s amint 
visszafordultam, láttam, hogy az ember arccal a 
föld felé fordulva fekszik; Nikola pedig; — óh, 
ez az ember — egy boncoló orvos gyönyörűségé
vel vizsgálja az embernek sajátságos alakulásu 
koponyáját.

Mikor már teljesen érzéketlenné tette az embert 
a kloroformos szivaccsal, eldobta ezt a sarokba 
és sietve magára kapta a legyűrt ellenség köpe
nyét és csuklyáját.
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— Most siessünk, — szólt aztán. — Az őröket 
éjfélkor váltják fel, most pedig már húsz perccel 
múlt tizenegy óra.

De azért a tudománynak ez a rettenthetetlen 
bajnoka arra mégis talált időt, hogy letérdelve még 
egyszer megvizsgáljon néhány különös csontdudo- 
rodást a földön fekvő ember koponyáján.

Azután mentünk, folyosókon, lépcsőkön át 
egészen addig, mig egyszerre azt láttuk, hogy a 
széles folyosóból, ahol állunk, négy teljesen egyforma 
ut nyílik.

— Hol az Isten csodájában vagyunk ? — kér
dezte Nikola ; mikor egyszerre valami tompa zúgás 
ütötte meg fülünket.

A vízesés volt.
Én erre egészen elrémülve mondtam:
— Hiszen akkor már nagyon eltávolodtunk 

célunktól.
— Ellenkezőleg, még nem vagyunk hozzá 

elég közel.
— Nem értem.
— Édes barátom, mondja meg, miért jöttünk mi 

tulajdonkép erre a helyre ? Nem azért, hogy titkaikat 
hatalmunkba kerítsük? Hát üres kézzel menjek el 
innét? Menjünk.

Ezzel megindultunk, lefelé haladva sok, sok 
lépcsőn.
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A baj csak az volt, hogy fáklyánk már nagyon 
a végét járta; attól kellett tartanunk, hogy rövid 
idő múlva kialszik. De azért csak mentünk előre 
s végre mégis elértünk a nagy barlangba. Mivel 
éjjelen át itt nem tartották szükségesnek az őrt, 
zavartalanul haladhattunk előre és a bejáratnál 
találtunk egy félig még ép fáklyát is a fáklya
tartóban. Hanem azt mondhatom, hogy valami 
borzalmasabbat, mint a nagy barlang annak az egy 
fáklyának imbolygó lángjánál, nem birok képzelni. 
Az itt-ott besuhanó légáramlat búgása, a száz meg 
száz denevér szárnycsapkodása, meg mindenek- 
fölött az a különös sirbolti szag, amit már előtte 
való nap is éreztem s amit nem birok kellőleg 
leírni, ez mind irtózatossá tette a helyet.

— A katakombákba vezető bejárás ezen az 
oldalon van, — szólt Nikola, — menjünk oda. — 
Amint a bejárást megtaláltuk, már csak néhány lépcsőn 
kellett lemennünk és ott voltunk a kriptában, amelyet 
márismertem. Fáklyáink fényénél ismét jól láthat
tam a fülkékben fekvő, bepólyázott, mumia-szerü 
holttesteket, de Nikola nem figyelt rájuk, csak 
kereste az oszlopba vágott titkos ajtót. Mondhatom, 
irtózatos megerőltetésembe került, hogy még egyszer 
odamenjek, ahol néhány nappal ezelőtt az a lelki 
rázkódtatás ért. De mit volt mit tennem; követtem 
Nikolát és néhány perc múlva ott voltunk abban



120

a kis előszoba félében, ahonnan én azokat a titkokat 
kilestem.

Körülöttünk mindenütt titkos célú eszközök, 
szerszámok százai.

A szoba túlsó végén egy nagy faajtó volt, 
gyönyörű faragásokkal diszitve. Ezt három zár 
tartotta, amely be volt csukva kulccsal; a kulcs 
persze nem volt benne. De Nikola egy percig sem 
habozott. Elővett orvosságos ládikájából egy kitűnő, 
éles, de parányi orvosi fűrészt és vagy öt perc 
alatt mindahárom zár körül kifürészelte a fát, úgy 
hogy a fülke ajtaja kitárult.

Erre aztán mindketten hozzáfogtunk a zsebe
léshez.

Volt ott vagy százféle orvosság : porok, olajok, 
füvek ; ezek közül Nikola válogatva szedett ki 
néhányat, azután az ősrégi, megsárgult pergamen 
lapokat gyűrte zsebre ; kicsi volt valamennyi, mert 
hiszen csak egy-egy orvosi rendelvény volt mind
egyiken ; végre egy kis vas dobozban egy különös 
kötésű és szanszkrit nyelven irt könyvecske volt. 
Nikola ezt is belegyürte abba a különös ruhába, 
amely jóformán csupa zseb volt; azután azt mondta, 
hogy ideje lesz visszatérnünk.

Ezzel eszeveszett gyorsasággal szaladtunk fel 
a lépcsőn; keresztül a kriptán, az alaguton s mikor 
végre megálltunk, Nikola igy szólalt meg:
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— Most aztán az a kérdés, hogyan jutunk 
ki magából az épületből. Csak az a baj, hogy az 
irányt nem ismerem egészen. De mindegy, próbál
juk ezt a folyosót.

Az elsőről, amelyet megpróbáltunk, bizony 
vissza kellett térnünk, de a második mégis az volt, 
amelyet kerestünk s vagy tiz percnyi eszeveszett 
futás után ott voltunk a nagy előcsarnokban, ahol 
bennünket érkezésünkkor fogadtak.

De amint itt fellélegzettünk, jóformán abban 
a pillanatban lárma keletkezett belül; majd az 
óriási harang kondulása reszkettette meg a levegőt 
és hallottuk, hogy sokan szaladgálnak benne össze* 
vissza.

