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PROLÓGUS

VÉRSZERZŐDÉS A KOLOSTORBAN

A Saoling kolostor alacsony kőkerítése mögül néhány tompa harangütés 
hallatszott.  A hosszan  elnyújtott  harangszó egy pillanatra  szinte  megállt  a 
levegőben. Aztán lassan átkúszott  a kolostor falain,  a közvetlenül  mögötte 
kezdődő  fűzfaligeten,  a  rizsföldeken,  amelyek  hatalmas  teraszokkal 
szeldesték a hegyek oldalát,  majd valahol  a hegytetőn belesüppedt  a buja, 
tropikus növényzet párászöld tengerébe…

Az esti istentisztelet ideje már elmúlt. Ezért a szerzetesek, cellájukból kis 
csoportokban  az  imaház  felé  tartva,  halkan  találgatták,  mit  jelenthet  ez  a 
váratlan imára hívás.

Néhány  perc  múlva  elnéptelenedett  az  udvar.  A  harangozó  a  második 
őrséget1 kongatta.  Ebben a  pillanatban  a  legtávolabbi  cellából  előjött  még 
négy  novícius.  Egyikük  körülnézett,  és  miután  meggyőződött  róla,  hogy 
senki  sem  figyeli  őket,  intett  a  többieknek.  Mind  a  négyen  átsiettek  az 
udvaron, aztán eltűntek a kapu mögött.

A megdőlt kapun ez a felirat állt: „Kolostortemplom, a bölcsesség háza”. 
A málló,  helyenként  félig  leomlott  falak,  az  elhagyott,  gazzal  benőtt  kert, 
meszet rég nem látott épületek – minden arról tanúskodott, hogy e szent hely 
távolról sem a legjobb időket éli.

Hajdanában a szomszéd kisvárosbeli és a környező falvak előkelőségei itt 
rendezték  káprázatos,  pompás  fogadásaikat;  irodalmi  esteket,  színházi 
árnyjátékokat,  lampionünnepeket,2 és  zajos  vásárokat  is  tartottak  itt.  De 
mindez  már  a  múlté.  1644-ben  a  Ming-dinasztia  a  mandzsu  hordák 
elnyomása alá került.  Sok várost porig leromboltak, egész kerületek váltak 
lakatlanná.  A  hódítók  útját  végig  félelmetes  díszek:  levágott  emberfejek 
szegélyezték. A halottakat is meggyalázták. Azoknak a sírját, akik életükben 
nem  hódoltak  be,  kiásták,  a  fejüket  levágták,  testüket  elégették.  Hogy  a 
legyőzött  férfiakat  megalázzák,  halálbüntetéssel  fenyegetőzve  arra 
kényszerítették őket, hogy mandzsu szokás szerint copfot viseljenek, és hajuk 
egy  részét  borotválják  le.  A  falvakban  divatba  jött  a  pao-csia,  az  ember 
embernek farkasa kegyetlen törvénye. Besúgások, üldöztetések, kínzások és 
kivégzések a falusi élet olyan megszokott sajátosságai lettek, mint az ősök 



kultuszának tisztelete.
Különösen ellenséges érzülettel viseltettek a mandzsuk a kolostorok iránt, 

mivel azokat a zavargás és rendbontás fészkeinek tartották. A templomokat, 
amelyek  évszázadok  hosszú  során  át  Kínának  nemcsak  vallási,  hanem 
kulturális központjai is voltak, pusztulásra ítélték.

Erre a sorsra jutott a Saoling kolostor is. Nem voltak itt már többé ünnepi 
lakomák, nem lengte be a környékét a kínai konyha utánozhatatlan, csodás 
illata.  Nem  jártak  többé  ide  a  költők,  hogy  verseiket  felolvassák  lelkes 
tisztelőik körében. A kolostor falai között nem szólt már az oly közkedvelt 
bambuszduda,  a jüe dallamos zenéje, a lant lágy hangja, a kőgong ütemes 
döreje sem. Nem hallatszott a népes vásárok vidám zsongása sem. A szegény 
zarándokok sem találtak itt többé menedéket, mint hajdanában. A mandzsuk 
a legszigorúbban megtiltottak mindenféle gyülekezést, és elfogtak mindenkit, 
akit gyanúsnak találtak.

Kína  lassú  hanyatlásnak  indult  a  mandzsu  Csing-dinasztia1 elnyomása 
alatt.

A  mandzsuk  azonban  a  kínai  császári  trón  megszerzésével  sem 
ünnepelhették  győzelmüket.  Az  idegen  uralom  már  az  első  napokban 
elégedetlenséget  váltott  ki.  A  mandzsu  lovasság  a  Huangho  folyó  felé 
haladtában a Si Ke-fa népi hős vezette kínai hadsereg kemény ellenállásába 
ütközött.  A  megdöntött  Ming-dinasztia  három  hercege  a  délkeleti  és  a 
délnyugati szakaszokon bocsátkozott harcba a betolakodókkal. Ezt a harcot 
Li Tiu-ho önkéntes csapata támogatta. ,.Három vazallus herceg” támadt fel 
délen.  Minthogy ezeknek a  hercegségeknek még nagy önállóságuk volt,  a 
mandzsuk úgy határoztak, hogy ideje felszámolni a számukra veszélyt jelentő 
helyzetet. Parancsot adtak ki a hercegségek hadseregeinek feloszlatására. A 
hercegek a parancsnak nem tettek eleget.

A parasztok között és a kolostorokban titkos szervezetek jöttek létre: az 
„Idősebb Fivérek Társasága”, a „Fehér Liliom”, az „Ég és Föld Társasága”, 
amelyeket a nép nagyon tisztelt, mert azt a jelszót hirdették: „Emelkedjék fel 
a hatalmas Ming-dinasztia, vesszen a Csing-ház!”

A  Saoling  kolostor  száznyolc  novíciusa  példás  életmódot  folytatott: 
beérték  az  imádsággal,  szerény  eledellel,  és  csak  nagy  ritkán  hagyták  el 
lakóhelyüket. De az alázat és a világi dolgok iránti közömbösség, amely arra 

1 A Csing-dinasztia 1912-ig uralkodott Kínában.



engedett  következtetni,  hogy  lakói  csendes,  rendes  életmódot  folytatnak, 
látszat volt csupán. A kolostor falai között az idegenek elleni felkelés terve 
érlelődött.  A  szerzetesek  titkos  társaságot  alapítottak,  és  a  régi  kínai 
felfogásnak megfelelően, amelynek értelmében három őserő van a világon: 
az Ég, a Föld és az Ember – Szan Ho-huinak, azaz Triásznak nevezték el.

… Az  imaház  zsúfolásig  megtelt,  a  levegő  fülledt  volt.  A  szerzetesek 
szigorúan zárt sorokban ültek a földön. Néhány novíciusnak nem volt helye, 
ezek a bejáratnál lévő repedezett kőlépcsőre telepedtek.

Az oltáron Kung Fu-ce3 kis bronzszobra, egy tömjéntartó és két gyertya 
állt. A falon az irodalom, a háború és a gazdagság istenének, Kuan Jünek a 
képe függött. Kuan Jü császári fejdíszben, kezét mellén keresztbe téve ült a 
trónusán.  Az  istenség  szája  szögletében  hosszú,  de  gyér  bajusz  csüngött. 
Körülötte állt kísérete: két, egyforma arcú ifjú, egy alabárdos harcos és egy 
hivatalnok. Az egyik ifjú kezében ezüstrúd, a másik kezében kard és könyv. 
A szentkép  mindkét  oldalán  két  kis  vörös  tábla  függött.  rajtuk aranyozott 
hieroglifák: a Triász rituális imája és mandzsuellenes versek. A megsárgult 
templomi  zászlókon, amelyek a sarokba voltak erősítve,  fekete hieroglifák 
hirdették: Vesszen a Csing, vissza a Ming! Az oltár előtti nagyobb tartókban 
lassan  parázslottak  a  tömjénrudacskák,  és  átható  illattal  töltötték  meg  a 
helyiséget. Körben gyertyák lobogtak. Vörösbe játszó fényfoltok táncoltak a 
szerzetesek sápadt, fakó arcán.

– Testvérek! – fordult a jelenlévőkhöz a zárdafőnök, egy ráncos arcú, gyér 
szakállú, madárnyakú, aszott öregember. – A barbár Csing-dinasztia bitorolja 
hazánkat. Elnémíthatjuk-e a lelkűnkben az idegenek iránt ébredt gyűlöletet? 
Ők  letiporják  vetéseinket,  meggyalázzák  templomainkat,  kigúnyolják  a 
hazánkat. Minden kínai kötelessége, hogy harcoljon a gyűlöletes mandzsuk 
ellen. De az Ég és a Föld nem egyformának teremti az embert. Vannak jó és 
becsületes  emberek,  ők  a  jó  sors  rendelése  szerint  születnek,  a  gonoszak 
pedig a kárhozat parancsára. A mi templomunkban mindig a tisztaság és az 
értelem  szelleme  uralkodott.  De  a  gonoszság  és  ármány  selyemszál 
vékonyságú  kis  sugara  beszivárgott  közösségünkbe.  A  kapzsiság  férge 
kikezdte egyikünk lelkét. Valaki elárulta testvéreit, akikkel hosszú éveken át 
megosztotta a rizst és a vizet.

Az ülők soraiban felháborodás moraj lőtt. Az öreg felemelte csontos kezét, 



és az imaházban csend lett.
– A mai napig sikerült lepleznie aljas árulását. De ha megindul a föld – rés 

keletkezik. Aki lábujjhegyen áll, az nem bírja sokáig. Aki csal – lelepleződik. 
Ma hírt kaptam testvérünktől, akinek sikerült bejutnia az ellenség táborába. 
Közölte,  hogy mandzsuk jönnek ide,  és senkit nem hagynak életben.  Tőle 
tudom az áruló nevét is…

A zárdafőnök elhallgatott, lassan körbetekintett a novíciusokon. Bűnt vett 
a lelkére – hazudott. Nem volt semmiféle hírszerzője. De hogy a mandzsuk 
arra  készülnek,  hogy  még  az  éjszaka  leple  alatt  lekaszabolják  a  Saoling 
kolostor minden lakóját – sajnos igaz volt. Ezt a hírt a szomszéd falubeli öreg 
halász,  Li  unokája  hozta,  aki  árujával  gyakran  ellátogatott  ide.  A futástól 
kifulladt  fiúcska  elhadarta,  hogy  ma  a  folyónál  a  nyolcszínű  zászlós2 

hadsereg  katonáira  bukkant,  s  a  bokorban  meglapulva  kihallgatta 
beszélgetésüket. Azon tanakodtak, mivel ütik majd el az időt, míg a ,,lázadó 
szerzetesek az égbe mennek”.

Kétség sem férhetett hozzá: a mandzsuknak besúgták az összeesküvést. Az 
áruló  pedig  csak  közülük  lehetett  valaki  –  idegeneket  nem  avattak  be  a 
szerzetesek a Saoling kolostor titkaiba.

A zárdafőnök jól tudta, hogy a halász unokája későn érkezett. A mandzsuk 
már  bizonyára  az  egyetlen  ide  vezető  úton  közelednek  a  kolostor  felé. 
Értelmetlenség  volna  megkísérelni,  hogy a  templomot  elhagyják  –  három 
oldalról meredek sziklafal veszi körül. Csak egyet lehet tenni: néhány embert 
segítségért  küldeni  a  „három  vazallus  herceghez”,  a  többiekkel  pedig 
megpróbálni kitartani addig, amíg a segítség megérkezik.

A  szentatya  a  cellájába  hívta  a  négy  legmegbízhatóbb  novíciust, 
megparancsolta  nekik,  hogy  induljanak.  A  többieket  pedig  gyűlésre  hívta 
össze, hogy tudassa velük, milyen vész közeledik, és hogy megpróbálja az 
áruló kilétét megtudni…

A zárdafőnök lassan beszélt, időnként elhallgatott, és kíváncsian nézegette 
az előtte ülők arcát.

– Testvérek! – ismételte, és hangja ünnepélyesen, ércesen zengett.  – Én 
tudom annak a nevét, aki eladta lelkét a gyűlölt ellenségnek…

A feszültség  nőttön-nőtt.  Az első sorokban ülő szerzetesek  tekintetüket 
mereven a szentatya arcára szegezték.

2 A mandzsu hadsereg a zászlók színe alapján oszlott csapatokra



– Közöttetek van, testvérek! – kiáltott fel el-csukló hangon az öreg, szavai 
belehasítottak a dermedt csendbe.

A zárdafőnök tekintete az imaház nyitott ajtajára szegeződött; egy fiatal 
novícius,  aki  a  bejárati  lépcsőn  ült  azok  között,  akiknek  bent  nem akadt 
helye, hirtelen felugrott, és hanyatt-homlok a kolostor félig nyitott kapuja felé 
rohant. A hátsó sorokból néhány ember utánaeredt.

– Álljatok meg! – emelte fel a kezét a szentatya. – Nem juthat messzire.
És  valóban,  egy  perc  múlva  három  markos  szerzetes  már  az  udvaron 

vonszolta a hátrakötözött kezű szökevényt. A bölcs öreg előrelátóan őrségbe 
állította hű embereit.

A földön ülő szerzetesek széthúzódtak. Az így szabaddá vált úton az árulót 
az  oltárhoz  vezették,  és  térdre  kényszerítették.  Az  imaház  zúgott  a 
felháborodástól. A zárdafőnök egy intésével csendet parancsolt.

– Helyesen mondják az emberek – szólalt meg a beálló csendben –  az 
áruló testében gyáva lélek lakozik.

A szentatya az előtte térdelő novíciushoz fordult:
– Amikor tizennyolc évvel ezelőtt mint félholt csecsemőt felszedtelek az 

úton,  bizony  nem gondoltam,  hogy  patkányt  hozok  a  szent  falak  közé  – 
mondta keserűen. – Nem gondoltam, amikor neveltelek, hogy saját halálomat 
készítem  elő.  Felelj  hát  nekünk;  mi  késztetett  arra,  hogy  átállj  a 
mandzsukhoz? Sokat ígértek a fejünkért? Beszélj hát, A Cat!

A térdelő  ifjú  mereven  maga  elé  nézett.  Félig  lecsukott  szemhéja  alól 
szeme szinte nem is látszott ki, csupán résnyire. Ajkát szorosan összezárta. 
Úgy tűnt, mintha nem is hallotta volna az atya szavait. Néma csendben telt el 
egy perc, majd a következő is.

A  Cat  hirtelen  felocsúdott.  Végignézett  volt  sorstestvérein,  és  arcát 
eltorzította a gyűlölet.

– Mind meghaltok! – ordította. – Mind! Mindössze egy órátok van hátra! 
A mandzsuk lekaszabolnak benneteket!  És  én köpök rátok!  Hallod,  öreg? 
Köpök! Nem öltök meg engem! A Bölcsek Bölcse3 nem bocsátaná meg a 
gyilkosságot!

Kiáltozása hisztérikus zokogásba fulladt, melle sípolt, torkából hörgés tört 
elő. Aztán A Cat elhallgatott. Szeme ismét résnyire szűkült, ajkát szorosan 
összezárta.

3 Kung Fu-ce egyik neve



Néhány másodpercig  síri  csend honolt  az  imaházban,  mintha  mindenki 
megnémult volna.

Aztán a szerzetesek kiabálni kezdtek:
– Lakolnia kell az árulásáért! – harsant fel végre egy kiáltás.
Az imaház megtelt izgatott hangokkal.
– Halál az árulóra! Halál!
– Le kell vágni a fejét!
– Fel kell négyelni!
– Fel kell akasztani!
A zárdafőnök megpróbálta lecsendesíteni a feldühödött novíciusokat – de 

nem sok sikerrel. Végül is sikerült újra rendet teremtenie az imaházban.
–  Gondoljátok  meg,  testvérek!  –  kiáltotta  méltatlankodva,  amikor  az 

utolsó hangok is elhaltak. – Talán a Bölcsek Bölcse kegyetlenségre tanított 
bennünket? Emlékezzetek: jót teszek a jókkal, de jót kell tennem a rosszakkal 
is.  Így  tanítja  a  jótevőket.  Nem  fogjuk  hát  megszegni  a  Bölcsek  Bölcse 
végakaratát. Nem! A Cat méltatlan a halálra. Meghagyjuk az életét. Ez lesz a 
legnagyobb  büntetés  az  árulásáért.  Most  pedig  imádkozzunk  a  Bölcsek 
Bölcséhez, és bízzunk végtelen irgalmasságában, ő nem hagy el bennünket, 
és a segítség, amiért elküldtem négy testvérünket, még idejében megérkezik. 
Éljen a hatalmas Ming-dinasztia, vesszen a Csing-ház!

Két  nap  múlva  este,  a  fák  között  bujkálva  a  Saoling  kolostor  falaihoz 
lopakodott  az  a  négy  szerzetes,  akiket  a  zárdafőnök  segítségért  küldött. 
Sikerült észrevétlenül elosonniuk a kolostor felé igyekvő mandzsuk mellett, 
de a kockázatos vállalkozás hiábavalónak bizonyult. A „vazallus hercegek” 
megtagadták a segítséget.

A novíciusok nesztelenül surrantak be a titkos ajtón, és elborzadva álltak 
meg a szemük elé táruló szörnyű látvány előtt: a földet teljesen elborították a 
kolostor  lakóinak  fejetlen,  felmetszett  hasú,  megcsonkított  hullái.  Nem 
kevésbé döbbenetes kép várta őket az imaházban, ahol a zárdafőnök és több 
szerzetes megcsonkított holtteste hevert. A helyiségben elviselhetetlen volt a 
bűz.

A  novíciusok  gyorsan  távoztak,  és  elindultak  az  udvar  belseje  felé,  a 
cellájukhoz, amit két napja hagytak el.

Ebben a pillanatban a kerítés felől halk nyögést hallottak. A szerzetesek 
feszülten figyeltek. A nyögés ismétlődött. Mind a négyen a falhoz futottak. A 



földön  egyik  testvérük  feküdt  vérbe  fagyva,  de  csodálatos  módon  még 
életben.

Bevonszolták a cellába, lemosták a vértől és bekötözték. Mintegy három 
óra múlva a sebesült  magához tért,  és néhány szóval elmondta,  mi történt 
azon a borzalmas éjszakán. Senki sem volt kíváncsi a részletekre, a látottak 
önmagukért  beszéltek.  Az  egyik  szerzetes,  név  szerint  Jung  Hszi,  aki 
idősebbnek látszott a többieknél, és a zárdafőnök után a második embernek 
számított a kolostorban, így szólt:

–  Testvérek!  Becstelen  árulás  miatt  súlyos  csapás  ért  bennünket.  Több 
mint százan voltunk, és csak öten maradtunk. De a Bölcsek Bölcse hangja azt 
súgja  nekem,  hogy  nem  hagyhatjuk  abba,  amit  elkezdtünk.  Az  Ég  szólít 
minket  arra,  hogy életet  leheljünk a  haldokló  Triászba.  Készek vagytok-e 
erre, testvérek?

– Igen! – felelték egyszerre halkan, de határozottan a szerzetesek.
– Készek vagytok-e folytatni szent harcunkat a gyűlölt mandzsuk ellen?
– Igen!
– Készek vagytok-e meghalni a legfőbb igazságért?
– Igen!
–  Akkor  hallgassatok  meg  engem,  testvéreim.  A  tiszta,  fehér  felhő 

felemelkedése jó jel. Az előbbi uralkodóháznak vissza kell kerülnie a trónra. 
Esküszünk,  hogy  megsemmisítjük  a  Csing-dinasztiát.  Átkelünk  a  nagy 
Huangho folyón, és feltámasztjuk a Ming-birodalmat! Esküszünk a Sárkány 
évére! A szent Sárkány4 mindig és mindenütt  megvédi majd a mi Testvéri 
Szövetségünket!

Jung Hszi nagyot lélegzett, majd folytatta:
–  Hallgassatok  meg  engem,  testvéreim.  Énnekem  nincsenek  nagy 

képességeim.  Az egyetlen,  amit  tudok:  hűséggel  szolgálni  az  ügyet.  Híve 
vagyok a Ming-dinasztiának,  és kész vagyok félelem nélkül leszámolni az 
árulókkal. Az Ég kezében van a sorsom. Nézzetek az én becsületes szívembe, 
és hallgassátok meg szavaimat. A Nap az égen van, a szív az emberben. A 
szív  legyen  olyan  ragyogó és  izzó,  mint  a  Nap.  Megkeserüli,  aki  elfelejti 
ezeket  a  szavakat!  Az  Ég,  a  Föld  és  az  Ember  szövetsége  újjászületett 
elpusztult  testvéreink  véréből.  Túlságosan  hiszékenyek  voltunk,  meg  is 

4 A sárkány a víz, a folyamok, az eső megszemélyesítője a kínai mitológiában. Később a 
császári méltóság jelvénye, egyúttal az égtájak közül kelet szimbóluma.



fizettünk érte. Mostantól a könyörtelenség lesz a Triász fő törvénye. Csiaót 
hívom  segítségül,  a  Sárga  Sárkányt,  a  sárkányok  között  a 
legkönyörtelenebbet  –  legyen  az  oltalmazónk!  Emelkedjék  fel  a  hatalmas 
Ming-dinasztia,  és  pusztuljon a Csing-ház! Ég ura,  Föld úrnője,  és őseink 
tiszta Szelleme – legyetek tanúi szavaimnak!

E szavakkal Jung Hszi egy tőrt húzott ki övéből, és ajkához emelte.
–  A Triász  második  törvénye  a  hallgatás  lesz.  Testvéreim vágják  ki  a 

nyelvemet, ha valaha is megszegem a hallgatás törvényét.
Kissé kinyitotta száját, és a tőr élét gyorsan végighúzta a nyelve hegyén. A 

szerzetes  ajka  bíbor-színűvé  vált.  Állán  is  vékony  kis  vércsík  szivárgott 
lefelé. Jung Hszi – borotvált fejével, kitágult orrcimpájával és véres állával – 
félelmetes  volt  e  percben.  Jobb  kezével  fölemelte  a  tőrt,  és  hirtelen 
mozdulattal  lefelé  fordította.  A  penge,  ívet  írva  le,  Jung  Hszi  szívének 
szegeződött.

– Hatoljon szívembe ez az éles penge, ha valaha is elárulnám a Testvéri 
Szövetséget!

Átnyújtotta a tört a mellette álló szerzetesnek.
– Esküdj, testvérem.
De mielőtt az is elkezdte volna a szertartást, az imaház felől valami nesz 

hallatszott.  Jung Hszi a  tekintetével  megparancsolta  az egyik  novíciusnak, 
tudja  meg,  mi  történik.  Az szótlanul  kisurrant  a  cellából,  és  beleolvadt  a 
sötétbe.  Majd  ugyanolyan  zajtalanul  visszatért,  mint  ahogyan  távozott. 
Mintha  valamilyen  súlyos  tárgy  esett  volna  le  a  kőpadlóra.  A novíciusok 
moccanni sem mertek.

– A Cat – mondta suttogva a szerzetes.
– Mit csinál ott?
– Valamit keres az oltárnál.
Jung Hszi megvetően felnevetett.
–  Elárult  testvérei  kincseit  keresi.  Tehát  a  mandzsuk  már  elmentek. 

Nekünk  valóban  vannak  kincseink.  Csakhogy  A  Cat  semmit  sem  fog 
megtalálni: a rejtekhelyet csak a szentatya ismerte és én. Nekünk viszont az 
arany még jó szolgálatot tehet.

Jung Hszi szemében vészes fény villant fel.
– A Bölcsek Bölcse a mi kezünkbe adja az árulót. Annál jobb!
A szerzetesek tőrük után kaptak.
– Várjatok! – állította meg őket Jung Hszi. – A Cat valóban megérdemli a 



halált. De ha egyszerűen beledöfjük a tőrünket, miben különbözünk majd a 
közönséges  gyilkosodtól?  A Bölcsek  Bölcse  arra  int:  aki  nem tartja  be  a 
szertartásrendet, erkölcstelen ember.  A szertartásrendnek köszönhető az Ég 
és  a  Föld  összefüggése,  a  Nap  és  a  Hold  ragyogása,  a  négy  évszak 
egymásutánja. A szertartásrendet mindenben be kell tartani: az ég akaratának 
teljesítésében,  az ősök megbecsülésében,  Uralkodónk és Legfőbb Tanítónk 
tiszteletében, a jutalmazásban és a büntetésben egyaránt. Hallgassátok meg, 
mit kell tennetek…

Amikor Jung Hszi befejezte szavait, a novíciusok csendben az imaház felé 
indultak.

A Cat folytatta a hiábavaló keresést. Lassan tapogatta végig az oltár előtti 
padlózatot,  abban  a  reményben,  hogy  valamelyik  kőlap  megmozdul,  és 
feltárul előtte a titkos rejtekhely.

A mandzsuk, miután leszámoltak a Saoling kolostor lakóival, egy teljes 
napig várták az erősítő csapatot,  amelyet  a négy novíciusnak kellett  volna 
idevezetni testvéreik megsegítésére.  Másnap estefelé aztán elmentek,  de A 
Catnak  megparancsolták,  várja  meg  a  „lázadókat”,  és  tudja  meg,  melyik 
kerületben  rejtőzködnek a „vazallus  hercegek” embereikkel.  A Cat  hosszú 
ideig  keringett  a  kolostor  körül:  nem mert  bemenni,  attól  tartott,  hogy  a 
kolostorban várja a lemészárolt zárdafőnök kísértete. Közben persze égett a 
vágytól,  hogy  megtalálja  az  aranyat,  melynek  létezéséről  úgy  szerzett 
tudomást, hogy fültanúja volt a szentatya és Jung Hszi beszélgetésének. A 
Cat megvárta, amíg beesteledik, legyőzte félelmét, és bement az imaházba.

– A Cat! – szólt az ismerős hang. – Testvér!
Bár  az  első  pillanatban  A  Cat  megrémült,  a  testvér  szó  hallatán 

megnyugodott. Az a négy novícius, aki most érkezett, természetesen semmit 
sem tudhatott annak az éjszakának az eseményeiről. Csak azt sajnálta, hogy 
nem találta meg a kincset. De nem baj, majd kipuhatolja Jung Hszitől, hova 
rejtették el.  És ha a megtalált  kincshez még hozzáteszi  a mandzsuk ígérte 
jutalmat, gazdag ember lesz, nagyon gazdag.

–  Én  vagyok  itt,  Jung  Hszi  –  felelte  szintén  suttogva,  és  kiment  az 
imaházból.

– Légy üdvözölve, testvér! – köszöntötte Jung Hszi.
–  Legyetek  üdvözölve,  testvérek!  –  viszonozta  a  köszönést  A  Cat,  és 

szomorúan  hozzátette:  –  Borzasztó  látni,  mit  csináltak  a  mandzsuk  a 



szentatyával és a többi testvérünkkel.
Jung Hszi összeszorította a fogát, és elfordult.
– Valóban – mondta lassan −, szörnyű bánat ért minket. De örülünk, hogy 

legalább  te  életben  maradtál.  Így  van,  aki  beszámoljon  nekünk  drága 
testvéreink utolsó óráiról.

– Ó, jaj, testvéreim! Nem voltam velük azokban a szörnyű percekben, és 
ezt nem tudom megbocsátani magamnak. Bárcsak velük együtt haltam volna 
meg!

„Nem kell sokáig várnod” – gondolta magában minden sajnálkozás nélkül 
Jung Hszi.

– Miután ti elmentetek – folytatta A Cat −, a szentatya elküldött a faluba 
megtudni, mikorra tervezik a mandzsuk a kolostor elleni támadást, és hogy 
sokan vannak-e. De már nem találtam ott őket. Másik úton indultak el. Mire 
visszatértem, minden elvégeztetett.

–  Hát  a  kolostorhoz  másik  út  is  vezet?  –  kérdezte  Jung  Hszi,  és 
figyelmesen nézett A Catra.

–  Dehogy  –  felelte  gyorsan  A  Cat.  –  A  mandzsuk  az  északi  oldalról 
hagyták el a falut, és az erdőn át jutottak el arra a helyre, ahonnan az út a 
hegyre vezet.

– Ne ess kétségbe, testvér – mondta Jung Hszi, kezét az áruló vállára téve. 
– A Triász nem halt meg. Mi újjáteremtjük, és folytatjuk a harcot. Velünk 
tartasz? Nem rettent el drága testvéreink halála?

– Veletek tartok – felelte A Cat. – Bosszút állunk értük!
– Akkor ne is vesztegessük a drága időt! Menjünk a cellámba. Hűségesküt 

teszünk, és utána elhagyjuk ezt a borzalmas helyet. Testvéreink meggyalázott 
teste bosszúért kiált!

A  szerzetesek  visszatértek  Jung  Hszi  cellájába.  Mint  korábban 
megállapodtak,  sebesült  testvérüket  a  szomszéd helyiségbe  vitték,  hogy A 
Cat ne lássa meg. Először Jung Hszi társai tették le a hűségesküt.

– És most rajtad a sor, testvér – fordult A Cat-hoz Jung Hszi.
Az  bólintott.  Látszott  rajta,  hogy  erősen  felindult.  Már  testvérei  első 

esküszavának hallatára remegés fogta el, ami egyre erősödött.
Két szerzetes elhagyta a cellát.
Jung Hszi a tőrt A Cat ajkához érintette. A Cat akadozva ejtette ki az eskü 

szavait. Majd a tőr a szívének szegeződött.
– Hadd járja át szívemet… – kezdte A Cat, de megakadt.



Szeme kitágult.  A cellába  behozták  Lu Csenget,  akit  tegnap még a  fal 
tövében látott feküdni, és azt hitte, halott.

– Igen! Csak járja át álnok szívedet az éles penge! – kiáltotta Jung Hszi, és 
az áruló szívébe döfte tőrét.

A Cat karja görcsösen rángatózott,  szívéhez kapott,  egy-két bizonytalan 
lépést tett az ajtó felé. Jung Hszi és a többi szerzetes szótlanul figyelte. A Cat 
megingott, és a földre zuhant.

–  A  szentatya  túlságosan  jó  volt  –  mondta  tompán  Jung  Hszi,  és 
gyűlölettel  pillantott  a holttestre  −,  tisztelte  a Bölcsek Bölcse végakaratát. 
Csakhogy  a  Nagy  Bölcs  nem  tételezte  fel,  hogy  az  emberek  között 
patkánylelkű, elfajzott korcsok is élnek majd.

Kis ideig hallgatott, majd a jelenlevőkhöz fordult:
– Testvérek! Felszólítalak benneteket:  egymás iránti  hűségünk és Szent 

Szövetségünk, az Ég, a Föld és az Ember szövetsége iránti hűségünk jeléül 
kössünk vérszerződést!

Jung Hszi tőrével kis vágást ejtett  a bal mellén,  a szíve alatt.  A sebből 
kicsöpögő  vért  egy  porcelán  tégelybe  fogta  fel,  majd  odanyújtotta 
testvéreinek. 

Azok követték példáját. Amikor az utolsó szerzetes véréből is csöppent az 
edénybe, Jung Hszi fogta, és ivott egy kortyot belőle. A többiek is ugyanígy 
tettek.

A rítus véget ért.
–  Mától  kezdve  titokban  kell  tartanunk  mindazt,  ami  Szent 

Szövetségünkkel  kapcsolatos  –  mondta  Jung  Hszi.  –  Megtiltom,  hogy 
feleslegesen kiejtsük a Triász szót. Mielőtt ez a szó elhagyná ajkunkat, le kell 
mosnunk aromás teával. Mindenki válasszon magának új nevet.

–  Testvérem  –  szólt  halkan  Lu  Cseng  −,  te  vagy  méltó  arra,  hogy  a 
szentatyát helyettesítsd. Mi rád bízzuk a sorsunkat és Testvéri Szövetségünk 
vezetését.

Jung Hszi méltósággal hajolt meg.
– Köszönöm, testvérem.
–  Mi  arra  kértük  Csiaót,  a  Sárga  Sárkányt,  hogy  legyen  a  Triász 

oltalmazója – folytatta Lu Cseng −, ezért Szent Szövetségünk vezére vegye 
fel a Sárga Sárkány nevet. Személyesítse meg a Triász könyörtelenségét a 
gyűlölt mandzsuk ellen.

Majd a többi szerzeteshez fordult.



– Egyetértetek velem, testvéreim?
A többiek szótlanul fejet hajtottak.
–  Köszönöm,  testvérek  –  ismételte  meg  Jung  Hszi,  és  még  egyszer 

meghajolt. – Lu Cseng, a mi szent kolostorunkban te vigyáztál az oltárra, és 
te  őrizted  szent  ereklyéinket.  így hát  mostantól  te  leszel  az  Oltárőrző.  Te 
fogod irányítani a szertartásokat Szent Szövetségünkben.

– Jao Lian – fordult Jung Hszi ahhoz a szerzeteshez, aki szótlanul állt a 
sarokban, és legyezte magát −, mindegyikünk tudja, hogy te, bár nagyszerűen 
beszélsz, elrejted a gondolataidat. Te mindig úgy tartod a legyeződet, hogy ne 
lássák  az  arcodat.  Kiválóan  magyarázod  a  Bölcsek  Bölcse  tanításait,  és 
értelmezed őseink kijelentéseit. Te légy hát őrzője a mi Szent Szövetségünk 
tiszta  elgondolásainak.  Nagy  Testvéri  Szövetségünket  védd  meg  az 
erkölcstelenségtől. Legyen a te neved mától kezdve Fehér Papírlegyező.

Jao Lian meghajolt.
– Vang Cse-fu – fordult Jung Hszi a tagbaszakadt szerzeteshez, aki egy 

fejjel magasabb volt valamennyiüknél −, te leszel a Triász sújtó kardja. Vedd 
kezedbe a kardot és a botot, és reszkessen előtted mindenki, aki az Ég, a Föld 
és az Ember Szent Szövetsége ellen árulást követ el. Vörös Bot – így fogunk 
téged hívni, testvérem.

– Légy nyugodt, Sárga Sárkány – válaszolta meghajlással Vang Cse-fu −, 
mindenki, aki elárul bennünket, A Cat sorsára jut.

– És végül te, Den Juan – Jung Hszi a legfiatalabb szerzetes vállára tette a 
kezét. – Senki sem tud veled versenyezni gyorsaságban. Senki nem tud olyan 
gyorsan és zajtalanul átsurranni az ellenség orra előtt, mint te. Te leszel az a 
szál, amely bennünket összeköt. Szalmapapucsot készítesz magadnak, hogy a 
mandzsuk ne hallják a lépteidet. És a neved Szalmapapucs lesz.

– Ahogy parancsolod, Sárga Sárkány – szólt lelkesen a fiatal szerzetes −, 
vállalom a harcot. Éljen a hatalmas Ming-dinasztia, vesszen a Csing-ház!

– Vesszen a Csing, éljen a Ming! – ismételték kórusban a többiek.
– Most pedig tűnjünk el gyorsan innen – mondta Jung Hszi. – Ezt a szent 

helyet megszentségtelenítette az áruló vére!
A  szerzetesek  az  udvarra  mentek.  A  hatalmas  termetű  Vang  Cse-fu  a 

vállán  vitte  a  sebesült  Lu Csenget.  Mikor  elérték  az imaházat,  Jung Hszi 
hirtelen megállt.

– Fehér Papírlegyező testvérem – mondta −, nem engedhetjük meg, hogy a 
Triász szent ereklyéit a mandzsuk meggyalázzák. Menj be az imaházba, és 



vedd  magadhoz  a  tömjénserpenyőt,  a  kardot,  a  botot,  a  tükröt,  mely 
megkülönbözteti az igazságot a hazugságtól, és a sárga ernyőt, ami a Ming-
dinasztia szimbóluma.

Jao Lián szótlanul az imaház ajtajához ment.
– Vedd még magadhoz a szentatya  papi  öltözékét  – szólt  utána halkan 

Jung  Hszi  −,  a  zárdafőnökünk  szent  vérének  örökké  emlékeztetnie  kell 
bennünket a bosszúra.

Majd jelt adott a többieknek, hogy menjenek tovább, ő maga meg, mint 
egy macska, pár ugrással a temetőben termett.

A szerzetesek a titkos ajtónál várakoztak. Jung Hszi kis ékszerdobozzal 
bukkant  fel  a  temetőből.  Majd  mind  az  öten  a  fűzfacserjésbe  vették  be 
magukat, amely a kolostor falánál húzódott, aztán elindultak a hegyekbe.



BLAKANG MATI

1

Estére az északi monszun szétkergette a felhőket, és a zajos trópusi eső, 
amely hajnal óta tombolt, végül is elállt. Az ég kitisztult. De nyugati felén, a 
látóhatáron még szürke felhők gomolyogtak.  Pehelydunnára emlékeztettek, 
melyet  mintha  a  lebukó  nap  tiszteletére  készítettek  volna  elő.  A  nedves 
dzsungel szinte szikrázott a napfényben, de nem sokáig: a földről felszálló 
pára  gyorsan  elhomályosította  a  kristálycseppeket,  amelyek  az  eső  után 
elborították az üde trópusi növényeket.

A frissen ásott árok szélén guggolva üldögélt vagy tizenöt munkás: kínai, 
hindu,  maláj  –  falatoztak.  Szótlanul  ettek,  közönyösen;  fel  sem emelték  a 
fejüket, nem törődtek egymással, és hangosan csámcsogtak. A kínaiak rizst 
ettek kicsi porcelán csészékből, amelyek szegélyéről mintha letörölték volna 
az  aranyozást.  A  csészét  egészen  a  fogukig  emelve,  ügyesen  dobálták 
magukba kis pálcikáikkal a szójaszósszal nyakon öntött rizst. A malájok is 
rizst ettek, de kanállal meregették, és halat fogyasztottak hozzá. A két hindu 
kissé  távolabb  ült.  Lassan  rágcsálták  a  murtabát  –  a  papírvékonyságú, 
majdhogynem  átlátszó  palacsintát  −,  miközben  szorgosan  mártogatták  a 
pálmalevélre öntött sűrű, csípős curryszószba, amelyet az egyik hindu tartott 
a kezében.

Az egyik fiatal földmunkás, aki a többieknél jóval korábban fejezte be az 
étkezést,  láthatóan  jókedvre  derült.  Zajosan  böfögött,  élvezettel  nyújtózott 
egyet,  és  körülnézett,  kin  tölthetné  ki  jókedvét,  kin  élesíthetné  a  nyelvét. 
Végül  is  megállapodott  egy  idősebb,  sovány munkásnál,  aki  térdig  feltűrt 
rongyos  nadrágot  és  kifakult  kockás  inget  viselt.  Odafordult  hozzá,  és 
hangosan, hogy mindenki jól hallja, megkérdezte:

– Csan bácsi, igaz-e, amit az emberek rebesgetnek, hogy itt a szigeten él 
Csiao sárkány?

Csan bácsi, az öreg kínai, akinek a feje olyan volt a borotválástól,  mint 
egy kugligolyó, és akinek hályog volt a szemén, kényelmesen letette a vizes 
földre a csészét, amiből evett, és beletette a két evőpálcikát. Pontosan ilyen 
lassú mozdulattal megtörölte a száját a keze fejével, megpiszkálta körmével a 
fogát, majd kibökte:



– Ki tudja? Minden lehetséges.
A  munkások  közül  egypáran  feléjük  fordultak,  fülelve,  hogy  mit  is 

beszélnek.
– Hallod, Pang? – A fiatal földmunkás a kockás ingű férfihoz fordult, aki 

feltehetően  nem  hallotta  a  kérdést,  mert  magába  merülten  folytatta  az 
étkezést.

– Csan bácsi szerint ezen a szigeten él Csiao sárkány.
Pang ijedten emelte szemét a beszélőre.
– Ó, Allah! Ha ez igaz lenne… Hallottam róla, beszélték, de azt hittem, 

hazugság.
– Márpedig igaz – mondta nyomatékkal a fiatalember.
– Ó, Allah! – suttogta Pang.
Feltétel nélkül hitt Csan bácsinak. Csan bácsi sokat megélt, sokat tud, és 

nyilván nem áll le hazudozni. Csu is megerősítette, amit Csan bácsi mondott. 
Csu pedig tanult fiú: azt mondják, még írni is tud. A hír, amit Pang hallott, 
teljesen elvette az étvágyát.  Félretette a kis csészét a maradék rizzsel és a 
félig lerágott hallal. Nem, nem kellett volna a 26 szerződést aláírnia az építési 
vállalkozókkal,  és  nem  kellett  volna  idejönnie  erre  az  átkozott  szigetre; 
Pangot  mindig  rémülettel  töltötte  el  a  sziget  baljós  neve.  Hogy  tudott 
megfeledkezni  arról,  hogy ezen a  szigeten  él  Csiao  sárkány?  Hiszen nem 
először hallott róla. A babonás, csupa félelem maláj egészen magába roskadt.

A  Szingapúrtól  nem  messze  lévő  szigetnek  valóban  különös  a  neve: 
Blakang Mati – jelentése: a Halál Kertje. A második világháború befejezése 
és  Japán  kapitulációja  után  mintegy  harminc  halász  élt  csak  itt.  Kicsi 
bambuszkunyhóikat,  melyeket  pálmalevelekkel  fedtek be,  az  angolok által 
épített  régi,  elhagyatott  erőd  falánál  állították  fel.  De  ezek  is  hamarosan 
máshová mentek, mert  – ahogy hírlett – Blakang Mati sekély,  de kiterjedt 
mocsara mintha valóban a halál kertje lett volna.

Különféle mendemondák terjedtek el a szigetről, s ezek az idők folyamán 
egyre félelmetesebb részletekkel gyarapodtak. Beszéltek a szigeten bolyongó 
holtakról, az orgiákról, amiket a félig romba dőlt várban rendeztek, meg a 
gyilkos  Csiao  sárkányról  és  ehhez  hasonló  ostobaságokról.  Különösen 
hátborzongatóak  voltak  a  mondabeli  sárkányról  szóló  történetek.  Azt 
beszélték, színtiszta igazság, hogy a Sárkány itt él, sőt részletesen le is tudták 
írni, hogy milyen. A részletekbe merülő mesélők rendszerint megesküdtek rá, 
hogy mindez igaz, és szemtanúkra hivatkoztak, akiket egyébként még soha 



senki sem látott.
Hittek  is,  nem  is  az  üres  fecsegéseknek  –  különösen  ami  a  Csiao 

sárkányról  szóló  szóbeszédet  illeti:  kevés  kínai  legendagyűjtemény  volt, 
amely  ne  említette  volna.  És  mégis  –  sokáig  nem akadt  ember,  aki  arra 
vállalkozott volna, hogy a szigetre jöjjön. A halászok is inkább elkerülték a 
dzsunkáikkal és szampánjaikkal a titokzatosság bűvkörével övezett, lakatlan 
földdarabkát.  Még  a  vállalkozó  kedvű  szingapúri  üzletemberek  sem 
igyekeztek bekebelezni ezt a kétes hírű helyet, jóllehet már csaknem minden 
környező szigetet megkaparintottak.

De a kapzsiság legyőzte az előítéleteket. Néhány vállalkozó elhatározta, 
hogy Blakang Mati szigetét turistaparadicsommá alakítja, ahol a csónakázni 
vágyókat  mesés  lagúnák  várják,  és  modern  golfklubot  is  terveztek,  évi 
nyolcezer  dolláros  tagsági  díjjal.  A  Sárkány  szomszédsága  őket  nem 
riasztotta.  Ellenkezőleg:  a róla  szóló mesékben valami pikantériát  éreztek; 
azoknak,  akik szeretik az izgalmakat,  nyilván tetszeni  fog a sziget,  hiszen 
olyan félelmetes híre van.

A földmunkákat azzal kezdték, hogy árkokat ástak a vízvezetéknek, amit 
Szingapúrból akartak idevezetni. Az első két nap csak lassan haladtak a sok 
kő  miatt.  Harmadnapra  a  föld  már  lazább  lett,  de  kövek  –  a  munkások 
bosszúságára – továbbra is gyakran előbukkantak…

– Csan bácsi  –  Csu sehogy sem tudott  megnyugodni,  oldalról  figyelte 
Pangot −, mondja csak, milyen is az a Csiao sárkány?

Csu  sokszor  hallotta  már  a  történetet,  de  egy  szavát  sem  hitte.  Most 
azonban  olyan  nagyszerű  lehetőség  nyílt  rá,  hogy  ezt  a  gyáva  és  kapzsi 
Pangot megijessze, hogy hajlandó volt még egyszer végighallgatni az öreg 
Csan szörnyű és érthetetlen dialektusban előadott – azt mondják, hogy Csan 
szülei Huanhóból5 jöttek −, a sárkányról szóló ostoba fecsegését.

– Csiao? – kérdezte az öreg, csámcsogva és cuppogva ejtve a szavakat, 
mert  közben  azon  igyekezett,  hogy  a  fogai  közé  szorult  rizsszemektől 
valahogy  megszabaduljon.  –  A  Csiao  sárga.  Élénksárga,  akár  a  citrom. 
Hosszú, akár egy lámpaoszlop. Amikor kikászálódik a partra, két lábra áll. 
Egyébként vagy a vízben, vagy a mocsárban él.

A többi munkás,  ahogy az étkezést  befejezte,  szintén Csan elbeszélését 
hallgatta kíváncsian és félelemmel. Csu az öreg minden mondatát elismételte 

5 Kínai tartomány



Pangnak, és örült, amikor látta, hogy Pang egyre jobban reszket a félelemtől.
– Kicsi a feje, vékonyka nyaka van – folytatta lassan Csan, mint aki nem 

először mondja el  a dolgokat ilyen  aprólékosan −, az oldalán pedig vörös 
foltok éktelenkednek.

– Kicsi a feje, és szarva is van, ugye? – kérdezte a fiatal földmunkás, már 
előre élvezve a még félelmetesebb részleteket, amiktől – szinte biztosan tudta 
– Pang térde reszketni kezd.

– Azt  a sárkányt,  amelyiknek szarva van,  Csunak hívják – helyesbített 
Csan –; amelyiknek szárnya van, azt Jingnek, a pikkelyeset pedig Csiaónak. 
Csiao fején egy óriási  élő  pók van.  A nyakán emberi  koponyákból  fűzött 
gyöngysor. Ezeket a pók ölte meg.

– Hallottad? Élő pók! – kiáltott fel lelkendezve Csu, Pang felé fordulva. – 
És gyöngysor emberi koponyákból!

Pang könyörgő tekintettel nézett Csura, de a fiú csak folytatta:
– Ez a pók a sárkány fejéről egyenesen az emberre veti magát.
– Ó, Allah! – nyögte ismét Pang.
–  Ha  Csiao  kilélegzi  a  levegőt,  felhő  kerekedik  –  folytatta  monoton 

elbeszélését Csan —; tudja a felhőket irányítani és tud esőt csinálni. Amikor 
zuhog az eső, a sárkányok verekszenek az égen. Felosztják egymás között a 
földet, és mindegyik oda irányítja a felhőket, ahol ő az úr. Réges-régen, még 
a Huan-dinasztia idején, olyan erős felhőszakadás volt, hogy Csiao rázuhant 
Hue Tin császár palotájára. Nagyon sok embert megölt. A császár megölte a 
sárkányt mérgezett nyilával, és nem sokkal utána kínok kínjával halt meg.

–  Hallottad?  –  fordult  Csu  Panghoz.  –  Amikor  zuhog,  Csiao  a  földre 
zuhan. Most is lezuhanhatott valahol… nem is messze. Nyilván a mocsárba 
vagy az erdőbe. Figyeld csak, már beborult.

Ki  tudja,  meddig  gyötörte  volna  Csu a  szerencsétlen  és  halálra  rémült 
Pangot,  ha közben a partról  nem ért  volna oda hozzájuk a mester.  Nyálát 
frecsegtetve és közben hadonászva ordított a munkásokra – az étkezési idő 
már rég lejárt, de ezek a naplopók csak nem veszik kézbe az ásót.

A földmunkások lassan a helyükre ballagtak, és folytatták a munkájukat.
Pang  féléber  állapotban  dolgozott,  s  valahányszor  maga  elé  képzelte 

Csiaót, a sárkányt, a pókkal a fején, összerázkódott. Miközben fogai között 
ismételten átkokat mormolt az építési vállalkozóra, nekikeseredetten törölte 
meg arcát  ócska panamakalapjával,  majd felemelte  a csákányt,  és  kikotort 
egy  jókora  követ.  Majd  nyögve  felegyenesedett,  végigtapogatta 



megmerevedett  derekát.  Azután  felnézett  az  égre,  és  ijedten  húzta  össze 
magát.

A lebukó nap narancssárga fénye átragyogott az előtte tornyosuló szürkés 
felhőtakarón.  A  felhők  színüket  változtatva,  elnehezülten,  lustán 
gomolyogtak  a  látóhatár  dombokkal  szabdalt  szélén,  mintha  valami  lassú, 
rituális  táncot járnának. Egyszerre csak ez az alaktalan tömeg – legalábbis 
Pangnak  úgy  tűnt  –  sárkányalakot  öltött,  és  ráterült  a  dzsungel  egyik, 
dombról lelógó bozontos fürtjére.

Az amúgy is halálra rémült maláj mindezt rossz előjelnek vette, és arra 
gondolt,  nemhiába  nevezték  el  a  szigetet  a  Halál  Kertjének.  Egy  pontra 
meredve, némán mozgó ajakkal imádkozni kezdett.

–  Hé,  Pang,  mi  van,  tán  Csiaót  láttad?  –  kérdezte  nevetve  a  közelben 
dolgozó Csu. – Vigyázz, le ne húzzon magához a mocsárba!

– Nézd, ott van – mutatott Pang reszkető kézzel az égre.
– Ki?
– A sárkány – Pang majdhogynem sírt.
A legény tettetett kíváncsisággal kezdte nézegetni a felhőket.
– Ott ni. Tán nem látod? – suttogta Pang.
–  Már  hogyne  látnám!  Még  a  pók  is  ott  van  a  fején.  –  Csu  a  másik 

munkáshoz fordult, aki odafigyelt a beszélgetésükre, és jelentőségteljesen a 
halántékára bökött.

Pang  sértődötten  szorította  össze  a  száját,  és  újra  munkához  látott, 
miközben fohászkodott, hogy Allah hárítsa el a veszélyt a feje fölül.

Naplemente után a sárkány sötétebb lett, és a hirtelen beálló sötétségben 
minden  egybeolvadt:  a  dombok,  a  mocsár  és  a  földmunkások  egyhangú 
ütemben ásó, csákányozó alakja.

Egy  motor  berregett  fel,  és  reflektorok  puha,  kékes  fénye  vetődött  a 
csatornára.  Egy kis  helyen  a  mocsár  vize  csillogón  felfénylett,  és  amikor 
Pang odanézett, hirtelen egész pontosan eszébe jutottak valakinek a szavai a 
Halál Kertjének lidércfényeiről. Elfogta a remegés. Mindent – saját magát is 
beleértve  –  elátkozott,  amiért  belement  abba,  hogy  idejöjjön.  Dühösen 
hajította el a csákányt, és újból az ásót kapta fel, hogy elhányja a fellazított 
földet. Majd mélyebbre kezdett ásni. Ott a talaj jobban engedett. De az ásó 
hirtelen valami keménybe ütközött.

„Átkozott  kövek!”  –  káromkodott  magában  Pang,  és  a  valami  mellett 
mélyebbre nyomta az ásót.



Az  ásó  ismét  könnyen  beleszaladt  a  földbe.  Miután  minden  oldalról 
körbeásta azt,  amiről azt hitte,  kő, kiemelte,  és elborzadva látta,  hogy egy 
emberi koponya.

– A Halál Kertje! A Halál Kertje! – kiáltozta, és messze hajította az ásót a 
koponyával együtt.

A koponya visszagurult a lejtőn a lábához.
– Á-ááá! Ez él! Á-ááá! – ordította a félelemtől szinte eszét vesztő Pang, és 

futásnak eredt.
Szemmel  láthatóan  nemcsak ő érezte  magát  itt  kényelmetlenül;  a  többi 

munkás is – óvatosan, menekülésre készen – szinte egyszerre fordult meg a 
kiáltásra.

– Egy koponya! – üvöltötte Pang, átugrálva a buckákat. – És él! A Halál 
Kertje! Csiao, a sárkány!

A  „koponya”  szó,  bármily  furcsa  is,  egy  kicsit  megnyugtatta  a 
munkásokat. Sokak szemében az óvatosságot a kíváncsiság váltotta fel. Csu, 
aki  nem  hitt  semmiféle  csodában,  odament  a  koponyához,  és  nézegetni 
kezdte.

– Közönséges kis koponya – mondta fölényes és kissé csalódott hangon.
Ezek a szavak végképp eloszlatták a kialakult feszültséget.
– Pfuj, te bolond – korholta szelíden Pangot Csan bácsi, és teljes erejéből 

belevágta az ásóját a földbe.
De már a következő percben egymás  után hangzottak  fel  a  csodálkozó 

kiáltások:
– Egy csontváz!
– Itt is!
– Még egy!
Néhány  perc  alatt  a  mocsár  mellett  mintegy  tíz  csontvázat  találtak. 

Némelyik  nem  természetes  helyzetben  feküdt.  Az  árokásás  kis  időre 
abbamaradt: a munkások izgatottan tárgyalták a látottakat.

A kiáltozásra előkerült a munkavezető is.
– Mi az, sose láttatok még csontokat?! – támadt a munkásokra,  miután 

megtudta, miről van szó. – Idétlen korcsok! Szerencsétlen nyomorultak! Csak 
dolgozni  ne  kelljen!  Óriási  esemény  –  egy  elhagyott  temető!  Mars  a 
helyetekre! Vagy nem azért fizetnek benneteket?!

A munkások kelletlenül engedelmeskedtek. Mindenki tisztában volt vele, 
hogy az elhagyott  szigeten  nem közönséges  temetőre  bukkantak,  de senki 



sem szállt vitába a főnökkel: ki akarta volna elveszíteni a jó keresetét?
Pang körülbelül ötvenméternyire állt az ároktól. Sápadt volt, és nehezen 

lélegzett. A tétlenkedő munkás láttán a munkavezető végképp feldühödött:
–  Te  rothadt  osztriga!  –  üvöltött  fel.  –  Átkozott  naplopó!  Terád  nem 

vonatkozik, amit mondtam?!
Pang határozatlanul indult a helyére.
– Szaporán, te piszok csirkefogó! Lusta disznó!
A munka megélénkült. Komor némaságban ástak.
Csak az ásók fülsértő csikorgása hallatszott a köveken, meg a csákányok 

tompa puffanása.
Egyszer csak fojtott hangon megszólalt valaki:
– Ide nézzetek!
– Néztünk már eleget  – morogták válaszképpen. De aki szólt,  dadogva 

ismételte szavait, és reszkető kézzel mutatott előre:
– I-i-ide nézzetek!
– Mi van ott?
– Ez nem csontváz! Ez egy hulla!
A munkások megdermedtek.
– Kiástunk egy hullát – álmélkodott Csu.
Az  árok  mentén  elfojtott  suttogás  hallatszott.  A  munkások  óvatosan 

közelítették  meg  a  hullát.  A  földből  két  láb  meredt  elő,  rajta  cipő  és 
sötétszürke nadrág.

– Gyilkosság – suttogta Csan bácsi, és félelmében hunyorgott.

A munkások kiáltozni kezdtek:
– Hívjátok ide a munkavezetőt!
– Nem dolgozunk tovább!
– Hívják ki a rendőrséget!
Pangnak a félelemtől reszketett a lába, erőtlenül a földre hanyatlott.
– Tudtam! – suttogta elcsukló hangon. – Tudtam, hogy így lesz! Láttam a 

sárkányt! Allah! El kell innen menni! Különben mindannyian meghalunk. A 
Halál Kertje! A Halál Kertje! Ments meg minket, ó, Allah!

– Hagyd abba! – kiáltottak rá.
De Pang tovább dünnyögött, senkit sem látott és semmit sem hallott maga 

körül.
Amikor a munkavezető megjelent, a munkások azonnal elhallgattak. Már 



éppen szóra nyitotta a száját, hogy újra rájuk förmedjen, de ahogy közelebb 
ment, nyomban megértette, hogy valami rendkívüli történt. A munkások utat 
engedtek  neki  az  árokhoz.  Ahogy  a  munkavezető  meglátta  a  földből 
előmeredő lábakat, hirtelen megállt, nem mert közelebb menni.

– Hívja ki a rendőrséget – mondták csendesen a háta mögött.
– Maguk nélkül is tudom, mit kell tennem – morogta.

A  szigetre  megérkeztek  a  kerületi  kapitányság  rendőrei,  majd  néhány 
ember a bűnügyi rendőrségtől.

Egy alacsony, elégedetlen képű felügyelő odament az árokhoz, ránézett a 
földből  kimeredő  lábakra,  és  intett  embereinek.  Egyikük  közelebb  ment, 
fényképezőgépet  vett  elő.  Vakufény villant.  Két  másik  ember  fontoskodó 
arccal vizsgálni kezdte a földet a hulla körül. A negyedik, az orvosszakértő, 
táskájával a kezében, utasításra várt.

Az árokhoz egy egyenruhás rendőr őrmester lépett oda.
– Felügyelő úr, fél órája érkeztünk a kerületi kapitányságról…
–  Ki  a  munkavezető?  –  kiáltott  a  felügyelő  a  munkások  felé,  rá  se 

hederítve az őrmesterre.
A munkavezető előlépett.
– Én, felügyelő úr.
– Ássák ki – mutatott a felügyelő a hullára.
A munkavezető odahívott két munkást ásóstul, és azok, bár kelletlenül, de 

munkához láttak.
– Mióta folyik itt a munka? – kérdezte a felügyelő.
– Három napja kezdtük, felügyelő úr – felelte a munkavezető.
– Itt maradnak éjszakára a munkások vagy elmennek?
– Mindenkit elszállítunk, felügyelő úr. Senki sem marad itt.
– És az őr?
– Igen, igen, az őr természetesen…
– És még azt mondja, senki… – mondta ingerülten a felügyelő.
A munkavezető bűnbánóan pislogott.
– És hol van az őr?
– Minden pillanatban itt kell lennie. Éjszakára idehozzák.
– Felügyelő úr! – kiáltotta az egyik detektív,  és figyelmesen nézegetett 

valamit a lába előtt. Húszméternyire állt az ároktól. – Itt is fel van lazítva a 



föld. Lehet, hogy még egy hulla előkerül?
– Ott is ástak? – fordult a felügyelő a munkavezetőhöz.
– A terv szerint az ároknak kicsit jobbra kell haladnia. Nem, felügyelő úr, 

ott nem ástunk.
– Ördög és pokol! Ha minden pár méteren egy hullára bukkanunk…
A felügyelő  nem mondta  végig,  hogy  mi  történnék  ebben  az  esetben, 

hanem egyik emberéhez indult. A munkások követték.
– Maguk mit akarnak itt? – kiáltott a felügyelő hátrafordulva. – Őrmester, 

az ördögbe is, teljesítse a kötelességét!
– Igenis, felügyelő úr!
Az őrmester mellbe bökte Csut, aki előbbre lépett.
– Menj csak vissza a helyedre! Gyorsan, gyorsan! Felesleges itt tátanod a 

szádat! Ha szükség lesz rád, majd szólítanak. Menjetek innen valamennyien!
A  földmunkások  nem  szívesen  tettek  eleget  a  felszólításnak:  Pangot 

kivéve mindannyiukat majd szétvetette a kíváncsiság.
A  felügyelő  megnézte  a  helyet,  amelyre  a  detektív  rámutatott,  majd 

odakiáltott a munkavezetőnek:
– Hívjon még ide munkásokat!
Csu gyorsan előrelépett.
– Engedje meg nekem, felügyelő úr!
–  Bánom  is  én,  hogy  melyikük  fog  ásni…  Csak  mozogjanak!  Nem 

szeretnék itt éjszakázni ezen az ostoba szigeten!
A fiatal földmunkás felkapta az ásót, és a felügyelőhöz szaladt. Egy másik 

munkás követte.
Ekkor a felügyelő rádiója néhányszor halkan, elnyújtottan felbúgott, majd 

egy mogorva hang hallatszott a készülékből:
– Felügyelő! Hol van most? Hogy az ördög vinné el…
A  felügyelő  gyorsan  arrább  ment:  még  csak  az  hiányzik,  hogy  ezek 

fültanúi legyenek az ő letolásának.
– Hallgatom, főnök.
– Meghagytam, hogy lépjen velem kapcsolatba a szigetről. Vagy a parancs 

semmi magának?
– De főnök, épp hogy csak megérkeztünk.
– Nekem édesmindegy, hogy mikor érkeztek. Mi újság ott?
– Találtunk vagy tíz csontvázat, és úgy tűnik, két hullát.
– Ne bolondozzon velem! Mit jelentsen az, hogy úgy tűnik?



– Egy hullát a munkások ástak ki, mi pedig találtunk egy újabb helyet, ami 
friss hantolásnak látszik. Néhány perc múlva újra hívom önt…

– Itt van még egy hulla! – kiáltotta Csu. – Ihol a keze!
– Igen, két hulla van, főnök – mondta a felügyelő a készülékbe. – Nem 

tudom, lehet, hogy van még több is. Még nem volt időnk körülnézni.
– Hm… Tudja mit… Hagyják abba az ásást.
–  Ásást  abbahagyni!  –  kiáltotta  a  felügyelő  a  munkásoknak,  és  halkan 

megkérdezte: – Miért, főnök?
– Alang majd megint azt mondja, hogy zavarjuk a munkájukat. A temető a 

titkos társaságok keze munkája. Meg vagyok róla győződve.
– Úgy tűnik – mondta egyetértően a felügyelő.
– Hadd foglalkozzon csak ezzel a temetővel a CIU kezdettől fogva. Ez az 

ő  asztaluk.  Hagyjon  őrséget  a  szigeten,  maguk  pedig  térjenek  vissza.  Az 
éjszaka folyamán nem történhet ott semmi. Reggel majd értesítjük Alangot.

– Rendben, főnök. Elhagyjuk a szigetet.
A felügyelő visszament az árokhoz.
– Őrmester, maradjon itt az embereivel. A temetőhöz senkit ne engedjenek 

oda. A nyomozás holnap kezdődik.
– Letelt a szolgálatunk, felügyelő, úr – felelte az őrmester határozatlanul 

−, mi…
– Remélem, nem gondolja, hogy én fogom őrizni a halottakat! – tört ki a 

felügyelő. – Teremtsen kapcsolatot a kapitánysággal, és kérjen váltást.
– És mi mit tegyünk? – kérdezte a munkavezető.
–  Maguk?  Maguknak  egyelőre  el  kell  tűnniük  innen…  Adják  meg  a 

címüket.  Ha tanúvallomásra lesz szükség, megtalálják magukat.  A munkát 
ideiglenesen félbeszakítjuk. A Társaságot majd értesíteni fogják, mikor lehet 
a munkát újrakezdeni…

A felügyelő sarkon fordult, és a csónak felé indult. A többiek követték.

2

Patrick  Lo  összecsukta  a  vastag,  agyonolvasott  könyvet,  rágyújtott,  és 
hátradőlt a fotelban. Behunyta a szemét, és megpróbálta maga elé képzelni a 
Saoling  kolostort,  a  mandzsuk által  elkövetett  mészárlást,  az  öt  novíciust, 



akik  vérszerződést  kötöttek,  A  Catot,  amint  az  imaház  kőpadlója  alatt  a 
kincsek után kutat…

Alig hihető, hogy a Triász iszonyatos rituáléja, a terjedelmes és fellengzős 
nevek, melyeket az alapítók a maguk számára kitaláltak, különösen öltözékük 
átmenthető lett  volna a XVII.  századból  a XX-ba.  Szinte  hihetetlen,  hogy 
mindez  nem  filmen,  nem  színházban,  hanem  a  való  életben  játszódik. 
Felhőkarcolás,  neonreklámos,  óriási  gépkocsiforgalmú modern városokban. 
Egyszóval századunk díszletei között.

Patrick  Lo  mintegy  tíz  éve  egyszerű  detektívként  kezdte  nyomozói 
munkáját a Criminal Intelligence Unitnál, röviden a CIU-nál. Ezt a szingapúri 
titkosszolgálatot  a  titkos  társaságok  elleni  harcra  létesítették.  Lo  akkor 
huszonkét  éves  volt.  Az  akkor  még  szokatlanul  félénk  és  szimpatikus 
fiatalember  hamar  elnyerte  a  CIU  főnökének  rokonszenvét,  de  ami  még 
fontosabb: Teon Alangét, az egyik csoport főnökéét is, akinek a tekintélye és 
súlya  legalább  olyan  nagy volt,  mint  magáé  a  CIU vezetőjéé.  Lo egy év 
múlva már felügyelő lett.

Nemcsak  azért  emelkedett  ilyen  gyorsan,  mert  Alang  személyes 
szimpátiáját  élvezte,  bár nélküle  ez aligha sikerült  volna.  A fiatal  detektív 
okos,  ravasz,  határozott  és  rendkívül  keménykezű  volt.  Tulajdonképpen  e 
tulajdonságait értékelte érdeme szerint Alang, noha Lo nem az ő osztályán 
dolgozott.  Ahogy teltek  az évek,  ítélőképessége  szinte  csalhatatlanná  vált, 
egyre több tapasztalatra és türelemre tett szert, bár főnökeinek időnként még 
így is fékezniük kellett beosztottjuk fölösleges heveskedését.

Patrick  nem  élt  vissza  főnökei  bizalmával.  Környezete  szerette 
simulékony  természetéért,  szellemességéért.  Előléptetését  természetesnek 
vették,  bár  a  CIU  munkatársai  féltékeny  figyelemmel  kísérték  társaik 
előrehaladását a hivatali ranglétrán.

Derűs  kedélye  ellenére,  meg  hogy  nem  tudott  ellenállni  a  különböző 
kísértéseknek, különösen a szépnemet illetően – ez a nem kínai nevű kínai 
agglegény nagyon komolyan vette a munkáját. Ha egy ügyet a kezébe vett, 
nem nyugodott addig, míg fel nem göngyölítette, vagy meg nem győződött 
arról, hogy minden további nyomozás hiábavaló. Ilyen időszakokban Patrick 
számára nem létezett  se nő,  se pihenés.  A csoport,  amelyet  ő vezetett,  az 
utóbbi években olyan eredményesen dolgozott egy szingapúri titkos társaság 
felgöngyölítésén, hogy a társaságot végül is sikerült likvidálni.

Egy  héttel  ezelőtt,  mikor  Alang  osztályán  az  egyik  felügyelő  –  aki 



Szingapúr  legjelentősebb  titkos  társaságának,  a  Triásznak  az  ügyével 
foglalkozott – nyugdíjba vonult, Alang nem sokáig gondolkodott, hogy kivel 
helyettesítse. Meggyőzte a CIU főnökét, hogy Patrick Lót helyezze át az ő 
osztályára. Ezen nem csodálkozott senki, mivel mindenki tudta a hivatalban, 
hogy Alangot és Lót baráti szálak fűzik egymáshoz.

Titkos társaságok a múlt század óta működtek Délkelet-Ázsia országaiban, 
amikor is kínai emigránsok százezrei hagyták el Kínát, hogy idegen földön 
próbáljanak szerencsét. Eleinte csak önvédelmi és kölcsönös segélynyújtási 
csoportokként  működtek  az  idegen  földön.  Tagjaik  triászoknak  nevezték 
szervezeteiket,  hangsúlyozva  ezzel,  hogy  a  kínai  ősök  hagyományaihoz 
tartják magukat, másrészt, hogy kizárólag nemes célokért küzdenek, mint az 
egykori Triász, amely kétszáz éven át harcolt a mandzsuk igája ellen.

Ám idővel a csoportok ellenőrzése átcsúszott a jómódú emigránsok és a 
kalandorok  kezébe,  akik  a  triászok  tagjait  saját  önző  céljaik  érdekében 
használták  fel.  Alapvető  tevékenységükké  vált  a  rablás,  a  zsarolás  és  a 
csempészés.

Mindez arra késztette a kormányt, hogy sürgős intézkedések egész sorát 
léptesse  életbe:  ezek  egyike  volt  egy  különleges  rendőri  szervezet 
megalakítása.

Az első években a CIU sikeresen birkózott  meg feladatával:  néhány év 
alatt  börtönbe  került  a  bűnszövetkezetek  közel  hétszáz  vezére  és  tagja. 
Köztük  volt  egyébként  három,  országszerte  ismert  bankár  is.  A bankárok 
ügyének kivizsgálását a Belügyminisztérium kezdte, de amikor kiderült, hogy 
a  „Fekete  Lótusz”  nevű  titkos  társasággal  állnak  összeköttetésben,  a 
nyomozásba a CIU is bekapcsolódott.

A hatvanas évek végére Szingapúrban már csak hét nagy titkos társaság 
maradt:  a  Triász,  az  Újhold  Szövetség,  a  Fekete  Szemöldök  Társaság,  a 
Fekete  Lótusz,  a  Repülő  Sárkányok,  a  Hosszú  Kések  Testvérisége  és  a 
Bosszú Görbe Kardja.

Közülük a  legveszélyesebb  és  a  legnagyobb  létszámú a  Triász  volt.  A 
legkülönfélébb  rendű  és  rangú  emberek  tartoztak  hozzá,  a  komoly 
üzletemberektől  a  kulikig  és  az  otthontalan  csavargókig.  Még rendőrök is 
akadtak köztük. Ennek a bűnözőszindikátusnak megbízhatóan titkos, pontos, 
jól működő szervezete volt; valamint saját törvényei, saját bírósága és saját 
hóhérai a kivégzések végrehajtására. A tagság összeforrottságának erősítésére 
az  ősi  Triásztól  átvett  rituálékat  tartottak.  Tevékenységük  kiterjedtségére 



jellemző, hogy a valuta–, arany–,  kábítószer–,  és ,,élőáru”-kereskedelemtől 
kezdve a Dél-kínai-tengeren történő kalózkodásig mindennel foglalkoztak. A 
Triásznak kapcsolata  volt Hongkong, Macao, Thaiföld és a Fülöp-szigetek 
titkos társaságaival…

Patrick  eloltotta  a  cigarettát,  és  kinyitotta  elődje  dossziéját,  hogy 
figyelmesen újra átolvassa az anyagot.

„Tekintélyes  szervezet  –  gondolta,  miközben  a  Triász  szerkezeti 
felépítését  tanulmányozta  −,  nem olyan,  mint  a  Vo-féle  banda,  amelyet  a 
nyáron göngyölítettünk fel.”

A Triász szerkezetileg öt csoportra oszlott, ezeket a gengszterek nyelvén 
klánoknak titulálták. A klánok pontos neve nem volt ismeretes, de szabatos 
rendőri  szaknyelven  megfogalmazva,  volt  nevelési,  védelmi,  információs, 
toborzó–, összekötő csoport. Minden klán a Triász egyik vezéréhez tartozott. 
Ezt a szerkezetet nyilván azért hozták létre, hogy fenntartsák a belső rendet. 
A  titkos  társaságok  alapfeladata:  csempészkereskedelem,  zsarolás, 
kalózkodás – mindez az egyes klánok feladatköréhez tartozott.

Lo  a  következő  oldalon  megtalálta  a  vezérek  fedőnevét,  feladatuk 
meghatározását. A sűrűn teleírt oldalon nagy betűkkel és nehézkes írással ez 
állt:

„Sárga  Sárkány  –  a  Társaság  feje.  Osztatlan  a  hatalma,  bár  a  Triász 
szabályainak értelmében minden kérdést a klánok vezetőségi ülésén közösen 
kell megbeszélni (ezt hívták rituálénak, szertartásnak). A rituálék gyakorisága 
nem ismeretes.

Oltárőrző – a Triász második embere, egyben a titkos társaság szentatyja 
is. A rituálék ideje alatt ő végzi a szertartást. Gyakorlati hatalma nincs, de a 
zsákmány nagy része őt illeti meg.

Fehér Papírlegyező – a Triász elméleti  embere,  a nevelési  csoport  feje. 
Nagy a hatalma. Beépített emberei vannak más klánoknál, így mindig tudja, 
hogy  milyen  a  hangulat  a  titkos  társaság  körében,  ismeri  kapcsolataikat. 
Időről időre találkozik Sárga Sárkánnyal,  befolyást  gyakorol  a határozatok 
meghozatalára.

Vörös Bot – a védelem csoportjának a feje. Harci csoportok és kalózok 
felett  rendelkezik.  A  harci  csoport  végez  a  konkurens  szervezetekkel, 
végrehajtja  a  bűnösökre  kimondott  ítéleteket,  fedezi  a  Triász  különböző 
tagjait a műveletek végrehajtásakor. Sárga Sárkány testőrségének feje, bár az 
utóbbinak  bizonyos  adatok  alapján  van  még  egy  póttestőrsége  is,  de  a 



testőrök kilétét még a többi vezér sem ismeri.
Szalmapapucs – a legalacsonyabb titulus a vezérkarban. Övé az összekötő 

szerep. Feladatköre az összeköttetés biztosítása a vezérek és a klánok között. 
Gyakorlati hatalma nincs.

Az  információs  csoport  vezetője  ismeretlen.  Feladatköréhez  tartozik  a 
konkurens  szervezetek  megfigyelése,  különböző  műveletek  lehetőségeinek 
felkutatása  és  a  műveletek  végrehajtásának biztosítása.  Egyes  információk 
szerint  beépített  emberei  vannak  a  bűnügyi  rendőrségen,  a  kerületi 
rendőrőrsökön, hogy időben megszerezzék az információt egy, a Triász elleni 
esetleges művelet  méreteiről.  A Triász és a rendőrség közötti  ilyen irányú 
együttműködés utolsó bejegyzése 1977-ről szól.

A toborzási csoport. Vezetője ismeretlen. Feladatköre: új tagok toborzása. 
E téren a Triász a legaktívabb tevékenységét a felső tagozatos tanulók és az 
egyetemisták körében fejti ki. Különös figyelmet szentelnek a riksáknak, a 
kis  utcai  árusoknak,  akik  bár  hivatalosan  nem  tagjai  a  Triásznak,  de 
tájékoztató jellegű munkát végeznek számára.

A  Triász  tagjait  szerzeteseknek  nevezik.  Fedőnevük  azonos  a 
foglalkozásukkal.

A Triász taglétszáma,  az informátorok beszámításával  is,  mintegy ezer-
másfél ezer fő között ingadozik. A klánok taglétszáma kb. száz fő.”

A napló további részlete tájékoztató jellegű a Triász bűncselekményeiről. 
A  legtöbb  bűncselekmény  felderítetlen  maradt.  Külön  kiemeli,  hogy  az 
utóbbi  húsz  esztendő  alatt  a  rendőrség  egyetlen  gyilkosságot  sem  tudott 
tényekkel alátámasztva a Triász számlájára írni. Ott pedig, ahol ténylegesen 
bizonyítani lehetett volna ennek a hatalmas és megfoghatatlan társaságnak a 
részvételét, az áldozatok nyomtalanul eltűntek.

Voltak  leírások  a  rituálékról  is.  Mint  érdekesség  szerepel,  hogy  a 
rituálékon a Triász tagjai álarcot viselnek.

A Triászról nagyon sok általános jellegű adat gyűlt össze, azonban a harc 
e  titkos  társaság  ellen,  –  létezésének  egész  ideje  alatt  (a  jelenlegi  Triász 
néhány  szervezet  egyesülése  során  jött  létre  az  50-es  években)  – 
eredménytelen volt. Az utóbbi négy év alatt  a Triásznak mindössze három 
tagja került rács mögé. Kettő közülük jelentéktelen személy volt, és semmi 
érdekeset  nem  tudott  mondani.  A  harmadik  viszont  beszélni  kezdett,  de 
másnap holtan találták a köztörvényesek cellájában (a CIU-nak sajnos nem 
volt  saját  börtöne).  A  másfél  hónapig  tartó  leggondosabb  nyomozás  sem 



találta meg a gyilkost.

A rádiótelefonból Alang hangja hallatszott: magához hívta a felügyelőt.
Amikor Patrick belépett főnöke dolgozószobájába, az az asztalnál ült, és 

valamit olvasott.
–  Hallgatom,  Teon –  mondta  Lo,  miközben  elhelyezkedett  az  íróasztal 

melletti fotelban.
–  Egy  pillanat  –  szólt  Alang,  és  tovább  folytatta  az  olvasást.  Végül 

felemelte  a  fejét.  Alang  alacsony,  vékonydongájú,  majdhogynem  kopasz 
ember volt. Maradék haját nagy igyekezettel fésülte hátra.

Azok,  akik  nem  ismerték  közelebbről,  holmi  kisvállalat  túlkoros 
joggyakornokának  nézték  vagy  banktisztviselőnek,  esetleg  kisebb 
üzletembernek. Egész külseje és öltözködése – állandóan sötét, divatjamúlt 
öltönyt  viselt,  ugyanilyen cipőt és nyakkendőt – semmi esetre sem keltette 
annak  az  embernek  a  benyomását,  aki  valójában  volt.  Keskeny,  rövidlátó 
szeme körül a legyezőszerűen húzódó ráncok olyan hatást keltettek, mintha 
állandóan  hunyorogna  az  éles  fénytől.  Arca  ettől  gyámoltalan,  védtelen 
kifejezést  nyert.  Amikor  azonban  valóban  hunyorgott,  a  szemét  erőltetve, 
akkor  arca  valamiféle  megbékélő,  mi  több,  szolgálatkész  kifejezést  öltött. 
Ilyen  pillanatokban  Alang  maga  volt  a  megtestesült  jóság.  Csakhogy  a 
csoport munkatársai nagyon jól tudták, hogy főnökük nem a rövidlátása miatt 
hunyorog.  A külsőleg  oly  békés  hunyorgás  mögött  Alang  kitörni  készülő 
dührohama rejtőzött.

Egyébként Alang külső megjelenése, mint ahogy honfitársai többségénél 
is,  csalóka  volt.  Mielőtt  a  „kis,  vékonydongájú  maláj”  a  CIU  egyik 
legnagyobb csoportjának főnöke lett, hosszú éveken át a szervezet legjobb és 
legeredményesebben  dolgozó  felügyelője  volt.  Nagy  fizikai  erővel  nem 
dicsekedhetett,  de a  karate  tudományát  tökéletesen  elsajátította.  Híres volt 
villámgyors  reakcióiról,  ami  oly elengedhetetlenül  szükséges  a  kockázatos 
helyzetekben, melyekben hivatása bővelkedett.

Alang  a  páncélszekrényből  kivett  egy  papírlapot,  majd  átnyújtotta  a 
felügyelőnek.

– Olvassa ezt el, Patrick.
Lo elvette és átfutotta. A bűnügyi rendőrség központjából érkezett jelentés 

volt.



„Január  12-én  Blakang  Mati-szigeten  néhány  csontvázat  és  két 
férfiholttestet  találtunk.  Feltételezzük,  hogy ismeretlen  eredetű temetkezési 
helyre bukkantunk. Nincs kizárva az a lehetőség, hogy ebben a bűntényben a 
titkos szervezetek is  közrejátszanak,  ezért  a bűnügyi  rendőrség vezetősége 
célszerűnek látja, hogy a további nyomozást a CIU folytassa.”

Patrick elmosolyodott. Az utolsó mondat már szinte szokványossá vált a 
bűnügyi  rendőrség heti kétszeri jelentéseiben, és ez Alangot mindig dühbe 
hozta. A közlés azonban ezúttal figyelmet érdemelt.

–  Kissé száraz – jegyezte  meg Lo.  – Legalább a  hullákról  közölhettek 
volna valamit.

Alang hirtelen eltolta magától a papírt, felugrott az asztaltól, és lehajtott 
fejjel  járkálni  kezdett.  A  dühnek,  amely  reggel  óta  felgyülemlett  benne, 
nyilván most  engedett  szabad utat.  Végre megállt,  és a felügyelőre emelte 
tekintetét.  Maláj létére túlságosan keskeny szeme volt,  ráadásul az állandó 
kialvatlanságtól ráncos szemhéja most félig le volt eresztve, így a szeméből 
csak egy kis rés látszott.

–  Épp  most  telefonált  a  bűnügyi  rendőrség  főnöke.  Vele  tegnap  este 
közölték  a  hírt,  amire  embereket  küldtek  Blakang Matira.  Semmihez  sem 
nyúltak,  mégis  sikerült  arra  a  következtetésre  jutniuk,  hogy  ott  a  „titkos 
társaságok”  „dolgoztak”.  Úgy  döntöttek,  hogy  átpasszolják  nekünk  a 
nyomozást, ők meg őrséget állítottak és leléptek! Hogy tetszik ez magának?

Patrick  elhúzta  a  száját,  ezzel  jelezte,  hogy  teljes  mértékben  osztozik 
főnöke felháborodásában.

– Maga azt mondta, hogy nem nyúltak a temetkezési helyhez. De akkor 
miből  gondolják,  hogy  bűntény  történt?  Ha  valóban  a  Triász  rituális 
temetőjére  bukkantunk  –  e  téren  a  mostaniak  nyilván  betartják  elődeik 
szokásait −, úgy ez a két hulla nem más, mint a banda két elhunyt tagja.

– Nem, ez gyilkosságra enged következtetni. A halottakat nem helyezték 
koporsóba, csak úgy a hétköznapi ruhájukban földelték el őket.

– Nem ismerjük a Triász temetkezési szokásait – tartott ki a véleménye 
mellett Lo.

– Nem is erről van szó! – csattant fel ismét Alang
– A bűnügyiek főnöke – az a vén majom, akinek üres kókuszdió van a feje 

helyén – kijelentette, hogy ő, ugye, nem okoz nekünk felesleges nehézségeket 
a nyomozás során. Nem akartak éjszaka ilyesmivel vesződni – hogy az ördög 
vinné el  őket!  De kötelességüknek érezték,  hogy mihamarabb értesítsenek 



minket!  Mihamarabb!  Mit  számít  nekik,  hogy  az  éjszaka  folyamán  is 
történhet valami!

– De hiszen a rendőrség őrséget hagyott  a helyszínen,  Teon – jegyezte 
meg Patrick csendesen −, igazán nem akarom őket mentegetni…

–  Felőlem  akár  tízszeres  őrséget  is  állíthattak  volna!  –  mérgelődött 
továbbra  is  Alang.  –  Miért  nem ők járnak el  hivatalosan,  mindegy,  hogy 
mikor,  felőlem  akár  egy  év  múlva  is.  De  nem,  ők  a  nyakunkba  varrták 
Blakang Matit.  És erről sietve értesítették is a főnökségünket.  A főnökség 
már  ide  is  szólt:  küldtem-e  embereket  a  szigetre.  Mintha  nélkülük  nem 
tudnám,  mit  kell  tennem.  Legszívesebben  visszaadnám az  ügyet,  hogy az 
ördög vinné el!

Alang  már-már  szóra  nyitotta  a  száját,  hogy  az  előbbiekhez  még 
hozzátegyen valamit, de csak legyintett, és visszaült az asztalhoz.

– Jól van, vigye el őket az ördög. Patrick, menjen ki a szigetre, és kezdje 
meg a nyomozást.

Lo némán bólintott,  majd  miután  elvette  a  főnök asztaláról  a  jelentést, 
visszament a szobájába, és feltárcsázta az ügyeletest.

– Hallgatom, felügyelő.
– Húsz perc múlva indulunk. Készítse elő a csoportot.
– Rendben.
–  Igen,  és  még  valamit.  Blakang  Matira  megyünk,  motorcsónakra  lesz 

szükségünk.
–  Felügyelő…  –  az  ügyeletes  zavarban  volt  –  tudja…  hogy  szokták 

fogadni a kérésünket a parti őrségnél. Félek, hogy…
– Rendben van – szakította félbe Patrick. – Magam beszélek velük.
A  CIU-nak  nem  voltak  saját  vízi  járművei,  ezért  minden  egyes 

alkalommal, amikor szükség volt rá, a „békákhoz” kellett fordulniuk – így 
nevezte  Lo  a  parti  őrséget.  De  a  CIU  telefonjaiért  ott  nem  lelkesedtek 
különösebben.  A  felügyelőnek  ez  alkalommal  is  hosszú  és  unalmas 
beszélgetést kellett folytatnia, míg szót értettek.

Amikor  végül  is,  mint  mindig,  „szolgálati  szívességből  kifolyólag” 
megkapta az engedélyt  a motorcsónakra,  a bűnügyi  rendőrség központjába 
telefonált. Kérte, hogy valaki azok közül, akik tegnap ott voltak, induljon a 
Blakang  Matira.  A  vonal  másik  végén  sietve  biztosították,  hogy  azonnal 
küldik az emberüket.
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Amikor  a  csónak kikötött,  Lo  fényképezőgépes  embereket  vett  észre  a 
parton.  Mellettük  pedig,  orral  a  homokba  fúródva,  ott  állt  két  másik 
motorcsónak is.

Patrick a homlokát ráncolta. A riporterek jelenléte – akik ráadásul még azt 
is kiravaszkodták, hogy előbb érkezzenek – feldühítette a felügyelőt. Lo nem 
szerette az újságírókat,  mert  ,,mindig mindenbe beleütötték az orrukat”, és 
állandóan zavarták őt a munkában. Az egyetlen, akinek Patrick kedvezett, a 
Nanjan Sanbao bűnügyi riportere volt. Régóta ismerték egymást, s ez a fürge 
fiatalember nemegyszer segítette ki a felügyelőt használható információval. 
Patrick  viszontszolgálatokat  tett  neki,  így  mind  a  ketten  meg  voltak 
egymással elégedve.

A  part  és  a  temető  között  négy  rendőr  sétált  fel-alá  méltóságteljesen. 
Rettenthetetlen  és  diadalmas  arckifejezésükből  ítélve,  az  újságírók  első 
rohamát  már  sikeresen visszaverték,  és  készen álltak  a  következőre.  De a 
riporterek  nyilván  úgy  döntöttek,  hogy  a  főnökség  megérkezéséig 
elhalasztják a temető ostromát, és most békésen beszélgettek egymással.

Ahogy  Lo  az  éjszakai  dagálytól  még  nedves  parti  homokra  lépett,  a 
tudósítók tévedhetetlen szimatukkal azonnal megérezték benne a főnököt, és 
körülfogták a felügyelőt. Egyedül csak a Nanjan Sanbao riportere viselkedett 
tartózkodóan. Ahogy meglátta Patrickot, nyilván tudta, hogy a legpontosabb 
és a legteljesebb információhoz ő fog jutni.

–  Mi  a  rendőrség  véleménye?  – kérdezte  egyikük,  miközben  majdnem 
Patrick szájába dugta a fényesen csillogó kis mikrofont.

–  A rendőrség  úgy véli,  hogy lehetősége  lesz  normálisan  lefolytatni  a 
nyomozást – vágta el a beszélgetés fonalát Lo, és gyors léptekkel a temető 
felé indult.

Az  árokban  egy  félig  kiásott  hulla  feküdt.  Kissé  távolabb  csontvázak 
fehérlettek.

– Hol a másik hulla? – kérdezte Lo egy civil ruhás férfitól, miután rájött, 
hogy az a bűnügyi rendőrség embere.

A detektív a fellazított talaj szabálytalan téglalapjára mutatott, az ároktól 
vagy húszméternyire.  Patrick  odament,  és  meglátta  a  földből  kiálló,  félig 
behajlított, viaszszínű ujjakat.



– Itt kezdtünk ásni – magyarázta a detektív, aki követte Lót −, de a főnők 
azt parancsolta, hogy hagyjuk abba, amíg maguk megérkeznek.

– Csináltak a sírról felvételt?
A detektív alig észrevehetően elmosolyodott:
– Természetesen.
– És miután abbahagyták az ásást?
– Minek? Hisz itt maradt az őrség.
„Alang találóan nevezte kókusznak azt, amit a bűnügyi rendőrség főnöke a 

nyakán  visel  –  gondolta  Patrick.  –  És  a  munkatársai  is  csodálatosan 
hasonlítanak rá.”

–  A  fényképeket  természetesen  nem  hozta  magával.  –  Ez  inkább 
megállapítás, mint kérdés volt.

– Nem, még nincsenek kész.
– Ki informálta magukat a temetkezési helyről?
–  A  kerületi  rendőrőrszobáról  telefonáltak,  őket  pedig  az  építkezési 

társaság értesítette.
– Hány órakor hagyta el a szigetet?
– Kilenc után. Pontosabban negyed tízkor.
– Miért nem telefonált a CIU-nak már tegnap este?
A detektív vállat vont.
– Kérdezze meg a felügyelőt vagy a főnökünket. Nem láthatok a főnökség 

gondolatai mögé.
Patrick hozzálátott,  hogy alaposan megvizsgálja a terepet mindkét hulla 

körül. Minden nyom szét volt taposva, ezért a felületes szemlélődés mit sem 
ért. Utasította a fényképészt, hogy csináljon néhány felvételt, majd odalépett 
az őrmesterhez, aki közömbös arccal állt az árok mellett.

– Történt valami az éjszaka folyamán?
– Nem tudom. Mi reggel hatkor váltottuk az előző csoportot.
– Parancsolja meg az embereinek, hogy ássák ki a hullákat.
Az őrmester kiadta a parancsot. Néhány perc múlva mindkét tetem ki volt 

ásva.
–  Hadd  csináljanak  az  újságírók  néhány  felvételt,  aztán  tűnjenek  el  a 

szigetről  –  mondta  Patrick  az  őrmesternek.  –  Különben  nem  hagynak 
bennünket dolgozni. Egyelőre nincs mondanivalóm a számukra.