— Bennünket keresnek, — szólt Nikola ; — 
felfedezték szökésünket. Ha most nem tudunk innen 
kijárást találni, végünk van.

Az üldözők zaja ezalatt mind közelebbről 
hangzott s mi egyideig igazán csaknem eszünket 
vesztve futkostunk ide-oda, kijárást keresve, mint 
a patkányok a csűrben. Végre megleltük a völgybe 
levezető lépcsőt. Ezen lefelé igazán repültünk inkább, 
mintsem szaladtunk, de amint leértünk az utolsó 
lépcsőre, láttuk hogy a bezárt ajtó előtt egy hatal
mas termetű barát áll őrt.

Egy szempillantás műve volt reá vetni magun
kat az őrre kétségbeesett erővel. Felemelte ugyan
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buzogányos botját; hogy reám sújtson vele, de én 
visszalöktem a bot fejét, úgy, hogy az az ő hom
lokára csapott le. A megszédült, tántorgó embert 
Nikola letaszította s amint az ájulta n feküdt a 
földön, lekaptuk a falon függő nagy kulcsot s 
kinyitottuk a kaput, a másik oldalon gondosan 
bezárva azt.

Akkor aztán, amint ott álltunk Isten szabad 
ege alatt, éreztük, hogy erőnk szinte emberfölöttivé 
növekedik és elkezdtünk futni, ahogy lábaink bír
tak bennünket.



IX.
Befejezés.

Az éjszaka koromsötét volt és a szél zúgása 
teljesen elnyelte futó lépésünk neszét. Nem törőd
tünk vele, bárhova jutunk is, a fő csak az volt, 
hogy minél nagyobb távolság legyen köztünk és 
üldözőink közt.

Mikor végre vagy másfél órai futás után 
éreztem, hogy egyhuzamban igazán nem bírom 
tovább, lefeküdtem a fűre. Nikola is azonnal 
megállt és igyekezett úgy helyezni el zsebeiben a 
magával hozott dolgokat, hogy azok futásában ne 
gátolják.

— Most vagy öt mértföldnyire vagyunk tc1ük, 
de bizony napok fognak beletelni, mig azt mond
hatjuk, hogy megmenekültünk. A sötétséget kell 
használnunk a futásra. Bárhova visz is az ut, a 
völgy mentén kell egyre lefelé haladnunk, mert a 
hegyeket nem tudjuk megmászni.

Amint én megint lélegzethez jutottam, újra 
futásnak eredtünk. Mikor ismét mögöttünk volt
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négy-öt mértföld, akkor azt kezdtük észrevenni, 
hogy nemsokára hajnalodik.

Ekkor Nikola azt határozta, hogy jobb lesz, 
ha elrejtőzünk valahol s nem is folytatjuk utunkat 
addig, mig a sötétség be nem áll újra.

Egy ideig úgy látszott, hogy sehol sem fogunk 
búvóhelyet találni, de végre mégis felfedeztünk egy 
kitűnő helyet. Egy magasan fekvő kis fensikon 
merészen előre nyúló sziklák csoportja egészen 
kicsi barlangot alkotott. Ide kúsztunk fel tehát s 
összeszedve nagy csomó selymes, hosszuszáru 
füvet, ágyat készitettünk magunknak. Annyit mond
hatok azonban, hogy a szállás nem volt valami 
kedélyes. A sok izgalomhoz még hozzájárult az is, 
hogy hijjával voltunk minden élelemnek és az éhség 
kinjai már jelentkezni kezdtek, noha még most 
csak gyengén.

— No, engem ez az esemény kigyógyitott 
minden kalandvágyamból egyszer s mindenkorra, — 
mondtam Nikolának, amint leheveredtünk a fűbe.

— Ne mondja azt. Töltsön csak egy-két évet
valami álmos angol faluban és akkor tudom, hogy 
nem kérném hiába, ha ismét felszólitanám valami 
ilyenre. Higyje el, ez a mostani vállalkozás egészen 
könnyű dolognak látszik, ha azzal hasonlítom össze, 
amit hat évvel ezelőtt tettem. Akkor ugyanis azt 
a titkot akartam felfedezni — -------



125

Szégyenszemre legyen mondva, én bizony 
nem hallottam már, amit Nikola mesélt, mert mély, 
súlyos álomba merültem.

Mikor hosszú idő múlva felnyitottam szememet, 
a nap még az égen volt ugyan, de már alkonyodott 
és a szél elült teljesen.

Körülnéztem, de csodálkozásomra Nikolát már 
nem találtam a helyén. Éppen fel akartam ugorni, 
hogy megkeressem, mikor láttam, hogy nagy óvatos
sággal, négykézláb csúszva jelenik meg a barlang 
szájánál. Csendre intett s aztán odacsuszva mellém, 
ezt súgta:

— Egy hangot se. Nyomunkban vannak.
— Messze?
— Csak vagy ötven ölnyire.
Nemsokára már a hangjukat is hallottam.
Utóbb kivehettem a szavakat is és nemsokára

a lépések egészen közelről hangzottak. Micsoda 
percek voltak ezek. Azt érezni minden szempillantás
ban, hogy most kerülünk halálos ellenségeink kezébe. 
De vagy azt hihették rólunk, hogy gyorsabban 
jártunk, vagy nem gondoltak a magasban levő 
rejtekhelyre; elég az hozzá, hogy nem is tekin
tettek felénk és nemsokára távoztak.

Még Nikola sem restelte a megkönnyebbülés
nek egy hosszú sóhajtását hallatni.

Amint beesteledett, ismét útnak indultunk és
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futottunk, ahogy bírtunk. Jóformán egész éjjel 
haladtunk és mire szürkülni kezdett, már kiértünk 
a völgyből s egy nagy, mély, köralaku medencébe 
jutottunk, melyet minden oldalról halmok vettek 
körül. A mély völgykatlan fenekén egy helység 
látszott. Nikola felállt egy kiugró kőre és körül
tekintett.

— Valahol búvóhelyet kell keresnünk itt a 
hegyek között, de előbb élelmiszerre lesz szükségünk.

— És valami más öltözetre, mert hiszen még 
mindig a kolostorbeliek ruhája van rajtunk.

— Igaz. Előbb az élelmiszerre és ruhára kell 
gondolnunk, azután jön a rejtekhely kérdése.

Azzal megindultunk a rongyos, ütött-kopott 
thibeti helység felé, ahol a házak két szobája közül 
egyikben a család lakott, a másikban a háziállatok, 
amint ez már szokás a thibetieknél.

A falu szélére érve, Nikola azt mondta, 
várjam meg ott, mig ő bemegy az egyik házba. 
Nekem nem nagyon tetszett a semleges szerep, de 
mit tehettem egyebet? Vártam tehát reá s azon 
gondolkoztam, milyen magasságban lehetünk a 
tenger felett, mert kemény hideg volt s én úgy 
éreztem, mintha egy jégtömbbé fagynék.

Vagy húsz perc múlva végre visszatért Nikola, 
egy nagy csomó ruhát, két igazi thibeti kalapot, 
meg két meleg takarót hozva és azt, amire lég
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jobban vágytunk: eleséget. Vagy hat darab durva 
kalácsot, egy különös alakú nagy kenyeret, tizenöt- 
húsz friss tojást és egy nagy köcsög tejet. Elmondta, 
hogy egy aranyat adott a holmikért, tudom, hogy 
jó pénzért ugyancsak hallgatni fog az, aki eladta.

Leültünk egy fa alá és Isten igazában hozzá 
láttunk az evéshez. Azután két csoportba osztottuk 
a ruhákat s megindultunk keleti irányba.

Később átöltöztünk és a ruhákat eltemettük 
a mély haraszt alá, néhány nagy követ is hengeritve 
rájuk. így aztán, más öltözetben valamivel bátrab
ban éreztük magunkat és nappal is haladni mertünk, 
igy hát jó darab utat tettünk meg. Végre, mikor 
már meg voltunk elégedve a haladással, meg
pihentünk egy sziklás domb oldalán, fele utón föl
felé. Alattunk egy fenyőerdő volt, a völgy túlsó 
oldalán sziklák.

Itt lefeküdtünk s természetesen csakhamar 
mélyen aludtunk mindaketten. Egyszerre azonban 
magam sem tudom, hogyan, felriadtam álmomból, 
mintha alvás közben hallottam volna valami fenyegető 
neszt. Néhány pillanatig még hallgattam, de azután 
oda ugrottam Nikolához és felráztam.

— Bajban vagyunk, hallgatódzzék!
Nemsokára mindaketten tisztán hallottuk a 

kutyaugatást. És ez irtózatos felfedezés volt, mert 
ezen a vidéken az egyedüli kutyafaj a félelmetes
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Deggi fajta, amely akkora, mint egy poni ló és 
erős, mint a bika.

— Keljen fel, a kutyákkal akarnak felhajszol- 
tatni. Fel a hegyre, ha az élete kedves.

A hegy nem volt tőlünk messzebb ötven
hatvan ölnyinél, de az ut oly veszedelmes volt a 
kövek miatt, hogy előttem mértföldeknek tetszett 
ez a darab. Most egy erdő állott előttünk; majd 
mikor ebből kijutottunk, meglepetve láttuk, hogy 
itt a föld ismét lefelé ereszkedik egy másik völgybe. 
Az erdő szélétől kezdve, onnan ahol most állottunk, 
körülbelül egy mértföldnyire sik mező volt csak, 
egyetlen egy szikla vagy fa nélkül.

Mit csináljunk?
El nem rejtőzhetünk sehova, ha vissza

fordulunk, úgy egyenesen szembe kerülünk üldö
zőinkkel ; azért tehát megint csak a futásban keres
tünk menedéket. Alig voltunk azonban a sik térség 
feleutján, mikor a kutyák ugatását már meglehetős 
közelről hallottuk, valamint az emberek hangját is, 
akik egyre uszították az állatokat reánk.

Ha előbb csak rohantunk, úgy most már 
repültünk.

A kutyáknak azonban nem volt nehéz egyre 
közelebb jutni két halálra fáradt emberhez. Ha 
valami elképzelhetetlen dolog közbe nem jön, úgy 
el vagyunk veszve.
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Most már csak vagy harminc öl választott el 
bennünket a fás területtől. Ha oda eljutunk, akkor 
legalább felmászhatunk egy fára s pisztolyunkra 
bizva magunkat, igyekszünk életünket olyan drágán 
adni el, ahogy csak lehet. Még jobban megfeszítve 
tehát erőnket, őrült futásnak eredtünk s elérve az 
erdőt, csaknem eltűntünk a cserjésben. A legelső 
kutya már nem volt messzebb tizenöt ölnyinél.

De Nikola e percben úgy amint előttem volt 
megállt, mintha meglőtték volna, aztán két karját 
feje fölé nyújtva, hátravágta magát egész hosszá
ban. Ezt látva, én is hirtelen megálltam, de éppen 
idejében, mert egy pillanat múlva már ott álltam 
volna egy szédítő mélységű szakadék szélén, mely 
alatt a sebes rohanásu folyó hömpölygőit.