Amikor a felügyelő feléjük biccentett,  az újságírók nyilván megértették, 
miről van szó, mert máris a temető felé futottak, menet közben készítve elő 



fényképezőgépeiket.  A  Nanjan  Sanbao  riportere  befejezte  a  hullák 
fényképezését, és elsőként ment oda Patrickhoz.

– Véleményed szerint kinek a műve ez?
–  Valószínű,  hogy  a  Triász  rituális  temetője  –  felelte  Lo  −,  de  teljes 

bizonysággal nem állíthatom.
– Ha lesz valami híred, ne felejts el értesíteni.
– Fej, azt hiszem, nincs okod panaszra.
– Nincs, persze hogy nincs. De a főnökeid nem szeretik, ha a nyomozás 

anyaga a lapokból kiszivárog. Ha valóban a Triászról van szó, úgy félő, hogy 
semmit sem tudhatunk meg a továbbiakban…

– Ebben az esetben én sem tehetek semmit – vágott a szavába Patrick −, a 
főnökeimnek pedig igazuk van. A múlt évben azért nem tudtunk leszámolni a 
Repülő Sárkány bandájával, mert az újság felesleges információkat közölt. A 
bűnözők beleláttak a kártyáinkba.

–  Nagyon  jól  emlékszem arra  az  esetre.  Egyetlen  újság  sem közölte  a 
szenzációs anyagot. Pusztán azt az embert említették, aki a Repülő Sárkány 
nyomára vezetett, de ha emlékezetem nem csal, név nem szerepelt.

– Ennek ellenére az az ember másnap már halott volt. Meggyilkolták. így 
találtunk rá. Feltételeztük, hogy rá nem gyanakodnak, hisz semmi kapcsolata 
nem volt a bandával.

Kettejük beszélgetésének a többi  újságíró vetett  véget,  akik körülvették 
Patrickot.

– Felügyelő, úgy gondolja, hogy ez a titkos társaságok munkája?
– Nincs kizárva.
– Mit gondol, milyen hamar találják meg a tetteseket?
– Nagyon meggyorsíthatnák a nyomozást, ha engem békén hagynának.
– Képes-e megszüntetni a rendőrség e titkos társaságok tevékenységét?
– Forduljanak a Belügyminisztériumhoz. Ott majd megmondják.
– Felügyelő úr, mit gondol…
– Kész.  –  Patrick  a  levegőbe  csapott.  –  A  sajtó-konferenciának  vége. 

Elszalasztják  a  lehetőséget,  hogy  időben  leadják  a  szerkesztőségben  a 
nagyszerű híreket.

Átvágta  magát  a  riporterek  gyűrűjén,  és  odament  az  első  hullához. 
Akaratlanul füttyentett egyet. Ezt a széles, tömpe orrot, ezt a vastag ajkat a 
felügyelő jól ismerte.

– Azt is megírhatják, hogy az egyik meggyilkolt a Fekete Lótusz titkos 



társaság vezére, Lim Ban Lim – kiáltotta az újságírók után.
Azok visszarohantak.
– És a másik? Ki a másik?
– Maguk hízelegnek nekem – nevetett  Lo,  azzal  már  indult  is  a másik 

gödör  felé.  –  Nem  ismerhetem  személyesen  az  összes  gengsztert  és 
áldozataikat.

– Mit tudnak Lim Ban Limről? – kérdezték izgatottan az újságírók.
– Kevés az maguknak, amit elmondtam? – lobbant haragra Patrick.
Az őrmesterhez fordult:
–  Őrmester,  segítsenek  a  barátainknak  mihamarabb  visszajutni  a 

szerkesztőségbe.
A rendőrök némán a part felé terelték a riporterhadat.
A  Patrickkal  érkezett  detektívek  és  az  orvosszakértő  megkezdték  a 

tetemek vizsgálatát.  Néhány perc múlva az egyik detektív egy kékes színű 
papírdarabot adott át a felügyelőnek.

– Ezt Lim zakójában találtam – mondta. – A béléshez tapadt.
Lo  gondosan  széthajtogatta  a  tenyerén  a  galacsinná  gyúrt,  kissé  már 

foszladozó lapot. A betűket már csak nagy nehezen lehetett kivenni fajta, de 
Patricknak mégis sikerült. Amikor elolvasta azt, ami rajta állt, csodálkozva 
vonta föl a szemöldökét, majd összehajtogatta a papírt, és gondosan beletette 
egy  borítékba.  A  papírdarabka  a  Tumaszik-ra  –  egy  félig  teher–,  félig 
személyszállító magánhajóra szóló érvényes jegy volt, és december 28-ára, a 
Bangkok-Szingapúr  útvonalra  szólt.  Az  indulása  utáni  második  napon  a 
Tumaszik nagy viharba került,  de hiába adott  le vészjeleket;  a mentőhajók 
segítsége későn érkezett. A fedélzeten tizenkét tagú személyzet és tizennégy 
utas tartózkodott; senki sem menekült meg közülük.

A hajótörés színhelyére búvárokat küldtek, akik megállapították, hogy a 
navigációs  berendezés  hibája  következtében  a  hajó  irányt  változtatott, 
zátonyra futott és elsüllyedt.

Egy másik detektív lépett Patrickhoz.
– Felügyelő úr, a második hullán nem a saját ruhája van.
– Jól van – felelte Lo −, azért tapogassa még körül.
Amíg az orvosszakértő jelentésére várt, rágyújtott. „Különös – gondolta – 

ha ez itt valóban a Triász rituális temetője, hogyan került ide Lim teteme? 
Hiszen  a  Fekete  Lótusz  nem tartja  magát  az  ősi  szertartásokhoz,  és  nem 
valószínű, hogy ez az ő temetőjük lenne. És egyáltalán, hogyan kerülhetett 



Lim  a  szigetre,  ha  egyszer  a  Tumaszik fedélzetén  volt?  A  hajó  Blakang 
Matitól majdnem száz mérföldnyire süllyedt el.”

Az orvosszakértő gyorsan visszarakta a műszereit a táskájába, és diktálni 
kezdte a titkárnak a vizsgálat eredményét.

– A halált mindkét esetben fulladás okozta. A nyakon ujjnyomok láthatók, 
a nyelvcsont és a gégeporcok töröttek…

– Mikor állt be a halál? – érdeklődött türelmetlenül Patrick.
Az  orvosszakértő  lesújtó  pillantást  vetett  a  felügyelőre  –  micsoda 

türelmetlenség! −, és ismét a titkárhoz fordult:
−… az első esetben a halál tíz-tizenöt nappal ezelőtt  állt  be, a második 

esetben három-hat napja.
,,Limet  körülbelül  két  hete  fojtották  meg  –  fontolgatta  Lo  a  szemét 

összehúzva, minthogy eszébe jutott, mikor történt a katasztrófa a  Tumaszik-
kal −, különös, nagyon különös.”

Zsebéből elővette a jegyzettömbjét,  és felírta, mi az, aminek elsősorban 
utána kell nézni: ki kell deríteni,  hogy Lim valóban a  Tumaszik fedélzetén 
tartózkodott-e; foglalkozni kell a földmunkásokkal, mert elképzelhető, hogy a 
második  áldozatot  akkor  fojtották  meg,  amikor  a  szigeten  a  munkálatok 
elkezdődtek;  figyeltetni  kell  a  partot,  és  ki  kell  nyomozni,  milyen  vízi 
járművek közelítették vagy közelíthették meg Blakang Matit.

Patrick hirtelen abbahagyta a jegyzetelést és elgondolkodott. ,,Lám, mi az 
oka  annak,  hogy  gyakorlatilag  a  Triász  egyetlen  bűncselekményére  sem 
lehetett fényt deríteni! És íme, hogyan tűnhettek el az áldozatok nyomtalanul. 
Az áldozatok tetemét itt, a szigeten temették el! Itt a megfoghatatlan Triász 
titka, amelynek megfejtésén eredménytelenül dolgoztak az elődök. A Triász 
tudatosan vette körül magát a titokzatosság nimbuszával; tudatosan hozta át a 
szigetre  a  meggyilkoltak  tetemét,  bár  ez  bizonyos  kényelmetlenséggel  és 
kockázattal  járt.  Így  tehát  ez  a  szörnyű  temetkezési  hely  nem  is  rituális 
temető? Vagy a Triász tagjait is itt temették el?”

Patrick zsebre vágta a jegyzettömbjét, és meghagyta a detektíveknek, hogy 
foglalkozzanak  a  csontvázakkal.  Az  igazat  megvallva,  a  felügyelőt  nem 
maguk  a  csontok  foglalkoztatták,  hanem  a  gödrök,  ahol  feküdtek.  Egy 
antikváriumban szerzett könyvben olvasta, hogy régen a Triász-tagok sírjába 
olyan talizmánt tettek, ami bizonyította, hogy ők valóban a titkos társasághoz 
tartoztak. Lo szeretett volna meggyőződni arról, hogy valójában a Triásszal 
van-e dolguk.



A félórás kutatás semmi eredménnyel sem járt. Lo az órájára nézett, és a 
detektívekhez fordulva így szólt:

–  Maradjanak  itt.  Nagyon  alaposan  vizsgáljanak  át  minden  gödröt.  Ne 
engedjenek  senkit  a  szigetre.  Küldöm  a  mi  őrségünket.  Egyébként  az 
irodámban leszek. Szükség esetén hívjanak.

A detektívek bólintottak.  Patrick oldalt lépett,  hogy utat adjon a csónak 
felé tartó hullaszállítóknak, majd maga is utánuk indult.

– Patrick, milyen a Halál Kertje? – kérdezte kacérkodva Alang titkárnője, 
amikor Lo elhaladt mellette.

A felügyelő szeretett flörtölni a bájos kis titkárnővel, és csak nagy ritkán 
mulasztotta el az erre kínálkozó alkalmat. Mielőtt a főnökhöz bement volna, 
egy-két  percig  az  előszobájában  tartózkodott.  A  titkárnő  füléhez  hajolt, 
szemérmetlenül legeltette szemét blúzának kivágásán, s közben hangtalanul 
mozgatta a száját. A titkárnő irult-pirult, kikérte magának ezt a viselkedést, 
de látszott rajta, hogy szívesen fogadja a felügyelő tréfálkozását és könnyed 
flörtölését.  Időnként  igyekezett  értésére  adni,  hogy  a  flörtölésre  akadna 
alkalmasabb hely is, mint a főnök előszobája, s ez ellen nem is lenne semmi 
kifogása. Lo azonban úgy tett, mint aki nem hallja a célzást.

Most viszont Patrick minden gondolatát a Blakang Mati kötötte le, nem 
volt kedve tréfálkozni.

– A Halál Kertje? – kérdezte szórakozottan. – Kókuszpálmák nőnek ott, és 
koponyák teremnek rajtuk.

Anélkül, hogy megállt volna, belépett a főnök irodájába. Amikor becsukta 
maga után az ajtót, még hallotta, hogy a titkárnő sértődötten felnevet.

Az eltelt  három óra alatt  Alang nem mozdult  el  a helyéről.  Legalábbis 
Patricknak  úgy  tűnt.  Ugyanabban  a  pózban  ült  az  asztalnál,  és  papírok 
olvasásába  temetkezett.  A  felügyelő  kényelmesen  elhelyezkedett  egy 
fotelban,  és  rágyújtott.  A  nem  dohányzó  Alang  nem  szívelhette  a 
dohányfüstöt. De mivel gyanította, hogy Lónak még álmában is cigaretta van 
a szájában, megbocsátotta kedvencének ezt a kis szemtelenséget, hogy az ő 
irodájában dohányzik. A többi munkatársát Alang nem kényeztette így el.

– No, mi újság a szigeten? – kérdezte, mikor végre felemelte a fejét.
Lo szó nélkül a főnök elé tette a  Tumaszik-ra szóló jegyet. Alang kérdő 

tekintettel előbb a jegyre, majd Patrickra nézett.



– A jegyet Lim Ban Lim zsebében találták – mondta Lo.
– Lim a Blakang Matin? – kérdezte elgondolkozva Alang. – Érdekes. És 

mit állapított meg az orvosszakértő a haláláról?
– Megfojtották, körülbelül két hete.
– Ma tizenharmadika van. Tehát január első napjaiban.
– Igen, számára rosszul kezdődött az új év…
Alang száján valami, mosolyféle suhant át.
– És nem emlékszik, mikor vették a Tumaszik vészjelzéseit?
– De emlékszem. December harmincadikáról harmincegyedikére virradó 

éjszaka.
– Érdekes – ismételte Alang. – No, és mi van a másikkal?
–  Ismeretlen  személy.  Ezt  az  áldozatot  is  megfojtották,  de  később, 

mindössze három-hat nappal ezelőtt. A hullát nem a saját ruhájában temették 
el.

Alang megemelte aranykeretes szemüvegét, és megtörölte a szemét. Aztán 
rágni kezdte alsó ajkát: egyik szélén, másik szélén, majd középen.

– Van még valami?
–  Úgy gondolom,  előkereshetnénk  az  archívumból  a  legutóbbi  évek le 

nem zárt ügyeit. S akkor nyilván kiderülne, hogy azoknak a holtteste, akiket 
eddig  nyomtalanul  eltűnteknek  tekintettünk,  a  szigeten  vannak.  Érdemes 
ebben a temetőben nyomozni és komoly feltárást végezni. Két emberünket 
otthagytam, de ez nem elegendő. A Blakang Matira egy egész csoportot kell 
küldeni.

– Feltételezi, hogy a temető a Triász műve?
Patrick megvonta a vállát.
– Több mint  valószínű, hogy így van. Lim teteme sok mindenre enged 

következtetni.  Ki lehetett  az,  aki  elhatározta,  hogy végez a  Fekete  Lótusz 
vezérével? A Fekete Lótusznál csak a Triász erősebb.

–  Ez  egyelőre  csak  a  maga  feltételezése,  nem  több.  Meggyőző 
bizonyítékokra van szükség.

– Amennyiben ez rituális temető, úgy találunk nyomot. A banda tagjainak 
sírjában  nyilván  kell  valamiféle  talizmánnak  lennie.  A  hagyományoknak 
megfelelően.

– Rendben. A további ásáshoz küldök embereket. Maga csak foglalkozzék 
Limmel, a Tumaszik-kal és a másik meggyilkolt személlyel.

Lo sajnálkozva csettintett a nyelvével.



– Egyet  mondhatok: ha Lim ott volt is a  Tumaszik-on –  amiben erősen 
kételkedem −, ettől semmivel sem lesz könnyebb a dolgunk.

– Világos. De megbizonyosodni nem árt.
A felügyelő mélyet sóhajtott.
– Ma elküldöm Lim fényképét Bangkokba. Lehet, hogy a határőrök, vagy 

a vámosok felismerik. Nem telt még el olyan sok idő.
– Egyúttal küldje el a másik hulla fotóját is. Az ördög nem alszik…
– Természetesen.
Alang felvette az asztalról a papírlapot, és átnyújtotta Patricknak.
– Itt van annak a rendőrségi csoportvezetőnek a jelentése, aki ma éjszaka 

ügyeletes volt a szigeten. Most kézbesítették a bűnügyi rendőrségről. Késő 
este a Nanjan Sanbao egyik riportere a Blakang Matira érkezett. A rendőrök 
nem engedték a temetőbe, így aztán visszafordult.

– Különös – mondta Patrick −, nagyon jól ismerem ezt a fiatalembert. Ma 
reggel a többi újságíróval együtt ott volt a Blakang Matin, de egy szót sem 
szólt az, esti kiruccanásról.

– Nem ez a különös – gondolkozott hangosan Alang. – Látta már a mai 
újságokat?

– Nem, még nem volt rá időm.
–  Feltételezem,  hogy  valaki  a  rendőrségtől,  pontosabban  a  bűnügyi 

rendőrségtől  értesítette  a  Nanjan  Sanbaót,  hogy  mit  találtunk  a  szigeten, 
nyilván húsz-harminc dollár különkereset reményében.

– Az ilyen hír többet ér ennél.
– Ez részletkérdés. Mi az isten csudájának küldtek valakit a szigetre, ha az 

újság  hallgat  erről?  Az,  hogy nem tudott  felvételeket  készíteni,  még  csak 
hagyján.  De  a  szerkesztőség  lecsúszott  egy  szenzációról.  Hiszen  holnap 
minden újság tele lesz ezzel a hírrel. Nem szólva a ma esti lapokról.

Lo maga elé húzta a telefont, a Nanjan Sanbao számát tárcsázta.
– Kapcsolja kérem Fejt a bűnügyi rovattól.
A kagylóban felhangzott a hosszú búgás.
–  Halló!  Fej?  Itt  Patrick  Lo.  Nem,  öregem,  nincs  semmi  újság  – 

ellenkezőleg, én kérdeznék tőled valamit. Hogy? Igen, igen! Szeretném tudni, 
voltál-e  tegnap  este  a  Blakang  Matin?  Nem?  Akkor  valaki  más  a  ti 
szerkesztőségetekből?  Tudom,  hogy  más  nem  foglalkozik  rajtad  kívül  a 
gyilkossági ügyekkel, azért érdeklődd meg. Rendben, várok.

Egy-két perc múlva Fej jelentkezett.



– Igen, hallgatlak – szólalt meg újra a felügyelő – szóval senki sem volt ott 
tőletek?  Ez  biztos?  Ugyan,  persze  hogy hiszek  neked.  Ezt  akartam tudni. 
Igen, igen, ahogy megegyeztünk. Köszönöm.

Patrick helyére tette a kagylót, és jelentőségteljesen nézett a főnökére.
–  Lehet,  hogy  a  rendőrök  nem  jól  jegyezték  meg  az  újság  nevét?  – 

gondolkodott hangosan.
–  Nem  hinném.  A  jelentésben  az  állt,  hogy  az  újságíró  felmutatta  az 

igazolványát.  Egyébként  beszéljen  a  csoportvezetővel.  És  próbálkozzék  a 
többi szerkesztőségnél: nem járt-e közülük valaki a szigeten?

– Jól van – válaszolta a fejügyelő. – Máris nekilátok.

Másnap reggel Alang és Lo meghallgatta az orvosszakértő jelentését.
– Az első hullával kezdem – szólalt meg színtelen hangon az orvos −, az ő 

esete egyszerűbb…
– Felcsigázza érdeklődésünket – jegyezte meg Alang.
–  A  boncolás  megerősítette  a  tegnapi  feltételezésemet  –  folytatta, 

elengedve a  füle  mellett  a főnök megjegyzését  -:  az  áldozatot  tíz-tizenkét 
nappal ezelőtt fojtották meg. A megfojtott személy mellhártyáján…

–  Mellőzzük  a  mellhártyát  –  ráncolta  a  homlokát  Alang  −,  már 
gyermekkoromban sem szerettem az anatómiát.

Az orvos sértődötten zárta össze ajkát, és továbblapozott a dossziéjában.
– A másik férfi májzsugorodásban halt meg, körülbelül ötvenéves lehetett. 

A fojtogatás nyomai már a halál beállta után keletkeztek.
Felemelte  kis  fejét,  hogy lássa szavai hatását.  De várakozása hiábavaló 

volt.
– Érdekes. – Alang csak ennyit mondott, mintha semmi szokatlan nem lett 

volna abban, hogy a bűnözők gyilkosság gyanúját keltik, nem pedig fordítva: 
a természetes halálét.

– A halál időpontjáról ugyanaz a véleménye? – kérdezte Lo.
–  Nem több,  mint  három napja  –  felelte  szárazon  az  orvos,  szemmel 

látható csalódottsággal hallgatói szenvtelenségétől.
– A nyakon lévő ujjnyomok mikor keletkezhettek? – érdeklődött Alang.
–  Sajnos,  ezt  nem  sikerült  megállapítanom.  Nem  mindennapi  eset. 

Megjegyzem,  az  ujjak  papilláris  rajzolatai  a  nyakon  nem  lelhetők  fel.  A 
fojtogató vagy kesztyűt viselt, vagy valami mást.



– Mondja csak, hirtelen halnak meg a májzsugorodástól?
– Azt akarja tudni, hogy meghalhatott-e a szigeten?
– Pontosan.
– Úgy gondolom, nem. Ennek a betegségnek az utolsó stádiuma különösen 

nehéz. A betegeket ágyhoz köti.
– Felfedezhetők-e az első hullán valamilyen küzdelem nyomai?
– Maga nem akarta meghallgatni a mellhártyával kapcsolatos dolgokat – 

csipkelődött az orvosszakértő −, ezért kezdtem a másik hulláról beszélni. A 
bokán és a csuklón kötél nyoma látható, ami arra enged következtetni, hogy 
ezt az embert megkötözték, és pár napig úgy hagyták.

–  Köszönöm –  mondta  Alang  az  orvosnak,  és  Patrickhoz  fordulva  ezt 
kérdezte: – Magának van még kérdése?

Patrick megrázta a fejét.
Az orvos összeszedte a papírjait és távozott.
– Kért adatokat a bűnügyi rendőrségtől az elmúlt hónapban nyomtalanul 

eltűnt  személyekről?  –  kérdezte  a  felügyelőtől  Alang,  amikor  kettesben 
maradtak.

–  Decemberről  megkaptam a  szokott  jelentést,  január  tizenkét  napjáról 
pedig bekértem.

– Na és?
– Tíz fő, valamennyien negyven éven aluliak.
– Nem valami biztató.  Egyébként ha az ember természetes halállal  halt 

meg, akkor ennek valahol nyoma kell hogy legyen.
– Teon, ha feltételezzük, hogy ez a temető a Triász családi temetkezési 

helye, akkor ez az ismeretlen minden valószínűség szerint a szervezet egyik 
tagja.

– Jól van. Tegyük fel, hogy a Triásszal van dolgunk. Feltételezzük, hogy 
egyik tagjukat temették el a szigeten. De minek kellett azt megrendezni, hogy 
az áldozatot megfojtották? Mire számítottak?

– Feltételezem, hogy ránk.
– Miből gondolja?
– Ha biztosak lettek volna abban, hogy a holttestet nem fedezik fel, nem 

fojtogatták  volna  kesztyűben.  Sőt,  egyáltalán  nem  akarták  volna  azt  a 
látszatot kelteni, hogy megfojtották.

– Igaza van. Ha a Blakang Matin nem kezdik meg a munkát, nem fedezik 
fel a temetőt. Egyébként a szakorvos véleménye szerint ez az ember három 



napja halott.
– Már kiadtam az utasítást, hogy hallgassák ki a földmunkásokat.
– Hát  csak beszéljenek velük,  de azt  hiszem,  hogy a földmunkásoknak 

ehhez semmi közük. Inkább az őrrel  kellene beszélnünk,  aki éjszakára ott 
maradt.

– Vele is beszélnek majd.
– Hm,  érdekes,  nagyon érdekes.  Hogy tervezi  ennek a  májbetegnek az 

azonosítását?
– Elkérem a klinikáktól azoknak a személyeknek a névsorát, akik ebben a 

hónapban májzsugorodásban haltak meg – mondta Lo olyan hangon, mintha 
mi sem volna ennél természetesebb −, hiszen csak kezelték őket valahol.

– Hm… – Alang oldalra hajtotta a fejét és hunyorított. – Ha a Triásznak 
van családi temetkezési helye, miért ne lenne háziorvosa is?

– Az ördögbe is, ez igaz. Hogy lehet az, hogy ez eszembe se jutott?
– Ez az. A klinikákhoz fűzött remény igen halvány. De más utat nem látdk 

egyelőre.
A  rádiótelefon  néhányszor  röviden  felbúgott.  Alang  megnyomta  a 

VÉTEL-gombot.
– Hallgatom.
– Főnök! – hallatszott az ügyeletes hangja. – Elnézést kérek, önnél van Lo 

felügyelő?
– Igen. Mi baj?
– Egy rendőr van itt. Azt a felügyelőt keresi, aki tegnap a Blakang Matin 

járt.
Alang és Lo összenézett.
– Küldje ide.
– Igen, főnök.
Néhány perc múlva nyílt az ajtó, és a küszöbön megjelent egy rendőr. Pár 

lépést tett előre, majd határozatlanul megállt az iroda közepén.
– Gyere csak, gyere! – biztatta Lo.
A rendőr odament az asztalhoz, és zavarában egyik lábáról a másik lábára 

állt.
–  Ha szolgálatba  küldtek  ide,  akkor  hiába  –  mondta  Patrick  −,  nálunk 

minden rendben van.
A rendőr a két kezét nézegette, nem tudta, hova tegye őket. Végre talált 

nekik  munkát:  durva,  szögletes  ujjaival  egyenruhája  gombjait  kezte 



csavargatni.
–  Nos,  mit  akarsz  nekünk  elmondani?  –  kérdezte  Alang,  mereven  a 

rendőrre nézve.
Az jó nagy lélegzetet vett, és kilégzéskor ezt lehelte:
– Én… vagyis mi… ügyeltünk, a Blakang Malin… tegnap éjjel.
A tüdő kiürült, a rendőr elhallgatott.
– Folytasd – parancsolta kurtán Lo.
–  Azért  állítottak  oda,  hogy  őrizzük  ezeket  a… csontvázakat.  Amikor 

mindenki elment, jött egy riporter. Más szóval újságíró.
A rendőr – vagy az ijedelemtől, vagy megszokásból – a homlokát ráncolta: 

nyilván elfelejtette, mit akart mondani.
– Ja, igen – sikerült újra megragadnia az elbeszélés fonalát −, ez a riporter 

azt kérte, hogy az őrmester… engedje fényképezni…
– Stop – szakította  félbe Lo a  rendőrt.  – Honnan tudod, hogy újságíró 

volt?
– Hát mert megmutatta az igazolványát.
– Neked?
– Nem, az őrmesternek. Szóval… le akarta fényképezni a csontvázakat, de 

az  őrmester  nem adott  engedélyt.  Továbbra  is  próbálta  rábeszélni,  de  az 
őrmester nem engedett. Erre aztán a riporter elment.

– Mivel jött a szigetre?
– Motorcsónakkal.
– Egyedül volt?
– Mintha egyedül lett volna. De nem mentem vele a partig. A sötétben 

nem biztos, hogy jól láttam. De mintha egyedül lett volna.
– Jól van. Tovább.
–  Szóval  elment,  és…  Majd  elfelejtettem:  megkínált  bennünket 

cigarettával.  Csak  azután  ment  el.  Hogy  miért  emlékszem  a  cigarettára? 
Kicsit üldögéltünk, cigarettáztunk. Utána Dzseok azt mondta, hogy nagyon 
álmos.

– Ki az a Dzseok?
– Szintén rendőr. A barátom. Hát erre az őrmester azt mondja: „Feküdj le, 

nélküled is elboldogulunk.”  Még csodálkoztam is. Mindig szid bennünket, 
most meg milyen jólelkű lett.  Aztán Vej kezdett  el ásítozni – ő is rendőr, 
összesen négyen voltunk. Az őrmester meg mi hárman. Én is érzem ám, hogy 
álmos vagyok, már erőm sincs. Ugyan mitől, gondoltam. Szolgálat előtt egy 



egész napot aludtam. Az őrmester ránk nézett, és azt mondta: „Mit ásítoztok, 
nappal kell aludni! Én mindig szoktam szolgálat előtt aludni. Ezt a feleségem 
is megerősítheti.” Az őrmester azután azt mondta: „ördög vigyen benneteket, 
aludjatok!  Majd  egyedül  őrködöm,”  aszongya.  És  megparancsolta,  hogy 
reggel fejenként egy tízest szurkoljunk le neki. „Mert különben – aszongya – 
bepanaszollak benneteket a főnökségen, hogy elaludtatok a szolgálatban.” Na 
persze hogy vittük is  másnap a pénzt… Mert hát ő olyan… a világból  is 
kiüldöz bennünket. No, szóval lefeküdtünk aludni. Dzseok már aludt, Vej is 
mindjárt  horkolni  kezdett.  Én  meg  először  sehogy  sem  bírtam  elaludni. 
Kényelmetlenül feküdtem. Aztán félálomban hangokat hallottam, mintha az 
őrmester  valakinek  azt  mondta  volna:  „Alszanak.”  Ezután  semmire  sem 
emlékszem. Mély álomba zuhantam.

Reggel,  mikor  az  őrmester  felébresztett  bennünket,  még  sötét  volt. 
Felkeltem – hát a fejem majd szétesett.  Aztán megkérdeztem Dzseokot és 
Vejt – nekik is egész nap zúgott a fejük. Először rá se hederítettem: fáj, és 
kész.  Azt  gondoltam,  biztosan  csak  álmodtam,  hogy  az  őrmester  hangját 
hallom. De aztán gyanús lett a dolog: az őrmester egyre csak azt kérdezgette, 
hogy aludtunk. Azelőtt soha nem volt ilyen, hogy érdeklődött volna… Meg a 
fejem is… olyan furcsa volt… nem emlékszem, hogy az életben valaha is fájt 
volna.  És  hát  azt  gondoltam,  valami  nincs  rendjén.  Elmentem  a 
bűnügyiekhez, onnan meg ide küldtek…

–  Derék  dolog,  hogy  eljöttél  –  dicsérte  meg  Alang.  –  Odabent  nem 
mondtál senkinek semmit?

–  Neeem.  El  akartam  mondani  Dzseoknak  meg  Vejnek,  de  aztán 
meggondoltam magam. Hátha hülyeség. Kinevettek volna. Ha meg eljut az 
őrmesterhez – az kiüldözne a világból is.

– A bűnügyieknél kivel beszéltél?
–  Az  ügyeletessel,  ő  nem  kérdezett  semmit.  Mikor  megtudta,  hogy  a 

mondanivalóm  a  Blakang  Matival  van  kapcsolatban,  csak  annyit  szólt: 
„Forduljon a CIU-hoz, ezzel ők foglalkoznak.”

– Hogy hívják az őrmestert?
– Ko Jing.
– Régóta dolgozik az őrsön?
– Már legalább tíz éve, nem kevesebb.
– És hogy néz ki az a riporter?
– Az igazat megvallva, nem nagyon néztem meg. Sötét volt, meg aztán 



minek is.
– Milyen cigarettával kínált meg benneteket?
– Mindjárt megmondom.
A rendőr újra a homlokát ráncolta.
–  Olyan  sötétpiros,  négyszögletes  doboza van,  arany a  szegélye  meg a 

betűi is…
– Két csomag cigaretta van benne, az egyik sárga, a másik fehér papírban, 

igaz? – tisztázta Patrick.
– Pontosan – erősítette meg a rendőr.
– Dunhill?
– Igen, igen – bólogatott örvendezve a rendőr. – Dzseok leolvasta. Még 

azt is mondta, hogy ilyen drága fajtát még soha életében nem szívott…
– Hány órakor jelent meg ez a riporter a szigeten?
– Pontosan nem emlékszem. Úgy tizenegy után.
– Jól van, elmehetsz – mondta Alang −, és senkinek egy szót se. Értetted?
– Hogyne érteném. – A rendőr az ajtó felé indult.
– Állj! – kiáltott utána Patrick.
A rendőr megfordult.
– Odakint várj az előszobában.
– Értettem.
– Úgy néz ki, mint aki nem hazudik – mondta Patrick, amikor a rendőr 

kiment az irodából.
– Nekem is úgy tűnik – felelte Alang. – Bár nyilván csak azért jött, mert 

sajnálja a tízest. Az őrmesternek akart kellemetlenkedni. De ez nem lényeges.
– Talán elküldhetnénk szakértői vizsgálatra?
Alang gépiesen a naptárra pillantott.
– Több mint egy teljes nap telt el…
Megnyomta a telefon gombját.
– Itt a szakértői részleg – hallatszott a készülékből.
– Mennyi ideig marad meg a szervezetben az altató? – kérdezte Alang.
– A gyógyszertől függ. Néha még két-három nap múlva is ki lehet mutatni 

az utóhatását.
–  Mindjárt  odakísértetek  egy  embert,  aki  azt  állítja,  hogy  tegnap  este 

altatót kapott.
– Megpróbáljuk tisztázni, főnök.
–  Na,  itt  az  első  eredmény  –  mondta  Alang,  miután  a  készüléket 



kikapcsolta.
Nem fejezte be, de Patrick megértette, mire gondol a főnök. A bűnözök 

kihasználták a bűnügyi  rendőrség gondatlanságát,  és éjszaka megpróbáltak 
eltüntetni valami fontos bizonyítékot. Nincs kizárva, hogy a rejtélyes riporter 
is  közvetlen  kapcsolatban  van  a  tegnap  éjjel  történtekkel:  a  felügyelő 
kiderítette, hogy egyetlen szerkesztőség sem küldött munkatársat a szigetre.

–  Teon,  mi  van akkor,  ha ezt  a májbeteget  a  Triász azért  temette  el  a 
szigeten, hogy még egyszer bizonyítsa a hatalmát? Mondjuk, hogy folyik az 
általunk  indított  nyomozás,  de  őket  ez  hidegen  hagyja…  –  mondta  ki 
hangosan elképzelését a felügyelő.

Alang vállat vont.
– És aztán?
– A következő nap rájöttek: kiássuk a tetemet, és arra a következtetésre 

jutunk, hogy a Triásznak saját temetője van, hogy ez a hulla a banda egyik 
tagja – megkezdjük a nyomozást körülötte, felkutatjuk az ismerőseit. Jobbnak 
látták úgy feltüntetni  a dolgot,  mintha ő lenne a soron következő áldozat, 
akivel mi majd nem foglalkozunk különösebben. Hisz sok van belőlük. És az 
éj leple alatt látszatgyilkosságot követtek el…

– Ez a változat sántít ugyan, de cserébe nem tudok jobbat átnyújtani. Azt 
gondolja, arra számítottak, hogy nem tudjuk megkülönböztetni a gyilkosságot 
a természetes haláltól?

– Abban bíztak,  hogy felületesek leszünk, s ha megvan a nyom a halál 
okát illetően, a rendőrség nem turkál majd a belekben.

– Patrick! – Alang fintorgatva ráncolta homlokát.
– Bocsásson meg, Teon.
Alang felállt az asztal mellől.
– Vegye fel a kapcsolatot a Blakang Matival. Kerestesse meg a Dunhill 

csikkjeit. Ez az egyetlen, amit jelenleg tehetünk.
– Aztán meg itt van ez a Ko Jing – mondta Patrick határozatlanul, mert az 

utolsó percben ráeszmélt, hogy az őrmester nem nagy fogás.
– Ko Jing kis pont. No persze, hacsak a rendőr nem álmodta az egészet.
– És ha Ko Jinget kicsit megszorongatnánk? Szembesítenénk a rendőrrel? 

– Patrick nagyon szerette volna erősebben megragadni és felgöngyölíteni ezt 
a szálat.

– Kimosakodik – vélte Alang. – Azt mondja majd, hogy őt is elaltatták, 
vagy az égvilágon mindent letagad. Gyakorlatilag nincs ellene bizonyíték. El 



úgy  sem  foghatjuk,  a  Triászt  meg  miért  figyelmeztetnénk.  Elég  lesz  Ko 
Jinget figyeltetni – és várni.

4

Négy nap telt el azóta, hogy a Blakang Matin megtalálták a hullákat. A 
további ásatások során kiderült, hogy a szigeten több mint 2 km-nyi területen 
sírok sokasága található. A szakértők előzetes jelentésében az állt, hogy ez a 
temetkezési hely nem sorolható a szabályos temetők közé. A halottak egytől 
egyig áldozatok voltak, akiket körülbelül húsz év folyamán a legkülönbözőbb 
időpontokban öltek meg.

A rákövetkező napon, ahogy Lo, az emberei és az újságírók a szigeten 
jártak,  minden  utcasarkon  a  Blakang  Matiról  beszéltek  az  emberek.  Az 
újságírók első oldalon hozták a szigeten talált hullák és csontvázak fényképét, 
sokatmondó, vastag betűs címekkel:

„BLAKANG MATI: A HALÁL KERTJE NEM MÍTOSZ!”
„HALÁL BLAKANG MATI MOCSARAIBAN!”

„BLAKANG MATI, A GYILKOSSÁGOK SZIGETE!”

A  legkülönfélébb  feltevések  kaptak  szárnyra  a  sírok  eredetét  illetően. 
Egyesek  úgy  vélték,  hogy  a  második  világháború  japán  megszállóinak 
csontvázaira bukkantak. Mások azt gondolták, hogy a csontvázak a hullámok 
által  valaha  partra  vetett  vízbe  fúltak  maradványai.  Néhány  újság  azt 
hangoztatta,  hogy a  gyilkosok  titkos  szindikátusai  más  ázsiai  országokból 
munkanélkülieket csalogattak Szingapúrba, földi paradicsomot ígérve nekik. 
Aztán ezeket a szerencsétleneket áthurcolták a Blakang Matira, ott kirabolták 
és megölték őket, a hullájukat meg a mocsárba vetették. Nem nélkülözhették 
a Csiao sárkányról szóló meséket sem. A titkos társaságokról is írtak. A New 
Nation – amely nem sokkal a Blakang Matm történtek előtt négy vasárnapi 
mellékletében  „Ezek  a  társadalom  parazitái”  közös  címmel  négy-négy 
hasábot szentelt a szingapúri titkos szervezeteknek – azt írta, hogy a szigeten 
más nem lehetett a tettes, mint ők.

Mégis,  mindez  csak  találgatás  volt.  Alang  megtiltotta,  hogy bármilyen 
felvilágosítást adjanak az újságíróknak a nyomozás menetéről, és így a sajtó 



lényegében  csak  a  szóbeszédre  támaszkodhatott,  amit  a  riporterek 
szedegettek össze a városban.

Lónak igaza volt,  amikor  a főnökének azzal  a javaslattal  állt  elő,  hogy 
nézzék át az utóbbi évek gyilkosságsorozatának le nem zárt aktáit. A csoport, 
amelyet  ezzel  az  üggyel  bíztak  meg,  a  csontvázakról  majdnem  azonnal 
megállapította egyes személyek azonosságát. Alang természetesen nem hitt 
abban,  hogy  a  nyomozás  a  Triászhoz  vezet.  De  fontos  volt  legalább  azt 
kideríteni, hogy a temetkezési hely és a gyilkosságok mögött a Triász áll. A 
negyedik napon a sírok feltárása ezt be is bizonyította: egyes sírokban a tetem 
koporsóban feküdt – és ugyanott bronztáblákon a harc, a gazdagság istene, 
Kuan Jü neve és a Triász felirata szerepelt. Ezután Alang elhatározta, hogy 
abbahagyja a csontvázak további azonosítását. Meggyőzte a főnökséget, hogy 
a  továbbiakban  ez  felesleges  időpazarlás  lenne,  és  nem  vezetne  el  a 
Triászhoz.

Thaiföld  bűnügyi  rendőrsége  hallgatott  az  azonosításra  küldött 
fényképekről, habár az átirat ,,sürgős” jelzéssel ment el. A májzsugorodásban 
meghalt betegekről még nem gyűjtötték össze az adatokat. A detektív, akit Lo 
a szigeten azzal bízott meg, hogy a munkásokkal foglalkozzék, még pár napot 
kért.

Az egyetlen  szál,  amely  a  gengszterekhez  vezethetett,  Ko Jing  volt.  A 
rendőr,  aki  bent  járt  a  CIU-ban,  igazat  mondott.  Szavait  megerősítette  a 
vérképelemzés  és  egy,  a  szigeten  talált  Dunhill  cigarettavég  szakértői 
vizsgálatának  eredménye.  A  vérben  is,  a  csikkben  is  erős  hatású  altató 
nyomait mutatták ki.

De Ko Jing figyeltetése sem hozott  egyelőre semmilyen eredményt.  Az 
őrmester úgy viselkedett, mintha fogalma sem lenne arról, mi játszódott le a 
Blakang Matin január 12-éíől 13-ára virradó éjszaka. Mindig pontosan jelent 
meg a szolgálati helyén, és ugyanúgy kiabált a beosztottjaival, mint azelőtt, 
gyanús egyénekkel nem találkozott, és munka után egyenesen hazament.

Mint  Alang  mondta,  csak  egy  dolog  maradt:  várni.  Ez  a  várakozás 
idegesítette Patrickot, bosszantotta, nem hagyta koncentrálni, elvonta minden 
egyéb  munkától.  Gondolatai  minduntalan  visszatértek  a  Blakang Matihoz, 
Limhez,  az  elsüllyedt  hajóra  szóló  –  Lim  zsebében  talált  –  jegyhez,  az 
ismeretlen férfihoz −, de sehogy sem talált rá magyarázatot, miért kellett úgy 
megrendezni a dolgot, mintha Limet megfojtották volna…

Patrick  a  dolgozószobájában  ült,  és  gondolataiba  merülve  kinézett  az 



ablakon.
A rejtjelesek referense lépett be.
– Felügyelő, távirat Bangkokból.
– Na végre, kegyeskedtek – mormogta Patrick, miközben átvette a „titkos” 

bélyegzővel ellátott kis papírlapot.
A referens kiment. Lo átfutotta a szöveget. Thaiföld bűnügyi rendőrsége 

közölte, hogy a bangkoki kikötő határőrei a CIU levelében egyes számmal 
jelzett fénykép alapján felismerték a Tumaszik egyik utasát. Az egyes számot 
Lo Lim Ban Lim fényképére írta. A másik hullát nem tudták azonosítani, és 
közölték,  hogy  a  bevándorlási  hivatal  tájékoztatása  szerint  a  hajón  nem 
tartózkodott ötven év körüli férfi. Ezt az utóbbi megjegyzést Patrick kétkedve 
fogadta, mert nagyon jól tudta, hogy a bevándorlási hivatal papírjain nincs 
rovat az utasok életkoráról. Ezt valaki csak úgy emlékezetből írta be.

„Tehát még a hajótörés előtt  történt az összetűzés a Triász és a Fekete 
Lótusz között – gondolta a felügyelő. – Persze, ha a thaiföldi határőrök nem 
tévedtek,  szóval  ha  Lim valóban  a  Tumaszik-on tartózkodott.  De  hogyan 
került a Blakang Matira? Úgy látszik, a Triász megtámadta a hajót… Ebben 
az esetben biztosan maradtak nyomok az összecsapás után.”

Patrick felállt  az  íróasztaltól,  és  átült  a dohányzóasztal  melletti  fotelba. 
Mindig ide ült, amikor valamit jól át akart gondolni.

Igen,  Lim  a  Tumaszik fedélzetén  volt.  Lehet,  hogy  a  Triász  emberei 
valamiképpen feljutottak a hajóra, és leszámoltak az utasaival. Az előbbi tény 
volt, az utóbbi feltételezés. A tény szülte a feltételezést, de az néhány percet 
élt csupán, s máris meghalt. Mintha elsüllyedt volna a  Tumaszik-kal együtt. 
És most próbálja valaki kimenteni a mélyből…

A felügyelő gondolatait Alang szakította félbe.
–  Jó  napot,  Patrick!  –  köszöntötte  vidáman  már  az  ajtóból.  –  Úgy 

gondolja,  hogy  két  napig  nem jelenik  meg  a  főnöke  irodájában,  és  ez  a 
dolgok rendje?…

– Üdvözlöm,  Teon.  –  Lo zavarba  jött.  –  Bocsásson meg,  de  nem volt 
mivel  jelentkeznem.  Egyetlen  újság:  egy távirat  Bangkokból.  Éppen most 
hozták.  Ko  Jingről  nincs  mit  jelenteni.  A  riporterrel  nem  találkozott.  A 
földmunkások ellenőrzése sem hozott semmi lényegeset.

Alang belépett a dolgozószobába, diplomatatáskáját a karosszékbe dobta, 
és zsebre dugott kézzel megállt a felügyelő előtt.

– Legalább udvariasságból megkérdezhette volna: főnök, hogy szolgál az 



egészsége? Egyesek ezt fontosnak tartják az előrehaladásuk érdekében. Nem 
fél, hogy kegyvesztett lesz?

Patrick a fejét rázta.
– Nagyon helyes. Mi újat jelentenek Bangkokból?
– A határőrök felismerték Limet.
– Hm, tehát ő mégis a Tumaszik-ról került a Blakang Matira? És mi van a 

másikkal?
– Semmi.
– És mit szándékozik most tenni? – érdeklődött Alang.
– Kicsit  üldögélni  és  gondolkodni.  Valami  nem tetszik  nekem ebben a 

Tumaszik-Lim-Blakang Mati háromszögben. Érthetetlen, hogy került Lim a 
szigetre, százmérföldnyire a katasztrófa színhelyétől.

– Hiába üldögél itt akármeddig, semmit sem fog kisütni. – Alang felvette 
diplomatatáskáját. – Kevés az adat. Ne törje hiába a fejét. Annál is inkább, 
mivelhogy szombat van.

– Tényleg, ma szombat van – csodálkozott Patrick.
– Gratulálok ehhez a felfedezéséhez – nevetett Alang. – Remélem, nem 

felejtette el, hogy vacsorára hivatalos hozzánk?
Patrick bűnbánóan nézett Alangra.
– Elfelejtettem – ismerte be nyíltan.
– Hát tudja, a maga könnyelműségének nincs határa! Először is nem más 

hívja  meg  az  otthonába,  mint  a  főnöke.  Érti?  A  fő-nö-ke.  Másodszor:  a 
feleségem olyan melegen érdeklődik a sorsa iránt, maga meg… Egyszerűen 
nem találok szavakat.

–  Mi  köze  mindehhez  Lau  asszonynak?  –  Patrick  értetlenül  nézett  a 
főnökre.

– Elárulom, hogy ma este megláthatja a soron következő feleségjelöltet – 
mondta ártatlanul Alang.

– Ááá, tudom már,  miről van szó – mosolyodott  el a felügyelő.  – Nem 
győzöm elégszer hangsúlyozni Lau asszonynak, hogy nincs szándékomban 
megnősülni. De ő nem veszi komolyan a szavaimat.

– Patrick, legyen elnéző vele. Launak soha nem volt gyermeke, magához 
meg úgy ragaszkodik, mintha a fia lenne.

Alang  hozzá  akarta  tenni,  hogy ő  is  éppen  így  érez,  de  meggondolta. 
„Kezdek szentimentális lenni – jegyezte meg magában −, tehát öregszem.”

– Nos, velem jön, vagy itt marad?



– Megyek.
– Jól van. Majd együtt gondolkodunk, amíg nem jönnek a vendégek.
A felügyelő újra elmosolyodott, és bezárta a széfbe a papírokat.

5.

Lo felvette az asztalról az e hónapban májzsugorodásban elhunyt férfiak 
névsorát. Az adatok olyan klinikákról és négy olyan magánkórházból futottak 
be,  ahol  belgyógyászati  osztály  is  volt.  A  felügyelő  megjelölte  azokat, 
akiknek életkora egyezett, öt ilyen név volt. Lo elővette a széfből a holttestről 
készített fényképet, fogta a január 14-i újságot, és átmásolta a jegyzetfüzetébe 
azoknak a klinikáknak a címét, ahol az öt embert kezelték, majd elhagyta az 
irodáját.

A kocsiban bemondta a sofőrnek az első címet. A Plymouth nesztelenül 
elindult.

Kanyarogtak egy kicsit a belváros szűk utcácskáiban, majd befordultak a 
nyílegyenes Bukit-Timah Roadra, és a sofőr gázt adott. Lo elhatározta, hogy 
egy kicsit eltereli gondolatait az ügyről, ezért kifelé bámult az ablakon. Az 
egyik  keresztutcánál  tilosat  kaptak.  Egy  pillanat  alatt  ott  termett  egy 
tizenkétéves-forma kisfiú egy köteg friss újsággal.

–  Uram,  vegyen  újságot!  –  Majd gyorsan  Reklámozni  kezdte  áruját:  – 
Újabb részletek a Halál Kertjéről! Riport a halásszal, aki látta a bűnözőket!

– Micsoda szerencséje van egyeseknek – irigykedett Lo.
Aprópénzt adott a kisfiúnak, és elvette az újságot. A cikk rövid volt.  A 

fejcím  felülmúlta  a  cikk  terjedelmét.  Egy  öreg  halász  arról  számolt  be  a 
Berita  Harian  újságírójának,  hogy pár  nappal  ezelőtt  négy gyanús  embert 
látott a parton. Mintha valami nagy csomagot raktak volna be egy motoros 
szampánba, majd a Blakang Mati felé vették útjukat. Vagy két óra múlva újra 
látta  ezeket  az  embereket,  de  már  csomag  nélkül.  A cikk  írója  ebben  az 
ügyben  tollforgató  elődeinek  minden  feltevését  „idióta  fecsegésnek” 
minősítette, és minden szerénység nélkül kijelentette, hogy ő már majdnem 
eljutott  a  Halál  Kertje  rejtélyének  megfejtéséhez.  Meglehetősen  rövid 
opuszában  az  újságíró  egy  ködös,  de  jelentőségteljes  mondattal,  mintegy 
befejezésül kijelentette,  hogy a rendőrségen csupa hülye ül,  mert  ha olyan 



ügyesek lennének, mint ő, akkor a bűnözőket már régen rács mögé dugták 
volna.

Patrick gondolatban beképzelt majomnak nevezte az újságírót, majd újra 
átfutotta az újságcikket. Biztos, hogy az öreg halász láthatott valamit. De az 
is  nyilvánvaló,  hogy kettőjük  közül  vagy az  öreg,  vagy ez  az  ügyeskedő 
újságíró összekavar valamit. A rendőr elmondása alapján – akit elaltattak a 
szigeten  –  a  bűnözők  elvihettek  valamit  a  Blakang  Matiról,  nem  pedig 
fordítva.  Nincs  kizárva,  hogy  egy  nagy  csempésztársaság  áruja  lehetett, 
amelyet Alang feltételezése szerint a Triász Lim orra előtt kaparintott meg.

– Megérkeztünk, felügyelő – zökkentette ki a gondolataiból Patrickot a 
sofőr.

A  kórházban  hamar  megtalálta  azt  az  irodát,  ahova  menni  akart  és 
bekopogott.

– Tessék – hallatszott bentről.
Patrick kinyitotta az ajtót. Az asztalnál középkorú férfi ült, és írt valamit. 

Fel  sem  pillantott  munkájából,  hanem  a  páciensek  számára  odakészített 
fotelra mutatott.

– A rendőrségtől jöttem, doktor – mondta Patrick.
– Miben állhatok a rendelkezésére?
– Ha jól tudom, ön belgyógyász.
– Jól tudja. De mi köze ennek a rendőrséghez?
–  Közvetlenül  semmi.  Csak  azt  szeretném  megtudni,  nem feküdt-e  itt 

maguknál ez az ember.
A felügyelő elővette zsebéből a második hulla fényképét, és odanyújtotta 

az orvosnak. Az rápillantott a fotóra.
–  Valahogy  nem  emlékszem.  Bár  az  arca  ismerős…  Várjon  csak,  de 

hiszen ez a felvétel pár nappal ezelőtt megjelent a lapokban! A Blakang Mati, 
nemde?

Lo biccentett.
– És miért gyógyíttatta volna magát nálam? Mi baja volt?
–  Májzsugorodás.  Tíz  nappal  ezelőtt  halt  meg,  körülbelül  ötvenéves 

lehetett. Nem állítom, hogy itt kezeltette magát. Csak szeretném tisztázni…
– Várjon csak,  várjon… Volt  egy körülbelül  ilyen  korú  májbetegem – 

mondta az orvos, figyelmesen szemlélve a képet –, nemrég halt meg. Igen, 
persze hogy ő az. Hogy is nem ismertem fel azonnal? Már az újságban is 
ismerősnek  tűnt  az  arca,  de  nem  tulajdonítottam  neki  jelentőséget.  Úgy 



gondoltam, tévedek. De, engedelmével, hogy került erre a szörnyű szigetre? 
Az újságok azt írták, hogy bűncselekmény áldozata… Ostobaság! Szó sem 
lehet  bűncselekményről.  Egyszerűen  meghalt.  Vagy…  összetéveszteném 
valaki mással?

Az  orvos  kérdőn  nézett  a  felügyelőre,  majd  ismét  a  felvételre.  −,  De 
lehetetlen,  ez  ő.  Az  arcvonásai  kissé  megváltoztak,  ezért  is  tűnt 
ismeretlennek.

Aztán felpillantott.
– Nem értem…
– Egyelőre én sem… – felelte Patrick.
– Erről az emberről szeretne megtudni valamit?
– Tudna mondani valamit róla?
Az orvos zavarba esett.
– Azt hiszem, nem. Kétszer vagy háromszor vizsgáltam meg. De már az 

első alkalommal sem volt kétséges előttem a betegség kimenetele…
–  Esetleg  beszélt  önnek  valamit  saját  magáról?  A  betegek  szeretik 

orvosukkal megosztani magánéletük gondját-baját.
Az orvos néhány másodpercre elgondolkodott.
–  Nem,  hallgatag  volt.  Még  a  betegségével  kapcsolatos  válaszokat  is 

nehezen  tudtam  kihúzni  belőle.  Egy  asszony  is  jött  vele.  Bizonyára  a 
házvezetőnője.

– Miért gondolja, hogy a házvezetőnője, és nem a felesége?
–  Tudja,  valahogy  elütő  volt  a  külső  megjelenésük.  A  férfi  eléggé 

választékosán  volt  öltözve,  ujján  drága  gyűrűt  viselt.  Az asszony öltözete 
szegényesebbnek  látszott.  Márpedig  a  házastársak  általában  egyformán 
öltözködnek. Ezért támadt az a gondolatom, hogy nem a felesége.

– Hol tudhatnám meg a címét? – kérdezte ültéből felemelkedve Patrick.
– A kartotékosztály a földszinten van.
–  Köszönöm,  doktor.  Remélem,  a  beszélgetés  köztünk  marad. 

Viszontlátásra!
– Persze, persze – felelte, miközben felállt.  – Minden jót. Örülök, hogy 

segíthettem.
„Valahogy túl gyorsan sikerült  előkerítenem ezt a májbajost – gondolta 

Patrick,  amikor  a kocsi  lefékezett  egy ütött-kopott  kétemeletes  ház előtt  a 
Berrim Roadon. – Ilyesmi általában a gyenge detektívfilmekben fordul elő.” 
Miközben a komor épületet nézegette, Lo megállapította magában, hogy az 



orvostól érdekes információt kapott Samson Karim – így hívták az elhunytat 
–  és  a  vele  lévő  hölgy  külsejéről.  Mindent  egybevetve  –  gazdag  ember 
lehetett,  máskülönben nem feküdt volna be egy ilyen drága klinikára, ahol 
maga az orvosi vizsgálat körülbelül száznegyven szingapúri dollárba kerül. 
Egy amerikai dollár hét és fél szingapúri dollárral egyenlő. Különös azonban, 
hogy ilyen szegényesen élt.

Miután meghagyta a sofőrnek, hogy a sarkon várja, Patrick felment az első 
emeletre  és  becsöngetett.  Az  ajtó  halkan  kinyílt,  és  a  kis  résen  át  egy 
középkorú nő arca vált láthatóvá. Ijedten és bizalmatlanul nézett rá.

– Bocsánat, itt lakik Karim úr? – érdeklődött udvariasan a felügyelő.
Az asszony nem sietett a válasszal, fürkészően nézegette Patrickot.
– Ki maga?
– Egy régi  barátjának a  fia  –  hazudta  Lo.  –  Most  Malaysiában  élünk. 

Karim úr és atyám sok éve nem látták egymást. Átutazóban vagyok itt, és 
atyám megkért, hogy érdeklődjem Karim úr hogyléte felől.

Az  asszony  továbbra  is  úgy  nézett  a  felügyelőre,  mintha  valamit 
mérlegelne. De aztán kinyitotta az ajtót, és beengedte az előszobába.

– Samson meghalt – mondta halkan az asszony, és zsebkendőjét elővéve 
elfordult.  – E hónap nyolcadikán.  Minden olyan váratlanul történt… olyan 
hirtelen…

„Májzsugorodástól nem hirtelen halnak meg” – emlékezett vissza Patrick 
az  orvosszakértővel  folytatott  beszélgetésre,  miután  Blakang  Matin 
megtalálták a hullákat.

– Bocsásson meg. Igazán nem tudtam… ön bizonyára a felesége?
Lo  igyekezett,  hogy  arcán  zavar  tükröződjék,  de  érezte,  hogy  rosszul 

csinálja.  Az  asszony  mégsem  vett  észre  semmit.  Hüppögött  és  a  szemét 
dörzsölgette.

– Igen, a felesége vagyok…
–  Talán  majd  inkább  máskor  benézek  –  mondta  Patrick,  de  rögtön 

kapcsolt: – Igaz, holnap el kell utaznom, s akkor semmit nem tudok mondani 
az édesapámnak.

– Nem, nem, kérem, maradjon. Jöjjön be a szobába. örülök, hogy valaki 
érdeklődik szegény férjem iránt. Hisz neki sohasem voltak barátai… Egész 
életünket magányosan töltöttük, most meg… a halála után különösen rossz 
egyedül.

Lo  belépett  a  szobába.  Az  ablaknál  egyszerű  szürkésfehér  faágy  állt. 



Mellette  üvegajtós  komód  konyhafelszerelésekkel  megrakva,  meg  egypár 
tányér; a komód nyilván asztalként is szolgált. Az átelleni falnál, a sarokban 
matracok hevertek, olcsó, kifakult szőnyeggel leterítve. A matracok mellett 
egy kosár állt tiszta fehérneművel. Patrick hirtelen maga elé képzelte Karim 
súlyos,  csillogó  ékköves  gyűrűjét,  amelyet  az  orvos  említett.  A  gyűrű 
nyilvánvalóan nem volt  összhangban a  lakás  szegényes  berendezésével.  A 
falon gyászkeretben egy férfi képmása függött. Az az ember volt, akinek a 
holttestét megtalálták a Blakang Matin.

– Üljön le… bocsásson meg, hogy is hívják? – kérdezte az asszony, aki 
követte őt a szobába.

– Lo. Patrick Lo.
– Lehet, hogy ön megéhezett, Lo úr. Bizonyára egyenesen idejött?
– Nem, köszönöm – szabadkozott Patrick −, nemrég ettem.
A komód előtti székre ült, mivel máshol nem volt hely a szobában.
Az asszony szótlanul nézte, nem tudta, mit mondjon.
– Régóta élnek Malaysiában? – szólalt meg végül.
– Húsz éve.
Karim özvegye a matracokra telepedett.
– Meséljen valamit az apjáról – kérte. – Milyen öröm, hogy Samsonnak 

legalább egyetlen barátja előkerült.
„Tehát velem kezdjük – gondolta magában Patrick. – Na jó, nem bánom.”
Kapásból  kerekített  nem  létező  apjáról  egy  történetet,  és  közben 

megpróbált ezzel párhuzamosan gondolatban felépíteni egy elméletet.
„Karim természetes halála teljesen kizárja azt a lehetőséget, hogy bűnözők 

áldozata lett. Tehát csak egy megoldás lehet: Karim a Triász tagja volt, és így 
rituális temetőjükben helyezték örök nyugalomra. Vajon tudta-e az asszony, 
hogy  a  férje  a  banda  tagja  volt,  vagy  nem?  Megjátssza  magát?  Nem 
valószínű.  Tulajdonképpen  miért  játszaná  meg  magát?  Férje  halála 
mindenképpen súlyos veszteség. Tegyük fel, az asszony tudja, ki volt Karim. 
Akkor viszont nem feltétlenül hiszi el a szavaimat. Egy jó barát fia, akiről 
életében  először  hall.  Naiv  mese.  De  miből  gondoltam,  hogy  elhitte? 
Apámról kérdez, hogy húzza az időt, és összeszedje a gondolatait. De azért 
természetesen viselkedik, őt lényegében abszolúte nem érdekli a rendőrség. 
Karim meghalt, a feleség nem felelős férje ügyeiért. Barátai, ahogy mondta, 
nincsenek. Idejében biztosította magát erről az oldalról. Ha azt követelnénk, 
hogy nevezze meg férje bűntársait, újra csak azt felelné: nem ismer senkit. És 



lehet,  hogy  valóban  nem is  ismer  senkit.  És  ha  megkérdezném,  hol  van 
eltemetve a férje? Megmutatnám neki a fényképet, amelyet bizonyára látott 
már az újságban? Vajon hogy reagálna erre? Hiszen tudnia kell, hol van a 
férje eltemetve. Vagy ugyanolyan reakciót váltana ki nála, mint annak idején 
Madame Vongnál?”

Lónak eszébe jutott  az  a  harminc évvel  ezelőtti  történet,  amit  Alangtól 
hallott.  Egy  bizonyos  Vong  Kung-kitról  a  Csang  Kai-sek-kormány  volt 
hivatalnokáról,  aki  a  második  világháború  után  a  Dél-kínai-tengeren 
kalózkodott,  s  akit  1946-ban  szolgáltattak  ki  a  rendőrségnek,  de  szökési 
kísérlete  közben  halálosan  megsebesült.  Kung-kit  tevékenységét  volt 
táncosnő  felesége  folytatta.  Az asszonyt  a  későbbiek  folyamán  csak  mint 
Madame Vongot  emlegették.  Mielőtt  a „kalózok királynőjének”  neveztette 
volna magát, férje halála után pár napig annak két társával rövid beszélgetést 
folytatott,  ők  azzal  a  javaslattal  álltak  elő,  hogy  az  asszonynak  nőiesebb 
foglalkozás való, a férje pénzét pedig adja át nekik. A madame válasza férje 
volt  barátainak  lakonikus  volt:  két  revolverből  leadott  két  golyó,  ezzel 
bizonyítván, mennyire nincs igazuk.

Lo  mosolygott,  mert  maga  elé  képzelte  ezt  az  idős  asszonyt,  amint 
mindkét kezében revolvert szorongat. A felügyelőt azonban nagyon izgatta, 
mi  lesz  az  asszony  válasza  a  férje  sírját  illetően.  Lehetséges,  hogy 
bebiztosították  magukat,  és  sírhalmot  emeltettek  valamelyik  temetőben? 
Akkor  a  nő  azt  a  választ  adja,  hogy semmiről  nem tud  semmit… Akkor 
viszont engedélyt kell kicsikarnia tőle, hogy a sírt felnyithassák.

Patrick  finoman  Karimra  terelte  a  szót.  Az  asszony  ismét  sírdogálni 
kezdett.

– Atyám elégedetlen lenne, ha anélkül utaznék el, hogy megnéztem volna 
Karim úr sírját – mondta Lo, és figyelte a hatást. – Ő olyan sok jót mesélt az 
ön férjéről. Egyszerűen tartozom ennyivel az emlékének.

–  Igen,  igen,  természetesen.  Feltétlenül  el  kell  mennie  mihamarabb  a 
temetőbe – felelte könnyeit törölgetve az özvegy.

– És hol van eltemetve a férje? – kérdezte gyorsan Patrick.
– Nem messze innen van egy temető. A Vengcsin Roadon.
„Érdekes – gondolta Patrick −, úgy beszél, mint aki hiszi is, amit mond. 

Ezek  szerint  mégiscsak  biztosították  magukat.  De  hát  mégsem  lehet  egy 
ember egy időben két helyen eltemetve. És hátha nem tudott semmit Karim 
másik  életéről?  Jó,  de  végül  is  ott  kellett,  hogy  legyen  a  temetésen. 



Lehetséges,  hogy  a  Triász  titokban  kiásta  a  hullát,  és  a  Blakang  Matira 
szállította?  Valóban  ilyen  nagy  súlyt  fektetnének  a  rituáléra?  Miért  ne? 
Alangnak igaza van: ebben van az erejük. Egyébként ha az asszony tud is 
mindent  Karimról,  a  sír  feltárásának  nincs  jelentősége.  Csodálkozni  fog, 
esetleg elájul, s majd azt mondja, hogy ő nem tud semmit. Nem, jobb lenne, 
ha valóban nem tudna semmit  a  férjéről.  Ez esetben mégiscsak  könnyebb 
eljutnunk Karim barátaihoz. Valami érdekes mégiscsak az eszébe fog jutni.”

– Ha akarja, elkísérem a temetőbe. Én mindennap el szoktam menni.
Az özvegy bánatosan a férje fényképére pillantott.
–  Szegény  Samson!  Rajtam  kívül  nincs  senki,  aki  a  sírodhoz  járna. 

Bizonyára örülni fogsz barátod fiának.
– Sokan voltak Karim úr temetésén? – érdeklődött Lo.
– Itthon csak néhány ember. Bevallom, azokat is én fogadtam fel. Nem jó 

az, ha senki sem kíséri a halottat. A temetőben, azt nem tudom. Lehet, hogy 
sokan… A muzulmán temetések általában vonzzák a kíváncsiakat.

„Szóval  így  állunk  –  gondolta  a  felügyelő.  –  Az  asszony  nem volt  a 
temetőben. Kezd érthetőbbé válni a dolog.”

– Maga miért nem volt a temetőben? – érdeklődött Patrick.
–  A  Korán  tiltja,  hogy  asszonyok  részt  vegyenek  a  gyászmenetben  – 

magyarázta az özvegy.
– Szóval így áll a dolog – húzta a szót Patrick. – Erről nem is tudtam. 

Hozzátartozói nem voltak?
– Csak egy testvérbátyja.  De ők ketten,  bár ikrek, nincsenek jóban.  Az 

utóbbi években nem is látták egymást, mert Karim fivére Malaysiába utazott, 
és ott meggazdagodott…

Minden a helyére került. A Blakang Matin nem Karim holttestét találták 
meg, hanem a fivéréét. És a szerencsétlen asszony a színtiszta igazat mondta. 
De Patrick fejében azonnal előtolakodott egy másik gondolat is: nem különös 
egybeesése-e  a  véletlennek,  hogy  a  két  fivér  egyidőben  hal  meg,  egy  és 
ugyanazon betegség által, amelyik nem is mindennapos.

Lo fel akart tenni a háziasszonynak még egy kérdést, de nem volt rá ideje. 
Az előszobában megszólalt  a  csengő.  Az asszony szemében  nyugtalanság 
vibrált.

– Ki lehet az? – kérdezte csodálkozva.  – Bocsásson meg, megyek ajtót 
nyitni.

„Tényleg, ki jöhet hozzá látogatóba? – gondolta a felügyelő.  – Hisz azt 



mondta, nem voltak barátaik. Ez pedig nem olyan, mint egy előre bejelentett 
látogatás. A csengetés zavarba hozta az asszonyt.”

Lo ösztönösen megérintette a bal oldalát, ahol a zakó alatt rendszerint ott 
lapult  a  pisztolya,  de  sajnálattal  vette  észre,  hogy  az  irodában  hagyta. 
Egyáltalán  nem számított  arra,  hogy  a  mai  nyomozásnak  valami  csekély 
eredménye is lehet.

Gyorsan körülnézett,  és minden váratlan eseményre felkészülten az ajtó 
mellé  állt.  Az  előszobából  fojtott  suttogás  hallatszott.  Néhány  másodperc 
múlva a háziasszony visszatért a szobába. Egy férfi követte, aki maláj szokás 
szerint kis fekete bársonysapkát, szongkokot viselt.

Az első pillanatban Lo majd kővé vált.  A szobába az a férfi  lépett  be, 
akinek a képe gyászkeretben függött a falon. Ugyanaz, akit a Blakang Matin 
megtaláltak! Ha Karim özvegye nem mondta volna, hogy férjének van egy 
ikertestvére, Lo azt hinné, hogy hallucinál. Patrick még egy pillantást vetett a 
fényképre,  majd  ismét  a  szongkokos  férfira  nézett.  A  hasonlatosság 
bámulatos volt!

– Ismerkedjenek meg, Lo úr: ez a férjem fivére. – Az özvegy hangja nem 
túl meggyőzően csengett.

– Ez pedig – fordult a sógorához – Samson régi barátjának a fia. Apjával 
együtt Malaysiában él.

Karim fivére hirtelen elsápadt, és egy székre roskadt.
– Előre tudtam – mondta, de alig tudta magából kipréselni a szavakat.' – 

Előre tudtam, hogy ez lesz a vége… Éreztem. Bárcsak sose találkoztam volna 
veled! Mindez a te… .

– Mit fecsegsz itt  összevissza?! – szakította félbe az özvegy.  – Mit fog 
gondolni  a  vendégünk?  Azt  mondja  majd  az  apjának,  hogy  a  barátja 
családjában mindenki megbolondult!

A felügyelő felé fordult:
– Ne törődjön vele, Lo úr. Razzak iszonyúan szenved bátyja halála miatt. 

Olyannyira,  hogy időnként nem tudja, mit  beszél.  Egyszerűen nem tudom, 
mihez kezdjek vele. Razzak, Lo úr Sámson régi barátjának a fia. Ő éppen 
úgy, mint te, Malaysiában él… Nem értem…

A férfi megrázta a fejét.
– Nekem… nekem soha nem voltak barátaim Malaysiában.  Ez az úr… 

nyilván a rendőrségtől jött.
– Nekem?! – robbant ki Patrickból. – Azt mondta, hogy „nekem”?!



A  férfi  esdeklőn  nézett  a  felügyelőre,  és  el-eltérve  a  tárgytól,  bele-
belezavarodva, gyorsan beszélni kezdett:

–  Allahra  esküszöm,  nem  vagyunk  bűnösök.  Semmilyen  bűnt  nem 
követtünk  el.  Ha  maguk…  Ha  ő…  Magától  halt  meg.  Súlyosan 
megbetegedett  és  meghalt.  Ha  nem  halt  volna  meg,  akkor  persze…  De 
meghalt.  Hát  nem mindegy  neki,  mi  lesz  a  sírkövére  írva?  Már  meghalt, 
amikor  elhatároztuk.  Amíg  élt,  dehogyis  gondoltuk…  Allahra  esküszöm, 
nyomozó úr…

– Nem tévedett  –  szólt  szárazon Lo.  –  Valóban a  rendőrségtől  jöttem. 
Most pedig nyugodjék meg, és meséljen el mindent szép sorjában.

– Honnan tudjuk, hogy tényleg a rendőrségtől jött? – szinte sikoltotta az 
asszony, és gyűlölködve nézett Patrickra.

Lo elmosolyodott, és előhúzta zsebéből az igazolványát.
– Nem rossz színésznő vált volna magából, Karimné asszony.
– Magából is jó színész lett  volna! – vágott  vissza az özvegy.  – „Régi 

barátjának a fia!” Hahaha!
Az asszony idegesen nevetett. A felügyelő a férfira nézett.
– Hallgatom.
–  Mindent  az  asszony  talált  ki  –  kezdte  az  dörmögő  hangon,  egészen 

letörtem  –  ő!  Én  mondtam:  nem  kell.  De  ő  meg  sem  hallgatott!  Én 
figyelmeztettem: Allah megbüntet minket…

– Te hitvány alak! – szűrte a szót a fogai között az asszony, és ájtatosan 
felfelé emelve a tekintetét, hozzátette: – Allah bocsásson meg nekem.

–  Elegendő  idejük  lesz,  hogy  tisztázzák  egymás  iránti  érzelmeiket  – 
vetette közbe Patrick. – De ha lehetne, térjünk a tárgyra.

– Én… Vagyis mi… – kezdte a férfi.
– Hagyd – szólt rá ingerülten az asszony −, majd én elmondom. Te még 

erre sem vagy képes!
Patrickhoz fordult. Arcát eltorzította a gyűlölet.
– Ez az én férjem: Samson Karim – szinte megvetéssel ejtette ki a férje 

nevét.  –  Fivére,  Razzak,  tíz  évvel  ezelőtt  Malaysiába  ment,  és  ott  szép 
vagyont gyűjtött. Nemrég meghalt a felesége, és ő hozzánk költözött. Rögtön 
láttam, hogy nem sok ideje van hátra. Májzsugorodást állapítottak meg nála. 
Egyszer  Samson  szóba  hozta  az  örökséget,  de  Razzak  azt  felelte,  hogy 
mindent a felesége egyik szegény rokonára hagy, akit ugyan soha életében 
nem látott, de egyre azt hajtogatta, hogy ez volt a felesége végakarata. Mintha 



semmi  szégyenérzet  nem lett  volna  benne  amiatt,  hogy  megfeledkezett  a 
tulajdon testvérbátyjáról, és egy ismeretlen valakire hagyja a pénzt. Amikor 
Razzak meghalt,  támadt egy nagyszerű ötletem, hogyan tarthatnánk meg a 
pénzt. Azt találtuk ki, hogy… ők ugyanis nagyon hasonlítottak egymásra… 
még  én  is  nehezen  különböztettem  meg  őket.  Hogy  is  magyarázzam… 
elcseréltük az irataikat: mintha Samson halt volna meg, Razzak meg élne. Ő 
egyedül élt, ezért senki nem vett észre semmit. Most is minden rendben lett 
volna, ha nincs ez az… ez az ügyefogyott! Bocsássa meg nekem Allah! Mi 
semmiféle  bűntényt  nem  követtünk  el,  igaz?  Az  egyetlen,  amivel 
vádolhatnak:  idegen okiratok  eltulajdonítása.  Természetesen  megfizetjük  a 
bírságot… De az örökség a mienk lesz… Bírósághoz fordulunk… Ki látott 
már olyat, hogy az örökség ki tudja, kinek a kezébe kerüljön…

Megvető pillantást vetett a férjére, aki egyre jobban összehúzta magát a 
széken.

–  Te  szerencsétlen  hülye!  Miért  is  mentem  hozzád?!  –  Majd  ismét 
félénken pillantott felfelé: – Allah bocsásson meg nekem!

– Ez igaz – helyeselt Lo −, maguk bírságot fognak fizetni… no persze, ha 
minden úgy van, ahogy elmondták…

– Más bűn nem tapad a lelkünkhöz! – mondta hevesen Karimné.
– Majd meglátjuk. Én egész más ügyben jöttem ide.
Karim és felesége csodálkozva néztek össze. Patrick elővette zsebéből azt 

az újságot, amely a Blakang Matin talált hullák fényképét közölte.
– Látták már ezt az újságot?
– Minket nem érdekel a politika – emelte fel a kezét Karimné.
– A maguk dolga – vont vállat  Lo. – De ezt hogyan magyarázzák meg 

nekem?
A házastársak elolvasták a címet, ránéztek a fotóra.
– Ó, Allah! – Karimné asszony elsápadt. – Razzak a Blakang Matin! A 

Halál  Kertje!  Ó,  Allah!  De  hogyan…  Á-á!  –  Hirtelen  görcsösen  kezdte 
kapkodni a levegőt, aztán összeesett.

Karim sietve vizet hozott.
,.Megjátssza” – gondolta Patrick. De a sápadt arc, a görcsösen összezárt, 

elkékült ajkak azt bizonyították, hogy a nő valóban rosszul lett.
Körülbelül öt perc múlva Karimnak – Lo segítségével – sikerült magához 

térítenie a feleségét. Az ágyra ültették az asszonyt. Karim szüntelenül Allahot 
hívta segítségül, és panaszosan jajgatott. Az asszony zavaros, üres tekintettel 



nézett Patrickra, és alig észrevehetően mozgatta az ajkát.
– A Halál Kertje… – motyogta tompán – A Gonosz Szellem… Ó, Allah! 

Mohamed megbüntet minket. Miért? Miért? Mi nem haragítottuk meg őt… 
Csak az iratokat… cseréltük el!

Lassanként  feltisztult  a  szeme.  A felügyelő  elkapta  a  tekintetét.  Valódi 
félelmet olvasott ki belőle. Az asszony zihálva lélegzett.

– Allahra esküszöm, nyomozó úr, ebben nem vagyunk benne. Mi semmit 
sem tudunk! Allah a  tanúnk… Semmit  sem tudtunk!  ö magától  halt  meg. 
Eltemettük, mint igaz muzulmánt. Én… én nem tudom, hogy kerülhetett erre 
az átkozott… Ó, Allah!

– Felzokogott.
– Igen, igen – szólt közbe végre Karim is −, eltemettük, ahogy illik. A mi 

temetőnkben. Az imám4 tanúsíthatja. Meg a szomszédok is. Allah a tanúnk, 
nyomozó úr.

Karim még egyszer félénken a komódon fekvő újságba nézett.
,,A  bűnözök  következő  áldozatai”  –  olvasta  suttogva  a  fénykép  alatti 

szöveget.
Álla reszketni kezdett.
–  Nem,  nem,  nem!  –  kiáltotta  fejhangon.  –  Nem!  Mi  nem  vagyunk 

bűnözők! Nem mi öltük meg öt! Meghalt! Mi pedig eltemettük! Ezt mindenki 
megerősítheti! Mindenki! Rendőr úr, hisz nekünk? Hisz?

A házaspár  ijedt  arcára  pillantva  Lónak eszébe  jutott  az  újsághír,  amit 
idefele jövet olvasott. Szóval, az öreg halász nem tévedett: Razzak holttestét 
elrabolták,  és  éjszaka  átvitték  a  Blakang  Matira.  Ez  volt  hát  az  a  nagy 
csomag,  amiről  az  újságíró  említést  tett.  Karim  és  felesége  minden 
valószínűség szerint igazat beszélnek. De mi célból vitték Razzak tetemét a 
szigetre? Lehet, hogy mégis volt valami kapcsolata a Triásszal?

– Mikor volt a temetés? – kérdezte Patrick.
– A múlt szerdán – felelte gyorsan Karim felesége.
– Tizenkettedikén? – a felügyelő biztos akart lenni a napban.
– Igen, nyomozó úr, tizenkettedikén – erősítette meg Karim.
– Hát ez a helyzet – mondta elgondolkodva Patrick.
Tehát Razzak hullája azután került a Blakang Malira, hogy a munkások 

megtalálták a temetőt! Ezután történt az is, hogy a rendőröket elaltatták: a 
bűnözőknek el kellett temetniük Razzak tetemét. De megint csak felvetődik a 
kérdés:  miért?  Lónak hirtelen  eszébe jutott  a  bűnügyi  rendőrség jelentése. 



Abban két hulláról volt szó, de akkor Razzak holtteste még nem lehetett a 
szigeten! Ez olyan érthetetlen volt, hogy Patrick nem is próbálkozott azzal, 
hogy megfejtse a dolog nyitját.  Elővette  a rádióját,  amelyet  a pisztolyával 
ellentétben  soha  nem  vett  ki  az  öltönye  zsebéből,  és  megnyomott  egy 
gombot.

– Hallgatom felügyelő – hangzott a készülékből a sofőr hangja.
– Gyere fel a 31-es lakásba.
– Jó.
Karim és felesége szótlanul nézték Patrickot. Arckifejezésük olyan volt, 

mintha nem Lo állt volna előttük, hanem Razzak, aki ismét rejtélyes utazást 
tett,  csakhogy  most  a  Blakang  Matiról  hazafelé.  Az  előszobában  halkan 
megszólalt a csengő.

– Nyisson ajtót – mondta Patrick Karimnak.
A férfi az előszobába sietett.
– Te itt maradsz – adta ki az utasítást a felügyelő a sofőrnek. – Megvárod 

az embereinket. Most rögtön hívom őket. A kocsit elviszem.
– Értem, felügyelő.
A sofőr Karimhoz fordult, és tömören utasította:
– Üljön az ágyra.
Az, mint akit megbabonáztak, engedelmeskedett. Lo az ajtó felé indult.
–  Nyomo…  Felügyelő  űr!  –  kiáltotta  félénken  Karim  neje.  –  Allahra 

esküszöm, mi csak…
– Mindenre fényt derítünk – vetette oda távozóban Patrick.
Beszállt a kocsiba, és rádión a központot hívta.
– Itt az ötös. Vétel.
– A tizenötös beszél. Küldjenek valakit a Berrim Roadra, 14-es ház, 31-es 

lakás.
Patrick röviden elmondta a lényeget, majd így szólt:
–  Telefonáljon  a  bűnügyi  rendőrségre.  Gondolom,  ezzel  a  címmel 

mégiscsak  nekik  kell  foglalkozniuk.  És  lépjen  kapcsolatba  a  Blakang 
Matival. Még egyszer jól meg kell nézni azt a távolabbi sírgödröt.

– Mit kell figyelni?
– Egy harmadik hulla nyomait. Jelentse mindezt a főnöknek.
– Értettem.
Lo kikapcsolta a rádiót, és elfordította az indítókulcsot. Elhatározta, hogy 

beszél  a  temető  éjjeliőrével  –  az  esetleg  észrevehetett  valamit,  talán  tud 



mondani egyet-mást a bűnözök külsejéről.

Amikor a felügyelő megérkezett a muzulmán temetőhöz, a kocsit a kapun 
kívül hagyta, azután bement. Az ódon, ütött-kopott mecsetnél az imám körül 
néhány gyászruhás férfi állt.  Patrick megkérdezte, merre van az őr, majd a 
temető belseje felé indult.

Vagy ötven métert tehetett meg, amikor meglátott egy kunyhót. Nem is 
kunyhó volt  az  – csak két,  deszkalapokból  összetákolt  fal,  furnérlemezzel 
fedve. Egy alacsony priccsen lábát maga alá húzva ült, és egyik oldaláról a 
másikra  himbálódzott  egy kiszáradt  fához hasonló öregember.  Csak akkor 
hagyta abba a hintázást, amikor Lo elárulta, hogy a rendőrségtől jött.

–  Nem  vett  észre  semmi  gyanúsat  tizenkettedikéről  tizenharmadikára 
virradó éjszaka? – kérdezte a felügyelő.

Az öreg lassan összeráncolta a homlokát.
– Azon a héten, amikor azt a középkorú malájt temették. – Patrick úgy 

gondolta, hogy segít az öregnek, de azonnal tudta, hogy ostobaságot mondott: 
nagyon valószínű, hogy a maláj temetőben nem is ritkán temetnek középkorú 
malájokat. – Samson Karimnak hívták.

Lo úgy vélte,  hogy az öreget bizonyára  érdekli  azoknak a neve,  akiket 
temetnek. Ha csak puszta kíváncsiságból is. Nem tévedett.

– Igen, igen – bólogatott az boldogan. – Temettek egy ilyet, tuan6.
– És este, a temetés után senki sem jött a temetőbe?
Az öreg hosszú ideig hallgatott,  nyilván annak a napnak az eseményeit 

pergette le maga előtt.
– De jöttek, tuan. Ketten. Két kínai. Még csodálkoztam is: mi dolguk lehet 

a  kínaiaknak  egy  muzulmán  temetőben?  Valakinek  a  sírját  keresték. 
Ismerősét, úgy mondták. De igaz is, jó emberek voltak. Cigarettával kínáltak. 
Drága cigarettával…

Az öreg cuppogott széles, fakó ajkával, mintha a dohány ízét akarta volna 
feleleveníteni.

–  A  barátjukat  keresték.  A  barátjuk  halt  meg.  És  tán  ide  temették. 
Kérdezősködtek.

– Ugyan miről kérdezősködtek? – érdeklődött Lo.
A  két  csont,  ami  az  öreg  vállát  alkotta,  felemelkedett,  majd 
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visszaereszkedett az eredeti helyére.
– Különböző dolgokról. Kérdezték, kit temettek tegnap, kiket ma. Sokan 

szoktak-e a temetésen lenni. Mélyre temetik-e a muzulmánok a halottaikat. 
Nekünk, kínaiaknak – így mondták – ez érdekesség… Aztán elmentek…

– Többé vissza se jöttek?
Az öreg újra hintáztatni kezdte magát: jobbról balra, balról jobbra, mint 

egy inga.
– Nem tudom, tuan. Elaludtam.
– Mit nem mond! – nevetett Patrick. – Éjjeliőr, és elalszik…
–  Magam  sem  tudom,  tuan.  Nagyon  álmos  voltam.  Megöregedtem. 

Nagyon megöregedtem…
– Reggel meg, ugye, fájt a feje?
– Így volt… Honnan tudja, tuan? – csodálkozott az éjjeliőr.
– És milyenek voltak azok a kínaiak? – kérdezte a felügyelő, válasz nélkül 

hagyva az öreg kérdését.
– A kínaiak? Hát, mint a kínaiak… – tárta szét a karját az őr.
Ezt  a  kimerítő  választ  hallva  a  felügyelő  megfordult,  és  a  kijárat  felé 

indult. Az öreg szavaiból ítélve a Triász emberei úgy érkeztek a temetőbe, 
hogy  még  nem tudták,  kinek  a  holttestét  fogják  elrabolni…  Lehet,  hogy 
Kariméknak  valóban  nincs  közük  Razzak  holttestének  rejtélyes 
elhurcolásához? Lehet, hogy Razzak sem tehet róla…

„Rendben  van  –  gondolta  Lo,  miközben  beszállt  a  kocsijába.  Az 
iratcserével megbirkózik a bűnügyi rendőrség. De a hullacserével a szigeten 
már bonyolultabb lesz.”

A felügyelő lassan hajtott a hivatal felé, s közben megpróbálta kibogozni a 
bűnözök  tetteinek  logikáját.  De  nyomát  sem  találta.  Egy  halott  tanút 
eltüntetni  – ez nem olyan különös dolog, bár nem túl gyakori.  De hogy a 
helyére egy másik ember hulláját csempésszék – ilyen esettel Patrick most 
találkozott először. Sorra vette a különböző lehetőségeket, de nem talált elég 
ésszerű  magyarázatot  a  történtekre.  Csak  egy dolog  nem volt  kétséges:  a 
kockázatnak, amire a tettesek vállalkoztak, bizonyára komoly oka volt.
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Amikor  Lo  megérkezett  a  hivatalba,  megkérdezte  az  ügyeletest,  hogy 
nincs-e  újabb  hír  a  Blakang  Maiiról.  Nem  volt.  A  felügyelő  bement  az 
irodájába.

Hangulata  még  a  kocsiban  elromlott.  Az egyik  bűnöző gyakorlatilag  a 
kezében volt. Ko Jing. De ahelyett, hogy letartóztatná, jól megszorongatná, és 
kényszerítené, hogy elmondja, kinek a holttestéi lopták el a Blakang Matiról, 
és  miért  csempésztek  oda  helyette  egy  másikat,  itt  kell  ülnie,  és  azon 
töprengeni, hogy melyik végén fogjon hozzá e nehéz feladat megoldásához. 
Nagyon jól tudta,  hogy Ko Jingen kívül senki sem adhat választ  ezekre a 
kérdésekre.  De  Alang  nem  engedte,  hogy  az  őrmesterhez  hozzányúljon. 
Egyébként lehet, hogy Alangnak igaza van: bizonyítékok híján Ko Jing nem 
beszélne,  letartóztatása pedig csak figyelmeztetné a tetteseket.  Tehát a kör 
bezárult? Nem, valahogy meg kell próbálni Ko Jing nyelvét megoldani. De 
hogyan?

–  Az  ördögbe  is!  –  mérgelődött  Patrick,  felugrott  a  karosszékből, 
rágyújtott,  s  le-föl  kezdett  járkálni  a  dolgozószobában.  –  Az  ördögbe  is! 
Valóban nincs semmi lehetőség Ko Jinget elkapni? És ha azok egy évben 
csak  egyszer  veszik  őt  igénybe?  Akkor  mi  egy éven  át  figyeltessük?  Mi 
lenne, ha…?

Patrick maga is csodálkozott, de meg is örült a hirtelen támadt ötletnek. 
Miért is ne? Visszaült az íróasztalhoz, fogott egy tiszta lapot, és írni kezdett. 
Aztán  az  egészet  áthúzta,  majd  újrakezdte.  Mikor  befejezte,  átolvasta  a 
szöveget, javított rajta egyet s mást, majd leült az írógéphez, hogy legépelje.

De mi lesz, ha Alang nem ad engedélyt? Nem, bele kell egyeznie – ez a 
helyes út.  Kivette a gépből a papírt,  összehajtotta és zsebre tette.  Ebben a 
pillanatban megszólalt a telefon. Patrick megnyomta a gombot.

– Tessék.
– Felügyelő, a Blakang Matiról megérkezett az egyik orvosszakértő. Most 

ment be az irodájába.
– Köszönöm.
Lo lement a földszintre, a szakértői részleg laboratóriumába. Szinte futott 

a folyosón.
Eltalálta vajon, vagy nem? Ha lenne bármi olyan nyom, ami arra mutatna, 

hogy volt egy harmadik hulla… Vagy az orvosszakértő ki fogja ábrándítani? 
Nem; kell hogy legyen nyom. Egészen biztos, kell hogy legyen. A bűnözök a 
holttesteket  éjjel  cserélték  ki,  nem  dolgozhattak  olyan  tisztán.  És  ha  a 



harmadik  holttest  csak  az  ő  agyának  a  terméke?  Hiszen  a  holttestek 
kicserélése merő értelmetlenség. Ostoba dolog…

Az egyik iroda ajtaja félig nyitva volt.
–  Jó  napot,  szakértő  úr!  –  Lo  tréfás  hanggal  próbálta  leplezni 

türelmetlenségét, és szinte könyörgő tekintettel nézett a fehér köpenyes kis 
emberre.

– Tiszteletem, felügyelő úr – jött a válasz hasonló hangnemben.
– Nos?!
A szakértő elmosolyodott.
– Ej, ne húzza már az időt!
– Nem tévedett, kedves felügyelő. Találtam nyomokat…
Valahol  a  lelke  mélyén  Lo  csakis  ilyen  válaszban  reménykedett,  most 

mégis megkönnyebbülten sóhajtott fel.
– Köszönöm.
– Nincs mit. Két nagy vérfolt és néhány fekete hajszál. Kielégíti ez magát?
A felügyelőt kielégítette ez a válasz. De még mennyire. Hiszen a második 

hulla testén sebesülésnek nyomát sem találták, a feje pedig teljesen kopasz 
volt, akár egy kugligolyó.

A  szakértő  odament  egy  nagy,  üveges  szekrényhez,  kivett  belőle  egy 
folyadékkal  telt  lombikot,  majd  asztalhoz  ült,  és  maga  felé  fordította  a 
mikroszkópot.