Mikor azonban megfordultam, láttam, hogy 
az egyik kutya ott áll vagy tiz lépésnyire. Nikola 
ezalatt, úgy ahogy volt, fekvő helyzetben, csak 
éppen könyökére támaszkodott, aztán célzott, oly 
nyugodtan, mintha valami játék céltábla előtt állana 
— és lelőtte a kutyát.

A hatalmas állat meg se nyikkant; ott feküdt 
halva. A másodikat én terítettem le, a harmadik 
azonban nehezebb munkát adott. Két társa sorsát 
látva, nem közeledett felénk, hanem lefeküdt a 
fűbe és keserves vonyitásra fakadt, majd morgott 
olyan erejű hangon, mint a menydörgés.

Guy B oothby: Doktor Nikola. II. 9
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— Ölje meg, — kiáltott Nikola talán az egyet
len jelével az izgatottságnak, amelyet nála valaha 
észrevettem.

Én erre lőttem, de úgy látszik, elhibázhattam, 
mert a kutya megvadulva ugrott felém. Ha karomat 
magam elé nem tartom, egyenesen torkon rakad 
hatalmas fogaival, azonban e percben Nikola lőtt 
és erre az állat meghemperedve a füvön, hangos 
zuhanással esett össze.

— Gyorsan, — szólt erre Nikola, — egy 
percet se veszíthetünk. Dobjuk a kutyákat a vízbe.

Munkába fogtunk s egy fél perc sem telhe
tett el, mire a kutyák eltűntek a vízben. Amint az 
utolsó fölött is elsimultak a habok, már hallani 
lehetett a gályák recsegéséről, hogy üldözőink kö
zül az elsők beléptek az erdőbe. Még egy-két perc 
és hatalmukban vagyunk.

— Nincs más választásunk, — szólalt meg 
Nikola, — kövessük a kutyákat. Mikor ideérnek, 
okvetlenül keresni fogják az állatokat. Azalatt mi 
elúszunk oda a kanyarulatig s ha egyszer ott be
fordultunk, többé nem látnak meg.

— Rajta hát, — szóltam én, némán fohász
kodva és azzal egy olyan fejest ugrottam, amilyent 
sem azelőtt sem azóta. A magasság volt hatvan 
lábnyi és nagyon jól tudom, hogy az ilyesmire 
csak az képesítheti az embert, ha arra gondol,
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hogy a parton maradva még százszor több baj 
érheti.

De a v í z  jéghideg volt és a folyó sodra 
szinte szédületesen gyors. A hidegség szinte bele
ette magát csontjaim velejébe és minden pillanat
ban attól féltem, görcs fog el. így úsztunk vagy 
tiz percig és ezalatt üldözőink hangját mind gyen
gébben hallottuk, végre aztán a távolság teljesen 
elkapott minden hangot.

Úszás közben azt vettük észre, hogy a viz 
folyása egyre gyorsabb és erősebb lesz ; egyszerre 
aztán Nikola visszafordította fejét felém és igy 
kiáltott:

— A parthoz.
Meg akartam tenni, amit mondott, de hiába 

küzdöttem a habokkal; az ár egyre tovább sodort 
s végre olyan részéhez jutottam a partnak, ahol 
egyáltalán nem lehetett volna kiszállni.

Ekkor tudtam meg, mit jelentett Nikola pa
rancsa. A folyót csak vagy ötven ölnyire láttam 
magam előtt; azután hirtelen megszakadt a vonal 
s nem láttam egyebet a kék égnél és valami fehér 
párázatnál.

Vízesés volt előttünk.
A rettenetes erejű ár pedig szinte játszott 

velem. Forgatott, mint az orsót, majd dobálni kez
dett ide-oda.
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Már hallottam a vízesés zúgó moraját, de 
egyszersmind láttam azt is, hogy itt a vízesés előtt 
egész sor van kiálló kövekből, szikladarabokból, 
amelyekbe meg lehetne kapaszkodni. Kinéztem 
magamnak egy sziklát s amint a viz árja odavitt 
közelébe, kinyújtottam karomat, hogy megkapjam; 
de a kő maga oly síkos volt, hogy kezem lecsú
szott. Másodszor ugyanígy jártam, de harmadszor 
aztán sikerült a követ megmarkolnom; akkor bele
kapaszkodtam mindkét kezemmel és lassan-lassan 
felemelkedtem a vízből. Eleinte igen nehezen ment 
a dolog, mert a rohanó viz árja iszonyú súllyal 
dőlt neki a hátamnak.

Az életért küzdöttem és Gladysért és minden
ért, ami az életben drága volt előttem és talán ez 
a tudat adott erőt.

Nemsokára már egész testem künn volt a 
vízből s ekkor kimerültén hanyatlottam le a szik
lára. Idő kellett, mig körül mertem nézni. Mindenütt 
sebes, rohanó, mélységes viz. Amint végre felemel
tem szememet, láttam, hogy Nikola ott áll a jobb 
parton és integet felém. Jelenlétén felbátorodva, 
elkezdtem gondolkozni, hogyan juthatnék át innen 
a körülbelül 6—700 láb szélességű viz közepéből 
hozzá, a partra, az egy sorban álló sziklák segé
lyével. Ott, a part közelében elég sűrűn voltak a 
sziklák arra, hogy az ember átugrálhasson egyikről



133

a másikra; de éppen az én sziklám és a legköze
lebbi között mintegy nyolc lábnyi ür tátongott. Mit 
csináljak? Ugrani nem tudok akkorát; ha pedig 
nem ugróm, akkor hogyan jutok le erről a sziklá
ról. Már éppen csüggedni kezdtem, mikor Nikola 
egyszerre felfelé mutatott a folyón és gyors lép
tekkel vissza felé indult arra, amerről jöttünk.

Egy negyedóra is beletelhetett, mire ismét 
megláttam vagy ötven ölnyire tőlem a parton. A 
folyó közepe felé mutatót ujjával s én amint oda
néztem, rögtön kitaláltam szándékát. Valahol fel
fedezett egy nagy fatörzset, azt a vizre tette, hogy 
az leússzék hozzám és hasznomra legyen. A fatörzs 
egyre közelebb és közelebb jött, egyenesen felém 
tartva. Amint a szikla oldalához ért, én lehajoltam 
s egy kiálló ágnál fogva megkaptam, azon igye
kezve, hogy hid gyanánt oda támasszam a két 
szikla közé. De az erősebb volt, mint az én ki
merült izmaim, s elkapta a fatörzset, megforgatta 
azt, mint az orsót, aztán eszeveszett sebességgel 
lökte le a vizesés mélyébe, engemet is majdnem 
magával rántva.

Nikola ekkor ismét jelt adott és újra eltűnt 
az erdőben.

Félóra múlva egy uj fatörzs jelent meg a 
vizen s ez alkalommal már szerencsésebb voltam. 
Sikerült ugyanis a fatörzset odatámasztanom a két
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szikla közé, mint egy hidat. Akkor aztán ráültem 
erre a gyenge alkotmányi! hidra és lassan, úgy
szólván átlovagoltam a másik szikláig. A szédülés 
is, meg a viznek lábszáraimra dűlő iszonyú ereje 
bizony nehézzé tették azt a rövid kis utat. De 
végre mégis odaát voltam.

A második sziklán megpihentem egy kicsit, 
aztán kimértem szememmel a távolságot a második 
és harmadik szikla között és átugrottam.

A többi azután már könnyű volt és én nem
sokára ott feküdtem teljesen kimerülve a magas fü 
és páfrány között, Nikola lábánál. De most, mikor 
már túl voltam minden veszélyen, bátorságom, 
önuralmam teljesen cserben hagyott és azon vettem 
magamat észre, hogy reszketek, mint a nyárfa
levél.

— Az ön menekülése igazán csak egy haj
szálon múlt, Bruce, — szólalt meg Nikola. — 
Már csakugyan majdnem lemondtam önről. No de 
végre is jól ütött ki minden és most már gondol
kozzunk a továbbiakon.

— Mi lesz az? — kérdeztem, mialatt fogam 
úgy vacogott, hogy alig tudtam beszélni.

— Először is valami védett helyet kell keres
nünk ; ott tüzet gyújtunk, megszáritjuk a holminkat, 
azután a parton haladva odáig megyünk, ahol a 
vizeséstől már csendes a folyó; ott valami tutajt
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ütünk össze egy pár fatörzsbőí és azon addig 
megyünk, mig egy falut nem találunk.

— De nem gondolja ön, hogy ellenségeink 
addigra már hírül adták szökésünket a falubeliek
nek a környéken ?

— Arra el kell készülnünk. De mindenekelőtt 
keressünk valami helyet a tűzrakáshoz, mert ön 
jóformán meg van fagyva.

Néhány ölnyire onnan csakugyan meg is 
találtuk az alkalmas helyet, de ekkor én már iszonyú 
lázban voltam. Egyszer olyan volt a testem, mint 
a jég, máskor meg majd szétvetett a forróság. 
Nikola adott valamit a gyógyszeres táskából, amely 
vízhatlan tokja folytán mit sem szenvedett a folyó
ban, azután mindketten lefeküdtünk aludni.

Innen kezdve aztán semmiről, ami történt, 
nem tudok egészen addig, mig egyszer arra ébred
tem, hogy kényelmes, puha ágyban fekszem, egy 
csinosan, de egyszerűen berendezett szobában. 
Hogy hol voltam és hogy kerültem oda, arról 
fogalmam sem volt. Fel akartam kelni, hogy ki
nézzek az ablakon, de azt vettem észre, hogy sok
kal gyöngébb vagyok, semhogy ezt megtehetném, igy 
tehát visszafeküdtem ismét s önkéntelenül is hosszú 
hajfonatomhoz akartam nyúlni, hogy azt elhelyezzem 
a vánkoson, de ekkor azt a második meglepő fölfede
zést tettem, hogy hajfonatom már nem volt meg.
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Vagy félóra hosszat elmélkedhettem azon, hogy 
mi történt, mikor egyszerre lépteket hallottam és a 
másik percben egy tekintélyes külsejű pap lépett 
szobámba, azt kérdezve franciául, hogy vagyok.

— Sokkal jobban, — feleltem — csak éppen 
gyöngének érzem magamat, de szabadna-e arra 
kérnem, hogy mondja meg, hol is vagyok tulaj
donkép ?

— A francia hittérítő társaság házában, Ya- 
Chow-Fu-ban. Két héttel ezelőtt hozta önt ide egy 
angol úr, akitől csak annyit tudunk, hogy ott 
találta önt ájultan a folyó partján, jóval feljebb a 
város határától; ön akkor igen erős csúzos láz
ban volt.

— É s . . .  és hol van most az az angol ur ?
— Azt nem tudom. Egy héttel ezelőtt ment 

el innen növénytani kutatásait folytatni nyugat felé. 
Pénzt hagyott nálam, s azt, hogy mihelyt ön 
eléggé megerősödik, fogadjak önnek csónakot és 
evezősöket, hogy önt I-Changba szállitsák, ahonnan 
aztán könnyű lesz egy Shanghaiba menő gőzhajót 
találnia.

— És nem hagyott hátra semmi izenetet 
arra nézve, hogy fogom-e még látni?

— De igen. Van a zsebemben egy levél tőle 
az ön számára.