– Milyen régi a vér?
– Maga túl sokat kíván tőlem – nevetett a szakértő. – Amint látja, éppen 

most érkeztem. Legalább a mikroszkópba hadd nézzek bele!
– Mikor kaphatom meg a választ?
– Két nap múlva, nem korábban.
– Mondja… miért nem találták meg a vérfoltokat azon a napon, amikor a 

hullát kiásták?
– Hát tudja! – a szakértő felfortyant. – Maga talán mindent észrevesz az 

első  percben?  A  nyomok  régiek,  a  foltok  gyakorlatilag  láthatatlanok.  A 
hullán – ezt maga is tudja – sebesülés nem volt, ki gondolta volna, hogy a 
gödörben vér is van? De ma, amikor azt mondta, hogy a gödörben lehetett 
még egy hulla, gondosan megvizsgáltam a gödör fenekét, de szabad szemmel 
így  sem láttam semmit.  El  kellett  végezni  a  benzidinpróbát!  Na,  jól  van, 
kedves  felügyelő,  ne  akadályozzon  a  munkámban,  mert  így  még  egy hét 
múlva sem adhatok magának választ!



Lo elhagyta az irodát.
– A főnök bent van? – kérdezte Alang titkárnője mellett elhaladva.
– Épp most érkezett.
Lo kinyitotta a barna műbőrrel párnázott ajtót.
– Ráér, Teon?
– Igen, persze. Jöjjön be, Patrick. De csak azzal a feltétellel, hogy nem fog 

dohányozni. Ma borzasztóan fáj a fejem.
–  Nem könnyű  feltétel,  de  kénytelen  vagyok  elfogadni.  A  beszélgetés 

fontos számomra.
– Úgy látom, érdekes hírei vannak.
– Magának nem jelentették?
– Nem. Csak most szabadultam a minisztériumból.
A felügyelő leült a karosszékbe és felsóhajtott.
–  Ennyire  reménytelen  a  helyzet?  –  kérdezte  Alang.  –  Nem  ismerek 

magára, Patrick.
– Maga mit szólna hozzá, ha szinte az orra elől elhalásznának egy hullát, 

és a helyébe csempésznének egy másikat?
– Hogyhogy? – kérdezte értetlenül Alang.
Lo részletesen beszámolt főnökének mai útjáról.
–  Nna  igen  –  húzta  a  szót  Alang.  –  Érdekes.  Nem emlékszem,  hogy 

hasonló eset előfordult volna a praxisomban.
–  Én  sem.  Általában  elmondhatjuk,  hogy  azon  az  éjszakán  a  bűnügyi 

rendőrség szép kis ajándékkal kedveskedett nekünk…
– Hagyja  a  bűnügyi  rendőrséget.  –  Alang szenvedő képpel  a homlokát 

ráncolta,  és  ujjait  végighúzta  a  halántékán.  –  Különbén  még  jobban 
megfájdul a lejem.

–  Cselekedetük  ellentmond  a  józan  észnek.  Minthogy a  holttest  helyes 
nyomra  vezetett  bennünket,  mi  sem  természetesebb,  mint  hogy  a  Triász 
igyekezett  eltüntetni  –  ezt  még  értem.  De  minek  ez  a  színjáték  a 
halottcserével?  Minek  ez  a  kockázat,  amit  vállaltak?  Kiásni  egy  hullát, 
végigvinni az egész városon csak azért, hogy bebizonyítsák nekünk, hogy a 
szigeten az éjszaka semmi sem változott?

– Ezt helyesen állapította meg – jegyezte meg Alang, – A Triász azt akarta 
nekünk bebizonyítani, hogy azon az éjszakán nem járt a szigeten. Ha előző 
nap  nem  állapították  volna  meg,  hogy  a  szigeten  két  holttest  van,  ők 
megelégedtek volna annyival, hogy az egyiket, amelyiket el akartak elölünk 



titkolni,  ellopják.  De  ez  a  halott  már  szerepelt  a  bűnügyi  rendőrség 
jegyzőkönyvében.

–  Lehetséges  –  egyezett  bele  Patrick.  –  De  minek  csinálták  ennyire 
bonyolultan:  temetőből  szerezni  egy  halottat?  Nem lett  volna  egyszerűbb 
valamilyen kései járókelőt fejbe kólintani, és a tetemét átszállítani a szigetre, 
ha már ennyire fontos volt nekik a dolog?

– Persze hogy egyszerűbb lett volna – bólintott Alang. —De a szakorvos 
pillanatokon  belül  megállapítja  a  gyilkosság  időpontját  –  hiszen  csak  pár 
óráról van szó. Így azonnal kiderül, hogy halottcsere volt.

– De hiszen ezt mi így is kiderítettük.
– Véletlenül. A bűnözők nem tudhatták, hogy Karimnak májzsugorodása 

volt.
–  Szóval  magának  is  az  a  véleménye,  hogy  Karimnak  semmi  köze  a 

Triászhoz?
– Hajlok efelé, azonban azt a lehetőséget, hogy Karim mégis tagja volt a 

Triásznak, gyorsan ki kell deríteni.
– Teon, lehet, hogy ez a második… pontosabban, a harmadik szintén ott 

volt a Tumaszik-on?
– Akkor ez az egész felesleges – sóhajtott Alang. – Na de nem fogunk itt 

találgatni.  Megvárjuk  a  szakértői  vizsgálat  eredményét.  Igaz,  régi 
vérfoltokból  nem  sok  mindent  állapíthatnak  meg,  mindazonáltal…  Ko 
Jinggel kapcsolatban nincs semmi újság?

– Nincs. – Lo cigarettát vett elő a zsebéből, de eszébe jutott az ígérete, és 
visszatette. – Apropó, Ko Jing. Van egy ötletem…

– Mondja el.
– Csak ne gúnyolódjék.
– Megpróbálom.
– Kényszeríteni fogom, hogy nekünk dolgozzék.
– Ó, hát ennél mi sem egyszerűbb!  – Alang mégsem tudta megtagadni 

önmagát.  – Ko Jing örömmel fogadja majd ajánlatát.  Sőt,  majdnem biztos 
vagyok benne, hogy tervei egybeesnek a mieinkkel.

Nem törődve a főnök élcelődésével,  Lo elővette a zsebéből azt a lapot, 
amelyet az imént gépelt tele az irodájában, és Alang elé tette. Az elolvasta és 
elkomolyodott.

– Nem rossz. Mit tehetek? Beleegyezem. Rajta. Próbáljuk meg.



Másnap reggel Lo telefonált arra a rendőrőrsre, ahol Ko Jing dolgozott, és 
érdeklődött, mikor lehetne vele találkoznia. A vonal másik végén azt felelték, 
hogy az őrmester jelenleg bent van ugyan, de egy óra múlva már járőrben 
lesz.  Patrick gyorsan összeszedte  az asztalán lévő papírokat,  majd elindult 
lefelé, hogy kocsit szerezzen.

Tizenöt perc múlva a felügyelő már az őrsparancsnok irodájában volt.
– A CIU-tól jöttem – mondta köszönés után, és odanyújtotta igazolványát.
–  Állok  szolgálatára,  felügyelő  –  mondta  a  parancsnok,  miután 

belepillantott az igazolványba, majd visszaadta.
– Ko Jing őrmesterrel szeretnék beszélni.
– A Blakang Matival kapcsolatban?
– Igen.
– Azonnal hívom.
– Négyszemközt szeretnék vele beszélni.
–  Értem,  felügyelő.  Dolgozószobám  a  rendelkezésükre  áll.  Én  most 

elmegyek, és legalább két óra hosszat nem jövök vissza.
– Köszönöm, hadnagy.
A rendőrőrs parancsnoka kiment, és az ajtóban hamarosan megjelent egy 

negyven év körüli férfi. Egyenruhában volt: fekete nadrágban és kék ingben, 
vállrojttal a bal oldalán. Lo úgy találta, hogy az amerikai mintára készült új 
egyenruha,  amelyet  nemrég  vezetett  be  a  szingapúri  rendőrség,  sokkal 
tetszetősebb,  mint  az  angol  gyarmatosítás  alatt  viselt  homokszínű 
rövidnadrág és ing.

A férfi gyér bajusza idegesen rángatódzott, dühösen nézett a felügyelőre, 
majd kibökte:

– Ko Jing őrmester vagyok…
– Foglalj helyet – Lo szívélyesen egy székre mutatott, és közben mereven 

nézte a belépő férfit. – Néhány részletet szeretnék tisztázni a Blakang Matival 
kapcsolatban.

Ko Jing magán érezte Patrick átható tekintetét,  s ajkán alig észrevehető 
mosoly jelent meg.

,,Csak rajta, felügyelő, tisztázd a részleteidet – olvasta Patrick az őrmester 
szemében −, meglátjuk, sokra mész-e.”

,,Hát igen, meglátjuk” – gondolta Lo is.
– Mindent megírtam a jelentésemben – szólalt meg Ko Jing a tekintetek e 

rövid párbaja után. – És azt továbbították a bűnügyi rendőrségre.



– A jelentésed már nálunk van, a CIU-nál. Olvastam. Nincs benne minden.
– Hogyhogy nincs? – Az őrmester elégedetlenül lebiggyesztette alsó ajkát. 

– Még három rendőr volt velem. Ha nekem nem hisz, kérdezze meg őket.
– Megkérdeztem.
Lo egy kicsit elhallgatott; hadd izguljon az őrmester, hogy miért fordult 

először a rendőrökhöz, nem pedig hozzá, a rangidőshöz. Ko Jing elfordult, 
közömbösen  nézett  kifelé  az  ablakon,  de  arcáról  Patrick  leolvasta,  hogy 
nagyon szeretné tudni, mit mondtak a rendőrök. Ám a felügyelő nem sietett. 
Gondterhelt arccal cigarettát vett elő, ráérős mozdulatokkal rágyújtott, és oly 
elégedetten  szívta  le  a  füstöt,  mintha  éppen ez lett  volna most  számára  a 
legfontosabb, nem pedig a Ko Jinggel való beszélgetés. Az végül is nem bírta 
tovább, elfordította tekintetét az ablaktól.

– Na és?
A  kérdésbe  legfeljebb  nemtörődömséget  akart  belevinni,  de  rosszul 

sikerült. Hangjában gyanakvás érződött.
– A „riporter”, aki a szigetre érkezett, cigarettával kínált titeket – dobta be 

a csalit a felügyelő.
–  Á-á!  –  Az  őrmester  megkönnyebbülten,  szemtelenül  és  fölényesen 

felnevetett.  –  El  is  felejtettem.  Őszintén  szólva,  nem tulajdonítottam neki 
különösebb jelentőséget.  Megkínált,  hát  megkínált  – ez igazán  nem olyan 
fontos.

– Számunkra minden nagyon fontos – jegyezte meg Lo szándékosan feddő 
hangon.

– Bűnös vagyok, felügyelő úr. Hibát követtem el.  – Ko Jing hangjában 
olyan őszinte bűnbánat csengett, hogy Lo alig tudott elfojtani egy mosolyt.

–  Éppen  az  ilyen  apróságok  szokták  a  nyomozást  egész  más  irányba 
terelni – mondta, mintha csak önmagával társalogna.

Az őrmester együttérzően bólogatott.
– Igen, igen… Bocsásson meg, felügyelő úr. Többé ilyesmi nem fordul 

elő.
–  Még  jó,  hogy  mi  összegyűjtöttük  a  csikkeket  –  folytatta  a  hangos 

gondolkodást  Patrick,  majd  hirtelen  rákérdezett:  –  Mindegyikőtöket 
megkínálta?

Az  őrmester  egy  pillanatra  megdermedt,  nyilván  megértette,  hogy  a 
beszélgetés veszélyes fordulatot vett, majd határozottan felelt:

– Mindegyikünket!



– A cigarettákban erős altató volt. Mit gondolsz… miért?
– Nnem tudom. – Ko Jing egy pillanatra tétovázott, de hirtelen feltalálta 

magát és hozzátette: – Bűnös vagyok, felügyelő úr! Féltem, hogy mit kapok 
azért,  amiért  elaludtam. Ezért  is nem említettem a jelentésben a cigarettát. 
Mert hiszen nem a saját akaratomból aludtam el. Hiába próbáltam legyűrni az 
álmosságot…

Ko Jing szépen besétált Lo csapdájába, amit nem vett észre, és már azt 
hitte,  biztonságban  érezheti  magát.  Széttárta  a  karját,  jelezve,  hogy  kész 
vállalni a hanyagságért járó megérdemelt büntetést.

– Miért nem említetted a jelentésedben a cigarettát? Talán tudtad, hogy 
altató van benne?

Ko  Jing  megértette,  hogy  hibát  követett  el,  s  ezért  igyekezett  kivágni 
magát.

– Csak később jöttem rá – mondta mentegetőzve −, hisz elaludtam. Nem 
emlékszem, hogy az életben valaha is elaludtam volna szolgálatban. Tudtam, 
hogy nem úszom meg szárazon. Mert úgy néz ki a dolog, hogy szándékosan 
altattak el bennünket… azért, hogy a bizonyítékot eltüntessék…

Az őrmester szomorúan ingatta a fejét.
–  Bizonyára  meg  is  tették,  amíg  mi  aludtunk.  Jaj,  jaj!  Végem  van. 

Elbocsátanak…
– Így van – erősítette meg Patrick −, el is tüntették. De mennyire hogy 

eltüntették!
Ko Jing olyan lehangoltan csettintett a nyelvével, hogy Lo egy másodperc 

töredékéig megingott: lehet, hogy ez valóban elaludt?
– Akkor miért követeltél fejenként egy tízest a többiektől? Ha te is aludtál 

– kezdte ujja köré csavarni Ko Jinget a felügyelő.
Az őrmester pupillája összeszűkült, de rögtön bűnbánó mosolyt sikerített 

az arcára.
–  Hát  mégis  panaszkodtak!  –  Hangjában  megbánás  csengett:  –  Igaz, 

felügyelő úr, ami megtörtént, az megtörtént. Kihasználtam, hogy utolsónak 
aludtam el. Kevés a fizetés… így onnan szerez még az ember, ahonnan lehet. 
De  visszaadom,  felügyelő  úr.  Ahogy  mondom,  visszaadom!  Egye  fene  a 
pénzt! Még ma odaadom. Csak a parancsnokságon ne mondja el. Különben 
elbocsátanak… Négy gyermekem van…

Ko Jing elhallgatott, és várakozón nézett Pat-rickra.
– Ne játszd tovább a hülyét! – mondta Lo színtelen hangon. Felsóhajtott és 



kezét az álla alá tette.
– Jól tudod, hogy nem a kicsinyes kapzsiságod érdekel.
–  De  nem  a  saját  akaratomból  aludtam  el!  –  siránkozott  tovább  az 

őrmester.  – Honnan tudtam volna, hogy altató van a cigarettában?… Á! – 
reménytelenül  legyintett.  –  Mit  magyarázzam  most  már?  Úgyis 
elbocsátanak…

– Nem,  azt  hiszem,  hogy elbocsátással  már  nem úszod meg  – mondta 
elgondolkodva Lo. – De én segíthetek…

– Hogyan?
– Hol találhatom meg azt a riportert, aki a szigetre ment?
– Honnan tudhatnám, felügyelő úr? Életemben először láttam. Bizonyára 

elsőként akart tudósítani a hullákról. Ezek az újságírók szeretik a szenzációt. 
Ezért is lopakodott éjjel a szigetre. De én nem engedtem be, ahogy a parancs 
szólt. Honnan tudhattam volna, hogy a cigarettában…

– Na és azokat az embereket, akik utána érkeztek a szigetre, szintén nem 
ismered? – vágott az őrmester szavába Lo.

– Hova gondol, felügyelő úr? – próbálta csodálkozóra kerekíteni résnyire 
szűkült szemét Ko Jing.

– Miféle emberek?
– Ne add az ártatlant, Ko Jing. Hiszen már leszögeztük: amíg ti aludtatok, 

a szigeten járt valaki.
–  De én senkit  sem láttam!  Én aludtam!  – kiáltotta  az  őrmester  szinte 

őszintének ható keserűséggel.
Patrick  felállt  az  asztaltól,  újra  rágyújtott,  és  néhányszor  végigment  a 

szobán,  hátában érezve Ko Jing rászegeződő tekintetét.  Majd odalépett  az 
őrmesterhez, és mereven a szemébe nézve, lassan, tagoltan így szólt:

–  Jól  játszol,  Ko  Jing.  Ha,  mondjuk,  azzal  a  váddal  akartalak  volna 
börtönbe csukatni,  hogy a titkos társaság tagja vagy,  és hogy… egyébként 
ennyi  is  elég…  akkor  semmi  sem  sikerült  volna.  Kevés  a  bizonyíték. 
Pontosabban:  egyáltalán  nincs  is.  Azt  mondtad,  hogy  aludtál  azon  az 
éjszakán, és én nem tudom az ellenkezőjét bizonyítani.

– Nem értem, miről beszél, felügyelő úr – kezdte csodálkozva Ko Jing, 
mert nyilván jól jött neki, amit Patrick a bizonyítékok hiányáról mondott. – 
Én…

– De nem foglak büntetőjogilag  felelősségre  vonni –  folytatta  Lo,  füle 
mellett elengedve az őrmester szavait.



Elővett a zsebéből egy papírlapot, és rendkívül óvatosan szétnyitotta.
–  Még  ma  elküldöm  minden  újsághoz  ezt  a  kis  fecnit.  Te  is  tudod, 

mennyire  imádják  a  szenzációt.  Már  holnap  közük  a  cikket  a  következő 
címmel: ,,Ko Jing őrmester fellebbenti a titok fátylát a Halál Kertjéről.” Jó 
fejcím, igaz? Én találtam ki.

Lo  Ko  Jingre  pillantott.  Az  őrmester  arca  rángatózott.  Egész  teste 
megfeszült, félig nyitott szájjal, kissé előrehajolva ült. Mintha arra készülne, 
hogy nekiugorjék Patricknak, csak éppen a megfelelő pillanatra vár.

– Ne idegeskedj, Ko Jing – nevetett Lo −, híres ember leszel! Igaz, nem 
sokáig.  Mégpedig  azért,  mert  lesznek,  akiknek  ez  a  cím  teljesen  érthető 
okokból nem fog tetszeni. Természetesen már nagyon szeretnéd tudni, hogy 
mi lesz ebben a kis újságcikkben. Még mindig azt hiszed, hogy blöffölök. 
Nem, Ko Jing, én nem blöffölök. Ebben a kis cikkecskében az lesz megírva, 
hogy ez a bizonyos Ko Jing elhatározta: szakít a bűnszövetkezettel, amelynek 
tagja, önként megjelent a CIU-nál, és elmondta, hogy január tizenkettedikéről 
tizenharmadikára  virradó  éjszaka  a  bűnözők,  miután  Dunhill  cigarettával 
elaltatták a rendőröket…

Lo abbahagyta az olvasást, és felnézett.
– Csak nehogy arra gondolj, hogy valami hülyeséget csinálsz, Ko Jing. 

Úgysincs hova futnod. Az utcán ott állnak az embereim.
Folytatta az olvasást:
– … elaltatták a rendőröket, kicserélték a szigeten található egyik hullát 

egy másikkal,  amelyet  a  Vengcsin Road-i  muzulmán temetőből  hoztak el. 
Egyébként  lehet,  hogy neked erről  nem volt  tudomásod,  ez  azonban nem 
jelent  semmit.  Továbbá  az  lesz  még  megírva,  hogy…  Egyébként  ez  már 
részletkérdés. Elég az is, amit elmondtam. Népszerű ember leszel, Ko Jing. 
Csapatostul jönnek a riporterek. Csak az a kár, hogy sajtókonferenciát már 
nem adhatsz. Hisz addigra már bizonyára nem leszel életben. Még annyi időd 
sem lesz, hogy mindent megmagyarázz a barátaidnak. Megígérhetem, hogy 
mi nem fogunk beavatkozni. Hisz ez a ti belső ügyetek, nem igaz? Legalábbis 
ti azt hiszitek. Mi is részt veszünk ebben a színjátékban. Úgy teszünk majd, 
mintha védelmeznénk az életed a társaid bosszújától. Ez azonban csak látszat 
lesz, semmi több.

Mialatt  Lo felvázolta ezeket a rózsás kilátásokat,  az őrmester  némán,  a 
szemét  rámeresztve  ült,  és  a felügyelő  látta,  mennyire  szeretné megnyalni 
kiszáradt ajkát.



– Ne nézz rám ilyen  dühösen,  Ko Jing – kérte Patrick lágy,  behízelgő 
hangon −, mert még megijedek, és elmegyek innen anélkül, hogy bármiben is 
megállapodtunk volna.

Az őrmester hallgatott.
– Na, ne tarts fel tovább – mondta rábeszélően Lo. – Különben nem jutok 

el  minden  szerkesztőségbe.  Dönts  hát,  Ko  Jing:  vagy  nekünk  dolgozol, 
vagy…  Nagyon  jól  tudod,  hogy bánnak el  a  társaid  azokkal,  akik  többet 
fecsegtek a kelleténél. Nem hiszem, hogy a te számodra kecsegtető lenne ez a 
kilátás. Nos?…

Lo sokatmondóan lengette a papírt az őrmester orra előtt.
– Mit kell tennem? – kérdezte az mogorván.
–  Derék  ember  vagy!  –  dicsérte  meg  a  felügyelő.  –  Értelmes  lény. 

Kezdetnek mesélj  nekem valami érdekeset.  Borzasztóan szeretem a mások 
titkait.  Nos,  például  áruld  el,  mi  a  neve  annak  a  szervezetnek,  amelyhez 
tartozol.

Ko  Jing  körülnézett,  mintha  meg  akart  volna  győződni,  hogy  valóban 
egyedül vannak-e, csak azután mondta, félig suttogva:

– Újhold Szövetség.
Patrick felsóhajtott.
– Mégiscsak el kell mennem a szerkesztőségekbe.
– Miért… kell?
– A Blakang Mati az Újhold számára túl nagy falat – mondta nyugodtan 

Patrick. – Az más ügyekkel foglalkozik. Én sem most léptem le a falvédőről. 
Ha egyszer megegyeztünk, minek hazudni, Ko Jing?

– Rágyújthatok? – kérdezte az őrmester.
–  Ha ettől  könnyebben  tudsz  felelni  a  kérdéseimre,  lekötelezne,  ha  az 

enyémből.  –  Lo  odanyújtotta  a  cigarettásdobozt.  Ko Jing  megpróbált  egy 
szálat kivenni, de az ujjai nem engedelmeskedtek.

– Hát ennyire kivagy? – mosolygott barátságosan a felügyelő. – Hisz így 
még szolgálatba sem mehetsz.

Maga  vett  ki  egy  cigarettát,  és  átnyújtotta  az  őrmesternek.  Ko  Jing 
rágyújtott,  néhányszor  mohón szippantott.  Aztán ismét körülnézett.  Patrick 
türelmesen várt. Az őrmester már nyitotta volna a száját, de egyetlen hang 
sem jött ki rajta. Keskeny, szürke homlokát elöntötte a verejték, olyan lett, 
mint egy nyirkos barlang fala.

– Na, jól  van – mondta  együttérzően Lo −,  segítek,  mert  tudom,  hogy 



nehéz rászánnod magad egy ilyen nehéz lépésre. És hogy többé ne kételkedj 
abban,  hogy  tudok  egyet-mást,  vedd  csak  le  az  inged,  és  mutasd  meg  a 
sebhelyet a bal melleden.

Ko Jing úgy kapott  az  ingéhez,  mint  egy asszony a  ruhájához,  amikor 
erőszakkal le akarják vetkőztetni, és görcsösen megrázta a fejét.

– Triász? – kérdezte gyorsan Patrick.
Ko Jing összerezzent,  és  térdén nyugvó keze úgy ökölbe szorult,  hogy 

belefehéredett, és a padlóra szegezte a szemét.
– Nem hallasz? – érdeklődött Lo. – Ismételjem meg hangosabban?
Az őrmester könyörgő tekintettel nézett rá.
– Nem kell…
– Igen vagy nem?
Ko Jing némán intett.  Sőt, nem is bólintott,  csak a feje esett a mellére. 

Átlépte a Rubicont, és már nem volt visszaút.
– Felügyelő úr… Nem árul el nekik?…
Ko Jing egészen letört.
– Minden tőled függ. Régóta dolgozol nekik? Egyébként erről lesz még 

időnk beszélgetni.  Mondd csak el  inkább, hogy telt  a szolgálat  a Blakang 
Matin! Térj magadhoz, és mondj el mindent részletesen.

–  Egész  nap  szolgálatban  voltam –  kezdte  Ko  Jing  lassan.  –  És  este, 
amikor végeztem, az utcán odajött hozzám Feng…

– Az a riporter vagy kicsoda?
– Igen. Azt mondta, menjek vissza az őrsre, és kérjem, hogy osszanak be 

éjszakai szolgálatra. Amikor a szigetre érkeztünk…
–  Ne  siess  –  szakította  félbe  Patrick  az  őrmestert.  –  Hány  órakor 

találkoztatok?
– Kilenckor ért véget a szolgálat, és rögtön hazafelé indultam.
–  Tegyük  fel.  A  parancsnokod  nem  csodálkozott,  hogy  egész  napi 

szolgálat után maradni akarsz éjszakára? Meg aztán elküldhettek volna más 
helyre is, nem feltétlenül a Blakang Matira.

– Azt  mondtam a hadnagynak,  hogy másnap kimenőt  szeretnék.  Sokan 
csinálják így. És más helyre nem kerülhettem. Éjszakára már előre betöltik a 
posztokat,  így  engem  csak  készültségi  csoporthoz  oszthattak  be. 
Megegyeztem ennek a  csoportnak  a  parancsnokával,  és  ő  belement,  hogy 
másnap  helyettem  lesz  szolgálatban.  Megegyezhettem  volna  bármelyik 
csoport parancsnokával, de Feng azt parancsolta, hogy a Blakang Matira kell 



jutnom. Az őrsön már tudták,  hogy a nappali ügyeletes csoport a Blakang 
Matin van. Nekünk kellett váltanunk őket.

„Pontosan dolgoznak – gondolta a felügyelő, miközben valamit bejegyzett 
a noteszába. – Ellenőrizni kellene az egész láncot, amelyen az információ a 
szigetről eljutott idáig.”

– Tovább!
– Tizenkét óra tájban a szigetre érkezett Feng. Mi a temetőnél ültünk, és 

én a partra indultam, hogy megnézzem, miféle csónak kötött ki.
– Feng talán nem mondta meg, hogy a szigetre megy?
– Nem. Semmit nem mondott a rendőrőrs előtt. Csak annyit mondott, hogy 

feltétlenül  jussak  ki  a  szigetre,  és  kész.  De  amikor  kimentem  a  partra, 
megláttam  Fenget.  ö  megsúgta  nekem,  hogy  újságíró,  és  le  akarja 
fényképezni a hullákat, de ne engedjem a temetőbe, hívjam segítségül a többi 
rendőrt. És még azt is mondta, hogy ne szívjam el a cigarettát, amellyel majd 
mindenkit  megkínál  –  altató  van  benne.  Megparancsolta,  hogy  amikor  a 
rendőrök elalszanak, világítsak zseblámpával a tenger-szoros irányába. Majd 
fennhangon  azt  mondta,  hogy  ő  újságíró,  és  szeretne  fényképezni  és  így 
tovább . . Általánosságban minden úgy lett, ahogy mondta. A beosztottaim 
elaludtak, én meg világítottam, mire a szigeten kikötött egy szampán. Feng és 
még hárman…

– Láttad már azelőtt is azt a másik hármat?
– Csak egyiküket…
– Hogy hívják?
– Vörös Bot.
,,A harci egység vezére” – emlékezett rá Patrick.
– Aztán mi történt?
– A szampánban egy zsákvászonba tekert test feküdt. Kihúztuk onnan… 

és a temetőhöz vittük.
– Milyen volt az a hulla, amit kiástak?
– Én nem láttam.
– Mit fecsegsz itt összevissza! – kiáltotta Patrick. – Hisz ott álltál mellette!
– De nem láttam – ismételte makacsul Ko Jing. – Senki sem látta. Amikor 

a  hullán  már  alig  volt  föld,  Vörös  Bot  megparancsolta,  hogy  mindenki 
menjen el onnan. Aztán ő maga takarta be a zsákvászonba…

– Férfiholttest volt?
– Igen.



Lo újra rágyújtott.
–  Rendben van.  Egyelőre  úgy vesszük,  hogy nem hazudtál.  Most  arról 

beszélj, milyen kapcsolatban vagy Vörös Bottal.
– Ő a főnököm.
– Erre már én is rájöttem. Gyakran találkoztok?
– Az utóbbi fél évben csak a Blakang Matin.
– Tudod, hol lehet őt megtalálni?
– Nem. Fengen keresztül kapom az utasításait.
– Kit ismersz még ,,fentről”?
– Más senkit.
– Részt veszel a rituálékon?
– Igen. De ott mindenki álarcban van.
– Milyen időközönként tartanak rituálékat?
Ko Jing megvonta a vállát.
– Nem tudom. Évente egyszer veszek részt ezeken.
– Hány ember van jelen?
– Száz körül.
– Hol tartják?
–  Nem  tudom  –  felelte  az  őrmester,  de  amikor  Patrickra  nézett,  és 

szemöldöke  mozgásából  észrevette  felháborodását,  gyorsan  hozzátette:  – 
Igazán  nem  tudom,  felügyelő  úr.  Bennünket  oda-vissza  zárt  kocsiban 
szállítanak, és mindenkin álarc van. Valami sötét udvarba kerülünk, és onnan 
megyünk le az alagsorba.

– Hány saját embered van?
– Tíz fő.
Patrick tiszta papírlapot tett az asztalra.
– Információ kell mindegyikről: név, álnév, hol lehet megtalálni…
Ko Jing golyóstollat vett elő a zsebéből. Amíg írt, Patrick újra átgondolta 

az előbbi beszélgetést. Az őrmester nagyon beijedt, és nyilván nem hazudott. 
Tehát végre sikerült elkapni a megfoghatatlan Triászhoz vezető fonal végét. 
Ko Jing persze nem nagy szám, de azért már az is valami, ha saját emberük 
van  a  titkos  társaságban.  Amennyire  Lo  tudta,  elődeiknek  ilyesmi  nem 
sikerült. Alang elégedett lesz.

A  maga  számára  is  váratlanul  Patrick  arra  gondolt,  hogy  még  túl 
egyszerűen is ment az egész. Nem túl hamar kezdett el Ko Jing beszélni? Lo 
természeténél fogva igazi szerencsejátékos volt. Mint szenvedélyes bridzsező 



csakúgy,  mint  minden  igaz  híve  ennek  a  komoly  gondolkodást  igénylő 
játéknak, nem ismerte el a harc nélküli győzelmet. A kártyaasztalnál maga a 
játék szerzett neki semmihez sem hasonlítható gyönyörűséget, nem pedig az 
eredmény,  bár  minden  vereség  erősen  letörte.  A  felügyelőben  a  játékos 
érzelmei  éltek  tovább  szolgálatának  idején  is.  Ezért  érzett  most  Lo  némi 
elégedetlenséget.  Ráakadt  a  Triász  egyik  vezérére  –  csaknem  minden 
erőfeszítés nélkül. Anélkül, hogy lejátszották volna a régóta várt, lebilincselő 
partit a leghatalmasabb titkos társasággal, s amelyben Patrick szeretett volna 
élvezettel végiggondolni minden egyes lépést, a legvégén belelátni az ellenfél 
kártyáiba,  és egy rejtélyes,  elsöprő dobás után hirtelen előrukkolni a nagy 
aduval.  A  játék,  amelyre  Lo  állandóan  készült,  hirtelen  kezdte  varázsát 
veszíteni. Vörös Botot persze nem holnap tartóztatja le, azonban ez már csak 
idő kérdése. Ko Jinggel mindenesetre okosan kell bánni.

,,Stop – igazította ki magát a felügyelő −, a rejtélyes dobást egyelőre az 
ellenfél  tette  meg  –  kicserélte  a  holttesteket.  Rajta,  szerezz  magadnak 
elégtételt  – fedd föl a kártyáit.  Úgy tűnik,  tegnap este még nem voltál  túl 
optimista hangulatban. Ma meg épp hogy megnyertél egy gyalogost,  máris 
azt hiszed, hogy a Triász a kezedben van. Legalább juss el Vörös Botig. Az 
pedig  nem lesz  ilyen  beszédes,  mint  ez  az  őrmester.  Egyébként  is,  olyan 
konspiráció  mellett,  mint  amilyen  a  Triászban van,  nemigen lehet  könnyű 
győzelemre számítani. Alaposan meg kell dolgozni érte. Nyilván az elődeid 
sem voltak éppen hülyék, mégsem tudtak semmire se menni.”

A rendőr befejezte az írást.  Patrick elvette  tőle a papírt,  átfutotta,  majd 
visszaadta.

– Kifelejtetted saját magad. És írd csak be mindenesetre Fenget és Vörös 
Botot  is.  Különben még  elfeledkeznék  róluk.  Különös  ismertetőjeleiket  is 
sorold fel.

–  Ami  a  külsejüket  illeti,  nincs  rajtuk  semmi  különös  –  jegyezte  meg 
bátortalanul az őrmester.

– Gondolkozz! Hiszen rendőr vagy!
Ko Jing ismét írni kezdett.
– Ezek itt milyen számok? – kérdezte Lo, amikor az utolsó három sorban 

számjegyeket vett észre.
– Az álnevek megfelelői – magyarázta Ko Jing.
– Minden egyszerű tagnak van saját száma is.
– Neked mi az álneved?



– Szerzetes. Minden egyszerű tagot így hívnak.
– Egyszerű tagot? De hisz neked embereid vadnak!
– Ők nem tartoznak a szervezetbe. Még azt sem tudják, hogy létezik. Csak 

nekem dolgoznak. És… tőlem kapják a pénzt. Ők tartalékosok.
,,Mint egy rákdaganat! – Patrickot hirtelen elfogta a düh. – Egy helyen 

kivágják, megjelenik máshol.”
–  Fenggel  kétoldalú  kapcsolatod  van?  –  tudakolta  az  őrmestertől,  aki 

némán várta az újabb kérdéseket.
– Igen. De ezt csak a legvégső esetben használhatom ki.
– Hogyan szervezheted meg vele a találkozást?
– A Havlock Roadon a Miramar Hotel mellett van egy „Megállni tilos” 

tábla. A másik oldalán „Várakozni tilos”. Elég elfordítanom a korongot, és 
maximum  egy  óra  múlva  Feng,  vagy  valaki  az  emberei  közül,  megkeres 
engem.

– Hát akkor – Lo az órájára nézett. – Ideje szolgálatba lépned. Eligazítást 
majd később kapsz. Egyelőre itt van két telefonszám.

Néhány számot írt egy papírdarabra, és átnyújtotta Ko Jingnek.
– Ha Feng jelentkezik, felhívsz. És jegyezd meg: ettől a perctől kezdve 

minden lépésed figyeljük…



A CSELSZÖVÉNY

1

Az ősz hajú, ápolt arcú, szigorú tekintetű, szikár kínai férfi felállt az öblös 
fekete  plüssfotelből,  és  szótlanul  járkálni  kezdett  a  bolyhos,  sötétzöld 
szőnyegen. Két vendége szolgamód leste minden mozdulatát.

A szantálfa bútor – két fotel, támláján liliomok, ugyanolyan heverő, asztal 
folyóiratokkal, kis szekrény és egy állólámpa −, a szoba egész berendezése 
gazdája kifinomult, eredeti ízléséről tanúskodott.

A hajlított lábú, hosszúkás, faragott asztalt gyöngyház intarzia díszítette. 
Azonos minta és mesteri faragás ékesítette a szőnyeg színével harmonizáló 
zöld ernyős lámpa állványát és az üvegezett szekrényt. A falon két kép egy 
aranyozott,  drágakövekkel kirakott iráni kard és egy afrikai maszk függött. 
Az egyik kép egy tusrajz volt,  a császári  palotában fogadásra várakozókat 
ábrázolta.  A  másik  képen,  egy  lakkfestményen,  két,  egymásba  fonódott 
sárkány volt látható.

A  nappali  fény  alig  hatolt  át  az  ablakot  takaró  függöny  sűrű,  zöld 
szövetén,  ezért a szoba – amely egy pompás kertes ház része volt – kissé 
kriptára hasonlított.

A házigazda, aki most lila köntösében fel-alá járkált, jelentős üzletember, 
tiszteletre  méltó  családfő  és  társadalmilag  elismert  ember  volt  egy 
személyben.

De ha valaki azt mondta volna ismerőseinek, hogy ez a hatvanéves férfi a 
leghatalmasabb  szingapúri  titkos  társaság,  a  Triász  főnöke –  aligha  hitték 
volna el.

Mint a titkos társaság többi vezérének,  ennek a lila köntösű férfinak is 
megvolt a maga titulusa. Ő volt Sárga Sárkány.

Egyik  vendége  hivatalosan  a  harmadik,  ténylegesen  a  második 
legjelentősebb posztot töltötte be a szervezetben. Az ő neve kissé nehézkesen 
és  fellengzősen  hangzott:  Fehér  Papírlegyező.  A  Triász  szervezeti 
szabályzatában  Törvények  címszó  alatt  az  állt,  hogy  Fehér  Papírlegyező 
hivatott „őrizni a nagy testvéri egység szellemét, és gondoskodni arról, hogy 
azt a szilárd talajt, amin az Ég, a Föld és az Ember szent szövetsége nyugszik, 
ne ássák alá a tiszteletlenség és engedetlenség férgei”.



Egyszerűbben  szólva  Fehér  Papírlegyező  volt  a  Triász  ideológusa. 
Feladata  arra korlátozódott  – ahogy időnként Sárga Sárkány hangoztatta  a 
vezetők szűk körében −, hogy megtanítsa a titkos társaság egyszerű tagjait, a 
szerzeteseket többet hallgatni és kevesebbet gondolkodni.

,,Ha az ember gondolkodni kezd – szerette mondogatni Sárga Sárkány −, 
ez  rossz  szokásává  válhat,  amivel  aztán  nehéz  felhagyni.  Ám  hallgatni 
könnyebb. Különösen, ha valaki belátja, hogy hallgatni nem annyira arany, 
mint inkább maga az élet.”

Az  intelligens  és  művelt  Fehér  Papírlegyező  jól  tudta  a  dolgát.  Nem 
sajnálta az időt és a fáradságot, hogy a Triász újonnan beszervezett tagjaiba 
beleplántálja a Nagy Testvéri Szövetség legalapvetőbb tanait. Az újoncokat 
néhány  hétre  általában  egy  lakatlan  szigetre  vitték,  ahol  aztán  Fehér 
Papírlegyező  szabadjára  engedhette  ékesszólását.  Tanításában  központi 
helyet foglalt el ,,az ember erkölcsi öntökéletesítésének” kérdése, aminek a 
lényege így foglalható össze: a felsőbb−, és alsóbbrendűek közötti megfelelő 
viszony elsajátítása, az ősök kultuszának és az Ég akaratának tisztelete – ez 
utóbbinak  a  Nagy  Testvéri  Szövetség  vezére  a  tolmácsolója.  Fehér 
Papírlegyező számos segítőtársa is állandóan hasonló szellemű beszélgetést 
folytatott más vezérek embereivel, és egyúttal informátorokat szereztek saját 
főnökük számára. Ennek következtében Fehér Papírlegyező kiválóan ismerte 
a más klánokban uralkodó hangulatot,  a titkos társaság többi vezére pedig 
talán nem kevésbé félt tőle, mint magától Sárga Sárkánytól.

Azokkal, akik nem sajátították el a törvények egyszerű tételeit, a szobában 
ülő másik férfi foglalkozott. Ő volt Vörös Bot. Az a félszáz gyilkos, akit a 
hatalmában  tartott,  parancsára  gyorsan  és  kíméletlenül  leszámolt 
mindazokkal, akik a legkisebb engedetlenséget is tanúsították, aki nem tudta 
tartani a száját, vagy feljebbvalója helyére tört.

Egyébként  maga  Vörös  Bot  már  régóta  pályázott  Fehér  Papírlegyező 
rangjára. Ez nagyobb hatalmat és ennek megfelelően több hasznot jelentett. 
Fehér  Papírlegyezőnek  nagyobb  és  gazdagabb  „vadászterületei”  voltak. 
Vörös  Bot  gyűlölte  „idősebb  fivérét”,  és  csak  az  alkalmat  várta,  hogy 
eltávolítsa az útból.

Ezenkívül  Vörös  Bot  irányította  a  Triász  úgynevezett  tengeri 
különítményét.  Ez  egy  tucat  nem  nagy,  de  jól  felfegyverzett  motoros 
szampánból  és  harminc-negyven  volt  tengerészből,  Csang  Kai-sek-ista 
katonákból  és  bűnözőkből  állt.  A  tengeri  különítmény  foglalkozott  a 



kereskedelmi  hajók  kirablásával  a  Malaka-szorosban,  valamint  Szingapúr 
keleti és déli partvidékén.

Sárga Sárkány csak ritkán találkozott Fehér Papírlegyezővel, Vörös Bottal 
és  a  Triász  más  vezetőivel.  Rendszerint  csak  a  szertartások  alkalmával, 
kéthavonként  egyszer.  A  kapcsolatot  a  vezérek  hierarchikus  lépcsőjének 
legalsó fokán álló Szalma-papucson keresztül tartották.

De ma Fehér Papírlegyező is, Vörös Bot is az utóbbi három hét alatt már 
másodjára van Sárga Sárkány zöld szalonjában.

– Igaza van, excellenciás uram – mentegetőzött Vörös Bot −, nem fér a 
fejembe, hogy nézhettük el a munkakezdést a Blakang Matin.

Vörös Bot, aki nem nagyon tudott angolul, nehezen, selypítve ejtette ki az 
„excellenciás” szót. Csöppet sem tetszett neki, hogy így kell megszólítani a 
Triász vezérét, de Sárga Sárkány így akarta ezt.

– Nincs értelme erről beszélni – szólt homlokát ráncolva Sárga Sárkány. – 
Ráadásul ön, Vörös Bot, ebben nem vétkes.

Visszaült  a  fotelba,  és  elmélyülten  nézegette  aranygyűrűjét,  melynek 
kövén  ugyanolyan  két,  egymásba  fonódó  sárkány  volt,  mint  a 
lakkfestményen.

Sárga Sárkány szűkszavú volt. Mindig halkan, lassan beszélt, mintha nagy 
erőfeszítésébe  kerülne  a  szavakat  kiejteni.  Rendszerint  olyan  hangnemben 
társalgóit az emberekkel, hogy azok rögtön úgy érezték: valamiben bűnösek.

Vörös  Bot  nagyon  jól  tudta,  hogy  ebben  a  dologban  tényleg  ártatlan. 
Arról, hogy a szigeten munkások jelentek meg, Vékony Bambusznak kellett 
volna értesítenie Sárga Sárkányt.  Számos informátorával Vékony Bambusz 
volt a szervezet szeme és füle. Vörös Bot látta, hogy a Triász vezére ingerült, 
méghozzá  nagyon  ingerült,  ezért  elhatározta,  hogy  megpróbálja  Sárga 
Sárkány haragjának egy részét óvatosan átterelni „fiatalabb fivérére”. Abból, 
hogy Sárga  Sárkány  félbeszakította,  és  a  hangsúlyt  az  ebben-re  helyezte, 
Vörös Bot megértette, hogy nem túl kellemes beszélgetés vár rá.

– Ha megengedi, excellenciás uram… – kezdte bizonytalanul.
– Hallgatom.
–  A  Fekete  Lótusz  többé  nem  fog  zavarni  bennünket  sem  itt,  sem 

Thaiföldön. Az akció befejeződött. Tegnap óta a Fekete Lótusz nem létezik. 
Emberei most már nekünk fognak dolgozni. Lim jó pénzt adott azért, hogy az 
életét meghagyjuk. De…

Vörös Bot megengedett magának egy kuncogást.



– Ez most nem érdekel – mondta szárazon Sárga Sárkány.
Vékony  fehér  ujjai  az  asztalon  lévő  aranydíszítésű  fekete  fadobozba 

siklottak,  és kihúztak  onnan egy cigarettát.  Vörös Bot  gyorsan  előkapta  a 
zsebéből  az  öngyújtóját,  felkattintotta,  majd  kissé  lassabban,  hogy  a  gáz 
szaga elillanhasson, szolgálatkészen előrehajolva Sárga Sárkány elé tartotta. 
Aztán kérdő tekintettel nézett a titkos társaság vezérére.

– Excellenciás urunk a Blakang Mati-akció részleteit óhajtja tudni – szolt 
közbe Fehér Papírlegyező.

Vörös Bot nem emlékezett olyan esetre, hogy Sárga Sárkány valaha is az 
akciók  részletei  iránt  érdeklődött  volna.  Az  eredményről  mindig 
Szalmapapucs  tájékoztatta,  és  ez eddig  elegendőnek bizonyult.  Így történt 
most is.  De aztán,  egy hét elteltével Sárga Sárkány valamiért  úgy döntött, 
hogy visszatér amaz éjszaka eseményeire. Ez világos megnyilvánulása volt 
Vörös Bot iránti bizalmatlanságának. És minden jel arra vallott, hogy ebben 
Fehér  Papírlegyező  keze  is  benne  van.  Vörös  Bot  nem  túl  barátságos 
pillantást  vetett  „idősebb fivérére”,  és  közben lázasan  gondolkodott,  hogy 
nem  követett-e  el  valamilyen  hibát.  Nem,  úgy  látszott,  mintha  minden 
rendben lett volna.

– Feltételeztem, excellenciás uram, hogy Szalmapapucs…
De torkán akadt a szó, amikor pillantása Sárga Sárkány fakó szemének 

mozdulatlan  tekintetébe  ütközött.  Némán  meghajolt,  és  elkezdte  a 
beszámolót, a legapróbb részletet sem hagyva ki.

– Biztos benne, hogy a rendőrség semmit sem vett észre? – kérdezte Sárga 
Sárkány, amikor Vörös Bot befejezte.

– Az altató kifogástalanul hatott, excellenciás uram.
– És ez a maga… őrmestere?
– Ko Jing, excellenciás uram?
– Igen.
– Megbízható ember, excellenciás uram.
– Nem kétlem – mosolyodott el Sárga Sárkány.
– Arra gondol, hogy a CIU gyanút foghatott?
– Semmire sem gondolok. Ismeri az elvemet: inkább egy ujjat levágatni, 

mintsem az egész kezet elveszíteni.
– Ő minden gyanú felett áll. Biztosíthatom önt. Ko Jing az egyik legjobb 

emberem.
– Soha nem tartottam a bizalmat erénynek – jelentette ki Sárga Sárkány.



– A CIU foglalkozott a szigettel – szólt közbe újra Fehér Papírlegyező −, 
és ha a legkisebb hibát is elkövettük, Alang megfigyelés alá helyeztetheti Ko 
Jinget.

–  Egyelőre  semmi  jele  annak,  hogy  Alangék  valaki  iránt  komolyan 
érdeklődnének – kísérelt meg egy ellenvetést Vörös Bot.

– Sajnos, még nincsenek embereim a CIU-ban – szólt behízelgő hangon 
Fehér  Papírlegyező  −,  és  ha  jól  tudom,  magának  sincsenek,  fiatalabb 
testvérem. Úgyhogy egy újabb ellenőrzés nem ártana.

Vörös Bot beleegyezése jeléül bólintott. Sárga Sárkány lassan felemelte a 
bal kezét, és. ujjával megdörzsölte a halántékát.

– Lim holtteste nem vezeti el a CIU-t a Tumaszik-hoz? – fordult a Triász 
vezére újra Vörös Bothoz.

– Ki van zárva, excellenciás uram. Bangkokban senki sem követte.
– Nem túl kategorikus ma ön, Vörös Bot? És a jegy?
– Mindent kiráztam a ruhájából még a hajón, excellenciás uram.
– Látta a jegyét?
Vörös Botnak egyszerre pontosan eszébe jutott, hogy Lim irattárcájában 

nem volt  jegy.  De akkor ennek semmi jelentőséget nem tulajdonított.  Lim 
sorsa megpecsételtetett. Míg a váltságdíjra vártak, amit Lim ígért, ha életben 
hagyják, de amely mégsem mentette meg, átvitték a Blakang Matira. És ez a 
sziget az utóbbi húsz év folyamán megbízhatóan őrizte titkát.  De próbálja 
mindezt megmagyarázni Sárga Sárkánynak!

„Az ördög vinné azt a golfklubot, a munkásokat meg az egész szigetet! – 
szitkozódott magában Vörös Bot. – A jegy bizonyára elveszett valahol.”

–  A  jegyet  megsemmisítettem,  excellenciás  uram  –  felelte,  és  azon 
igyekezett, hogy minél több meggyőződés legyen a hangjában.

–  Tehát  garantálja,  hogy  minden  tisztán  ment,  fiatalabb  testvérem?  – 
kérdezte kaján udvariassággal Fehér Papírlegyező.

– Idősebb fivéremnek talán kételyei vannak velem vagy az embereimmel 
kapcsolatban?  –  kérdezett  vissza  Vörös  Bot  ugyanolyan  színlelt 
szívélyességgel, de valami balsejtelemmel.

Fehér Papírlegyező ajka alig észrevehető mosolyra húzódott.
– Hova gondol, fiatalabb fivérem. Még én próbáltam excellenciás urunkat 

meggyőzni arról, hogy a Szungajjal történt epizód a véletlen műve volt.
Ezért volt hát olyan ingerült Sárga Sárkány! Vörös Bot érezte, hogy elönti 

a  tehetetlen  düh.  Fehér  Papírlegyező  szerette  hátba  támadni  ellenfeleit,  és 



ütései  mindig  találtak.  De  a  dühöt  máris  valami  páni  félelem váltotta  fel 
benne.  Kellemetlen,  szúró hideg futkosott  a  hátán,  behatolt  a  bőre alá,  és 
átjárta  egész  belsejét.  Kurta  oldalpillantást  vétett  Sárga  Sárkányra.  Az 
mozdulatlanul ült – éppen olyan volt, mint egy nefritszobor az Au testvérek 
híres gyűjteményéből.7 És ez a mozdulatlanság nem egyszerűen félelmetes 
volt. Rettegést keltett. Így dermed meg a kobra, amikor megpillantja maga 
előtt áldozatát.

Szungaj,  a  hajógépész,  még  a  vihar  előtt  meglóghatott  a  Tumaszik-ról, 
valószínűleg  mindjárt  azután,  hogy Vörös  Bot  és  emberei  elérték  a  hajót 
motoros  szampánjaikon,  és  átmásztak  a  fedélzetre.  Az  indonéz  eltűnését 
későn  vették  észre.  Igaz,  Vörös  Bot  nem  tulajdonított  neki  különösebb 
jelentőséget,  mert  azt  gondolta:  a  gépész  úgysem  tudja  megtenni  a  száz 
mérföldet  abban a  viharban.  Nem is  szólt  róla  Sárga Sárkánynak,  nehogy 
feleslegesen felidegesítse.

„Talán annak az átkozott indonéznak mégis sikerült kiúsznia? – villant át 
Vörös Bot agyán, de mindjárt igyekezett is megnyugtatni magát. – Nem, az 
lehetetlen. De miképp tudta ez a gonosz patkány kiszimatolni, hogy Szungaj 
a tengerbe ugrott?”

–  Embereim  egészen  véletlenül  tudták  meg,  hogy  Szungaj  feltűnt  a 
kikötőben – mondta Fehér Papírlegyező, mintha csak kitalálta volna Vörös 
Bot gondolatait.

Vörös Botnak lüktetni kezdett a halántéka: „feltűnt a kikötőben, feltűnt a 
kikötőben…”

–  Miért  nem mondta  meg  nekem,  hogy  Szungaj  él?  –  Sárga  Sárkány 
hangja nem ígért semmi jót.

– Excellenciás uram, meg voltam győződve az ellenkezőjéről.
– Tudta, hogy eltűnt a hajóról?
– Excellenciás uram – Vörös Bot megnyalta az izgalomtól kiszáradt szája 

szélét  −,  hatalmas  vihar  közeledett… ráadásul  száz  mérföld… figyelmére 
érdemtelennek találtam…

– Tudta, hogy eltűnt? – kérdezte újra Sárga Sárkány.
– Igen, excellenciás uram – nyögte ki Vörös Bot.
– Nagyon elégedetlen vagyok magával – mondta halkan Sárga Sárkány, 

7 Szung−,  és  Csing-dirrasztia  korabeli  (X−  XVII.  sz.)  nefritszobrokból  álló 
magángyűjtemény, melyet Szingapúrban House of Jade (Nefritház) néven ismernek.



miközben könnyedén tenyeréhez ütögette a kis szamuráj kardot, amelyet az 
asztalról vett fel.

Vörös Bot olyan gyöngeséget érzett a lábában, hogy ha Sárga Sárkány azt 
parancsolta volna, álljon fel, nem tudta volna megtenni. Jól tudta, mit jelent 
az a kis játékkard a Triász vezérének a kezében. Ha értésére adta vendégének, 
hogy a beszélgetés véget ért, és nem tette vissza a kardot a helyére, a távozó 
sorsa  eldöntetett:  a  falban  lévő  titkos  kémlelőn  át  Sárga  Sárkány 
kézmozdulatát egyik testőre figyelte. Igaz, Sárga Sárkány nem szokta ezt a 
kardot megfogni, amikor a Triász többi vezérével beszélgetett. A törvények 
értelmében felettük a szertartásokon ítélkeztek.  De ez most  sovány vigasz 
volt Vörös Bot számára. Rájött, hogy élete egy hajszálon függ, és egyedül 
Sárga Sárkány tudja, hogy élve hagyja-e el a zöld szalont.

– Excellenciás uram – mondta rekedten, miután lenyelte a torkában lévő 
gombócot −, excellenciás uram, Szungajt hamarosan előkerítjük.

– Adok magának három napot. A határidő elteltével… – Sárga Sárkány 
rendkívül figyelmesen nézegette a szamuráj kardot.

– Igen, excellenciás uram. Köszönöm, excellenciás uram. Én…
– Fehér Papírlegyező emberei már megfigyelés alatt tartják a dokkokat – 

mondta  Sárga  Sárkány.  –  De  nem könnyű  a  más  kötelességét  teljesíteni. 
Igyekezzék felszabadítani őket e teher alól.

– Igenis, excellenciás uram.
Vörös Bot lehorgasztott fővel meghajolt. A játékkard visszakerült eredeti 

helyére. Vörös Bot megbűvölten nézte.
–  Úgy  gondolom,  a  jövőben  nem  kell  ilyen  váratlan  meglepetésektől 

tartanunk,  ugye?  –  hallotta  valahonnan  nagyon  messziről  Sárga  Sárkány 
hangját.

– Ó, efelől biztos lehet, excellenciás uram.
–  Köszönöm  a  biztató  választ.  –  Sárga  Sárkány  alig  észrevehetően 

elmosolyodott.
Fehér Papírlegyezőre fordította átható tekintetét.
– Most a lánnyal kapcsolatban. Találkozott a filippinóval?
– Igen, excellenciás uram – felelte az sietve. – Húszezer dollárt ajánl érte.
– Szingapúrit?
– Amerikait, excellenciás uram.
– Tetszett neki a lány? Hát, jó reklámja lesz intézményének. Nevetséges 



összeg, de aligha húzhatunk ki belőle többet. Hadd vigye.
– Értettem, excellenciás uram.
– Mikor kell vele találkoznia?
– Holnapután, excellenciás uram,.
–  Holnap  a  lány  legyen  nálam…  –  Sárga  Sárkány  a  feljegyzéseivel 

telefirkált kis asztali naptárra nézett −… ebéd után. Este pedig el lehet vinni.
Fehér Papírlegyező megértően elmosolyodott:
– Úgy lesz, excellenciás uram… önnek kitűnő ízlése van. Ez a .…
De Sárga Sárkány már nem figyelt rá. Újra Vörös Bothoz fordult:
–  Hamarosan  komoly  munka  vár  önre.  Részletesebb  eligazítást 

Szalmapapucson  keresztül  kap.  Ezért  a  Limtől  elvett  árut  Fehér 
Papírlegyezőnek  kell  átadnia.  Mikor  és  hol  –  döntsék  el  önök.  És  minél 
hamarabb, annál jobb.

– Igen, excellenciás uram.

Sárga  Sárkány  a  fotel  támlájára  hajtotta  fejét  és  lehunyta  szemét.  Az 
audiencia  véget  ért.  Fehér  Papírlegyező  és  Vörös  Bot  felállt,  és  néhány 
másodpercre szolgai meghajlásba merevedett.  Aztán nesztelenül távoztak a 
szobából.

2

A Nassim, Orchard és Tanglin Road kereszteződésénél, az Au testvérek 
fehér falú,  kertes családi háza közelében egy utcai  kínai opera bemutatója 
folyt,  amelyet  Szingapúrban  maláj  nyelven  vajangnak  neveznek.  A  fából 
készült, hevenyészve összetákolt színpad körül tolongtak a nézők. Az utcai 
árusok fürgén mozogtak kis kocsijaikkal a tömegben, és egymást túlkiabálva 
kínálták árujukat: cukornádat, hűtött kókusztejet, Coca-Colát, narancslét.

A leszálló  esti  sötétben  az  élesen  megvilágított  színpad  olyannak  tűnt, 
mint egy hatalmas téglalap alakú lyuk egy óriási fekete vászon közepén. A 
színpad felső részén néhány bársonyos-zöldessé fakult, keskeny vörös szalag 
volt kifeszítve, rajtuk fekete és sárga hieroglifák. Oldalt és a színpad mélyén 
az  egész  falat  beborító  papírmasé  festmények  függtek,  vörös-sárga-zöld 
tónusú rajzokkal. Egy képzetlen művész suta kézzel összedobált részleteket 



festett  a  régi  kínai  császárok  életéből,  ezeket  meg  isten−,  és. 
sárkányábrázolások, hieroglifák, kacs-karingós minták tarkították.

Az otromba, primitív dekoráció előtt néhány színész egy középkori kínai 
műalkotásból adott elő egy jelenetet. A művészek arcát oly vastagon fedte a 
fehér, vörös és kék festék, hogy jellegzetes szaga még a tömegben is érződött. 
Az  utcai  opera  sok  évszázados  hagyománya  szerint  minden  szín  egy 
meghatározott jellemvonást szimbolizált.

A  cselekményt  egy  kis  létszámú  zenekar  vontatott  zenéje,  valamint  a 
jeleneteket egymástól elválasztó tompa dobpergés festette alá.

Minden új  szereplő  megjelenésekor,  a  színészek minden mozdulatára  a 
hagyományos  kínai  opera  formaságait  jól  ismerő,  hozzáértő  nézők  vagy 
tapsviharban törtek ki, vagy szomorúan csettintgettek nyelvükkel.

Az előadás a vége felé tartott.  Az egybesereglett nézők helyeslő moraja 
közepette  a  színen  megjelent  egy  magas  férfi  –  valószínűleg  az  előadás 
főszereplője −, és a többi színész tisztelettel  fejet hajtott  előtte.  A férfi  bő 
ujjú, mintás bíborpalástot viselt. Fejét aranykorona ékesítette, kezében kardot 
tartott. A színész egész arca vörös volt – ez a szín a bátorság, a becsületesség 
és a hűség szimbóluma. Az orrnyereg felé keskenyedő vastag szemöldök is 
közvetlen összefüggésben volt a szimbolikával: a hős pozitív jellemét emelte 
ki, jótetteiről beszélt. Hosszú, derékig érő gyér szakálla sem annyira hajlott 
koráról, mint inkább bölcsességéről tanúskodott.

A férfi  néhány nagy lépést,  tett  az  emelvényen,  megállt,  megsuhintotta 
kardját, a színpadon állókhoz fordult, és dörgő hangon rákezdte:

– Azóta, hogy Ling San-po hősei hűséget esküdtek a Szung-dinasztiának, 
szétverték  északon  Liao  csapatait,  és  délre  vonultak,  bizony  nem könnyű 
munkát  kellett  elvégezniük!…  Én  most  arról  álmodozom,  hogy  brokátba 
öltözötten hazatérek, rangot adok a feleségemnek és majdan fiaimnak. De mi 
vár rám otthon? Rám, a dicső harcosra? A nagyúr, aki mindent elvesz tőlem. 
A termést, a pénzt, az asszonyt.

A színész a nézőkhöz fordult,  és fejük felett elnézve a sötétbe, szavalni 
kezdett:

A népnek szántóföldje van,
s elragadjátok féktelen;
a népnek közössége van,
s megraboljátok szüntelen;



elfogjátok, meggyötritek,
ki makulátlan, bűntelen:
és szabadon eresztitek
ki lakolhatna bűnösen.8

Dobpergés hangzott fel. A nézők, hogy elismerésüket kifejezzék, tapsolni, 
fütyülni kezdtek. Az előadás véget ért.

A  főhős  meghajolt,  majd  az  öltözőjébe  ment.  Leszedte  álszakállát  és 
szemöldökét,  levette  koronáját,  és  nekilátott,  hogy  köntösét  kigombolja. 
Nehezen lélegzett, orrlyukai kitágultak, tekintete pedig elgondolkozva meredt 
a  tükörbe  –  szemmel  láthatóan  még  mindig  a  szerep  hatása  alatt  állt.  A 
tükörhöz  hajolt,  és  figyelmesen  kezdte  nézegetni  a  szája  sarkában  lévő 
ráncokat, ujjaival lassan végigsimított rajtuk.

Belépett egy színész, és miután meghajolt,  a férfi előtt lévő asztalra tett 
egy üveg hideg sört meg egy poharat. A férfi lassan feléje fordult, és lustán 
lekevert neki egy csattanós pofont. Szája széle lefittyedt, s ez öntelt kifejezést 
adott arcának.

–  Hányszor  mondjam,  hogy  a  sörnek  kell  várnia  engem,  nem  pedig 
fordítva? – kérdezte halkan.

– Bocsáss meg, Vörös Bot – felelte bűntudattal a színész. – Feltartott egy 
alak. Azt mondja, hogy a Dramaturgiai Társaságtól jött.

– És mit akar?
– Téged akar látni.
Vörös Bot csodálkozva lebiggyesztette alsó ajkát.
– És nem tudtad kideríteni, hogy miért jött?
– Kérdeztem. De azt mondta, veled akar találkozni.
Vörös  Bot  sört  öntött  magának  a  pohárba,  ivott  néhány  kortyot,  aztán 

könnyedén dobolni kezdett ujjaival az asztalon.
– Az utcán minden rendben?
– Igen.
– Jó. Kísérd be. Maradj az ajtó mögött.
A  színész  kiment,  és  néhány  másodperc  múlva  belépett  egy  harminc-

harminckét  éves  kínai  fiatalember,  kifogástalan  világoskék  öltönyben, 
keményített ingben és mintás, széles nyakkendőben.

–  Már  a  második  fellépését  látom  ennek  a  társulatnak  –  mondta  már 

8 A Nézek az égre fölfelé című vers részlete (Weöres Sándor fordítása).



bejövet −, és ki sem tudom fejezni,  mennyire  el  vagyok ragadtatva az ön 
játékától…

Vörös  Bot  köszönete  jeléül  némán  fejet  hajtott,  és  kérdőn  nézett 
vendégére.

– Ez az egyetlen dolog, amit közölni akart velem?
–  Ó,  természetesen  nem  –  nevetett  a  vendég.  –  A  nevem  Gung.  A 

Dramaturgiai  Társaságot  képviselem,  és  a  nevükben  előnyös  ajánlatot 
szeretnék tenni önnek mint a társulat vezetőjének.

– Hallgatom.
Gung tétovázott.
– Bocsásson meg, de nem tudom a nevét…
– Fang.
Vörös  Bot  ivott  még  egy  kis  sört,  és  közben  gúnyosan  végigmérte 

vendégét.
– Nem lehetne, Fang úr, hogy beszélgetésünket egy alkalmasabb helyen 

folytassuk? Melyik konyhát szereti jobban? Az európait? A kínait? A japánt?
–  Hm,  nem  vagyok  egészen  biztos  abban,  hogy  elfogadhatom  az  ön 

szívélyes meghívását – mondta szárazon Vörös Bot. – Inkább beszélgessünk 
itt.

– Ó, nem – tiltakozott a fiatalember. – Kérem, ne mondjon nemet. Asztal 
mellett valahogy könnyebb a beszélgetés. Ráadásul kötelességemnek érzem, 
hogy  megháláljam  azt  a  nekem  szerzett  örömet,  amit  játéka  nyújtott,  ön 
választja ki az éttermet, én rendelem a vacsorát.

– Nos, jól van – egyezett bele Vörös Bot némi ingadozás után. – Ebben az 
esetben a Szin Leont javasolnám.

– Ha nem tévedek, ez a Macpherson Roadon van, bejárata fölött  vörös 
boltív.

– Pontosan.
–  Nagyon  jó  ízlése  van.  Még  nem  jártam  ott,  de  ismerőseimtől  a 

legjobbakat  hallottam  erről  az  étteremről.  Azt  mondják,  kiváló  kantoni 
konyhája van. Tehát mikor találkozunk?…

– Negyvenöt perc múlva. Nem, inkább egy óra múlva:
– Kitűnő. A Szin Leonban várom.
Gung elegánsan meghajolt és távozott. Vörös Bot a tükör felé fordult, és 

hozzáfogott, hogy eltávolítsa arcáról a sminket. Azután halkan füttyentett. Az 
ajtóban megjelent az a színész, aki Gung érkezését bejelentette.



– Hallottad?
– Igen, Vörös Bot.
– Nem tetszik nekem ez az alak. Hívd fel Tangot, és mondd meg neki, 

hogy  ez  a  fiú  mindjárt  megérkezik,  vacsorát  rendel,  és  én  is  ott  leszek 
kilenckor. Te velem jössz.

– Jól van.
Tíz perc múlva Vörös Bot kilépett az utcára. A túloldalon a járda mellett 

álló sötétszürke Toyota hátratolatott. A kocsi ajtaja kinyílt, Vörös Bot a hátsó 
ülésre telepedett, és elégedetten kinyújtotta a lábát. A fellépés kifárasztotta, 
és most boldognak érezte magát.

–  Sikerült  Tanggal  beszélned?  –  kérdezte  útitársától,  mikor  a  kocsi 
elindult.

–  Igen  –  felelte  az.  –  Tang  azt  mondta,  hogy éppen  jókor  jössz.  Van 
valami híre a számodra.

Vörös Bot hátrahajtotta fejét az ülés támlájára, és lehunyta szemét. Ez volt 
Sárga Sárkány kedvenc testtartása. Így egy kis időre ő is a Triász vezérének 
érezte  magát.  Természetesen  soha  nem  gondolt  arra,  hogy  valaha  is  ö 
irányítsa  a  titkos  társaságot.  De  miért  ne  képzelhetné  magát  legalább  az 
álmaiban  Sárga  Sárkánynak?  A  zöld  szalon,  a  kis  szamuráj  kard,  az  őt 
körülvevő emberek szolgalelkűsége…

A Toyota nesztelenül suhant az esti fényben úszó városon át. Vörös Bot 
leeresztett szemhéján keresztül is érezte, hogy mindkét oldalon reklámfények 
villognak, és a vörös,/ zöld, kék villanásokkal egyidejűleg lelki szeme előtt 
szivárványszínű képek jelentek meg…

Íme,  ott  ül  az  öblös  fekete  fotelban,  előtte  ott  áll  Fehér  Papírlegyező. 
„Nem tartom fel tovább” – mondja Vörös Bot, és kezébe veszi a szamuráj 
kardot, Fehér Papírlegyező pedig a félelemtől eltorzult arccal hátrál kifelé, és 
nem tudja levenni a szemét Vörös Bot kezéről. „Excellenciás uram – mondja 
rekedten, térdre hullva −, excellenciás uram, könyörgök, kegyelmezzen…” – 
„Késő” – feleli szárazon Vörös Bot, és lehunyja szemét.

A reklámfényből kiértek, Vörös Bot kinézett az ablakon. A kocsi most a 
város sötétszürke hivatali negyedében suhant; bankok, kereskedelmi cégek, 
hajózási  társaságok nyomasztó,  ormótlan  irodaépületei  között.  Attól,  hogy 
Fehér  Papírlegyezőre  gondolt  az  imént,  Vörös  Botnak  rosszkedve  lett. 
Sehogy sem tudott magához térni a Sárga Sárkány zöld szalonjában folytatott 



tegnapi beszélgetés után. Fehér Papírlegyező,  ez a rühes sakál, semmilyen 
alkalmat nem hagy ki, hogy ocsmány orrát bele ne üsse a más dolgába. Egy 
apróság  miatt  is  képes  egymásra  uszítani  az  embereket.  És  ezt  nagy 
virtuozitással  teszi.  Ő volt  az,  aki  miatt  Oltárőrzőt  három éve kivégezték, 
mert sikerült elhitetnie Sárga Sárkánnyal, hogy az a Triász vezére szeretne 
lenni. Ravasz, mint a kígyó! Nem fogadta el Oltárőrző helyét,  bár az jóval 
magasabb rang volt az övénél. Ő, ugyebár, „méltatlan arra, hogy oly magasra 
emelkedjék;  jobb szeretné  szerény erejét  a  maga  helyén,  a  Nagy Testvéri 
Szövetség megerősítésének szentelni”. Nem, Vörös Botot nem lehet átverni. 
Nagyon jól tudja, mi kell Fehér Papírlegyezőnek. Mindenről tudni akar, ami a 
klánokban történik, . hogy mindenkit kézben tudjon tartani, és ha megfelelő 
alkalom adódik – a legmagasabbra juthasson. Oltárőrző megakadályozhatta 
volna  ebben.  Agyafúrt  ember  volt,  nem  úgy,  mint  ez  a  mostani.  Fehér 
Papírlegyező  pedig  azért  is  ragaszkodik  úgy a  saját  helyéhez,  mert  innen 
könnyebben  megvásárolhatja  a  más  embereit.  Élvezi  Sárga  Sárkány 
jóindulatát, és mindent megtehet, amit akar. De sebaj, egyszer ő is megbotlik. 
Ha  lehetősége  lesz,  Vörös  Bot  még  segít  is  neki  ebben.  Csak  sikerülne 
kimásznia ebből a Szun-gaj-históriából. De hogy tudta ez az átkozott indonéz 
elérni  a  partot?  És  hogy  lehetne  a  leggyorsabban  előkeríteni?  Fehér 
Papírlegyező  azt  mondta,  hogy  a  gépészt  a  dokkon  látták,  de  Vörös  Bot 
emberei hasztalan töltötték ott a tegnapi nap egy részét és az egész mai napot. 
Az idő pedig múlik. Sárga Sárkány komolyan dühös, és három nap múlva… 
Vörös  Bot  összehúzta  magát,  mert  eszébe  jutott  a  Triász  vezérének 
arckifejezése, amikor kezében tartotta a szamuráj kardot.

,,Mi az ördögnek egyeztem bele  ebbe  a  mai  vacsorába?  – mérgelődött 
magában Vörös Bot. – A Dramaturgiai Társaság egyáltalán nem érdekel, arra 
meg ráértem volna otthon is  rájönni,  hogy ennek a Gungnak semmi köze 
hozzájuk. Kíváncsi vagyok, mit akar?”

Az ösztöne azt  súgta,  hogy Gungtól  valami kellemetlenségre számíthat. 
Már azt  is túljátszotta,  hogy mennyire  elragadta az előadás,  az az ajánlata 
pedig,  hogy  vacsorázzanak  együtt,  teljesen  érthetetlen.  Mi  köze  lehet 
egymáshoz  egy irodalmi  társaságnak  meg  egy utcai  operának?  Egyébként 
nem  érdekes,  hogy  milyen  céllal  akar  ez  a  hülye  vele,  Vörös  Bottal 
találkozni. Ha valami előnyös ajánlatot akar tenni, az megfontolandó. És ha 
Gungót Fehér Papírlegyező küldte? Vörös Bot dühös volt magára a bolond 
gondolatokért. Az utóbbi időben valahogy túlságosan ideges lett. Nem, hozzá 



nem érhet el Fehér Papírlegyező. Mindenesetre nem fogja hagyni, hogy az az 
ujja köré csavarja. Bár azok után, amit ez a patkány Szungajról megszimatolt, 
nagyon résen kell lennie. Hiszen nem lehet tudni, hogy talpnyalói valóban 
véletlenül tudták-e meg, hogy a gépészt látták a dokkon, vagy pedig Fehér 
Papírlegyező  Vörös  Bot  embereitől  tudta  meg,  hogy  az  indonéz  eltűnt  a 
hajóról.

A  kocsi  befordult  a  Szeledzsi  Roadra.  Vörös  Bot  lustán  az  órájára 
pillantott.  A  találkozóig  még  több  mint  fél  órája  volt.  A  két  elmúlt  nap 
eseményeinek  emléke  nagyon  feltüzelte  Vörös  Botot;  kellett  egy  kis 
feloldódás.

– Állj meg itt – mondta a sofőrnek, amikor a kocsi a Tyonghoa Hotel elé 
ért.

Az egy pillanat alatt tájékozódott, bár gyorsan hajtott. A Toyota ügyesen 
átjutott  a  mindenféle  színű  kiskocsik  közötti  szűk  helyen,  és  megállt  a 
bejáratnál.  A portás – egy tagbaszakadt  hindu, bokáig érő,  bő,  rézpitykés, 
fekete  köpenyben,  fényes,  fekete  csizmában  és  rézsisakban  –  rögtön 
odaugrott ajtót nyitni,  öltözetével részben teuton lovagra, részben tűzoltóra 
emlékeztetett.  Kevés  szálloda  volt  a  városban,  amelynek  ne  lett  volna 
extravagánsan kiöltözött portása, ezért Vörös Bot csak közömbösen pillantott 
rajta  végig,  és  kiszállt  a  kocsiból.  Válla  fölött  odadobott  egy  huszonöt 
centest, amit a tűzoltó-lovag röptében elkapott, majd a bejárathoz indult. A 
magas üvegajtók nesztelenül kinyíltak, beengedték Vörös Botot, majd ismét 
bezárultak.

A tágas hallban körben apró, de drága kis üzletek sorakoztak: ruházati, 
ékszer–,  antikvárárus−,  és  cipőbolt.  Ilyenekkel  volt  tele  minden,  többé-
kevésbé tisztességes hotel. De a vendégek csak ritkán tértek be ezekbe a kis 
üzletekbe. A tulajdonosok mégis minden reggel ugyanabban az órában nagy 
zajjal felhúzták a vasredőnyöket a kirakatüvegek elől, türelmesen rakosgatták 
az árut, míg letörölték róla a port, aztán családostul ettek valamit a pultnál, 
azután megint az árut rendezgették,  megint ettek, estefelé pedig, szigorúan 
meghatározott időben, lehúzták a redőnyt.

Vörös  Bot  jobbra  fordult,  és  belökött  egy  ajtót,  amely  fölött  egy 
neonfelirat díszelgett: Női ruhák.

Fent, egészen a mennyezetnél, halkan és dallamosan megszólalt egy kis 
csengő.  A  tarka  ruhákkal  tele  vitrin  mögül  sietve  előlépett  vagy  inkább 
előgurult a kissé kövér kínai tulajdonos. Valószínűleg épp az imént kaphatott 



be  pár  falatot,  így  most  kitűnő  kedélyállapotban  volt.  Az  olajos  fényű, 
hunyorgó  két  kis  szem,  a  sárgás  színű,  egyenetlen  két  fogsor  egyszerre 
jelentette  az  üdvözlő  mosolyt  és  a  lehetséges  vásárló  iránti  szenvedélyes 
szeretetet.

De  a  szívélyesség  álarca  egy  szempillantás  alatt  lehullott  róla. 
Arckifejezése most zavart és félelmet tükrözött. A vitrin mögé hátrált; Vörös 
Bot merev arckifejezéssel,  ráérősen követte. Amikor hátával a falhoz ért, a 
kereskedő  lassan,  védekezően  felemelte  a  kezét.  Vörös  Bot  még  néhány 
lépést  tett,  majd  egy  hirtelen  mozdulattal  tenyere  élével  a  kereskedő 
orrnyergére vágott. Az felkiáltott, és mindkét kezével az arcához kapott. Ujjai 
között keskeny vércsík folydogált.

A  belső  szobából  kinézett  egy  ijedt  arcú,  kövér,  középkorú  kínai  nő. 
Látván,  hogy  mi  történik  a  szalonban,  meglepő  gyorsasággal  a  bejárati 
ajtóhoz ugrott, és megfordította rajta a táblát, ami így azt jelentette, hogy az 
üzlet zárva van, majd ugyanolyan gyorsan visszasurrant a szobába. Vörös Bot 
még csak pillantásra sem méltatta.

– Elfelejtetted, hogy melyik napon kell átadnod a pénzt az embereimnek? 
– kérdezte halkan a tulajdonostól.

– Tegnap én nem… – kezdte volna az, de a kezét nem vette el arca elől.
Nem mondhatta végig. Vörös Bot egy kis mozdulatot tett a lábával. Cipője 

orra egy pillanatra a kereskedő térdéhez ért.
– Auuu!… – üvöltött fel a tulaj, és a földre rogyott.
Vörös Bot szó nélkül megfordult, és a kijárat felé indult. Az ajtóban egy 

pillanatra  megállt,  és  anélkül  hogy  ránézett  volna  a  földön  nyöszörgő 
emberre, tagoltan így szólt:

– Ha még egyszer ide kell jönnöm, az nagyon sokba fog kerülni neked.
Ebben a pillanatban a szalonba egy tizenhat éves forma szemrevaló lány 

lépett be. Miután meghallotta a kereskedő nyögéseit, a vitrin mögé futott.
– Papa, mi van veled?
– Semmi, kislányom, semmi – dünnyögte ijedten az apja −, eredj haza.
A lány hirtelen Vörös Bothoz fordult, és hunyorogva megkérdezte:
– Ki maga? Mit akar?
– Nem hallottad,  mit  mondtam? – kiáltott  fel  szinte  kétségbeesetten  az 

üzlet tulajdonosa. – Azonnal menj haza!
– Miért kergeted el? – kérdezte nyájasan Vörös Bot.
Odalépett a lányhoz, és megfogta az állát.



– Azt akarod tudni, ki vagyok, és mit akarok? Téged akarlak.
A lány hevesen eltolta Vörös Bot kezét.
– Kislányom! – nyögte könyörögve a kereskedő.
– Ide hallgass, te lány! – Vörös Bot a vállánál fogva, erősen megragadta a 

lányt.  –  Viselkedj  egy  kicsit  kedvesebben,  ha  azt  akarod,  hogy  az  apád 
életben maradjon…

A belső szobából gyereksírás hallatszott.
– … Meg az a kis korcs is – tette hozzá Vörös Bot.
–  Takarodjék  innen!  Vagy hívom a  rendőrséget!  –  kiáltotta  dühösen a 

lány.
– Kislányom – a kövér kínai a kezét nyújtotta a lány felé −, kislányom, 

könyörgök, halkabban!
A lány zavart tekintettel fordult apja felé.
– De papa…
– Menj haza! Menj haza! – suttogta a kereskedő.
Vörös Bot az órájára pillantott.
–  Nos  –  mondta  színtelen  hangon −,  most  nincs  időm.  Holnap a  lány 

legyen nálam.
Pontosan  ugyanolyan  hangsúllyal  mondta  ezt  a  mondatot,  mint  tegnap 

Sárga Sárkány.
– Érte jön egy emberem.
– Fang úr… – az üzlet tulajdonosa keresztbe fonta karját a mellén. – Fang 

úr, esedezem, ne bántsa őt. Kész vagyok odaadni mindent, amim csak van, 
de…

– Talán nincs elég gyereked? – kérdezte őszinte csodálkozással Vörös Bot. 
– Akkor csinálj még egy csomót. Ne feledd: nem szoktam kétszer mondani 
semmit.

Megpaskolta a lány arcát.
– Akkor holnap, kicsikém.

3

A  légkondicionálók  halkan  zümmögtek;  az  utcai  hőség  és  pára  után 
különösen  kellemesen  ható  hűvösséggel  töltötték  meg  a  helyiséget.  A 



pincérek  fürgén  cikáztak  az  asztalok  között,  udvariasan  meghallgatták  a 
vendégeket,  és  nem tágítva  mellőlük,  torokhangú kiáltással  a  rendelést  az 
ajtón át egyenest a konyhába továbbították. Rejtély, hogy ebben a lármában a 
szakácsok  és  pincérek  sohasem  tévedtek.  De  már  öt-tíz  perc  múlva  ott 
gőzölgött a vendég előtt a húsos-gombás-zöldséges sült rizs kantom módra, 
az ananászos sült csirke, az égetett  cukorból, főtt krumpliból és gombából 
készült mártással nyakon öntött hal.

Vörös Bot egy pillantással áttekintette a termet. Gung a színpad melletti 
asztalnál helyezkedett el, onnan integetett barátságosan.

– Remélem, nem fárasztotta ki nagyon a fellépés? – kérdezte udvariasan a 
fiatalember, amikor Vörös Bot leült melléje.

– Nem – vetette oda hanyagul a színész. – Megszoktam.
Két pincér már sietett is az asztalukhoz.
–  Parancsoljon,  uram  –  mondta  az  egyik,  miközben  meghajolva  kis 

tányérkán átnyújtott Vörös Botnak egy celofánba csomagolt dupla szalvétát.
Az fogta a kis csomagot, és egy mozdulattal a másik tenyeréhez ütötte. Kis 

csattanás  hallatszott.  Kivette  a  nedves,  szinte  forró,  jázminillatú  szalvétát, 
megtörölte arcát, kezét, majd visszadobta a tányérra.

–  Sajnos,  elfelejtettem megkérdezni,  hogy mit  szeretne  enni  –  mondta 
mosolyogva Gung −, és már rendeltem a saját ízlésem szerint néhány kanton 
ételt.

– Itt remekül készítik őket – hagyta rá közömbösen Vörös Bot.
– Mit szólna egy kis maotajhoz9? Vagy…
– Ahogy ön akarja – vágott a fiatalember szavába türelmetlenül Vörös Bot 

– őszintén szólva nem nagyon szeretem az erős italokat.
– Hozzon maotajt  és  bort,  a legjobb fajtából,  ami itt  kapható – fordult 

Gung a pincérhez.
– Maotajt és a legjobb bort az uraknak! – kiáltotta a pincér a bár felé, majd 

mélyen meghajolt, és ebben a testhelyzetben távozott.
A fiatalember Vörös Bothoz fordult:
– Engedje meg, hogy még egyszer kifejezzem hálámat a nekem szerzett 

esztétikai élményért.
Vörös Bot némán lehajtotta a fejét.

9 Kínai rizspálinka.



– A  Vízparti történet-ben10 százhúsz fejezet van. Remélem, nem mindet 
vette  be  a  mai  előadásba  –  szellemeskedett  Gung.  –  Sajnos,  lekéstem az 
elejét.

– Nem – Vörös Bot elnevette magát. – Az unalmas lett volna.
–  Ne  tartson  udvariatlannak,  Fang  úr,  de…  mi  szükség  van  erre  a 

szentimentális befejezésre? Annál is inkább, mivel a befejezés utolsó három 
mondatának és a versnek semmi köze sincs a Vízparti történet-hez. Hiszen a 
vers a Si King11-ből való, ha emlékezetem nem csal.

Vörös Bot figyelmesen szemügyre vette Gungot.
– Elég jól ismeri a klasszikus irodalmat – jegyezte meg.
– A nanjangi egyetemen végeztem – közölte nem kis büszkeséggel Gung. 

– Ókori és középkori irodalmat hallgattam.
„Tehát  tévedtem – gondolta  Vörös Bot.  – Ez csak egy lelkes  és önhitt 

idióta  az irodalmi  társaságtól.  Igen,  az  utóbbi  időben kissé kikészültek  az 
idegeim. Rájöhettem volna, hogy együtt  vacsorázni ezzel a tejfelesszájúval 
csak időpocsékolás.  Kíváncsi  vagyok,  mi  az ördögöt akar? Hogy fellépést 
vállaljak náluk? De hát nem lehetek egyszerre két társaságnak is tagja – egy 
irodalmi és égy titkos társaságnak!”

Ez utóbbi  gondolat  jókedvre derítette  Vörös Botot,  sőt  még sajnálta  is, 
hogy nem mondhatja  el  a fiatalembernek.  Végül is,  miért,  ne feledkeznék 
meg ezen az egy estén minden gondjáról-bajáról? Miért ne beszélgethetnének 
egy kicsit a művészetről,  amit  Vörös Bot elég jól ismert.  Ráadásul egy új 
ismeretség  sohasem árthat.  Ellenkezőleg.  Ki  tudja,  egyszer  még  szüksége 
lehet erre a Gungra.

–  Mit  számít,  hogy  a  Si  King vagy  a  Vízparti  történet? –  kérdezte 
homlokráncolva Vörös Bot. – Mi kell a buta, szentimentális tömegnek? Hogy 
lássa a tarka rongyokat, amiben őseink jártak, hallja a kardok pengését. Egy 
kis hüppögés a függöny mögött pedig teljes eksztázisba hozza őket. Maga is 
látta, hogy tomboltak a lelkesedéstől! Mit értenek ezek az igazi művészetből?

–  Igen,  igaza  van  –  helyeselt  Gung.  –  Az igazi  művészet  nem való  a 
tömegeknek.

– Amit Liao csapatainak széthullásáról mondott – folytatta Gung, miután 

10 Si Naj-an középkori kínai író regénye a XII. századi parasztlázadásról.
11 SiKing − a Dalok Könyve. Az i. e. első évezredben, a Csou-dinasztia idején keletkezett, 
verseit a hagyomány szerint maga Kung Fu-ce válogatta. Magyarul először 1959-ben jelent 
meg.



megkóstolta a maotajt −, önnek az a véleménye, hogy a Liao elleni hadjárat 
története a regény első változatához tartozik?

Vörös  Bot  gondolatban  pokolba  kívánta  ezt  a  Gungot.  Még  csak  az 
hiányzott,  hogy  arról  vitatkozzanak,  hogyan  íródott  a  Vízparti  történet! 
Végtére  is,  mi  köze  neki  a  középkori  torzsalkodásokhoz!  És  miért  kell 
végighallgatnia ezt az unalmas, buta fecsegést?

– Ön talán azt gondolja, nem így van? – felelt kérdéssel a kérdésre Vörös 
Bot, hogy leplezni próbálja tájékozatlanságát.

Kezdte  idegesíteni  Gung  szemtelensége.  A  nan-jangi  egyetem  fürge 
észjárású volt hallgatója nyilvánvalóan a tudását akarta fitogtatni.

,,Mi ez? – kezdett megint gyanakodni Vörös Bot. – Egy hencegő alak üres 
kérkedése önnön műveltségével? Vagy valami komoly beszélgetés kezdete, 
amelynek semmi köze sincs az irodalomhoz?”

Vörös  Bot  kiválóan  el  tudott  igazodni  honfitársai  társalgási  stílusának 
árnyalataiban.  Ha intelligens  ellenfelek  kerülnek  össze,  nem azon vannak, 
hogy nyomban a tárgyra térjenek, igen messziről kezdik a beszélgetést. De 
közben  mindig  olyan  beszédtémái  igyekeznek  megragadni,  amelyben 
erősebbnek  érzik  magukat  a  másiknál.  Ez  a  lélektani  hadviseléshez 
hasonlított  –  össze  kellett  zavarni  az  ellenfelet,  bizonytalanságot  kelteni 
benne, bebizonyítani tulajdon erőfölényüket. Majd hirtelen a lényegre térni, 
arra sem adni időt, hogy az ellenfél észbe kapjon, és rámérni a döntő csapást. 
Ezt a fogást nevezik úgy, hogy „személyisége elvesztésére kényszeríteni az 
embert”.  Nemhiába  tartják  úgy  hazájában,  hogy  az  ilyen  „személyiségét 
elveszített” embernek nincs ereje sokáig ellenállni.

– Hallottam, hogy Liao történetét az új kiadásban bevették a regénybe – 
jegyezte meg hanyagul Gung. – Egyébként ez nem is annyira fontos. Hisz 
annyi példa van rá, hogy valaki valamit hozzátett irodalmi művekhez! Vagy 
fordítva:  elvett  valamit  belőlük.  Mellesleg  most  ugyancsak  sokan 
eltulajdonítják, ami nem az övék. És ez nemcsak az irodalomra vonatkozik…

Vörös  Botnak  úgy  tűnt,  hogy  Gung  az  utolsó  mondatra  helyezte  a 
hangsúlyt, világosan kiemelte azt.

„Még ha tévedtem is – határozta el magában Vörös Bot −, megfizetsz a 
tiszteletlenségedért, meg azért, hogy így lopod az időmet. Nincs szerencséd: 
ma rossz hangulatom van.”

–  Azt  hiszem,  valami  ajánlatot  akart  tenni  nekem  –  emlékeztette  a 
fiatalembert  kissé  ingerült  hangon  a  hagyományos  kínai  illemszabály 



ellenére, miszerint a partnernek magától kell rátérnie mondanivalójára.
Gung ajka megremegett az elfojtott nevetéstől. Pálcikáival lassan ajkához 

emelte a következő teknősbékafalatot, és leöblítette egy korty maotaj-jal.
–  Ó,  bocsásson  meg.  Elfelejtettem  a  legfontosabbat.  Mindenféle 

ostobaságot fecsegek. Az ajánlat valóban csábító. Ha jól tudom, ön hajlandó 
jó áron eladni bizonyos érdekes iratokat, melyeket ön vett el a Tumaszik-on a 
néhai Lim Ban Limtől…

A  fiatalember  mindezt  nyugodt  hangon  mondta  el,  majd  újra  a 
teknősbékához látott.