Ezzel átadta az iratot és magamra hagyott.
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Kíváncsian téptem fel a levelet, melyből a 
következőket olvastam:

Kedves Barátom!
Mire fön ezt a levelet elolvassa, remélem, 

már útban lesz a teljes egészség felé. A vízesés 
melletti nyaktörő ut után önt a rheumatikus láz 
teljesen levette a lábáról. Higyje el, nem volt 
könnyű dolog tutajt készítenem minden segítség 
nélkül és aztán önt levinni rajta a városig. De 
amint látja, valahogy mégis sikerült a dolog és 
ön most a francia hittérítő társaság házában 
van. Ezt azért irom önnek, hogy egyelőre búcsút 
mondjak, mert számos oknál fogva azt hiszem, 
jobb lesz, ha ezután nem utazunk együtt. Lehet 
azonban, hogy I-Changban ráakadunk egymásra.

Most még csak egy tanácsot. Ezután úgy 
szerepeljen, mint európai ember és vigyázzon 
nagyon, mert minden oldalról fenyegeti valami 
árulás. A titkos társaságnak mindenfelé van el
ágazása s eddig már bizonyosan értesítve vannak 
többfelé. Ólálkodnak reánk és bizonyos lehet fe
lőle, hogy mindent elkövetnek, csakhogy vissza
kaphassák a kincseiket és hogy bennünket meg
büntessenek. Most pedig hadd köszönjem meg 
önnek hozzám való hűségét és önfeláldozó barát
ságát az egész utón és annak minden veszélyes
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pillanatában. Azt hiszem a legnagyobb elismerést 
tolmácsolom önnek, ha azt mondom, hogy nem 
kívánhattam s nem találhattam volna magamnak 
jobb társat. Hive Nikola.

Ez volt az egész.
Egy hét múlva búcsút mondtam szívélyes házi

gazdámnak, aki csónakot és megbízható evezősö
ket fogadott számomra s én igy megkezdtem uta
zásomat a folyón lefelé.

I-Changba el is érkeztem szerencsésen, de 
bár egy egész napot ott töltöttem, Nikolát nem lát
hattam ; igy aztán másnap felültem a gőzhajóra 
és baj nélkül érkeztem meg. Hogy mit éreztem, 
mikor ismét visszajutottam ide, azt nem is kísérlem 
meg elmondani. Legjobban szerettem volna letér
delni s még a földet is megcsókolni ott, ahol már 
szabadon éreztem magamat. Vagy nem voltam-e 
ismét a civilizált világban és még hozzá közel 
ahhoz a városhoz, ahol menyasszonyom van. 
Nem állt-e helyre egészségem ismét ? És végre 
nem várt-e rám készen tízezer font aranyban, amely 
egész életemre gazdaggá tesz ? Elhatároztam, hogy 
még aznap felkeresem Barkstont és Mac Andrew-t, 
másnap pedig indulok Tientsinbe, hogy viszontlás
sam az én édes szerelmemet.

Nem tudtam, hogy ezt az utat még sem fogom 
megtenni.
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Elmentem Barkston klubjába és szerencsésen 
ott is találtam.

Nagy meglepetéssel és nagy szívélyességgel fo
gadott s hiába volt minden szabódásom, vitt haza 
magával. Mennél jobban szabadkoztam, annál job
ban erősítette, hogy mennem kell, mert hírei van
nak számomra.

Amint házához érve, bementünk az előcsar
nokba, Barkston egy percre magamra hagyott, 
azt mondva, hogy meg akarja nézni, itthon van-e 
a felesége. Mikor visszajött, ragyogó arccal mondta, 
hogy csak menjek be a nappaliba, majd ő is jön 
mindjárt.

Nem tudtam ugyan, mit jelent mindez, de 
hát csak bementem.

Az ablak mellett egy hölgy ült a karosszékben 
és varrt. Gladys volt.

— Wilfred, — kiáltott fel halálsápadtra vált 
arccal, mert alig tudott szemének hinni.

— Gladys ! — Ez volt az egyetlen szó, amire 
nagy felindulásomban képes voltam. Azzal kar
jaimba kaptam és ezer csókkal borítottam el.

— Igazán, alig hiszem, hogy ez mind igaz, 
Wilfred. De hát miért nem tudatta velem, hogy 
Shanghaiban lesz csakhamar.

— Mert sejtelmem sem volt róla, édes, hogy 
maga itt van.
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— Hogyan, hát nem volt Williams urnái 
Tientsinben? És ő nem adta át a levelemet?

— Nem voltam Tientsinben. Egyenesen a 
Yan-Ke-Tsianjról jövök.

— Oh, olyan boldog vagyok és olyan hálás, 
hogy maga itt van ismét.

— És szeret-e még, Gladys?
— Hát kételkedhetik ebben Wilfred?
— Nem, édes, nem. de ne haragudjék azért, 

ha a maga szép ajkáról akartam ezt hallani. De 
most aztán maga mondja meg, hogy történik az, 
hogy itt találom Shanghaiban és még hozzá Bark- 
stonéknál ?

— Nos, ha azt bőven akarnám elmondani, 
akkor hosszú történet kerekednék belőle. Elég ha 
annyit mondok, hogy sógoromat Japánba helyezték 
át és mig ők rendbe hozzák a házukat Tokióban, 
addig én ide jöttem Barkstonnéhoz, aki iskolatársam 
volt. Egy hét múlva nővérem és sógorom vissza
térnek, hogy magukkal vigyenek.

— És most Gladys, feleljen a legfontosabb 
kérdésre, mikor lesz az esküvőnk ?

Lehajtotta szép fejét és olyan édesen pirult 
el, hogy megint csak össze kellett csókolnom.