Vörös  Bot,  aki  éppen nyúlt  a  borospoharáért,  az  asztalra  tette  a  kezét. 
Gung már az első perctől kezdve nem tetszett neki, és megérzése nem csalt. 
Ez a fiú túlontúl veszélyes, el kell tenni láb alól. Még ma. Most rögtön. Már 
pusztán azért, mert tud a Tumaszik elleni támadásról. De ami még rosszabb, a 
dokumentumokról is tud. Vörös Bot mindeddig azt hitte, hogy ez csak az ő 
titka. Senki sem látta, amikor felnyitotta Lim dupla fenekű diplomatatáskáját, 
és ott olyan iratokat talált, amelyekért – erre ott helyben rájött – szép kerek 
summát  lehet  leakasztani.  Ezek a legtitkosabb utasítások egy Malaysiában 
működő titkos szervezetnek szóltak. A dokumentumok birtokában Vörös Bot 
azon tanakodott magában, hogy kinek lehetne előnyösebben eladni.

Sárga Sárkánynak nem beszélt  ezekről  az iratokról,  mert  úgy gondolta, 
hogy teljesen elegendő lesz a heroin, amelyet ugyancsak Limtől szerzett. A 
heroin  végül  is  közös  zsákmány.  Thaiföldön  Limnek  Vékony  Bambusz 
emberei  akadtak  a  nyomára,  akik  már  régóta  foglalkoztak  a  Triász  útjait 
keresztezni merészelő Fekete Lótusz-beli fajankókkal. Ő, Vörös Bot hajtotta 
végre embereivel a Fekete Lótusz elleni akciót, Fehér Papírlegyező pedig, a 
Triász  fő-kereskedője,  az  árut  fogja  értékesíteni.  Igaz,  van  még  néhány 
ingyenélő  is,  mint  például  az  új  Oltárőrző  és  Szalmapapucs,  akik  szintén 
megkapják a maguk részét. A dokumentumokról azonban senki sem tudott. 
Tehát azok kizárólag Vörös Botot illetik.

Ránézett  Gungra.  A  fiatalember  tájékozottsága  meghökkentette  Vörös 
Botot.  Ki  lehet?  Kinek  dolgozik?  Hogyan  tudta  meg  a  Tumaszik elleni 
támadást? Es honnan van tudomása a dokumentumokról? És miért viselkedik 
ilyen  merészen,  kihívóan?  A CIU ügynöke  talán?  Aligha.  Ha a  Tumaszik 
elleni támadás résztvevői közül elkaptak valakit, és az köpött, akkor Alang 
emberei nem rendezték volna ezt a komédiát. Egyszerűen letartóztatták volna 
Vörös  Botot.  ,,És  ha  Gung Fehér  Papírlegyező  embere?  –  hasított  belé  a 



gondolat. – Hisz annak a sakálnak semmibe sem kerül valakit megvásárolnia 
az én embereim közül. De mit akar megtudni? Hogy a dokumentumok nálam 
vannak? Nem tudhat róluk! Stop! Vékony Bambusz emberei követték Limet 
Bangkokban,  és  kiszimatolhatták,  hogy  értékes  papírokat  visz.  Vékony 
Bambusz  beszélt  a  dokumentumokról  Fehér  Papírlegyezőnek,  az  pedig 
elhatározta,  hogy  megszerzi  őket.  Tehát  vége?  A  beszélgetés  a  zöld 
szalonban,  annak  a  gonosz  patkánynak  a  fölényesen  nevető  pofája,  a 
játékkard Sárga Sárkány kezében…”

Vörös Bot megdermedt a rémülettől. Sárga Sárkány nem bocsátja meg a 
csalást. De hát senki sem tudhatott a dokumentumokról! Senki! A kajütben 
senki más nem volt! Tehát lehetetlen bebizonyítani, hogy az iratokat ő vette 
el.  A  táskát  a  tengerbe  dobta.  Vagyis  nem,  a  kajütben  maradt.  Micsoda 
megbocsáthatatlan baklövés! Hiszen ha Fehér Papírlegyező tudott arról, hogy 
Lim dokumentumokat vitt, búvárokat küldhetett az elsüllyedt hajóra. És azok 
megtalálták az üres diplomatatáskát… A fene egye meg! Most mit tegyen? 
Mit tegyen?

Vörös  Bot  lázasan  fontolgatta,  miképp  viselkedjék.  Mindenekelőtt  meg 
kell próbálni kipuhatolni, hogy ki küldte Gungot.

A fiatalember nyilván kitalálta, mi mehet végbe Vörös Bot lelkében.
– Nem a rendőrségtől jöttem – mondta nagyon barátságosan. – Ítélje meg 

maga, Fang úr: ha detektív volnék, és lennének maga ellen bizonyítékaim, 
akkor nem itt beszélgetnénk. De ha még nincs bizonyíték, a négyszemközti 
beszélgetés  egyáltalán  nem  volna  előnyös  számomra.  Magnetofon  nincs 
nálam,  ellenőrizheti.  Ráadásul  a  magnóhang  nem  számít  bizonyítéknak. 
Egyetlen ügyész sem hagyná jóvá a letartóztatását. Nem, a rendőrséggel való 
kapcsolatra nekem éppúgy nincs szükségem, mint magának.

,,Miért is hagytam így el magam? – korholta magát Vörös Bot. – Ennek az 
ebfajzatnak teljesen igaza van. Ilyet még Fehér Papírlegyező sem tudott volna 
kiagyalni. Ő mindjárt Sárga Sárkányhoz szaladt volna. Akkor hát kicsoda ez 
a Gung? És miért viselkedik ilyen szemtelenül?”

–  Valakivel  összetéveszt  engem –  mondta  mindenesetre  Vörös  Bot,  és 
felállt az asztaltól.

–  Remélem,  hogy  öt  perc  múlva,  miután  meggyőződött  róla,  hogy  az 
étterem nincs körülvéve rendőrökkel, viszontlátom önt. – Gung ugyanolyan 
udvariasan beszélt, mindeddig, de most ehhez az udvariassághoz észrevehető 
csúfondárosság  is  járult.  –  Az  ön  számára  bizonyára  érdekes  lenne,  ha 



folytatnánk a beszélgetést.
Ezzel nekilátott a cápauszony levesnek.
Vörös  Bot  kiment  a  teremből.  A  hallban  már  ott  állt  az  étterem 

tulajdonosa, egy kopaszra nyírt, magas férfi. A lámpafényben tar koponyája 
úgy fénylett, mintha be lett volna zsírozva. Vörös Bot félrehívta.

– Tang, ellenőrizni kell, nincsenek-e a közelben gyanús egyének.
– Az utcán minden rendben, Vörös Bot – felelte az halkan −, az embereim 

észrevették volna. De megparancsolom, hogy jobban figyeljenek.
Vörös  Bot  hunyorított,  miközben  azon  töprengett,  hogy mihez  kezdjen 

előbb. Majd így szólt:
– Most visszamegyek a terembe. Vacsora után elkapjátok ezt az idiótát, és 

elhozzátok  hozzám.  Egyről-másról  el  kell  beszélgetnem  vele  valami 
csendesebb helyen.

Vörös Bot visszament az asztalukhoz.
„Lehet, hogy tényleg meg akarja venni a papírokat? – gondolta magában. 

– De még ha így is lenne, akkor is likvidálni kell. Túlságosan jól informált 
vevő. Csak előbb ki kell deríteni, ki tud még a dokumentumokról. Nem lesz 
nehéz szóra bírni. Az én pincémben még nem hallgatott senki.”

Vörös Bot leült, ivott egy kis bort, ráérős mozdulatokkal cigarettát vett elő 
és rágyújtott. Az ajtóban feltűnt Tang, és jelt adott, hogy minden rendben.

– Találkozzunk egy más alkalommal – mondta lustán Vörös Bot. – Most 
sem időm, sem kedvem a komoly beszélgetéshez.

– Más alkalommal, ez azt jelenti, hogy vacsora után? – kérdezte Gung. – 
Valahol egy félreeső helyen, ahol késsel csiklandozná a hasamat, és közben 
az ajánlatom részletei felől érdeklődne? Nem, ez a perspektíva nem kedvemre 
való.

„Majdnem eltaláltad – jegyezte meg magában Vörös Bot −, de a kés túl 
primitív  megoldás  lenne.  Az  én  pincémben  ennél  érdekesebb  dolgok  is 
akadnak.”

–  Ön olyan  szívesen  beleegyezett,  hogy velem vacsorázzék  –  folytatta 
Gung −, beleegyezett, hogy meghallgat, és nem tartja meg a szavát. Félek, 
hogy legközelebb már nekem nem lesz sem időm, sem kedvem…

Vörös Bot ökölbe szorította a kezét: régóta nem merészelt már senki így 
beszélni vele.

– Jól van. Ha rövid leszel – tért rá a tegezésre −, meghallgatlak.
– Éppen azért,  hogy meghallgathasson – felelt  Gung −, javasoltam egy 



alkalmasabb  helyet  annál  a  hodálynál,  ahol  fellépett.  Attól  tartottam,  még 
annyi időm se lesz, hogy az érdeklődését felkeltsem, máris a hátamba szúrnak 
egy kést.

– Gondolod, hogy itt nagyobb biztonságban érezheted magad?
– Ó, rájöttem, hogy a Szin Leon az ön hatáskörébe tartozik – nevetett fel a 

fiatalember. – És mégis, itt nagyobb az esélyem, hogy végigmondhassam az 
ajánlatot. Méghozzá…

– Térj a tárgyra – szakította félbe Vörös Bot.
– Jó. Tehát: ön rendelkezik bizonyos érdekes papírokkal, az én főnökeim 

pedig szeretnék őket megkapni.
– Biztos vagy benne, hogy rendelkezem azokkal, az iratokkal, amelyekben 

a főnökeid is érdekeltek?
–  Persze.  Lim  diplomatatáskájából  vette  ki.  Nem  tudom,  véletlenül 

bukkant-e rá, vagy tudta, hogy nála lesz.
– Tévedtél – mondta szárazon Vörös Bot. – Én nem voltam azon a… hogy 

is mondtad… Tumaszik-on.
– Fang úr, ne bújócskázzunk. Elmondhatom, hogyan történt. Az emberei, 

akik a  Tumaszik-on voltak, abban a pillanatban foglalták el a hajót, amikor 
maga  odaért  a  motoros  szampánon.  Mi  célból,  nem  tartozik  ránk.  Hogy 
milyen  kapcsolatban állt  Lim-mel,  az  sem. Egyedül  a papírok érdekelnek, 
amelyek Lim diplomatatáskájában voltak.

„Ha ez  a  hülye  ilyen  jól  értesült  –  gondolta  nyugtalanul  Vörös  Bot  −, 
akkor a rendőrség is hamarosan meg fogja tudni, mi történt a  Tumaszik-on.  
De ki mondhatta el neki, hogy a hajót megtámadták? Leginkább valaki az én 
embereim  közül.  De  nem baj,  ezt  ki  fogom deríteni.  Ő  mindent  elmond 
nekem.”

– Apropó, a főnökeid: kik azok?
Gung nevetni kezdett.
– Én nem kérdezek öntől ilyeneket.
– Ide figyelj! – suttogta dühösen Vörös Bot, és áthajolt Gunghoz az asztal 

fölött. – Megmondjam, mi vár rád vacsora után?
– Minek? Magam is tudom – felelte Gung még mindig nevetve.  – Egy 

bájos kislány a Negarából. Ha kedve van, tartson velem. A lánynak bizonyára 
akad egy szemrevaló kis barátnője is. Miről is beszéltünk? Igen, a főnökeim 
engem bíztak meg azzal, hogy megállapodjam önnel.

Vörös Bot elsápadt dühében.



– És mennyit szándékoznak fizetni a főnökeid?
– Miért? – Gung csodálkozó képet vágott.
–  A  do-ku-men-tu-mo-kért  –  mondta  tagolva  Vörös  Bot,  és  szinte 

fizikailag érezte, hogyan hagyja el fokról fokra a türelem.
–  Nézze  csak,  a  helyzet  a  következő.  –  A fiatalember  ivott  egy  korty 

maotajt.  –  Ezek a  mi  papírjaink.  Így tehát  miért  kellene  fizetnünk  értük? 
Persze egy kis jutalom más dolog.

Most Vörös Bot nevetett fel. Idegesen és gonoszul. Tehát tévedett, amikor 
azt mondta Sárga Sárkánynak, hogy a Fekete Lótusznak vége. Néhány idióta 
maradt  belőle,  és  odáig  merészkedtek,  hogy  előtte,  Vörös  Bot  előtt 
mutatkozzanak!  De  megbánják  még  Lim  barátai,  hogy  ilyen  arcátlanok 
voltak.

– Két lehetőség van: vagy te vagy bolond, vagy belőlem akarsz bolondot 
csinálni  –  mondta  Gung-nak.  –  De bármi  legyen  is  az  igazság,  ez  életed 
utolsó vacsorája.

– Sajnálom – felelte Gung vontatott hangon.
– Én is – válaszolt epés együttérzéssel Vörös Bot.
Úgy tett, mintha fel akarna állni az asztaltól.
– Nem, nem erről van szó. A hozzátartozóit sajnálom. Úgy tudom, él az 

anyja, és van egy lánya. Kellemetlenségek érhetik őket. Úgyhogy az ajánlat, 
mint már mondottam, egyenesen csábító, ön visszaadja a dokumentumokat, 
mi pedig a hozzátartozóit. Rendben van?

– Ah, tehát így állunk! Zsarolni próbálsz? Te?! Engem…?!
Vörös Bot odahajolt Gunghoz, és halkan így szólt – A rokonaimat te nem 

éred el. Ahhoz rövid a kezed. És a mai napon még ennél is rövidebb lesz!
Saját vészjósló élcelődésétől elégedetten újra hahotázni kezdett.
Gung szenvtelen arckifejezéssel  elővett  a zsebéből egy zöldes színű kis 

borítékot,  és  az  asztalra  tette.  Vörös  Bot  azonnal  elhallgatott.  Gyűlölködő 
pillantást  vetett  Gungra,  és  felvette  a  levelet.  A  borítékban  öreges 
ákombákomokkal  teleírt  olcsó  levélpapír  meg  egy  kamasz  lány  fényképe 
volt. A lány ott állt a ház mellett, amelyet Vörös Bot tizennégy évvel ezelőtt 
hagyott el.

Olvasni  kezdte  a  levelet.  Anyja  jelentéktelen  dolgokról  írt,  rokonokról, 
akik már rég nem érdekelték Vörös Botot. Megköszönte a küldött pénzt. A 
levél végén arra kérte, hogy egyezzék bele mindabba, amit a levél átadója, 
mond, mert különben unokájával együtt megölik.



Vörös  Bot  még  egyszer  átfutotta  a  levelet.  Aztán  újra  kezébe  vette  a 
fényképet. Tizennégy éve volt távol otthonától,  anyja és lánya elvesztették 
számára realitásukat.  Mindaz, ami valaha volt,  mintha egy másik emberrel 
történt volna. De a fényképen az a lány annyira hasonlított rá, hogy Vörös 
Bot lelkében megmozdult valami. Maga sem tudta pontosan, mi volt ez: a rég 
elhagyott szülőföld utáni vágy vagy az attól való félelem, hogy öregkorára 
egyedül marad. Forgatta kezében a fényképet, nézegette a számára ismeretlen 
lány  ismerős  vonásait.  Annyi  év  után  először  Vörös  Bot  habozott  –  a 
dokumentumokat jól el lehetett volna adni…

„Nem éppen a legjobbkor, Kung Fu-ce egyik mondása jutott eszébe, amit 
még  gyerekkorában  tanult  meg:  „Szüleid  életében  szolgáld  őket  a 
szertartásrend szerint, ha meghalnak, temesd el őket a szertartásrend szerint, 
mutass be nekik áldozatokat a szertartásrend szerint.” És még eszébe jutottak 
a  tanítója  szavai  is,  aki  állandóan  azt  ismételte,  hogy  a  baj  és  a 
szerencsétlenség azok fejére hull,  kik nem tisztelik  a szüleiket.  Vörös Bot 
nem  túl  aggályosán  tartotta  magát  azokhoz  az  elvekhez,  amelyek 
meghatározták honfitársai életformáját, de a fiúi tisztelet ugyanolyan törvény 
volt neki is, mint szinte minden kínai számára.

Gung figyelmét nem kerülte el ez a tétovázás, ezért támadásba lendült.
–  A  főnökeim  és  főleg  az  ön  hozzátartozói  kedvező  válaszban 

reménykednek  –  mondta  szándékosan  meleg  hangon  a  fiatalember.  – 
Különösen az anyja  nem tudja feladni  a reményt,  hogy még találkozhat  a 
fiával.  Miért  kell  szenvedést  okozni  hozzátartozóinknak?  Meg  aztán 
gondoljon  a  főnökeimre.  Már  épp  eleget  izgultak  akkor,  amikor  ez  a 
szemtelen  Lim  Ban  Lim  ügyesen  megszerezte  ezeket  az  oly  értékes 
papírokat. Lim biztos volt abban, hogy szép kis summát kap értük. Mellesleg 
az az ember, aki eladta a papírokat Limnek, nagyon megbánta, amit tett… 
amikor még élt. Lim majdnem a kezünkben volt, ekkor avatkoztak be maguk, 
őszintén  megmondom:  nagyon  nem szeretnénk,  ha ezek  a  dokumentumok 
idegen kézbe kerülnének. Egyébként  maga is látta őket,  megértheti,  miért. 
Röviden szólva, próbáljunk meg barátokként elválni.

Gung felemelte poharát, mintegy arra buzdítva Vörös Botot, hogy imigyen 
szentesítsék az alkut.

– Tehát ön a dokumentumokat akarja cserébe hozzátartozóim életéért? – 
Ez félig kérdés, félig megállapítás volt Vörös Bot részéről.



–  Pontosan  –  helyeselt  Gung.  –  Sajnálom,  hogy  ilyen  kegyetlen 
intézkedésekre  kényszerülünk,  de  a  helyzet  a  következő.  Csupán  egy 
jelentéktelen részletkérdést szeretnénk tisztázni. Az ön fiúi és apai érzelmeit 
mi  kissé  magasabbra  értékeljük,  mint  saját  érdekeltségünket  a 
dokumentumokban.

– Mennyivel? – kérdezte lankadtan Vörös Bot, mert egyből rájött, hogy 
kis összeggel nem úszhatja meg Gungot és – a jelekből ítélve – erős kezű 
főnökeit.

–  Potomság  –  nevetett  Gung.  –  Feltételezem,  hogy  úgy  kétszázezer 
teljesen…

–  Te  megbolondultál,  te  büdös  patkány!  –  sziszegte  Vörös  Bot,  és 
hunyorított. – Ennyi pénzt két emberért!

–  Ne  személyeskedjék,  Fang  úr  –  mondta  rendíthetetlen  nyugalommal 
Gung −,  hisz  még  nem kötöttük  meg  az  alkut.  Miért  ne  őriznénk  meg  a 
látszatot?  Őszintén  szólva  szégyelltem  kisebb  összeget  ajánlani,  nehogy 
megsértsem anyja és lánya iránti érzéseiben.

– Egy centet se kapsz! Megértetted? Egy centet se! – Vörös Bot fuldoklott 
a dühtől.

–  Ne  legyen  meggondolatlan,  Fang  úr  –  jegyezte  meg  szárazon  a 
fiatalember. – Már volt alkalma meggyőződni arról, mennyire jól informáltak 
vagyunk.  Többet  tudunk önről,  mint  gondolná.  Jóval  többet.  A rendőrség 
tudomására hozhatjuk például a több bankban elhelyezett, egy bizonyos Teo 
Ki-laj  nevére  szóló  bankszámlák  számait.  Lefoglaltatni  őket  nem  kerül 
semmibe, és maga ott marad üres kézzel. Meg aztán ne szerénykedjék, Fang 
úr. Mi magának az a kétszázezer? Semmiség. Gondoljon anyjára és lányára.

Vörös Bot gyűlölettel nézte Gungot.
– Jól van, gondolok – mondta lassan.
– Nem kételkedtem az ön józan ítélőképességében – jegyezte meg Gung. – 

Remélem,  két  nap  elég  lesz?  Találkozzunk  hétfőn…  mondjuk,  a 
Tigrisbalzsam  park  bejáratánál.  Ott  majd  végleg  megállapodunk.  Nem 
bánnám, ha előleget hozna magával. Úgy ötven százalékot.

Gung leöblítette ujjait egy speciálisan e célból odakészített, illatos, meleg 
teával telt csészében.

– Most pedig egy kis kérésem van önhöz, Fang úr. Adjon újabb utasítást 
az  embereinek  személyi  biztonságomat  illetően.  Feltételezem,  hogy  a 
kijáratnál nem díszkíséret vár rám.



Vörös  Bot  válla  fölött  pattintott  ujjaival,  és  a  háta  mögött  azonnal  ott 
termett a pincér.

4

Gung távozása után Vörös Bot töltött magának még egy pohár bort, de 
nem ivott belőle. Elgondolkodva forgatta kezében a lánya fényképét. A finom 
fényes  papírra  készült  felvétel  egy  penge  élességével  hasította  fel 
emlékezetében  életének  eseményeit.  Legélesebben  az  a  nap  jutott  eszébe, 
amelyen  a  lánya  született,  és  a  felesége  meghalt.  Undok,  hideg  eső 
szemerkélt. A kórházból jött, újszülött lányával a karján, nem is figyelte az 
utat.  Úgy  érezte,  felesége  halálával  régi  álma,  hogy  Szingapúrba  jöjjön, 
összeomlott.

Amikor  mégis  eljött  otthonról,  fél  éven  át  nyomorgott,  mígnem 
elszegődött egy hajóra, amely előbb Japánba, majd Szingapúrba ment.

Az a szánalmasan kevés pénz,  amit  a hajózás alatt  keresett,  csak rövid 
ideig  volt  elég.  Miután  a  létfenntartáshoz  elegendő  minimális  tartalék  is 
elfogyott,  Fang  megpróbált  elhelyezkedni  egy  utcai  színházban,  de 
mindenhol elutasították. Akkor lopni kezdett, és börtönbe került. Ott jutott a 
Triász embereinek karmai közé.

Kezdetben  Fang csak  informiátor  volt,  és  még  csak nem is  gyanította, 
kikkel  van  dolga.  Amikor  megtudta,  kiknek  dolgozik,  elhatározta,  hogy 
megszabadul ettől a veszélyes együttműködéstől. De a titkos társaságok oly 
szívósan tapadtak az új tagokra, mint a pók a légyre. A Triász-tagságtól csak 
a halál menthette meg az embert.

Fang  kibékült  a  sorsával,  és  hamarosan  rájött:  a  játék  megéri  az  árát. 
Természetesen,  ha  nem elégszik  meg  a  bábu szerepével.  A természeténél 
fogva pénzsóvár, irigy és ravasz Fang hamar felfogta, hogy a Nagy Testvéri 
Szövetség életmódját meghatározó törvényeket okos emberek állították össze 
a hülyék számára. Célul tűzte maga elé: bármibe kerüljön is, fel kell küzdenie 
magát a Triász vezérkarába. E cél elérése érdekében pofon egyszerű eszközt 
választott módszeréül: a besúgást. Lassan és óvatosan dolgozott.

Azok  az  emberek,  akik  az  útjában  álltak,  természetesen  egytől  egyig 
magasabb rangban voltak nála  a  titkos  társaságban.  Hogy megbuktathassa 



őket, először is el kellett érni az ő posztjukat. Ezért kémkedni kezdett a titkos 
társaság  közönséges  tagjai  után.  Miután  kiszemelte  áldozatát,  addig  nem 
nyugodott, amíg – fokozatosan és cseppet sem tolakodóan – meg nem győzte 
főnökét arról,  hogy az az ember veszélyes.  Vagy mert  nem tudja tartani a 
száját, vagy mert túlságosan messzire ment becsvágyó terveivel. Bizonyítékra 
ritkán volt szükség. Elég volt a vádaskodás.

Miután Fang a főnök jobbkeze lett – megint csak nagyon körültekintően −, 
leste  az  alkalmat,  hogy  megismerkedjék  azokkal,  akik  egy  lépcsőfokkal 
feljebb álltak, és újra alkalmazta kedvenc módszerét,  így emelkedett  egyre 
magasabbra a Triász hierarchikus lépcsőjén, míg végül elnyerte a Vörös Bot 
titulust. De erre tizenkét hosszú éve ment el.

Mindig  szerencséje  volt;  a  sikertelenségek  sorozata  attól  a  pillanattól 
kezdődött, amikor Szungaj, a gépész, meglógott a Tumaszik-ról. A baklövés 
észrevétlen maradhatott volna, ha nincs Fehér Papírlegyező. Sárga Sárkány 
pedig – Vörös Bot ezt nagyon jól tudta – nem felejti el és nem bocsátja meg a 
hibákat.

A második kellemetlenség ma történt, és sürgősen kiutat kellett keresnie 
ebből  a  helyzetből.  Vörös  Bot  elhatározta,  hogy reggelre  hagyja  ezeket  a 
cseppet  sem vidám gondolatokat.  Felvette  az asztalról  a  fényképet  meg  a 
levelet, zsebre tette őket. Aztán felment Tang szobájába. Az sürögni-forogni 
kezdett, hellyel kínálta Vörös Botot, előzékenyen megkérdezte, mit iszik.

– Nem kell semmi – mondta fáradtan Vörös Bot.
– Lehet, hogy nem kellett volna elengedni… ezt a… – kezdte Tang.
– Nem a te dolgod! Szungajt megtaláltátok?
–  Tegnap  átkutattuk  a  kikötőt,  ma  reggel  pedig  embereim  a  dokkra 

indultak…
– Megtaláltátok vagy nemi? – vágott közbe türelmetlenül Vörös Bot.
Tang bűntudatosan rázta a fejét.
– Fel nem foghatom, hova tűnhetett ez az átkozott indonéz.
– Ha a gépészt két nap múlva nem találjátok meg – mondta fakó hangon 

Vörös Bot, anélkül hogy Tangra nézett volna −, levágom a füled és kiszúrom 
a szemed. Valahogy kezdesz az utóbbi időben rosszul hallani és látni – minek 
hát neked fül és szem?

– Szungajt megtaláljuk, Vörös Bot… megtaláljuk – dünnyögte Tang.
– Két nap múlva, megértetted?
Tang meghajolt.



– Igen, Vörös Bot.
– Mintha akartál volna valamit mondani.
– Ko Jing… – kezdett bele Tang, de elharapta a szót, mert nyilván nem 

tudta rászánni magát, hogy közölje a rossz hírt.
Vörös  Botnak  hirtelen  nagyon  pontosan  eszébe  jutottak  Sárga  Sárkány 

szavai a Blakang Mati-akció előtt: „Ne adja isten, hogy bárki is megtudja!” 
Amíg ezt mondta, Sárga Sárkány felvette az asztalról a játékkardot, és Vörös 
Bot összerezzent, mert mintha máris nyakán érezte volna a pengét.

– Mi van Ko Jinggel? Kiszimatolt valamit a rendőrség?
– Rosszabb. Ko Jing kettős játékot űz.
– Lehetetlen!  −,  kiáltott  fel  Vörös  Bot,  de ugyanakkor  érezte,  hogy ha 

Tang szól, tudja, mit beszél.
– A Blakang Mati-akció után két nappal figyelni kezdték – mondta Tang 

olyan  bűnbánó  hangon,  mintha  mentegetőzne  amiatt,  hogy  Ko  Jing  a 
rendőrség látómezejébe került. – Újabb három nap múlva pedig valaki látta őt 
a parancsnok szobájában…

– Kivel? Miért nem szóltál hamarabb? – csapott öklével az asztalra Vörös 
Bot.

–  Embereim  nem  ismerik,  de  Alang  szolgálatában  áll.  A  kocsiról 
állapították meg, bár más rendszám volt rajta. Hát mikor szólhattam volna? 
Hisz három napig nem jelentkezett.

– Vajon mibe tudtak belekapaszkodni? Ördög és pokol! Hiszen az altató 
megtette  a  magáét,  és  semmilyen  nyomat  nem  hagytunk…  Biztos  vagy 
benne, hogy Ko Jing kettős játékot űz? Lehet, hogy az az ember semmit sem 
szedett ki belőle.

Vörös Bot megpróbált legalább valami halvány kétkedést felfedezni Tang 
arcán. De az a fejét rázta.

– Van még egy emberem az őrsön…
– Tudom. Na és?
–  Túl  későn  tudta  meg,  hogy  Ko  Jinggel  valaki  beszélget.  Csak  a 

beszélgetés végét sikerült elkapnia. Ko Jing elmondta, hogyan hívja őt Feng 
találkozóra.  Távozása  előtt  Alang  embere  két  telefonszámot  adott  át  Ko 
Jingnek, és megparancsolta, hogy hívja fel, mihelyt Feng megjelenik. Fenget 
én figyelmeztettem.

Vörös Bot még hunyorított is, amikor elképzelte, hogy mi vár rá. A CIU 
már majdnem egy teljes hete Ko Jinggel foglalkozik, és ő, Vörös Bot mit sem 



tud róla!
– Te talán nélkülem nem tudtad, hogy kell elbánni Ko Jinggel? – kérdezte 

tompán Tangtól.
– De… éppen ön parancsolta meg, hogy minden egyes esetről számoljak 

be, és az ön tudta nélkül ne csináljak semmit – válaszolta Tang.
Vörös Bot a saját embereit illetően valóban igyekezett minden bejelentést 

ellenőrizni. Nem akarta, hogy egyszer őt is ugyanígy az ujja köré csavarja 
valaki, mint egykor ő a saját főnökeit. Egyik alárendeltjére többet bízott, a 
másikra  kevesebbet,  de teljes  egészében senkire  nem bízta  rá magát.  Úgy 
vélte, mindegyik embere bármikor elárulná őt, csakhogy megkapja a Vörös 
Bot  titulust.  Még  Tangban  is  kételkedett,  bár  őt  a  jobbkezének  tartotta. 
Hosszú ideig ellenőrizte a Szin Leon tulajdonosának minden egyes lépését, 
mígnem meggyőződött róla, hogy Tang egyedül csak neki dolgozik.

– „Megparancsoltam, megparancsoltam” – utánozta haragosan Tangot −, 
nincs neked saját fejed?

A Szin Leon tulajdonosa bűnbánóan lesütötte a szemét.
Ez volt a harmadik és minden bizonnyal a legnagyobb kellemetlenség az 

utóbbi  napokban.  Talán  csak  nem  tudták  valamin  rajtakapni  Ko  Jinget? 
Vörös Botnak nagyon nem akarózott ezt hinni. Fel akarta idézni magában a 
Blakang  Mati-akció  részleteit,  de  rögtön  rájött,  hogy  hiába  vesztegeti  az 
idejét.  Már  semmi  értelme  nem  lett  volna,  ha  kideríti,  min  bukott  le  az 
őrmester. Minél előbb likvidálni kell. A fő dolog: nem szabad hagyni, hogy 
Sárga Sárkány megtudja. Különben… A Blakang Mati-akció után Ko Jingre 
felfigyelt  Sárga  Sárkány  is.  Ráadásul  az  őrmestert  Fehér  Papírlegyező  is 
figyelmeztetheti.  Márpedig  ha  valaki  olyan  szenvedéllyel  avatkozik  bele 
mások  ügyeibe,  mint  ő…  Akkor  az  őrmester  eltűnését  bizonyára  Sárga 
Sárkány is  megtudja,  ő  pedig  feltétlenül  kutatni  kezdi  az  okokat.  Ki  kell 
találni valami ésszerű magyarázatot…

Vörös  Bot  úgy érezte  magát,  mint  aki  a  szakadék szélén  áll;  Szungajt 
eddig nem találták meg. Ko Jing köpött, Gung pedig a markában tartja őt a 
dokumentumokkal.  Hát  hiábavaló  lenne  tizenkét  év  minden  erőfeszítése? 
Olyan  nehezen  verekedte  magát  felülre,  és  most,  amikor  végre  szilárdan 
megvetette a lábát, minden összeomlik. Hiszen nemcsak a pozíciója, de az 
élete  is  veszélyben  van.  Nem,  ezt  nem  szabad  hagynia.  Valamit  ki  kell 
találnia,  ki  kell  kerülnie  ebből  a  veszélyes  helyzetből,  amely  mögött  a 
feneketlen szakadék tátong. De hogyan? Hogyan?



Vörös  Bot  súlyos  pillantást  vetett  Tangra.  Az  túlságosan  jól  ismerte 
főnöke jellemét, és most némán állt, nehogy valami meggondolatlan szóval 
magára vonja a haragját.

– Van még valami?
– Jött egy ember Fehér Papírlegyezőtől. Ma éjjel akarják megszerezni az 

árut.
– Mi az ördögért hallgattál eddig? Mikor és hol?
– Fél egykor, Keong Szajak 14. Oda kell menni a gyümölcskereskedőhöz 

a bejárati ajtónál, és azt mondani: a múlt héten megkérték, hogy ma éjszakára 
készítsen elő két csomag mangót. ö elvezet Fehér Papírlegyezőhöz.

Vörös Bot az órájára nézett.  Kilenc óra húsz perc volt.  Tehát még van 
három órája.

–  „Gyáva  kutya  –  gondolta  gyűlölettel  »idősebb  fivéréről«,  Fehér 
Papírlegyezőről −, szeretnéd, ha minden piszkos munkát mások végeznének 
helyetted. Várj csak, még számolunk.”

De  hirtelen  felötlött  benne  egy  gondolat,  amelytől  még  a  lélegzete  is 
elakadt.

–  Mégiscsak  hozz  bort!  –  parancsolta  Tangnak,  és  megnyalta  az 
izgalomtól hirtelen kiszáradt ajkát.

Az  ugrott,  hogy  teljesítse  a  parancsot.  Vörös  Bot  lázas  képzelődésbe 
kezdett. Kényszerítette magát, hogy koncentráljon, és igyekezett, hogy a még 
képlékeny  eszmének  határozott  formát  adjon.  Igen,  ennél  kényelmesebb 
megoldás aligha adódik még egy. Kockázatos, persze, de pokolian csábító. 
Egyszerre  két,  számára  feleslegessé  vált  embertől  szabadulhat  meg:  Fehér 
Papírlegyezőtől és Ko Jingtől. Csak mindent a legapróbb részletekig ki kell 
számítani.  Kapkodni kár lenne,  mert  még valami kimarad.  Ilyen ügyben a 
legkisebb baklövés is az életébe kerülhet.  Vörös Bot homloka gyöngyözni 
kezdett a megfeszített gondolkodástól, halántéka is lüktetett.

– Taa-ang! – kiáltotta, és tenyerével az asztalra csapott. – Hová tűntél, te 
rohadt dög!

Az étterem tulajdonosa besietett, és lakkozott tálcán Vörös Bot elé tett egy 
üveg  bort  meg  egy  magas  kristálypoharat.  Mesterien  kiütötte  a  dugót,  és 
teleöntötte  Vörös Bot poharát  a világossárga színű itallal.  Az egy hajtásra 
kiitta.

– Eredj – intett Vörös Bot −, ha kellesz, majd hívlak.
–  Ahogy  parancsolja  –  dünnyögte  Tang,  miközben  a  nyitott  ajtó  felé 



hátrált.
Vörös Bot öntött még bort magának, és mohón ivott néhány kortyot. Az 

ital kellemesen szétáradt a belsejében, halántékában megszűnt a lüktetés. A 
gondolat végleg megérlelődött benne. Egy pillanatra elfogta a rettegés: hátha 
valamit  nem vett  figyelembe,  és az egész terv meghiúsul?  De összeszedte 
magát.  ,,Minden  tisztán  fog  menni”  –  jutott  eszébe  Fehér  Papírlegyező 
kedvenc szavajárása.

–  Igen,  minden  tisztán  fog  menni,  „idősebb  fivérem”  –  mondta  ki 
fennhangon is a gondolatát.

Tang bedugta a fejét az ajtón.
– Hívott?
–  Nem.  De  azért  gyere  csak.  Hívd  fel  a  rendőrőrsöt,  ahol  Ko  Jing 

dolgozik,  és  tudd  meg,  hol  van  most:  otthon-e  vagy  munkában?  Ha 
szolgálatban van, melyik kerületben?

Tang megértően bólintott, és kisietett a szobából.
– A Központi Kórház New Bridge Road felőli oldalán van szolgálatban – 

közölte, amikor néhány perc múlva újra megjelent.
Vörös Bot felállt,  és szótlanul az ajtó felé indult.  Tang elébe ugrott,  és 

kitárta  főnöke előtt  az  ajtót.  A küszöbön  Vörös  Bot  megállt,  és  Tanghoz 
fordult:

– Az Északi-hídnál van egy elsüllyedt uszályhajó. Tudod, hol?
Tang bólintott.
– Tehát… Nem, nem kell semmi.
– Ahogy parancsolja, Vörös Bot.
– És építsd le az embereidet Ko Jingről. Most rögtön. Magam beszélek 

vele.
– Jó.
Vörös Bot lement az utcára. A Toyota már ott állt az étterem bejárata előtt, 

hátsó ajtaja nyitva volt.
– A Tropicanába – vetette oda a sofőrnek, miközben beszállt a kocsiba.
És újra a gondolataiba mélyedt.
Vörös  Bot  először  azt  akarta,  hogy  Tang  emberei  foglalkozzanak  Ko 

Jinggel, de aztán meggondolta. Persze Tang megbízható ember, de egy kis 
óvatosság nem árt. Foglalkozzanak csak olyanok az őrmesterrel, akik őt nem 
ismerik.  És  mindenki  előtt  titok  marad,  hogy  halála  előtt  Ko  Jing  még 
elvezeti a rendőrséget ehhez a rühes patkányhoz, Fehér Papírlegyezőhöz.



A Tropicanában, mint  mindig,  most is telt  ház volt.  A night CIUb épp 
most nyitott, és az emberek siettek, hogy elfoglalják a jobb helyeket. Vörös 
Bot  bement,  felment  a  harmadik  emeletre,  ahol  az  Orchidea  Lámpája 
étteremben  mindennap  kínai  vagy  európai  varietéműsor  ment.  A  nagy 
pódiumon  már  fellépésre  készen  ültek  a  zenészek.  Vörös  Bot  megállt  a 
bejáratnál.  Az  egyik  zenész,  miután  észrevette  őt,  szemével  odaintett 
valakinek  a  kulisszák  mögé,  ahonnan  mindjárt  elő  is  jött  egy  fiatal  fiú 
aranyszínű zakóban és meggypiros nadrágban.

– Van egy ügy – mondta neki halkan Vörös Bot. – Küldj pár embert az 
Északi-hídhoz. Háromnegyed egykor az elsüllyedt uszályhajónál megáll egy 
rendőrautó. Kiszáll belőle egy őrmester. Végezni kell vele. Revolverrel.

–  Főnök,  a  késsel  úgy bánnak az  embereim,  mint  a  szaxofonnal.  Meg 
kevesebb zajjal is jár – hangzott az aranyzakós ellenvéleménye.

– Azt mondtam, revolverrel – ismételte keményen Vörös Bot. – Kell egy 
kis lövöldözés. Az ő pisztolyából is hadd menjen ki két-három golyó. Azt a 
látszatot kell kelteni, hogy rablókat látott meg a helyszínen, és megpróbálta 
őket letartóztatni.

– Minden világos, főnök.
Vörös  Bot  kiment  az  utcára,  beült  a  kocsiba.  Úgy érezte,  mindent  jól 

kiszámított.  Igyekszik  mindent  úgy  rendezni,  hogy  Sárga  Sárkány 
megfeledkezzék Ko Jingröl.

– A Főnixhez – szólt a sofőrnek, aki egyúttal a testőre is volt.

Az Orchard Roadon, a Hotel Főnix mellett kora reggeltől késő estig egy 
kis  térségen  egy  csomó  autó  gyűlt  ősszé:  Fordok,  Opelek,  Mercedesek, 
Chevroletek…  Estefelé  minden  tulajdonos  kiválasztotta  a  magáét,  és  a 
tenyérnyi hely üres lett. De nem sokáig. A város minden tájáról máris útban 
voltak feléje a mozgó utcai  kávézók tulajdonosai. Mindegyik jól ismerte a 
maga helyét,  és  egy félóra  múlva  már  legalább száz kiskocsi  állt  a  téren, 
rendezett  sorokban. Kínaiak, japánok, indonézek, malájok, hinduk egymást 
túlkiabálva kínálták nemzeti ételüket. Rendszerint az egész család árusított. 
Amíg  a  gyerekek  felállították  a  kis  asztalkákat  a  kocsi  elé,  a  családfő  és 
felesége  tüzet  rakott  a  kis  hordozható  cserépkályhában,  és  nekilátott  az 
ételkészítésnek.  Amikor  az  első  adag  készen  lett,  a  kocsihoz  erősített  kis 
ponyvaernyőn  kigyulladt  egy  kis  lámpa,  és  az  egész  család  kórusban 
csalogatott mindenkit, aki olcsót és ízleteset akart enni.



A kereskedők torokhangú kiáltásai, a hús sercegése a forró serpenyőkben, 
a csípős mártások és gyümölcsök illata csábítóan hatott a külföldi turistákra, 
akik szó szerint rajzottak a szűk átjáróhelyeken, és percenként kapkodták elő 
fényképezőgépeiket;  hol  az  egyik,  hol  a  másik  ételt  kóstolták  meg,  majd 
végül lecsillapodva továbbmentek, átadták a helyüket másoknak.

A tarka képet kiegészítette néhány, a csupasz járdán ülő kereskedő, akik 
olcsó  mütyüröket:  gyűrűket,  fülbevalókat,  karkötőket  árultak.  Minden, 
mellettük  elhaladó  külföldinek  megragadták  a  karját,  és  megpróbálták 
rábeszélni, hogy vegyen valamilyen „ékszert”. Ha valaki megállt, az árus egy 
szempillantás  alatt  átváltozott.  Titokzatosan  kacsingatott  a  potenciális 
vásárlóra, piszkos kezét beledugta a mellette lévő szennyes zsákba, és olyan 
képet vágott, mintha nem kisebb kincset szándékozna onnan kihúzni, mint a 
Nagy Mogult. De csak egy, a többihez hasonló ízléstelen mütyürt emelt ki.

Vörös Bot kiszállt a kocsiból, átlépett  egy földön ülő árus „pultján”, és 
határozottan indult befelé a sorok között. Az egyik árus kocsijánál megállt, és 
ráült a kis asztalra. A másik oldalról egy tíz év körüli kislány bukkant elő.

– Mit parancsol, uram?
– Hol az apád? – kérdezte Vörös Botr és megpaskolta a gyerek arcát.
– Elment szénért. Akar valamit enni, uram?
– Nem. Egyébként adj nekem egy szárított  tintahalat,  és hozz egy üveg 

sört – mondta Vörös Bot, miközben rágyújtott egy cigarettára.
A kislány fogott egy hosszú kést, odalépett a kocsi fölött függő szárított, 

ibolyaszínű,  lapos  tintahal-köteghez,  és  levágott  belőle  egyet.  Beledobta  á 
forró, száraz serpenyőbe, aztán elfutott arra a sorra, ahol vizet és sört árultak. 
Egy bepárásodott üveggel tért vissza, amelyet  odatett  Vörös Bot elé, majd 
egy késsel ügyesen megfordította és elegyengette a tintahalat. Amikor a hús 
másik oldala is aranyló rózsapiros lett, a kislány égy csipesszel kiemelte egy 
tányérra,  és az asztalra  tette.  Vörös Bot lecsippentett  egy darabot,  szájába 
vette, és ráérősen enni kezdte.

Megérkezett  a  kocsi  tulajdonosa  egy  vödör  szénnel;  egy  alacsony, 
mosolygós kínai férfi, fehér rövid ujjú ingben. A lánya megérintette a kezét, 
ujjával  Vörös  Bot  felé  mutatott,  és  mondott  valamit.  A kocsi  tulajdonosa 
odalépett  az  asztalhoz,  leült  Vörös  Bottal  szemben,  és  némán  ráemelte 
tekintetét.

– Csou, ismered a Keong Szajakon lévő házat? – kérdezte halkan Vörös 



Bot.
Az bólintott.
– Elmehetsz oda meghívás nélkül?
A kocsi tulajdonosa ismét bólintott.
– Akkor hallgass meg figyelmesen…
Vörös Bot egy pillanatra elgondolkodott. Hirtelen újabb gondolata támadt: 

mit  tegyen,  hogy a  heroin,  amit  át  kell  adnia  Fehér  Papírlegyezőnek,  ne 
jusson  a  rendőrök  kezébe,  amikor  letartóztatják.  Hiszen  tíz  kiló  heroin 
hatalmas összeg! Ennyi  pénzzel  akár a Triász vezére is  lehetne,  ő lehetne 
Sárga Sárkány! Vörös Botnak még a lélegzete is elakadt.

– Egyelőre törődj csak a magad dolgával – mondta Csounak −, meg kell 
gondolnom egyet-mást.

Az engedelmesen felállt, és nekilátott, hogy kizsigereljen egy kacsát.
Vörös  Bot  pedig  újra  a  gondolataiba  mélyedt.  Az  a  gondolat,  hogyan 

őrizhetné  meg  és  tulajdoníthatná  el  a  Limtől  elvett  heroint,  nem  hagyta 
nyugton attól a perctől fogva, amióta elhatározta, hogy Fehér Papírlegyezőt 
kiszolgáltatja  a  rendőrségnek.  Egyszerűen  megmondani  Ko Jingnek Fehér 
Papírlegyező címét, hogy az aztán közölje ezt a CIU embereivel, ennek nem 
lett volna értelme. Bizonyítékok híján a CIU szabadon engedi a letartóztatott 
egyént. De tíz kiló heroinért az új törvény szerint halálos ítélet jár. Annak 
tudata, hogy legrosszindulatúbb barátját elítélik, leírhatatlan örömmel töltötte 
el  Vörös  Botot.  Másrészt  viszont  arra  is  rettenetesen  vágyott,  hogy ezt  a 
hatalmas összeget megszerezze. De eleinte nem látta annak lehetőségét, hogy 
egyszerre  mindkét  terve  sikerüljön.  Ám  most,  úgy  érezte,  megtalálta  a 
megoldást. Fehér Papírlegyező ellen lesz bizonyíték, de a heroin nála marad. 
És Csou fog neki segíteni, aki aztán majd eltűnik a színről.

Csou  Fehér  Papírlegyező  embere  volt,  de  Vörös  Botnak  sikerült 
megvásárolnia.  A  véletlen  segített.  Vörös  Bot  már  rég  szemmel  tartotta 
„idősebb  fivére”  környezetét,  abban  a  reményben,  hogy  sikerül  valakit  a 
maga  oldalára  állítani.  Egyszer  megtudta,  hogy  Fehér  Papírlegyező 
megerőszakolta  Csou  idősebbik  leányát  apja  szeme  láttára,  aki  ezért 
halálosan  meggyűlölte  főnökét.  Vörös  Bot  sürgősen  kihasználta  ezt  a 
körülményt, és Csou ettől kezdve neki dolgozik.

Ma Vörös  Bot  elhatározta,  hogy Csout  elküldi  a  Keong Szajakra,  még 
mielőtt  Ko  Jing  odavezetné  a  rendőrséget.  Ki  kell  derítenie,  hogy  ott 
tartózkodik-e Fehér Papírlegyező, és általában körülnézni, hogy nem zavarja-



e valami a terv megvalósítását. Épp most, éppen még időben, egy újabb ötlete 
támadt…

– Ülj le – mondta halkan Csounak.
Az letette  a  szűrőkanalat,  amellyel  disznótöpörtyűt  halászott  ki  a  forró 

olajból, megtörölte kezét egy piszkos rongyba, majd újra letelepedett Vörös 
Bottal szemben.

– Akarsz egyszerre tíz… nem, húszezer dollárt? – kérdezte Vörös Bot.
Csou  félrenyelt,  szeme  kitágult,  szája  kissé  kinyílt.  Egész  előredőlt, 

bólintott.
– És akarod holtan látni a főnököd?
Csou arckifejezése egyszerre megváltozott. A tekintete önmagáért beszélt.
–  Akkor  figyelj.  Tizenkettőkor  elindulsz  a  Keong  Szajakra.  Hogy  mi 

okból, erre találj ki valami magyarázatot.  Ha Fehér Papírlegyező nincs ott, 
azonnal felszívódsz, és jelt adsz nekem. Ha ott van, vagy pillanatokon bélül 
meg kell érkeznie, maradj ott. De nem később, mint tizenkét óra huszonötkor 
menj el. Fél egykor rajtuk üt a rendőrség. Néhány perccel ez előtt egy ember 
táskát  visz  Fehér  Papírlegyezőnek.  Tíz  kiló  ópium  lesz  benne.  De  bárki 
kérdezné is tőled később, mi volt ebben a táskában – és ezt már holnap is 
megkérdezhetik −, azt kell mondanod, hogy heroin. Azt mondod, majd, hogy 
Fehér Papírlegyező a jelenlétedben kinyitotta a táskát, megnézte a tartalmát, 
és kijelentette, hogy nagyon jó minőségű heroin van benne.

– Es ha kiüzen a börtönből, hogy a táskában ópium volt, és nem heroin? – 
vetette ellen bizonytalanul Csou.

– Ez az én dolgom. Minden tisztán fog menni.
– Veszélyes – mondta Csou, és bűnbánóan pillantott Vörös Botra.
Vörös Bot elmosolyodott.
– Csak nem félsz velem üzletet kötni?
– Hova gondol? Ez meg sem fordult a fejemben – dünnyögte Csou.
– Rendben van – legyintett Vörös Bot −, még tízezer a szemtelenségedért. 

Tetszel nekem. Talán megteszlek belső emberemmé. Apropó, van-e a Keong 
Szajak-i háznak másik kijárata?

– Igen. Még kettő.
– Hol?
– Az egyik a húszas számú házban. Folyosó vezet oda. A másik…
Csou hunyorított,  miközben azt  fontolgatta,  hogy lehetne  egyszerűbben 

elmagyarázni.



– Ha a New Bridge Road felől megyünk, a harmadik mellékutca jobbra, 
aztán balra az első udvar. Át kell menni az egész udvaron, aztán egy pajtán, 
amely eltakarja, és átmenni egy másik udvarba. Onnan aztán ki lehet jutni a 
Tek Lim utca öt alá.

– Rendben van, ez minden.
Vörös Bot felállt, tekintete megpihent Csou lányán.
– Szép a lányod.
– A legkisebb – mondta Csou, és gyöngéden megsimogatta a gyerek fejét. 

– A feleségemmel együtt jobban szeretjük őt, mint a többit, és…
Amikor elkapta Vörös Bot pillantását, Csou elhallgatott.
– Ne félj,  semmi rosszat nem csinálok vele.  De én többet kockáztatok, 

mint  te,  ezért  kell  a  garancia.  Ha mindent  úgy csinálsz,  ahogy mondtam, 
holnap a lányod itthon lesz.

Vörös Bot a kislányhoz fordult.
– Sok játékom van. Akarsz játszani velük?
A kislány kérdően nézett apjára.
– Elmész ezzel a bácsival – mondta Csou −, és holnap este hazajössz.
Vörös Bot kézen fogta a kislányt, és a kocsihoz indult vele.

Amikor  balról  feltűnt  a  Hotel  Majestic,  Vörös  Bot  megparancsolta  a 
sofőrnek,  hogy  lassítson,  és  figyelni  kezdett  mindkét  oldalra.  Vagy 
háromszor  tették  meg  az utat  a  Majestictől  a  vasúti  átjáróig,  mikor  végre 
Vörös Bot meglátta Ko Jinget. Társával beszélgetve lassan lépdelt a járdán.

– Menj vagy száz méterrel előbbre, és ott állj meg – mondta Vörös Bot a 
sofőrnek,  tekintetével  Ko Jinget követve.  – Ne várj  meg.  Majd hazajutok. 
Figyelj nagyon – téged is követni fognak. A CIU.

A Toyota nesztelenül a járdához állt. Vörös Bot ránézett Csou lányára, aki 
behúzódott a sarokba, aztán kiszállt a kocsiból, és ráérősen a rendőrök felé 
indult.  Ko  Jing  már  messziről  észrevette,  és  –  Vörös  Botnak  úgy  tűnt  – 
összerezzent. Amikor a tekintetük találkozott,  Vörös Bot rájött, hogy Tang 
igazat mondott. Ko Jing elsápadt, szeméből félelem, tükröződött. Vörös Bot 
alig észrevehetően intett Ko Jingnek, hogy kövesse, és elhaladt mellette.

– Sürgős munka van számodra – szólt, de a fejét nem fordította felé, csak a 
szeme sarkából látta, hogy a rendőr utolérte.

– Készen állok – válaszolta az sietve.
Ko Jing nyilván úgy döntött magában, hogy Vörös Bot ezek szerint nem 



tud semmit, és kissé megnyugodott. Hangja elég határozottan csengett.
– Van kocsid?
– Természetesen.
– Hagyd itt a társad egy órára. Találj ki valamit.
– Rendben van.
–  Fél  egykor  elmész  a  Keong  Szajak  14-be.  Odamész  a 

gyümölcskereskedőhöz  a  kapuban,  és  azt  mondod,  hogy  a  múlt  héten 
rendeltél  két  csomag mangót.  Ő elvezet  téged  Fehér  Papírlegyezőhöz.  Jól 
jegyezd meg: Fehér Papírlegyezőhöz. Légy udvarias vele. Nagy ember.

– Igen, természetesen. Értettem.
–  Add  át  neki  azt  a  táskát,  amelyet  a  Déli-hídnál  kapsz  meg  negyed 

egykor. Valaki odaviszi hozzád.
– Mindent így teszek – biztosította sietve Ko Jing Vörös Botot.
– Ne siess.  Még nem végeztem. Az is  lehet,  hogy azon a címen,  amit 

megadtam, nem lesz ott a gyümölcskereskedő. De a háznak még két bejárata 
van. Valamelyiknél feltétlenül ott kell lennie.

Vörös Bot részletesen elmagyarázta az őrmesternek, hogy juthat el Fehér 
Papírlegyezőhöz, majd hozzátette:

–  Visszafelé  az  Északi-híd  után  befordulsz  a  rakpartra,  és  megállsz  az 
elsüllyedt uszályhajónál. Ha minden rendben, akkor tégy néhány lépést előre.

– És ha… – Ko Jing megakadt.
– Ha nem, akkor hátra. Mindent megértettél?
– Igen.
– Elégedett vagyok veled. A szigeten mindent úgy csináltál, ahogy kellett. 

Holnap gyere el hozzám tizenegykor, pénzt kapsz.
A Blakang Mati említésére Ko Jing újra összerezzent.
– Önhöz? – kérdezett vissza bizonytalan hangon.
– Igen.
Vörös Bot bemondta az első, eszébe jutó címet.
– Most menj egy kicsit előre. Azután fordulj vissza a társadhoz.
Vörös Bot gyorsan átvágott az utcán, és megállított egy taxit. A kocsiból 

észrevette, hogy Ko Jing figyeli. Megparancsolta a sofőrnek, hogy forduljon 
be a sarkon, és álljon meg. Adott a taxisnak öt dollárt, és azt mondta neki, 
hogy  azonnal  hajtson  tovább.  Ő  maga  pedig  besurrant  egy  udvarba. 
Rejtekhelyéről látta, hogy á New Bridge Road felöl a mellékutcába befordult 
egy kocsi, és elindult  a taxi után. A CIU – állapította meg, és elégedetten 



felnevetett.  Még egy kicsit  várt,  aztán  visszament  arra  az  utcára,  ahol  az 
imént Ko Jinggel beszélgetett; az őrmester egy telefonautomatába beszélt, és 
közben állandóan körbenézegetett.

– Minden tisztán fog menni, idősebb testvérem – dünnyögte az orra alá 
Vörös Bot, és hátranézett, hogy nem követik-e.

Nem vette észre, hogy őt is, és Ko Jinget is állhatatosan figyeli  a Szin 
Leon  tulajdonosa,  Tang.  Ugyanaz  a  Tang,  akit  Vörös  Bot  a  jobbkezének 
tartott.
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Patrick  élvezettel  nyújtózott  ki  a  fürdőkádban.  Egy  hét  alatt  alaposan 
elfáradt,  a munkára most még csak gondolni sem volt kedve. Elképzelte a 
holnap  estét  Teonnál,  amikor  újra  leülnek  kártyázni,  és  Dzsunnal  játszik 
párban. Az első este kételkedve fogadta Alang állítását, hogy Dzsun jól tud 
bridzsezni.  A  játék  előtt  ironikus-pártfogói  hangon  megkérdezte 
partnernőjétől, hogy melyik licitszisztémát kedveli legjobban.

–  Bármelyiket  –  hangzott  a  felelet  −,  válassza  azt,  amelyikben  a 
legbiztosabban érzi magát.

Leültek játszani, és Lo mindjárt látta, hogy Dzsun kitűnő játékos. Mindjárt 
az  első  játszmát  megnyerték  Alangék  ellen.  Pedig  Teon  és  Lau  erős 
ellenfelek. A hosszú évek alatt jól összeszoktak.

Patrick  felidézte  magában  Dzsun  mandulavágású,  enyhén  kancsalító 
szemét, ívelt szemöldökét, mely a legyezőpálma levélkéire hasonlított-−, és 
nagyon szerette volna, hogy minél előbb itt legyen a vasárnap este.

A felügyelő kellemes gondolatait telefoncsörgés szakította félbe.
– Az ördögbe! – dohogott Patrick. – Még csak ez hiányzott.
Kimászott a kádból, magára kapta frottír fürdőköpenyét, papucsba bújt, és 

közben  bosszankodott  magára,  amiért  elfelejtette  behozni  a  telefont.  A 
nappaliba indult: nedves lábnyoma ott maradt a parketten.

– Halló! – mondta elégedetlenül a telefonba. – Hallgatom.
Senki sem felelt.
– A fenébe is, szólaljon már meg!
Újra csend. Patrick lecsapta a kagylót, és indult vissza a fürdőszobába. De 



még az ajtóig sem ért, amikor a telefon ismét megszólalt.
–  Ide  figyeljen!  –  üvöltötte  a  kagylóba  Patrick.  –  Nincs  időm  hülye 

viccekre!
–  Én  vagyok  –  szólalt  meg  valaki  félénken  a  vonal  túlsó  végén.  –  A 

Központi Kórháznál vagyok.
–  Kár,  hogy  még  nem  fektették  fel  a  műtőasztalra.  Akkor  biztosan 

nyugodtan megfürödhettem volna.
Lo szerette volna befejezni a beszélgetést, mert azt hitte, hogy valaki rossz 

számot hívott, de hirtelen megismerte a hangjáról, kivel beszél.
– Ko Jing?
– Igen.
– Mi történt?
– Én… telefonon nem lehet. Idejöhetnek…
–  Akkor  találkozzunk  reggel.  Odamegyek  az  őrsre.  Vagy  nem  lehet 

holnapra halasztani?
– Nem.
– Jól van. A főbejáratnál várj. Húsz perc múlva ott leszek.
Letette a kagylót. A szalonban függő nagy falióra tizenegyet ütött.
Patrick gyorsan felöltözött, és kiment az utcára. Máris csikorogva fékezett 

mellette egy taxi. A taxisok tolakodása néha bosszantotta a felügyelőt, mert 
nyilvánvaló  volt,  hogy azt  gondolják:  a  gyalog  járó ember  az  ő  pénzüket 
lopja. Ezúttal azonban a taxi kapóra jött.

Amikor Patrick Lo megérkezett a Központi Kórházhoz, Ko Jing már ott 
sétált fel-alá, és minduntalan körülnézett.

„Szóval gyáva vagy” – gondolta Patrick, míg kifizette a taxit.
Odament a rendőrhöz.
– Na, pakolj ki, mi az a sürgős hír?
– A New Bridge Roadon voltam szolgálatban – kezdte szinte suttogva Ko 

Jing −, és egyszer csak Vörös Botba botlottam…
Elmondta a felügyelőnek az előbbi beszélgetést.
„Ha  egyszer  Vörös  Bot  maga  jött  el  Ko Jinghez,  bizonyára  komoly  a 

dolog – gondolta Patrick. – És fő, hogy megbízik az őrmesterben. Különben 
nem beszélt volna Fehér Papírlegyezőről. Ez jó.”

– Nem tévesztetted el a címeket? – kérdezte mindenesetre a rendőrtől. – 
Sem egyiket, sem másikat?

– Nem, felügyelő úr. Jól megjegyeztem.



– Mit mondott Vörös Bot, hánykor kell holnap nála lenned?
– Tizenegykor.
Patrick máris elkezdte fontolgatni, mi legyen az első teendő.
– Mit kell tennem, felügyelő úr? – kérdezte halkan Ko Jing.
– Neked? Hm… Amit a főnököd parancsolt.
– De…
– Ne izgulj, akkor nem leszel gyanús. De meg ne próbálj okoskodni. Azt a 

szimpatikus  című  kis  cikket  még  nem  semmisítettem  meg.  Ellenkezőleg, 
egyet-mást még hozzáírtam. Biztos, ami biztos.

– Nem, nem, felügyelő  úr.  Hová gondol!  Mindent úgy csinálok,  ahogy 
kell.

– Jól van. És most indulj. Próbáld megjegyezni azoknak az arcát, akik a 
Déli-hídnál átadják a táskát.

Ko Jing bólintott. Amikor eltűnt a kanyarban, Lo bement a kórházba. A 
bejáratnál  lévő  asztal  mellett  egy  nővér  ült  és  bóbiskolt.  Az  ajtónyitás 
hangjára összerezzent, felemelte a fejét, és erősen dörzsölni kezdte a szemét.

–  A  rendőrségtől  jöttem  –  mondta  Patrick,  miközben  felmutatta 
igazolványát. – Sürgősen telefonálnom kell.

– Tessék – felelte ijedten az asszony a telefonra mutatva, amely ott volt 
mellette az asztalon.

– Nem, külön fülkéből kell beszélnem.
A nővér elővett  az asztalfiókból  egy kulcscsomót,  felállt,  és szó nélkül 

elindult  a  folyosó  vége  felé.  Kinyitott  egy  ajtót,  beengedte  Patrickot,  és 
becsukta utána az ajtót. A felügyelő a telefonhoz lépett, felvette a kagylót, de 
mindjárt vissza is tette, és egy hirtelen mozdulattal feltépte az ajtót. A nővér, 
kényelmesen az ajtófélfának támaszkodva, épp hallgatózni készült.

– Jöjjön be a fülkébe – javasolta Patrick gáláns kézmozdulattal −, az ajtó 
mögött nem fogja jól hallani.

A nővér  dünnyögött  valamit,  amit  nem lehetett  érteni,  elvörösödött,  és 
sietve  visszatipegett  a  helyére.  Lo  megint  a  telefonhoz  lépett,  felhívta  az 
ügyeletest az irodában.

–  Itt  Lo  beszél.  Haladéktalanul  készítsenek  elő  indulásra  egy  operatív 
csoportot. Nem, inkább kettőt. És telefonáljon a főnöknek, kérje meg, hogy 
jöjjön be.

– Igenis, felügyelő.



Tizenöt  perc  múlva  Lo  már  az  irodában  volt.  Újabb  tíz  perc  múlva 
megérkezett Alang is.

– Mi történt, Patrick?
– Épp most találkoztam Ko Jinggel. Felhívott a lakásomon, kérte, hogy 

találkozzam vele  a  Központi  Kórháznál.  Találkoztunk,  és  elmondta,  hogy 
Vörös Bot megkereste őt szolgálat közben. Megparancsolta, hogy vigyen el 
Fehér Papírlegyezőhöz egy táskát.

– Ő adta neki ezt a táskát?
– Majd negyed egykor fogják átadni Ko Jingnek a Déli-hídnál. Fél egykor 

a Keong Szajak 14-ben kell lennie vele…
– Hm… – Alang felemelte a szemüvegét, és megtörölte az orrnyergét. – 

Fehér Papírlegyező… Ez ugye elég magas rang a Triászban?
– A vezér után a harmadik – felelte Lo. – Vörös Bot egy fokkal lejjebb 

van.
– Tegyük fel, hogy elkapjuk őket… Bár Fehér Papírlegyező letartóztatása 

figyelmezteti  majd Vörös Botot,  és  az megléphet  – dünnyögte az orra alá 
Alang, majd keskeny szemét a felügyelőre emelve megkérdezte: – És hogyan 
tovább?  Hisz  rajtuk  keresztül  nem  juthatunk  el  az  egész  szervezethez. 
Maguktól nem beszélnének, mert az, amit sikerült megcsinálnia Ko Jinggel, 
náluk nem válna be.

– Nincs más választásunk, Teon – vetette ellen Patrick. – Figyeltetni őket 
értelmetlen lesz. Azonnal észrevennék, hogy követik őket. Viszont komoly 
bizonyíték van ellenük, úgy hiszem.

– Miről beszél?
– A táskában aranynak, kábítószernek vagy hamis pénznek kell lennie. A 

pénz  és  az  arany  kiesik:  egy  táskába  nem  sok  fér,  márpedig  a  Triász 
aprópénzzel  nem foglalkozik.  Marad  a  kábítószer,  méghozzá  nem ópium. 
Egy táska ópium számukra szintén nem üzlet. Úgy érzem, heroinszaga van a 
dolognak. Corpus delictivel fogjuk el Fehér Papírlegyezőt, és halálos ítélet 
fenyegeti. Így aztán már egyébről is el lehet vele beszélgetni.

Alang levette  a  szemüvegét,  kezébe temette  arcát,  és  gondolkodott.  Lo 
türelmesen várt. A két kéz lassan lefelé kezdett csúszni a pofacsonton, aztán 
megtorpant az állón, majd hirtelen koppanással az asztalra esett.

– Jól van. Elkapjuk őket. Az emberek készen állnak?
– Igen.
Lo  már  eltervezte  az  egész  akciót,  így  szabatosan  tudta  kifejteni 



gondolatait:
–  Ko  Jing  fél  egykor  jelenik  meg  a  jelzett  címen.  Amíg  ő  a 

gyümölcskereskedővel megbeszéli a dolgot, eljut Fehér Papírlegyezőhöz és 
vissza, hét perc telik el. A gyümölcskereskedő az őr. ö adja le a vészjelet. Ko 
Jing távozása után meg kell akadályozni, hogy a kereskedő figyelmeztesse 
Fehér Papírlegyezőt a mi megjelenésünkre… Ha kocsival megyünk, bőven 
lesz ideje, ki  tudja,  milyen  jelzőberendezésük van ott.  Tehát  el  kell  csalni 
onnan. Gondolom, nekem majd sikerül „rábeszélnem”, hogy jöjjön be velem 
a  házba.  Ennek  egy  óra  előtt  körülbelül  húsz  perccel  kell  megtörténnie. 
Ugyanekkor kell odaérnie a kocsinak az első operatív csoporttal. A második 
ezalatt lezárja az utcát.

– Elvileg egyetértek – mondta rövid gondolkodás után Alang. – De az 
egész negyedet le kell zárni.  Ezekben a dobozokban, amiket lakóházaknak 
neveznek,  az  ördög  sem  tud  kiigazodni.  Olyanok,  mint  a  vakondlyuk  – 
minden háznak több kijárata van.

–  Igen,  elfelejtettem  mondani,  hogy  ennek  a  háznak  is  van  még  két 
kijárata.

–  Meg  aztán  kockázatos  egyedül  mennie.  Csak  pár  percre  akadjon  el 
valahol a kocsi, és agyon is csaphatják abban az odúban.

– Teon, több ember megjelenése figyelmeztetheti a kereskedőt, és le fogja 
adni a vészjelet, mielőtt semlegesíthetnénk.

– Egyáltalán nem kell mindjárt mindenkinek odamenni. Az ön terveihez 
tartjuk  magunkat.  De  biztosításra  szükség  van.  Maga  is  tudja,  milyen 
zsúfoltak  esténként  Chinatown utcái.  Elég,  ha  valamelyik  tökkelütött  árus 
keresztbe áll az úton a kocsijával – és kész. Amíg elzavarják onnan, amíg a 
kocsi  továbbmegy… összesen négy embernek – önön kívül – kell  az utca 
különböző pontjairól úgy érkeznie, hogy a 14-es ház egy óra harmincötkor a 
látószögükben  legyen.  Így  biztosíthatjuk  magát.  Egyelőre,  azt  hiszem,  ez 
minden… A tervtől csak akkor szabad eltérni, ha a helyzet úgy kívánja.

Alang felállt.
–  Az  operatív  csoportok  lenn  gyülekezzenek  –  rendelkezett.  –  Még 

beugrom a szobámba, de rögtön lemegyek én is.
– Jó – felelte Patrick. – Én ezalatt összeszedem a négy embert, aki biztosít.
– Hármat – helyesbített Alang. – A negyedik én leszek.
Amikor  minden  parancsot  ismertettek,  és  az  emberek  megkapták 

feladataikat, Alang, Lo és még három detektív elhagyta az épületet, és beült 



Alang kocsijába.  Az operatív  csoportok már  elhelyezkedtek  a dzsipekben. 
Útközben hallgattak. Lo rágyújtott, és miután kényelmesen elhelyezkedett az 
ablaknál, az utcára bámult. Az akcióra hangolta magát. Ez a szokás már rég 
kialakult benne. A sokéves tapasztalat megtanította: az események időnként 
úgy  fordulhatnak,  hogy  még  a  legapróbb  részletnek  is  sorsdöntő  szerepe 
lehet.  A  tapasztalt  nyomozó  ragyogó  memóriája  ezért  minden  szükséges 
adatot  készenlétben  tartott  az  akció  teljes  befejezéséig.  Bár  az  akció  nem 
látszott  túlságosan  bonyolultnak,  Patrick  gondolatban  ezúttal  is  pontosan 
kidolgozott minden lehetséges variációt.

A kocsi  befordult  a Kraik Roadra.  Alang intett  a sofőrnek,  hogy álljon 
meg.

–  Patrick,  úgy  gondolom,  legjobb  lesz,  ha  itt  száll  ki  –  fordult  a 
felügyelőhöz. – Nem hagytunk ki semmit?

– Azt hiszem, nem.
– Akkor sok sikert.
Lo  bólintott  és  kiszállt.  Ko  Jing  érkezéséig  még  tíz  perc  volt.  Patrick 

lassan elindult a keskeny kis utcában, amely a Keong Szajakra vezetett.

Az ütött-kopott,  alacsony házak közé  szorított  és  ruhaszárítást  szolgáló 
bambuszrudakkal  tarkított,  szűk  utca  zsúfolásig  megtelt  emberekkel. 
Chinatown éjszakai utcai piacain most volt a csúcsforgalom. A közvetlenül 
az  ajtókból  kihúzott  elárusítópultokon  halomban  álltak  az  olcsó,  tarka 
anyagok,  porcelán,  kínai  istenszobrok,  kókuszdióból  faragott  majompofák, 
divatjamúlt  női blúzok, cipők és egyéb ócskaságok. Ugyancsak roskadásig 
voltak  banánnal,  papajával,  hallal,  homárral,  gránátgarnélával,  osztrigával, 
száznapos tojással és isten tudja, még mi mindennel. Az élelem főzve, sütve, 
nyersen és párolva is kapható volt. A tömeg egyhangú moraján időnként a 
kínai levesárusok torokhangú kiáltozása tört át. Ide-oda tologatták kis kerekes 
kocsijukat,  és  szorgalmasan  csengettek,  hogy  utat  kapjanak,  és  hogy  oda 
vonzzák a vásárlókat.

Patrick  átverekedte  magát  a  tömegen,  és  közben minduntalan  el  kellett 
hárítani  a  kezeket,  amelyek hol a nadrágját,  hol  az  ingét  ragadták meg:  a 
kereskedők  minden  egyes  lépésnél  enni  hívták,  a  selyemfiúk  pedig  lapos 
mellű, csúnyán kifestett nőket ajánlottak potom összegért.

Lo  végre  kiért  a  Keong  Szajakra,  kicsit  jobbra  attól  a  háztól,  ahova 
igyekezett,  s amelynek ajtaja fölött  fehér cégtábla függött nagy,  piros, főtt 



rákhoz  hasonló  hieroglifákkal.  HSZING  KERESKEDÉS  TEXTILÁRU-
ELADÁS – olvasta Patrick.

Megállt, vett egy pohár kókusztejet, és lassan kortyolgatva figyelni kezdte, 
mi folyik az utca túlsó oldalán.

A pultok fölött színes, ernyő nélküli lámpácskák világítottak, így jól meg 
lehetett  különböztetni  az  arcokat.  A  gyümölcskereskedő  fehér  trikóban, 
unatkozó  képpel  álldogált  az  ajtóban.  Nem  látszott  agresszívnek. 
Ellenkezőleg: arcáról igazi jólelkűség sugárzott. „Ezzel biztosan meg tudok 
egyezni” – gondolta magában Lo.

A  házhoz  egy  rendőrségi  dzsip  érkezett.  A  kereskedő  nyugtalanul 
pillantott  a  kocsiból  kiszálló  Ko  Jingre.  Az  őrmester  odament  a  pulthoz, 
valamit mondott, mire a kereskedő megnyugodott. Odaszólt a mellette lévő 
ládán üldögélő kisfiúnak,  aki erre besurrant a keskeny ajtónyíláson.  Utána 
nyomban  kijött  egy zömök,  himlőhelyes  arcú kínai,  kivett  a  dzsipből  egy 
táskát, majd újra eltűnt a téglalap alakú nyílásban. Az őrmester visszaült a 
dzsipbe, a kocsi elrobogott.

„A fene egye  meg! – mérgelődött  Patrick,  miközben Alangot kereste a 
tekintetével, vagy valakit azok közül, akiknek őt kellett biztosítani. – Erre az 
eshetőségre nem számítottunk. Fehér Papírlegyező így megléphet.”

Az ő megjelenésükig még volt legalább öt perc. Patrick úgy érezte, nem 
habozhat. Gyorsan átvágott az utcán, és szorosan a kereskedő mellé lépett. 
Az csodálkozva emelte rá a tekintetét.

– A házat körülzártuk – mondta halkan Patrick, a kereskedőnek szegezve 
pisztolyát. – Ne mozdítsd a kezed, és meg ne próbálj feltűnést kelteni. Vezess 
Fehér Papírlegyezőhöz. Ez az egyetlen esélyed.

A kereskedő  kétségbeesetten  körülnézett,  majd  oldalazva  előjött  a  pult 
mögül. Lo odább lépett, hogy kiengedje, de aztán újra „ráragadt”. Bementek 
egy ajtón, és egy hosszú, sötét folyosóra kerültek, amely olyan volt, mint egy 
oldalára fordított kút, s mindkét oldalán sok-sok ajtó látszott. Úgy húsz méter 
után a folyosó jobbra fordult, a kanyarban halvány fényű lámpa árválkodott, 
nyilván  az  egyetlen  az  egész  folyosón.  „Tényleg  olyan,  mint  egy 
vakondlyuk” – jutott eszébe Patricknak Alang hasonlata. A felügyelő szeme 
alkalmazkodott  a  sötéthez,  és  már  ki  tudta  venni  a  kopott,  régen  meszelt 
falakat.

Valamiféle ládák, ócska kacatok mellett haladtak el. Az egyik ajtó nyitva 
volt,  és Lo megpillantott egy idősebb, élete virágján már túl lévő nőt meg 



néhány  gyereket.  Mindannyian  földre  terített  piszkos  gyékényszőnyegen 
ültek, és csészékből pálcikákkal rizst ettek.

A kereskedő lassított.
–  Ne  játszd  a  hülyét!  –  sziszegte  a  felügyelő,  a  pisztolycső  végével 

noszogatva vezetőjét.
Befordultak,  és  két  ajtó  között  találták  magukat,  amelyek,  mintha 

parancsszóra  tennék,  feltárultak.  Valaki  Patrick  pisztolyt  szorongató  jobb 
kezére  vágott,  és  a  szemben  lévő  ajtó  felé  lökte.  Patrick  az  ajtófélfához 
kapott,  megpróbált  talpon  maradni,  de  a  tarkójában  érzett  éles  fájdalom 
hatására  keze  el-ernyedt.  Ájulásba  hullva  még  valami  furcsa  csikorgást 
hallott, mintha valahol bezárult volna egy kapu.

Patrick  ráébredt,  hogy nyitott  szemmel  fekszik.  Az  előbb  még  itt  volt 
Alang és Dzsun. De hova lettek? Hisz épp most akarta lefényképezni őket, de 
sehogy  sem  sikerült  az  élességet  beállítania.  Biztos  megelégelték  a 
várakozást, és elmentek. De kik ezek itt helyettük? Csupa ismeretlen ember. 
Patrick hunyorgott, hogy jobban lássa őket. Nem, nem ismer senkit közülük. 
Vagy csak nem jól látja őket?

Mintha  vattafoszlányok  suhannának  cl  szüntelenül  a  szeme  előtt.  Hol 
vékonyak és áttetszőek, hogy rajtuk keresztül láthatta Alangot és Dzsunt, hol 
meg  újra  összesűrűsödtek,  és  körös-körül  mindent  beborítottak.  Amikor 
megint  szétoszlottak,  csupa ismeretlen embert  látott  maga körül.  Azután a 
kép ismét változott. De vajon kik lehetnek ezek az emberek? Á, egyszerűen 
elfelejtette! Ni, az is milyen ismerős arc. Hol látta már ezt az embert? Biztos 
összekeveri valakivel. Hisz annyi hasonló ember van. Nem, ezt mégis látta 
már. De hol? Hol? És az ott miféle csillag? Rá van írva valami. Különös. Á, 
az van ráírva, hol látta már ezt az embert. De sehogy sem tudja kisilabizálni. 
Most a csillag közeledik. Mindjárt elolvashatja. Nem, újra eltávolodott. Mi az 
ördög! Ez ide-oda ugrál?! Aha, most megint közeledik. No, még egy kicsit! 
No!…

A kis csillag hirtelen megindult Patrick felé. Gyorsan nőni kezdett, míg át 
nem változott  egy,  óriási  kővé,  amely közvetlenül  Patrick szeme előtt  állt 
meg.  A  kőre  Vörös,  főtt  rákhoz  hasonló  hieroglifákkal  ez  volt  írva: 
GYÜMÖLCSKERESKEDÖ.

A  felügyelő  magához  tért.  Előtte  ott  állt  a  fehér  trikós  kínai,  aki 



végigvezette a folyosón. Arcáról már nem sugárzott a jólelkűség. Tekintete 
kemény volt és gonosz. Szomszédja ragyás képe is ismerős volt Patricknak: ő 
vette ki a táskát a dzsipből. Rajtuk kívül a helyiségben volt még egy férfi és 
egy fiatal lány. A felügyelő megpróbálta a szorosan egymás mellett lévő két 
kezét megmozdítani, de nem sikerült: össze volt kötözve.

– Magához tért – mondta a ragyás, odafordulva a szemközti falnál lévő 
karosszékben ülő férfihoz.

– Hogy érzi  magát?  – kérdezte  az részvéttel.  – Remélem, nem nagyon 
verték meg az embereim?

Lo nem válaszolt, hanem lassan forgatva fejét körülnézett. Megpróbált egy 
kicsit felemelkedni, de hirtelen éles fájdalmat érzett a tarkójában. Fejét újra a 
priccsre kellett hajtania.

A  felügyelő  egy  ablak  és  ajtó  nélküli,  kőfalú  kis  helyiségben  feküdt. 
„Vajon hogy jönnek be ide? – csodálkozott, de azonnal megtalálta a választ 
—:  Föld  alatti  helyiség.”  Lo  a  kőmennyezetre  fordította  a  tekintetét,  és 
észrevett egy kis, négyszögletes alakú nyílást. „Vajon miért nem jöttek Alang 
meg  a  többiek?”  –  gondolta  Patrick,  és  ebben  a  pillanatban  valahonnan 
föntről sípszót és halk neszt hallott.

Milyen  hülyén  sikerült  minden!  Várni  kellett  volna három-négy percet. 
Maximum ötöt. És most minden rendben lenne. De így Teon ott van alig pár 
méterre tőle, és ő mégsem szólhat neki, hogy itt van. Kiáltása bizonyára nem 
hatol át a felette lévő kőtömegen. Meg odafönt, a zajban aligha hallanák meg 
a hangját. De sebaj, Alang meg fogja találni azt az ördöngös nyílást. Mindent 
felforgat, de eljut eddig az odúig.

– Nem találják meg magát – sóhajtott fel a férfi a karosszékben, mintha 
kitalálta volna a felügyelő, gondolatait. – Ez biztos hely.

Lo ismét megpróbált  felemelkedni a priccsről,  amelyen feküdt, de most 
sem sikerült.

– Segítsetek a rendőr úrnak – mondta részvéttel a férfi.
Rágyújtott, és nagy elégedettséggel kiengedett egy füstfelhőt.
A  kereskedő  meg  a  ragyás  odamentek  a  felügyelőhöz,  és  gorombán 

megragadva, felültették.
–  Óvatosabban!  Egyáltalán  nem  tudtok  intelligens  emberekkel  bánni. 

Oldjátok el a kezét!
Azok teljesítették a parancsot. Lo megmozgatta megmerevedett ujjait, és 

még egyszer körülnézett. A karosszék előtt, amelyen a cigarettázó férfi ült, 



egy kis  faláda állt.  Rajta  volt  a táska,  amelyet  Ko Jing hozott,  és  Patrick 
pisztolya. A ragyás elkapta a felügyelő tekintetét, és odament a ládához.

Patrick  tudta,  hogy  saját  ereje  nem  elég  ide.  Csak  egy  maradt:  várni 
Alangot. A föntről jövő halk zörejre figyelt. Semmi olyat nem hallott,  ami 
megnyugtatta  volna.  Ellenkezőleg,  a  neszezés  mintha  teljesen  megszűnt 
volna. Lo megnyalta kiszáradt szája szélét.

– Csiang! – fordult a cigarettázó férfi a lila blúzos és nadrágos lányhoz, 
aki szótlanul állt a fal mellett. – Adj inni a vendégünknek.

A lány műanyag bögrével vizet merített egy vashordóból, és odanyújtotta 
a  felügyelőnek.  Lo  mohón  kortyolni  kezdte  az  undorítóan  langyos  vizet. 
Miután eleget ivott, újra a mennyezet felé fordította a tekintetét.

– Teljesen megértem önt – szólt együttérzően a karosszékben ülő férfi −, 
de semmiben sem segíthetek. A barátaival nyilvánvalóan nem fog találkozni 
többé. Legalábbis ebben a borzasztó világban nem, ahol az emberek legfőbb 
gondja, hogy átharapják egymás torkát. Akar egy cigarettát?

Lo bólintott. Amaz intett a kereskedőnek, aki erre odanyújtott Patricknak 
egy csomag Dunhillt.  A sors iróniája! Hiszen a Blakang Matin ugyanilyen 
márkájú  cigarettát  találtak.  A  felügyelő  rágyújtott,  és  tekintetét  a 
karosszékben ülő férfira emelte.

– Fehér Papírlegyező? – kérdezte olyan arccal, mintha az utcán egy olyan 
emberhez fordult volna,, akivel találkoznia kellett, de személyesen még nem 
ismerte.

– Ó! – A férfi csodálkozása őszintének látszott. – Szóhoz sem tudok jutni 
– ön irigylésre méltóan jól tájékozott. Más időben százszor jobbnak láttam 
volna,  ha  szerényen  hallgatok,  de  mivel  ez  a  beszélgetés  úgyis  köztünk 
marad,  nem  titkolom:  eltalálta.  Nos,  most  pedig,  ha  nekem  is  szabad 
érdeklődnöm, kihez van szerencsém?

–  Patrick  Lo  felügyelő,  a  CIU-tól.  Egyébként  nyilván  volt  ideje  már 
megismerkedni zsebeim tartalmával.

–  Rosszul  ítél  meg  bennünket,  Lo  úr.  De  nem veszem zokon.  Az  ön 
munkája  sajátságos  nyomokat  hagyott  gondolkodásmódján.  Mi  csak  a 
pisztolyát  vettük  el,  nehogy  kísértésbe  hozza  önt.  Szóval…  én  kellettem 
magának? Hallgatom.

– Nekünk az egész bandájuk kell – felelte komoran Lo.
– Miért használ ilyen szavakat, Lo úr? – Fehér Papírlegyező a homlokát 

ráncolta.  –  Ne  feledje,  hogy  maga  van  vendégségben  nálam,  nem  pedig 



fordítva.
–  Remélem,  viszonozhatom  a  vendéglátást.  –  A  felügyelő  igyekezett 

megőrizni lélekjelenlétét, de tudta, hogy rendkívül bonyolult helyzetben van.
Fehér Papírlegyező nevetni kezdett.
–  Értékelem  a  humorát  és  főleg  az  optimizmusát,  Lo  úr.  De  el  kell 

szomorítsam: aligha élhetek az ön rendkívül szívélyes meghívásával. Ennek 
okát maga is könnyen kitalálhatja.

– Ki tudja… – vetette oda foghegyről Patrick, mivel semmi kedve sem 
volt hozzá, hogy tehetetlenségét beismerje.

Fehér Papírlegyező elengedte a füle mellett ezt a választ.
– Még rengeteg időnk van – mondta −, hiszen a barátai  egyhamar nem 

tűnnek el innen. De azt maga is jól tudja, hogy a nyílást nem találják meg. Ha 
csak egy pillanatra is kételkednék ebben, nem ismertem volna be, hogy én 
vagyok Fehér Papírlegyező.  Úgyhogy semmit  sem kockáztatok.  De előbb-
utóbb  kénytelenek  lesznek  elmenni.  Akkor  nekünk  is  el  kell  válnunk 
egymástól.  Nem fogjuk  megölni,  Lo úr.  Itthagyjuk,  örökre… hacsak  nem 
tudunk megegyezni. Azt mondtam, hogy a barátait ebben az életben már nem 
fogja látni. Most meggondoltam, és adok magának még egy esélyt. Remélem, 
hogy  okos,  gyakorlatias  emberrel  van  dolgom.  Nyilvánvaló,  kölcsönösen 
előnyős egyezségről van szó.

A felügyelő kellemetlen hasogatást érzett a vállában,  amikor elképzelte, 
hogy egyedül lesz ebben a kőkoporsóban. Felette emberek fognak járkálni, 
banánt  venni,  autózni,  nevetni…  ő  meg  lassan  haldoklik.  És  senki  sem 
segíthet. Senki! Biztos, hogy ez a szívélyes mosolyú gengszter igazat beszél: 
a  nyílást  senki  sem találhatja  meg.  Természetesen  Alang  keresni  fogja  a 
felügyelőt.  De végül  azt  hiszi  majd,  hogy Fehér  Papírlegyezőnek  sikerült 
meglépnie,  és  Patrickot  magával  vitte.  És  a  vég?  Pár  perc  megmenthette 
volna az események ilyen fordulatától.  De már késő ezen töprengeni. Meg 
kell találni a módját,  hogy lehet innen kijutni. Az egyetlen esély elfogadni 
Fehér Papírlegyező ajánlatát… De Patrick mindig megvetette és gyűlölte ezt 
a  söpredéket.  És  most  mégis  kénytelen  alávetni  magát  akaratuknak? 
Teljesíteni  mindazt,  amit  mondanak,  és reszketni  az életéért?  És hogy fog 
Alang meg Dzsun szemébe nézni?  Nem,  a világért  sem! Akkor tehát… a 
halál?  Talán  mégis  azt  kellene  mondani  Fehér  Papírlegyezőnek,  hogy 
hajlandó  nekik  dolgozni?  Mert  a  fő  dolog  most:  kikerülni  innen,  azután 
odakinn  majd…  Nem,  Fehér  Papírlegyező  nem annyira  naiv,  hogy  hitelt 



adjon a szavának. Biztosítékot kér majd. De milyet?…

–  Veszélyes  itt  álldogálni  –  mondta  halkan  Csou  Vörös  Botnak, 
megérintve a karját −, itt engem sokan ismernek.

Vörös Bot nem felelt. Megbűvölten nézte azt az ajtót, amelyen az imént 
vagy  tíz  egyenruhás  rendőr  berontott.  Mindjárt  eltelik  néhány  perc,  és 
elővezetik  Fehér  Papírlegyezőt  –  megbilincselve.  Micsoda  gyönyörűség: 
rendőrkézen látni ezt a patkányt!… Még néhány perc! Néhány perc! Milyen 
lassan  telik  az  idő!  Nem,  ez  kibírhatatlan!  „Nyugalom  –  dorgálta  magát 
Vörös Bot −, nyugalom. Még pár perc, és kijönnek.”

De eltelt öt, majd tíz perc is, de a rendőrök csak nem vezették elő Fehér 
Papírlegyezőt.  Most  kijött  egy kis,  törékeny,  szemüveges  ember,  odament 
hozzá egy másik.  Zavartan széttárva a karját,  valamit magyarázott.  A fene 
egye meg! Hát nem tűnhetett el Fehér Papírlegyező! Hiszen lezártak minden 
kijáratot. Vörös Botnak hirtelen elállt a lélegzete. És mi van, ha létezik még 
egy titkos kijárat,  amiről Csou nem tudott? Fehér Papírlegyezőnek sikerült 
meglépnie,  és akkor… Vörös Bot még elgondolni is félt,  mi történhet.  Ha 
Fehér Papírlegyező szabadlábon marad… Menekülni! Sürgősen menekülni! 
Most rögtön! Felmarkolni a heroint – és el innen! Milyen szerencse, hogy a 
motoros  szampánok a rendelkezésére állnak!  Felvenni néhány hű emberét, 
és… Vörös Botnak hirtelen eszébe jutott a pénz, amit hamis néven tett be a 
bankba. Hisz az nem kevesebb, mint egymillió! Itthagyni ennyi pénzt? De hát 
az ördögbe is, mit számít ez most, amikor az élete forog veszélyben!

Már  elszánta  magát  a  menekülésre,  ám  ékkor  meghallotta  Csou  halk, 
reszkető hangját:

– Ezek… elrejtőztek… Elfelejtettem… Ott, a földalatti helyiségben…
– Micsoda?! – fordult felé hirtelen Vörös Bot.
– Elrejtőztek a pincében – mondta alig hallhatóan Csou.
– Tej hülye! – sziszegte Vörös Bot. – Másik kijárata is van?
– Nnnincs.
Vörös Bot megkönnyebbülten felsóhajtott. Éveknek tűnt ez a tizenöt perc. 

Tehát minden rendben. Megtörölte gyöngyöző homlokát.
– Lehet, hogy nem találják meg a járatot – szólalt meg újra Csou. – Jól el 

van rejtve.
– Idióta! Mi a fenéért hallgattál?!  Ki a csoda mondja meg most már nekik, 



hogyan juthatnak oda? Én? Vagy te?
Vörös Botot újra elfogta a nyugtalanság. Mi lesz, ha a rendőrök tényleg 

nem találják meg a pincét? Keresik még egy félórát, esetleg egy órát, aztán 
elmennek.  Nem,  ha  minden  oldalról  körülvették  a  házat,  rá  fognak jönni, 
hogy onnan senki sem léphet meg. Tehát tovább keresnek. Várni kell. Vörös 
Bot összeszedte magát. Várni. Minden rendben lesz.

Újabb  öt  perc  telt  el.  Az  ide-oda  rohangáló  rendőrök  arckifejezéséből 
ítélve, a házkutatás eredménytelen volt. Az ajtóknál valóságos tömeg gyűlt 
össze, amelyet a rendőrök hasztalan próbáltak szétoszlatni.

– Mire vadásznak? – hallotta Vörös Bot a háta mögött valakinek a hangját.
– Két tarisznyarákra, amelyek megszöktek a fazékból – felelte egy másik 

hang. – Idejöttek, hogy harapjanak valamit, rákot főzettek maguknak, azok 
meg elszaladtak.

Körülöttük maróan gúnyos nevetésben törtek ki az emberek; nyilván nem 
a legjobb véleménnyel voltak a detektívekről, akik feldúlták a kínai negyed 
megszokott életritmusát.

A  kis,  szemüveges  ember  ideges  volt.  Fel-alá  járkált,  tőmondatokban 
parancsokat osztogatott,  végül maga is bement az épületbe. „Megtalálják – 
igyekezett nyugtatni magát Vörös Bot −, feltétlenül megtalálják.” Telt-múlt 
az  idő,  de  Fehér  Papírlegyező,  akinek  a  megjelenését  Vörös  Bot  oly 
türelmetlenül  várta,  csak  nem  mutatkozott.  Ekkor  a  folyosón  lármázni 
kezdtek. Vörös Bot tekintetét az ajtóra szegezte. A detektívek egy öregembert 
vonszoltak ki bentről. Az öreg, akin hosszú alsónadrág és piszkosszürke trikó 
volt,  az  utcán  összesereglett  emberek  együttérzésére  számítva, 
kétségbeesetten jajgatni kezdett. A tömeg izgatottan felmorajlott.

– A ti emberetek? – kérdezte halkan Csoutól Vörös Bot.
Az tagadóan rázta a fejét.
– A fia dolgozik nekünk. De az öreg semmit sem tud.
Vörös Bot nem bírta tovább idegekkel. Elhatározta, hogy cselekedni fog.
– Hogy lehet lejutni a pincébe, tudod? – kérdezte Csoutól.
Az ijedten nézett rá.
– Tudod, vagy nem?
– Tudom.
Csou néhány szóban elmagyarázta, hogy lehet megtalálni a nyílást. Vörös 

Bot körülnézett, és megpillantott egy hat év körüli kisfiút, aki egy macskával 
játszott a járdán. Vörös Bot odament hozzá, és leguggolt mellé.



– Akarsz tíz dollárt keresni?
– Ühüm – felelte a kisfiú anélkül, hogy abbahagyta volna a játékot.
– Látod ott azt a bácsit? – Vörös Bot az egyik detektív felé mutatott, aki a 

14-es számú ház előtt állt.
A gyerek felemelte a fejét.
– Ühüm.
Vörös Bot elővett a zsebéből egy darab papírt, és sietve ráírt néhány szót.
– Add ezt oda neki.
– Hát a tíz dollár? – kérdezte a kisfiú.
– Utána visszajössz, és megkapod.
– Nem – jelentette ki felnőttes komolysággal a gyerek −, előbb a pénzt.
Vörös Bot előhúzott a zsebéből egy ötdolláros bankjegyet.
– A többit majd aztán.
A kisfiú elvette a pénzt meg a papírlapot, és ügybuzgó képpel elindult az 

utca másik oldalára. Vörös Bot visszament Csouhoz.
– Menj el. Várj meg a Sago Road elején. Körülbelül húsz perc múlva ott 

leszek.
Csou, mintha csak ezeket a szavakat várta volna, egy szempillantás alatt 

eltűnt a tömegben. Vörös Bot pedig gyorsan arrább ment onnan, ahol eddig 
állt, de közben le nem vette a szemét a fiúról. Az odament a detektívhez, és 
megrántotta  a  ruhaujját.  A detektív  lerázta  magáról,  de  úgy látszik,  a  fiú 
nagyon  szerette  volna megkapni  a  hiányzó  öt  dollárt.  Szemtelenül  tovább 
ráncigálta  a  detektívet,  aki  végre  lehajolt,  és  átvette  Vörös  Bot  levelét. 
Átfutotta, majd hirtelen a kisfiúhoz fordult, és valamit kérdezett.  A gyerek 
arrafelé mutatott,  ahol az imént még ott  állt  Vörös Bot, de minthogy nem 
látta, elkezdett valamit magyarázni a detektívnek. A házból újra előjött a kis, 
szemüveges ember.  A detektív odaszaladt hozzá, kezébe nyomta a levelet, 
majd együtt elindultak vissza a ház felé. „Minden tisztán fog menni, idősebb 
testvérem”  –  dünnyögte  az  orra  alá  Vörös  Bot,  és  érezte,  hogy  a  szíve 
kalapálni  kezd.  Most  már  nem  volt  kétséges:  Fehér  Papírlegyező  sorsa 
megpecsételtetett.

A felügyelő komor gondolatait Fehér Papírlegyező szívélyességet színlelő 
hangja szakította félbe.

– Lesz még ideje a töprengésre – mondta. – Most beszélgessünk még egy 



kicsit.  Amikor  pedig  megunjuk a  beszélgetést,  elszórakozunk a  csöpp kis 
Csianggal. Én, mint házigazda elsősorban önnek engedem át…

A jelenlévők, Csiangot is beleértve, nevetni kezdtek.
– Van miről beszélgetnünk – folytatta Fehér Papírlegyező. – önt bizonyára 

érdekli a szervezetünk. Mindjárt elnézését kell kérnem: nem elégíthetem ki 
teljes mértékben a kíváncsiságát.  Nincs már semmi titkolnivalóm ön előtt, 
mert…  mert  újra  meggondoltam  magam,  és  úgy  döntöttem,  hogy  mégis 
itthagyjuk,  ön nem kell  nekünk,  Lo úr.  Leolvastam az arcáról,  hogy nem 
hajlandó nekünk dolgozni. Nem baj, találunk másokat. De sok mindent nem 
mondhatok  el  önnek,  mert  ezek  az  elvetemült  alakok  –  intett  Fehér 
Papírlegyező a többiek felé – igen gyors felfogásúak. De miért akarnak az 
emberek olyan sok mindent tudni? Árt a vérkeringésnek, és elromlik tőle az 
étvágy. Nekem is lesz egy-két kérdésem önhöz. Megmondom őszintén, az ön 
tájékozottsága  óvatosságra  int,  s  egyben  felcsigázza  kíváncsiságomat. 
Apropó,  kíváncsiság.  Borzasztóan  szeretném  megtudni,  hogy  haladnak  az 
ügyei  a  Blakang Matin.  Ez a  szörnyű  temető  mindenkit  felkavart.  De azt 
beszélik, a rendőrség már egy hete egy helyben toporog. A csontvázak nem 
beszélnek!

– Ne adjon a szóbeszédre – válaszolt ugyanolyan hangnemben Lo. – Az a 
maláj, akit belegyömöszöltek a sírba a helyett a…

Nem tudta végigmondani. Fehér Papírlegyező felpattant a karosszékből, és 
jó erősen arcul ütötte Lót, amitől az a földre esett. Fejét beleverte a falba, 
ettől a tarkójába újra belenyillalt a fájdalom.

– Maga nem túl vendégszerető – mondta tompán a felügyelő, miközben 
letörölt egy vércsíkot az álláról.

– Már figyelmeztettem, hogy nem vagyunk egyedül, Lo úr. Nincs szükség 
túlzott részletességre.

Fehér  Papírlegyező  visszaült  a  karosszékbe.  Igyekezett  továbbra  is 
udvariasan  beszélni,  de  a  mosoly  lehervadt  az  arcáról.  Patrick  szavai 
szemmel  láthatóan  nyugtalanították.  Csiang  egy  pillantásával  végigmérte 
Patrickot, majd bevett egy tablettát, és vízzel lenyelte.

– Lo úr, nem fogjuk az időt vesztegetni. Néhány dolgot tisztáznom kell. 
Először is: ki mondta meg önnek ezt a címet? Másodszor: honnan tudja a 
nevemet? Harmadszor: mennyire jutott a nyomozás a szigeten?

–  A  szigettel  kapcsolatban  sokat  nem  mondhatok,  mivelhogy  nem 
vagyunk egyedül.  –  Lo továbbra is  igyekezett  megőrizni  lélekjelenlétét.  – 



Ami  a  többi  kérdését  illeti…  Úgyis  itthagynak  engem.  Nincs  választási 
lehetőségem, következésképpen semmi sem ösztönöz az őszinteségre.

– Én szívesen meghagynám az életét – felelte Fehér Papírlegyező −, de azt 
hiszem,  hogy  ez  nem lenne  célszerű.  Ha  a  barátai  épségben-egészségben 
meglátnák  önt,  nem hinnék  el,  hogy csak  úgy egyszerűen  sikerült  tőlünk 
megszöknie.  Azt  fogják  hinni,  hogy  beszerveztük,  és  elbocsátanák  a 
munkájából. Akkor viszont amit számunkra ön ér, az a nullával lesz egyenlő. 
Kell  hogy  legyenek  embereink  a  CIU-ban,  ezért  megpróbálunk  majd 
elbeszélgetni  valamelyik  kollégájával – valamivel  kedvezőbb körülmények 
között. Úgy biztosabb lesz. Ami önt illeti, igazán nagyon sajnálom. De azért 
mégis van választási lehetősége.

– Ugyan mi?
–  Kétféle  halálnemet  ajánlok  fel  önnek  –  mondta  álmodozva  Fehér 

Papírlegyező. – Az első abban az esetben érvényes, ha értelmesen viselkedik, 
és  válaszol  mindén  kérdésemre.  Itthagyjuk  magát,  és  ebben  a  csendes, 
nyugodt környezetben majd éhen és szomjan hal. Egy kicsit szenvedni fog, 
de aztán elveszti az eszméletét, és kész. A második variáció… Általában, az 
ön helyében én az elsőt választanám. A második variáció sokkal rosszabb. 
Bármennyire  is  makacskodik,  mégis  rákényszerítjük,  hogy  beszéljen.  De 
mivel a kínzások mindig erős lelki traumát okoznak, és nekem nincs hová 
elmennem,  önnek  fizetnie  kell  a  nekem  okozott  lelki  megrázkódtatásért. 
Amikor itt marad egyedül, elhúzzuk azt a kis tolókát ott a sarokban a priccs 
mögött. Ott patkányok vannak, ötvenen lehetnek. Csak nagyon ritkán kapnak 
enni…

Fehér Papírlegyező édesdeden ásított, ránézett a ragyásra, és a priccs felé 
nyújtva a kezét,  pattintott  az ujjaival.  A ragyás  elmozdította  a priccset,  és 
lábával  megrúgta  a  vastolókát.  Abban  a  pillanatban  lentről  lárma  és 
vinnyogás hallatszott.

Patricknak  fejébe  szaladt  a  vér.  Úgy  rémlett  neki,  hogy  megcsapta  a 
patkánylyukból áradó enyhén áporodott szag. A halál lehelete. Mióta a CIU-
nál dolgozik, látott már jó néhány, állati kegyetlenséggel elkövetett, szadista 
gyilkosságot. De mindez mintha egy más síkban, egy másik világban létezett 
volna. Most egyszerre ott találta magát ebben a másik világban, amelynek 
kegyetlen  realitása  borzalommal  töltötte  el.  Patrick  figyelmesen  megnézte 
Fehér Papírlegyezőt, mintha arról akart volna meggyőződni, hogy ember ül-e 
előtte,  vagy egy vámpír ember képében valamelyik horrorfilmből.  „Nem – 



gondolta a felügyelő −, nem fogsz összetörve, megsemmisítve, kegyelemért 
könyörögve látni.  Nem fogom elveszíteni  az  egyéniségemet,  nem szerzem 
meg  neked  azt  az  örömet.''  Lelkileg  összeszedte  magát,  és  felkészült  a 
legrosszabbra.  De továbbra  is  ott  munkált  benne az  a  gondolat,  hogy mit 
tegyen saját halála megkönnyítése érdekében.

– Válaszoljon, kérem, a kérdéseimre – kérte Fehér Papírlegyező rekedten 
és olyan kedvesen, hogy Patrick szinte rosszul lett a hangjától. – Különben 
nagyon fog fájni.

A felügyelő szeme sarkából a fal mellett álló gengszterek arcára pillantott. 
Fehér Papírlegyező elkapta a tekintetét, és fölényesen felnevetett.

– Biztosíthatom: ezek a fiúk kiválóan értik a dolgukat. Csak túlságosan 
gorombák,  türelmetlenek.  Vágyuk,  hogy minél  előbb  holtan  lássanak  egy 
embert,  oly  erős,  hogy  már-már  a  patológia  határát  súrolja.  Hanem  a 
szépséges Csiang csupa finomság. Nézze csak a kezecskéjét. Ez egy virtuóz 
keze. Már sokakat szóra bírt. Maga sem lesz kivétel. Tudja, mivel bűvöl el 
engem ez a kis bestia? A gyöngédségével. Mindig olyan óvatosan dolgozik, 
mintha  félne fájdalmat  okozni,  mintha  attól  félne,  hogy az illető  elpatkol, 
még mielőtt befejezné mesterségbeli tudásának bemutatását.

„Valóban  képes  lenne  rá  ez  a  lány?  –  gondolta  a  felügyelő  inkább 
csodálkozva,  mint  ijedten.  –  Fehér  Papírlegyezővel  kapcsolatban  minden 
világos.  Azok a  szadisták,  akikből  eddig  már  eleget  láttam,  hozzá  képest 
normális emberek. De ez a lány?”

– Csiang!
Csiang ellépett a faltól, és kihúzta zsebéből a kezét. Ujjai között vékony 

pengeél villant. A felügyelő ránézett. Már nem az a bájos teremtés állt előtte, 
mint  amilyennek  először  látta.  Mozdulatlan,  kígyótekintetű  szemétől 
megfagyott  ereiben  a  vér.  A  lány  orrlyuka  kitágult,  ajka  félig  gonosz 
mosolyba, félig görcsbe rándult. Sápadt arca egy szempillantás alatt eltorzult. 
Néhányszor  mélyen,  görcsösen  lélegzett,  majd  lassan  közeledni  kezdetfa 
felügyelő  felé.  A  gyümölcskereskedő  meg  a  ragyás  megragadta  Patrick 
karját.

– „Beszámíthatatlan” – gondolta Patrick, amikor eszébe jutott a tabletta, 
amit a lány bevett. „Tudat alatt szadista, és ezt a szadizmust most működésbe 
hozza  valamilyen  kábítószer.”  Ez  a  gondolat  a  lelke  mélyéig  megrázta 
Patrickot. Még arról is megfeledkezett, mi vár rá. És Csiang vékony, fehér 
keze kérlelhetetlenül közeledett felé. Mind közelebb, közelebb…



Csiang még egy lépést tett, majd hirtelen előrelendítette a karját. Ha a két 
férfi nem rántja hátra a karjánál fogva, a borotva végigszántott volna Patrick 
arcán.  Amikor  Csiang  látta,  hogy áldozata  kisiklott  a  kezéből,  valamiféle 
torokból jövő, hörgő hangot hallatott, és újra felemelte borotvát tartó kezét.

– Egyelőre elég – szólt halkan Fehér Papírlegyező.
Az egyik gengszter, miután elengedte Lót, megragadta Csiang karját, és 

durván  a  szemközti  falhoz  lökte…  A  lány  rekedten  szitkozódott,  és  újra 
elindult Patrick felé.

– Döntsön gyorsan, Lo úr – kérte a felügyelőt Fehér Papírlegyező. – Ha 
Csiang  eksztázisba  jön,  nehéz  lesz  lecsendesítenünk.  És  ne  akarja,  hogy 
szenvedjek. Hisz mondtam, hogy viszolygok az ilyen jelenetektől.

Lo úgy érezte, hogy a gengszterek szorítása mintha engedett volna. Egy 
hirtelen rántással kiszabadította a kezét, tenyere élével az egyiknek a torkára, 
másiknak  az  orrnyergére  vágott,  majd  félrelökte  Csiangot,  és  a  ládához 
ugrott,  melyen  ott  hevert  a  pisztolya.  Am  a  fegyvert  nem  sikerült 
megragadnia.  Fehér  Papírlegyező,  aki  a  karosszék  karfájára  támaszkodott, 
kicsit felemelkedett, és erőteljesen a felügyelő vállába rúgott. Patrick kibillent 
egyensúlyából. Fehér Papírlegyező pedig felkapta a ládáról a pisztolyt, és a 
felügyelőre szegezte.

–  Hiába  rendezte  ezt  a  jelenetet,  Lo  úr  –  mondta  tompán.  –  Arra 
számítottam, hogy okosabb lesz.

Felhúzta  a  kakast.  Lo  megdermedt,  és  megbabonázottan  meredt  a  kis 
fekete csőre.

–  Megkötözni  –  szólt  oda  a  két  gengszternek  Fehér  Papírlegyező,  a 
ragyásnak meg a kereskedőnek, akik a földön ültek, és szédelegve az ütés 
helyét tapogatták.

Ebben a pillanatban felülről zaj hallatszott. A nyílás teteje felcsapódott, és 
néhány géppisztoly csöve szegeződött rájuk.

– Ne mozduljanak! – hallatszott Alang hangja.
Egy pillanatra mindenki lába földbe gyökerezett.
Patrick egy villámgyors mozdulattal kirúgta Fehér Papírlegyező kezéből a 

pisztolyt. Ekkor leugrott a nyíláson néhány ember az operatív csoportból.
– Kezeket tarkóra! Falhoz!
A  meghökkent  gengszterek  gépiesen  engedelmeskedtek.  Megmotozták 

őket. Csiang hisztérikusan dobálta magát a földön. Fentröl bambuszhágcsót 
eresztettek le.



–  Parancsoljon  –  fordult  Lo  megjátszott  udvariassággal  Fehér 
Papírlegyezőhöz. – Íme, máris itt a lehetőség, hogy viszonozza a látogatást.

Fehér  Papírlegyező  nem felelt,  elképedve  nézett  Patrickra,  és  bár  még 
mindig nem tudta elhinni, mi történt, lassan elindult felfelé a hágcsón. Patrick 
közvetlenül  utána  hagyta  el  a  pincét.  Nyugodtnak  akart  látszani,  még 
tréfálkozni is megpróbált. Rágyújtott, és nagyokat slukkolt. Reszketett a keze.

Alang melléje lépett.
– Szálljon be az autóba – mondta, és az egyik detektívhez fordulva még 

hozzáfűzte: – A felügyelőnek jót tenne egy dupla whisky.
Néhány perc múlva az utcára vezették Fehér Papírlegyezőt és embereit, 

megbilincselve.  Alang megvárta,  amíg  betaszigálják  őket  a  dzsipbe,  majd 
beszállt a saját kocsijába, és megparancsolta a sofőrnek, hogy indítson.

– Jókor érkeztek – szólt fáradtan Patrick, akiben még nem engedett fel a 
feszültség. – Még egy perc, és szorultam volna! Az a lány bevett valamilyen 
tablettát, amitől teljesen beszámíthatatlanná vált. Borotvával támadt rám.

–  Igen,  meg  kell  hagyni,  nincs  valami  jó  színben –  felelt  Alang.  –  El 
tudom képzelni a lelki-állapotát. Volt egy hasonló esetem körülbelül tíz évvel 
ezelőtt. De nekem sikerült kitörnöm. Teljesen megvadulnak, amikor valaki a 
mieink  közül  a  kezükbe  kerül.  Én  épp  akkor  jutottam  be  a  CIU-hoz. 
Dolgozott ott egy felügyelő, már nem emlékszem, hogy hívták. Megpróbálták 
beszervezni  egy  titkos  társaságba.  Ha  jól  emlékszem,  a  Bosszú  Görbe 
Kardjába. De nem sikerült. Leleplezték, és megsütötték.

– Megsütötték? – kérdezett vissza szórakozottan Lo.
– Maga talán nem hallotta ezt a históriát?
– Nem.
–  Odakötözték  egy  forgatható  táblához,  alatta  tüzet  gyújtottak. 

Megtaláltuk  azt  a  pincét,  ahol  megkínozták.  Még élt… Egyébként  mit  is 
fecsegek itt összevissza? Jó témát találtam!

–  Engem  hamarabb  sikerült  megtalálniuk  –  jegyezte  meg  Patrick.  – 
Apropó,  hogy  bukkantak  rá  erre  a  pincére?  Fehér  Papírlegyező  száz 
százalékig biztos volt benne, hogy nem találják meg. És bevallom, engem is 
meggyőzött.

– Teljesen igaza volt. Egy gerenda takarta el a nyílást. Olyan volt, mintha 
a mennyezetet támasztotta volna alá. De valójában könnyen elmozdult. Ám 
ez most nem fontos. A lényeg az, hogy van ott egy elmozdítható fal a folyosó 
végén, ahol ez a gerenda áll. Ebbe a falba ütköztünk bele. De a bal oldali ajtó 



egy kunyhóba vezet ebből a házból. Egész labirintus. Már kezdtem azt hinni, 
hogy  meglógtak,  és  magukkal  vitték  önt  is.  Egyébként  magunktól  nem 
találtuk volna meg ezt a nyílást…

– De hát ki segített?
–  Egy  kisfiú  odament  az  egyik  detektívhez,  és  átadott  egy  papírlapot, 

amelyre ráírták, hogy lehet lejutni a pincébe.
– Olyan, mint egy cselszövény.
– Igen, Fehér Papírlegyező nyilván az útjában állt valakinek.
– Azt hiszem, ez Vörös Bot műve – mondta ki feltételezését Lo.
– Miből gondolja?
– A Triászban alacsonyabb rangja van,  mint  Fehér Papírlegyezőnek,  és 

nagyon is lehetséges, hogy el akarta foglalni a helyét.
– Nem feltétlenül ő…
– Másnak nem állt érdekében. Ko Jing Vörös Bot embere. Miért döntött 

úgy Vörös Bot, hogy maga megy el az őrmesterhez, és miért beszélt olyan 
nyíltan  vele?  Hisz  egyenesen  megmondta  Ko  Jing-nek,  hogy  Fehér 
Papírlegyezőnek  kell  átadnia  a  táskát.  Vajon  miért  kellett  a  Triász  egy 
közönséges  tagjának megtudnia,  hogy kihez  küldik éppen? Jegyezze  meg, 
hogy  Vörös  Bot  kétszer  is  említette  „idősebb  testvére”  nevét,  amíg  Ko 
Jinggel  beszélt.  Tehát  Vörös  Botnak  tudnia  kellett  arról,  hogy  én 
kapcsolatban  voltam  az  őrmesterrel,  és  elhatározta,  hogy  saját  céljai 
érdekében kihasználja, majd megöli.

– Bravó, Patrick! – mosolyodott el Alang. – Egy ilyen kényes helyzet után 
is képes logikusan gondolkodni. Nincs más hátra,  odamegyünk az Északi-
hídhoz, hogy meggyőződjünk a maga számításainak helyességéről.

Alang az órájára pillantott.
– Fél kettő. Ha jó a megérzése, láthatunk ott egyet-mást.
A sofőr, meg sem várva az utasítást,  jobbra fordult.  A rakpartra érve a 

hídnál  megláttak  néhány rendőrautót,  és  tőlük  kissé távolabb ott  állt  az  a 
dzsip, amelyet egy órával azelőtt Patrick a Keong Szajakon látott. Mellette 
egy rendőr őrmesteri egyenruhát viselő férfi holtteste hevert. A késői időpont 
ellenére a dzsip körül tolongtak az emberek.

–  Vörös  Bot  letartóztatását  bizonytalan  időre  elhalasztjuk  –  mondta 
Alangnak Patrick. – Biztos, hogy nem a saját címét adta meg az őrmesternek.

– Természetesen. Mindenesetre holnap odaküldök pár embert. Persze kár 
lenne, ha csak az időt vesztegetnénk, de megadhatta egy ellensége címét is.



– Nagyon is lehetséges. Ámbár amit tett, eléggé furcsa. Rendszerint a mi 
részvételünk nélkül szeretik elintézni belső ügyeiket.

– Igen. De nyilván nem talált jobb megoldást.
– És mi van abban a táskában, amelyet Ko Jing hozott? – kérdezte Patrick 

a főnökétől.
– Ópium. Körülbelül tíz kiló.
– A Triász méreteihez képest igen kevés.
– Nos, lehet, hogy nem ez az egész adag. Ha feltételezzük, hogy Vörös 

Bot a mi segítségünkkel akarta eltenni az útból Fehér Papírlegyezőt, akkor 
talán  úgy  gondolkozott:  feláldozza  ezt  a  tíz  kilót,  hogy  bizonyítékot 
szolgáltasson nekünk. A többit meg megtartotta magának.

– Akkor sokat kockáztat – jegyezte meg a felügyelő.
– Mit?
– Ha az újságokban megjelenik  ez a  szám:  tíz  kiló,  Vörös Bot  barátai 

bizonyára érdeklődni kezdenek majd az iránt, hogy hova lett a többi.
– Nem feltétlenül. Lehet, hogy kis tételekben kellett átadnia az ópiumot. 

Az esetleges lebukás miatt.
Alang hirtelen összeráncolta a homlokát.
–  Tudja,  mi  jutott  eszembe?  Nem  engedhetjük  meg,  hogy  a  mai 

eseményről bármilyen információ kiszivárogjon a sajtónak. Pontosabban, az 
újságokban nem szerepelhet az ópium.

– Miért?
–  Mert  lehet,  hogy Vörös  Botnak valóban az  egész  ópiumot  egyszerre 

kellett átadni, és úgy számított, hogy mi majd megvédjük cinkosai haragjától. 
De ha…

– És ha egyszer találkoznánk vele, akkor megkérnénk, hogy jótett helyébe 
jótettel fizessen, ugye? – értette meg hirtelen Patrick főnöke gondolatát.

– Pontosan. A maga ötlete Ko Jinggel nem volt rossz. Miért ne próbálnánk 
meg még egyszer…

– Akkor sürgősen elő kell kerítenünk Vörös Botot – nevetett fel Lo.
– De ma  már  nem fogjuk keresni  –  mondta  ásítva  Alang −,  mert  már 

nagyon álmos vagyok.
– Én is – vallotta be a felügyelő, majd megkérdezte: – Teon, a holnapi 

bridzsparti nem marad el?
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Miután a CIU kocsijai elvitték Fehér Papírlegyezőt és embereit, Vörös Bot 
a Sago Road felé vette útját. Csou várt ott rá, akinek megparancsolta, hogy 
reggel menjen el Szalmapapucshoz, számoljon be arról, ami történt, és többek 
között azt is mondja meg, hogy az ,,árut” meghozta egy riksa.

Csou távozása után Vörös Bot hazafelé indult, s egyetlen kívánsága volt: 
minél  hamarabb  és  minél  mélyebben  elaludni,  hogy  megszabaduljon  a 
nyomasztó  feszültségtől.  De  rosszul  aludt.  Hol  Fehér  Papírlegyezőt  látta 
maga előtt,  aki gonoszul mosolygott,  és azt mondta,  hogy mindent tud, és 
Vörös Boton bosszút állnak majd árulásáért. Hol meg Sárga Sárkány bukkant 
fel előtte, és azt kérdezte, hova rejtette a heroint. Aztán Sárga Sárkány eltűnt, 
és helyette ott termett  Gung, aki valahogy nagyon hasonlított  Szungajra, a 
gépészre, és azt követelte, hogy minden pénzét vegye ki a bankból, és fizesse 
ki az anyjáért és a lányáért.

Délfelé  pedig,  ahogy  feltételezte,  eljött  hozzá  Szalmapapucs  azzal  a 
paranccsal,  hogy  sürgősen  jelenjék  meg  a  Triász  vezérénél.  És  bár 
Szalmapapucs megjelenése nem érte váratlanul, Vörös Botot mégis elfogta a 
nyugtalanság, ami csak erősödött benne, amikor a zöld szalonban teljes fél 
óráig  várakoztatták.  Vörös  Bot  tűkön  ült.  Úgy  érezte,  hogy  Fehér 
Papírlegyező  rögtön  belép.  Igyekezett  elűzni  magától  ezt  az  ostoba 
gondolatot, de az makacsul motoszkált a fejében, nem hagyta békén.

Sárga Sárkány váratlanul és nesztelenül lépett be a szobába.
Vörös Bot alázatosan nézett rá, és várta, hogy mikor szólal meg a Triász 

vezére.  Megpróbálta  kitalálni,  hogy  milyen  hangulatban  van,  de  Sárga 
Sárkány arcáról  semmit  sem lehetett  leolvasni.  Csodálatos  képessége volt, 
hogy semmiképpen se mutassa ki érzelmeit.

–  Egy  szomorú  hír  az  oka,  hogy  sürgősen  találkozni  akartam önnel  – 
mondta színtelen hangon Sárga Sárkány, miközben leült a fotelba. – Ma éjjel 
Fehér Papírlegyezőt letartóztatták.

Vörös Bot gondolatban hálát adott Istennek, hogy színésznek teremtette: 
nem került különösebb erőfeszítésébe, hogy szomorú csodálkozást színleljen.

– Vele együtt  elfogtak még három embert  – folytatta  Sárga Sárkány.  – 
Körülbelül  éjjel  egy  órakor  történt.  Szalmapapucsot  Fehér  Papírlegyező 
egyik embere értesítette, akinek sikerült elmenekülnie.



Egy kicsit hallgatott, majd folytatta.
– Testvérünk sorsa nyugtalanít engem, csakúgy, mint a heroin sorsa, amit 

ön átadott  neki.  Igaz,  Szalmapapucs  szerint  ez a Csou, aki a letartóztatást 
hírül  hozta,  azt  állítja,  hogy az árut  azonnal  biztos  helyre  rejtették  még a 
rendőrség megérkezése előtt. De én nem vagyok nyugodt addig, amíg a saját 
szememmel nem láttam azt a heroint.

Hajnalban  Vörös  Bot  még  egyszer  jól  átgondolt  mindent,  és  arra  a 
következtetésre jutott, hogy sikerült eléggé valószínűnek látszó magyarázatot 
találni arra, hogyan került a heroin helyébe titokzatos átváltozással az ópium. 
A dolgok logikája szerint Fehér Papírlegyezőnek azonnal el kellett rejtenie a 
heroint, amit Ko Jing vitt. Ezt Csou szavai is alátámasztották. Ám amikor a 
CIU detektívjei rajtuk ütöttek, a házkutatáskor ópiumot találtak. Az ópiumról 
pár  nap múlva  biztos  írnak  majd  az  újságok.  Csou azt  állítja  majd,  hogy 
Fehér Papírlegyező szép csendesen szert tett tíz kiló ópiumra. Akkor Vörös 
Bot  gondosan  erre  a  következtetésre  juttatja  majd  Sárga  Sárkány:  Fehér 
Papírlegyező elhatározta, hogy megszerzi magának a heroint, és azt reméli, a 
börtönből valamiképpen kiüzenheti, hogy a rendőrség által lefoglalt ópiumot 
Vörös  Bot  lopta  a  heroin  helyébe.  De  Fehér  Papírlegyező  semmit  sem 
üzenhet a börtönből, mivel a két őr a Triász tagja, Vörös Bot emberei.

Mint  ahogy  Vörös  Bot  előre  feltételezte,  Sárga  Sárkány  hangot  adott 
annak a gyanújának, hogy a CIU magával vitte azt az embert, aki átadta az 
árut. Vörös Bot nem próbálta más belátásra bírni a Triász vezérét. Megígérte, 
hogy a legrövidebb időn belül ki fogja ezt deríteni. És amikor az újságokban 
megjelenik  a  hír,  hogy  a  Keong  Szajakon  ópiumot  foglaltak  le,  Sárga 
Sárkány magától rájön: ha a rendőrség elvitte volna azt az embert, aki átadta 
az árut, akkor Fehér Papírlegyezőnek sem lett volna ideje kicserélni a heroint 
ópiummal. Vörös Bot bátorkodott azt javasolni, hogy Sárga Sárkány halassza 
el  a  körülmények  kivizsgálását  Fehér  Papírlegyező  szökéséig,  amit  „szó 
szerint  a  napokban”  megszerveznek.  Sárga  Sárkány  beleegyezése  jeléül 
bólintott, és elbocsátotta vendégét… Megállapodtak, hogy másfél hét múlva, 
amikor  Sárga  Sárkány visszatér  Bangkokból,  ahová  bizonyos  ügyek  miatt 
készült elutazni, újra találkoznak.

Amikor  kilépett  a  Triász  vezérének  házából,  Vörös  Bot 
megkönnyebbülten felsóhajtott. Az egyik ügyet elintézte…



Vörös Bot az órájára pillantott. A Gunggal való találkozásig még volt idő, 
ezért  elhatározta,  hogy  tesz  egy  kis  kerülőt  a  másik  utcában,  hogy  ne  ö 
érkezzék elsőnek a találkozóra.

Még mindig nem tudott kibékülni azzal a gondolattal, hogy neki, Vörös 
Botnak kellett meghátrálni az előtt a szemtelen tejfelesszájú előtt. De azért a 
Gung  elleni  düh,  ami  szombat  óta  bujkált  benne,  már  elpárolgott. 
Kétszázezer,  na persze,  kár  érte.  De hát  most  már  annyi  pénze van,  hogy 
megvásárolhatja magának még Sárga Sárkány testőrségét is. Vörös Bot úgy 
megijedt ettől a hirtelen támadt gondolattól, hogy rémülten körülnézett. Nem, 
nem szabad túl messzire menni. Még gondolatban sem. Ilyen gondolatok nem 
vezetnek jóra. Sárga Sárkány porrá zúzza őt a pénzével együtt. Elég az, hogy 
elintézte Fehér Papírlegyezőt. Kellemes volt erre gondolnia. „Természetesen 
megszervezem a szökést,  idősebb testvérem – gondolta  kárörvendve −, de 
nem az én vétkem lesz, ha menekülés közben egy golyó a hátadba téved.” 
Vörös  Bot  sajnálta,  hogy  nem  nézheti  végig  Fehér  Papírlegyező  halálát. 
Pedig milyen gyönyörűség lett volna a haláltusáját látnia! Csak állni és nézni, 
amint  görcsösen  vonaglik.  De  még  jobb  lett  volna,  ha  szertartásosan 
ítélkeznének fölötte. És bár ez teljesen ki volt zárva, Vörös Bot megpróbálta 
elképzelni,  amint  ott  áll  karddal,  mellette  a  sápadt,  reszkető  Fehér 
Papírlegyező összekötözött kézzel… A testvérek halálos csendben hallgatják 
az ítéletet…

Vörös Bot a képzelete által rajzolt képektől úgy felhevült, hogy észre sem 
vette, már a Tigrisbalzsam park bejáratához ért.

Jól ismerte ezt a parkot, mert gyakran használta mesterséges barlangjait 
arra, hogy bizonyos emberekkel találkozzék bennük. Különösen tetszett neki 
a Pokol Labirintusa – ez a barlangok között vezető keskeny kis ösvény, sok-
sok  furcsa  alakkal:  kínjukban  fetrengő  bűnösökkel,  gonoszán  vigyorgó 
ördögökkel.  Vörös  Botnak  az  volt  a  szokása,  hogy  partnerével  mindig 
megállt egy kínzási jelenetnél, amely kegyetlenségével már-már a patológia 
határát  súrolta,  és  ott  kezdett  el  beszélni  a  dolgáról,  időnként  mintegy 
véletlenül abba-abbahagyva, hogy megjátssza, mennyire el van ragadtatva a 
szoborkompozíciótól. Ez nagyon is egyértelmű célzás volt, amitől Vörös Bot 
partnerein, az ö. legnagyobb megelégedésére, egyszerre nyomott hangulat lett 
úrrá, és elfogta őket a nyugtalanság.

A  park  bejáratához  érve  Vörös  Bot  meglátta  Gungot.  Olyan  széles 
mosollyal  várta,  mintha  régi  barátok  lennének.  Amikor  egymáshoz  közel 



értek,  a  fiatalember  udvariasan  félig  meghajolt.  Vörös  Bot  összeszorította 
fogát, és csak bólintott. Az esti sétára és csevegésre áhítozó emberek lassú 
áradatával ők is besodródtak a parkba.

Egy kis ideig szó nélkül lépkedtek. Az egyik kanyar után feltűnt egy nagy 
kerámia torony. Kissé meg volt roggyanva, mintha mindjárt le akarna dőlni. 
Egy  résből  egy  női  fej  látszott  ki.  A  torony  előtt  pedig  színes 
mandarinruhában  egy  kerámiából  készített  fiatalember  imádkozott  térden 
állva.

– Ismeri ezt a legendát? – kérdezte Gung Vörös Bottól. És meg sem várva 
a választ, így folytatta: – Ez egy anya és fia. A fiú arra kéri az isteneket, hogy 
bocsássanak meg anyjának, akit az istenek azért zártak be a toronyba, mert… 
Nem emlékszem a részletekre, de azt hiszem, az anya közönséges kurva volt. 
Egyébként nem a mi dolgunk megítélni őseinket, hogy milyenek voltak. Fő, 
hogy imádkozzunk értük,  és minden rendben lesz.  Amint  látja,  az istenek 
meghallgatták  ennek  az  ifjúnak  az  imáját.  Néhány  perc  múlva  a  torony 
összedől,  és  a  bűnös  anya  az  egekbe  száll.  Feltételezem,  hogy  az  ön 
kapcsolata az anyjával…

– Elég a fecsegésből – szakította félbe Gungot durván Vörös Bot.
– Várom a válaszát – vont vállat a fiatalember.
– Beleegyezem. Mikor láthatom anyámat és lányomat?
– Ha önnek megfelel, egy hét múlva Bangkokban.
–  Miért  nem hozatja  őket  ide?  –  Vörös  Bot  érezte,  hogy újra  elönti  a 

méreg.
–  Tudja  –  nevetett  fel  a  fiatalember  −,  nagyon  drága  a  jegy.  Nem 

engedhetjük meg magunknak azt a fényűzést,  hogy az ablakon dobjunk ki 
ennyi pénzt. Jövő csütörtökön találkozunk Bangkokban…  a Hotel Victory 
előtt. Este hétkor. Ott leszek a hozzátartozóival. Maga pedig az iratokkal és a 
hátralévő  ötven  százalékkal.  Ha  valamiért  nem  tud  ott  lenni  a  megjelölt 
időpontban,  hívja  fel  ezt  a  számot  –  Gung  átnyújtotta  Vörös  Botnak  a 
névjegyét,  amelyen  csupán  néhány  szám  volt  −,  és  hagyjon  számomra 
üzenetet,  melyik napon és hány órakor lenne önnek megfelelő. Most pedig 
szeretném megkapni a pénzt és elbúcsúzni.

Mentek  még  pár  métert,  aztán  megálltak,  közvetlenül  a  Pokol 
Labirintusának bejárata előtt egy padnál. A sötétből egy kerámia ördög nézett 
Vörös Botra, és gúnyosan vigyorgott.

Körülöttük  egy  lélek  sem  volt,  és  Vörös  Bot  tudta,  hogy  valahol  a 



közelben  itt  van  három  testőre,  akiknek  minden  eshetőségre  készen 
megparancsolta, hogy jöjjenek ide. Nem kételkedett abban, hogy Gung sem 
egyedül  van  itt.  Lassan  kinyitotta  diplomatatáskáját.  A  fiatalember 
figyelmesen követte minden mozdulatát.

Vörös Bot felemelte a fejét, és tekintete újra az ördögre esett. Ügy tűnt 
neki,  hogy ennek a  kerámiából  készült  szörnyetegnek a  szemében gúnyos 
mosoly kezd játszadozni. Vörös Bot megfogta az első köteget, hogy kivegye, 
de hirtelen sajnálni  kezdte  a  pénzt.  Miért  kellene odaadnia?  Miért  kellene 
megválnia a papíroktól, amelyeket jó pénzért el tudna adni? Kétszázezer! És 
miért?  Vörös  Bot  pillanatnyilag  megfeledkezett  a  levélről,  a  fényképről, 
elfelejtette,  hogy  immár  hárommillió  dollár  tulajdonosa…  Ki  merészeli 
elvenni tőle az ő pénzét? Az ő pénzét! A pénzt! A pénzt!

A másodperc törtrésze alatt  játszódott  le az,  ami történt,  Gungnak még 
arra sem volt ideje, hogy felfogja. Vörös Bot a jobb lábával villámgyorsan 
térden rúgta. A fiatalember nyögve összegörnyedt, abban a pillanatban Vörös 
Bot a zsebéből előrántotta a pisztolyát, és a fegyver agyával fejbe verte. Gung 
a fűbe hanyatlott. Vörös Bot rugdosni kezdte.

Nem  látta,  amint  a  fák  mögül  előugrott  két  ember,  azt  sem,  amint 
nyomukba  vetődött  három  árnyék.  Nem  hallotta  a  tompa  ütéseket  és  a 
verekedők  súlyos  lélegzését  sem.  Szenvedélyesen  tovább  rugdosta  azt  az 
embert,  akinek  az  ő  pénzére  fájt  a  foga.  Szeme előtt  új  bankjegykötegek 
suhantak el, azután a haláltusájában görcsösen vonagló Fehér Papírlegyező 
képe, majd újra dollárok, dollárok…

Csak  akkor  tért  magához,  amikor  egyik  testőre  hangját  meghallotta: 
„Főnök,  el  kell  tűnni  innen.”  Vörös  Bot  a  pad  előtt  fekvő  Gung  felé 
biccentett. A testőr a fiatalember fölé hajolt.

– Ez kész.
– És a többiek?
– Szintén.
Vörös Bot felkapta diplomatatáskáját, és szinte futva indult a kijárat felé. 

Egyik testőre mögötte ment,  a másik kettő a túloldalon.  A kijáratnál kocsi 
várt  rá.  Vörös  Bot  egyetlen  lendülettel  a  hátsó  ülésre  huppant,  és 
megkönnyebbülten sóhajtott  fel,  amikor elindultak.  Úgy érezte,  minden jól 
sikerült.  És  ekkor  hirtelen  eszébe  jutott  az  anyja  levele…  Egy  kis  időre 
kínosan  érezte  magát.  Az  ősök  szellemének  tisztelete,  feltétlen 
engedelmesség a szülők iránt, az ő tiszteletük – ezek a dogmák, amelyeket 



gyermekkoruktól belénevelnek minden kínaiba, még ott éltek az ő tudatában 
is.  És  bár  sohasem tartotta  magát  hívő  léleknek,  most  megrettent  attól  a 
szentségtöréstől,  amit  elkövetett.  Azzal,  hogy  leszámolt  Gunggal, 
gyakorlatilag anyja halálos ítéletét írta alá. Félt, hogy anyja szelleme kísérteni 
fogja egész életében.  Vörös Bot igyekezett  megnyugtatni  magát.  Legalább 
most már nem fog félni, hogy valaki megtudhatja a múltját. A múltnak vége. 
Nincs többé. Ő szabad. Holnap reggel kiveszi a bankból a pénzét, új számlát 
nyit,  bezárja a színházát és nevet változtat.  Eltűnik Szingapúrban, és Gung 
főnökei többé nem találhatják meg.

Most már az kell, hogy lazítson, elfeledje az utóbbi napok eseményeit. Sok 
mindent  elvégzett.  Már  csak  az  van  hátra,  hogy  előkerítse  és  megölje  a 
Tumaszik gépészét,  és  megszervezze  Fehér  Papírlegyező  szökését  a 
börtönből. A szökés nem nagy ügy, meg Szungajnak is feltétlenül a nyomára 
akad. Ha egyszer a siker újra mellészegődött, akkor minden rendben lesz.

Vörös Bot a testőréhez fordult:
– Most elmész a Tyonghoa Hotelba, és elhozod azt a tegnap esti lányt. 

Kicsit ki kell kapcsolódnom.



A TUMASZIK

1

– Jó napot! Beszélhetnék Cseng úrral?
Patrick  kissé  lehajtotta  a  fejét  és  elmosolyodott.  Egy  pillanatig  sem 

kételkedett abban, hogy elbűvöli a titkárnőt.
Tudta,  hogy  egy  CIU-felügyelőnek  sohasem  vetik  oda  foghegyről  a 

szokásos „foglalt a főnök”-öt vagy valami ehhez hasonlót. De Lóból csakúgy, 
mint minden magára valamit adó férfiból, szintén nem hiányzott  a hiúság. 
Érdekelte, hogy külseje milyen hatással van környezetére, különösen a fiatal 
titkárnőkre.  Más szóval, Patrick azt akarta felmérni, számíthat-e ezeknek a 
bűbájos,  ám rendkívül  szigorú teremtéseknek a jóindulatára  annyira,  hogy 
bemutatkozzék, és közölje látogatása célját. Az esetek túlnyomó többségében 
kiderült, hogy igen. És Patrick most is elégedetten nyugtázta magában ezt a 
tényt.

– Cseng úr csak előzetes megállapodás alapján fogad. Ha ön...
– Sajnos, nem sikerült vele telefonon beszélnem.
A  titkárnő  Patrickra  emelte  műszempillás  szemét,  és  válaszul 

elmosolyodott.
– Megkérdezhetem tőle. Kit jelenthetek be?
– Próbálja meg – biztatta Patrick a titkárnőt, és átnyújtotta a névjegyét. – 

Lo felügyelő a CIU-tól.
A lány egyáltalán nem reagált ezekre a szavakra. Mintha a titkosszolgálat 

ügynökei  mindennapos  vendégek  volnának,  itt.  Átvette  a  névjegyet,  és 
beröppent a „Főigazgató” feliratú ajtón.

„Boldog teremtés – irigykedett a felügyelő. – Azt sem tudja, mi az a CIU, 
azt  még  kevésbé,  hogy léteznek  titkos  Szervezetek.  Persze,  természetesen 
hallotta már,  hogy néha az emberek rabolnak, sőt gyilkolnak,  a buta, szép 
nőcskéket elrabolják, hogy eladják őket a nyilvánosházaknak. De azt hiszi, 
hogy vele aztán ilyesmi nem fordulhat elő.”

Odament  az  ablakhoz.  Tizenhat  emeletnyi  mélységben  bábu-emberkék 
nyüzsögtek, mint apró, fürge lábú bogarak, autók cikáztak ide-oda, és mint 
valami  lomha  kukacok,  lassan  másztak  az  autóbuszok.  A szorosan  bezárt 
ablakokon  nem  szűrődött  át  a  zaj,  így  minden  olyan  volt,  mint  egy 



némafilmben.  Lo  közömbösen  nézte  az  utcát,  de  közben  a  maga  dolgára 
gondolt.

Fehér Papírlegyező letartóztatásával újra holtpontra jutottak. Embereivel 
együtt  makacsul tagadta, hogy a Triászhoz tartozna. Semmilyen bizonyíték 
sem volt ellenük, azt a beszélgetést a pincében nem lehetett annak tekinteni. 
Fehér  Papírlegyező  kifogástalanul  játszotta  a  szerepét.  Mindjárt  a  legelső 
kihallgatáson, amikor Patrick ezen a néven nevezte, meg se rezzent, mintha a 
felügyelő  valaki  másnak  szólt  volna.  Aztán  őszintén  csodálkozott,  és 
kijelentette, hogy Patricknak betegesen gazdag fantáziája van.

Tíz kiló ópium nem ugyanaz,  mint tíz kiló heroin.  Ezért  nem ítélhették 
halálra Papírlegyezőt és három bűntársát. Börtönbüntetés várt rájuk, de ez a 
megoldás a legcsekélyebb mértékben sem elégítette ki Alangot: neki az egész 
szervezet kellett.

Lo  mindennap  kihallgatta  Fehér  Papírlegyezőt…  Megpróbálta  azzal 
sarokba szorítani, hogy milyen sokat tud a Blakang Matiról; csak úgy maguk 
között  elmondta,  hogy  Ko  Jing  segítségével  a  CIU  úgyis  el  fog  jutni  a 
Triászig.  Arról,  hogy  az  őrmester  már  nem  él,  Fehér  Papírlegyező  nem 
tudhatott,  és Patrick azt  remélte,  hogy ez a fenyegetés  megteszi  a hatását. 
Még azt  is  mondta  Fehér  Papírlegyezőnek,  hogy Ko Jing megnevezte  két 
bűntársát: a gyümölcskereskedőt meg a ragyást.

De  mindez  hiába  volt.  A  gengszter  arca  a  kihallgatások  során 
kifürkészhetetlen maradt. Csak egyetlenegyszer villant fel a szemében enyhe 
csodálkozás:  amikor  a  felügyelő  kinyitotta  a  táskát,  és  megmutatta  az 
ópiumot.  De  Lo  úgy  gondolta,  hogy csak  megjátssza  magát.  A  negyedik 
napon  Fehér  Papírlegyező  kijelentette,  hogy  beismeri  bűnösségét  tíz  kiló 
ópium csempészésében, és követelte, hogy a lehető leggyorsabban folytassák 
le ellene a bírósági eljárást.

Ekkor Patrick kijátszotta az utolsó kártyáját. Elmondta Vörös Bot árulását 
abban a reményben,  hogy Fehér Papírlegyező,  aki ezért  bizonyára bosszút 
akar  állni  bűntársán,  majd  kiadja  azt.  Vörös  Botot  pedig  Lo azzal  akarta 
megzsarolni, hogy megfenyegeti: leleplezi az újságok előtt árulásának titkát. 
De ez sem segített.  Fehér Papírlegyező egyetlen mozdulattal sem árulta el, 
mint vélekedik a hallottakról.

Patrick  rájött:  hasztalan  továbbra is  azzal  kísérletezni,  hogy szóra bírja 
Fehér  Papírlegyezőt,  és  végül  az  ügyet  valóban  át  kell  majd  adni  a 
bíróságnak.



Lo úgy döntött: kizárólag azzal foglalkozik, hogy megpróbálja kideríteni, 
ki  volt  az  az  ember,  akinek  a  holttestét  elrabolták  a  Blakang  Matiról. 
Megszerezte  a  bűnügyi  rendőrségről  a  decemberben  nyomtalanul  eltűnt 
személyek adatait, hogy még egyszer figyelmesen áttanulmányozza eltűnésük 
körülményeit.  Mikor a szigeten rábukkantak  a temetkezési  helyre,  egyszer 
már átnézte ezeket az ügyeket. De akkor egy ötven év körüli embert keresett, 
és  rábukkant  egy  bizonyos  Karimra,  akire  semmi  szüksége  sem volt.  Az 
előző  hónapban  eltűntek  között  szerepelt  három  férfi,  három nő  és  négy 
gyerek. Patrick a nőket és a gyerekeket azonnal kihúzta a névsorból, mert Ko 
Jing szerint a Blakang Matira férfiholttestet vittek.

A másik gödörben talált vér szakértői vizsgálata még nem fejeződött be, 
de Lo nem várta meg az eredményt. Elkezdte tanulmányozni a három férfi 
anyagát,  ám a fényképekre pillantva kénytelen volt  még egy dossziét,  egy 
szőke hajú külföldiét félretenni, mivel a szigeten talált hulla hajszíne fekete 
volt.

Ketten maradtak: egy nagy üzletembernek, egy társaság főigazgatójának 
egyetemista fia meg a bank egyik pénztárosa.

A diák látszólag minden különösebb ok nélkül tűnt el. Feltételezték, hogy 
azért rabolták el, mert váltságdíjat akartak érte kapni. De az apát idáig még 
senki  sem  kereste,  sem  telefonon,  sem  levélben.  Ezért  újabb  hipotézist 
állítottak  fel:  a  diákot  ismeretlen  tettesek  megölték,  holttestét  eltüntették. 
Ebbe a bűnügyi rendőrségen bele is nyugodtak.

A pénztáros  eltűnése  után  felnyitották  a  széfjét,  és  jelentős  –  mintegy 
százezer  dollár  –  hiányt  fedeztek  fel.  A  bűnügyi  rendőrségen  éleslátóan 
megállapították:  „hihetőleg  közvetlen  kapcsolat  van a  két  tény között”,  és 
keresni kezdték a pénztárost, de eredménytelenül.

–  A  főigazgató  úr  kéri  önt,  hogy  fáradjon  be  –  zökkentette  ki 
gondolataiból Patrickot a titkárnő, és mosolyogva tette hozzá: – Bocsásson 
meg, hogy ilyen sokáig várakoztattam, de a főnök sürgős leveleket diktált.

Lo belépett az irodába. Az asztalnál egy hajlott korú, sovány, ősz férfi ült. 
Acélszürke zakója hajtókáján gyászszalagot viselt.

– Parancsoljon, Lo úr – mondta a férfi, és az asztala előtti alacsony fotelra 
mutatott. – Minek köszönhetem a látogatását?

A főigazgató fáradtan nézegette Patrickot.
– Látogatása nem volt előzetesen bejelentve, és nekem nincs túl sok időm.
–  Megértem  –  válaszolt  Lo  −,  és  igyekszem  rövid  lenni.  Előre  is 



bocsánatot kérek, hogy az ön számára szomorú témát kell érintenem. De… a 
szolgálat… – Patrick egy kis szünetet tartott, azután folytatta:

–  Cseng  úr,  az  ön  fia  a  bűnügyi  rendőrségen  a  nyomtalanul  eltűntek 
listáján szerepel. A…

– Értesülései régiek, Lo úr – szakította félbe szárazon a főigazgató. – A 
fiam nem nyomtalanul tűnt el. Meghalt.

–  Bocsásson  meg  –  dünnyögte  Lo.  –  Engem  tehát  egyszerűen 
félrevezettek.

– Nagyon fáj minden, ami a fiamra emlékeztet – folytatta Cseng, mintha 
nem is  hallotta  volna a  felügyelő  szavait  −,  és  szeretném megkérni,  hogy 
hagyjon  engem  békén.  Vegye  úgy,  hogy  meg  is  kértem.  Én  nem tudom 
megítélni, hol nagyobb a fejetlenség: maguknál, a bűnügyieknél vagy a parti 
őrségen.  De  hogy  megkíméljem  magam  a  jövőbeni  hasonló  tapintatlan 
látogatásoktól,  megmagyarázom,  mi  a  helyzet.  Szeng  fiam valóban  eltűnt 
december  végén.  Huszonkettedikén.  Feleségemmel  bejelentettük  ezt  a 
bűnügyi  rendőrségen.  De  három nap  múlva  a  fiunk  rövid  levelet  küldött 
Bangkokból,  melyben  bocsánatot  kért  a  nekünk  okozott  izgalmakért; 
megígérte,  hogy  a  következő  héten  hazajön,  és  mindent  megmagyaráz. 
Amennyire tudom, valami szerelmi ügye volt Bangkokban. Megnyugodtunk. 
Én a levélről értesítettem a bűnügyi rendőrséget, és kértem, hogy szüntessék 
be a nyomozást. De ezt a kérésemet – nyilván hanyagságból −, úgy látszik, 
nem vették  jegyzőkönyvbe.  Vártuk,  hogy  Szeng  megérkezzen,  de  a  fiam 
helyett a parti őrség értesítését kaptuk meg… – A főigazgató itt elhallgatott, 
hogy lenyelje a torkát szorító gombócot.

– Az értesítésben az állt,  hogy Szeng annak a hajónak az utasai között 
volt, amely hajótörést szenvedett.

– A Tumaszik? – Patrick hangjából jóval több érdeklődés csendült ki, mint 
kellett volna.

– Igen – bólintott mélyet lélegezve a főigazgató −, de miért csodálkozik 
ezen?

A  felügyelő  gondolatban  megrótta  magát,  amiért  így  elhagyta  az 
önuralma. Nem kellett volna kívülállónak megtudnia, hogy a CIU-t érdekli a 
Tumaszik. De mindjárt feltalálta magát:

– Ezen a hajón utazott a barátom is… így hát valamennyire meg tudom 
érteni önt.

Cseng  az  órájára  pillantott,  aztán  széttárta  a  karját,  hogy  jelezze:  a 



beszélgetésnek vége. A felügyelő felállt.
–  Mégis  arra  kérem,  gondolkozzék  azon,  hogy  nem  voltak-e  a  fiának 

gyanús ismerősei – mondta.  – Nincs kizárva, hogy még egyszer kénytelen 
leszek önt zavarni.

– Ide figyeljen, Lo úr! – szólt ingerülten a főigazgató. – Beszélgetésünk 
elején, azt hiszem, megkértem: hagyjon engem békén. Mi köze van ehhez a 
fiam gyanús kapcsolatainak, ha egyszer hajótörés áldozata lett. És egyáltalán 
mit akar maga?!

Cseng az inge nyakához kapott, majd megnyomta a csengőt.
– Vizet! – szólt a készülékbe a főigazgató.
A titkárnő beszaladt, hogy kinyisson egy üveg ásványvizet.
Cseng ivott néhány kortyot a poharából, aztán a felügyelő felé biccentett:
– Kísérje ki Lo urat. És jegyezze meg: a rendőrségtől senkit sem fogadok 

többé.
– Értettem – mondta halkan a lány, és megrovóan nézett Patrickra.
– Kérem, bocsásson meg – mondta a felügyelő, és gyors léptekkel távozott 

a főigazgató dolgozószobájából.

„Megint a  Tumaszik! – gondolta, miközben a CIU épülete felé tartott.  – 
Mintha valami ördögi kísértés lenne!  Még egyszer  beszélnem kell  ezzel  a 
Csenggel. Ez persze nem fog neki tetszeni, de mit lehet tenni. Nem minden 
világos a fiával kapcsolatban. Titokban ment el otthonról. Azután az a levél. 
A Tumaszik. És ha tévedek? Lehet, hogy a kisfiú esztelenül szerelmes volt. 
Tizennyolc  éves  korban  néha  előfordul  ilyesmi.  Hebehurgyán  rohant  a 
kislányhoz,  és  elfelejtett  szólni  a  szüleinek.  Visszafelé  pedig  elhatározta, 
hogy hajókázik egy kicsit  a tengeren… Miért  is  ne? Kíváncsi vagyok,  én 
tudnék-e ilyen szerelmes lenni? Mondjuk, Dzsunba.”

– Felügyelő – szólította meg az ügyeletes, amikor Patrick elhaladt mellette 
−, a főnök kéri, hogy menjen be hozzá.

Patrick nem válaszolt, indult Alang szobája felé.
– Maga sohasem rajongott a keresztrejtvény-fejtésért? – kérdezte a főnök, 

mikor meglátta beosztottját.
–  Az  utóbbi  tíz  év  alatt  mással  sem  foglalkoztam  –  mormogta 

válaszképpen Patrick.
– Nem a mi munkánkra gondolok, hanem az igazi keresztrejtvényekre.
– Nem. Miért?



– Mert olyan a képe, mintha egész délelőtt egy újság fölött ült volna, hogy 
elnyerje a helyes megfejtésért járó díjat, és csak egyetlen szó hiányzott, pedig 
az is ott volt a nyelvén. Nagyon bosszúsnak látszik.

– Igaza van – válaszolta  a  felügyelő,  és elragadtatással  állapította  meg 
újra,  hogy  Alang  mennyire  el  tudja  találni  az  emberek  hangulatát  és 
lelkiállapotát.

– Nocsak? Érdekes.
A felügyelő elmesélte Alangnak a főigazgatóval folytatott beszélgetését.
–  Az  elsüllyedt  hajó  kísértete  követi  minden  lépését  –  szólt  tréfás 

együttérzéssel  Alang −, de nem éri  meg,  hogy egy pusztán jelképes díjért 
szenvedjünk.  A  diák  nevét  mégsem  írhatja  be  a  keresztrejtvény  üres 
kockáiba.

– Miért?
– Maga nem volt itt,  és nekem hozták be a vérvizsgálat eredményét.  A 

nyomok harminc napnál régebbiek.
–  Ma  január  huszonkettedike  van.  –  Patrick  a  homlokát  ráncolta.  A 

főigazgató fia pedig december 28-án szállt fel a Tumaszik-ra.
–  Lehet,  hogy a  szakértők tévednek egy-két,  legfeljebb  három napot  – 

mondta Alang. – De nem egy egész hetet! Amikor Szeng Cseng a Tumaszik-
ra szállt, a harmadik hulla már a szigeten volt.

Lo mélyen felsóhajtott.
– Maradt még egy hulla. A bank pénztárosa. December 19-én tűnt el. A 

széfjében százezer dollár hiányt fedeztek fel.
–  Nnnos,  én  a  maga  helyében  táncra  perdülnék  az  örömtől.  –  Alang 

felemelte a kezét. – Igazán nagyszerű hullajelölt! Százezret már a Triász sem 
vet meg.

– Örülök is – mondta komoran Lo. – Talán nem látszik rajtam?
–  Rendben  van  –  szólt  most  már  komolyan  Alang  −,  foglalkozzon  a 

pénztárossal. És szakítson időt arra is, hogy beugorjon a parti őrséghez. Hisz 
valahogy mégis el kell jutnunk a Tumaszik-hoz.

– Ugyan mit adhat nekünk a Tumaszik? – kérdezte lankadtan a felügyelő.
– Hogy mit adhat a  Tumaszik? – Alang elgondolkodott.  – Sokra persze 

nem számíthatunk. De minden arra vall, hogy a személyzet  egyik tagjának 
köze volt  a Triászhoz.  Hisz maga mondta,  hogy a hajón az összetűzésnek 
semmi nyoma nem maradt. Tehát valaki jó előre gondoskodott arról, hogy a 
Triász akadálytalanul feljusson a hajóra.



– Ezt az utasok közül is megtehette valaki.
–  Nincs  kizárva.  De még  ha  minden  utas  és  az  egész  személyzet  is  a 

hajótörés áldozata lett,  maradtak rokonaik, barátaik, ismerőseik. Mélyebbre 
kell  ásni.  Végül  is,  a  Tumaszik-on  nem  voltak  olyan  sokan.  Körülbelül 
harmincan. Ennyi ember kapcsolatát felderíteni nem kerül olyan sok időbe.

2

Vasárnap  Patrick  korán  ébredt.  Kiugrott  az  ágyból,  és  széthúzta  az 
ablakfüggönyöket.  A napsugarak,  mintha  csak  erre  a  percre  vártak  volna, 
szétáradtak, és barátságos fénnyel töltötték meg a szobát.

Patrick feltett egy kávét, és tusolni indult. Végre-valahára Dzsunnal tölthet 
egy  egész  napot!  Megbeszélték,  hogy  elmennek  Szentozára,  erre  a 
paradicsomi kis szigetre, ahol csodálatos strandok vannak, és finom szate12 

kapható,  amit maláj  szakácsok sütnek a szabadban, parázs fölött,  hatalmas 
kőedényekben.

Patrick nem gondolta, hogy Dzsunnal komoly lesz a dolog. Dzsun tetszett 
neki,  és  kész.  Mint  ahogy  tetszett  az  a  sok  ismerős  nő  is,  akikkel  oly 
kellemesen telt az idő. De a lelke mélyén Lo érezte, hogy Dzsun nem hasonlít 
egyikhez  sem,  és  az  ő  érzelmei  is  kissé  másabbak  iránta.  Patrick  néhány 
másodpercre  elgondolkodott,  felidézte  magában  azt  az  estét,  amikor 
megismerkedett  Dzsunnal.  Akkor  Lau  asszony  úgy  „tálalta”  őt,  mint 
potenciális vőlegényt, de mindenki tréfának vette a szavait.

– Nem, Lau asszony, a maga tervéből nem lesz semmi – dünnyögte az orra 
alá  a  felügyelő.  –  Dzsun  szemmel  láthatóan  nem  konyhai  munkára  és 
pelenkázásra termett; házvezetőnőre és dajkára pedig nekem nincsen pénzem.

Amikor befejezte a reggelit, már nyolc óra volt. Dzsun kilencre várta, így 
hát Patrick elhatározta, hogy gyalog megy.

Miután  megkerült  egy  Siva-templomot,  kiért  a  város  főutcájára,  az 
Orchard Roadra, és akaratlanul is lelassította a lépteit. Az utcán hinduk díszes 

12 Saslik maláj módra, marha–, és tyúkhúsból.



menete hömpölygött. Ugyanabba az irányba tartottak, mint Lo.
A menet élén néhány félmeztelen férfi lépdelt peckesen. Arcuk és testük 

fehérre  volt  festve.  Mindegyikük  vállán  narancsszínű,  puha  kispárnákon 
négy,  vízszintesen  elhelyezett  kis  rúd  volt,  amelyeket  keresztpánt  fogott 
össze:  kettő  elöl,  kettő  hátul.  Ezeket  ívek  kötötték  össze,  a  beléjük  fúrt 
lyukakban  pedig  mintegy  harminc  fanyilat  helyeztek  el,  éles  fémhegyük 
sebesre  böködte  a  férfiak  vállát.  Nyomukban  egy  színes  szalagokkal 
feldíszített  ezüsthintó haladt,  megrakva gyümölccsel,  kókuszdióval  és még 
valamivel, amiről Lo nem látta jól, hogy micsoda. A hintó után tarka öltözetű 
emberek  mentek,  ruhájuk  telis-tele  volt  aggatva,  vékony,  színes 
fémszálakkal,  virágfüzérekkel,  arany−,  és  ezüstflitterekkel.  Kezükben 
kókuszdiót,  csengőket  és  óriási  tengeri  kagylókat  vittek.  Néhányan  tűvel 
szurkálták  magukat,  mások  szeggel  kivert  papucsot  viseltek,  ami 
összeszurkálta  talpukat.  A tömeg zúgott,  kiabált,  táncolt  menet  közben, és 
dobpergés,  cintányérok  csengése  és  a  tengeri  kagylók  zörgése  közepette 
zsoltárokat énekelt.

,,Tajpuszam”! – jutott eszébe Lónak az egykor hallott hindu vallási ünnep 
neve. Valamelyik ismerőse mesélte, hogy minden évben Tajpuszam napján a 
hindu hívők összegyűlnek,  és hosszú sorokban elmennek a Thenk Roadon 
lévő Csettiar-templomba.  Ott Siva isten idősebb fiának,  Szubramanjának a 
szobra  előtt  tűvel,  szeggel,  hegyes  nyíllal  szurkálják  magukat,  kókuszdiót 
törnek fel és elégetik. Így fejezik ki odaadásukat Szubramánja iránt, aki az 
istenfélő hinduk szemében az erény, az erő, az ifjúság, a férfiasság, a szépség 
és isten tudja, még mi mindennek a megtestesítője. Azokat, akik elmennek a 
Csettiarba – hitük szerint, Szubramanja megvédi minden bajtól, és felruházza 
a maga tulajdonságaival.

A  felügyelő  elgyönyörködött  a  színpompás  látványban,  de  aztán 
elhatározta, hogy lemarad, mert a lárma – a fülhasogató csilingelés, dobolás, 
cintányércsengés  és  azok a  trombitahangok,  amelyeket  Szubramanja  hívei 
varázsoltak elő a tengeri kagylókból úgy, hogy teli tüdőből fújták azokat – 
már majdnem megsüketítette, s ez kezdte idegesíteni.

– Jó napot, felügyelő úr – hallatszott közvetlenül Lo füle mellett egy öblös 
férfihang, és Patrick-nak úgy tűnt, hogy maga Siva idősebb fia üdvözli őt.

Megfordult,  és  egy  ismerős  hindut  látott  maga  előtt.  A  parti  őrségen 
dolgozott. Lónak eszébe jutott, hogy ezen a héten még nem tudott eljutni a 
„békákhoz” – ezzel jó hangulatának egy csapásra vége is lett: Alang holnap 



biztos elégedetlenkedni fog a felügyelő lassúsága miatt.
A hatalmas termetű hindu nem is ment, hanem szinte lebegett az üdvözült 

képpel  lépkedő hívők tömegében;  valószínűleg azt  remélte,  hogy ha feltör 
egy  kókuszdiót  a  Csettiar-templomban,  egyet-mást  neki  is  juttat  majd  a 
bőkezű  istenség.  Lo  elmosolyodott,  mert  arra  gondolt,  hogy  ha  ez  netán 
szépségért  megy  Szubramanjához,  akkor  hiába.  Siva  fia,  bár  isten,  mégis 
aligha  segíthetne  rajta:  túl  sokáig  kellene  bűvölnie  a  lóarcú  hindut.  A 
Szubramanja jótéteményeiben részesülni akarók pedig annyian voltak, hogy a 
sor bizonyára zúgolódva követelte volna az istenségtől, hogy minél hamarabb 
részesítse kegyeiben híveit.

Lo  még  egyszer  ránézett  a  mellette  lépkedő  hindura.  Furcsa  volt 
egyenruha  nélkül,  félmeztelenül  látni  egy rendőrt,  egyik  kezében azzal  az 
ostoba kókuszdióval, másikban egy hosszú ezüsttűvel, amelyet időnként hol a 
mellébe, hol az oldalába vagy a hátába böködött.

–  Jó  napot  –  válaszolt  végre  Patrick,  miközben  tekintetével  egy 
mellékutcát keresett, ahová be lehetne fordulni.

Csak úgy egyszerűen nem szabadulhat meg ettől a rendőrtől, Patrick ezt 
nagyon  jól  tudta.  Úgy  rá  tudott  ragadni  ismerősökre  és  ismeretlenekre 
egyaránt, mint a nem lisztezett tészta a kezünkre, és olyan bőbeszédű volt, 
mint száz kofa egy vasárnapi piacon.

– Keres valakit, felügyelő úr?
–  Igen  –  felelte  kurtán  Lo,  mert  már  kinézte  azt  a  mellékutcát,  ahová 

befordulhat.
–  Hogy  szolgál  az  egészsége?  –  kérdezte  az  istenhívő  hindu  rendőr; 

nyilván  arra  számított,  hogy  tőle  is  megkérdezik  ezt  majd  ugyanilyen 
szívélyesen, és akkor kedvére kibeszélheti magát.

,,Szubramanjának  kötélidegzete  kell,  hogy legyen,  ha  megengedi,  hogy 
betedd a lábad a Csettiar-templomba” – gondolta Patrick minden rosszindulat 
nélkül, majd lakonikusan így felelt:

– Köszönöm, jól.
Néhány másodpercig hallgatagon mentek egymás mellett.
– Megyek a Csettiarba.  – A hindu fontosnak tartotta,  hogy ezt közölje, 

miközben rázta a kókuszdiót. – Szerencsét kérek Szubramanjától.
– Szokott segíteni? – érdeklődött Lo.
– De még mennyire! Ismerek egy fiút, az is a csoda segítségével maradt 

életben.



–  Csak  nem  Szubramanja  segített?  –  Patrick  nem  tudott  elfojtani  egy 
mosolyt.

– De ő – felelte meggyőződéssel a hindu. – Más nem lehetett.
– Ki hitte volna? Nos, hát tegyen szerencséssé téged is Szubramanja!
Patrick lelépett a járdáról, át akart menni a túloldalra.
–  Igenis,  hogy  Szubramanja  segített!  –  kiáltotta  utána  a  hindu,  mert 

bizonyára  megijedt,  hogy nem tudta  meggyőzni  a felügyelőt  Siva idősebb 
fiának hatalmáról.  –  Ki  más  lett  volna?  A hajó elsüllyedt,  ő  meg  életben 
maradt!

– Milyen hajó?
Patrick hirtelen visszafordult, mert egy pillanat alatt kapcsolt: az elmúlt fél 

évben csak a Tumaszik szenvedett hajótörést.
–  Hogyhogy  milyen?  A  Tumaszik! Talán  nem  hallott  róla?  –  felelt 

örvendezve  Szubramanja  híve,  mert  észrevette  az  érdeklődést  a  felügyelő 
hangjában.

Lo  visszalépett  a  járdára.  A  hindu  azt  hitte,  hogy  új  hívet  szerezhet 
Szubramanjának,  ezért  úgy  döntött,  hogy  a  szemléletesség  jobban  hat 
bármilyen szentbeszédnél.

– Hát hogy mik vannak! – kezdett bele elégedetten a mondókájába. – A 
hajó  a  tenger  fenekére  süllyedt,  a  fiú  meg  életben  maradt.  Mindezt 
Szubramanjának köszönheti. Ö mindenható. Csak tisztelni kell. És ha mindig 
elmegyünk a Csettiarba…

– És miféle fiú az? – kérdezte hanyagul Lo a hindu szavába vágva.
– Gépész. Szungajnak hívják.  Nem a mi hitünket  vallotta.  Indonéz.  De 

elkezdett  a Csettiarba járni, elhatározta,  hogy felveszi a mi vallásunkat,  és 
mindjárt utol is érte a szerencse. Mindenki vízbe fúlt, ő meg életben maradt. 
Nem  mindegy  lett  volna  neki,  hogy  melyik  istenben  hisz?,  a  fő,  hogy 
segítsen…

– Így hát megmenekült?
–  Miért  menekült  volna  meg?  Nem  is  volt  azon  az  átkozott  hajón. 

Elbocsátották, még mielőtt a hajó elindult volna Thaiföldre. Nagyon ivott. Ha 
nem  bocsátották  volna  el,  most  a  halakat  etetné,  mint  a  többi.  Így  meg 
munkanélküli. De legalább él. Munkát majd talál.  Szubramanja majd segít. 
Aki Szubramanját  tiszteli,  azt  ő mindig megoltalmazza.  Ez már így van – 
fejezte be a hindu olyan büszke képpel, mintha ő maga, lenne Siva idősebb 
fia, és ő tanácsolta volna Szungajnak az ivást, csak hogy életben maradjon.



Lo  erősen  koncentrált,  és  megpróbált  visszaemlékezni  erre  a  névre  a 
személyzet névsorában, amelyet a hajótörés nyomozati anyagához csatoltak. 
De csak futólag pillantott bele a névsorba, ezért semmire sem emlékezett.

– És te láttad ezt a… Szungajt?
– Igen, igen, Szungajnak hívják – bólogatott a hindu. – Én nem láttam, 

csak mások.
– Régen?
– Vagy tegnapelőtt, vagy azelőtt.
– És hol látták? – kérdezte mindenesetre Lo.
– Hát a kikötőben. De ki is látta? Jaj, sehogy nem jut az eszembe. Persze 

részegen látták. Bizonyára örömében itta le magát. Hát, hogy mik meg nem 
történnek! Mindenki vízbe fúlt, ö meg életben maradt. De ki is látta?

A hindu letörten csettintgetett a nyelvével.
– Pedig ezzel… Viszontlátásra! – mondta Lo.
– Hát maga talán… Nem jön velünk a Csettiar-ba? – kérdezte csalódottan 

a hindu rendőr.
– Majd legközelebb – mosolyodott el Lo.
„Holnap elő kell keríteni ezt a Szungajt – gondolta a felügyelő. – Még ha 

nem  is  volt  ott  az  utolsó  úton,  hátha  tudna  valami  érdekeset  mondani  a 
személyzetről.”

– Pedig Szungajnak feltétlenül el kell most jönnie a Csettiarba – a rendőr 
csak nem nyugodott −, hiszen hálát kell adnia Szubramanjának. Ha egyszer 
Szubramanja segített  neki,  hogy életben  maradjon,  akkor  nem teheti  meg, 
hogy nem jön el. Hiszen ma olyan nagy ünnep van .…

– Jó, jó, majd legközelebb – felelte szórakozottan Lo, és átment az utca 
másik oldalára.

Néhány lépés után megállt. Valami, ami a tudatalattijában felvillant, arra 
késztette, hogy az órájára nézzen. Semmilyen figyelemre méltó gondolat nem 
jutott  eszébe,  és  mégis  mintha  valami  megszúrta  volna.  A Dzsunnal  való 
találkozásig még több mint fél órája volt. Anélkül, hogy az úttestre pillantott 
volna, Lo kinyújtotta a kezét, hogy lestoppoljon egy taxit.

Ez a mozdulat felesleges volt. Mellette, orral kicsit a járdának már ott állt 
egy  meglehetősen  kopottas,  kockás  ablakos  Peugeot.  A  középkorú  maláj 
sofőr,  akinek  nyilvánvalóan  kiváló  szimata  volt  az  utasokra,  türelmesen 
kivárta, míg végre Lo rájön, hogy feltétlenül taxira van szüksége.



Miután  megérkezett  a  CIU irodaépületébe,  a  felügyelő  felment  a  saját 
szobájába,  és  kivette  a  széfből  a  parti  őrségtől  kapott  anyagot.  Gyorsan 
belelapozott,  megtalálta  a  Tumaszik személyzetének  névsorát,  és 
tanulmányozni kezdte.

–  A fene  enné  meg!  –  dünnyögte  néhány másodperc  múlva.  –  Miféle 
hülyeség ez!

A  névsorban  tízes  sorszám  alatt  ott  szerepelt  Szungaj  neve.  Patrick  a 
papírral a kezében leült egy székre.  Ez állította hát meg az utcán! Vizuális 
memóriája  mint  egy  láthatatlan  fényképezőgép  pontosan  lefényképezte  a 
sorokat, és elraktározta agya egyik tároló idegsejtjében.

„Hol a hiba? – törte a fejét Lo. – A névsorban vagy a rendőr szavaiban? 
Hiszen ha a gépész ott volt az utolsó úton, akkor senki sem láthatta, biztosan 
vízbe  fúlt.  Ha  pedig  valóban  elbocsátották,  mielőtt  elindultak  Thaiföldre, 
akkor viszont nem kellene benne lennie a névsorban. Hiszen csak az utolsó út 
személyzeti  névsorát  kértem.  Elfelejtették  volna  kihúzni  a  társaságnál? 
Hiszen  a  hindu  azt  mondta,  hogy  a  gépészt  közvetlenül  indulás  előtt 
bocsátották  el.  Lehet,  hogy  ez  a  fecsegő  valamit  összekevert,  és  nem  is 
bocsátották  el  az  indonézt?  De  akkor  hogy  kerülhetett  Szingapúrba  a 
hajótörés után? Mégiscsak száz mérföld! Meg a vihar…”

Lo  visszatette  a  dokumentumokat  a  széfbe,  és  telefonon  leszólt  az 
ügyeletesnek,  hogy hívjon egy kocsit,  ezzel  elhagyta  a  hivatalt.  Amikor  a 
Lido  filmszínház  elé  ért,  már  kilenc  óra  múlt  hét  perccel.  Dzsun  már 
türelmetlenül  járkált  a  járdán.  Látszott  az  arcán,  hogy nem szokta  meg  a 
várakozást.

– Patrick, hiszen kilencre beszéltük meg! – mondta sértődötten a lány.
– Bocsásson meg, Dzsun, de be kellett ugranom a hivatalba.
– Vasárnap?
Lo széttárta a karját.
–  Ezt  gyorsabban  is  elintézhette  volna.  No  de  gyerünk,  induljunk. 

Különben  elszalasztom  a  reggeli  napfényt,  pedig  attól  lehet  a  legjobban 
bámulni.

Dzsun megigazította vállán lógó sárga táskáját, és a közelben álló taxi felé 
indult.  Ekkor  észrevette,  hogy a kocsi,  amelyen a felügyelő  érkezett,  még 
mindig ott áll.

–  Talán… ezen  a  kocsin  megyünk?  Légkondicionált?  Ez  olyan  kedves 
magától,  Patrick.  Ki  nem  állhatom  ezeket  a  borzalmas,  koszos  taxikat. 



Akkora a hőség, és alig lehet elférni bennük… – csicseregte a lány.
Lo sajnálkozó pillantást vetett a lány karcsú alakjára, halványzöld, ujjatlan 

blúzára és a táskájához illő sárga nadrágjára.
–  Értse  meg,  Dzsun…  –  kezdte  volna  a  magyarázkodást  –  a 

körülmények…
– Értem!  –  vágott  a  szavába  élesen  Dzsun,  és  összehúzta  a  szemét.  – 

Töltse kellemesen a szabadnapját… a körülményekkel!
Megrázta dús fekete haját,  sarkon fordult és elment.  Patrick szomorúan 

nézett utána.

A kikötőben daruk csörömpöltek,  rekedten kiáltozták mindenfelől,  hogy 
„levonni!”, és cifrán káromkodtak hozzá legalább egy tucat nyelven. A tenger 
lustán  ringatta  hullámain  a  tarka  vitorlást,  kifestett  kínai  dzsunkákat,  a 
bambuszgyékénnyel  letakart  rozoga  szampánokat,  amelyek  egyben  a 
halászok lakóházául is szolgáltak, és a vámosok kis csónakjait, amelyek ott 
vesztegeltek a kikötőhelyükön.

Lo kiderítette, hogy hol szokott kikötni a Tumaszik, és elindult arrafelé.
A kikötőhely  legszélén  egy borostás  képű maláj  guggolt  fakó,  szakadt 

ingben,  foltos  rövidnadrágban.  Pontosabban  a  rövidnadrágot  helyettesítő 
alsónadrágban. Kialudt cigarettát tartott a kezében, és elgondolkozva nézte a 
vizet.

– Hé, barátom! – kiáltotta neki Lo.
– Igen, tuan – válaszolta az, és felállt.
–  Hallgass  ide,  barátom,  egy  gépészt  keresek  a  hajómra.  Te  biztos 

mindenkit ismersz itt. Nem tudnál valakit ajánlani?
A maláj  feje úgy mozgott  ádámcsutkáján,  mintha zsanéron járna. Vagy 

azért, mert egyetértett azzal, hogy valóban mindenkit ismer itt, vagy mert már 
tudta is, kit javasoljon.

– Gépész sok van… – szólt rekedten.
– Nekem jó gépészre van szükségem.
– Jó kevés van – zárta le a kérdést pesszimistán a maláj. – A jó gépész 

soha nincs munka nélkül.
Még lassan rágcsálta egy kicsit a szájában maradt dohányt, majd hangos 

sercintéssel kiköpte.
– Valamikor én is gépész voltam. De az rég volt…



A maláj pupillái felfelé kúsztak: nyilván arra készült, hogy átadja magát az 
emlékeinek. Patricknak ez egyáltalán nem volt Ínyére.

–  Ide  hallgass,  barátom  –  szólt  közbe  gyorsan,  nehogy  a  maláj 
visszarévedjen a múlt emlékeibe. – Azt beszélik, hogy a Tumaszik-ról mintha 
elbocsátottak  volna  egy  jó  gépészt.  Mielőtt  elindultak  Thaiföldre.  Nem 
hallottál róla? Vagy japán, vagy filippínó. Vagy valami más, nem is tudom. 
De azt mondják, jó gépész.

– Már hogyne hallottam volna! Hallottam.
A maláj bánatosan nézett a kezében lévő csikkre: így próbálta megértetni a 

felügyelővel,  hogy  nem  volna  hiábavaló,  ha  valami  jóféle  cigarettával 
megkínálná.  Lo  elővett  a  zsebéből  egy  csomag  Marlborót.  A  maláj  fakó 
szeme felcsillant. Jobb kezét az ingébe törölte, naivan azt gondolván, hogy 
attól  tisztább  lesz.  Azután  óvatosan  kivett  egy  cigarettát,  egy  pillanatra 
elgyönyörködött  benne,  majd  fogatlan  szájába  dugta.  A  csikket  pedig 
akkurátusán mellzsebébe tette. Patrick tüzet adott. A maláj amúgy is beesett 
arca  most  még  jobban  behorpadt,  belülről  majdnem  összeért.  Jó  mélyet 
slukkolt,  hálásan  megrázta  a  fejét,  aztán  elkezdte  kiköhögni  a  füstöt.  Lo 
türelmesen várt.

– Már hogyne hallottam volna – ismételte meg a maláj, mikor végre jól 
kiköhögte magát. – Volt egy olyan a  Tumaszik-on. Csak nem japán volt. A 
japánok rossz gépészek. Fedélzetmesternek jók. De mint gépészek rosszak. 
Ez,  akit  ön  kérdez,  indonéz  volt.  Ezek  az  indonézek  csudára  ismerik  a 
motorokat. Ez is nagyon értett hozzá. Nagyon értett. Szungajnak hívták.

– Hol lehet őt megtalálni?
– Az égvilágon sehol. Vízbe fúlt. Vízbe fúlt a többiekkel együtt, amikor a 

Tumaszik elsüllyedt. Thaiföldre indultak, de hát…
– Hogyhogy vízbe fúlt? Hisz indulás előtt elbocsátották!
– Elbocsátani elbocsátották. Ez igaz.
Néhány slukk után a maláj leguggolt, és gyöngéden elnyomta a csikket az 

aszfalton. Aztán lassan felállt, és ezt is a mellzsebébe tette.
– Na szóval. Hogy miért bocsátották el? Mert nagyon ivott. Mert hisz így 

volt:  kicsi  volt,  vézna,  de  úgy ivott,  hogy – ajaj!  Na szóval.  Közvetlenül 
indulás előtt egy-két nappal bocsátották el. És ahogy a Tumaszik-nak tengerre 
kellett  volna szállnia,  észbe kaptak – másik gépészt  nem találnak.  Gépész 
ugyan sok van, de jó csak kevés. Vissza is vették. Még aznap.

– Nem tévedsz?



– Hehe – nevetett a maláj. – A szemem Allahnak hála, még jó.
– Kár. Azt mondják, jó gépész volt.
– Jó – helyeselt a maláj. – Ami igaz, az igaz. De menjen végig a kikötőn, 

tuan, hátha talál valakit.
–  Nem  menekülhetett  meg?  –  kérdezte  gyorsan  Patrick,  és  a  maláj 

arckifejezését figyelte.
Az tagadóan intett.
– Idejött volna. Vagy a dokkra. Hisz ott szokta tölteni az éjszakákat. Nem 

volt lakása.
Lo adott neki még egy cigarettát.
– Allah őrizze meg, tuan. – A maláj hajlongani kezdett.
,,Kár volt, hogy nem mentem el Szentozára – gondolta keserűen Patrick, 

ahogy eszébe jutott Dzsun megbántott arca. – A hindu biztosan tévedett.”
De ez  a  nap már  úgyis  elveszett,  ezért  Lo elhatározta,  hogy most  már 

végigviszi az ügyet. Elindult a dokkra.
Ott vagy másfél órát töltött azzal, hogy előkerítse egyik ismerősét – egy 

rakodómunkást,  aki legalább tizenöt éve itt  dolgozott,  mindenkit ismert,  és 
nemegyszer hasznosnak bizonyult már a felügyelő számára.

Egy kaucsukbálánál néhány dokkmunkás élénken vitatkozott valamiről. A 
vita  épp a tetőpontján volt,  és  úgy látszott,  sokáig elhúzódik;  senki senkit 
nem hallgatott meg, mindenki mondta a magáét, és közben hadonászott. A 
vitatkozók közt ott volt a felügyelő ismerőse is.

– Hé, Szultán! – kiáltotta Patrick.
A  rakodómunkások  rá  sem  hederítettek,  folytatták  a  hasztalan 

próbálkozást, hogy ki-ki magára vonja a másik figyelmét.
– Szultán! – kiáltott hangosabban Patrick.
Megint semmi reakció.
Lo odament a dokkmunkásokhoz, és megkopogtatta ismerőse vállát.
– Hé, Szultán, nem hallod? – kérdezte elégedetlenül.
A zömök maláj megfordult, csontos arcán szívélyes mosoly jelent meg, és 

kivált  a társaságból. A vitatkozók még csak észre sem vették. Továbbra is 
egymást túlkiabálva, egyszerre beszélt mindegyik.

A  maláj  körülbelül  ötvenéves  lehetett,  de  mint  Keleten  általában,  ő  is 
legalább tíz évvel fiatalabbnak látszott a koránál. Különös és régies neve volt: 



Vang Ahmad.  Valaki egyszer azt  mondta neki,  hogy így hívták Malacca13 

egyik  uralkodóját  a  múlt  században.  Miután  ez  roppantul  hízelgett  neki, 
minden utcasarkon eldicsekedett vele, míg végül rajta ragadt a név: Szultán. 
Nem sértődött  meg,  sőt  idővel  úgy megszokta,  hogy eredeti  nevét  kezdte 
idegennek érezni.

– Allah őrizze meg, felügyelő úr! – mondta Patrick felé közeledve. – Hogy 
van, tuan?