Három hét múlva megesküdtünk egy kis angol 
templomban és nászutazás gyanánt átmentünk 
Japánba. Azt hittem, hogy most már igazán minden
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kötelék megszakadt köztem és a kínaiak közt. De 
fájdalom, ez nem így volt. Harmadnapra Nagasa- 
kiba érkezésünk után két olyan különös dolog 
történt, ami egész sereg kellemetlen gyanút keltett 
életre szivemben.

Este már nyugodni tértünk feleségemmel és 
mélyen aludtunk mindaketten, mikor egyszerre csak 
tüzilárma vert fel bennünket. Iszonyodva vettem 
észre, hogy a tűz már a mi szobánkat is kikezdte. 
Feltéptem az ajtót és aztán felkaptam feleségemet, 
betakartam egy paplanba és rohantam ki a házból. 
Senki sem sejtette, hogyan keletkezett a tűz.

Nem messze tőlünk egy magányos angol ur 
lakott s mikor hallotta, hogy úgyszólván hazát
lanokká lettünk és sok mindenünk odaégett a tűzben, 
felajánlotta, hogy vegyük addig az ő házát igénybe, 
amig jövő terveink felől határozunk. Csak két napig 
maradtunk ott, de már az első napon történt ez a 
sajátságos dolog :

Délelőtt vásárolni voltunk Gladys meg én s 
mikor hazaértünk, a villásreggeli már az asztalon 
volt. Mialatt azonban mi rendbe szedtük magunkat, 
házigazdánk falánk természetű kis kutyája felugrott 
az asztalra s az étel egy részét megette, a többit 
összturta. Gazdánk délben soha sem jött ebédre, 
mert hivatala messze volt, igy csak magunk ültünk 
asztalhoz. Mikor azonban láttuk, mi történt, nem
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akartuk gazdánk cselédjeit azzal terhelni, hogy 
újra főzzenek nekünk, azért inkább megelégedtünk 
egy kis vajaskenyérrel és gyümölccsel. Egy óra 
múlva a szegény kis kutya élettelenül hevert lábunk 
előtt, mint ahogy mi is meghaltunk volna, ha meg- 
izleljük azt a curryt.

Az uj szakács pedig, aki kinai ember volt, 
ugyanez nap megszökött a háztól és nem is akadtak 
többé nyomára.

Este, amint egy szűk utcán keresztül mentem, 
valaki valahonnan egy kést hajitott felém, oly erővel, 
hogy ha eltalál, végem van abban a pillanatban. 
De egy hüvelykujjnyi távolságban tőlem oda fúródott 
a ház fa-lécei közé. Erre én aztán se szóltam, se 
beszéltem, csak megváltottam két jegyet az Euró
pába induló gőzhajóra s másnap utrakeltünk.

Londonba érve béreltem egy bútorozott 
csendes kis házat a Kensington nevű negyedben és 
ideiglenesen ott telepedtünk meg, addig mig majd 
sikerül valami megfelelő kis birtokot találnunk.

Egy délután éppen valami birtokeladó ügynök- 
séget akartam felkeresni és végigmentem a Strandon. 
Egy sarkon megálltam egy omnibuszra várva 
s ekkor éreztem, hogy vállamat egy kéz érinti. 
Hirtelen megfordultam és szemben álltam doktor 
Nikolával. Kifogástalan fekete utcai öltözetben volt és 
cilinderben, de máskülönben olyan volt mint mindig.
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— Doktor Nikola! — kiáltottam fel elámulva.
— Az ám ; az vagyok, — válaszolta nyugodtan. 

— Örül rajta, hogy találkoztunk ?
— Rendkívül örülök. De tulajdonkép alig 

hiszem, hogy igaz. Azt hittem, hogy ön Kínában van.
— Kina egy kicsit kényelmetlen kezdett lenni. 

De azért még visszamegyek oda, mihelyt ez a 
mostani vihar elvonult a fejem fölött. Addig pedig 
egyelőre Szent-Pétervárra megyek fontos ügyben. 
Most indulok a vasútra. Hol laknak ? És a felesége 
hogy van ?

— Kensingtonban lakunk és feleségem, hála 
Istennek, tökéletesen jól van.

— Azt nem kell kérdeznem, hogy boldog-e, 
mert hisz az arca elmond mindent. Áldozhat nekem 
egy fél órát?

— A legnagyobb örömmel.
— Akkor jöjjön velem Charing Cross-ig, 

beszélni szeretnék önnel. Itt a kocsim.
Ezzel oda vezetett a gyalogjáró mellett álló 

bérkocsihoz.
Elhelyezkedtünk.
— Hát nem csodálatos, — kérdeztem, — hogy 

mi most ilyen mindennapi módon találkozunk mind
azok után, amik velünk történtek? De kérem, 
feleljen arra, mi történt önnel azután, hogy engem 
ott hagyott Ya-Chon-Fuban ?
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— Más irányba csaptam, hogy nyomomat 
veszítsék.

— Ön tehát azt gondolja, hogy üldöztek?
— Bizonyos vagyok benne, sőt, ami még 

rosszabb, most is üldöznek. Az én életem ellen 
hatszor követtek el merényletet a lefolyt három 
hónap alatt. És, hiszi-e, ha azt mondom, hogy 
most ez órában is két kínai követte önt a Stran
don. Most sötétedni kezd s ha ön véletlenül befor
dulna egy homályos mellékutcába, üldözői épen 
megnyernék azt az alkalmat, amire várnak. Részint 
ez is volt az oka, amiért magammal hívtam.

Ekkor elmondtam Nikolának mindent, ami 
Nagasakiban történt, valamint azt is, hogy tegnap 
Kensingtonban levő házunk előtt is láttam egy 
kinait ácsorogni és úgy tetszett, mintha a házat 
vizsgálná, noha úgy lehet, csalódom, tettem hozzá.