– Köszönöm, Szultán, jól. Hát te?
– Allah igazságos  – mondta  Vang Ahmad,  kezét  az  ég  felé  emelve.  – 

Munka van. Egészség van. Meg lehet élni. Rég nem láttam, felügyelő úr.
– Unatkoztál? – nevetett fel Lo. – Ide figyelj, Szultán, szükségem van a 

segítségedre.
– Tuan tréfál velem – felelte szemmel láthatóan öntelten Vang Ahmad. – 

A felügyelő úr nagyember – Szultán kisember. Szultán olyan jelentéktelen, 
mint egy rizsszem. Mit segíthet egy kisember egy nagynak?

– Jól van, jól van, ne szerénykedj! – ráncolta a homlokát Lo. – Meg kell 
találnom egy embert. Azt beszélik, itt látták.

Vang Ahmad nem nézett rá, úgy felelt:
– Nem tudom, kit keres, felügyelő úr. Csak nem azt az indonézt, arról a 

hajóról, amelyik a minap süllyedt el?
– Te láttad?
– Nem, felügyelő úr – felelte ártatlanul Vang Ahmad.
– Hazudsz! – kiáltott rá Lo. – Különben honnan tudnád, hogy őt keresem? 

Beszélj!
–  Szultán  sohasem  hazudik  –  tiltakozott  sértődötten  Vang  Ahmad.  – 

Szultán becsületes ember.
– Jó, jó – mondta enyhébben Lo. – Pakolj ki, mit tudsz.
Vang Ahmad elégedetten vakarta oldalát az ingén keresztül.
– A  Tumaszik elsüllyedt, ezt mindenki tudja. Az indonézt már keresték. 

Szultán kisember, az agyveleje is oly kevés, mint egy halnak. De azt tudja: 
amikor  az  emberek  kérdezősködnek,  tudják,  miért  teszik.  Nem 
kérdezősködnek csak úgy egy ember felől, ha az igazán a vízbe fulladt.

– Kik keresték?
–  Ketten  jöttek.  Először  csak  mászkáltak  itt  a  dokkon,  nem  szóltak, 

13 Malaysia államszövetségének egyik tagja. 



nézelődtek.  Én  azonnal  észrevettem  rajtuk,  hogy  idegenek.  Hát  mi 
keresnivalója van a dokkon egy idegennek? Ha dolga van, azt rögtön látni. 
De ezek csak járkáltak, nézelődtek. Mindjárt azt gondoltam: keresnek valakit. 
Aztán faggatni kezdtek.

– Téged?
– Nem, Punt. Én kíváncsi lettem. Odamentem hozzá később, hogy mi a 

csudát  akartak  azok  ketten.  Azt  mondja,  valami  indonézt  keresnek,  tán  a 
Tumaszik-ról. Azt mondták, a rendőrségtől jöttek. Pun nem rég dolgozik a 
dokkon, senkit  sem ismer.  De én mindjárt  rájöttem:  ha a rendőrség tudja, 
hogy a Tumaszik elsüllyedt, minek keresnék Szungajt? Nem, gondoltam, nem 
a rendőrségtől…

– És miért nem szóltál?
– O-ó, felügyelő úr – csóválta a fejét a maláj −, most nem olyan időket 

élünk. Jobb semmit sem látni és semmit sem hallani. A kínaiakról olyasmiket 
mondanak… Bocsásson meg, felügyelő úr, nem magáról beszélek. Azokkal a 
kínaiakkal  jobb,  ha  nincs  semmi  kapcsolatunk.  Tavalyelőtt  a  barátom 
meglátott  két  kínait  a  kikötőben,  akik  valami  után  szaglásztak,  ő  meg 
kíváncsi  lett,  utánuk  ment,  aztán  úgy  találtak  rá  holtan,  megfojtották. 
Megjegyeztem az arcukat, később megtudtam, hol vannak. De szólni féltem. 
Csak  nézel,  és  indulhatsz  máris  a  barátod  után  a  túlvilágra.  Nem,  Allah 
mentsen meg ezektől az emberektől.

– És most nem félsz? – kérdezte gúnyolódva Patrick.
– Most is félek,  felügyelő úr. Csak magának mondtam el,  másnak nem 

mondanám.  Hiszen  régi  ismerősök  volnánk…  Meg azt  is  tudom,  hogy  a 
felügyelő úr bőkezű ember, a felügyelő úr…

– Na, jól van. Rég jártak itt?
– A kínaiak? Körülbelül egy hete. De tegnapelőtt is láttam őket. Megint 

jöttek,  nézelődtek.  Olyan  gonosz  pofájuk  van,  hogy  rettenetes.  Azért  is 
gondoltam, hogy a felügyelő úr is Szungajt keresheti. Valami nem tiszta itt…

„Úgy – jegyezte meg magában a felügyelő. – Az indonézt már egy hete 
keresik, és nem találják. Tehát valóban megmenekült, és tud egyet-mást.”

– Te ismerted őt?
– Szungajt? Egy kicsit. Itt éjszakázott néha. Meg időnként alkalmi munkát 

is vállalt. Tizenöt év alatt kit meg nem ismer az ember!
– Hogy néz ki?
– Olyan csendesforma. Alig lehet kihúzni belőle egy szót. Igaz, nem is 



igen lehetett vele miről beszélgetni. Gagyogott valamit a mi nyelvünkön, de 
rosszul. Semmit sem lehetett belőle érteni. Olyan elhagyatott volt. Mindentől 
félt. A szemében mindig ijedelem. Se háza, se családja… Itt éjszakázgatott.

– Azt mondják, ivott.
A maláj füttyentett.
– Ajaj,  felügyelő úr! Néha úgy benyakalt,  hogy ha egy gyufát tartottak 

volna a szájához, hát meggyullad. Szerencséje, hogy más vallása van, mint a 
mienk. Mohamed már megbüntette volna…

Vang  Ahmad,  aki  mint  igazhitű  muzulmán  nem  ivott,  olyan  ijedten 
pislogott, mintha Mohamed már meg is büntette volna Szungajt, épp amikor 
ő véletlenül mellette állt.

– Nem bocsátották el a Tumaszik-ról? – kérdezte Patrick.
– Valamit fecsegtek. De nem értettem. Hol azt,  hogy elbocsátották,  hol 

azt, hogy nem. Amiről nem tudok, arról nem beszélhetek. Ha elbocsátották 
volna, már rég itt lenne a dokkon. Nem, valami nem stimmel itt…

–  És  hol  lehetne  megtalálni,  azt  sem  tudod?  –  szakította  félbe  Vang 
Ahmadot Patrick.

Szultán a fejét rázta.
– Gondolkozz.
– Allah a tanúm, felügyelő úr! Hát becsapta valaha magát Szultán? Szultán 

becsületes ember.
– És ha keresnéd?
Vang Ahmad csettintett a nyelvével.
– A dokk nagy. Hol itt éjszakázott, hol ott. És most, ugye, csendben lapít, 

mint egér a lyukban. Ugye tudja, hogy keresik… Különben előjött volna. De 
hogy  hol  van  –  egyedül  Allah  a  megmondhatója.  Keresni  –  miért  is  ne 
keresném? De dolgozni ki fog? A tulajdonos nem fizet csak úgy. Az asszonyt 
meg  el  kell  tartani.  A gyerekeket  etetni  kell.  Felügyelő  úr  is  tudja,  hogy 
Szultán mindig kész segíteni. Csak…

Lo előhúzott a zsebéből egy húszdollárost. Vang Ahmad mohón meredt a 
pénzre.

– Eredj,  szimatold  ki  –  mondta  Patrick.  –  Ha bármi  van,  telefonálj.  A 
számomat nem felejtetted még el?

– Hova gondol, felügyelő úr! Amint lehet.
– Ha megtalálod, kapsz még.
Szultán két kézzel kapott a pénz után, és hajlongani kezdett.



–  Mindig  mondtam:  a  felügyelő  úr  jó  ember  motyogta.  –  Szultán 
kisember, de mindig kész segíteni a felügyelő úrnak. Allah megjutalmazza 
majd, uram!

–  Elég  –  szólt  Patrick.  –  Indulj.  És  ne  felejts  el  azonnal  felhívni. 
Megértetted?

– Hogy felejteném el, felügyelő úr? Szultán mindig mindent megjegyez. A 
felügyelő úr jó ember – tehát Szultán mindig kész segíteni a felügyelő úrnak.

A maláji további hálaszavakat rebegve hátrálni kezdett. Lo megfordult, és 
lassan a kijárat felé indult.
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Alang hétfőn csak délután jött be a hivatalba.
–  Na  milyen  volt  a  szate  Szentozán?  –  kérdezte,  amikor  benézett  a 

felügyelő dolgozószobájába.
– Biztosan kitűnő, mint mindig – felelte Patrick, korántsem olyan derűsen, 

mint a főnöke.
– Ó, látom, valamitől gondterhelt. Csak nem Dzsun a rossz hangulat oka? 

Makrancos lány. Nem csodálkoznék, ha valamivel megbántotta volna magát 
– élcelődött Alang.

– Ellenkezőleg, én bántottam meg őt.
– Hogyan? Ugyan mivel,  ha szabad érdeklődnöm? Persze, csak ha nem 

titok.
– Nem titok. Nem mentem el vele Szentozára, és félek, hogy most már 

nem lesz bridzspartnerem.
Alang, aki eddig az ajtóban állt, bejött, és leült az egyik fotelba.
– Nem jó – mondta komolyságot színlelve. – Az utóbbi bridzspartik oly 

sok  örömet  szereztek  nekem.  Szeretek  erős  ellenfelekkel  játszani.  És  mi 
akadályozta  meg  abban,  hogy  tengerre  szálljon  egy  olyan  kellemes 
társaságban?

– Nem mi, hanem ki. Egy bizonyos Szungaj, a Tumaszik gépésze.
Alang csodálkozva felrántotta a szemöldökét.
– Sikerült kiderítenem, hogy ez a Szungaj a hajótöréskor megmenekült, 

feltűnt Szingapúrban, és a Triász keresi valamiért.



Patrick beszámolt főnökének a hindu rendőrrel való találkozásról, és hogy 
mit beszélt a malájjal a kikötőben és Vang Ahmaddal a dokkon. Alang nem 
szólt, az alsó ajkát kezdte tépdesni.

– És biztos benne, hogy Szungaj valóban Szingapúrban van?
Lo vállat vont.
– A fene tudja. Lehet,  hogy valóban így van. De lehet,  hogy szellemet 

üldözünk.  Mindenesetre  ha  az  indonéz  él,  és  tud  valamit,  nekünk  kell 
hamarabb megtalálnunk, nem a Triásznak.

– Helyes. – Alang a keze fejére támaszkodott  állával, karját a melléhez 
szorította. – És úgy gondolja, ha itt bent ül, megelőzheti őket?

– Teon, hiábavaló dolog lenne átfésülni a dokkot. Ha a Triász már egy 
hete keresi Szungajt, és nem találja…

– Nos, ilyen érv ellen nem tudok mit felhozni – tárta szét a karját Alang, 
majd jobb kezét visszahelyezte hegyes álla alá.

– Komolyan, Teon – mondta hevesen Patrick, – Ha minden úgy van is, 
ahogy feltételezem,  akkor  az  indonéznek  biztos  búvóhelyet  kell  találnia  a 
maga számára. Hiszen ha jól értem, az életéről van szó. És Szultán jobban 
eligazodik ebben az ügyben, mint két szakasz rendőr.

– Szultán? – kérdezte értetlenül Alang.
– Ez Vang Ahmad ragadványneve.
– De ha Szungaj élete egy hajszálon függ, akkor hülyeséget csinál, ha a 

dokkon  bujkál.  Ott  sokan  ismerik,  és  előbb-utóbb  a  búvóhelyét  is 
megtalálják.

– Ennek ellenére már látták ott.
Alang szkeptikusan hümmögött.
–  Látták,  és  a  Triász,  amely  mindenhol  jelen  van,  mégsem  találja. 

Különös. Meg aztán lehet, hogy „őfelsége” hívására sokat kell várni. Nem 
vesztegetjük hiába az időt? Ha egyszer a Triász annyira keresi az indonézt, 
meglehet, mi csak a második helyre számíthatunk.

– Várjunk egy napot, Teon. Vang Ahmad ismer ott minden zugot. Neki 
több esélye van.

– Talán a Triásznak nincsenek emberei a dokkon? Biztos, hogy vannak. És 
ha bármi áron el akarják kapni az indonézt, akkor sokan bekapcsolódnak a 
keresésébe.  Mi  meg  egyedül  csak  Vang  Ahmadban  reménykedhetünk. 
Egyenlőtlen küzdelem.

Alang felállt.



– Felkeltette az érdeklődésemet ezzel a Szungajjal. Vegye úgy: elhittem, 
hogy él.  De egy napnál  többet  nem adhatok.  Ha holnapután  Szultán  nem 
telefonál, magunk indulunk a keresésére.

Alang elment az ajtóig, de ott megfordult.
– Igen, és mi van a bank pénztárosával? Kipuhatolt már valamit?
–  Nem.  Egyelőre  nem.  Két  ember  foglalkozik  ismeretségi  körének 

felderítésével.
– Rendben van. Tehát az indonéz keresésének eredményéről holnap reggel 

beszámol nekem.
Lo bólintott.

Szultán estefelé telefonált. Fojtott, rekedtes hangon szólt a kagylóba:
– Felügyelő úr, én vagyok, Vang Ahmad. Jöjjön mielőbb. Megtaláltam.
– Azonnal ott leszek. Várj ott, ahol tegnap beszélgettünk – felelte Patrick.
– Jól van, felügyelő úr. Várni fogom.
Távozóban Patrick beugrott Alanghoz.
– Teon, Szultán telefonált. Úgy tűnik, megtalálta az indonézt. Megyek a 

dokkra. Onnan pedig egyenesen a Csettiarba, hogy feltörjek egy kókuszdiót 
Siva idősebb fia tiszteletére. Egyébként is kezdem tisztelni Szubramanját.

–  Először  kapja  el  a  gépészt  –  mondta  Alang  fel  sem  pillantva  a 
papírjaiból.

Csak akkor emelte fel a fejét, amikor befejezte az írást.
– Talán egy-két embert magával kellene vinnie. Nem fontos, hogy…
– Nem éri  meg,  Teon.  Miért  keltsünk felesleges  feltűnést?  Elég  lesz a 

sofőr – tiltakozott Lo.
– Nos, ahogy gondolja. Sok sikert.
A felügyelő lerobogott a lépcsőn. A kocsi már a kijáratnál állt.

Negyed  óra  múlva  Lo már  a  dokkon volt.  Vang Ahmad  ott  guggolt  a 
megbeszélt  helyen.  Amikor  meglátta  a  felügyelőt,  felállt,  és  tipegve elébe 
indult.

– Tudom, hogy hol van – hadarta halkan. – Ahogy maga elment, azonnal a 
keresésére indultam. Tegnap egész nap járkáltam, ma is reggeltől kezdve. Na, 
gondoltam, nem találom, és kész. Allah a tudója, hol rejtőzhet. De egy órával 
ezelőtt  látom,  hogy  egy  indonéz  hajóról  két  tengerész  idejön,  és  mintha 



óvatosan körülnéznének.  Nem is  tudom, valami  azt  súgta,  menjek utánuk. 
Gondoltam,  minek  jöttek  ezek  a  dokkra?  A  tengerészeknek  semmi 
keresnivalójuk itt…

– Vezess oda – szakította félbe Patrick.
–  Na tehát  –  folytatta  Vang Ahmad,  miközben  megelőzte  Patrickot  −, 

csendben utánuk lopóztam. Ők meg csak mentek és nézelődtek. Egyenesen a 
régi raktárak felé tartottak. Azok mindig üresek. Ritkán mennek be oda az 
emberek… Megyek  utánuk,  a  ládák  között  rejtőzködve,  hát  egyszer  csak 
hallom,  hogy  egyikük  halkan  szólongatja:  „Szungaj!  Szungaj!”  Na,  az 
válaszolt is. Aztán indonézül kezdtek beszélgetni. Valamit megértek belőle, a 
tengerészek  megtanítottak.  De azért  nagyon nehéz volt  valamit  kihámozni 
belőle. Csak azt értettem, hogy „hajó”, meg „hét”. Ezeket a szavakat nagyon 
jól ismerem,, hisz annyiszor hallottam már. Aztán még valamit fecsegtek, de 
nem hallgatóztam tovább, azonnal siettem telefonálni.

„Tehát Szungaj szökni készül Szingapúrból egy indonéz hajón – gondolta 
Patrick. – Idejében talált rá Szultán.”

– Messze van még? – kérdezte vezetőjét.
–  Már  nem nagyon,  felügyelő  úr  –  felelte  a  maláj.  –  Ott  ni,  a  ládák 

mögött…
Mialatt átjutottak az egyenes sorokba rakott hatalmas ládák és a csomókba 

dobált kaucsukbálák között, besötétedett. Amig a középső szélességi fokokon 
lassan száll le az alkony, a trópusi országokban olyan hirtelenül, mintha egy 
láthatatlan  valaki  kinyitná  egy láthatatlan  padlás  ajtaját,  ahol  egész  nap  a 
sötétség rejtőzött. Remegő, kékes fénnyel világítani kezdtek a neonlámpák is.

– Itt – suttogta Vang Ahmad, és hirtelen megállt.
Egy  fejbiccentéssel  két  összetört,  rozsdás  teherautó  felé  mutatott.  Lo 

odament az egyikhez, és benézett a vezetőfülkébe. Üres volt.
– Nem, nem, felügyelő úr – mondta halkan Vang Ahmad −, a teherautók 

mögött, a ládák között. Onnan beszélt azokkal. Én azalatt éppen itt álltam.
Patrick körbejárta a kocsit.  Ott sem talált  senkit.  Megfordult,  és kérdőn 

nézett  Vang Ahmadra.  Az szintén odament,  és csodálkozva pislogott  erre-
arra.

– Allahra esküszöm, ezen a szent helyen beszélgettek – dörmögte. – Talán 
elment valahová? Vagy máshová rejtőzött? Egy órával ezelőtt még itt volt. 
Eskü…

Szultánnak torkán akadt a szó, kétségbeesetten üvölteni kezdett.



– Mi van? – csodálkozott Lo.
–  Auuu  –  nyögte  tompán  Vang  Ahmad,  és  a  felügyelő  háta  mögé 

mutogatott.
Arca  eltorzult,  alsó  ajka  lefittyedt,  hogy kilátszottak  ritka,  sárga  fogai, 

pupillái kitágultak. Lassan térdre ereszkedett, de kinyújtott kezét nem engedte 
le.

Lo  hirtelen  hátrafordult.  Egy  körülbelül  két  méter  magas  ládát  látott, 
amelynek minden oldala be volt szögezve, csak egyetlen széles deszka volt 
balra kimozdítva. Bent, a láda hátsó oldalánál egy ember ült, vérbe fagyva. 
Arca nem volt, lenyúzták. Patrick megborzongott a szörnyű látványtól.

„Elkéstem” – villant át az agyán.
Ránézett Vang Ahmadra. Az egész testében reszketett, fogai vacogtak.
– Eredj, nézd meg közelebbről – parancsolta Patrick. – ő az?
Szultán ijedten rázta a fejét.
– Nnnem… tehetem, felügyelő úr… F-félek…
– Na! – kiáltott rá Patrick.
Vang  Ahmad  felállt  a  földről,  odament  a  ládához,  és  olyan 

kétségbeesetten, rettegve nézett bele, mintha egy eleven vámpír ült volna ott. 
Majd félreugrott, leguggolt, és a kezébe temette az arcát.

– Auuu – üvöltött fel újra.
– Szungaj? – kérdezte Patrick.
Vang Ahmad feje néhányszor igent bólintott.
– A t-te… ttetoválás… Neki volt olyan… – nyögte a maláj.
„Elkéstem!  – gondolta  újra  Patrick,  és  mélyet  sóhajtott.  –  Az egyetlen 

tanút eltették láb alól. Kész. Keresztet lehet vetni a  Tumaszik-ra. Hát igen, 
magam vagyok a hibás.  Alangnak igaza volt.  Nem lett  volna szabad csak 
Szultánra bízni magam. Ha egy-két embert a kikötőben hagytam volna, most 
minden másképp lenne.”

Odalépett Vang Ahmadhoz.
–  Most  menj,  de  nehogy kifecsegd.  Én  meg  hívom a  rendőrséget.  Ha 

szükség lesz rád, megkereslek. A pénzt, amit ígértem, megkapod.
A maláj mintha csak ezeket a szavakat várta volna. Talpra szökkent, és 

összevissza jajveszékelve futásnak eredt, még azt sem kérdezte meg, hol és 
mikor kapja meg az ígért jutalmat.

Patrick  elgondolkozva  elővett  egy  cigarettát.  A  távolban  felbúgott  egy 
kikötőből távolodó hajó kürtje, először szaggatottan, majd hosszan elnyújtva. 



„Hajó…  hét”  –  jutottak  eszébe  Patricknak  Vang  Ahmad  szavai.  Órájára 
nézett.  Két perccel múlt  hét óra. Eldobta a cigarettát,  és rohanni kezdett a 
ládák közötti keskeny úton.

A felügyelő edzett volt, könnyedén futott. Körülbelül öt perc múlva már a 
kocsija mellett volt.

– Hajts a kikötőbe – mondta zihálva a sofőrnek, miközben behuppant az 
első ülésre. – Egyenesen be. A kapunál ne állj meg, majd később mindent 
megmagyarázunk. Tudod, melyik az irodaház? Az a sárga épület a négyes 
kikötőhelynél.

A vezető bólintott, és anélkül, hogy lassított volna, elszáguldott a kikötő 
kapujánál őrködő rendőr mellett.  Éles füttyszó harsant. A kocsi csikorogva 
fékezett az irodaépület előtt, és Patrick, mint egy kilőtt puskagolyó, rohant 
befelé.

– Kinek a hajója indult most? – kérdezte, mihelyt berontott a határőrség 
irodájába.

– Egy indonézé – felelte csodálkozva a tiszt, zöld, századosi rangjelzéssel 
a vállán. – Ki maga?

Lo felmutatta az igazolványát.
– Sürgősen a hajóra kell jutnom.
– Sajnos, nem segíthetek. A formalitásokkal már végeztek. A motoros a 

határőrökkel  és a vámosokkal  már  visszajött.  Nincs  jogom feltartóztatni  a 
hajót.

–  A hajóra  kell  jutnom –  ismételte  makacsul  Lo.  –  Az  ügy rendkívül 
fontos. Mindent magamra vállalok. Adjon egy csónakot.

A tiszt vállat vont.
–  Megpróbálom.  De  az  indonéz  botrányt  rendezhet.  Ki  fizet  a  hajó 

feltartóztatásáért?
– Nem leszek ott fél óránál tovább. Emiatt senki sem fog hűhót csapni.
A tiszt felnevetett.
– Fél óra miatt? Mindjárt látszik, hogy nem volt dolga még ilyesmivel. 

Maga nem ismeri ezeket az embereket. Minden elvesztegetett percért pénzt 
követelnek.

– Mondtam már, hogy mindent magamra vállalok!
A tiszt előjött az asztal mögül.
– Jól van. Menjünk.
A kikötőhelyen egy kisebb motorcsónak állt. Mellette két határőr és egy 



vámos beszélgetett.
– Menjenek vissza a hajóra – mondta a tiszt, amikor odaértek hozzájuk. – 

Ez az úr magukkal megy. A CIU-tól jött…
– Százados, nincs jogunk, hogy… – kezdte az egyik határőr.
– Minden következményért ő a felelős – vágott szavába a tiszt, és Patrick 

felé  biccentett.  – Egyébként  az indonéz hajó még nem hagyta  el  a kikötő 
vízterületét.

– Ismerjük mi ezt a felelősséget – morgott  a másik határőr. – ő jött és 
elmegy, de nekünk kell megenni, amit főzött.

És a századoshoz fordulva hozzátette:
– Be kell írni a naplóba, hogy mi okból megyünk a hajóra.
–  Ez  ne  izgasson –  emelte  fel  a  hangját  a  százados.  –  Azt  mondtam, 

indulás.
A határőr, aki az előbb elégedetlenkedett, a kikötőhely szélére lépett, és 

anélkül hogy ránézett volna Patrickra, rámordult:
– Szálljon be.
Lo  könnyedén  beugrott  a  csónakba.  Felbőgött  a  motor.  A  csónak 

eltávolodott a kikötőállástól, és gyorsítani kezdett; fehér hullámcsíkot húzva 
maga  után,  fürgén  kerülgette  a  szampánokat  és  a  dzsunkákat,  amelyek  a 
kisebb  rakományokat  szállították  a  hajókról  a  kikötőállásokhoz.  Amikor 
ötvenméternyire  voltak az indonéz hajótól,  a matróz zászlójeleket adott le: 
„Halaszthatatlan ügy. Még egyszer a fedélzetre kell mennünk.” A szárazárut 
szállító hajón is mozgásba lendültek a kis zászlók: „Feltartóztatják a hajót. 
Tiltakozom. Az önök számlájára megy” _ fordította a matróz.

A csónak balról közelítette meg a hajót. Fentről kötélhágcsót dobtak le. Az 
egyik határőr elkapta, meghúzta. Lo felfelé kezdett mászni. Bár természeténél 
fogva ügyes volt, most mégis nehezen haladt. A hágcsó állandóan elmozdult 
a  lába  alól.  A  felügyelő  feje  fölött  gúnyos  nevetés  hangzott  fel.  Lo 
szentségelve átmászott a korláton, és maga előtt látta a kapitány elégedetlen 
arcát.

– Mi történni? – kérdezte angolul, de távolról sem oxfordi kiejtéssel. – Mi 
a fenét mászkál ide-oda? Mit akar tőlem?

Lo  a  legegyszerűbb  szavakkal  próbálta  megmagyarázni  a  kapitánynak, 
hogy ki ő, és miért jött a hajóra.

– Bűnözők az én hajómon? – hahotázott a kapitány, még a pipát is kivette 
a szájából. Majd visszatette, és a füstöt kilélegezve epésen megjegyezte:



– Marhaság!
– Nem, kapitány – mondta békésen Lo. – Nem bűnözőket akarok keresni a 

hajóján. Azok itt nincsenek.
– Akkor mit maga akar? – kérdezte a kapitány, és feltűnően minduntalan 

az órájára nézett.
–  Remélem,  hogy  valaki  az  emberei  közül  a  segítségemre  lesz,  hogy 

megtaláljam őket. A bűnözök ott maradtak… a parton. Érti?
A  kapitány  megemésztette,  amit  Patrick  mondott,  majd  éles  hangon 

kiabálni kezdett:
– Nem lenni idő! Maga ellop enyém idő! Miért segíteni én elfogni maguk 

bűnözőt? Írok panaszkodást! Ez kereskedelmi hajó! Nekem semmi dolog a 
maga bűnözőjével! Ez külföldi hajó! Én emberem nem megy partra!

– Hallgasson meg, kapitány – kezdte rábeszélően a felügyelő. – Mi a kínai 
maffia  ellen harcolunk. Magának is tudnia  kell  róla.  Zavarja a hajózást,  a 
kereskedelmet.  Zaklatja  az  ilyen  becsületes  tengerészeket,  mint  maga.  A 
maguk érdekében is  cselekszünk.  Nekem nem az kell,  hogy az emberei  a 
partra jöjjenek. Itt beszélgetünk, és az egész nem vesz többet igénybe tizenöt-
húsz percnél…

Lo  lassan  beszélt,  minden  mondatot  megismételt,  és  közben  állandóan 
figyelte a kapitányt, hogy meggyőződjön róla, érti-e, amit mond.

– Ó, a maffia! – villant egyet a kapitány szeme, és undorodva hozzátette: – 
Igen, igen, ismerni. Rühes kutyák, ők kirabolni enyém hajó múlt év. Óriási 
veszteség. Disznók, piszkos disznók. Mindet felkötném!

A  kapitány  felbőszülten  pöfékelt,  az  órájára  pillantott,  néhány 
másodpercig valamit fontolgatott. Aztán megszólalt:

– Oké. Segíteni magának. Ha nem venni el  sok idő.  Mit akar kérdezni 
enyém emberektől?

– Köszönöm önnek, kapitány – mosolygott Lo −, nem vesz el sok időt, 
biztosíthatom…  Tudja,  az  a  helyzet,  hogy  egyik  embere  magával  akarta 
hozni a hajóra egyik honfitársát.

– Ez van bűnöző? – kiáltozott a kapitány belevörösödve. – Ki engedte meg 
bűnözőt hozni a hajóra?! Ki merészelte?!

– Nyugodjon meg,  kapitány – felelte  a  felügyelő.  –  Az az ember  nem 
bűnöző.  Ellenkezőleg,  az  emberei  gyilkosoktól  akarták  őt  megmenteni. 
Sajnos nem sikerült. Már nem él.

– Akkor… én semmit nem érteni. Mit akar maga? – kérdezte a kapitány 



most már nem dühösen, hanem csodálkozva.
– Úgy gondolom, hogy az a fiú – tudja, akit megöltek −, beszélt a maga 

embereivel, és mondhatott valamit a bűnözőkről. Például, hogy hogy néztek 
ki. Vagy lehet, hogy ismerte is őket.

– Oké. De hogy tud meg, ki akar elrejteni ezt a szegény embert? Enyém 
emberek ravasz kutyák. Semmit nem mondani. Hallgatni, mint a sír.

Valamit mondott a mellette álló embernek, akivel az előbb kiabált, majd 
Patrickhoz fordult:

– Menni az enyém kajüt. Van hideg sör. Tíz perc múlva tudni fogjuk.
Hamarosan megjelent egy matrózruhás, huszonöt év körüli fiú. Megállt az 

ajtóban,  és  ijedten  nézett  a  kapitányra.  Az  elhadart  néhány  szót  az 
anyanyelvén, mire a matróz a felügyelőre fordította a tekintetét.

– Ért a fiú angolul? – kérdezte Lo a kapitánytól.
A  kapitány  megvetően  lebiggyesztette  alsó  ajkát,  és  fújt  egyet.  Saját 

angoltudását szemmel láthatóan ideálisnak tartotta.
– Jól van – mosolygott  a felügyelő −, akkor kérdezze meg tőle, legyen 

szíves, hogy hívták azt az embert, akit magával akart hozni a hajóra.
A kapitány lefordította.
– Szungaj – felelte halkan a matróz, és bizalommal nézett a felügyelőre.
Nyilván  rájött,  hogy ha ez az idegen nem lenne jelen,  nem úszná meg 

alapos szidás nélkül. Egyébként aligha voltak illúziói saját jövőjét illetően. 
Egészen összehúzta magát, amikor meghallotta a kapitány hangját. A jelekből 
ítélve a matróz nagyon jól tudta, mi vár rá Lo távozása után.

– Mondj el mindent, amit tudsz róla – kérte Patrick.
A fiú meghallgatta  a fordítást,  aztán nagyon gyorsan elkezdett  hadarni. 

Körülbelül  öt  perc  múlva  befejezte  monológját,  amelyet  másodpercenként 
megszakított  a  kapitány közbeszólása,  akin látszott,  hogy nagyon nehezen 
sikerült  megragadnia  az  egyszerű  elbeszélés  fonalát.  A  matróznak  vajmi 
kevés  tehetsége  volt  az  összefüggő,  logikus  beszédhez.  A  kapitány  a 
homlokát ráncolva,  és alaposan kiforgatva a szavakat, megpróbálta Patrick 
számára  kifejteni  a  hallottak  lényegét.  Most  a  felügyelőnek kellett  feszült 
figyelemmel hallgatnia, hogy valamit megértsen.

Az, ami a Tumaszik-on történt, olyan meglepő és hihetetlen volt, hogy Lo 
először  kételkedni  kezdett:  nem  tévedett-e  a  matróz,  nem  kevert-e  össze 
valamit. Megkérte a fiút, hogy hívja ide a barátját, akivel Szungajhoz ment, 



és öt is beszámoltatta arról, amit hallott a Tumaszik gépészétől. A két változat 
megegyezett.

Lo felállt, és miután köszönetét mondott a kapitánynak, elhagyta a kajütöt. 
Miközben az ajtót  becsukta maga után,  hallotta,  hogy a kapitány kiabálni 
kezd, és elcsattan néhány pofon.
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–  Nagyjából  így  fest  ez  a  történet  –  mondta  Patrick,  miközben 
elhelyezkedett egy fotelban, Alanggal szemközt. – Két nappal azután, hogy a 
Tumaszik  elhagyta Bangkokot, estefelé két motoros szampánt vettek észre a 
fedélzetről.  A  szampánokról  jelezték,  hogy  motorjaik  felmondták  a 
szolgálatot,  a  halászok  nagyon  éhesek,  már  ötödik  napja  bolyonganak  a 
tengeren,  és  a  maguk  erejéből  képtelenek  kijutni  a  partra.  A  Tumaszik 
kapitánya  azt  felelte,  hogy  adnak  egy  kis  élelmet  és  hiányzó  tartalék 
alkatrészeket  is  –  ha  akad  a  hajón.  Amikor  néhány  „halász”  felment  a 
fedélzetre, kiderült, hogy a kezükben géppisztoly van.

Szungaj  nem ijedt  meg  különösebben,  mert  tőle  nem volt  mit  elvenni. 
Tudta, hogy a kalózok rendszerint kirabolják az utasokat, és utána eltűnnek. 
De azért mindenesetre elbújt a takarmányt borító vitorlavászon alatt. Azután 
valami olyat hallott, hogy nagyon el tudom képzelni a lelkiállapotát.

Ketten  álltak  a  vitorlavászon  mellett.  Egyikük  halkan  megparancsolta, 
hogy dobjanak a tengerbe mindenkit, aki csak a hajón van, de úgy, hogy az 
erőszaknak semmi nyoma ne maradjon, azután a hajót zátonyra kell futtatni, 
ám előbb meg kell rongálni a kormányművet, a navigációs berendezést, és le 
kell  adni  a  vészjelzést.  Az  éjszakai  vihar  segített  a  kalózoknak  tervük 
végrehajtásában, sikerült megrendezniük a hajótörést. Szungaj szerencséjére 
már besötétedett, és amint azok ketten elmentek, átvetette magát a korláton. 
Körülbelül  egy  óra  múlva  utolérte  egy  kétárbocos  halászhajó.  Amikor 
megérkezett  Szingapúrba,  el  akart  menni  a  rendőrségre,  de  a  dokkon 
találkozott  a  Tumaszik egyik  támadójával.  Kiderült,  hogy  a  parti  őrségen 
dolgozik.  Most  aztán  már  szó  sem  lehetett  arról,  hogy  a  rendőrségen 
bejelentse  a  támadást.  Különösen,  hogy  úgy  vette  észre:  az  az  ember 
felismerte őt. A halálra ijedt gépész elrejtőzött a dokkon, ott ücsörgött vagy 



tíz  napig.  Amikor  véletlenül  meglátta  az  indonéz  matrózokat,  egyiküket 
megkérte,  hogy segítsen neki megszökni Szingapúrból, majd elmesélte,  mi 
történt  a  Tumaszik-on. Néhányszor  találkoztak – az indonéz hajó matrózai 
ketten voltak −, és ma, közvetlenül indulás előtt, Szungajnak a hajóra kellett 
volna mennie. De már nem jutott el oda…

– Szungaj  nem árulta  el  annak  az  embernek  a  nevét,  aki  részt  vett  a 
támadásban, és a parti őrségén dolgozik? – kérdezte Alang.

– Elárulta. De azok persze nem emlékeznek rá.
– Na igen, érdekes. Az események ilyen fordulatára nem számítottam. Mik 

az elgondolásai?
Patrick behajtotta a fejét, egy kicsit töprengett.
–  Az  első,  ami  szembetűnő,  a  Blakang  Mati−,  és  a  Tumaszik-ügy 

hasonlósága. Az általában arcátlan Triász mindkét esetben rá néni jellemző 
rendkívüli óvatosságot tanúsított.

– Lehet, hogy igaza van – vélte Alang.
– Ebből arra lehet következtetni,  hogy a holttestcsere és a megrendezett 

hajótörés  között  valamilyen  kapcsolat  van  –  fűzte  tovább  gondolatait  a 
felügyelő.

– Nem valamilyen, hanem nagyon is meghatározott vonta le a felügyelő 
helyett  a végkövetkeztetést  Alang. – A Triász,  amely megtámadta a hajót, 
Limen kívül még valakit magával visz. Ismeretlen okból nem akarja, hogy 
ennek  az  embernek  az  eltűnése  kitudódjék,  ezért  megrendez  egy  hajó-
katasztrófát.  Ezt az embert  Limmel együtt  a Blakang Matira viszik, és ott 
megölik.  Majd  pedig,  miután  a  földmunkások  rábukkantak  a  temetkezési 
helyre, a Triász eltünteti a hullákat…

–  Ez  egy  csodálatos  változat,  Teon  –  Lo  volt  olyan  bátor,  hogy 
közbeszóljon, amikor a főnöke beszél −, kizárásos alapon megállapíthatnánk, 
kire vadászott a Triász, és lehet, hogy jelentős lépéseket tennénk előre. Ha 
nem volna egy zavaró körülmény.

– Micsoda?
– Ezt az ismeretlent december húszadikán gyilkolták meg, nem Limmel 

egyszerre. A vérnyomok…
– Tyű, az ördögbe! – Alang zavarba esett. – Hogy eshetett ki a fejemből? – 

Zavartan csettintett a nyelvével. – öregszem.
Lo tapintatosan hallgatott.
–  És  mi  lenne,  ha  ebben  a  változatban  helyenként  megcserélnénk  az 



események sorrendjét? – állt elő hirtelen egy javaslattal Alang.
–  Így  már  egészen  más!  –  kiáltott  fel  örömmel  Patrick,  mert  rögtön 

megértette, mire gondol a főnöke. – A Triász megöl valakit, a holttestet elrejti 
a Blakang Matin, és megrendezi a  Tumaszik hajótörését, mivel a fedélzeten 
az áldozat irataival ott van a banda egyik tagja is. Így?

Alang bólintott.
– Akkor a központi figura a főigazgató fia lesz. Szeng Csenget megölik. 

Valaki az ő útlevelével Bangkokba megy, levelet ír a nevében a szülőknek, 
mintha Cseng valóban ott lenne. Ezután ez a valaki felszáll a  Tumaszik-ra. 
Sürgősen ki kell vizsgálni ezt a változatot. Ma még elmegyek Csenghez, és 
beszélek vele még egyszer.

– Várjon, Patrick, várjon. – Alang levette a szemüvegét, és elgondolkodva 
meredt  a  padlóra.  –  Mielőtt  kivizsgálnánk  ezt  a  változatot,  meg  kell 
győződnünk logikusságáról és megalapozottságáról. Látszólag nem rossz, de 
valami nem tetszik nekem benne. Próbáljuk meg először megcáfolni. Nagyon 
örülnék, ha ez nem sikerülne.

Alang felállt, és lassan járkálni kezdett a szobában.
– Íme, ami engem zavar. Tegyük fel, hogy a Triász megölt valakit, és a 

holttestet elrejtette a Blakang Matin. A bűnözök feltétlenül biztosak voltak 
abban, hogy a hullát sohasem fogják megtalálni. Hiszen véletlenül bukkantak 
rá  a  temetkezési  helyre.  Miért  kell  tehát  nekik bonyolítani  a  helyzetet,  és 
bebizonyítani, hogy azt az embert nem ölték meg, hanem a hajón volt, és a 
katasztrófa áldozata lett?

Megölték, holttestét elrejtették a szigeten és kész. Amíg a Blakang Matin 
meg nem találták a sírokat, senki sem tudta volna bebizonyítani, hogy közük 
van  a  gyilkossághoz.  Következésképpen,  a  dolgok  logikája  szerint,  a 
bűnözőknek  nem  kellett  volna  megrendezniük  a  Tumaszik-akciót, 
amennyiben ez kapcsolatba hozható a szigeten talált hullával.

– De Teon, önmagában mindkét eset illogikusnak látszik a szemünkben. 
Pontosabban:  túl  kevés  az  információnk  ahhoz,  hogy  józan  ésszel 
felfoghassuk a szigeten történt hullacserét és a megrendezett hajótörést, majd 
megpróbáljunk logikai úton rájönni ezeknek az akcióknak az okaira. Miért 
akarja  megdönteni  a  saját  feltételezését  egyetlen  következtetéssel?  Csak a 
tények dönthetik meg, azok pedig nincsenek. Következésképpen csak akkor 
győződhetünk meg feltételezésünk helyességéről, ha részletesen kivizsgáljuk.

–  De  ne  feledje,  hogy  a  további  cselekedeteinkhez  pontos  tervre  van 



szükségünk,  és  biztosnak  kell  lennünk  abban,  hogy  lépéseink  nem 
figyelmeztetik a Triászt. Képzeljen el egy ilyen variációt: végigvisszük ezt a 
vonalat, és kiderül, hogy feltételezésünk megalapozatlan. De az idő ráment, 
és a Triász, látván, hogy milyen erőfeszítéssel foglalkozunk a Tumaszik-kal, 
elzárhatja előlünk azt az utat, ahová később esetleg eljuthatnánk. Ezért hát 
mérlegeljünk inkább minden pro és kontrát, utána aztán eldönthetjük, hogyan 
tovább. Tehát a másik dolog, ami zavar – az áldozat személye. Pontosabban 
az ő jelentősége, amíg élt. Hiszen ahhoz, hogy a hatalmas Triász, amely nem 
fél  senkitől  és  semmitől,  ilyen  bonyolult  és  –  mondhatnám  –  szokatlan 
óvintézkedéseket tegyen, a meggyilkolt személynek igen nagy halnak kellett 
lennie.  Kire  illenék  ez  a  Tumaszik utasai  közül?  A  személyzetről  nem 
beszélek  –  jelentéktelen  emberek.  Lim  és  azok  a  lehetséges  személyek, 
akikkel a Triász és a Fekete Lótusz le akart számolni, szintén nem tartoznak 
ide. Lim meggyilkolásának ugyan köze van mindehhez, de úgy látszik, csak 
közvetve.

– Figyelmesen át kell nézni minden utas életrajzát – mondta Patrick.
– Mélyenszántó gondolat – nevetett fel Alang.
– Mellesleg, a mi elképzelésünkbe éppen beleillenék ez a Szeng Cseng. 

Eltűnt,  volt  Bangkokban,  felszállt  a  Tumaszik-ra. Csakhogy  ő  diák,  még 
gyerek. Vajon nem miatta rendezte a Triász ezt az egész komédiát?

– Szeng Cseng kiesik – mondta hirtelen Patrick.
– Miért?
–  Most  jutott  eszembe,  hogy  a  szülők  bejelentése  fiuk  eltűnéséről 

december  huszonnegyedikén  kelt.  És  az  áll  benne,  hogy Szeng  december 
huszonkettedikén tűnt el. A szakértők a vérvizsgálat alapján azt állítják, hogy 
a  gyilkosságot  valamikor  tizenötödike  körül  követték  el  –  plusz-mínusz 
egykét nap. Maga mondta, hogy a szakértők egy hetet nem tévedhetnek.

–  Hát  a  kriminalisztika  mai  fejlettsége  mellett  ilyen  hiba  szinte 
elképzelhetetlen – állította Alang.

– Látja, egy jelölt már ki is esett. Hány utas volt a hajón?
– Tizennégy.
– Adja csak ide azt a névsort, végezzük el az első mérlegelést.
Amikor Lo visszatért főnöke irodájába egy dossziéval a kezében, Alang 

elégedetten mosolygott.
– Patrick, van még két elképzelésem.
– Teon, igy nem lehet. Hagyjon nekem is valamit – kérte a felügyelő.



Alang elnevette magát.
– Sebaj, sebaj, Patrick, a maga korában annyi is elég. Még minden maga 

előtt áll, nekem pedig hamarosan el kell mennem. Ezért hát ne vegye el egy 
öregembertől azt az örömöt, hogy azt hihesse, még ő is képes valamire.

– Teon, miket beszél! Még hogy maga öreg! Amikor pisztollyal a kezében 
megjelent Fehér Papírlegyező földalatti  börtönében, őszintén irigyeltem,  és 
azt gondoltam: vajon én a maga korában leszek-e ilyen…

– Hát látja, maga is úgy gondolja, hogy a korom miatt már nem vagyok 
alkalmas a CIU-ban végzendő munkára – jegyezte meg szomorúan Alang.

– Egyszerűen nem értett meg. Én…
– Nos,  rendben  van,  erről  ennyi  is  elég.  Lássunk  munkához.  Apropó, 

Fehér Papírlegyező. Jó, hogy említette. Még ma újra kihallgatjuk.
Lo bólintott. Az utasok névsora fölé hajoltak.
– Úgy. Hány hullát dobott partra a víz?
Lo belenézett a papírokkal tele dossziéba.
– Tízet. Hatot a személyzet és négyet az utasok közül.
– Azonosították őket a hozzátartozóik?
– Igen. Mindegyiket. Tehát kizárhatjuk Szeng Csenget meg azt a négyet.
Lo kipipálta az öt nevet.
– Marad kilenc – mondta Alang. – Mínusz három nő. Az hat. Mínusz két 

thaiföldi – ezeknek aligha van köze a szingapúri Triászhoz. Marad négy. Kik 
ezek?

A felügyelő elővett a dossziéból még egy lapot.
– Egy ügyvéd…
– Bocsánat – szakította félbe a felügyelőt Alang, és megnyomta a telefon 

gombját.
– Igen, főnök – hallatszott egy hang.
– Készítse elő a 380-ast kihallgatásra. Fél óra múlva legyen az irodámban.
– Értettem, főnök.
– Folytassa – szólt Alang Patricknak.
–  Egy  ügyvéd,  a  Szingapúr  Petroleum  cég  egyik  képviselője,  egy 

kötöttárugyár  tulajdonosa  és  a  Szakszervezetek  Nemzeti  Kongresszusának 
egyik  vezetője.  A cégképviselő  és  a  gyáros  kínai,  a szakszervezeti  vezető 
maláj, az ügyvéd hindu.

–  Hát  tudja,  ezek  közül  egy  sem  érdemes  a  Triász  figyelmére. 
Egyébként…



Alang a homlokát ráncolta, valamin gondolkodott.
– Mi a neve a szakszervezeti vezetőnek?
Lo újra a névsorba pillantott.
– Saari Latiff.
– Latiff… Latiff… Olyan ismerős. Valahol már olvastam vagy hallottam 

róla.
Alang  csengetett,  mire  a  szobába  belibbent  a  titkárnője.  Patrickra 

villantotta a tekintetét, odament az asztalhoz, és szerényen lesütötte a szemét.
– Hallgatom, főnök – szólalt meg dallamos hangon.
–  Kérjen  felvilágosítást  a  Belügyminisztériumtól  az  SZNK  egyik 

funkcionáriusáról, Saari Latiffról. Életrajzi adatok: nagyon röviden, a lényeg: 
a nézetei, kapcsolatai más vezetőkkel, utolsó nyilvános szereplései, a múlt év 
végén tett bangkoki utazásának célja, adatok barátairól és ellenségeiről.  Ez 
minden.

A titkárnő, aki gyorsírással jegyezte Alang szavait egy kis noteszba, éppen 
befejezte.

– Igen, főnök. Elmehetek?
Alang bólintott. A titkárnő az ajtó felé indult.
– Ezeknek az adatoknak itt kell lenniük holnap reggel, nem később – szólt 

utána Alang.
–  Igen,  főnök  –  mondta  a  titkárnő  picit  lassítva,  és  fejét  Alang  felé 

fordította.
–  Azt  hiszi,  hogy  politikai  cselszövénnyel  van  dolgunk?  –  kérdezte 

Patrick, amikor kettesben maradtak.
Alang vállat vont.
– Nincs kizárva. Mindenesetre ha feltételezzük, hogy a Triász vadászott 

Latiffra,  akkor  a  bűnözők  cselekedetei  teljesen  logikusnak  látszanak. 
Feltételezhetjük, hogy valamelyik jelentős politikusnak érdekében állt, hogy 
Latiff  meghaljon,  ezért  felhasználta  a  Triász  szolgálatait.  És  hogy  ne 
keltsenek felesleges feltűnést, ne tereljék magukra a gyanút, ez a „valaki” azt 
javasolta a Triásznak, hogy rendezzék meg a hajótörést.

– Latiff nem nyomtalanul tűnt el december végén – jegyezte meg Patrick.
–  Nagyon  igaz  –  helyeselt  Alang  −,  de  megölhették  közvetlenül  a 

bangkoki  utazása  előtt  is,  és  oda  már  egy másik  embert  küldhették  az  ő 
irataival.

– A maga feltételezése kissé gyenge lábon áll, úgy tűnik – ellenkezett a 



felügyelő. – Túl sok benne a „de”. Elkísérhette valamelyik rokona is. Meg 
aztán  a  dolgok  logikája  szerint,  Bangkokban  jóval  egyszerűbb  és 
veszélytelenebb  lett  volna  megölni:  annak  az  embernek,  aki  az  ő  iratait 
birtokolta,  nem  kellett  volna  kétszer  idegen  útlevéllel  átlépnie  az 
országhatárt.  Ez  mégiscsak  kockázatos.  Ha  viszont  Latiffot  Bangkokban 
ölték meg, akkor holtteste nem kerülhetett a Blakang Matira. Egyébként is, 
most  jut eszembe, hogy a Triásznak egyáltalán nem is kellett  őt megölnie 
Bangkokban.  Latiff  csakis  a  Triász  közreműködésével  kerülhetett  a 
Tumaszik-ra, azért, mert a hajótörést már korábban megtervezték. És még egy 
variáció: a Triász emberei, akik Lim miatt megtámadták a hajót, megláthatták 
a  fedélzeten  Latiffot,  aki  véletlenül  volt  ott.  Mivel  feladatuk  volt,  hogy 
likvidálják, elhatározták, hogy megrendezik a katasztrófát. Ebben az esetben 
a  Tumaszik-on történtek,  meg  a  holttestcsere  a  szigeten  nincsenek 
kapcsolatban  egymással.  Általában,  szerintem,  több  itt  a  variáció,  mint 
kellene. És ha még ezekhez hozzávesszük a maga két verzióját is…

– Ezek közül az egyiket éppen most fejtette ki maga – felelte Alang. – Én 
azt gondoltam, hogy a Triász vadászhatott egy híres közéleti emberre… Nem 
feltétlenül  híresre,  de…  egészében  véve  valamilyen  jelentős  figurára. 
Véletlenül  vagy  szándékosan,  útjaik  keresztezték  egymást  a  Tumaszik-on. 
Ami a sok „de”-t meg a részleteket és egyebeket illeti, azokkal magának kell 
foglalkoznia,  kedves  felügyelő.  Ha  mindenben  egyetért,  én  azt  mondom, 
kezdje hát Latif-fal.

–  Elvi  ellenvetésem  nincs  –  mondta  Lo,  tréfás  komolyságot  erőltetve 
arcára.

– Rendkívül hálás vagyok önnek – felelte ugyanolyan hangnemben Alang.
Mindketten elnevették magukat.
– Teon, azt mondta, hogy van még két elképzelése – emlékeztette főnökét 

Lo.
– A második gyenge lábon áll. Már volt időm bebizonyítani magamnak, 

hogy megalapozatlan.
– De mégis.
–  Nos,  feltételeztem,  hogy  valaki  az  utasok  vagy  a  személyzet  közül 

felismerte az egyik kalózban azt az embert, akit Szingapúrból ismert, ismerte 
látásból, ismerte a szerepét, és sikerült értesítenie erről a többieket is, akik a 
Tumaszik-on voltak. És ha csak egyetlen tanú is visszatért volna Szingapúrba, 
ez maga után vonta volna annak a kalóznak a leleplezését. Bujkálnia kellett 



volna,  márpedig  a  Triász  számára  valamilyen  rendkívül  jelentős  tisztséget 
tölthetett be. Mondjuk, ugyanazon a parti őrségen. Érti?

Lo bólintott.
– Mellesleg ez a kalóz lehet, hogy épp az az ember, akit Szungaj is látott a 

kikötőben…
– De ahhoz,  hogy a tanúkat  eltegyék az útból,  a Triásznak nem kellett 

volna a hajótörés látszatát keltenie, elég lett volna, ha mindenkit megölnek – 
jegyezte meg Patrick −, hiszen az ilyesmi számukra nem probléma.

–  Ezért  is  gondolom,  hogy  második  feltevésem  megalapozatlan.  Nos, 
rendben  van.  Fehér  Papírlegyezőt  már  bizonyára  előállították.  Tehát 
beszélgessünk el vele még egyszer. A kihallgatást maga vezeti. Tapogassuk 
ki, mit tud a  Tumaszik-ról. Ami pedig a feltevéseinket illeti… egyébként a 
kihallgatás során majd meglátjuk.

Alang bekapcsolta a telefont.
– Előállították a gyanúsítottat?
– Igen, főnök.
– Vezesse be.
– Értettem, főnök.
Alang felállt az asztaltól,  intett Patricknak, hogy foglalja el az ő helyét, 

maga pedig a folyóiratos-asztal melletti fotelba telepedett le. Nyílt az ajtó, és 
a küszöbön két őr kíséretében megjelent Fehér Papírlegyező.

–  Foglaljon  helyet  –  mutatott  Lo  vendégszerető  szívélyességgel  egy 
székre.

Fehér  Papírlegyező  merev  arckifejezéssel  leült  Patrickkal  szemben.  A 
felügyelő kiküldte az őröket, cigarettát vett elő a zsebéből, odatartotta Fehér 
Papírlegyező  elé.  Az  szó  nélkül  kivett  egyet,  csak  egy  fejbiccentéssel 
köszönte meg, és rágyújtott. Néhány másodpercig hallgattak.

– Vu úr – szólalt  meg végre Patrick −, bűntársai  bevallották,  hogy önt 
Fehér Papírlegyezőnek hívják, és tagja a Triásznak.

A gengszternek egyetlen arcizma sem rándult.
– Lo úr – felelte mélyet sóhajtva −, volt időm észrevenni, hogy ön nem 

ostoba ember. Így hát miért igyekszik engem az ellenkezőjéről meggyőzni. 
Beismerem,  hogy  részem  van  egy  kisebb  mennyiségű  ópium 
csempészésében.  Ez  minden,  amit  önnek  mondani  tudok.  A  törvény 
értelmében és a dolgok logikája szerint át kell adnia engem a bíróságnak, és 
nem szabad több időt pazarolnia  rám.  Szerintem a legutóbbi  kihallgatáson 



önnek ugyanez volt a véleménye. Minek kezdenénk mindent elölről?
– Igen, a maga ügyét átadjuk a bíróságnak. De azért vezettettem elő, hogy 

egy jelentéktelen részletkérdést pontosítsunk: szeretném a véleményét hallani 
a Tumaszik hajótörésének megrendezéséről.

Fehér Papírlegyező szemében nyugtalanság vibrált. Igaz, egy pillanat alatt 
összeszedte magát, de a felügyelő figyelmét nem kerülte el a gengszter első 
reagálása.

–  Amint  látja,  sok  dolog,  amit  el  akartak  titkolni,  kezd  nyilvánvalóvá 
válni.  Először  a  holttestcsere  a  Blakang  Matin,  aztán  ahogy  a  Tumaszik 
hajótörésének látszatát próbálták kelteni. Arra az útra léptünk, amely elvezet 
az önök szervezetéhez.  Vu úr,  a legfőbb ideje,  hogy önmagára gondoljon. 
Makacs hallgatása a jövőben még sokba kerülhet önnek. Lehet, hogy nem éri 
meg  kivárni,  amíg  mi  magunktól  eljutunk  a  Triász  többi  vezéréig.  A 
segítségét figyelembe vesszük. Jól gondolja meg, Vu úr.

A gyanúsítottra  pillantva Patrick kénytelen volt  megállapítani  magában, 
hogy  az  tökéletesen  ura  érzelmeinek.  Fehér  Papírlegyező  lustán  ásított, 
végigjártatta a tekintetét az asztalon, meglátott egy gemkapcsot, felvette, és 
elkezdte vele a körmét piszkálni.

– Értelmetlen ez a beszélgetés, Lo úr – mondta lassan. – Nem értem, mit 
akar tőlem. Már többször elismételtem, hogy semmilyen kapcsolatban nem 
állok semmiféle bűnszövetkezettel.

–  Mennyit  kapott  a  Triász  Saari  Latiff  meggyilkolásáért?  –  kérdezett 
közbe gyorsan Alang.

Patrick  Fehér  Papírlegyező  arcára  szegezte  a  tekintetét.  Az  egy  kicsit 
hátrafordította a fejét, de nem nézett Alangra, úgy kérdezte:

– Ön Lo úrnak szólt?
– A felügyelővel mi maga nélkül is beszélgethetünk – mondta Alang.
Fehér Papírlegyező vállat vont.
–  Kérdezzen meg  valakit  a  Triászból.  Pénzügyi  helyzetüket  én  éppúgy 

nem ismerem, mint ön.
Alang jelt adott a felügyelőnek, hogy fejezze be a kihallgatást.
– Nos hát, Vu úr – tárta szét a karját Patrick −, nagyon sajnálom, hogy 

nem akar jobb belátásra térni.  Van még ideje meggondolni és mindent jól 
megfontolni.

Fehér Papírlegyező válasz nélkül hagyta ezeket a szavakat. Lo megnyomta 
a csengő gombját, és a dolgozószobába beléptek az őrök.



– Vezessék el a gyanúsítottat – mondta Patrick.
Fehér Papírlegyező szó nélkül felállt, és elindult az ajtó felé. Alang kérdőn 

nézett a felügyelőre.
– Reagált a megrendezett hajótörésre.
– És az én kérdésemre?
– Arra nem. Az első esetben a meglepetésszerűség hatott. De egykettőre 

összeszedte  magát,  és  azután  már  szemmel  láthatóan  fel  volt  készülve 
bármilyen kérdésre.

– Az, hogy a maga szavaira reagált, nem rossz – mondta elgondolkodva 
Alang. – Tehát nem tudtak minden szálat elvarrni. Lehet, azt remélték, hogy 
a megrendezett  hajótörés titokban marad.  Alaposan kell foglalkozni Latiff-
fal.  Lehet,  hogy erről az oldalról  sikerül a Triászhoz eljutni.  És feltétlenül 
meg  kell  erősíteni  az  őrséget  Fehér  Papírlegyező  mellett.  Megkísérelhet 
üzenetet kijuttatni arról, amit ma itt hallott.

– Természetesen nem most fogjuk az ügyét átadni a bíróságnak – mondta 
félig kérdezve, félig állítva Patrick.

–  Semmi  esetre  sem!  A  bíróságon  nyíltan  is  elmondhatja  a  mai 
beszélgetést  olyan  beállításban,  hogy  a  CIU  megpróbálta  idegen  bűnök 
elkövetésével  megvádolni.  Az  újságok  ezt  egykettőre  szétkürtölnék,  és  a 
Triásznak gondja lenne rá, hogy elvágjon előttünk minden utat. Készítse el a 
jelentést,  hogy  az  új  körülményekre  való  tekintettel  az  ügy  további 
nyomozást igényel.

– Jól van, Teon.

5

Patrick  megérintette  a  házfelügyelő  vállát,  aki  békésen  szunyókált  a 
napon. Az öreg felriadt, és elkezdte dörzsölni a szemét.

– Hogy találom meg Iszmail úr lakását? – kérdezte a felügyelő.
– Hármas bejárat, második emelet, tuan.
Lo elindult a ház felé. Amikor felért a második emeletre, megállt egy ajtó 

előtt, amin ez a felirat volt olvasható: Azamah Iszmail újságíró. Becsöngetett. 
A lakásban kopogó írógép elhallgatott, lépések hallatszottak, nyílt az ajtó, és 
a  küszöbön  megjelent  egy  magas,  szép  férfi  kockás  szárongban  és  a 



legfinomabb pamutszövetből készült kék színű hímzett ingben.
–  Mivel  szolgálhatok?  –  kérdezte  kimért  udvariassággal,  miközben 

mereven nézte Patrickot.
– Lo felügyelő a CIU-tól.
–  Ó! – Az újságíró arcát  szívélyes  mosoly  öntötte  el,  amelyben  enyhe 

gúny  érződött.  –  A  felügyelő  úr  talán  valami  szenzációs  anyaggal  akar 
szolgálni a Blakang Matiról? Hiszen, amennyire én tudom, a szigettel a CIU 
foglalkozik, ugye?

Félreállt,  és  széles  mozdulattal,  amelyben  megint  érződött  az  irónia, 
beinvitálta Patrickot.

–  Igen,  a  szigettel  a  CIU  foglalkozik  –  felelte  Patrick,  elégedetten 
belemerülve  a  kondicionált  levegő  hűvösébe.  –  Azt  hiszi,  olyan  kicsi  a 
kereslet a mi árunkra, hogy magunknak kell a szerkesztőségekbe futkosni, és 
rábeszélni őket, hogy vegyék meg tőlünk a híreket?

–  Éppen  ezért  lepett  meg  a  látogatása.  Amennyire  én  tudom,  a 
titkosszolgálat sohasem táplált különösebb vonzalmat az újságírók iránt. Úgy 
szoktak  elhessegetni  bennünket,  mint  a  legyeket  a  meleg  napokon,  és 
borzasztóan sajnálják, hogy minket nem lehet agyoncsapni. Ugye?

– Nem jár messzire az igazságtól – felelte vidáman Patrick.
A házigazda teli torokból hahotázott.
–  Szeretem az őszinte  embereket  –  mondta  minden sértődés  nélkül,  és 

kinyitotta a felügyelő előtt az egyik szobaajtót.
A szobában  volt  egy  pamlag,  egy  kis  könyvszekrény  tele  könyvekkel, 

újságokkal, egy dohányzóasztal, rajta egy táskaírógép, az asztal mellett egy 
kopott  karosszék.  Körös-körül  –  a  pamlagon,  az  asztalon,  a  földön  – 
mindenütt  újságok, folyóiratok meg a belőlük kivágott  cikkek hevertek.  A 
szemétkosár  elveszett  a  halom  kidobált  papír  között.  Látszott,  hogy 
tulajdonosa régen ürítette ki utoljára.

Iszmail  széttúrta  a  papírokat  a  pamlagon,  és az így felszabadult  helyre 
ültette Patrickot.

– Remélem, nem sürgős munkában zavartam meg? – kérdezte Lo.
– Ó, nem. Igaz, egy nagy cikket kértek tőlem, de csak egy hét múlva kell 

leadnom. Még van idő.
– Milyen témákról szokott írni?
– Különböző anyagokat kérnek. De legjobban szeretem a közgazdaságtant. 

Egyébként most éppen egy cikket írok iparunk védelmében a japánok ellen.



– Hogyhogy? – kérdezte mosolyogva Lo.
–  Igen,  igen,  képzelje  el,  én  azt  tartom,  hogy  a  japánok  egyszerűen 

aláássák a mi gazdasági rendszerünket – kezdte hevesen az újságíró. – Reggel 
japán  ébresztőóra  csörgésére  ébredünk,  kinézünk  az  ablakon,  ami  japán 
üvegből  készült,  magunkra  húzzuk  –  már  megbocsásson  –  a  japán 
nadrágunkat,  japán  nyakkendőt  kötünk  japán  ingünkhöz,  felkötjük  japán 
karóránkat, japán gépkocsin megyünk munkába, és esténként japán televíziót 
nézünk.  Ez  egyszerűen  borzasztó!  Ezektől  a  Mitsubisiktől,  Sonyktól, 
Mitsuiktól már a szemem is káprázik. Elárasztanak bennünket áruikkal, de a 
miénket nem akarják megvenni.

Iszmail  olyan  komikusán  gesztikulált,  hogy  Patrick  megint  csak  nem 
tudott visszatartani egy mosolyt. Ez a maláj határozottan tetszett neki.

– Bocsásson meg, én bizonyára másról beszélek – került zavarba hirtelen a 
házigazda. – ön biztosan valamilyen hivatalos…

– Nem, nem, mindaz, amit mond, nagyon érdekes – tiltakozott udvariasan 
Patrick.

Ismeretlen  emberekkel  találkozva  Patrick  mindig  megpróbált  róluk 
beszélgetés közben véleményt alkotni modoruk, gesztusaik, szavaik alapján, 
ha valami oda nem tartozó dologról kezdtek el beszélni, a felügyelő sohasem 
szakította félbe őket. Kijárta Alang iskoláját, és megtanulta, hogy sohasem 
kell  siettetni  az  eseményeket.  De  az  újságíró  már  átállt  arra,  hogy 
meghallgassa Patrickot.

– Tehát minek köszönhetem a látogatását? – kérdezte.
–  Úgy  ajánlották  önt  a  figyelmembe,  mint  az  elhunyt  Saari  Latiff  jó 

barátját.
–  Saari?  –  az  újságíró  arca  hirtelen  elszomorodott.  –  Igen,  a  barátja 

voltam. Milyen ostoba tragédia… Ereje teljében érte a halál. Mindig olyan 
jókedvű, életvidám, egyenes, becsületes volt… Még annyi mindent tehetett 
volna…

A felügyelőre emelte tekintetét.
– De… miért  kezdtek egyszerre érdeklődni iránta? Most, a halála után. 

Meg aztán az óta az eset óta olyan sok idő telt el…
– Milyen eset óta?
– Hát talán maga nem… Fél évvel ezelőtt merényletet követtek el ellene. 

A banditák  felkutatásával  a rendőrség foglalkozott.  Eredménytelenül,  mint 
mindig.



– Nincs túl jó véleménnyel a rendőrségről – jegyezte meg Patrick.
Iszmail vállat vont.
– Nem, egyszerűen csak megállapítottam mint tényt. Azt gondoltam, hogy 

ezzel  az  üggyel  kapcsolatban  keresett  fel.  Bár  a  CIU,  szerintem,  nem 
foglalkozik közönséges bűnesetekkel… Nem is értem…

– Nézze, a helyzet a következő – mondta a felügyelő. – Adataink szerint 
Latiff  ellen  még  egy  merénylet  volt  készülőben,  de  ezt  –  ha  szabad  így 
kifejezni  –  megzavarta  a  Tumaszik hajótörése,  amelyen  ő  Bangkokból 
elutazott. A merényletet az egyik titkos társaság emberei készítették elő. És 
mi azt gyanítjuk, hogy Latiff egyik ellensége siethetett a segítségükre. Ezért 
szeretném,  ha  segítene  nekem  eligazodni  abban,  hogy  kikkel,  milyen 
kapcsolatban állt a barátja. Ezeken az embereken keresztül próbálunk eljutni 
a tettesekhez.

– Most már világos – bólogatott Iszmail. – Sohasem kételkedtem abban, 
hogy  Saarit  előbb  vagy  utóbb  megpróbálják  eltenni  láb  alól.  Többször 
beszéltem  is  neki  erről.  De  ő  nem  hitte  el,  azt  gondolta,  hogy  mindez 
ostobaság,  hogy  az  első  merénylet  ellene  nem  volt  több,  mint  betörési 
kísérlet.

–  Ön  meg  tudna  nevezni  egy  konkrét  személyt,  akinek  érdekében  állt 
Latiffot megölnie?

– Igen is, nem is.
– Hogyhogy? – kérdezte értetlenül Patrick.
– Tudnék mondani önnek néhány nevet. De ez nem több a legáltalánosabb 

megfigyelésre  alapozott  feltételezésnél.  És  azt  hiszem,  bonyolult, 
majdhogynem lehetetlen  bebizonyítani,  hogy közük lenne  a  merénylethez. 
Okos, ravasz, befolyásos emberekről van szó.

– Ez más kérdés…
–  Persze,  persze  –  helyeselt  Iszmail.  –  De  feltételezem,  hogy  az  ön 

feladata  jóval  könnyebb  lesz,  ha  megpróbálom…  hogy  is  fejezzem  ki… 
felvázolni a hátteret, talán. Beszélni Saari nézeteiről, arról, hogy miért zavart 
néhány embert. Nem tudom, mennyire lesz ez érdekes önnek…

– Ha önnek van ideje, én kész vagyok meghallgatni.
– Ó, efelől nyugodt lehet. Kér egy kávét?
– Elfogadom.
– Akkor pár percre magára hagyom.
Iszmail kiment a konyhába.



„Mégiscsak okos ember ez a Teon – gondolta elragadtatással ki tudja, már 
hányadszor a főnökéről. – Kitűnő szimata van. Azt hiszem, nem megyek el 
innen üres kézzel.”

A szobában újra megjelent a házigazda.
– Rögtön kész a kávé – jelentette be. – Addig talán egy cigarettát?
– Köszönöm. Van nekem is.
A felügyelő elővett a zsebéből egy doboz Kentet, és Iszmail felé nyújtotta. 

Az összetette a kezét maga előtt.
– Köszönöm, nem dohányzom. Cigarettát kizárólag a vendégek számára 

tartok itthon.
Felvett  a  dohányzóasztalról  egy hamutálcát,  és  a  pamlagra  tette.  Aztán 

Patrickra pillantott, mintha valamit mérlegelt volna.
– Tudja – kezdte határozatlanul −, mindez, ha lehet így kifejezni, politikai 

kérdésekkel kapcsolatos. És nem szeretném, ha szavaimat magára venné… 
De ha egyszer minden tudni akar Saariról…Saari  mindig nagyon óvatosan 
dolgozott. Álnéven írta cikkeit. És általában igyekezett nyíltan nem fellépni 
az  ellenzék  ellen  egészen  addig,  amíg  a  helyzete  meg nem szilárdult.  Az 
utóbbi  időben  kezdett  kevésbé  óvatos  lenni,  és  ennek  eredményeképpen 
mindjárt meg is kíséreltek ellene egy merényletet.

A konyhából sistergés hallatszott.
– A kávé! – kiáltott fel Iszmail, és kirohant a szobából.
Néhány perc múlva visszajött, és bűnbánóan széttárta karját.
– Még egy kicsit várni kell.
– Nem baj – mosolyodott el Patrick.
Iszmail visszaült a karosszékbe.
– Mondja, Iszmail úr, mi célból utazott Latiff Bangkokba?
– Bangkokba? – kérdezett vissza az újságíró. – Saari hirtelen határozta el 

magát, elhalasztott minden más ügyet. Amikor utazása célja felől kérdeztem, 
először  kitért  a  válasz  elől,  de  később  azt  felelte,  hogy  végképp  le  kell 
lepleznie egy embert.

– Megmondta a nevét?
Iszmail a fejét rázta.
– Kár, hogy nem tudja, kivel akart Latiff Bangkokban találkozni.
– Sajnos. Egyébként nincs kizárva, hogy az özvegye tud valamit.
– Hogy találhatom meg őt?
–  Egyszerű.  De  félek,  hogy  nem  fog  magával  beszélni.  Férje  halála 



túlságosan megrázta, és senkit sem akar látni. Megpróbálok beszélni vele, és 
megtudni, ami magát érdekli…

– Igazán nem akarok nehézségeket okozni önnek… – kezdte Patrick.
– Ugyan – legyintett Iszmail −, szívesen segítek önnek, annál is inkább, 

mivel Latiffről van szó…
– Köszönöm – mondta őszinte hálával Lo, és felállt a pamlagról.
– És a kávé? – kérdezte Iszmail.
– Ha nem sértődik meg, majd legközelebb. Megadom a telefonszámom. 

Várom a hívását.
Átnyújtotta Iszmailnak a névjegyét.
– Minden eshetőségre készen, itt az enyém is – mondta az újságíró, miután 

felvett az asztalról egy kis fehér kartonlapot, és átnyújtotta a felügyelőnek. – 
Hívjon, jöjjön bármikor, örülök, hogy megismerhettem.

– Úgyszintén – felelte Patrick.
Az ajtónál megállt és megkérdezte:
– Mondja, Iszmail úr, kikísérte ön Latiffot a reptérre, amikor Bangkokba 

utazott?
–  Igen  –  válaszolta  a  házigazda.  –  Feleségével  együtt  ott  voltam  a 

repülőtéren.
– Még egyszer köszönöm az érdekes információit, és várom a hívását.

Három nap múlva Lo táviratozott Nakon felügyelőnek a thaiföldi bűnügyi 
rendőrségre.  Értesítette,  hogy  Bangkokba  készül,  és  megkérte,  várja  a 
repülőtéren.

Lo már  vagy négy éve nem járt  Thaiföldön,  ezért  nem tudta,  hogy ott 
dolgozik-e még Nakon a bűnügyi rendőrségen. Legnagyobb megelégedésére 
azonban már másnap megjött a válasz Nakontól. Azt táviratozta, hogy várja 
Patrickot, és kész minden segítséget megadni neki. Patrick még aznap este 
megvette  a repülőjegyet,  és  összekészített  az útra egy kis bőröndöt.  Latiff 
özvegye Iszmailon keresztül adott néhány információt. Nem sokat tudott, de 
mindenesetre  Lónak  körülbelül  már  volt  fogalma  arról,  hogy  miféle 
emberekkel találkozhatott Latiff Bangkokban.

Reggel,  indulás  előtt  Patrick  felhívta  Dzsunt.  De  nem  sikerült  a 
beszélgetés.  Dzsun szárazon azt  felelte,  hogy nem tudja  kikísérni;  neki  is 
vannak „körülményei''.
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Három nap múlva Lo bement Nakonhoz a kapitányságra. – Hogy vagy? – 
kérdezte Nakon. – Sikerült valamit kiderítened?

– Először téged akarlak hallani.
– Hát ha engem, akkor engem. Tehát lássuk. Van itt néhány érdekes dolog. 

Néhány  üzletember.  Egy  részük  Szingapúrral  is  kapcsolatban  áll. 
Mindenekelőtt a Can Juan és a Lee Rubber Company. Mindkét cég kaucsukot 
ad el szingapúri cégeken keresztül.

– Ez érdekes – mondta Patrick −, mert nekem meg sikerült kiderítenem, 
hogy Latiff a Lee Rubber Company egyik tagjával találkozott. Mindig egy 
barátjánál szállt meg, aki adott nekem néhány információt. De mely cégekkel 
van kapcsolatban a mieink közül?

– Li Gunc-jan, Tan Laj-szi és Kuang Cseng cégeivel.
– Hm, érdekes – dünnyögte Patrick, és valamit bejegyzett a noteszébe.
– Micsoda?
–  Jártam  ennél  a  Kuang  Csengnél  a  Tumaszik-kal  kapcsolatban.  Igaz, 

akkor  még  egy  másik  verzióhoz  tartottam  magam,  de  azzal  fel  kellett 
hagynom.

–  A  Can  Juan  és  a  Lee  Rubber  általam  megnevezett  embereivel  a 
kapcsolat  tisztán  kereskedelmi  ügy.  Lehet,  hogy  egymás  között  van 
valamilyen kapcsolatuk,  de még egyszer  ismétlem: ez politika,  és abba én 
nem akarok beleavatkozni, neked sem tanácsolom.

–  Ezt  magam  is  tudom.  A  politika  engem sem izgat.  Engem csak  az 
érdekel, hogy Latiff ellenségei közül ki fordulhatott a Triászhoz.

–  Cseng  neve  már  másodszor  hangzik  el.  Miért  nem  akarod  róla 
feltételezni, hogy érdekelt volt Latiff halálában?

– Tudod, van még egy körülmény. A Tumaszik-on rajta volt Cseng fia is…
– És aztán? Lehet, hogy a Triász nem tudott erről, Cseng pedig azt nem 

tudhatta, hogy a Triász miképpen hajtja végre a feladatot.
– Talán igazad van. Igen, hisz el is felejtettem: Cseng nem tudott arról, 

hogy a fia Bangkokból a  Tumaszik-on jön hazafelé, ő maga beszélt nekem 
erről.

–  Na  látod.  Foglalkozz  csak  ezzel  a  főigazgatóval.  Lehet,  hogy  jutsz 
valamire.



–  Ha  Cseng  valóban  belekeveredett  ebbe  a  históriába,  akkor  drágán 
megfizetett Latiff haláláért – mondta Patrick.

–  Ez  az  ő  magánügye  –  jegyezte  meg  Nakon.  –  De  mindenesetre 
ellenőrizd a többieket is, akikkel a Lee Rubber Company kapcsolatban áll.

– Magától értetődik. Még ma táviratozok a főnökömnek. Hadd kezdje meg 
az ellenőrzést.

– No és te mire jutottál? – kérdezte Nakon.
– Először is, hogy Latiff találkozott valakivel a Lee Rubber Companytől, 

másodszor, hogy nagyon érdeklődött egy asszony után a Javaraj Roadon. – 
Lo nehezen mondta ki a bonyolult thai utcanevet.

– Házszám?
Lo vállat vont.
– Latiff ismerőse nem tudja.
– De hát nem mehetünk el minden nőhöz, aki a Javaraj Roadon lakik.
– A nő kínai.
–  Lényeges  megjegyzés.  Annál  is  inkább,  mert  a  Javaraj  Road a  kínai 

negyedben van.
Patrick gondterhelten vakargatta az arcát.
– Hát igen… Nem lesz egyszerű megtalálni.
– Na nem baj, ezen még gondolkodunk – nyugtatta meg Nakon. – Mást 

nem tudtál meg?
–  Azt  hiszem,  nem.  Stop!  Mindjárt  a  második  napon  elmentem  a 

kikötőbe… Van itt a kapitányságon egy Praderm nevű ember?
– Igen. Másik osztályon dolgozik. Mi van vele?
– Láthatnám?
– Természetesen.
Nakon lenyomta a telefon gombját.
– Igen – hallatszott egy hang.
– Praderm, itt Nakon beszél. Gyere át hozzám vendégségbe.
– Máris.
Néhány másodperc sem telt  bele,  és az irodában megjelent  egy zömök, 

rövidre nyírt hajú thai férfi.
– Lo felügyelő a szingapúri CIU-tól, Praderm felügyelő – mutatta be őket 

egymásnak Nakon.
Lo mindjárt a tárgyra tért.
– Praderm úr – kezdte −, egy kérdésem van önhöz: milyen aspektusból 



érdeklődött a Tumaszik iránt három héttel ezelőtt?
–  Praderm,  felelj  becsületesen  –  biztatta  nevetve  Nakon.  –  Lo 

felügyelőnek  vaskeze  van,  egykettőre  megszorongat  téged.  Látod,  milyen 
hamar rád akadt. Beszélj: tagja vagy a Triásznak?

– Várj, Nakon – állította meg Patrick, és Pradermhoz fordulva magyarázni 
kezdte: – Én azért, foglalkozom a  Tumaszik-kal, mert tudomásunk szerint a 
hajótörést megrendezték. Bizonyára hallott róla, hogy a hajó elsüllyedt.

– Igen – bólintott Praderm −, az újságok megírták. Én pedig a következők 
miatt érdeklődtem a  Tumaszik iránt: Három héttel ezelőtt a kezembe került 
egy gyilkossági ügy. Tudja, a bűnügyi rendőrség mindig átpasszolja nekünk 
azokat az ügyeket, amelyekkel nem tudnak megbirkózni…

– Ezt ismerem – nevetett Patrick.
– Nos hát, ez a gyilkosság a Javaraj Roadon valóban különös volt. Én…
– A Javaraj Roadon?! – kiáltott fel egyszerre Patrick és Nakon.
– Igen, miért, mi van?
– Hogy tetszik ez neked? – kérdezte Nakon Lótól.
– Érdekes – felelte Patrick, majd Pradermhoz fordulva így szólt: – Kérem, 

folytassa.
– Elkezdtem keresni a meggyilkolt nő rokonait. Megtudtam, hogy a lánya 

nem sokkal előtte férjhez ment, és elutazott Szingapúrba. A férje honfitársa 
volt önnek.

– Miért csak volt?
– Ők a Tumaszik-on utaztak Szingapúrba. Ezt már a Hajózási Társaságnál 

derítettem ki.
– Ha Latiff ezzel az asszonnyal találkozott, vagy akart találkozni, akkor 

van min dolgoznod – jegyezte meg Nakon.
– Meg kell győződni…
Lo újra Praderm felé fordította a fejét.
– És miért mondta, hogy a gyilkosság, különös volt?
–  Mert  az  áldozat  egy  félig  vak,  zavarodott  asszony  volt.  Először. 

Másodszor: a gyilkosok nem nyúltak semmihez a házában. Egyszerűen csak 
jöttek, megölték és eltűntek. A gyilkosságnak semmi okát nem tudtam találni. 
Habár az asszony az ifjú házasok elutazása után zavarodott meg.

– Hát látod – Nakon felemelte mutatóujját −, mennyi rejtélyes körülmény. 
Közel vagy a célhoz.

– Egyelőre nehéz lenne megmondani – felelte Patrick. – De megéri, hogy 



beleássam magam.
–  Hagyj  fel  már  azzal,  hogy  az  érzéketlen  detektívet  játszod.  Hiszen 

láttam, hogy felcsillant a szemed.
Nakon ránézett Pradermra.
– Nálad van ennek az ügynek a dossziéja?
– Nincs. Már leadtam. Mindjárt szólok, hogy hozzák be.
Felhívta az irattárat.
– Itt  Praderm felügyelő.  Szükségem van a Lej  Cse-dossziéra.  Mi? Úgy 

emlékszem, 290. Köszönöm. Nakon felügyelő szobájában vagyok.
Néhány  perc  múlva  nyílt  az  ajtó,  és  a  küszöbön  megjelent  egy  fiatal 

őrmester, dossziéval a kezében.
– Egyébként ez a nő, ez a Lej Cse, Szingapúrból költözött ide – jegyezte 

meg Praderm, miközben átadta Patricknak a dossziét.
– Nos, vedd úgy, hogy a Triász a markodban van – nevetett Nakon. – Érzi 

a szívem, hogy ez a gyilkosság elvezet téged hozzájuk.
– Meglátjuk.
– Bocsásson meg, Lo úr – szólt közbe Praderm, és az órájára nézett.  – 

Dolgom  van.  Benézek  úgy  húsz  perc  múlva  arra  az  esetre,  ha  kérdései 
lennének.

– Jól van.
Lo  az  íróasztalhoz  ült,  és  kinyitotta  a  dossziét.  Ebben  a  pillanatban 

megcsörrent  a  telefon.  Nakon  felvette  a  kagylót,  és  miután  udvariasan 
megígérte, hogy „megtesz minden tőle telhetőt”, lecsapta a kagylót.

– A fenébe! – mérgelődött. – Mégis itthagyom ezt a hülye munkát!
– Miért? – kérdezte Lo szórakozottan, mert már belemerült az olvasásba.
– Lelőttek  egy nagykereskedőt.  A parancsnokságról  már  vagy ötödször 

telefonálnak: követelik, hogy sürgősen találjuk meg a gyilkost. Már legalább 
egy  tucatszor  elmagyaráztam  nekik:  mi  csak  a  titkos  társaságokkal 
foglalkozunk.  De  mihelyt  megölnek  valami  nagykutyát,  feltétlenül 
idetelefonálnak.

Lo nem felelt, újra a Lej Cse-gyilkosság anyagába mélyedt.
A meggyilkolt asszony ötvenéves volt. Harminc éve került Szingapúrból 

Thaiföldre. Ideérkezése után hamarosan elrabolták négyéves fiát, akit azóta 
sem  sikerült  felkutatni.  Férje  néhány  évvel  ezelőtt  halt  meg.  Az  utóbbi 
években fenntartott egy kis rövidáruboltot,  és együtt lakott a lányával meg 
egy szolgálólánnyal. Körülbelül négy évvel ezelőtt Indonéziából Bangkokba 



költözött a húga.
Miután befejezte Lej Cse rövid, szűkszavú életrajzának olvasását, Patrick 

továbblapozott.  Tanúvallomások  jegyzőkönyve  következett.  A 
szomszédasszony szerint január 20-án déli tizenkét óra körül Lej Cse boltjába 
két férfi tért be. Tizenöt perc múlva jöttek ki. A szomszédasszony közönséges 
vásárlóknak  nézte  őket.  A  lány,  aki  Lej  Cse  boltjában  dolgozott,  és  az 
asszony megtébolyodása  után gyakorlatilag  mindent  egyedül  intézett,  nem 
volt  otthon.  Amikor  visszajött,  benézett  a  boltba,  de a  következő  percben 
kirohant, és azt sikoltozta, hogy az asszonyát megölték. A szomszédasszony 
odafutott,  és  meglátta  Lej  Csét,  aki  a  földön  feküdt  a  hátsó  szobában. 
Kihívták  a  rendőrséget.  Később jött  egy  orvos  is  a  bűnügyi  rendőrségtől: 
fulladásos  halált  állapított  meg.  A lány,  aki  Lej  Csenél  dolgozott,  semmi 
értelmeset nem tudott az üggyel kapcsolatban mondani. Lej Cse húga sem. A 
nyomozás zsákutcába jutott, az ügyet átadták a bűnügyi rendőrségnek. Itt sem 
értettek  semmit.  A  gyilkosságnak  nyilvánvaló  okát  nem  találták,  a 
tanúvallomások mit sem értek. Le kellett zárni az ügyet.

A vastag dosszié hátuljába egy boncolási jegyzőkönyv és egy pszichiáter 
által aláírt orvosi szakvélemény volt betűzve. A pszichiáter zárójelentésében 
az állt, hogy Lej Csenek erős idegi megrázkódtatás következtében borult el az 
elméje.

Lo befejezte az olvasást, és újra rágyújtott.
– Na mi van? – kérdezte Nakon a papírjaiból felnézve.
– Ilyen információ alapján nem jutunk messzire – felelte Patrick. – Még 

egyszer beszélni kell azzal a lánnyal meg Lej Cse húgával. Meg kell tudni, 
hogy őt kereste-e Latiff, és mi célból.

Összecsukta a dossziét és felállt.
– A húgával kezdem.
– A főnöködnek akartál táviratozni Szingapúrba – emlékeztette Nakon.
– Igen, igen, mindjárt megszövegezem.
Lo felvett egy tiszta papírlapot, és sebesen ráírt néhány mondatot.
– Tudnád továbbítani a ti távközlési csatornátokon? – kérdezte Nakontól.
– Mi sem természetesebb.
Belépett  Praderm. Amikor megtudta,  hogy Lo hova készül,  felajánlotta, 

hogy elkíséri.



–  Régóta  ismeri  Nakont?  –  kérdezte  Praderm,  amikor-már  a  kocsiban 
ültek.

–  Legalább  hét  éve.  A titkos  társaságok  megteremtették  a  lehetőségét, 
hogy elég jól megismerjük egymást.

– Csodálkozom, hogy Délkelet-Ázsia  összes detektívje  nem barátkozott 
még össze ezen az alapon…

– Még megtörténhet – válaszolt Lo.
–  Nem  kétlem.  Ezek  a  szemetek  mindenütt  otthon  érzik  magukat,  és 

napról napra arcátlanabbak. És ami a legbosszantóbb: nem lehet leleplezni 
őket. Készek bármely pillanatban egymás torkát átharapni, de ha bekerülnek 
hozzánk, hallgatnak, mint a sír. Az egymástól való félelem megbénítja őket.

– Néha meg épp fordítva – jegyezte meg Lo.
– Mire gondol? – kérdezte Praderm, mert nem értette.
Patrick elmesélte neki, hogyan szervezte be Ko Jinget.
– Nem rossz – lelkesedett Praderm.
A Vauxhall lefékezett egy kínai kávéháznál. Lo és Praderm bementek az 

ajtót  helyettesítő  széles  bejárón,  amit  éjszakára  vasredőnnyel  zártak  le.  A 
hosszú, téglalap alakú helyiség mindkét oldalán a fal mellett összecsukható 
csupasz  asztalok  álltak.  Az  a  néhány  vendég,  aki  épp  ott  tartózkodott, 
ugyanolyan elhanyagolt volt, mint az asztalok.

Patrick és Praderm alig ültek le, máris ott termett egy tízévesforma kisfiú, 
trikóban, rövidnadrágban. Ügybuzgó képpel egy tálcán mártást, borsot és sót 
tett az asztalra, valamint két összemaszatolt étlapot, majd rendelésre várva, 
vigyázzba vágta magát.

– Két sört – szólt oda neki Praderm thai nyelven.
A fiú nyugodt mozdulatokkal felvette a tálcát, az étlapokat, és a pult felé 

indult.
– Hé! – kiáltott utána Praderm. – Itthon van az anyád?
A  kisfiú  visszajött  az  asztalhoz,  Pradermra  emelte  sötét  szemét,  és 

értetlenül nagyokat pislogott. Nyilvánvalóan az az összefogdosott étlap volt 
az  egyetlen  tankönyve,  amiből  a  thai  nyelvet  tanulta.  Lo rájött,  hogy mit 
kérdezett  Praderm,  és  megismételte  a  kérdést  kínaiul.  A  fiú  bólintott,  és 
beszaladt a belső szobába, ahonnan mindjárt előjött egy kövér, ősz asszony, 
fekete szaténnadrágban és kék virágos blúzban. Amikor Pradermot meglátta, 
valami mosolyféle suhant át az arcán.

–  Mit  óhajtanak  az  urak?  –  fordult  Patrickhoz,  akit  nyilván  elfogadott 



tolmácsként.
–  Bocsásson  meg  –  felelte  Lo  −,  de  szeretnénk  még  egyszer  beszélni 

magával arról a szomorú eseményről…
– Hszüének hívják – súgta Praderm angolul.
Az  asszony  zavartan  huzigálta  blúza  gallérját,  mert  nem  tudta,  mit 

csináljon: leüljön vagy állva maradjon.
– Üljön ide hozzánk egy kis időre – segítette ki ebből a tanácstalanságból 

Patrick. – Régóta él Thaiföldön?
– Három éve. Nem, négy.  Indonéziából költöztem ide, miután a férjem 

autóbaleset áldozata lett.
Hszüe  asszony  észrevehetően  kényelmetlenül  érezte  magát,  hangjában 

feszültség érződött. Lo elhatározta, hogy feloldja ezt a feszültséget.
– Na és hogy tetszik itt magának? – kérdezte mosolyogva.
– Jobb itt. Indonéziában nem valami jól ment a sorunk.
Már nem volt olyan ideges, félszegsége is fokozatosan kezdett eloszlani.
– És sokáig éltek Indonéziában?
–  Ó,  még  fiatalkoromban  kerültem  oda.  Férjhez  mentem,  és  ott 

telepedtünk  le.  Amikor  a  férjem meghalt,  fájdalmasan  egyedül  maradtam, 
ezért  is  döntöttem úgy,  hogy közelebb  költözöm a  nővéremhez.  Annál  is 
inkább, mert neki is meghalt a férje.

– Mondja, Hszüe asszony, milyen kapcsolatban volt a testvérével?
Az asszony a homlokát ráncolta, mert nem értette a kérdést.
– Nos… mesélt-e a nővére őszintén életének arról a szakaszáról, amíg nem 

találkoztak?
– Mi oly sok ideig nem láttuk egymást – mosolygott  szomorúan Hszüe 

asszony. – Hát el lehet mindent mondani?
– Nem mindent… talán néhány epizódot.
Az asszony vállat vont.
– Legtöbbet Leongról beszélt. És mindig sírt ilyenkor.
– Kiről?
– A fiáról,  akit  elraboltak.  Olyan sokat  szenvedett  a  miatt  a  gazember 

miatt, aki ezt tette vele.
– A nővére talán tudta, hogy ki rabolta el a fiát?
– Igen. Azt mondta mindig, hogy Leongot az a gazember rabolta el, aki 

még Szingapúrban üldözte őt.
– Nem tudna részletesebben visszaemlékezni, mit mesélt erről az emberről 



a nővére?
–  Lej  sokszor  mesélt  róla… – Hszüe  asszony felsóhajtott.  –  Majdnem 

mindenre  emlékszem,  amit  mondott.  Fiatalkorában  Lej  nagyon  szép  lány 
volt.  Egy férfi  erőszakosan üldözte  a  szerelmével.  Egy rongyember.  Sötét 
ügyekkel  foglalkozott,  valami  bandának  volt  a  tagja.  Sok  pénze  volt. 
Kitartóan udvarolt Lejnek, elhalmozta drága ajándékokkal. De a nővérem félt 
tőle és gyűlölte. Egyszer ez a férfi nagyon durva kirohanást intézett ellene, 
mire a nővérem pofon vágta, ő feldühödött, annál is inkább, mivel az esetnél 
jelen  voltak  a  barátai  is.  Lejt  csak  az  mentette  meg,  hogy  sokan  voltak 
körülöttük. Azt mondta Lejnek, hogy majd megbánja még ezt. Lej nagyon 
megijedt, mert tudta: ez a férfi mindenre képes. Akkoriban Lej mást szeretett. 
De az illető maláj volt, és a vegyes házasságokat rossz szemmel nézték. Sem 
a mi szüleink, sem a fiú szülei nem engedték, hogy összeházasodjanak, és 
Szingapúrban nem is akadt volna senki, aki megvédte volna a nővéremet attól 
a gazembertől. Egyszer az emberei már majdnem megölték a testvéremet, de 
valahogy  sikerült  kiszabadulnia.  Állandó  félelemben  élt,  és  amikor 
megismerkedett egy bangkoki kereskedelmi utazóval, és az feleségül kérte, 
azonnal  igent  mondott,  noha  nem is  szerette.  Bangkokba  költöztek,  és  itt 
született  meg a  kisfiúk,  Leong.  Lej  elfelejtette  azt  az  embert.  De az nem 
feledkezett meg a fenyegetéséről. Egyszer csak Leong eltűnt. Akkor négy−, 
vagy  ötéves  lehetett…  A  rendőrség  nem  akadt  a  nyomára.  Lej  pedig 
hamarosan levelet kapott attól a banditától.  Azt írta, hogy ez a fizetség az 
engedetlenségéért.

– És miért nem ment a rendőrségre a levéllel? – kérdezte Patrick.
– Mert az állt benne, hogy ha Lej a rendőrséghez fordul, akkor megöli a 

fiút.  Még  a  férjének  sem  szólt  róla  semmit:  félt,  hogy  az  elmegy  a 
rendőrségre. Mi mindent kellett átélnie! Borzasztó. Először szakítania kellett 
azzal a férfival, akit őrülten szeretett. Én még egy kicsit féltékeny is voltam 
miatta Lejre. Latiff olyan szép volt…

– Kicsoda?! – kiáltott fel Patrick.
– Nos, hát az az ember, akit Lej szeretett.
– Latiff a családneve?
Igen.
– És a keresztneve?
– Mohamed. Mohamed Latiff.  Egy kicsit én is szerelmes voltam belé… 

De ő Lejen kívül észre sem vett senkit. Szegény Lej… Mennyit szenvedett!



„Tehát Lej Csévél akart találkozni Mohamed Latiff fia.” – Patrick nem 
szakította  félbe  Hszüe  asszonyt,  aki  átadta  magát  az  emlékeinek,  hanem 
igyekezett  a  kapott  információt  azzal  összekapcsolni,  amit  már  tudott, 
továbbá Alang elképzelésével, és arra a megállapításra jutott, hogy ez nem 
politikai ügy, hanem magánügyek egymásba fonódó szövevénye.

– Azután Lejnek lánya született, Szukhit – folytatta Hszüe asszony −, és 
minden elcsitult.

– Az a férfi nem üldözte többé a nővérét?
– Nem. Bizonyára elégedett volt a bosszújával.
Praderm nem értette, hogy miről beszél Lo és Hszüe asszony, de Patrick 

arckifejezéséből  és  hanghordozásából  nyilván  rájött,  hogy  a  felügyelő 
érdeklődését  valami  felkeltette.  Nem  zavarta  hát  kérdésekkel,  csendesen 
sörözgetett, csak néha pillantott a beszélgetőkre. A kávéházi vendégek lassan 
elszállingóztak,  újak  meg  nem  jöttek.  Hszüe  asszony  egy  intéssel 
megparancsolta a fiának, hogy húzza le a redőnyt a bejáraton.

– Maga ismerte azt a banditát?
– Egyszer láttam, de akkor is csak futólag.
– A nővére nem mondta meg a nevét?
– Lehet, hogy megmondta, de én már nem emlékszem.
– Mondja, Hszüe asszony, maga szerint mitől tébolyodott meg Lej?
–  Nem  is  tudom,  mit  mondjak.  Hisz  nem  voltam  mellette  abban  a 

pillanatban.  De  azt  hiszem,  akkor  borult  el  az  elméje,  amikor  értesült  a 
hajótörésről.

„Az orvosi jelentésben az áll, hogy január 3-án tébolyodott meg – jutott 
eszébe  Patricknak.  –  Talán  a  bangkoki  újságok  ekkor  már  hírül  adták  a 
hajótörést? Kicsit korai lett volna. Egyébként a mi újságjaink 2-án közölték 
először.”

Pradermhoz fordult:
– Nem emlékszik,  mikor  írták meg az itteni  újságok, hogy a  Tumaszik 

elsüllyedt?
–  Nem emlékszem,  de  ezt  nem nehéz  kideríteni… Egyébként,  stop!  – 

kiáltott  fel  Praderm.  –  A  tengerparton  olvastam  róla.  Újév  napján 
szolgálatban voltam, azután utaztam oda két napra. Vasárnap és hétfőn… A 
hajótörésről akkor olvastam, amikor már indultam vissza Bangkokba.

Kicsit hunyorgott, míg a dátumon gondolkozott.
– Igen, a cikk keltezése január harmadika, azaz hétfő volt.



– Melyik napon történt a szerencsétlenség a nővérével? – kérdezte Hszüe 
asszonytól.

– Vasárnap, január másodikán. A szomszédasszony csak estefelé keresett 
fel  engem,  és  azt  mondta,  hogy  Lejjel  valami  nincs  rendben.  Amikor 
megérkeztem, a nővérem teljesen ziláltan futkosott fel-alá a házban, valamit 
kiabált,  és  majdnem  megütött  engem…  Aztán  a  földre  rogyott,  és  sírni 
kezdett… Gondoltam, majd elmúlik.  De másnap megértettem,  hogy orvost 
kell hívni.

Hszüe asszony megrázta a fejét, mintha annak az estének a sötét emlékét 
próbálná elűzni magától.

Patricknak nem volt több kétsége: úgy látszik, valaki már akkor közölte 
Lej Csevel a hajótörés hírét, amikor a thaiföldi újságok még meg sem írták. 
Tehát az a gengszter, aki Lej Cset üldözte ifjúkorában, nem feledkezett meg 
róla. Nem, nem elégedett meg azzal, hogy elrabolta Leongot. Az évek során 
szította magában a haragot a szerencsétlen asszony ellen. Lo nem a gengszter 
kegyetlenségén csodálkozott, hanem azon az emberhez nem méltó, hihetetlen 
képességén, hogy annyi ideig tudta őrizni magában a vak gyűlöletet. Hisz azt 
mondják,  még  a  kígyó  is  kibocsátja  mérgét  a  földre,  ha sokáig nem talál 
áldozatot, amibe méregfoga belehatolhatna. Miért kellett ennek az embernek 
oly sokáig várnia, hogy még egy csapást mérjen arra az asszonyra, aki egykor 
visszautasította szerelmét? Hisz annyi  év telt  el! Ha már elhatározta,  hogy 
elveszi Lej Csétől még a lányát is, miért nem tette ezt korábban? Nlem tudott 
Szukhit létezéséről?

– Mindez olyan borzasztó – folytatta Hszüe asszony. – Szegény Szukhit! 
Elpusztult  élete  virágában!  Még  Sangot  is  sajnálom.  Olyan  szimpatikus 
fiatalember volt.

– Ki ez a Sang?
– Szukhit férje. A teljes neve Sang Csu.
Patricknak eszébe jutott, hogy a  Tumaszik utaslistáján ilyen nevű ember 

nem  szerepelt.  És  hirtelen  még  egy  megoldás  villant  át  a  fején,  amely 
meghökkentette, olyan fantasztikus volt.

– Hszüe asszony, biztos ön abban, hogy együtt szálltak hajóra?
– Hát hogyne! Hiszen Lejjel együtt én is kikísértem őket. Igaz, Sangnak 

valami  sürgős  dolga  akadt  közvetlenül  indulás  előtt.  Azt  mondta,  hogy 
Szukhit  ne  várjon  rá,  hanem  intézze  el  a  formaságokat,  és  foglalja  el  a 
kajütöt. Ő közvetlenül indulás előtt érkezett. Szukhit már nagyon ideges volt. 



Mi  is.  Amikor  nagy  lihegve  befutott,  már  minden  utas  a  hajón  volt.  A 
határőrök még haragudtak is, hogy késik…

– Hogy nézett ki?
– De… minek ez magának? – csodálkozott Hszüe asszony. – Szegény fiú 

vízbe fúlt… És Szukhit… szintén.
Nem tudta visszatartani a könnyeit.
–  Nyugodjon  meg,  Hszüe  asszony  –  mondta  kedvesen  Patrick.  – 

Számunkra ez nagyon fontos. Majd később megmagyarázom.
Az asszony letörölte  a  könnyeit,  és  szólt  a  fiának,  hogy hozzon vizet. 

Miután ivott néhány kortyot, mélyet sóhajtott.
–  Hát  olyan…  magas,  sovány…  Sötét  szemüveget  viselt,  kis  bajusza 

volt…  Nagyon  szimpatikus.  Nem  is  tudom,  mit  mondjak  még.  Igen,  a 
homlokán, a két szemöldöke között volt egy kis sebhely. Azt mondta, hogy 
vagy  ő  maga  sértette  fel  a  homlokát,  vagy  valami  operáción  esett  át 
gyermekkorában. Pontosan ő sem emlékezett.

– És esküvői fénykép nem maradt magánál?
– Nem.  Sang egyik  ismerőse  fényképezett.  Másnap elutaztak,  és  ez az 

ismerős megígérte, hogy majd elküldi a képeket postán.
– Neki is a Tumaszik-ra volt jegye?
– Nem. Ő csak elkísérte Sangot meg Szukhitot, de ő maga repülőgéppel 

szándékozott utazni.
– Régóta ismerték egymást?
– Kik?
– Sang meg Szukhit.
–  Úgy  három  hónapja.  Sang  valamilyen  hivatalos  ügyben  utazott  ide 

Bangkokba.  De  Szukhit  csak  az  esküvő  előtt  néhány  nappal  mutatta  be 
nekünk. Lejt olyan váratlanul érte…

– Mondja, Hszüe asszony, nagyon rossz volt a testvérének a látása?
– Igen, az utóbbi két évben glaukómával kínlódott.
– És maga ismerte a férjét?
– Nem. Szó szerint néhány nappal azután ment férjhez, hogy én elutaztam 

Indonéziába.  Még sajnáltam is, hogy nem láttam a vőlegényét.  Lej már itt 
mutatta  meg  nekem a fényképét.  Nem sokkal  azelőtt  halt  meg,  ahogy mi 
Thaiföldre érkeztünk.

– Nem tudná nekem megmutatni a fényképet? Bizonyára önnél maradt a 
nővére családi albuma.



– Igen, természetesen. Rögtön hozom.
Felállt, és a pult mellett elhaladva, bement a belső szobába.
– No, mi a helyzet? – kérdezte Praderm Patrick-tól.
–  Mindent  megmagyarázok  majd  a  kikötőbe  menet  –  válaszolta  Lo.  – 

Feltétlenül ki kell oda mennem. Azt hiszem, találtam valamit.
Hszüe  asszony,  kezében  egy  régi,  kifakult  albummal,  visszajött  az 

asztalhoz.  Mint a legtöbb családi  albumban,  ebben is  csak a feléig  voltak 
beragasztva a fényképek, a többi, az idők folyamán megsárgult felvétel teljes 
összevisszaságban hevert a lapok között.

–  Tudja,  most  jutott  eszembe  –  mondta  az  asszony  −,  hogy  amikor 
elmentem  Lejhez  azon  az  estén…  szóval,  amikor  megtébolyodott,  ez  az 
album  ott  volt  az  asztalon.  Ki  volt  nyitva,  a  fényképek  pedig  szanaszét 
hevertek az asztalon meg a földön is.

– Nem figyelte meg, hol volt kinyitva az album? – kérdezte Patrick, de 
rögtön rájött maga is, hogy mennyire értelmetlen ez a kérdés.

–  Nem.  Később  azt  gondoltam,  hogy  Szukhit  képeit  nézegette  azután, 
hogy értesült a hajótörésről.

Hszüe  asszony  a  nagy  fényképhalomból  kikereste  Lej  Cse  férjének  a 
képét,  és  odaadta  Patricknak.  A  fényképről  egy  duzzadt  arcú,  középkorú 
ember nézett a felügyelőre, két szemöldöke között rizsszemnyi anyajegy.

– Korábbi fényképe nincs?
– Nem tudom. Soha nem néztem még meg ezt az albumot.
Hszüe asszony összecsapta az albumot, de aztán újra lapozgatni kezdte, az 

elejétől.
– Ezek a szüleink… Ez Lej meg én, amikor még iskolába jártunk…
Az asszony sokáig, elgondolkodva nézegette a képeket, mintha ifjúkorába 

tért volna vissza. Arcán időnként az emlékezés szomorú árnyéka suhant át. 
Patrick türelmesen várt.

–  Ez  itt  biztosan  ő…  Igen.  Ugyanolyan  anyajegy  van  a  homlokán… 
mennyire megváltozott azóta. Nem is hasonlít! Csak az anyajegy. Különös. 
Valahogy az az érzésem, mintha nem először látnám ezt a képet…

– Hszüe asszony, nézze meg figyelmesen ezt a képet. Nem emlékezteti 
senkire?

De  az  asszony  már  Patrick  szavai  nélkül  is  feszült  figyelemmel,  a 
homlokát ráncolva nézte a képet.

Remegő kézzel félig nyílt szájához kapott. Hitetlenkedő, réveteg tekintetét 



előbb  Lóra,  aztán  Praderm-ra  emelte,  mintha  magyarázatot  és  támaszt 
keresett volna. Majd ismét a fényképre nézett, hirtelen a kezébe temette az 
arcát, és hörgő, fuldokló hangokat hallatott.

– Kire emlékezteti ez a kép, Hszüe asszony? – ismételte meg a kérdést 
Patrick.

– Nem, ez lehetetlen – suttogta szinte hangtalanul Hszüe asszony,  még 
mindig eltakarva az arcát.

– A kikötőben Sang Csu levette  a  szemüvegét,  hogy megtörölje,  és  az 
arcát… ilyen  közelről  láttam… Nem,  lehetetlen!  Ez… Leong,  a  nővérem 
fia…

Felkapta a vizespoharat, és nagy, görcsös kortyokkal inni kezdett. Miután 
letette a poharat, újra eltakarta az arcát.

–  Ó,  borzalom!  –  siránkozott  az  asszony,  bánatosan  ingatva  a  fejét.  – 
Szegény,  szegény  Lej!  Mennyire  sajnállak!  Ezt  megérni!  Remélem,  nem, 
tudtad meg!

Könnyes arcát Patrick felé fordította.
– De miért,  miért  kellett  annak a gazembernek,  hogy Leong a tulajdon 

húgát vegye el?!
– Nyilván olyan banda tagja, amely azzal foglalkozik, hogy lányokat rabol 

el, aztán eladja őket a nyilvánosházaknak – felelte Patrick.
– Nnnem értem – mondta könnyein át Hszüe asszony.
–  Vannak  bandák,  amelyek  leánykereskedelemmel  foglalkoznak  – 

magyarázta Patrick. – De mivel illegálisan nem olyan egyszerű embereket a 
határon  átvinni,  ezek  a  bandák  fiatalembereket  toboroznak,  akik  aztán 
elutaznak  valamelyik  országba,  elcsábítják  és  feleségül  veszik  a  lányokat, 
majd elviszik őket állítólagos hazájukba. Nos, később pedig…

Lo kifejező kézmozdulatot tett a kezével.
– Micsoda borzalom! – suttogta Hszüe asszony,  és tágra nyílt  szemmel 

nézett  a  felügyelőre.  –  Ez  a  gazember  tönkretette  Leongot!  Arra 
kényszerítette,  hogy  ilyen  ocsmánysággal  foglalkozzék!  Úgy  irányította  a 
dolgokat,  hogy  a  fivér  a  tulajdon  húgát  adja  el  a  nyilvánosházba!  A 
szörnyeteg! A pokolfajzatja! Hogy hordhat a föld a hátán ilyen embereket!

Lo  némán  nézte  a  szerencsétlen  asszonyt,  és  olyan  szorongást  érzett, 
mintha ő lenne a bűnös abban, ami történt.

– Nem, jobb, hogy mindketten elpusztultak… Leong is, meg Szukhit is! – 
kiáltott fel Hszüe asszony. – Jobb, hogy meghaltak, mintsem hogy az egyik 



gazember, a másik prostituált legyen!
„Csakhogy  én  egyáltalán  nem  vagyok  biztos  abban,  hogy  valóban 

elpusztultak” – gondolta Patrick, de nem szólt.
– Meg fogják találni azt a gazembert?! – Hszüe asszony esdeklőn nézett 

hol Patrickra, hol Pradermra. – Mondják, megtalálják?
–  Ez  az  én  dolgom –  felelte  komoran  Patrick.  –  Ezért  is  utaztam ide 

Szingapúrból.
Felállt.
–  Bocsásson  meg,  amiért  feldúltuk  a  nyugalmát,  Hszüe  asszony.  És 

köszönjük, hogy segített. Nem adhatná nekem ezt a képet?
Patrick Lej Cse férjének ifjúkori képére mutatott.
– Igen, igen, tessék. Ha egyszer szüksége van rá…
– Köszönöm.

A kikötőbe  menet  Patrick  részletesen  beszámolt  Pradermnak  az  előbbi 
beszélgetésről.

– Most csak egy dolog érdekel – fejezte be szavait −, annak az embernek a 
neve, aki legutoljára végzett a formalitásokkal, mielőtt a  Tumaszik-ra szállt 
volna.

–  No  igen  –  egy  fejbólintás  kíséretében  Praderm  mindössze  ennyit 
válaszolt.

… A kikötőben a határőrség tisztviselője sokáig turkált a papírok között, 
sok névsort átlapozott, míg végül közömbös hangon így szólt:

– Mister Szeng Cseng Szingapúrból.
– Egy kajütöt foglalt le a hajón? – kérdezte Patrick.
–  Ezt  nem  tudom  –  felelte  a  határőr.  –  Kérdezze  meg  a  Hajózási 

Társaságnál.
Patrick  és  Praderm  megkeresték  a  társaság  képviselőjét.  Az  is  sokáig 

kutatott, a szükséges információk után.
– Mister Szeng Cseng? – kérdezte aztán.
– Igen, igen – bizonygatta türelmetlenül Patrick.
– Az ötös számú kajütöt foglalta le a feleségével, Szukhit Csevel együtt.



A SZERTARTÁS

1

A Bangkokba érkezése  utáni  reggelen  Sárga  Sárkány egy ódon,  kertes 
házhoz érkezett, amely magas falak mögött, fügefák zöld sűrűjében rejtőzött. 
A sötétkék kapuszárnyak kitárultak,  beengedték a kocsit,  majd nesztelenül 
újra bezárultak. A Mercedes megkerült egy rozmaringágyást, aztán megállt a 
svéd vörösgránit lépcsőfeljárónál. Egy középkorú férfi – nagy, szarukeretes 
szemüveggel – Sárga Sárkány elé sietett.  Világoskék, arany sárkánymintás 
kínai mandarinköntösének bő ujja röpködött gyors mozdulataitól.

–  Mennyire  örülök,  hogy  látom,  kedves  Joe!  –  kiáltott  fel.  –  Utolsó 
találkozásunk óta ön mit sem változott, ragyogó színben van.

– Üdvözlöm, Tuk – Sárga Sárkány megszorította a feléje nyújtott kezet. – 
Én sem tudom meg állni, hogy ne bókoljak önnek. De mi jutott eszébe, hogy 
megint a régi nevemen szólít? Hisz annyi év telt el…

– Ah, kedves Joe, kedves Joe. – A házigazda színpadiasan összecsapta a 
kezét. – Hogy repül az idő, hogy repül. Mi meg csak öregszünk, öregszünk.

Tuk  az  egyik  legerősebb  helyi  titkos  társaság  főnöke  volt.  A második 
világháború  előtt  Tuk  konszernje  –  hongkongi  és  makaóbeli  titkos 
társaságokkal megosztva – sokáig hatalmában tartotta az egész kalózipart a 
Dél-kínai-tengeren;  nyugaton  a  Malaka-szorostól,  keleten  pedig  egészen  a 
Gilbert-és  Szamoa-szigetekig.  Az  akkor  még  fiatal,  de  már  erőre  kapott 
Triásznak  nem  kis  erőfeszítésébe  került,  hogy  elismertesse  a  tengeri 
kalózkodáshoz való jogát. Szingapúrt a tengeren egy másik, erősebb titkos 
társaság „képviselte”, de a Triász azt be tudta kebelezni.  Rövid idő múlva 
„együttműködési  szerződést”  írt  alá  Makaó,  Hongkong  és  Thaiföld  titkos 
társaságaival,  s  ezt  követően  elég  gyakran  közösen  hajtották  végre  a 
legnagyobb szabású valuta–, arany–, és kábítószer-csempészési akciókat. A 
rablási területeket a tengeren szintén felosztották egymás között.

– Olvastam az újságokban, hogy a rendőrség rábukkant a Blakang Matin a 
temetőre. Nem veszélyes ez az önök számára?

,,Te aztán még mindig olyan  határtalanul  kíváncsi  vagy,  mint  régen” – 
gondolta magában Sárga Sárkány, és hanyagul válaszolta:

– Nem. Annál is inkább, mert semmi közünk sincs hozzá.



– Tehát létezik még egy komoly szervezet az önén kívül? – Tukon látszott, 
hogy nem akar ettől a témától tágítani.

– Nagyon is lehetséges. Egyelőre engem ez nem izgat.
– Értem, értem. Épp elég gondja van enélkül is, nem igaz?
– Igen, önnek feltétlenül igaza van, kedves Tuk – felelte mélyet sóhajtva 

Sárga Sárkány.  – Problémáink vannak, több is,  mint  kéne. Vegyük csak a 
legutóbbi leányszállítmányt, akikre ön rászabadította az én embereimet. Csak 
nagy nehezen sikerült őket elhelyezni. Szó szerint garasokat adtak értük…

– Lehetetlen! – mímelte a csodálkozást Tuk. −, Kiváló áru volt… Az ön 
régi ismerősének a lánya egymaga is mennyit ért! Meg aztán, majd egy évet 
vesztegettem a felkutatására… Pusztán az ön iránt érzett tiszteletből.

– Ezért hálás is vagyok önnek. De a többi áru, valljuk be becsületesen, 
másodosztályú volt. Nagyon megkérném önt, kedves Tuk, a jövőben vegye 
figyelembe  kívánságaimat.  Megértem:  azután,  hogy  egész  Indokínában  a 
kommunisták  kerültek  hatalomra,  maguk monopolhelyzetű  szállítók  lettek. 
Nem tiltakoztam, amikor felemelték az árakat.  De ismerje be, hogy ötezer 
dollár  egy  lányért  olyan  összeg,  amiért  megfelelő  árut  szeretne  kapni  a 
megrendelő.

– Ön igazságtalan velem, tisztelt Joe – sóhajtott mélyet Tuk. – Hiszen régi 
barátok  vagyunk;  biztosíthatom  önt,  hogy  soha  nem  engedném  meg 
magamnak…

– Tisztelt  Tuk – vágott  közbe újra Sárga Sárkány.  – Ne vegye annyira 
komolyan a szavaimat. Ezt csak úgy mellesleg mondtam.

Kis  négyszögletes  padokon  ültek  egy  étellel  roskadásig  megrakott 
négyszögletes asztal mellett.  A szobában, amelyet csak két, közvetlenül az 
asztal  fölött  függő  hatszögletű,  színes  lámpa  világított  meg,  kellemes 
félhomály uralkodott. Meleg, vöröses fény burkolta be a két gyönyörű, ódon, 
kecses  porcelán  vázát,  olyan  hatást  keltve,  mintha  a  kis  lámpák  bennük 
lennének; s bársonyossá tette a patinás bronz hamutartók érdes felületét. Tuk 
filozofált.

– Az ékesszólás és a szabadgondolkodás fejetlenséget szül – nyilatkoztatta 
ki  lassan,  és  közben  élvezettel  rakosgatta  szájába  a  húslében  kifőzött 
fecskefészek-falatokat. – Az irodalom és a zene erkölcsi lazasághoz vezet, a 
jóság  és  emberszeretet  a  bűnözés  szülőanyja.  Ha  a  rendetlenséget  és 
zabolátlanságot  nem  fékezik  meg  idejében,  akkor  az  továbbterjed.  Ha  a 
bűnözésnek  van  anyja,  az  a  végtelenségig  képes  fiadzani.  Ott,  ahol  a 



rendetlenség és zabolátlanság uralkodik, a nép erősebb uralkodóinál is. És mi 
a teendő, hogy az uralkodók legyenek erősebbek, mint a nép? Ügyesen kell 
kormányozni a népet, megszilárdítani a rendet. Mégpedig addig kell rendet 
teremteni, amíg a fejetlenség el nem kezdődik. Mert ha elkésnek vele, akkor a 
rendetlenség csak fokozódik. Ahhoz pedig, hogy a rend megmaradjon, nem 
úgy kell  az emberekkel  bánni,  mintha jók, nemesek lennének – ettől  csak 
még jobban elkanászodnak −, hanem mintha rosszak, romlottak lennének – 
akkor meg fogják szeretni a rendet…

Tűk egy nagy, hieroglifát formázó korsóból előmelegített rizsbort öntött a 
poharába, ivott egy kortyot, majd. így folytatta:

–  Ha úgy bánnak az emberekkel,  mint  csupa  erényes  lényekkel,  akkor 
kezdik egymást fölöslegesen megszeretni. Akkor a vétkek rejtve maradnak. 
De ha úgy bánnak velük, mint bűnösökkel, akkor nem bíznak egymásban. 
Akkor kiderülnek a bűneik, és kegyetlenül megbűnhődnek értük. Ebben az 
esetben megvalósul a példás rend. Ezt pedig még erősíteni kell a különböző 
büntetésekkel.  Minél  nagyobb  félelmet  kelt  a  büntetés,  annál  jobb  az 
embereknek. Tisztelni fogják azokat, akik felettük állnak, ez pedig azt jelenti, 
hogy  tisztelni  fogják  saját  magukat.  A  vezetőik  iránti  tisztelet  pedig  azt 
jelenti,  hogy az  emberek  képesek lesznek a  kedvükért  mindenre  – még  a 
halálra is.

– Tetszenek a gondolatai,  Tuk – mondta Sárga Sárkány −, van bennük 
valami…  megingathatatlanság.  Éppen  a  példás  rendtől  életképes  és 
sérthetetlen a mi Szent Szövetségünk.

Tuk felemelte rizsborral telt poharát.
– Bizonyára agyonkínoztam a klasszikusokkal, kedves Joe. – Visszatette a 

poharát az asztalra, és egy szalvétával megtörölte a száját.
– Ja, majdnem elfelejtettem. Volna önhöz egy kérésem.
– Hallgatom.
– Nem is annyira az én kérésem, mint inkább a barátaimé. Mégis, kérem, 

hallgassa meg figyelmesen.
– Minek ennyi beszéd, Tuk. Megteszek mindent, ami erőmtől telik.
– Ó, az erejében nem kételkedem – mosolygott Tuk.
Rágyújtott  egy  vízipipára,  hangos  bugyborékolással  mélyet  szippantott 

belőle, majd letette.
– Őszinte leszek önhöz, Joe. Titkos pekingi dokumentumokról van szó, 

amelyeknek el kell jutniuk Malaysiába. Én nem ismerem a dokumentumok 



tartalmát,  de  a  barátaim  úgy  vélik,  hogy  ezek  nagyon  fontos  iratok. 
Megpróbálták megszerezni, de hiába. A papírokat Bangkokból hozta egy férfi 
egy kis hajón, a Tumaszik-on, amely január elején hajótörést szenvedett.

,,Hát ezért érdeklődtél már az első nap a Blakang Mati felől – gondolta 
Sárga  Sárkány.  –  Csak nem Lim hozta  a  dokumentumokat?  Furcsa,  hogy 
Vörös Bot semmit nem szólt erről. A heroint pedig úgy látszik, elhappolta az 
orrod elől.”

Sárga Sárkányt már elfogta a káröröm, mert így egy centet se kell fizetnie 
Tuknak a heroinért.

– A katasztrófa előtt a hajót megtámadták – folytatta Tuk −, és annak az 
embernek a holtteste, akinél a papírok voltak, valahogyan a Blakang Matira 
került.  Sikerült megtalálni azt, aki ellopta a papírokat. Egy bizonyos Fang, 
volt Sanghaji színész. Egy kis truppja van Szingapúrban, és valószínűleg egy 
komoly  földalatti  szervezetet  irányít,  amely  a  jövőben  az  ön  konkurense 
lehet.

– A maga barátainak információs hálózata kiválóan működik – jegyezte 
meg Sárga Sárkány −, ha ilyen részleteket is megtudhattak, függetlenül attól, 
hogy katasztrófa történt, és tanúk nincsenek.

– Véletlen – felelte kurtán Tuk. – A vitorlás halászhajót, amelynek meg 
kellett  volna  támadnia  a  Tumaszik-ot,  hogy  megszerezzék  a 
dokumentumokat,  éppen  ez  a  Fang  előzte  meg.  De  a  vitorlás  emberei 
kimentették a tengeren a  Tumaszik egyik matrózát,  ő beszélt a támadásról, 
meg  arról,  hogy  az  egyik  kalóz  a  szingapúri  parti  őrségen  dolgozik. 
Megtalálni  ezt  az  embert,  azután ráállni  erre  a Fangra – gyerekjáték  volt. 
Aztán  mindjárt  másnap  eltűnt  Fang.  Igaz,  a  tulajdonosok  vadásztak  a 
dokumentumokra.  Az  is  lehet,  hogy  ők  ijesztettek  rá  Fangra.  Nagyon 
lekötelezve érezném magam, kedves Jóé, ha megpróbálná előkeríteni ezt a 
Fangot.  Itt  van  nálam  a  fényképe.  Biztosíthatom  önt,  hogy  a  barátaim 
bőkezűen megfizetik majd ezt a szívességet.

,,Ejha, Vörös Bot – nevetett magában Sárga Sárkány. – Eltitkoltad előlem 
a múltadat, és megpróbáltad eltüntetni a papírokat. Elfelejtetted, hogy minden 
zsákmány egyedül  engem illet,  senki  mást.  Sokba kerül  ez  neked.  Tőlem 
aztán  aligha  menekülsz.  Most  legalább ésszerű magyarázatot  kaptam arra, 
hogy miért változtattad meg a nevedet és miért eresztetted szélnek azokat a 
csavargókat. Csak azt kell megfontolni, megéri-e visszaszerezni a papírokat a 
tisztelt Tuk barátai számára. Lehet, hogy valaki más többet adna értük?”



– Megpróbálom – mondta −, bár ön helyesen jegyezte meg: nem könnyű 
feladat.

– Egy szervezetet  könnyebb megtalálni,  mint egyetlen embert.  Annál is 
inkább, mert bizonyos fokig ez az ön érdekeinek is megfelel.

,,A szervezetet – ismételte kifigurázva magában Tukot Sárga Sárkány. – 
Mintha nem tudnád, kicsoda Fang valójában. Így hittem el én is neked, hogy 
azt  ki  tudtad  deríteni,  honnan  származik,  de  azt  nem tudod,  hogy  az  én 
emberem. Először be akartad szervezni, amikor rajtakaptad, hogy eltitkolta 
előlem a dokumentumokat, de most, miután nem jártál sikerrel, elhatároztad, 
hogy hozzám fordulsz.”

–  Annyi  idő  telt  el  –  felelte  −,  lehet,  hogy már  nincsenek is  annál  az 
embernél a dokumentumok.

–  Kétlem.  Ez  túlságosan  értékes  áru  ahhoz,  hogy  felkínálja  az  első 
jöttmentnek.

– Abból ítélve, hogy a barátai megpróbálták a pekingi dokumentumokat 
megszerezni, azok vagy amerikaiak, vagy tajvaniak. De inkább amerikaiak, 
ugye?

– Eee… – hebegett Tuk. – Egyébként nekem nincs titkolnivalóm ön előtt, 
kedves Joe. Igen, ezek amerikaiak.

A  szalon  ajtaja  nesztelenül  kinyílt,  és  a  küszöbön  megjelent  az  a 
fiatalember, aki Sárga Sárkányt várta a reptéren. Kérdőn nézett a házigazdára.

– Megbocsásson, kedves Joe – mondta Sárga Sárkánynak −, de rendszerint 
ebben  az  időpontban  szokták  velem  közölni  mindazokat  a  legfontosabb 
híreket, amelyek Nagy Testvéri Szövetségünkkel kapcsolatosak. A titkárom 
nagyon szigorú és abszolút pontos…

Elégedetlen arckifejezéssel fordult a fiatalemberhez:
– Nem lehetett volna a referálást elhalasztani?
Az meghajolt, és a padlóra szegezett tekintettel így szólt:
– Kérem, bocsásson meg, de az úgy a vendégét is érinti.
– Hogyhogy? – vonta fel a szemöldökét csodálkozva Tuk. – Miféle ügy?
Sárga Sárkány szintén érdeklődéssel nézett a fiatalemberre.
– A bűnügyi  rendőrségre egy detektív  érkezett  Szingapúrból.  A Javaraj 

Roadon történt incidens részletei iránt érdeklődik.
– Javaraj Road? – Sárga Sárkány értetlenül ráncolta a homlokát.
– Ott lakott Lej Cse – közölte Tűk.
Sárga Sárkány összeszorította ajkát. Tuk a fiatalemberhez fordult.



– Mit sikerült megtudnia?
– Kikérte a gyilkosság nyomozati anyagát tartalmazó dossziét.
– Neve?
– Patrick Lo.
– Még Bangkokban van?
– Tegnapelőtt hazautazott.
–  Minden  információt  összegyűjteni  és  naponta  jelentést  tenni  nekem. 

Elmehetsz.
A fiatalember meghajolt és távozott.
Ez alatt a rövid beszélgetés alatt Sárga Sárkány merev arckifejezéssel ült, 

és arra összpontosította a gondolatait, hogy mi hozhatta a CIU-t Bangkokba, 
és mit deríthetett ki ez a mértéken felül szőrszálhasogató felügyelő.

– Nagyon kellemetlen ez az ön számára? – zökkentette ki Sárga Sárkányt 
gondolataiból a házigazda.

Sárga Sárkány vállat vont.
–  Nem  nagyon.  Mindazonáltal  vissza  kell  repülnöm  Szingapúrba  már 

holnap.
– Intézkedni fogok, hogy vegyék meg a jegyét – ajánlotta szívélyesen Tuk.
– Köszönöm. És még azt szeretném kérni, hogy az emberei, tartsák ezt az 

ügyet állandó ellenőrzés alatt, és lehetőleg minden szálat vágjanak el…
– Természetesen, természetesen, legdrágább Joe – sietett biztosítani Sárga 

Sárkányt  Tuk  −,  megteszek  mindent.  Mihelyt  sikerül  kiderítenem,  milyen 
információval  távozott  innen  az  a  Lo,  azonnal  elküldöm  önhöz  egyik 
emberemet.

– Nagyon lekötelez, tisztelt Tuk.
Sárga Sárkány felállt.
– És most, ha nincs ellene kifogása, szeretnék távozni. Egyet-mást még el 

kell intéznem elutazásom előtt.
–  Persze,  persze,  kedves  Joe – csipogta  Tuk.  –  Mindent  értek.  Holnap 

kikísérem önt a repülőtérre.
Megrázta a kis bronzcsengőt.
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–  Iiigen,  mit  mondjak  –  csóválta  a  fejét  Alang,  miután  Patrickot 
végighallgatta −, szomorú história. Ha nem is tudta megállapítani, ki ez az 
ember,  örülök,  hogy  feltevésem  beigazolódott.  Próbáljuk  meg  összegezni 
mindazt, amit tudunk. Tehát: idősebb Latiff konfliktusban állt egy bizonyos 
X úrral,  aki üldözte azt  az asszonyt,  aki egykor  visszautasította szerelmét. 
Elmondta ezt a történetet a fiának, majd szerencsésen a másvilágra távozott. 
Saari  Latiff  kiderítette,  hogy az ő politikai  ellenfele  és  elhunyt  apjának a 
vetélytársa egy és ugyanaz a személy. El is határozta, hogy megszellőzteti X 
úr múltját. De mivel idősebb Latiff meghalt, és élő tanú, aki segíthetett volna 
a  leleplezésben,  Szingapúrban  nem  akadt,  Latiff  Bangkokba  utazik  Lej 
Cséhez,  és  elhatározza,  hogy  egyúttal  bizonyítékot  gyűjt  a  bűnöző  X  úr 
tevékenységével kapcsolatosan is. Találkozott-e az asszonnyal, vagy nem – 
ezt már sohasem fogjuk megtudni. Miért szállt fel a  Tumaszik-ra – ezt sem 
tudjuk. Lehet, arra számított, hogy közvetlenül a visszaérkezése után elintézi, 
hogy Sang Csut letartóztassák, azután bebizonyítja, hogy X úrnak közvetlen 
köze van Szukhit elrablásához.  Már természetesen,  ha ezt  ki tudta deríteni 
Bangkokban. Tegyük fel, hogy így is van. De Latiff azt persze nem sejthette, 
hogy a Triász a nyomában van, és hogy sorsa megpecsételtetett.  Továbbá. 
M,it tudunk X úr személyéről? Először: hogy egy volt gengszter, amint Lej 
Cse  mondta.  Másodszor:  most  politizál,  amint  Iszmail  szavaiból  kiderült. 
Lehet,  hogy szakított  a múltjával,  de ebben erősen kételkedem.  Inkább az 
maradt,  aki  volt.  És  amennyiben  a  Tumaszik a  Triász  műve  volt,  X úr  a 
legszorosabb kapcsolatban van vele. Más szóval ő az egyik vezér.

–  Bangkoki  táviratomban  megneveztem  három  embert,  akiknek 
potenciálisan közük lehet ehhez a históriához – emlékeztette főnökét Lo.

–  Beszereztem  az  információkat  róluk.  Igaz,  nagyon  körültekintően, 
nehogy figyelmeztessük X urat, ha ő lenne az egyik a három közül. Mit is 
mondhatnék? Akárki is az, a Lee Rubber Company-hez csak a kaucsuk fűzi. 
Legalábbis egyéb kapcsolatra nem sikerült rátapintani. Ezenkívül hármójuk 
közül egy sem politizál. Feddhetetlen mültja van mindegyiknek.

– Ez semmit sem jelent – vélekedett Patrick.
– Úgy is politizálhat valaki,  hogy a háttérben marad.  De ami a múltját 

illeti…  Manapság  úgy  vannak  ezzel,  hogy  levetik,  mint  egy  divatjamúlt 
ruhát.

– Természetesen – helyeselt Alang −, de egyelőre nincs lehetőségünk arra, 
hogy ezeknek az embereknek a közelébe kerüljünk. Kevés az információ, és 



nincsenek tanúk.
– És mi a véleménye arról, hogy Sang Csu Szeng Cseng néven szállt fel a 

Tumaszik-ra? – kérdezte Patrick.
Alang elnevette magát.
–  Kedves  felügyelő,  csak  nem csapott  fel  újságírónak?  Beszélgetésünk 

egyre  inkább  hasonlít  egy  interjúhoz.  Hipotéziseket  felállítani,  ehhez 
törvényadta  joga  van.  Én  pedig  csupán  megengedhetem magamnak  azt  a 
fényűzést,  hogy egyetértek  vagy  nem értek  egyet  önnel,  és  néha-néha!  – 
Alang felemelte mutatóujját – elmondhatom a saját elképzeléseimet is. Ha túl 
gyakran  teszem  ezt,  mi  marad  akkor  a  beosztottjaimnak?  Nos  tehát,  mit 
gondol arról, hogy Sang Csu Szeng Cseng néven szállt fel a Tumaszik-ra?

Lo is nevetni kezdett, de hirtelen elkomolyodott.
– Általában hajlok afelé, hogy X úr a főigazgató, ez az eset a fiával pedig 

egyszerűen csak biztosítás kudarc esetére. Az apuci így gondolkodhatott: ha a 
rendőrség rájön, hogy a hajótörést megrendezték, és kitör a botrány, neki lesz 
alibije.  Senki  sem  kockáztatja  meg  azt  a  kijelentést,  hogy  szándékosan 
veszejtette a fiát tengerbe.

Bonyolult, Patrick. Azt nem állíthatom, hogy abszurdum, de hihetetlenül 
bonyolult gondolatmenet.

Lo színpadiasan meghajolt.
– Köszönöm, Teon.
– Ne sértődjön meg,  Patrick.  Határozott.  logika  van a  feltételezésében. 

De… az a helyzet, hogy… Szeng Cseng él. Hová teszi az apja? Szingapúrban 
hagyja? Kockázatos. Más országba küldi? De hisz ez egy egész életre szói!

– Teon, azt akarja mondani, hogy a mai gengszterek képesek érzelmekre? 
Komolyan így gondolja?

– Jól van. Hagyjuk az emóciókat. Vegyük a következőt. Cseng bejelentése 
szerint fia huszonkettedikén tűnt el. Nem tévedek?

– Nem.
– A Tumaszik december 8-án indult Bangkokból. Ha X úr nem más, mint 

Cseng, láthatta-e egy héttel előre, hogy fordulnak az események? Tudhatta-e 
előre, hogy Latiff ott lesz a Tumaszik-on, nem pedig más lépésekre szánja el 
magát?

– Bizonyára igaza van – mondta Lo.
– Rendben van – Alang könnyedén az asztalra csapott. – Ma kipihenheti 

az út fáradalmait. Holnap pedig kezdjen el a fiatal Csenggel foglalkozni – ez 



egy.  Latiff  jól  informált  barátainak  felkutatásával  –  ez  kettő,  és…  és  a 
Blakang Matin talált holttesttel – három. Mert hiszen az a kísérletünk, hogy 
összefüggésbe  hozzuk  a  megrendezett  hajótörést  a  szigeten  történt 
hullacserével, nem sikerült. Tehát más utakat kell keresnünk.

Lo felállt, és az ajtó felé indult.
–  Egyébként  –  szólt  utána  Alang  –  egészen  elfelejtettem,  hogy Dzsun 

többször telefonált. Érdeklődött, hogy maga mikor jön meg.
–  Teon!  –  üvöltött  fel  Patrick.  –  Maga  borzasztó  ember!  Miért  nem 

mondta ezt azonnal?!
–  Féltem,  hogy  utána  nem  hallhatok  magától  semmi  értelmeset  – 

mosolygott Alang.
Lo kirohant főnöke irodájából, berohant a magáéba. Táskáját nagy ívben a 

fotelba hajította. Felkapta a telefonkagylót, és tárcsázni kezdett, minden szám 
után türelmetlenül forgatta vissza a korongot. De az makacsul csak nem akart 
gyorsabban  forogni.  Eltévesztette,  bosszankodva újrakezdte.  Végre  hosszú 
búgások hallatszottak, és a kagylóban megszólalt Dzsun hangja.

– Dzsun, én vagyok, Patrick!
A kagylóban csend.
– Dzsun, hallasz engem?
– Igen – felelte a lány halkan.
– Fél óra múlva otthon leszek. Eljössz?
Újból hallgatás.
– Dzsun, nagyon kell hogy elgyere. Érted? Nagyon. Eljössz?
– Igen.
A folyosón Lo csaknem leverte a lábáról Alangot.
–  Talán  Dzsun  megígérte,  hogy  elárulja  a  vesztés  nélküli  bridzs-

szisztémát? – kíváncsiskodott utat engedve a CIU főnöke.
– Eltalálta, Teon! – kiáltotta Patrick futtában, és lerobogott a lépcsőn.
Otthon  nekilátott  a  rendcsinálásnak.  Az  ingek,  amelyeket  bangkoki 

utazása  előtt  elfelejtett  a  tisztítóba  beadni,  berepültek  a  szekrénybe.  Egy 
csésze  –  az  alján  maradt  kávéval  együtt  –  panaszos  csörömpöléssel  apró 
darabokban hullt a mosogatóba. A dohányzóasztalról a port a hamutartóval 
együtt söpörte le, mire szentségelve kiszaladt a konyhába seprűért. Egyúttal a 
heverő alá söpörte az újságokat és a folyóiratokat is.

A  legénylakás  végre  többé-kevésbé  elfogadhatónak  látszott.  Egy  kis 
vázába Patrick belegyömöszölt még egy csokor rózsaszínű lótuszvirágot, és 



sietve elrendezte egy kis kerek tálcán az útközben vett süteményeket, majd 
beviharzott  a  fürdőszobába.  Gyorsan  lezuhanyozott,  feltett  egy  kávét,  és 
cigarettával  a  szájában  a  fotelba  telepedett.  A  nagy  falióra  percmutatója 
szinte állt, és Patricknak nagy kedve támadt, hogy letörje.

Már a harmadik cigarettát is elszívta, amikor végre megszólalt a csengő. 
Lo  már  régóta  gondolt  arra,  hogy  ideje  lenne  a  csengőt  kicserélni,  mert 
rekedt, csörömpölő hangja volt, de most csodálkozva állapította meg, hogy az 
előszobából dallamos csilingelés hallatszik. Szaladt ajtót nyitni. Dzsun állt a 
küszöbön,  zavarában  táskáját  babrálta.  Patrick  kézen  fogta,  szó  nélkül 
bevezette a szobába, és leültette egy fotelba. Kis ideig csak nézték egymást 
némán. Aztán Dzsun megkérdezte:

– Hát, mi újság Bangkokban? Azt mondják, nagyon szép város…
Ezt csak azért mondta, mert egyszerűen mondani kellett valamit.
– Az ördögbe Bangkokkal! Az ördögbe mindenkivel! Szeretlek!
Patrickból  ezek  a  szavak  valahogy  maguktól  törtek  ki,  és  egy  szuszra 

mondta  el  az  egészet;  csak  azután,  hogy kimondta,  jött  rá,  hogy valóban 
szereti Dzsunt. Ez felfedezés volt a maga számára is, bár egyelőre nem akarta 
elhinni. De a féktelen, vad öröm már megdobogtatta a szívét, elakadt tőle a 
lélegzete, ugyanakkor valami szorongó félelmet is érzett: ez a kissé kancsal 
lány  egy  szempillantás  alatt  maga  lett  a  boldogság  Patrick  számára,  és 
hirtelen valamiért az a buta gondolata támadt, hogy el is veszítheti.

– Szeretlek!
Dzsun  remegő,  hosszú  szempilláin,  mint  két  kis  harmatcsepp,  két 

könnycsepp jelent meg. Az egyik legördült az arcára, és onnan lassan tovább, 
lefelé.

– Mi van veled… Dzsun… mi van veled…
– Én… én attól féltem, hogy… soha nem mondod ki ezeket a szavakat. El 

sem tudom képzelni, hogy élhetnék akkor.
Patrick odament a lányhoz, és letörölte a könnycseppeket a szempillájáról 

meg az arcáról. Dzsun megfogta a kezét, és arcához szorította.
–  És  mennyire  izgultam érted,  Patrick.  Úgy féltem,  amíg  Bangkokban 

voltál.
–  Semmi  komoly  dolog  nem  történt  ott.  Meg  aztán  ez  a  munkám. 

Ugyanolyan munka, mint… a másoké.
–  Nem.  Nálad  minden  másképp  van.  Azt  hiszem,  sohasem  fogom 

megszokni a te munkádat. Mondd, gyakran meg fogsz rólam feledkezni?



Patrick nem felelt. Ha nemet mond, ez azt jelentette volna, hogy hazudik, 
igent mondani pedig épp ma nem akart. Leült a puha, bolyhos szőnyegre, és 
fejét  Dzsun  térdére  hajtotta.  A  lány  némán  simogatta  a  haját,  ö  pedig 
moccanni  se  mert,  mintha  mindaz,  ami  most  történik,  délibáb  lenne,  ami 
szertefoszlik a legkisebb mozdulatra. Egy pillanatra Patrick szégyellni kezdte 
ezeket az érzéseket, amelyek elárasztották, mert azt gondolta, úgy viselkedik, 
mint valami húszéves ifjonc, hogy neki, az érett férfinak nem lenne szabad 
ilyen  könnyen  átadnia  magát  az  érzelmeinek.  De  ez  az  elfogódottság 
fokozatosan  elmúlt,  és  újra  átadta  helyét  az  immár  tudatos,  nyugodt, 
örömnek.

Sötétedni kezdett, ezért Patrick az állólámpa kapcsolója felé nyúlt. Dzsun 
megállította:

– Nem kell.
– Dzsun, drágám…
Patrick megérintette ajkával a lány erős, barna testét, és megérezte a benne 

rejlő várakozó, hívogató feszültséget. Rá is átragadt ez a feszültség, és mintha 
tüzes tű szúrt volna belé, egész lényét elfogta a vágy. A vékony blúzon át 
érezte  a  lány  testének  finom  remegését.  Biztosan  így  remegnek  a 
madárfiókák, amikor simogatják őket. Minthogy nem tudnak védekezni, és 
nincs erejük elfutni, nem tudják, hogyan fogadják a becézést, hát reszketve a 
sorsukra  bízzák  magukat.  És  Dzsunnak  ez  a  védtelensége,  bizalomteli 
várakozása Patrickot határtalan gyöngédséggel töltötte el.

– Patrick… édesem…
Patrick óvatosan, de határozottan magához vonta Dzsunt a szőnyegre.
– Patrick… Patrick… Patrick – lehelte boldogan a lány.
… Azután még sokáig feküdtek egymás mellett a sötétben.
– Megyek, Patrick – suttogta határozatlanul Dzsun.
– Igen – mondta Patrick, miközben csókolgatta −, kimész a fürdőszobába, 

és rendbe hozod magad. Ilyen állapotban nem lehet kávét inni. Aztán pedig 
felhívod  a  szüléidet,  és  megmondod,  hogy ma  nem tudsz  hazamenni.  És 
holnap sem.

– Elment az eszed! – Dzsun befogta Patrick száját.
–  Megmondod  nekik  –  folytatta  rendületlen  nyugalommal  Lo,  miután 

lefejtette a lány kezét −, hogy úgy döntöttél, hozzám jössz feleségül.
– Nem, Patrick, nem – tiltakozott Dzsun −, így nem szabad! Egyáltalán 

nem akarom, hogy közted és a szüleim között megromoljék a viszony. Azt 



kell  tennünk,  amit  másoknak.  El  kell  hozzájuk  menned,  hogy megkérd  a 
kezem, és halld a beleegyezésüket…

–  Az  ördögbe  mindenkivel!  –  tört  ki  Lo.  –  Az  ördögbe  bárki 
beleegyezésével! Meg a ceremóniákkal! Te szeretsz engem?

– De…
– Szeretsz engem?!
– Igen – suttogta alig hallhatóan a lány.
– És… itt maradsz? – Lo hangjában könyörgés volt.
– Igen.
Patrick  kinyújtotta  a  kezét,  és  felkattintotta  a  lámpát.  Dzsun felkapta  a 

ruháját, és eltakarta magát vele. Arca bíborvörös lett.
– Oltsd el azonnal – követelte −, és ne gyújtsd fel addig, amíg ki nem 

megyek a fürdőszobába.
– De…
– De kérlek. Még meg kell szokjalak.
Patrick  lekattintotta  a  kapcsolót.  Dzsun  megcsókolta,  és  kiszaladt  a 

szobából.
Amikor  Patrick visszajött  a konyhából,  Dzsun már a fotelban ült,  lábát 

maga alá húzva, és egy folyóiratot lapozgatott, amelyet a heverő alól húzott 
ki. Patrick elvette tőle az újságot, és újra behajította a heverő alá. Könnyedén 
felkapta Dzsunt, és a karjában tartva a lányt, leült a fotelba. Dzsun a vállára 
hajtotta a fejét, és átölelte a nyakát.

–  Holnap  vizsgázom történelemből,  és  egyáltalán  nem készültem fel  – 
jelentette ki. – És különben is, nem akarok többet tanulni.

– Elkényeztettek a szüleid – sóhajtott szomorúságot színlelve Patrick. – 
De nem baj, majd foglalkozom veled. Jegyezd meg: nekem művelt feleség 
kell.  Apropó,  a  vizsgákról  jut  eszembe.  Emlékszel,  egyszer  meséltél  egy 
diákszerelmedről? Megismerkedésünk estéjén, Alangéknál.

–  De  megjegyezted!  –  fújt  egyet  elégedetlenül  Dzsun.  –  Milyen 
hajlamosak vagytok ti, férfiak arra, hogy féltékenyek legyetek a múltunkra! 
Saját kalandjaitok bezzeg kevésbé érdekelnek benneteket! Mi jelentősége van 
most  annak  a  régi  szerelemnek?  Csak  téged  szeretlek.  Minden  egyéb 
értelmetlen most.  Szeng jó fiú, de még egészen gyerek. Ráadásul már egy 
hónappal  azelőtt  abbahagytuk  a  randevúzást,  mint  ahogy  veled 
megismerkedtem.

– Azt mondtad, Szeng?



– Igen. Miért? – csodálkozott Dzsun.
– És miért nem találkoztatok többé?
Patrick pillanatok alatt át tudott változni. Most megint Lo felügyelő volt.
– Istenem, Patrick – válaszolt nevetve Dzsun −, sohasem gondoltam volna, 

hogy ennyire féltékeny vagy! Egyszerűen azért, mert nem jött el a megbeszélt 
randevúra. Én megsértődtem, nem telefonáltam többé. Aztán jöttél te…

– Mi a családneve?
– Cseng – felelte gépiesen Dzsun. – De…
– Bocsáss meg, Dzsun – szakította félbe Patrick −, természetesen nem ez a 

megfelelő idő, de mindent el kell mondanod, amit erről a fiúról tudsz. Tudod, 
köze van ahhoz az ügyhöz, amellyel most foglalkozom.

– Szeng és a gengszterek? Micsoda hülyeség! – kacagott Dzsun, de abba is 
hagyta mindjárt, és szomorúan hozzátette: – Tehát Alangné asszonynak igaza 
volt.

– Miben? – Patrick nem értette.
– Abban, hogy a munkátokon kívül titeket semmi sem érdekel.
– De hát mit csináljak, Dzsun? – Patrick gyengéden megsimogatta a lány 

arcát. – Ha egyszer ilyen a munkám.
– Na, jól van. Mit akarsz megtudni Szengről? Történt vele valami?
–  Próbálj  meg  visszaemlékezni  pontosabban:  mikor  kellett  volna 

találkoznotok?
Dzsun vállat vont.
– Pontosan nem emlékszem. Szerintem december huszadikán.
– Nem készült elutazni valahová?
–  Nem.  A  diplomamunkáját  írta,  azon  ült  egész  nap.  Ráadásul 

megkezdődött a vizsgaidőszak. Hova mehetett volna?
– És nem próbáltad megtudni, miért nem ment el a találkozóra?
– Mondtam már, hogy nem hívtam fel többé.
– Nagyon tetszett neked?
– Kedves felügyelő – Dzsun megfenyegette Patrickot −, úgy tűnik, ön a 

saját  érdekében  próbálja  kihasználni  a  hivatalos  beszélgetést.  Ezért 
megbüntetem: igen, nagyon tetszett nekem.

– Tanú, hamis vallomásért felelősségre vonom −, válaszolta ugyanolyan 
hangnemben  Patrick,  aztán  elkomolyodva  kérdezte:  –  Milyen  volt  mint 
ember?

– Nagyon jó fiú volt. Nagyon rendes. Vidám, okos. Ítéleteiben bátor. Még 



valami  aláírásokat  is  gyűjtött  a  vietnami  háború  ellen.  Nem  tudom,  mi 
érdekel még…

– Jártál a lakásán? – kérdezte Patrick, és látva, hogy Dzsun felháborodva 
húzza  fel  a  szemöldökét,  sietve  hozzátettem  –  Az  otthoni  körülményei 
érdekelnek, a szülei.

–  Nagyon  gazdagok.  Az  apja  szerintem  valami  üzletember.  Olyan  kis 
jámbor  öregember…  Még  udvarolni  is  próbált  nekem.  Az  anyja  pedig 
szimpatikus, kellemes asszony,  ő nagyon szerette volna, hogy Szeng és én 
összeházasodjunk.

– Hát te?
– Mit én?
– Szerettél volna hozzámenni?
– Megint a magad érdekében?
– Na jól van. Többé nem teszem. Megismertetett a barátaival?
– Ó, rengeteg barátja volt. Különösen az egyetemen.
– És az egyetemen kívül?
Dzsun elgondolkodott.
– Szintén. Igaz, kevesebb.
–  Mondd,  nem volt  olyan  ismerőse,  akinek  sebhely  volt  a  homlokán? 

Nézd, itt.
Patrick ujjával végigsimított a két szemöldöke között.
– Azt hiszem… igen, igen, megismertetett ezzel az emberrel.
– Hol?
– Nem emlékszem. Vagy kétszer láttam.
– Rég?
– Rég. Több mint egy éve.
– És hogy hívják, hol dolgozik, nem tudod?
– Megmondta a nevét, de már elfelejtettem.
– Szeng nem beszélt róla? Közeli barátja volt, ismerőse vagy micsoda?
– Nnnem emlékszem. Úgy tűnik, Szeng azt mondta, hogy régóta ismerik 

egymást.
Dzsun megrázta gyönyörű haját, és dühösen mondta:
– Patrick, elég volt.
– Utolsó kérdés: kora?
– Valamivel idősebb, mint Szeng. Talán huszonöt éves.
Patrick megcsókolta Dzsunt, felállt, és kiment a konyhába a kávéért.



– Éhes vagyok – szeszélyeskedett Dzsun, amikor ő is kiment Patrick után 
a konyhába.

– Őszintén szólva én is – felelte Patrick, és benézett a hűtőszekrénybe.
Szerencsére volt benne néhány doboz konzerv, amit még bangkoki utazása 

előtt vásárolt.
– Már késő van – súgta Patrick a lány fülébe. – Telefonálj a szüleidnek.

3

Másnap  reggel,  alighogy  Patrick  kinyitotta  a  szemét,  mindjárt  oldalt 
fordult, hogy meggyőződjék róla: nem álmodta-e a tegnap estét. Dzsun még 
aludt,  gyerekesen  duzzadt  ajka  kissé  szétnyílt,  és  állig  magára  húzta  a 
frottírtakarót.  Óvatosan,  hogy fel  ne ébressze,  Patrick felkelt,  és  kiment  a 
konyhába  reggelit  készíteni:  kávét,  a  tegnapról  maradt  süteménnyel.  Úgy 
döntött,  hogy  nem  megy  le  a  boltba,  mert  nem  akarta,  hogy  Dzsun  a 
távollétében  ébredjen  fel.  Letusolt,  megterítette  az  asztalt,  és  nesztelenül 
visszament  a  hálószobába.  Dzsun  az  előbbi  boldog-fáradt  arckifejezéssel 
aludt tovább. Nyilván melege lett,  mert  most a takaró csupán a hasát és a 
csípőjét takarta. Lo akaratlanul is megállt az ajtóban, és nem tudta levenni a 
szemét  a  lány  gyönyörű  kis  melléről,  amely  egy  frissen  kipattant 
lótuszbimbóhoz  volt  hasonlatos.  Úgy  nézte,  mintha  először  látott  volna 
meztelen  nőt.  Nem is  sejtette  eddig,  hogy egy  meztelen  női  test  így  tud 
tetszeni  a  szemnek,  ennyire  izgató,  csábító  tud  lenni.  Patrick  odament  az 
ágyhoz, térdre ereszkedett, csendben felhajtotta a takarót, és gyönyörködve 
nézegette  Dzsun csinos alakját.  A lány egyenletes  lélegzése  egy pillanatra 
megszakadt, hosszú, mély sóhajtás hallatszott – így lélegzenek az emberek, 
amikor felébrednek álmukból, Dzsun nem nyitotta ki a szemét, úgy kérdezte:

– Patrick, nem szégyelled magad?
– Nem – felelte az −, hát te?
A lány a fejét rázta. Azután, még mindig csukott szemmel, karját Patrick 

nyaka köré fonta, és magához vonta.
– Milyen sokáig kerestelek… – suttogta.

Reggeli  után  Dzsun  elment  az  egyetemre,  Patrick  pedig  Cseng 



főigazgatóhoz indult. Tegnap, Alangtól elmenőben, úgy döntött, hogy a mai 
napot  Latiff  barátainak  felkutatására  szánja,  és  e  célból  újra  találkozik 
Iszmaillal. De a Dzsunnal való beszélgetés után Lo megváltoztatta a terveit, 
és elhatározta, hogy előbb az idősebb Csenggel beszél. Ha egyszer Sang Csu 
és  Szeng ismerték  egymást,  akkor  nagyon  is  lehetséges,  hogy Szeng apja 
tudott erről.

Patrick taxival hamar eljutott a rakpartig,  ahol a kormányközpont és az 
üzleti  negyedek  helyezkedtek  el,  de  ott  forgalmi  dugóba  került.  A  kocsi 
legalább tíz percig vesztegelt a viktoriánus kor stílusában épült Victoria Hall 
tömör,  régimódi,  oszlopcsarnokos  épülete  előtt,  amelynek  hatalmas, 
négyszögletes tornya volt, közepén órával. Közvetlenül Patrickkal szemben 
ott  magaslott  Szingapúr  alapítójának,  Sir  Stamford  Rafflesnak  méltóságot 
sugárzó  alakja,  vagy  ha  pontosabban  akarjuk  kifejezni  magunkat,  azé  az 
emberé,  aki  a  múlt  században  a  maláj  szultánoktól  potom áron  megvette 
Szingapúrt  őfelsége,  az  angol  királynő  számára.  A  kevély  és 
megközelíthetetlen Sir, bronzkarját bronzmellén keresztbe fonva, szomorúan 
szemlélte lába előtt a gépkocsi-torlódást. Bánata átragadt Patrickra is, mert a 
kocsiban  nem volt  légkondicionáló.  De  még  mielőtt  nagyon  kimelegedett 
volna, a sofőr egyesbe kapcsolt. Olyan csikorgás hallatszott, mintha valaki a 
motorház fedele alatt egy húsdarálóban vasdarabokat tekert volna – majd a 
taxi lassan továbbindult.

Néhány  perc  múlva  a  kocsi  megállt  a  Patrick  számára  már  ismerős, 
húszemeletes  ultramodern  épület  előtt.  Lo  kifizette  a  taxit,  és 
megkönnyebbülten merült bele a kondicionált levegő hűvösébe.

A  lift  ajtaja  nyitva  volt.  Néhány  ember  állt  benne.  A  felügyelő 
meggyorsította  lépteit,  és  alighogy  futva  beért,  az  önműködő  ajtók  már 
csukódtak is.

– Nyomja meg a tizenhatodikat – hallotta egy férfi hangját közvetlenül a 
füle mögött, és Lo gépiesen megfordult.

Egy fiatalember állt előtte, kis sebhellyel a homlokán. Patricknak elég volt 
egy futó pillantás,  hogy rájöjjön,  kit  lát  maga előtt.  Sang Csu meglepően 
hasonlított apjára, akinek ifjúkori képe ott lapult a felügyelő táskájában. A fiú 
zakó nélkül,  nadrág-tartósan,  fehér ingben, nyakkendőben állt  ott,  kezében 
papírokkal  tele  dosszié.  „Itt  dolgozik  –  jegyezte  meg  magában  Patrick  −, 
ugyanazon az emeleten, ahol Cseng irodája is van.”

– A tizediket legyen szíves – mondta be Lo az első számot, ami eszébe 



jutott.
Úgy határozott, hogy már nem megy a főigazgatóhoz, hanem visszatér a 

hivatalba, hogy megbeszélje Alanggal a további teendőket.
Húsz perc múlva a felügyelő valósággal berontott Alang irodájába.
– Teon, megtaláltam! – üvöltötte már a küszöbről.
– Mi az, mitől van így feldúlva, Patrick? Kiről beszél?
– Természetesen Sang Csuról.
– Ááá – mondta elnyújtva és csalódottan Alang.
– Én meg már azt hittem, hogy eljutott egész a Sárga Sárkányig.
Levette szemüvegét, ráérősen az asztalra tette, kezére támasztotta a tejét, 

és közönyösen nézett Patrickra. Lo zavartan álldogált a szoba közepén.
– Üljön le, üljön le – mondta fáradtan Alang.
– A szerénység nem kenyere magának. Mellesleg csakúgy, mint a túlzott 

érzelmesség.  Ha emlékszik,  nagyon hamar elkaptuk Ko Jinget, sőt sikerült 
elfogni  Fehér  Papírlegyezőt  is,  pedig  ő  már  valaki.  Igaz,  őt  Vörös  Bot 
ajándékozta nekünk, de ez nem fontos. Na és most mi van? El tudtuk fogni az 
egész Triászt?  Nem a banda egyes  tagjaira,  még csak nem is  a  vezérekre 
gondolok,  hanem  az  egész  szervezetre.  Nem,  nem  tudtuk.  Sang  Csu 
Ugyanúgy  hallgatni  fog,  mint  Fehér  Papírlegyező.  Ellenkező  esetben  az 
őrmester sorsa vár rá.

– Védelmet ígérhetünk neki, ha beszél – vetette ellen a felügyelő.
–  Hát  éppen  ez  az:  ígérhetünk.  Ezt  nagyon  pontosan  jegyezte  meg. 

Ígérhetünk és semmi több. A börtönben is utolérik. Hány eset volt…
– Külföldre küldjük.
–  Hagyja  –  legyintett  Alang −,  ilyen  is  volt  már.  A helyi  gengszterek 

segítségével  megtalálták.  Sem  időt,  sem  pénzt  nem  sajnálnak,  hogy 
felkutassák  és  megbüntessék  a  hitszegőt.  Ennek  elvi  jelentősége  van  a 
számukra. Ez az egyik tartópillérük. A titkos társaság minden tagjának tudnia 
kell, hogy elkerülhetetlenül azonnali halál vár rá, ha beszél. És ezt tudja is 
mindegyik. Tehát ez a dolog nemcsak a mi kezünkben van. Lehet, hogy mi is 
biztosíthatnánk a  védelmét  a  jövőben.  Elvileg.  De úgysem hinné  el.  Nem 
lenne képes legyőzni a félelem pszichológiai gátjait. Hisz Ko Jinget is csak a 
félelem vezette.

Patrick lehajtotta a fejét. Alangnak igaza volt. Ugyanúgy, mint Nakonnak, 
amikor  azt  mondta,  hogy  kútból  akarják  kanállal  kimeregetni  a  vizet. 
Kilátástalan, éppen ezért értelmetlen foglalatosság. De mit kéne tenni? Ásni? 



De ki tudja, milyen mélyre kell leásni? És ki a megmondhatója, hol ered a 
mérgezett vizű forrás? Lehet, hogy az egész föld, amelyen járnak, méreggel 
van átitatva? Akkor meg mi értelme ásni? Ugyanolyan mérgezett víz tör fel 
mindenhol. Mit kéne hát tenni?

–  Eeej,  kedves  felügyelő  –  nevetett  fel  Alang  −,  ilyen  gondolatok 
túlságosan messzire vinnék magát.

Patrick nem vette észre, hogy hangosan gondolkodott.
– A filozófia nem a mi területünk – folytatta Alang. – De ha már ennyire 

szereti a képes beszédet és az elvont kategóriákat, azt mondhatom magának: 
a mi dolgunk a gyomirtás. A többi mezei munkát végezzék mások. Mindezzel 
nem azt  akarom mondani,  hogy meg  kéne  szüntetni  a  CIU-t.  Egyszerűen 
keresnünk  kell.  Hatásosabb  módszereket,  járhatóbb  utakat.  Sang  Csu 
letartóztatása  vajmi  keveset  hoz a  konyhánkra.  De anélkül,  hogy beépített 
emberünk lenne a Triászban, nem egy kívülről beküldött, hanem valaki az ő 
soraikból, nem boldogulunk ezzel a szervezettel. Sang Csu pedig, a jelekből 
ítélve, az egyik vezér neveltje. Közel kell állnia az elithez, következésképpen 
egész hasznos lehet a számunkra…

– Ha a régi Triásszal való analógiát  esszük, akkor Sang Csu nem más, 
mint Kettős Virág – jegyezte meg Patrick. – Emlékezzen vissza, mondtam 
önnek: ez egy tiszteletbeli rang, és mindig Sárga Sárkány neveltjei kapták.

– Emlékszem. Annál is inkább, mert ez a Sang Csu nagyon kapóra jött 
nekünk.

– De hogyan állítsuk a mi oldalunkra?
– Próbáljunk meg az érzelmeivel játszani. Nem Sang Csura, a gengszterre 

gondolok,  aki  becsapja  az  együgyű,  hiszékeny  nőcskéket,  hanem a  fiúra, 
Leongra, aki pénzt kapott azért, hogy eladja egy nyilvánosházba a tulajdon 
húgát, és tébolyba kergette a saját anyját.

– Feltételezi, hogy Sang Csu-nem tudja, kit vett „feleségül”?
– Majdnem biztos vagyok benne. Az az ember, aki elküldte Bangkokba 

Sang Csut, sötét gazember, elsorvadt emberi érzésekkel, és teljesen a maga 
képére formálhatta a fiút. Biztosan így is van. De nem engedhette meg, hogy 
ördögi terve kudarcba fulladjon, ezért  nem mondott  semmit  Sang Csunak. 
Nem tudhatta előre, hogy viselkedik majd Sang Csu, ha megtudja az igazat.

– És mi a garancia,  hogy az igazság valamilyen érzéseket ébreszt Sang 
Csuban? – kérdezte elgondolkodva Patrick.

– Csak nem tőlem akarja ezt megtudni? – kérdezte epésen Alang. – Én 



például  nehezen tudom elképzelni,  hogy egy ember  nyugodt  maradhat,  ha 
megtudja,  micsoda fájdalmat  okozott  hozzátartozóinak.  Persze hacsak nem 
megrögzött gonosztevő. De ez az én véleményem. Azt, hogy mit gondol erről 
Sang  Csu,  önnek  kell  kideríteni.  Ha  elmondja  neki,  az  igazság  a 
legváratlanabb reakciókra késztetheti. Egyébként azt még nem mondta el, hol 
talált rá, és mi az igazi neve.

– Reggel indultam Szeng Cseng apjához; éppen azt akartam megkérdezni 
tőle, nem ismeri-e Sang Csut. És az épületben egyenesen belebotlottam Sang 
Csuba. Valóban hasonlít apja ifjúkori képéhez. Ha Lej Cse valamivel jobban 
lát, felismerte volna. Nyilván a vakságára is számított az a gazember. Igaz, 
Bangkokban Sang Csu bajuszt és szemüveget viselt…

– És most?
– Sem egyiket, sem másikat.
Patrick hirtelen elgondolkodott.
– És aztán mi volt? – kérdezte türelmetlenül Alang.
–  Aztán?  –  kérdezte  szórakozottan  Lo,  miközben  tovább  töprengett.  – 

Csenghez természetesen már nem mentem be.
– Remélem, megkérte Sang Csut, hogy adja meg a személyi  adatait?  – 

kérdezte gúnyolódva Alang.
–  Ő  ott  dolgozik.  Ugyanazon  az  emeleten,  ahol  Cseng  irodája  van. 

Valamiféle papírokat vitt… Zakó nélkül, nadrágtartósan. Most már világos, 
miért gyanakodtam én az idősebb Csengre. A fiának az iratait használták fel, 
mivel Sang Csu ismerte Szenget. De mi célból? Teon – a felügyelő valahogy 
bűntudatosan  elmosolyodott  −,  azt  hiszem,  megtaláltam a  módját,  hogyan 
lépjünk kapcsolatba Sang Csuval.

– Hogyan, máris?
– Igen. Dzsun.
– Micsoda?!
–  Dzsun  ismerte  Szenget.  Tegnap  beszélt  nekem  erről…  És  Szeng 

megismertette  őt  Sang  Csuval.  Ha  Dzsun  véletlenül  találkoznék  az  utcán 
Sang Csuval, az nem keltene gyanút. És…

–  Tisztában  van  azzal,  mit  beszél?!  –  Alang  a  homlokát  döngette  az 
öklével. Aztán felugrott a helyéről, és idegesen járkálni kezdett a szobában.

– Nem, maga egyszerűen megbolondult! Ilyet  kifundálni… Nem találok 
szavakat! Egyszerűen nem találok szavakat!

Hirtelen megállt Patrick előtt.



– Nnnem értem… komolyan beszél?
– Teon – kezdte volna mondani a felügyelő.
–  Mit  Teon?!  Mit  Teon?!  Ki  engedné  meg  magának,  hogy  egy  ilyen 

komoly ügybe bevonjon egy kívülállót?!
– Ön.
– Én?
Alang  mindkét  kezét  a  melléhez  szorította,  azután  szarkasztikus 

kacagásban  tört  ki.  Majd  nevetése  egyszerre  abbamaradt.  Odahajolt  a 
felügyelőhöz,  levette  szemüvegét,  összehúzta  a  szemét,  ami  azt  jelentette, 
hogy nagyon dühös, és mérgesen, tagoltan így szólt:

– Maga bolond! Erről ne is álmodozzék.
Ezzel újra járkálni kezdett a szobában.
– Dzsun csak egy kislány.  Mit tehet ő? Győzze meg a gengsztert, hogy 

köteles a CIU-nak dolgozni? De az már az első szavak hallatán kést döf belé. 
Nem, maga egyszerűen megbolondult! Miről beszélünk mi?! Nem engedem 
meg,  hogy bármilyen esetben kockára tegye  az ő életét.  Egy régi barátom 
leánya.  Ha  valami  történnék,  hogy  nézzek  a  barátom szemébe?  Nem,  ez 
ostobaság, hülyeség!

Alang odament az asztalhoz, és elkezdte keresni a szemüvegét.
– Hol lehet, hogy az ördög vinné el!
– Micsoda?
– A szemüvegem.
– A kezében van.
Patrick a szeme sarkából a főnökére pillantott.
–  Hallgasson  meg,  Teon.  Dzsun  nekem…  Én  mindig  a  közelben 

tartózkodnék, és a veszély legkisebb jelére beavatkoznék. Garantálom…
– Hagyja abba! – szólt rá ingerülten Alang. – Senki sincs bebiztosítva. És 

kije magának Dzsun? Egy-két. hónap és vége. Jól ismerem magát, Patrick. 
Értse meg, ez nem szemrehányás. Mint férfi, mindent megértek…

– Rosszul ismer – mondta halkan a felügyelő.
–  Dzsun  és  én  ezennel  meghívjuk  önt  egy  hónap  múlva  tartandó 

esküvőnkre.
Ha valaki  most  belépett  volna a szobába,  és azt  mondja,  hogy ő Sárga 

Sárkány, Alang bizonyára kevésbé csodálkozott volna. Földbe gyökerezett a 
lába, és meglepetten nézett a felügyelőre.

– Patrick, jól hallottam?



– Jól hallotta – erősítette meg a felügyelő. Alang visszaült az asztalhoz, és 
megrázta a fejét, mintha valami káprázatot hessegetett volna el.

– Nem, maga elhatározta, hogy ma végez velem. Hihetetlen bejelentéseket 
tesz, egyiket a másik után. Nem, én nem tudok ilyen hirtelen megemészteni 
ennyi újságot. Lau tehát mégis elérte a célját.

Felvette a telefont, és tárcsázni kezdett.
–  Halló,  Lau?  Én vagyok.  Igen,  történt.  Nem.  Ne is  találgass,  úgysem 

sikerül kitalálnod. Patrick nősül. Hogyhogy kit? Dzsunt! Mi?!
Alang eltakarta a kezével a kagylót, és odasúgta a felügyelőnek: – Dzsun 

anyja ott van nálunk.
Patrick egyik szemét becsukta, és olyan grimaszt vágott, mintha citromba 

harapott volna.
–  Hogyhogy  nem  tudja?  –  folytatta  a  telefonba  Alang.  –  Hm…  hát 

magyarázd meg neki, hogy Patrick… nagyon rendes ember.
Lo  legalább  olyan  gúnyos  képet  vágott  erre,  mint  az  imént  Alang,  és 

hálásan megrázta a fejét.
–  Örülni  kell  – mondta  zavartan  a  kagylóba  Alang.  –  Kínáld meg egy 

korty  itallal  talán.  Hogy  felvidítsa.  Jól  van.  Nincs  több  időm.  Este,  ha 
hazamegyek, majd elmesélem.

Alang visszatette a kagylót, és sokatmondóan nézett a felügyelőre.
– Köszönöm – sóhajtotta az.
– De Patrick – vágott bűnbánó fintort Alang −, ki hitte volna…
– Senki – látta be megadóan a felügyelő. – Senki.
– Maguk is jópofák! – lendült támadásba Alang. – Senkinek sem mondtak 

semmit.  Mikor  határozták  el?  Hiszen  maga  csak  tegnap  jött  vissza 
Bangkokból.

– Tegnap határoztuk el.
–  Hát,  tudja,  a  maga korában… Hiszen már  nem gyerek.  Először  meg 

kellett  volna  beszélni  a  lány  szüleivel,  ahogy  a  szokás  megköveteli. 
Dzsunnak van egy nővére, aki még nincs férjnél…

– Parancsolja,  hogy  vegyem  el  egyszerre  mind  a  kettőt?  Egyébként  a 
maguk  iszlám  vallása  nem  tiltja  a  többnejűséget.  De  félek,  hogy  ezt  a 
filantrópiát nem az én zsebemhez szabták.

– Nem értől van szó. A malájok egyszerűen nem szeretik, ha a fiatalabb 
lány hamarabb megy férjhez, mint az idősebb, és…

– Tudom,  tudom –  szakította  félbe  a  főnökét  a  felügyelő,  és  mindkét 



kezével legyintett −, ebben az esetben a vőlegény köteles az idősebb lányt 
megajándékozni  egy  garnitúra  ruhával.  Dzsun  mondta.  A  legutóbbi 
szeretőmtől  maradt  éppen  négy  ruha.  Hirtelen  férjhez  ment,  és  elutazott 
Hongkongba, így tehát a maguk csodálatos szokásai nem fogják megingatni 
költségvetésemet.

– Patrick! – kiáltotta vádlón Alang.
– Adjon fizetésemelést,  Teon – kérte ártatlanul a felügyelő −, és akkor 

zokszó nélkül fel fogom ruházni az egész leendő rokonságomat.
Alang felsóhajtott.
–  Maga igazán  kibírhatatlan.  És  hogy akarja  megrendezni  az  esküvőt? 

Hisz egy maláj lány számára hallatlan szentségtörés az, ha férjhez megy egy 
máshitűhöz,  annak  vallási  szokásai  szerint.  Manapság  minden  jóval 
egyszerűbb, de én ismerem Dzsun szüleit. Ők tisztelik a hagyományokat…

–  Ha  szóba  kerül,  nyugtassa  meg  az  ismerőseit,  Teon:  kész  vagyok 
végigjátszani az esküvőt akár a bálványimádás szertartása szerint is. Hiszen 
nekem  nincsenek  szüleim,  ezért  nincs,  aki  a  hitem  tisztaságáról 
gondoskodjék. Annál kevésbé, mert nem nagyon hiszek az…

Patrick a plafon felé emelte mutatóujját.
– … és Dzsunnak ugyanez a véleménye. Mindenekelőtt közzéteszünk egy 

újsághirdetést  közös  szándékunkról,  hogy  társak  kívánunk  lenni  az  egész 
életre,  a  jövő  vasárnaptól  kezdve.  Az  ilyen  házasságkötési  forma  most 
nagyon divatos. Maga pedig holmi szokásokat emleget.

– Igen, én tisztelem őseink szokásait – felelte komolyan Alang.
– És azt  megengedik a maláj  szokások, hogy a lányt  ismeretlen helyen 

rejtegessék, és ultimátumot nyújtsanak be a szüleinek? Hiszen Lau asszony 
azt mesélte nekem…

– Feladom – emelte fel a kezét Alang.
– Térjünk vissza a javaslatomhoz – ajánlotta a felügyelő.
Alang kétkedve csettintett a nyelvével.
– Nem tetszik ez nekem, Patrick. Nem tetszik. Félek.
–  Teon,  nagyon  jól  tudom,  hogy  ez  milyen  kockázatos.  De  az  én 

kapcsolatom Sang Csuval figyelmeztetheti a Triászt. Ha viszont bevonjuk a 
játékba Dzsunt, jelentős fölényre teszünk szert.

– Nagyon veszélyes játék – ingatta a fejét Alang. – Gondoljuk meg még 
egyszer.

– Jó – egyezett bele Lo.
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– El kell utaznia egy kis időre, Kettős Virág.
– Miért, excellenciás uram?
Sárga Sárkány szorosan összezárt, szinte elkékült ajka alig észrevehetően 

megremegett.
– Tartozom magyarázattal?
– Bocsásson meg, excellenciás uram.
A Sárga Sárkánnyal szemben ülő fehér nadrágos, fehér rövid ujjas ingben 

lévő fiatalember lesütötte a szemét.
A Triász azon tagjai, akik ismerték Kettős Virágot, úgy tudták, hogy Sárga 

Sárkány az éhhaláltól mentette meg, amikor a fiú még egészen kicsi volt. Így 
tudta maga Kettős Virág is, akit gyerekkorában

Sárga Sárkány Sangnak nevezett el. Csak egy-két ember tudta a Triászban, 
hogy  Sang  igazi  neve  Leong,  és  hogy  gyermekkorában  Sárga  Sárkány 
parancsára rabolták el a szüleitől.

Sang  nevelésével  Sárga  Sárkány  egyik  bizalmi  embere  foglalkozott,  ő 
maga csak ritkán látogatta meg neveltjét,  hogy ellenőrizze,  milyen sikerrel 
plántálják bele a fiúba a Nagy Testvériség eszméit. Amikor Sang tizennégy 
éves  korában  részt  akart  venni  az  akkorra  kegyvesztett  nevelőjének  a 
kivégzésén, Sárga Sárkány úgy vélte, hogy a fiú elég jól elsajátította a Nagy 
Testvériség alapelveit.

Húszéves  korára  Sang  megkapta  a  Kettős  Virág  titulust,  és  utazgatni 
kezdett  Délkelet-Ázsia-szerte,  hogy  „árut”  szerezzen  a  nyilvánosházak 
számára. Kötelességét mindig a hivatásos csábító könnyedségével teljesítette. 
Sang lelkesedett ezekért a „bájos kis kalandokért”, ahogy ő nevezte, de még 
inkább tetszett  neki az,  hogy nem ő fizetett,  hanem még ő kapott  pénzt a 
szórakozásokért.  Környezetével  szemben  szemtelen  és  pimasz  volt,  csak 
Sárga Sárkány jelenlétében viselkedett úgy, mint egy illedelmes kisfiú.

–  Bocsásson meg,  excellenciás  uram – ismételte  alig  hallhatóan  Kettős 
Virág −, szeretném megkérdezni, hogy hosszú időre-e.

– Lehet, hogy egy évre. Lehet, hogy még tovább. Nem tudom.
– Excellenciás uram, talán rosszul csináltam valamit,  hogy elűz engem? 

Mindig ellentmondás nélkül teljesítettem minden parancsát. – A fiatalember 
hangjából esdeklés csendült ki. – ön mondta, hogy Bangkokban felülmúltam 



minden várakozását.
– Talán ideköti valami? – Sárga Sárkány a fiúra szegezte szúrós tekintetét, 

mintha megpróbálná kiolvasni a gondolatait.
– Nem, excellenciás uram, de…
– Mi az a „de”?
Kettős Virág hallgatott.
–  Úgy  tűnik,  elfelejtette  Nagy  Testvéri  Szövetségünk  egyik  jelszavát: 

őszinteség. Valamit eltitkol.
– Nnnem, excellenciás uram, hogy is merném…
– Biztos benne, hogy nincs mit mondania nekem?
Kettős  Virágnak  inába  szállt  a  bátorsága.  Az  arcán  látszott,  feszülten 

találgatja,  miért  oly  ingerült  Sárga  Sárkány.  De  úgy  látszik,  semmi 
kivetnivalót nem talált magatartásában, mert felemelte a fejét, és halkan így 
szólt:

– Biztos, excellenciás uram.
– Maga nagyon bátor, Kettős Virág. Emlékszik a Törvényekre? Ott ez áll: 

addig kell megbüntetni az embereket, mielőtt még elkövetnék a bűnt. Akkor 
nem lesznek súlyos bűnök, és eluralkodik a rend. És még valami: arra, aki 
becsapja a testvéreit, késedelem és könyörület nélkül halál vár.

Kettős Virág elsápadt.
– De excellenciás uram…
– Feleljen a kérdésemre: emlékszik a Törvényekre? – kérdezte újra Sárga 

Sárkány anélkül, hogy felemelte volna a hangját.
– Igen, excellenciás uram.
– Akkor miért hallgat a kis flörtjéről?
Kettős Virág megkönnyebbülten sóhajtott fel, sőt még el is mosolyodott.
– De excellenciás uram, ezt méltatlannak találtam az ön figyelmére…
– Hogyhogy?  – Sárga Sárkány homlokán,  azon a  helyen,  ahol  másnak 

általában a  szemöldöke  van,  megemelkedett  a  bőr.  –  Mióta  vett  magának 
annyi bátorságot, hogy eldöntse, mi méltó és mi méltatlan a figyelmemre?

– Excellenciás uram, örömet akartam szerezni önnek. Ezért a lányért  jó 
pénzt lehetne kapni… Nagyon…

– Mikor és hol ismerkedett meg vele, és hányszor találkoztak? – szakította 
félbe Sárga Sárkány.

–  Régóta  ismerem,  excellenciás  uram.  Nemrég  pedig  véletlenül 
összefutottunk az utcán.



– Honnan ismeri?
– Tavaly nyáron ismertetett meg vele… Szeng.
Sárga Sárkány hunyorított.
– Hányszor találkoztak?
– Körülbelül négyszer.
– Pontosabban.
– Négyszer, excellenciás uram.
Sárga Sárkány rágyújtott és elgondolkodott. A CIU tehát elhatározta, hogy 

horogra kapja Sangot, étvágygerjesztő csalétket dobva neki. De hogy került a 
fiú  a  látómezejükbe?  Miért?  Hol  követett  el  hibát?  Itt,  vagy  ami  még 
rosszabb,  Bangkokban?  Talán  ennek  a  szemtelen  felügyelőnek  sikerült 
valamit kiszimatolnia?

Sárga Sárkány megpróbálta felidézni magában a legutóbbi eseményeket. 
Másfél évvel ezelőtt eszébe jutott Lej Cse. Emlékezetében fellobbant a régi 
sértés.  Kérésére  Tuk  emberei  felkutatták  Lej  Cset.  Tőlük  megtudta,  hogy 
Leong-Sangnak van egy szép felnőtt húga. Miután mindent kitervelt, Sárga 
Sárkány  úgy  határozott,  hogy  saját  neveltjét  küldi  el  Bangkokba.  Semmi 
kockázat  nem volt.  Sárga Sárkánynak azt  mondták,  hogy Lej  Cse nagyon 
rosszul lát. Ráadásul eltelt húsz év – az asszony aligha ismerheti fel a saját 
fiát. Az a gondolat, hogy Lej Csét micsoda csapás éri, ha majd megmondják 
neki az igazat, szinte kéjes gyönyört szerzett Sárga Sárkánynak. Igaz, hirtelen 
túl  sok  kellemetlenség  jött  össze:  ami  Szenggel  történt,  aztán  ennek  a 
hülyének, Latiff  fiának az előkerülése isten tudja,  honnan. Ezt a gordiuszi 
csomót egyetlen csapással kell  szétvágni.  Jó,  hogy Limet  végül is  sikerült 
felcsalni  a  Tumaszik-ra.  Ez  tette  lehetővé,  hogy  nem kellett  több  embert 
Bangkokba küldeni.