— Milyen volt? Nem volt angol módra öl
tözve és nem hiányzott a balfülének a fele ?

— Tökéletesen úgy írja le, amilyennek láttam.
— Az Quong-Ma. Bruce kérem, vigyázzon. 

Menjen el Angolországból, amig lehet. Tudom, mit 
beszélek, fogadja meg a tanácsomat.

— De mondja meg azt az egyet, doktor Ni- 
kola, elég hasznosnak bizonyultak az onnan elho
zott dolgok arra, hogy kárpótolják a kiállott viszon
tagságokért ?
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— Még sokkal többért is kárpótolnának. 
Most azért megyek Pétervárra, hogy ott egy fran
cia vegyészt megkérdezzek a titkos altatószer fe
lől. Egy év múlva, Bruce, nagy dolgokat fog hallani.

Ezalatt beérkeztünk az állomásra. Nikola meg
nézte, hogy a málhája el van-e helyezve, aztán 
visszatért hozzám és búcsúra nyújtotta kezét.

— Isten önnel, Bruce. Mi valószinüleg soha 
sem találkozunk többé. Önnagyon jól szolgált engem s 
én a legnagyobbb boldogságot kívánom önnek. Mint 
utolsó intést, most is csak azt mondom, hogy 
attól a félfülü fickótól óvakodjék. Isten önnel. 
Gondoljon néha doktor Nikolára.

Felszállt a vasúti kocsiba s amint a vonat 
kirobogott az állomásról, eltűnt előlem a legrend- 
kivülibb ember, akivel valaha találkoztam.

Azóta sohasem láttam többé.
Ekkor odamentem, ahol a bérkocsik állanak 

és hívtam egyet. De épen amint a kocsi elém 
állott, a tömegből egy ember vált ki s mellettem 
elsurranva, eltulajdonította a bérkocsit, hirtelen bele
vetve magát.

Rémületemre láttam, hogy nem volt más, 
mint ugyanaz az európai ruhás kínai, aki tegnap 
is a házam előtt ólálkodott.

Vártam, mig kocsija eltűnt s akkor a föld
alatti vasutat választva mentem Kensingtonba. A

10Guy Boothby : Doktor Nikola. II
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küszöbön a cseléd azzal a hírrel fogadott, hogy 
épen az imént keresett egy kínai.

Nem vártam tovább, hanem hirtelen munká
hoz fogtunk mindnyájan, becsomagolva a legszüksé
gesebbeket és néhány óra múlva elhagytuk Londont, 
egy kis vidéki városba menekülve.

Azt hittem, itt már igazán megszabadultunk 
üldözőinktől. Mily nagy volt tehát rémületem, mikor 
néhány óra múlva ez a szálló kigyuladt s mi me
gint csak a véletlen szerencsének köszönhettük, 
hogy megmenekültünk.

Ekkor egy még kisebb, még csendesebb hely
ségbe költöztünk, de ott sem voltunk tovább egy 
hónapnál, mikor fényes nappal a legvakmerőbb 
módon betörtek lakásomba s mikor mi egy kirán
dulásról visszatértünk, azt kellett látnunk, hogy 
uti-ládáink mind fel vannak feszegetve; a holmi 
szétszórva a földön. De a legkülönösebb az volt, 
hogy semmi sem hiányzott, kivéve egy kínai 
kést.

A rendőrségnél tett jelentésünkre is az volt 
a válasz, hogy az egyetlen gyanús egyén, kinek 
kilétét nem tudják, egy kínai volt, de ma dél óta 
eltűnt.

Ekkor jobbnak láttam, hogy közöljem fele
ségemmel Nikola óvását. Mikor Gladys ezt meg
hallotta, ő is rajta volt, hogy menjünk. A szálló
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tulajdonosának nagy bánatára ott hagytuk tehát 
a házat és Southamptonba utaztunk, ahonnan más
nap felszálltunk a New-Yorkba induló hajóra. Kép
zelhetni, micsoda érzés vett rajtunk erőt, mikor 
a felszállás előtt vásárolt újságból a hajón azt olvas
tuk, hogy a szállóban, ahol a mi szobánkat mind
járt távozásunk után egy más házaspár foglalta 
el, reggel holtan találták ezeket az ágyban, elvágott 
nyakkal.

New-Yorkban még rosszabbra fordult a hely
zet. Négyszer követtek el ellenem merényletet gyors 
egymásutánban; onnan akkor San-Franciskoba siet
tünk, de letelepedésünk után harmadnapra már 
ott is nyomunkban volt a veszély.

Högy most hol vagyunk, kedves barátom, 
azt, mint már a bevezetésben is mondtam, nem 
árulhatom el, még neked sem. Hadd tegyek azon
ban hozzá annyit, hogy itt, noha már hat hónapja, 
hogy ide jöttünk, nyomát sem láttuk sem a 
félfülü kinainak, sem egyetlen egy honfitársának 
Éljük a magunk életét; megvannak a magunk ér
dekei és most, mióta a fiam megszületett, oly boldo
gok vagyunk, amilyen csak lehet két halandó. 
Feleségemet úgy szeretem és tisztelem, aminél job
ban talán egy asszonynak sem adóztak ez érzés
sel és ha semmi másért, úgy ezért az egyért, 
hogy a sors vele azon az utón hozott össze, soha
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sem fogom sajnálni, hogy találkoztam azzal a sa
játságos emberrel: doktor Nikolával.

És most, kedves barátom, ismered történe
temet. Sokáig tartott az elmondása; ha azonban 
érdemesnek találtad az elolvasását, úgy meg vagyok 
jutalmazva. Isten veled !

Vége.