Úgy látszott, minden rendben van, ám a CIU hirtelen a nyomukra bukkant. 
Hogyan  sikerülhetett  ez  nekik?  Hogyan?  Mit  tudnak?  Sürgősen  ki  kell 
deríteni,  milyen  messzire  jutottak,  és  intézkedni  kell.  Az,  hogy  Alang 
emberei ráálltak Sangra, komoly, fenyegető veszélyt jelent.

– Mikor kell találkoznia ezzel a…
– Ma  este,  excellenciás  uram –  válaszolta  sietve  Kettős  Virág.  –  Hat 

órakor.
– Ön súlyos hibát követett el,  Kettős Virág, hogy ne nevezzem ezt egy 

másik, kevésbé kellemes hangzású szóval.
A fiatalember arcán értetlenség tükröződött.



– A lány a CIU-nak dolgozik. Látták egy ottani emberrel.
– Excellenciás  uram! – Kettős Virág hangja megremegett.  – Esküszöm 

Nagy  Testvéri  Szövetségünkre,  ezt  nem  tudtam!  Higgyen  nekem, 
excellenciás uram, nem tudtam. Én…

– Jóvá kell tenni a hibát, Kettős Virág.
–  Kész  vagyok,  excellenciás  uram.  Bízzon  bennem…  Mindent,  amit 

parancsol…
– Ebben nem kételkedtem. – Sárga Sárkány mosolyra  húzta a száját.  – 

Most pedig elmehet. Értesíteni fogják, mit kell tennie.
– Értettem, excellenciás uram.
Kettős Virág meghajolt és távozott.
Sárga Sárkány kis ideig lehunyt  szemmel ült,  aztán megnyomta  a fotel 

karfája alá erősített csengő gombját. A zöld szalonba egy alacsony, körtefejű, 
kancsal  szemű ember  lépett  be.  Néhány lépést  tett,  majd  megállt  a  szoba 
közepén.

– Ez a határtalanul kíváncsi felügyelő túlságosan messzire ment – mondta 
Sárga Sárkány még mindig  csukott  szemmel.  –  Ideje  véget  vetni  ennek a 
komédiának.

– Igen, excellenciás uram.
–  Azt  a  kis  csalétket,  amivel  el  akarták  fogni  Kettős  Virágot,  tűzze 

horogra, és forgassa meg ennek a szemtelen fickónak az orra előtt. Őt meg 
kell ölni, de előzőleg kiderítendő, mit tud a CIU. A lányt meg… A lányra 
bizonyára akad vevő, nem is egy.

– Excellenciás uram, megtörténhet, hogy Lo nincs egyedül…
– Ez engem nem érdekel. Fogjanak el mindenkit, aki vele van. Egyébként 

a játék, amibe belekezdett, kevés résztvevőt igényel. Gondoljon át mindent jó 
alaposan.  Ma este hatkor Kettős Virágnak találkoznia kell  a lánnyal.  Adja 
meg neki a szükséges instrukciót.

– Minden így lesz, excellenciás uram. De elfelejtette, excellenciás uram, 
hogy Alang is nagyon sokat tud. A felügyelő félreállításával a probléma még 
nincs megoldva.

– Akkor hát végezni kell Alanggal is. Egyébként nem, nem szükséges. Új 
embert fognak kinevezni, aki lehet, hogy okosabb lesz az elődjénél. Tudja 
meg  a  bankszámlaszámát,  és  utaljon  át  neki…  kezdetnek  húszezret.  Én 
közben  gondoskodom  róla,  hogy  megkapja  az  utasítást:  szüntesse  be  a 
további nyomozást.



– És ha visszautasítja, excellenciás uram?
–  A  pénzt?!  Találja  meg  a  módját,  hogyan  találkozhatnának,  és 

magyarázza  meg  neki,  milyen  következményei  lesznek,  ha  visszautasítja. 
Mellesleg,  ajánlja fel  a felügyelőnek is,  hogy legyen belátással.  Kell  hogy 
legyenek  embereink  a  CIU-ban.  Hiszen  egyedül  nem  foglalkozhatunk  a 
konkurenciával.

– Mindent megteszek, excellenciás uram.
Az alacsony ember nem mozdult.
– Mi van még? – kérdezte Sárga Sárkány.
– Megjött Tang…

Tang egy szék szélén ült, és másodpercenként nyalogatta kiszáradt ajkát. 
Borzasztóan  szomjas  volt.  Jobb  arcfele  viszketett,  már  vörösre  dörzsölte. 
Ettől csak még jobban viszketett. Minden pillanatban azt hitte, hogy nyílik az 
ajtó,  és megjelenik Vörös Bot. De az ajtó nem nyílt  ki,  és főnöke,  akivel 
szemben Tang páni félelmet érzett, nem jelent meg. Próbálta megnyugtatni 
magát:  nem találhatja  itt  Vörös  Botot,  az  ki  van zárva.  Ha egyszer  Sárga 
Sárkánynak valami baja van Vörös Bottal, akkor nem az ő jelenlétében fog 
vele beszélgetni. Abban pedig, hogy Vörös Bot kegyvesztett lett, Tang szinte 
nem is kételkedett. Érezte. Különben Sárga Sárkány nem küldött volna érte 
külön  futárt,  hanem  Vörös  Boton  keresztül  hívta  volna  találkozóra.  De 
idegessége  ettől  nem  csillapodott.  A  remegés  –  kellemetlen  szúrások 
kíséretében – egészen a szíve alá lopózott, ott érezte a gyomrában, az ujjai 
reszkettek, a térde és a bokája is. Tang arra gondolt, hogy sokkal könnyebb 
lenne valakit hátba szúrni, még akkor is, ha tudván tudja, hogy a sarkon túl 
ott áll tíz rendőr, mint itt ülni és Sárga Sárkányra várni. És ha Vörös Bot már 
bent  van?  Ha  tehette  volna,  Tang  gyorsan  elmenekült  volna  ebből  a 
félelmetes házból…

– Sárga Sárkány vár téged, testvér – zökkentette ki gondolataiból egy halk 
hang, és Tang esküdni mert volna, hogy ez a hang egyenesen a pokolból jött, 
olyan félelmetes és síron túli volt.

A Szin Leon tulajdonosa összerezzent és körülnézett, de senkit sem látott. 
Felállt, és bizonytalan léptekkel, mintha műlábakon járna, az ajtó felé indult.

A helyiségben, ahová Tang belépett,  zöldes félhomály uralkodott.  Sárga 
Sárkány csukott  szemmel,  mozdulatlanul  ült  a fekete  fotelban,  olyan  volt, 



mint  egy  viaszszobor.  Ahogy  Tang  megpillantotta,  a  fejéből  egyszerre 
elpárologtak azok a szavak, amelyekkel a rituálé szerint üdvözölnie kellett 
volna a Triász vezérét. Teljes testével előrehajolt, ahogyan azt az üdvözlési 
szertartás  megkövetelte,  és  a földre szegezte  a tekintetét  – feledékenysége 
tudatában szinte félholtan.

– Az ég oltalmazza a Nagy Testvéri Szövetség vezérét… aki a… Ming-
csillagzat alatt született – kezdte végre a köszöntést Tang.

Hosszú  tiráda  következett  ezután,  amit  Sárga  Sárkány  a  közvetlen 
környezetének  nagy  kegyesen  elengedett,  mivel  ő  is  egyetértett  a  régi 
igazsággal, hogy az idő pénz. Tang némán várta, hogy Sárga Sárkány mikor 
ad engedélyt arra, hogy fölegyenesedjék. Amikor az lustán intett, a Szin León 
tulajdonosa fölállt.

–  Engedelmeskedj  az  Égnek,  szolgáld  az  Igazságot,  és  elnyered  méltó 
jutalmadat, a Nagy Megnyugvást – mondta Sárga Sárkány, és megkérdezte:

– Mi a fő feladatod?
– A Nagy Testvéri Szövetségről való gondoskodás – felelte alig hallhatóan 

Tang, megijedve tulajdon hangjától.
Azután észbe kapott, és hozzátette:
– … excellenciás uram.
– A szövetség jóval fizet önzetlen és becsületes tagjainak – mondta lassan 

Sárga Sárkány. – Hűségünkben van a mi erőnk. Háromszáz éve létezik az Ég, 
a Föld és az Ember hármas egységű hatalmas szövetsége. És még tízezer évig 
fog  létezni,  mert  könyörtelenül  megbünteti  a  hitszegőket,  irigyeket  és 
engedetleneket.  Szólj,  ha  lelkiismereted  tiszta,  és  a  szövetség  meghálálja 
neked. De vigyázz, ha sötét szándékok vezetnek! Felelj: becsületes-e a Nagy 
Testvéri Szövetség előtt idősebb testvéred, Vörös Bot?

E  szavaktól  Tangnak  szédülni  kezdett  a  feje.  Nem  tudta,  mit  tegyen. 
Mondja el, amit tud? És ha Vörös Bot mégsem lett kegyvesztett,  és Sárga 
Sárkány  most  öt  ellenőrzi?  Akkor  elbúcsúzhat  az  életétől.  És  ha  éppen 
fordítva van? Akkor azzal vádolhatják, hogy egy követ fúj Vörös Bottal.

– Felelj hát!
Tang  határozott.  Saját  hangját  sem hallva,  valami  félködös  állapotban, 

akadozva  és  hebegve  beszámolt  a  Triász  vezérének  arról,  hogy mit  látott 
Fehér  Papírlegyező  letartóztatásának  éjszakáján.  Hogy mit  mondott  Vörös 
Botnak Ko Jing árulásáról. Hogy ennek ellenére Vörös Bot mégis elküldte az 
őrmestert Fehér Papírlegyezőhöz. Hogy ő, Tang, ott látta a főnökét a Keong 



Szajakon,  látta,  amint  átadott  egy  cédulát  az  egyik  rendőrnek,  és  hogy 
mindjárt  a  razzia  és  Fehér  Papírlegyező  letartóztatása  után  találkozott 
valakivel. Miután befejezte zavaros monológját,  Tang érezte, hogy nyirkos 
lett a tenyere az izgalomtól. Lopva Sárga Sárkányra pillantott, ám a Triász 
vezérének az arca kifürkészhetetlen volt. Teljes némaságban telt el egy perc, 
majd egy másik is, de Tangnak úgy tűnt, hogy már több napja áll itt.

–  Mit  kerestél  a  Keong Szajakon,  és  miért  mentél  Vörös  Bot  után?  – 
kérdezte végre Sárga Sárkány, még mindig csukott szemmel. – Talán tudtad, 
mire készül?

Tang lába megroggyant, térdre borult.
– Én… én… ő…
– Ha nem hittél idősebb testvérednek, ez azt jelenti, hogy nem tisztelted 

őt. A tiszteletlenség pedig az engedetlenség szülőanyja. A Törvényekben meg 
van írva, hogy régen az uralkodók összefogdosták a tiszteletleneket, fejüket 
levágták,  és  gúlát  építettek  belőlük,  ez  volt  a  legnagyobb  büntetés.  A 
tisztelet-lenek koponyájából rakott halom gyarapodhat még eggyel.

Tang szólni akart,  de egyetlen hang sem jött  ki  a torkán.  Félig nyitott, 
görcsösen  rángatózó  szájából  csak  artikulálatlan  hangok  törtek  elő.  Sárga 
Sárkány elhallgatott. Egy kis fekete dobozból cigarettát vett ki, rágyújtott, és 
közben  elégedetten  nézegette  a  félelemtől  szinte  eszét  vesztett  Tangot. 
Szerette az ilyen látványt, szerette, ahogyan ő szokta mondani, „az embereket 
természetes állapotukban látni”.

– De őseink azt is mondották – folytatta Sárga Sárkány, miután hagyta, 
hogy Tang egy kicsit rettegjen −, hogy az az idősebb testvér, aki nem tiszteli 
a szüleit, megérdemli, hogy fiatalabb fivére így bánjon vele. Tehát helyesen 
cselekedtél.  A  Nagy  Testvéri  Szövetség  méltó  tagjának  vére  szólalt  meg 
benned.

Sárga Sárkány szavai valahonnan messziről érkeztek el Tanghoz. Először 
alig fogta fel az értelmüket, csak azt ragadta ki, hogy Sárga Sárkány elégedett 
vele, hogy igaza volt, amikor úgy gondolta, hogy Vörös Bot kegyvesztett lett. 
Sárga Sárkány mondott még valamit, de Tang nem volt abban az állapotban, 
hogy meghallja.  A gyűlölt  színészecske,  aki  nem tudni,  mi  módon  került 
olyan magasra,  le van taszítva,  szét  van taposva,  el  van tiporva.  Nem fog 
többé megjelenni a Szin Leonban szemtelen,  önelégült  képpel!  Ez a senki 
nem fogja őt többé arra kényszeríteni, hogy úgy szolgálja ki, mint akármelyik 
koszos pincér, és teljesítse minden szeszélyét.  Nem fog rá ordítozni többé. 



Vége.  A függöny legördült,  a  reflektorok  kialudtak.  Ügy emlékszik,  ezek 
voltak ennek a komédiásnak a kedvenc szavai.

– Magát kérdezem, Vörös Bot – hallotta egyszerre tisztán Sárga Sárkány 
hangját.

Zaklatottan  körülnézett,  de  a  szobában  rajta  és  Sárga  Sárkányon  kívül 
senki más nem volt. Tang eszelősen meredt a Triász vezérére.

– Magát kérdezem, Vörös Bot – ismételte az, és Tangra nézett. – Ismeri 
ennek az embernek a rejtekhelyét?

Tang végre felfogta: Vörös Bot – ez most már ő, „az az ember” pedig a 
volt  főnöke.  Ilyen  fordulatra  Tang nem számított.  Régóta  álmodozott  már 
arról,  hogy  elfoglalja  Vörös  Bot  helyét,  de  ezt  még  önmagának  is  félt 
bevallani, annyira megvalósíthatatlannak és főleg lázadónak tűnt ez az óhaj. 
Tang elűzte magától ezeket a gondolatokat, mert attól félt, hogy Vörös Bot 
egyszer leolvassa majd őket az arcáról. És most egyszerre… Még most sem 
tudott  hinni  saját  fülének.  Vajon  a  valóságban  történik-e  mindez?  Sárga 
Sárkány valóban Vörös Botnak nevezte öt, Tangot?

–  Kegyeskedne  végre,  válaszolni,  Vörös  Bot?  –  kérdezte  elégedetlenül 
Sárga Sárkány. – Vagy örömében elveszítette a beszélőképességét?

Vörös Bot… ő – Vörös  Bot.  Tang teljesen magánkívül  térden csúszott 
Sárga  Sárkányhoz,  megragadta  sovány,  ráncos  kezét,  és  nedves  ajkával 
rátapadt. A Triász vezére utálkozva ráncolta homlokát, elkapta a kezét, majd 
– miután a zsebkendőjét elővette – gondosan megtörölte.

– Igyekezzen a jövőben megkímélni hálájának ilyen kifejezésmódjától.
–  Bocsánat,  excellenciás  uram…  Én…  Én  tudom,  hol  a  rejtekhelye, 

megtalálom… Ha megengedi, most rögtön…
–  Elsősorban  a  dokumentumok  és  a  heroin  érdekelnek.  Elindul  oda, 

amikor  a  szertartás  Kezdődik,  és  elhoz  mindent  a  Hűség és  Igazságosság 
Termébe. Ezután átveszi Vörös Bot igazságosztó kardját.

Sárga  Sárkány  felállt  a  fotelból,  és  rá  sem pillantva  Tangra,  aki  még 
mindig a dohányzóasztalnál térdelt, távozott a zöld szalonból.

Lo,  szokásához  híven,  most  is  kopogtatás  nélkül  lépett  be  főnöke 
dolgozószobájába.

– Hívatott, Teon? – kérdezte, és csodálkozva állt meg a küszöbön: Alang 
fejét kezére támasztva ült, és egy pontra meredt. Tekintete kifejezéstelen volt. 



– Mi van magával, Teon? Történt valami?
Alang nem felelt. Tekintetét Patrickra emelte, de mintha senkit nem látott 

volna az ajtónál, megint lesütötte a szemét.
– De hát mi történt, Teon? Lau asszonyt érte valami?
– Üljön le, Patrick – mondta színtelen hangon Alang.
Lo leült, és továbbra is csodálkozva nézte főnökét. Az homlokára tolta a 

szemüvegét, és megtörölte a szemét.
– Nagyon nehezemre esik elkezdeni ezt a beszélgetést,  Patrick – kezdte 

Alang, de nem emelte fel a fejét −, azonban… a nyomozást be kell szüntetni.
– Micsoda?!
– Fölöslegesen vesztegetjük az időt – folytatta Alang monoton hangon −, a 

Tumaszik kalózok  műve  volt,  az  pedig  nem  tartozik  a  hatáskörünkbe.  A 
megrendezett  hajótörésnek  semmi  köze  a  Blakang  Matihoz.  Ezt  a 
temetkezésihely-ügyet le kell adnunk az archívumba. Túl kevés adat áll hozzá 
a rendelkezésünkre.

– Teon, nem értem önt. Ezt komolyan mondja? Én…
– Így rendelkezett a főnökség – vont vállat Alang. – Az a véleményük, 

hogy a nyomozás zsákutcába jutott, és hiábavaló lenne folytatni.
– De magának, magának nem ez a véleménye! – kiabálta Patrick. – Hiszen 

maga tudja, hogy már szinte a kezünkben vannak! Hogy lehetne abbahagyni 
a  nyomozást  most,  amikor  annyi  mindent  elértünk?!  Menjen  fel  a 
minisztériumba,  győzze  meg azt,  akit  kell.  Hiszen ezt  meg tudja  csinálni! 
Én… én nem ismerek magára, Teon! Mi kényszerítette arra, hogy feladja ezt 
a harcot? Nem először tartják odafenn a nyomozást kilátástalannak. De maga 
minden alkalommal talált érveket…

Alang újra a felügyelőre emelte a tekintetét, és ebben a tekintetben Patrick 
valami  olyan  látott,  amit  eddig  sohasem.  Főnöke  keskeny  szeme 
bűntudatosan nézett a szemüvege alól.

– Hallgasson meg, Patrick. És próbáljon megérteni.
Alang újra feltolta a szemüvegét, és megtörölte a szemét.
–  Magának igaza  van,  mindig  találtam érveket,  amikor  a  főnökség azt 

követelte, hogy egyik vagy másik ügyet zárjuk le. De egyik eddigi nyomozás 
sem hasonlított  a mostanihoz.  Eddig csak kis bandákkal vagy olyan titkos 
társaságokkal  foglalkoztunk,  amelyeknek  nem  volt  akkora  ereje,  mint  a 
Triásznak. Gyakorlatilag mi számoltuk fel a konkurenseit.

– Csak nem azt akarja mondani, hogy a Triász…



–  De  pontosan  –  nevetett  csöppet  sem  vidáman  Alang.  –  A  Triász 
megnyomott  egy  gombot,  aminek  következtében  megkaptam  a  parancsot, 
hogy szüntessem be  a  nyomozást.  Lépéseink  kezdtek  veszélyessé  válni  a 
számukra.

– Ó, tehát erről van szó! – kiáltott fel a felügyelő. – Ez így gyerekjáték! A 
Triász ambíciói minket a legcsekélyebb mértékben sem izgatnak, a főnökség 
előtt  pedig  célozni  lehetne  rá,  hogy  ha  makacskodnak,  az  ügy  ki  fog 
szivárogni  az  újságokhoz.  Azt  nem  merik  megtenni,  hogy  minket 
elbocsássanak – túl nagy botrány lenne belőle.

– Nem, Patrick, ez lehetetlen – rázta a fejét Alang.
– De miért, Teon?! Mi nyerünk, biztosíthatom önt. Egyébként lehet, hogy 

nem éri meg elrontani a viszonyt a minisztériummal. Akkor van egy másik 
lehetőség. Beleegyezik, hogy beszünteti a nyomozást. Hivatalosan. Én pedig 
szép csendben továbbra is foglalkozom ezzel az üggyel. Rendben?

–  Nem,  Patrick.  Sem  az  első,  sem  a  második  változattal  nem  tudok 
egyetérteni. Már öreg vagyok a kalandokhoz.

– A pozícióját félti? – kérdezte gonoszul hunyorogva a felügyelő.
– Patrick!
– Igen, igen, persze hogy a pozícióját félti! Maga gyáva lett, Teon – vallja 

be őszintén. Ha jól emlékszem, mi mindig mindent kimondtunk egymás előtt. 
Teon  Alang,  a  CIU  legjobb  detektívje!  Teon  Alang,  akire  a  környezete 
mindig elragadtatással nézett fel! Teon Alang, akit mindig úgy imádtam, mint 
egy istent! Nem, nem ismerek magára, Teon!

– Ne próbáljon a hiúságomra hatni, Patrick – mondta fáradtan Alang. – Az 
ügyet lezárjuk. Ez a végleges döntésem. Remélem, még nem vonta bele ebbe 
a buta és kockázatos játékba Dzsunt?

– Nem – hazudta Patfick, és gyorsan hozzátette:
– Sajnos.
– Így van jól. Tehát vegyük úgy, hogy a kérdést kimerítettük.
Lo nem mozdult ültéből.
– Akar még valamit mondani? – kérdezte Alang.
– Igen – felelte halkan, de jól érthetően Patrick.
–  Én  meghallgattam magát.  Most  maga  hallgasson  meg  engem.  Nincs 

szándékomban abbahagyni a nyomozást, és végigcsinálom, akár akarja, akár 
nem. A feletteseinknek azt mond, amit akar. Ha megpróbál megakadályozni 
abban, hogy befejezzem ezt az ügyet, meg fogják tudni az újságok. Azt is 



meg fogják tudni, hogy a Triász befolyásolni próbálja a nyomozás menetét. 
Megtudom a nevüket, és bebizonyítom, hogy kapcsolatban állnak a Triásszal. 
Nem  hinném,  hogy  el  lesznek  ragadtatva  az  ilyen  és  ehhez  hasonló 
információk közlésétől. így tehát mindenkinek hallgatnia kell.

– Felügyelő, megtiltom, hogy a Triász-ügyben bármilyen lépést is tegyen 
– emelte fel a hangját Alang. – Egyenlőre én vagyok az ügyosztály vezetője, 
és  maga  engedelmességgel  tartozik  nekem.  Hivatalosan  eltiltom  magát  a 
nyomozástól, és megbízom, hogy foglalkozzék egy másik üggyel.

– És ha valaki megtagadja az engedelmességet? Akkor mi van?
– Akkor? Akkor kénytelen leszek…
– Elbocsátani?
– Igen.
– Remek.
Lo felvett az asztalról egy tiszta papírlapot, és gyorsan írni kezdett. Aztán 

odanyújtotta Alangnak.
– Itt a felmondási nyilatkozatom. Egész sor problémát megold. Most már 

senki sem tilthatja meg nekem, hogy folytassam a nyomozást. Ettől a perctől 
kezdve magánszemélynek számítok.

Sarkon fordult, és az ajtó felé indult.
– Patrick, álljon meg! – kiáltotta utána Alang.
Lo megállt az ajtóban, és visszafordította a fejét.
– Igen?
– Jöjjön vissza és üljön le.
– A felmondásom felment attól a kötelességtől, hogy engedelmeskedjem 

önnek.
– Az elbocsátási  parancsot még nem kapta  meg,  egyelőre  maga a CIU 

felügyelője.  Kérem,  Patrick,  üljön  le,  el  kell  mondanom magának  valami 
nagyon fontos dolgot.

Lo kelletlenül visszajött, leült.
– Megértem a kitörését, Patrick, és a szándékát, hogy végigvigye az ügyet. 

Vajha csak a meggyőződéseink  irányíthatnának bennünket!  A dolog ennél 
jóval bonyolultabb. Először nem akartam elmondani… A további nyomozás 
a maga és az én életembe kerülhet. És nem csak ez. Veszélyben lesz Lau és 
Dzsun is.

– Hogyhogy?  – nevetett  gúnyosan Patrick.  – Feltételezi,  hogy a Triász 
olyan mindenható, hogy…



– Igen,  Patrick.  Tegnap este  volt  rá  lehetőségem,  hogy meggyőződjem 
erről. Amikor hazaérkeztem, két ember várt a lakásomon. Lau sápadtan ült a 
díványon,  és  egy  szó  sem jött  ki  a  torkán.  Az egyik  ember  rászegezte  a 
pisztolyát.  Azt  ajánlották,  hogy  késedelem  nélkül  teljesítsem  feletteseim 
parancsát,  és  szüntessem be a nyomozást.  Hiszen még csak tegnap reggel 
szóltak,  hogy  zárjam  le  az  ügyet.  Nem  mondtam  semmit  magának, 
megpróbáltam  kiokoskodni  valamit.  De  a  tegnapi  találkozás  meggyőzött 
arról,  hogy minden erőfeszítésünk hiábavaló. Túlságosan mélyre ástunk le, 
ennél  tovább a  Triász  már  nem engedhet.  Biztosan nagy emberek  jó  híre 
került veszélybe. Azok ketten, akik tegnap este nálam jártak, azt mondták, ha 
nem fogadom meg a tanácsukat, és nem szüntetem be a nyomozást, megölik 
Laut. Félek, hogy magával is ugyanígy fognak beszélni. Most már remélem, 
megérti a helyzet komolyságát, és nem fog meggondolatlan lépéseket tenni. 
Erőtlenek vagyunk, Patrick, a Triásszal szemben.

Lo  elgondolkozva  elővett  egy  cigarettát,  rágyújtott.  Aztán  a  főnökére 
nézett.  Semmi  sem maradt  a  régi  Alangból;  a  felügyelő  előtt  csupán egy 
megtört, sajnálatra méltó öregember ült.

– Teon, és ha őrséget állítanánk a maga házához?
Alang a fejét rázta.
– Ki ad nekem embereket?
– Megoldjuk önerőből. Hiszen maga mégiscsak a legnagyobb ügyosztályt 

vezeti. Van elég munkatársunk…
–  Nem,  Patrick.  Értelmetlen  vállalkozás.  Ha  folytatom  a  nyomozást, 

kirúgnak. Nem látok kiutat.
Lo felállt.
– Visszavonja a felmondását? – kérdezte Alang.
– Nem, Teon. Döntésem változatlanul érvényben van.
– Gondoljon Dzsunra, Patrick. Nincs joga, hogy az ő életét kockára tegye.
– Ez most már egyedül rám és Dzsunra tartozik – válaszolta komoran a 

felügyelő, és kiment a szobából.

Miután egyedül maradt, Alang mélyet sóhajtott, és fejét a kezére ejtette. A 
kiúttalanság  szorító,  sajgó érzése felforgatta  egész bensőjét.  Ezt  az  érzést, 
amennyire  vissza  tudott  emlékezni,  sohasem érezte  ilyen  élesen.  Annyira 
kézzelfoghatóan érezte saját tehetetlenségét, hogy a szíve szúrni kezdett. És 
ehhez a kiúttalansághoz,  ehhez az erőtlenséghez még hozzájött az önmaga 



iránt érzett ellenséges érzés.
Azért, mert életében először falhoz állították. Azért, mert nem volt elég 

ereje  ellenállni.  Azért,  mert  otthon  az  asztalon  ott  hever  egy köteg  pénz, 
amelyet  az  egyik  „vendég”  tegnap  hanyagul  otthagyott.  Igaz,  nem  nyúlt 
hozzá, de nem is dobta ki. Azért, mert nem szólt a pénzről Patricknak. Azért, 
mert magára hagyja a Triásszal. „Lehet, hogy Lo majd okosabb lesz, ha neki 
is lesz egy ilyen találkozása” – villant fel benne a halvány remény.  Alang 
azon kapta magát, hogy arra gondol: nagyon szeretné, ha Patrick is elfogadná 
az ajánlatukat. És nem csak az ő és Dzsun életének biztonsága érdekében, 
Alangnak  könnyebb  lett  volna  elviselnie  tulajdon  kishitűségét,  és 
megkönnyebbült volna attól a tudattól, hogy nem egyedül kell megalkudnia a 
lelkiismeretével.  Ezektől  a  gondolatoktól  undort  érzett,  undort,  ami 
megkeserítette  a  szája  ízét.  Próbálta  mentegetni,  meggyőzni  magát,  hogy 
kizárólag felesége kedvéért adta fel, hogy más megoldás nincs. De mindezek 
az  érvek  sovány  vigaszként  szolgáltak  csupán.  Nagyon  jól  tudta,  hogy 
alantasan jár el mindenekelőtt Patrick-kal szemben, hogy elárulja őt, mert Lo 
– és ebben Alang abszolút biztos volt – tovább fog lépni. Továbblép, és kitöri 
a  nyakát.  Folytatni  a  nyomozást,  méghozzá  egyedül,  azt  jelenti,  hogy 
tudatosan aláírja a saját halálos ítéletét. Alang erre már tegnap rájött, amikor 
a Triász embereivel beszélgetett.  Őket nem tartja vissza semmi sem. Nem, 
meg kell próbálnia Patrickot és Dzsunt megvédeni.

Alang lenyomta a telefon gombját.
– Lo felügyelő bent van?
– Nincs bent főnök, elment – hallatszott az ügyeletes hangja.
Tehát Dzsunnal kell beszélni. Lehet, hogy az ő segítségével majd sikerül 

Patrickra hatni. És ezt már holnap meg kell tenni. Nem, ma. Alang tárcsázta 
Patrick  lakásának  telefonszámát,  de  nem  vették  fel.  Megint  lenyomta  a 
gombot.

– Hallgatom, főnök.
– Küldje be Cseongot.
– Igenis, főnök.
Néhány perc múlva Alang dolgozószobájában megjelent egy huszonöt év 

körüli  fiú.  Mindössze  két  hete  került  a  CIU-hoz,  addig  a  parti  őrségen 
dolgozott.

– Ismered Lo felügyelőt? – kérdezte gyorsan Alang.
– Vagy kétszer láttam – felelte a fiú.



– Holnap reggeltől megfigyelés alá veszed. Ez lesz a vizsgafeladatod. Ha a 
felügyelő semmit sem vesz észre, itt maradsz az osztályon.

Az újonc csodálkozva vonta fel a szemöldökét.
–  Lo felügyelő  most  nagyon fontos  feladatot  teljesít  –  világosította  fel 

Alang. – Te fogsz rá vigyázni. Ha érzed, hogy szüksége van a segítségedre, 
habozás  nélkül  cselekedj.  Engem  pedig  állandóan  tájékoztatsz  a  dolgok 
menetéről. Mindent értesz?

– Igen, főnök.
– Elmehetsz. Egyébként várj csak. Még ma elkezded. Most rögtön menj a 

házához. Egy lépésre se téveszd szem elöl. De még egyszer figyelmeztetlek: 
neki semmiről sem szabad tudnia.

– És éjszaka mi legyen, főnök?
– Ez a te dolgod.
Mikor  egyedül  maradt,  Alang  fel-alá  kezdett  járkálni,  és  közben 

nyugtatgatta  magát,  hogy  legalább  valamit  tett  azért,  hogy  segítsen 
Patricknak.  Tudata  mélyén  újra  meg  újra  átvillant  egy  gondolat,  amelyet 
mindenféleképpen  igyekezett  elűzni,  mielőtt  megfogalmazódna.  Nem  Lo 
felügyelő érdekében tette ezt a lépést, hanem maga miatt. A Triász emberei 
bizonyára  érdeklődni  fognak,  miért  nem maradt  abba a  nyomozás.  És  azt 
válaszolhatja, Lo felügyelő már nem dolgozik a CIU-nál, és hogy ő, Alang, 
megfigyelés  alá  helyezte,  hogy  tudja,  mit  cselekszik,  hogy  idejében 
figyelmeztethesse a Triászt. Alang a homlokát ráncolta. Hogy eshetett meg 
vele, hogy kész segíteni a Triásznak? Hogy történhetett, hogy elárulta saját 
magát  és  Patrickot?  Talán  még  nem  késő.  Talán  még  hazamehet  és 
kidobhatja azt a pénzt, amire szégyell ránézni is. És aztán? A Triász beváltja 
a fenyegetését Lauval kapcsolatban, és ő nem tudja megmenteni. Nemcsak őt, 
saját magát sem. A Triász mindenható, értelmetlenség harcolni ellene. Mit ér 
kitartani  a  meggyőződése,  az  elvei  mellett?  Ha  megtagadja  a  nyomozás 
befejezését,  elbocsátják.  Más kerül  a  helyére,  aki  szintén  nem boldogul  a 
Triásszal.  Hát  nem  jobb  akkor  nyugodtan  eldolgozgatni  a  nyugdíjig, 
nyugodtan élni  és nem aggódni az életéért?  És a pénz,  ami otthon hever? 
Nem megvetendő  összeg.  Ha ő nem veszi  el,  elveszi  valaki  más.  Launak 
igaza volt, amikor azt mondta, hogy a titkos társaságoknak több pénze van, 
mint a CIU-nak, és ezért nem tudja a CIU felszámolni őket. Akkor meg mi 
értelme van?
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– Patrick, nem bírom tovább. Félek. Valahogy úgy tűnik, hogy mindenre 
rájött.

Dzsun könyörögve nézett a mellette lépkedő Lóra. – Dzsun, drágám, ki 
kell tartanod még egy kicsit.  – A felügyelő megfogta a felesége könyökét, 
kissé megszorította. – Hisz te vagy az én kis okosom. Próbálj meg olvasni a 
lelkében,  rájönni,  hogy  milyen  valójában.  Nagy  szükségünk  van  a  banda 
egyik  tagjára.  Különben  sohasem  férkőzhetünk  a  közelükbe.  Ha  maradt 
benne  az  emberségnek  legalább  egy  szikrája,  észreveszed.  Nem  tudom, 
hogyan, de észreveszed. Tőled nagyon sok függ most. Rajtad áll, hogy tudok-
e vele beszélni, vagy sem.

– Nem, nekem semmi sem sikerül.  Bizonyára nem tudok eligazodni az 
embereken.  Néha úgy tűnik, hogy vannak érzései:  a múltkor  olyan hévvel 
beszélt arról, hogy milyen magányos és mennyire elégedetlen az életével… 
De mivel tudom, hogy kicsoda, az az érzésem, csak megjátssza magát.

–  Egészen  kevés  időre  volt  szükséged  ahhoz,  hogy engem kiismerj.  – 
Patrick ezzel a kis mondattal próbálta jobb kedvre deríteni Dzsunt, bár amióta 
tegnap Alanggal beszélgetett, a lelke nyugtalan volt.

Dzsun halványan elmosolyodott.
– Mondd, és ha… ha ő ugyanolyan, mint azok mind, akkor mi lesz?
– Akkor békén hagyjuk,  nehogy figyelmeztesse a Triászt,  és majd más 

utakat keresünk.
– Ó, Patrick, én borzasztóan félek. Félek tőle, félek,  hogy félrevezetlek 

titeket. Néha úgy tűnik, hogy lehet vele beszélni, de ha valójában nem így 
van?

– Szedd össze magad, Dzsun – mondta Patrick.
– Ma túlságosan ideges vagy.
– Azt hiszem, mindent tud.
– Badarság. Miért gyanítana bármit is? Hisz mindent úgy csinálsz, ahogy 

kell. És ne feledd: én egész idő alatt a közeledben vagyok. Bármi történnék… 
azonnal  segítek…  Na  jól  van.  A  sarkon  túl  vár.  Légy  okos.  Ne  feledd: 
melletted vagyok. Sok sikert.

Patrick megcsókolta Dzsun arcát, majd átment az utca másik oldalára. A 
lány megrázta gyönyörű, dús haját, mintha ezzel a mozdulattal akart volna 



átalakulni és a félelmét elűzni. Egy pillanatra lelassította lépteit, majd elszánt 
arccal befordult az Orchard Roadra.

Sang már  ott  állt  azon a  helyen,  ahol  a  találkozót  megbeszélték,  és az 
óráját nézegette. Mikor meglátta Dzsunt, elébe indult.

– Teljes tíz percen át gyötört engem – mondta félig tréfás, félig sértődött 
hangon. – Már arra gondoltam, hogy nem is jön.

Dzsun kacéran vállat vont.
– A várakozás még senkinek sem ártott meg. Inkább az ellenkezője…
– Maga… veszélyes nő – nevette el magát Sang. – El tudja csábítani a 

tapasztalatlan ifjakat.
Sang  a  lányra  nézett,  és  tekintetében  Dzsun  valami  szemtelen 

kíváncsiságot  fedezett  fel.  „Milyen  különösen  néz  ma  rám –  gondolta.  – 
Amikor legutóbb találkoztunk, a tekintete mohó érzéki vágyon kívül, semmi 
mást nem fejezett ki. Újra elfogta a nyugtalanság.

–  Hova  megyünk  ma?  –  Dzsun  igyekezett  a  lehető  leghanyagabban 
feltenni ezt a kérdést.

–  Ha  nincs  ellene  kifogása,  egy  kicsit  sétálgatunk.  Nagyon  szeretek 
kószálni az esti Szingapúrban. Azután majd kitalálunk valamit.

Dzsun tréfásan fintorogva felhúzta csinos kis orrát.
– ÓÓ! Gyalogolni! Nincs annál unalmasabb és fárasztóbb. Szívesen innék 

valami hűsítőt. Ma olyan hőség van. Meg aztán fent a Hongkongban táncolni 
is lehet. Kitűnő zenekaruk van.

–  Ha  valóban  jó  zenét  akar  hallgatni,  akkor  nem  a  Hongkongba  kell 
menni.

– Hát hová?
– Bízza rám, és elégedett lesz a mai estével.
–  De én  a  Hongkongba  akarok  menni  –  mondta  ellenkezést  nem tűrő 

hangon Dzsun.
– Hát akkor, ha a Hongkong, legyen a Hongkong – egyezett bele Sang. – 

Kérése számomra parancs.
Mindezt egy kis szünet után mondta, de Dzsun kiolvasta a szeméből, hogy 

valamit  mérlegelt  magában.  „Nem,  nem  –  próbálta  gondolatban 
megnyugtatni magát Dzsun −, csak képzelődtem. Patricknak igaza van; ma 
nem  vagyok  formában.”  Lassan  lépdeltek  az  utcán.  Dzsunba  hirtelen 
belehasított a gondolat, hogy Sang el akarja valahová cipelni, hogy mindent 
tud.  Oldalvást  Sangra  pillantott.  A  fiú  valamit  fecsegett,  és  közben 



gesztikulált.
„Tudja  vagy  nem  tudja?  –  zakatolt  a  kérdés  Dzsun  agyában.  –  Mit 

csináljak?  Elfussak?  Nem,  az  utcán  nem  mer…  És  Patrick  is  itt  van  a 
közelben.”

Ösztönösen  hátrafordult.  Úgy  ötvenméternyire  egy  lámpa  fényében 
megpillantotta Patrick arcát, és ettől egy kicsit megnyugodott. Természetesen 
az utcán Sang semmit sem csinálhat vele. Annyian vannak körülöttük. És a 
Hongkongban is.  Máshová pedig nem megy.  Dzsun egyszerre csodálkozni 
kezdett  a  saját  gondolatain.  Miért  fél?  Honnan  vette,  hogy  Sangnak 
feltétlenül meg kell őt ölnie? „Megölni.” Micsoda furcsa szó. Dzsun sohasem 
gondolta, hogy ez ilyen vészjóslóan hangzik. Még ha csak magában mondja 
is ki az ember. Sokszor olvasott már újságokban gyilkosságokról, de az olyan 
absztraktnak, irreálisnak tűnt. Biztosan azért, mert nem őt ölték meg. Egyszer 
sem.  Micsoda  hülyeség!  Hiszen  csak  egyszer  ölhetik  meg  az  embert.  És 
akkor  az  illető  többé  nem  létezik.  Különös  és  érthetetlen:  „nem  létezik 
többé”. Hát megtörténhet, hogy ő egyszerre nem lesz? Hogy van az, hogy 
nem lesz? Az emberek ugyanúgy járnak az utcákon, nevetnek, bridzselnek, 
szeretik egymást, de ő, Dzsun, többé nem tud erről, és nem látja mindezt. És 
Patrick már soha nem öleli,  nem csókolja? Ő nem lesz! Nem lesz! Milyen 
borzasztó  szavak!  Nem,  el  kell  futnia!  Elfutni  ettől  a  Sangtól,  és  rohanni 
Patrickhoz,  hogy  érezze  erős  két  karját…  Elfutni,  amíg  nem  késő.  Nem 
akarja, hogy megöljék. Ennek a Sangnak nincs joga, hogy elvegye az életét! 
Miért ölik meg az emberek egymást? Minek ez az értelmetlen kegyetlenség? 
Akik gyilkolnak, miért nem képzelik magukat az áldozat helyébe, aki nem 
akar  meghalni?  Dzsun  idegei  pattanásig  feszültek,  már-már  visszafutott. 
,,Hisz te vagy az én kis okosom… Tőled nagyon sok függ most… Ne feledd: 
én  egész  idő  alatt  a  közeledben  leszek”  –  jutottak  eszébe  Patrick  szavai. 
Igyekezett  magát  összeszedni  és  elűzni  ezeket  az  alkalmatlan  időben 
előtolakodó  gondolatokat.  Végtére  is,  miért  kellene  Sangnak  feltétlenül 
megölnie őt? Még ha tudja is, hogy Dzsun miért találkozgat vele, elég lenne, 
ha megpróbálna elrejtőzni – és kész.

– Maga egyáltalán nem figyel  rám.  – Dzsun érezte,  hogy Sang keze a 
könyökéhez ér, és összerezzent. – Mire gondolt? Mire?

– Nnnem… csak eszembe jutott egy gyerekkori történet…
– Milyen történet?
– Egyszer azt álmodtam, hogy elraboltak az anyámtól, és olyan keservesen 



sírtam.  Rettenetes  volt.  Aztán  mindig  féltem,  hogy  az  álom  beteljesedik. 
Magával nem történt még ilyesmi? Maga sohasem félt attól, hogy elrabolják 
a szüleitől?

– Nem – felelte kurtán Sang.
– Apropó, maga még nem is mesélt nekem a szüleiről…
– Érdekelné magát? – felelt kérdéssel a kérdésre Sang, és Dzsun megint 

úgy érezte, hogy ezeket a szavakat különös hangsúllyal mondja a fiú.
,,Allah,  csak  minél  előbb  vége  legyen  már  ennek  a  gyötrelemnek”  – 

fohászkodott magában Dzsun, hangosan pedig így szólt:
–  Vannak,  akik  szeretnek  erről  mesélni.  Hiszen  a  szülőkkel  olyan  sok 

minden kapcsolatos.  Az egész  élet… A gyermekkori  emlékek.  Ez mindig 
olyan  kellemes,  egy  pillanatra  visszatérni  a  gyermekkorba.  Ha  csak 
gondolatban is.

–  Az  én  szüleim  elhagytak  engem,  amikor  még  egész  kicsi  voltam  – 
mondta Sang valami elfojtott örömmel a hangjában. – Egy férfi nevelt fel, aki 
pótolta apámat és anyámat.

– És… ki ez az ember?
– Hogy ki ő? – kérdezett vissza Sang, és lelassította lépteit.
Megállt, és gépiesen vele együtt Dzsun is.
Ami ezután következett,  az  olyan  gyorsan történt,  hogy Dzsun fel  sem 

tudta fogni. Mellettük csikorogva fékezett egy autó. Ajtaja kinyílt,  és Sang 
hirtelen belökte őt a kocsiba. Ott gyorsan megragadta egy kéz. Egy pillanat 
múlva az autó továbbrobogott,  és  Dzsun ott  ült  a hátsó ülésen,  beszorítva 
Sang és egy középkorú, kopasz kínai férfi közé, akiből olcsó cigaretta bűze 
áradt.

– Mit akarnak? Hová visznek?
Félelem – mely ugyanolyan forró és kellemetlen volt, mint a mellette ülő 

gengszter lehelete – kerítette hatalmába Dzsunt.
– Elmegyünk egy kicsit  szórakozni! – hahotázott  Sang, és kezét Dzsun 

orgonaszínű blúza alá csúsztatta.  – Zenét  akartál  hallgatni,  nem? Mindjárt 
rendezünk neked koncertet!

Az undortól elvörösödve Dzsun megpróbált a keze közül kiszabadulni, és 
meglökte jobb felőli szomszédját.

– Hagyd – dörmögte az. – Jókor jut eszedbe.
Sang kelletlenül visszahúzta a kezét.
– Te… te… gazember! Ugyanolyan aljas vagy, mint a nevelőd! – kiáltott 



fel  kétségbeesetten  Dzsun.  –  Mind  söpredékek,  gyilkosok  vagytok!  Azt 
hiszed,  téged  a  szüleid  elhagytak?  Egyáltalán  nem!  Ő  rabolt  el  téged  az 
anyádtól,  amikor  még  egész  kicsi  voltál.  És  te  a  saját  húgodat  vetted 
feleségül, és adtad el egy nyilvánosházba! Az anyád pedig megtébolyodott! 
Utána pedig megölték!  És te  gazember  vagy,  gazember!  Játékszer  vagy a 
kezükben!

Dzsun görcsösen ökölbe szorította a kezét,  és zokogásban tört  ki.  Sang 
még hangosabban nevetett.

– Beszélj csak, beszélj – mondta gonosz, fenyegető hangon. – Hamarosan 
másképp  fogsz  beszélni.  Nem  tudsz  meghatni.  Anya,  testvér!  Köpök  a 
meséidre! Még ha valóban így is történt minden, akkor mi van? Azt hittétek, 
hogy szaladok  a  rohadt  rendőrségetekre,  és  mindent  elmondok?  Még  mit 
nem? Rossz lóra tettetek!

Dzsunnak újra eszébe jutott Patrick, és könnyes arccal fordult hátra.
– A barátocskádat  nézegeted?  – nevetett  fölényesen  Sang. – Ne izgulj: 

követ  bennünket,  őrá  is  szükségünk  van.  Nemde  ő  akarta  megtudni,  mi 
történt Szenggel? Meg fogja tudni. Kár, hogy a szigeten mindent feltúrtak. 
Különben  őt  is  ugyanabba  a  mocsárba  dobtuk  volna.  De  sebaj,  találunk 
számára más helyet!

– Tartsd a szád! – vetette oda a kopasz Sangnak, és a sofőrhöz fordulva 
így szólt: – Ponggol felé.

A sofőr bólintott.
–  Nem érdekes  – válaszolta  Sang.  –  ö  már  úgysem mond  el  senkinek 

semmit.
E szavak hallatára  Dzsunt olyan  félelem kerítette  hatalmába,  hogy nem 

tudott sem szólni, sem megmozdulni.

Lo erre  a  fordulatra  egyáltalán  nem számított.  Átszaladt  az  utca másik 
oldalára  egy kétségbeesetten tülkölő autó kerekei  előtt.  Nem fért  a fejébe, 
hogyan tudhattak meg a banditák mindent.

Mintegy bosszantásképpen, egyetlen rendőr sem volt a közelben. Patrick 
nem emlékezett olyan esetre, amikor ennyire védtelennek érezte volna magát, 
mint  most.  Még  akkor  sem,  amikor  a  Fehér  Papírlegyező  földalatti 
rezidenciájában az a beszámíthatatlan leány borotvával a kezében közeledett 
felé.  Ha  jól  emlékszik,  életében  először  most  valóban  megijedt.  A hozzá 



legközelebb álló lény miatti aggodalom mint száz meg száz tűszúrás hatolt a 
szívébe.

Patricktól két méterre lefékezett egy taxi. A felügyelő odafutott, beugrott, 
és magára csapta az első ajtót.

– Jobbra! Gyorsan!
A  taxis  gyanakvóan  nézett  rá.  Lo  előhúzta  zsebéből  az  igazolványát, 

amelyet még nem volt ideje leadni.
– Rendőrség!
A motor  felbőgött,  a  kocsi  éles  kanyart  vett,  majd  továbbszáguldott  a 

Benkulen Roadon. A távolban ott indexelt egy krémszínű Honda.
– Adj gázt! – utasította a felügyelő a taxist.
Az  engedelmesen  beletaposott  a  gázpedálba.  A  rozzant  kocsi,  törött 

sebességmérővel  és  kilométer-órával,  megugrott  és  beleremegett;  vezetője 
nyilván a maximumot hozta ki belőle. Ám a távolság közte és a Honda között 
nem  csökkent.  „Hogyhogy  nem  vettem  észre,  hogy  követnek?”  –  tett 
szemrehányást magának Lo, miközben úgy összeszorította az öklét, hogy fájt, 
és  minden  figyelmét  arra  a  kocsira  összpontosította,  amely  elragadta  tőle 
Dzsunt. A Honda újra eltűnt a kanyarban.

– Balra!  – szólt  a sofőrnek Lo, és ingerülten  követelte:  – Gyorsabban! 
Gyorsabban!

A  taxis  szinte  nem  is  lassított,  félrecsapta  a  kormányt.  Az  aszfalton 
súrlódó autógumik olyan hangot adtak, mint a kobra sziszegése.

Lo ideges mozdulatokkal elővett egy cigarettát. Alangnak igaza volt. Nem 
kellett volna Dzsunt bevonni ebbe az ügybe. Első nekibuzdulásában túl sokat 
tett fel egy lapra. Elnyomta a cigarettát, amit meg sem gyújtott, és kihajította 
az ablakon. Milyen jogon meri kitenni Dzsunt ilyen kockázatnak? Alighogy 
rátalált, és máris… Lo igyekezett elűzni magától ezeket a gondolatokat. De 
hogy jöttek rá a gengszterek, hogy ez játék? Véletlen volna? Vagy valóban 
olyan  mélyre  ásott,  hogy a Triász óvatos lett?  Miért  kellett  nekik Dzsun? 
Belőle akarják kiszedni, hogy mit tud a CIU? Akkor ezt máris megkezdték 
kideríteni. Patrick összerázkódott. Ezek a gazemberek semmitől sem riadnak 
vissza! Dzsun nem fogja kibírni.  Az ördögbe, hát mi jelentősége van most 
ennek?!  Hadd tudjanak meg  mindent,  amit  akarnak.  Hadd rejtőzködjenek, 
erőszakoskodjanak, raboljanak, gyilkoljanak továbbra is, csak Dzsunhoz ne 
nyúljanak!

Lónak csak most jutott eszébe, hogy a zsebében, ott van az URH-rádió. 



Persze, ebben a szituációban nem sok segítséget adhat, csak a saját erejére 
számíthat. De Alangot jó lesz figyelmeztetni – hátha a segítségére, tud sietni. 
Elővette oldalzsebéből a rádiót, megnyomta a CIU hívógombját. De válasz 
nem  jött:  a  rádió  hatósugara  korlátozott  volt.  Akkor  a  felügyelő  másik 
hullámra váltott, amelyen a legközelebbi rendőrőrsöt lehetett hívni.

– Itt a harmincas. Vétel – hallotta Patrick valakinek a hangját.
Patrick mondott néhány számot – rejtjeles vészjeleket −, aztán elismételte 

néhányszor:
–  Sürgősen  küldjenek  egy  kocsit  a  Ponggol  felé  vezető  útra. 

Figyelmeztessék  Alfa-15-öt.  Zárja  le  ezt  a  hullámsávot  más  beszélgetések 
elől. Várja a hívásomat.

A készülék egyszer csak recsegni, búgni kezdett, és valakinek a szavai, aki 
a hívójelet  vette,  és megpróbált  valamit  válaszolni,  recsegve szálltak el  az 
éterbe.

–  Értett  engem?  –  kiabált  a  felügyelő  egész  a  szájához  emelve  a 
készüléket. – Értett engem? Feleljen! Feleljen!

– Értettem – hallatszott végre egy távoli hang.
A kocsik elhagyták a várost, és a legyezőpálmák sűrű sorával szegélyezett, 

néptelen országúton száguldottak. A taxi lassan kezdte beérni a Hondát. A két 
kocsi közötti távolság nem volt több ötven méternél. A fényszórók fényében 
Lo megpillantotta  Dzsun dús haját.  A lány megfordult,  és  Patricknak úgy 
tűnt, hogy néma segélykérést olvas ki a szeméből. Kiáltani szeretett volna, 
hogy engedjék el Dzsunt, hogy eldobja a pisztolyát, és majd ő átül helyette 
abba a kocsiba. Lo összeszorította a fogát, tekintetét a Honda hátsó ablakára 
szegezte, és megpróbálta kivenni, mi történik belül. Dzsunon és Sangon kívül 
még két férfi volt a kocsiban: az egyik a volánnál, a másik a hátsó ülésen ült, 
Dzsuntól jobbra… Kilője a Honda kerekeit? Nem éri meg. Menekülés közben 
megölhetik  Dzsunt.  Rálöni  a  banditákra  szintén  veszélyes  volna.  Patrick 
kitűnően bánt a fegyverrel, de azok túl közel ültek Dzsunhoz.

A Honda ismét eltűnt egy kanyarban. A taxi még vagy négyszáz métert 
megtett, mikor Patrick végre meglátta a kocsit. Üresen állt az út szélén.

– Fékezz!  –  kiáltotta  a  felügyelő,  miközben a  zakója alól  előrántotta  a 
pisztolyát, és menet közben kinyitotta a taxi ajtaját. – Én kiszállok, te meg 
hajts  a  legközelebbi  rendőrségi  ügyeletre.  Itt  kell  lennie  két-három 
kilométerre. Mondd, hogy banditák vannak itt.

A  sofőr  bólintott,  és  megállította  a  kocsit.  Lo  kiugrott  az  útra,  és 



körülnézett; megpróbálta kitalálni, merre vihették,a banditák Dzsunt. Jobbról 
elfojtott kiáltás hallatszott. Patrick átvetette magát az árkon, és rohant előre a 
sűrű,  tüskés  bokrok  között.  Húsz  métert  tehetett  meg,  amikor  egy  kis 
tisztáson  találta  magát.  A  felhő  mögül  előbukkanó  hold  fényében 
megpillantotta  Dzsunt.  Egy  sima,  fényes  törzsű  kókuszpálma  mellett  állt 
bekötött  szájjal.  Szemében  rettenet.  A  mögötte  álló,  idősebb,  kopasz 
gengszter  egyik  kezével  Dzsunt  tartotta,  a  másikkal  egy  kést  szegezett  a 
nyakának.

– Dobd el  a pisztolyt!  – mondta rekedten Patricknak. – Ha azt akarod, 
hogy a nő életben maradjon.

Lo  előbb  jobbra,  majd  balra  pillantott.  Mindkét  oldalról  sötét  pofák 
meredtek rá. Mögötte ág reccsent. A felügyelő megfordult: a fák közül zsebre 
dugott kézzel az a taxis jött elő, aki a városból idehozta.

– Riasztotta a rendőrséget – mondta halkan a taxis a kopasznak. – Mielőbb 
el kell tűnni innen.

„Tehát  én  kellettem nekik!  –  Patrick  akaratlanul  elmosolyodott.  –  Mit 
mondjak, tiszta munka volt.”

6

Sárga Sárkány szertartáshoz készülődött.  Ezt  a ceremóniát  a  „sárga lap 
elégetésének”  nevezték,  ami  azt  jelentette,  hogy  utána  nem  maradhatott 
semmi  nyom.  Kéthavonként  egyszer  megtartották,  három  meghatározott 
esetben:  ha magasabb rangra emelték  azokat,  akik valamiben kitűntek,  ha 
újoncokat szenteltek fel, és ha vétkezők felett ítélkeztek. A rituálékon mindig 
a  Triász más  és  más  tagjai  vettek  részt;  időről-időre  minden szerzetesnek 
látnia kellett egy kivégzést vagy egyéb büntetést, hogy állandóan érezze, mily 
szigorúak a Triász törvényei.

Sárga Sárkány nem szerette a szertartásokat, mert ilyenkor kénytelen volt 
testvérének nevezni minden résztvevőt, az egész csőcseléket, ahogy ő hívta 
őket, és ez szinte fizikai undort keltett benne.

De  a  rituálékra  feltétlenül  szükség  volt  –  ezt  nagyon  jól  tudta.  A 
titokzatosság aureolájával övezett felszentelések és a hitszegők kivégzésének 
félelmetes,  ámde  pompázatos  rituáléi  áhítatos  borzalmat  keltettek  a 



résztvevőkben.  Az  oltár  és  a  Triász  templomi  zászlóinak  szinte  pogány 
imádása volt az egyik sarokkő, amelyen a szervezet hosszú évek során kitartó 
munkával  emelt  és  nagy  gonddal  óvott  erkölcstanának  építménye  oly 
szilárdan nyugodott.  Alapelvek voltak: vak engedelmesség a vezérek iránt, 
„vas”-fegyelem (vas: a kés, a penge vasa), kegyetlenség, a kéz kezet mos elve 
és  a  hallgatás  fogadalma.  Igaz,  a  ceremónia  alatt  mindezt  kissé  másképp 
hívták: tisztelet a feljebbvalók iránt, könyörtelenség az árulókkal szemben, 
hűség a Triász eszméihez.

A szertartásig még körülbelül tíz perc volt hátra. Sárga Sárkány végzett a 
maszkírozással.  A  Triász  közönséges  tagjai  álarcban  vettek  részt  a 
szertartásokon,  hogy  ne  ismerjék  fel  egymást,  és  elkerüljék  az  esetleges 
lebukásokat. Ám a vezérek nem öltöttek maszkot, ezzel is saját hatalmukat 
hangsúlyozva: a szerzeteseknek szentül hinniük kellett abban, hogy vezéreik 
megtámadhatatlanok.  Ezért  Sárga  Sárkány  és  a  Triász  többi  vezére  a 
felismerhetetlenségig kifestette az arcát.

Miután a sminkkel elkészült,  Sárga Sárkány nekilátott,  hogy átöltözzék. 
Két  testőre  segített  neki.  Felöltötte  élénksárga,  földig  érő selyemköntösét, 
melynek mellrészére egy fekete pók volt festve. A vállból ék alakban lelógó 
bő ruhaujjakon két hatalmas, vércsepphez hasonló folt vöröslött, rajtuk fekete 
hieroglifák. A feliraton régi kínai – venjan – nyelven szerepelt a Triász neve, 
úgy,  ahogyan azt háromszáz évvel azelőtt írták. Sárga Sárkány fejét fekete 
selyemmel  bevont,  pók  alakú  vaskorona  díszítette.  A  hatalmas  rovar  két 
nefritszeme mereven, átható tekintettel nézett; ízekben behajlított lábai élesen 
kirajzolódtak  Sárga  Sárkány  vastagon  bepúderezett  fehér  arca  fölött.  A 
szimbólum  egyértelmű  volt:  mindaz,  ami  a  titkos  társaság  fekete 
szörnyetegének hálójába kerül, azonnal és osztatlanul Sárga Sárkányé, a pók 
teljhatalmú uráé kell, hogy legyen.

Az öltözködés végeztével Sárga Sárkány kiment a szobából egy szűk kis 
folyosóra,  amely  egy  masszív  vasajtóban  végződött.  A  mellette  álló  őr 
szolgálat-készen kitárta az ajtót főnöke előtt, és Sárga Sárkány, miután puha 
papucsát  levetette,  belépett  abba  a  helyiségbe,  ahol  a  rituálék  szoktak 
lefolyni. A Hűség és Igazságosság Termének nevezték.

Ennek a nem túl nagy, téglalap alakú teremnek – földalatti helyiség lévén 
–  nem  voltak  ablakai.  A  falakat  és  a  mennyezetet  vörös  lámpákkal 
megvilágított  fekete  drapéria  borította,  s  ez  szinte  félelmetes  félhomályt 
keltett a teremben.



Egy nagy, négyszögletes emelvényen állt az oltár, körülötte a zászlók, és 
ott trónoltak a vezérek is. Ezen a helyen egy kissé világosabb volt: a földön, 
az emelvény körül elhelyezett lámpák halvány, vörös fénnyel világítottak. A 
vezérek arca ebben a megvilágításban halotti maszkra emlékeztetett.

Az oltáron – sárga drapériával letakart magas, négyszögletes asztalkán – 
egy bronzfüstölő állt, tele tömjénrudacskákkal, amelyek lassan parázslottak, 
és  a  szürke,  vékony  füstcsíkokkal  együtt  az  átható,  émelyítő  szag  is  a 
mennyezet  felé  szállt.  A  füstölő  mellett,  egy  aranyserleg  volt,  amit  a 
hűségeskü  alkalmával  hullajtott  vér  felfogására  használtak,  és  egy 
ezüstöntvény,  a  gazdagság  szimbóluma.  Az  oltár  fölött  függött  –  három, 
fekete  hieroglifás  sárga  vászonnal  keretezve  –  a  Triász  hagyományos 
szentképe: a bőség istenének képmása. De elődeiktől eltérően a Triász tagjai 
nem  Kuan  Jüt,  hanem  Caj  Sent  tartották  őrangyaluknak.  Szilárd 
meggyőződésük  volt,  hogy  Caj  Sen  jóval  több  pénzt  szokott  hozni  a 
konyhára.

Amikor  Sárga  Sárkány  belépett  ebbe  a  helyiségbe,  a  mintegy  száz 
jelenlévő mélyen fejet hajtott.  Sárga Sárkány fellépett  az emelvényre,  és a 
szélére állt. A vörös lámpák alulról egy halott vértelen arcát világították meg. 
Néhány másodpercig teljes csöndben állt ott, majd két kezét – lefelé fordított 
tenyérrel,  széttárt  ujjakkal  –  hirtelen  előrenyújtotta.  Aztán  lassan  ökölbe 
szorította  a  kezét,  és  karját  keresztbe  fonta  a  mellén.  A  mögötte  álló 
Oltárőrző – akin ugyanolyan öltözet volt, mint Sárga Sárkányon, csak lila, és 
korona nem volt a fején – egy, kis pálcával egy üres faedényre ütött: hamar 
elhaló,  halk  hang hallatszott.  Sárga Sárkány az oltár  felé  fordult,  és  arcra 
borult előtte. Mindenki követte példáját, kivéve Oltárőrzőt, aki rezzenéstelen 
arccal  ütögetni  kezdte  az  edényt.  Előbb  lassan,  majd  egyre  gyorsabban, 
mígnem a helyiséget teljesen betöltötte annak dobpergésszerű hangja.

A  ropogó  hangok  erős,  tompa  ütésekben  haltak  el.  Két  ember  egy 
szárnyával  verdeső  fehér  kakast  hozott  be.  Az  emelvényhez  vitték,  ahol 
Oltárőrző – miután felvette a földön fekvő görbe kardot – egy jól irányzott 
csapással levágta a kakas fejét. A görcsösen vergődő madarat nyakával lefelé 
az aranyserleg fölé emelték, amelybe folyni kezdett a még meleg vér. Amikor 
a serleg majdnem megtelt, a döglött kakast kivitték.

Oltárőrző éneklő hangon imádkozni kezdett venjan nyelven. Ez körülbelül 
tíz percig tartott. A szerzetesek, akik ezalatt arccal a földre borulva feküdtek, 
noha nem értettek egy szót sem, lélegzetvisszafojtva hallgatták.



– Őrizze  Szent  Szövetségünket  az Ég ura,  Föld úrnője  és  őseink tiszta 
szelleme! – kiáltott fel végezetül Oltárőrző.

Ezután rátért a prédikációra.
– Szertartásunk hármas alapon nyugszik – kezdte az igehirdetést. – Az Ég 

és a Föld: alapja létezésének, az Ősök: alapja születésének, Uralkodónk és 
Legfőbb Tanítónk: alapja a rendnek. Ha nem lenne a Föld és az Ég, hogy 
volna lehetséges a létezés? Ha nem lennének az ősök, honnan származnának 
az emberek? Ha nem lenne Uralkodónk és Legfőbb Tanítónk, ki  teremtett 
volna rendet a Mennyei Birodalomban? Szertartásunk előírja az Ég követését 
odafenn, a Földét idelenn, az őseink iránti hűséget és Uralkodónk és Legfőbb 
Tanítónk tiszteletét. Az emberek életét meghatározza a rítus. Saját törvényei 
szerint  osztja  fel  az  embereket.  Minden  ember  köteles  saját  sorsának 
megfelelni:  nemes és alacsonyrendű, öreg és fiatal,  szegény és gazdag. Ha 
nem  tartjuk  be  a  rítust,  és  nem  követjük  őseink  szokásait,  felüti  fejét  a 
vetélkedés,  ami  lázadáshoz  vezet,  a  lázadás  pedig  nyomorhoz,  őseink 
megvetették  a  lázadást,  ezért  vezették  be  a  szertartásrendet,  amely 
különbséget tesz ember és ember között. Aki betartja: erényes; aki nem tartja 
be:  bűnös.  Az  erény  gazdagon  megjutalmaztatik,  az  erkölcstelenség 
kegyetlenül  megbüntettetik.  Ég ura,  Föld úrnője  és őseink tiszta  szelleme, 
legyetek tanúi szavamnak!

Oltárőrző megmártotta két ujját a vérrel telt serlegben, és végigvonta szája 
sarkán.

Sárga Sárkány felemelkedett a földről, és visszaült a karosszékbe. Utána 
elfoglalta helyét a többi vezér is. Csak Fehér Papírlegyező karosszéke maradt 
üresen.

Sárga Sárkányhoz odavittek egy bronztálcát,  amin egy sárga lap és egy 
égő fapálca volt.  Ő fogta a fát,  és a papírhoz érintette.  A tálcán apró láng 
lobbant.

Oltárörző az edényre ütött.
– Felszentelés! – kiáltotta ki.
Vékony Bambusz felállt, és az emelvény széléhez lépett.
– Testvéreim! – szólt ünnepélyesen. – Azzal a kéréssel fordulok hozzátok, 

hogy fogadjatok be szent hajlékunkba egy embert, aki méltó irgalmatokra.
– Egyetértetek, testvérek? – kérdezte Oltárőrző.
A jelenlévők némán lehajtották fejüket.
–  Kezeskedik-e  őérte,  testvérem?  –  fordult  Oltárőrző  Vékony 



Bambuszhoz.
– Igen, testvér – felelte az.
– Akkor lépjen be.
Az ajtó kitárult, és a küszöbön megjelent egy fekete köntösbe öltözött ifjú. 

Mögötte  két  őr,  kezükben  kard.  Az  ifjú  félelemtől  remegve,  sápadt,  ijedt 
arccal közeledett az oltár felé.

– Miért jöttél? – kérdezte síron túli hangon Oltárőrző.
– Mmmeg akarom… osztani vveletek… az ételt… és az italt – nyögte ki 

dadogva a fiú a betanult szavakat.
– Nekünk sincs elegendő élelmünk.
– Elhoztam a magamét, és kész vagyok megosztani testvéreimmel.
– Rizsünk homokos és köves. Meg bírod-e enni?
– Kész vagyok csak a homokot és a követ enni; a rizst pedig átengedni 

testvéreimnek – válaszolta alig hallhatóan az ifjú.
– Tudod-e, mi vár arra, aki el akarja hagyni testvéreit, akik őt befogadták?
– Halál.
– Tudod-e, mi vár arra, aki elárulja testvéreit, akik őt befogadták?
– Halál.
–  Tudod-e,  mi  vár  arra,  aki  magának  akarja  megszerezni  a  rizst 

testvéreitől, akik őt befogadták?
– Halál.
Oltárőrző hangja minden újabb kérdésnél  egyre  vészjóslóbban csengett, 

arckifejezése  egyre  kegyetlenebbé  vált.  Az ifjú  tágra  nyílt,  ijedt  szemmel 
nézte.

– Tudod-e, mi vár arra, aki becsapja testvéreit?
– Halál!
– Esküdj! – kiáltott fel éles hangon Oltárőrző, és az ifjú összerezzent.
Letérdelt az oltár előtt, és derékig kigombolta köntösét.
– Testvéreim vágják ki nyelvemet, ha megszegem a hallgatás fogadalmát 

–  szólalt  meg  a  nagy  csendben,  remegő  hangon.  –  Éles  penge  járja  át 
szívemet, ha valaha is elárulom Nagy Testvéri Szövetségünket! Ég ura, Föld 
úrnője és őseink tiszta szelleme, legyetek tanúi szavaimnak.

Az  eskütétel  szavai  után  az  ifjú  sorban  megérintette  a  kezével  fülét, 
szemét, ajkát.

Ekkor  Oltárőrző  hirtelen  végighúzott  egy  hosszú,  éles  kést  a 
felszentelendő ifjú bal mellén. Az őr által odatartott aranyserlegbe csöpögni 



kezdett a vér.
– Vékony Bambusz testvérem! – mondta ünnepélyesen Oltárőrző. – A te 

ereidben a Nagy Testvéri Szövetség vére folyik. Add át a szenvedőnek erőnk: 
Őseink  tiszta  szelleméhez,  az  Ég,  a  Föld  és  az  Ember  Szent  Szövetsége 
törvényeihez való hűségünk egy részét!

Vékony Bambusz felállt székéből, elindult Oltárőrző felé, és előrenyújtotta 
bal  kezét.  Jobbját  a  mellére  tette,  behajlítva  gyűrűs−,  és  hüvelykujját. 
Oltárőrző egy kis vágást ejtett a két ujjon, és Vékony Bambusz pedig lassan 
az  oltár  felé  emelte  kezét,  amelyről  csöpögni  kezdett  a  vér.  Néhány 
másodpercig ott tartotta az aranyserleg fölött, amelyben már összevegyült a 
kakas  és  az új  tag vére.  Ezután  Oltárőrző  odanyújtotta  a  serleget  Vékony 
Bambusznak, aki, miután egyet kortyolt belőle, továbbadta a titkos társaság 
újdonsült  tagjának.  Ő  is  megkóstolta  a  vért,  aztán  visszaadta  a  serleget 
Oltárőrzőnek, majd néhány pénzérmét vett elő köpenyéből, és beledobta őket 
a serlegbe.

– Kísérje szerencse mindig az utadat, testvér – szólt Oltárőrző, tenyerét a 
serlegre helyezve −, minden pénz térjen vissza hozzád, és gyarapítsa Nagy 
Testvéri Szövetségünk hatalmát.

Visszatette  a  serleget  az  oltárra,  és  háromszor  rávert  a  fapálcával  a 
faedényre. Mindenki Sárga Sárkányra nézett.

– Lépj be szent hajlékunkba, testvér – szólt halkan −, és jegyezd meg: 
mostantól a szíved, a gondolataid és a tested az Ég, a Föld és az Ember Szent 
Szövetségéé, mely őseink földjén köttetett a rég múlt időkben. Semmi sem 
erősebb azoknál a kötelékeknél, amelyek immár összekötnek minket; csak a 
halál  oldhatja  szét.  Mostantól  nincs  más  törvény  a  számodra,  mint  Nagy 
Testvéri  Szövetségünk  törvényei:  alázat,  engedelmesség,  hallgatás,  hűség. 
Biztos halál  vár arra,  aki ezeket  megszegi.  Ég ura,  Föld úrnője és Őseink 
tiszta szelleme, legyetek tanúi szavaimnak!

Sárga Sárkány elhallgatott. Az őr az új tag vállára tette kezét, aki ezután 
lement az emelvényről, és helyet foglalt az első sorban a szerzetesek között.

Oltárőrző a szertartás szabályai szerint néhányszor rávert a faedényre, és 
bejelentette:

– Leszámolás!
Nyomasztó,  súlyos  csend  lett  úrrá  a  teremben.  Mindenki  lesütötte  a 

szemét, igyekezett nem nézni az emelvényre, ahol a vezérek trónoltak. Senki 
sem volt biztos abban, hogy a mai szertartás után még életben marad-e. A 



mereven  lehajtott  fejek,  hajlott  vállak,  halk,  szaggatott  lélegzések  páni 
félelmet takargattak.

–  Testvérek!  –  fordult  a  jelenlévőkhöz  Oltárőrző.  –  Sárga  Sárkány 
testvérünk  igazságtételre  szólít  benneteket.  Készek  vagyok-e  meghallgatni 
őt?

A lehajtott fejek még mélyebbre ereszkedtek.
Sárga Sárkány felállt székéből, és az emelvény széléhez lépett.
–  Testvérek!  –  kezdte.  –  Azzal  a  kéréssel  fordulok  hozzátok,  hogy 

ítélkezzünk  a  felett,  aki  meg  merészelte  szegni  vérrel  pecsételt  esküjét. 
Kérdezlek benneteket, testvérek: milyen büntetést érdemel az az ember, aki 
elárulta testvérét?

– Halál reá! Halál! – hallatszott néhány elfojtott kiáltás.
Vörös  Bot,  aki  bíborvörös  köntösben  ült  székében  az  emelvényen, 

nyugtalan  pillantást  vetett  Sárga Sárkány felé.  Az,  mintha  csak megérezte 
volna ezt a pillantást, hirtelen feléje fordult:

– Te! – kiáltotta,  és sovány, fehér kezét Vörös Bot felé nyújtotta. – Te 
adtad  rendőrkézre  Fehér  Papírlegyezőt,  hogy  a  helyét  elfoglalhasd!  Te 
akartad megszerezni magadnak a rizst, ami mindnyájunkat illet! Te akartál 
meggazdagodni testvéreid kárára! Te vagy az, aki megszegted a Triász szent 
törvényeit! Beszennyezted őseink emlékét. Becsaptad testvéreidet, eltitkolván 
előlük múltadat!

A földön ülő szerzetesek soraiban suttogás indult meg, amelyből nemcsak 
izgalom érződött ki, hanem megkönnyebbülés, sőt káröröm is.

Sárga Sárkány szavai valósággal odaszegezték Vörös Botot a székbe. A 
rubinberakásos  ezüstbotot,  hatalma  szimbólumát  tartó  keze  elfehéredett  a 
szorítástól. Lenyelte a torkában keletkezett gombócot, es megpróbált felállni.

–  Excellenciás  uram…  Testvérek…  Ez  hazugság…  Rágalom… 
Esküszöm, hogy tisztelem a Törvényeket… Én… Vörös Bot szava…

– Nem vagy többé Vörös Bot! – E szavakkal Oltárörző kiragadta a kezéből 
az ezüstbotot. – Hitszegő vagy, aki megszegted vérrel pecsételt esküdet!

– Én nem… – kezdte volna a tiltakozást Vörös Bot, de torkán akadt a szó.
Tang lépett be a terembe, kis bőrönddel a kezében. Vörös Bot tekintete 

kihunyt, keze erőtlenül lehanyatlott: ebbe a bőröndbe rejtette el a heroint és a 
dokumentumokat  –  akkor  úgy  látszott,  hogy  biztos  helyre.  Tang  az 
emelvényre lépett,  meghajolt a vezérek előtt,  aztán a bőröndöt az oltár elé 
tette, és kinyitotta.



Vörös Bot térdre borult, és odakúszott Sárga Sárkány lábai elé.
–  Excellenciás  uram…  Bocsásson  meg…  Jóváteszem…  Esedezem… 

Testvérek…
– Nincsenek többé testvéreid! – mondta ridegen Oltárőrző.
Jelt adott a két őrnek. Azok megragadták Vörös Botot, és karjánál fogva 

elvonszolták Sárga Sárkány trónszéke elől.
– A hitszegő elítélése kimondatott – jelentette be komor ünnepélyességgel 

Oltárőrző. – Ki hajtja végre?
Tang egy lépést tett előre, és meghajolt.
– Testvérek! Engedjétek meg nekem, hogy én büntessem meg az árulót. 

Kérlek benneteket, legyen enyém ez a megtiszteltetés.
Szavai  után  Vékony  Bambusz  is  felemelkedett  a  helyéről,  és  ő  is 

meghajolt a jelenlévők felé.
– Testvérek! – szólt hangosan. – Engedjétek meg új testvérünknek, hogy ő 

büntesse meg az árulót. Kérlek benneteket, bízzátok rá ezt a megtiszteltetést. 
Ezzel  segíthetitek,  hogy megszerezze  a lelki  tartást,  és  méltó  tagja  legyen 
Nagy Testvéri Szövetségünknek.

Még egyszer meghajolt, majd visszaült a helyére.
–  Kire  bízzátok  ezt  a  megtiszteltetést,  testvérek?  –  fordult  a  földön 

ülőkhöz Oltárőrző.
A szerzetesek beszélni kezdtek, egyszerre. A vélemények megoszlottak.
Oltárőrző egy meghajlással a Triász vezére felé fordult.
– Sárga Sárkány testvér, a te döntésedet várjuk.
– Az árulót megbüntetni annyit tesz, mint bebizonyítani a Nagy Testvéri 

Szövetségünkhöz való hűséget. Mindkét testvérünknek joga van ehhez. De az 
idősebbik  már  bebizonyította  hűségét,  amikor  leleplezte  az árulót.  Most  a 
fiatalabbikon van a sor. Igazam van-e testvérek?

A földön ülők egyetértésük jeléül némán lehajtották fejüket.
– Légy büszke, testvér! – kiáltott fel patetikusan Oltárőrző az új tag felé 

fordulva. – Első napodat szent otthonunkban nemes cselekedet ragyogja be!
Az ifjú értetlenül nézett álarca mögül hol Oltárőrzőre, hol Vörös Botra. 

Még nem fogta  fel,  mit  is  akarnak tőle.  A mellette  ülő szerzetes  vállával 
megbökte, és fejével az emelvény felé intett. Az ifjú felállt, és határozatlan 
léptekkel elindult az emelvény felé.

Oltárőrző felemelte a görbe szamurájkardot, és előrenyújtotta. Vörös Bot, 
aki  ez  ideig  zavarodott,  üveges  tekintettel  térdepelt,  egyszerre  felélénkült. 



Élesen feljajdult, és kitépte magát őrzői kezéből.
–  Nem!  –  üvöltött  fel.  –  Neeem!  Élni  akarok!  Excellenciás  uram, 

esedezem! Hagyja meg az életemet! Ne ölessen meg! Excellenciás uram!
Fuldokolni kezdett tulajdon kiáltozásától.
– Hallgattassák el! – szólt halkan Sárga Sárkány.
Az egyik őr betömte Vörös Bot száját egy viaszdarabbal, és a kiáltozást 

artikulátlan  hangok  váltották  fel.  Vörös  Bot  szeméből  patakzott  a  könny: 
keskeny barázdákat húzva hegyes pofacsontján, lemosta róla a púdert. Újra 
vergődni kezdett, de őrzői erősen tartották.

– Vedd a kardot, és büntesd meg az árulót – mondta Oltárőrző az új tag 
felé lépegetve.

Az rémülten nézett félre.
– Bátrabban, testvérem – biztatta Szalmapapucs.
Az ifjú fogta a kardot, megnyalta kiszáradt ajkát, egyet lépett Vörös Bot 

felé, de aztán megállt, mert nem tudta, mit tegyen ezután.
– Csókold meg a kardot, és hajolj meg Sárga Sárkány előtt – súgta hátulról 

Oltárőrző.
Az új tag úgy tett,  ahogy parancsolták. A testőrök ezalatt a hivatásosok 

ügyességével  megkötözték  Vörös  Bot  kezét-lábát,  majd  hátraléptek,  ott 
hagyták Vörös Botot kiterítve, a földön fekve. Az ifjú odalépett az elítélthez. 
A jelenlévők egy emberként nyomultak előre, félig' nyitott szájjal, sóváran 
égő szemmel:  türelmetlenül  várták a  végkifejletet.  A fiú  egy másodpercig 
még tétovázott, aztán ügyetlenül megsuhintotta kardját, és szemét összehúzva 
lesújtott  vele.  Nem  talált.  A  penge  az  áldozat  vállát  érte.  Vörös  Bot  a 
szájában  lévő  viasz  miatt  fojtottan  feljajdult,  bíborszín  öltözetét  vörösre 
festette a vér. Innen is, onnan is bosszankodó hangok hallatszottak.

Ezek a  hangok,  a  vér  látványa,  tulajdon hozzá  nem értése  mámorítóan 
hatott az új tagra.

–  Áruló!  –  visította  vékony  fejhangon,  mint  egy  gyerek.  –  Hitszegő! 
Áruló! – Elárultad Nagy Testvéri Szövetségünket!

Rugdosni kezdte a fájdalomtól vergődő Vörös Botot.
– Nesze, rühes kutya! Nesze, megérdemled! Esküszegő!
A szerzetesek biztató kiáltásai  mind jobban és jobban feltüzelték a fiút. 

Sárga Sárkány szótlanul figyelte, és jóváhagyólag bólogatott. Végre a fiúnak 
eszébe jutott a kard, amelyet a kezében tartott. Megsuhintotta, és vagdalkozni 
kezdett vele, ahol érte, vágta az áldozatot.



– Nesze neked, áruló! Nesze!
Néhány perc múlva Vörös Bot teste véres masszává változott. Az őrjöngő 

fiút a testőrök nagy nehezen elvonszolták az emelvényről, de az minduntalan 
vissza  akart  menni,  rekedt,  artikulátlan  hangon  kiáltozva.  Csak  akkor  tért 
magához,  amikor  elvették tőle a kardot.  Egy pillanatra  megdermedt,  aztán 
hirtelen  megremegett  a  válla,  és  zokogni  kezdett,  mint  egy  gyerek. 
Nyilvánvaló,  hogy a  még éretlen  gyermeki  léleknek a  hóhér szerepe erőn 
felüli megterhelést jelentett.

– Nyugtassák meg testvérünket – mondta Sárga Sárkány. – Idővel majd 
lelkileg  is  keményebbé  válik.  –  A  helyiséget  újra  megtöltötte  a  rituális 
dobpergés hangja.

– Jutalmazás! – jelentette be Oltárőrző.
Sárga Sárkány újra felállt, és az emelvény széléhez lépett.
– Testvérek – szólalt meg a néma csendben −, azzal a kéréssel fordulok 

hozzátok,  hogy  tüntessétek  ki  kegyetekkel  azt,  akinek  oly  nagy  érdemei 
vannak Nagy Testvéri Szövetségünkben. Tang testvérünk az Ég, a Föld és az 
Ember Szent Szövetsége méltó tagjának bizonyult.  Ő segített  leleplezni az 
árulót.  Becsületessége  és  őszintesége  jutalmat  érdemel.  Kérdezlek 
benneteket,  testvérek,  beleegyeztek-e abba, hogy neki ajándékozzuk Vörös 
Bot magas rangját, amelyre a jogosultságát már bebizonyította?

A szerzetesek némán lehajtották a fejüket, amint azt a szertartás előírta.
–  Oltárőrző  testvérem  –  folytatta  Sárga  Sárkány  −,  kezdje  meg  a 

rangosztási szertartást.
Az némán meghajolt, és az oltárhoz lépett.

7

Patrick  lassított,  és  lázasan  fontolgatta,  hogy mit  tegyen.  –  Dobd  el  a 
pisztolyt!  –  ismételte  meg  fenyegetően  a  kopasz,  a  kés  pengéjével  Dzsun 
nyakát bökdösve.

Dzsun  közel  állt  az  ájuláshoz.  Lo  kis  híján  odaugrott,  s  csak  nagy 
akaraterővel  tudta  magát  rákényszeríteni,  hogy  veszteg  maradjon.  A 
meggondolatlanság végzetes lehetett volna: még két lépésre sem lett  volna 
ideje. Agya gyorsan és pontosan működött. Az időt húzni nincs értelme, ezzel 



semmit sem érhet el. A gengszterek tudják, hogy a rendőrséget riasztotta, és 
ezért  igyekeznek minél  gyorsabban eltűnni  innen.  Tehát  be fogják vinni a 
városba. Őt és Dzsunt. Ámbár, tulajdonképpen miért kellene őket a városba 
vinniük?  Egyszerűen  elviszik  őket  egy  másik  helyre.  Azt  kell  kiszedniük 
belőle,  hogy  mit  tud  a  CIU.  A  városon  kívül  ezt  jóval  egyszerűbben 
elintézhetik:  senki  sem zavarhatja  meg őket.  Jól  van,  tegyenek vele,  amit 
akarnak, csak Dzsunt engedjék el. Ha elengedik Dzsunt, akkor neki szabad 
keze  lesz,  és  megpróbál  valamilyen  kiutat  keresni  ebből  a  helyzetből.  De 
milyet? Nem fontos, valamit majd csak kitalál. A lényeg most: Dzsun.

Lo máris elcsodálkozott saját naivságán. Hisz nagyon jól tudja, kikkel van 
dolga. Ezek a gazemberek nem engedik el Dzsunt. Pusztán azért, mert hátha 
mindent  tud.  Azonkívül  a  kezükben  van  egy  szép,  fiatal  nő.  Patrick 
halántékában lüktetni kezdett a vér. Mit tegyen? Feltétlenül cselekednie kell, 
még mielőtt  meghallanák a rendőrautók szirénázását.  Menekülés közben a 
gengszterek megölhetnék Dzsunt.

Tekintete  megakadt  a  kopasz  kezén,  amely  néhány  hüvelyknyire  volt 
Dzsun fejétől. Utolsó és egyetlen esély! Nincs joga elhibázni! De ha mégis? 
Patrick  úgy  megszorította  pisztolya  markolatát,  hogy  fájdalmat  érzett 
ízületeiben.  Nem,  ezek  úgysem  hagynák  életben  Dzsunt.  De  ezek  a 
gazemberek  nem gyalázhatják  meg  a  feleségét!  Kötelessége  megmenteni! 
Kötelessége! Néhány másodpercet nyer így, ott pedig… Bárhogy vesszük, ez 
az egyetlen, esély. Más megoldás nincs.

Lo  hirtelen  célzott  és  lőtt,  majd  villámgyorsan  odaugrott  ahhoz  a 
pálmához,  ahol  Dzsun  meg  a  kopasz  állt.  Dzsun  szívbe  markolóan 
felsikoltott, az őt tartó gengszter pedig a fájdalomtól felbődült, és kiejtette a 
kezéből  a  kést.  A  felügyelő  mögött  lövés  dörrent  jobbról.  Sang  volt  az. 
Nyilván nem volt ideje célozni, és oda lőtt, ahol az imént még ott állt Lo. 
„Eltaláltam!  – áradt  szét  a  viharos,  vad  öröm Lo agyában.  –  Eltaláltam!” 
Karja alatt  válaszképpen hátralőtt  két golyót,  a harmadikat pedig a kopasz 
gengszterbe eresztette, aki sajgó kezét fogva és összegörnyedve éppen feléje 
tartott. Ellökte magától a már-már rázuhanó testet, megragadta Dzsun karját, 
és  bevonszolta  egy vastag törzsű pálma mögé – az egyetlen biztos  helyre 
ezen a tisztáson. Ám ekkor még egy lövés dörrent. Dzsun hirtelen megállt, a 
keze elernyedt…

– Dzsun! – kiáltott fel Patrick, amikor megfordult,  és meglátta felesége 
üvegesedő tekintetét.



Dühödt kétségbeesésében az egész töltény tárat kilőtte arrafelé, ahonnan a 
lövés hallatszott.  Eldobta pisztolyát,  és  vállon ragadta  a feleségét,  teljesen 
megfeledkezve arról, hogy a sötétből újabb lövések jöhetnek.

– Dzsun! Mi van veled, Dzsun? Miért hallgatsz?!
Az országúton rendőrautó szirénázott, és fék csikordult. Az életben maradt 

banditák a bozótba menekültek. De Patrick ebből mit sem hallott.
–  Dzsun…  Hallasz  engem?  Dzsun!  Mondj  már  valamit,  Dzsun!  – 

ismételgette, nem is törődve azzal, mi történik körülötte.
– Patrick… és megmondtam neki… az anyjáról… Szeng pedig a Bla…
Nem  tudta  befejezni,  élettelenül  nekidőlt  Patrick-nak,  és  lassan 

lehanyatlott.
Az esti sötétséget néhány reflektor pásztázta át, és a tisztáson megjelentek 

a rendőrök.
–  Átfésülni  a  bozótot!  –  adta  ki  szaggatottan  a  parancsot  egy  sovány 

őrmester.
A  rendőrök  a  bokrok  közé  vetették  magukat.  Az  őrmester  odafutott 

Patrickhoz, aki a pálmánál állt, és Dzsunt támogatta a karjával.
– Él?
Lo üres  tekintettel  nézett  rá.  Az őrmester  megfogta  Dzsun kezét,  hogy 

pulzusát kitapintsa.
– Nem érzem – mondta. – Vigye az én kocsimba. Vagy nem, jobb, ha én 

viszem.
A  felügyelő  szó  nélkül  kitért  az  őrmester  elöl,  felemelte  Dzsunt,  és 

óvatosan  ment  a  kocsi  felé.  Gondosan  leültette  Dzsunt  az  autó  ülésére, 
görcsösen felsóhajtott,  és lassan elindult  az úton, kifejezéstelen tekintete a 
sötétbe meredt. A kanyarból felbukkant még egy kocsi, és csikorgó fékekkel 
éppen Patrick mellett állt meg. Alang ugrott ki belőle.

– Patrick! Minden rendben?!
– Teon – szólt alig hallhatóan a felügyelő, s még csak nem is lepődött meg 

főnöke hirtelen megjelenésén. – Teon…
– Dzsun?!
Patrick bólintott.
– Mi van vele?! – üvöltött fel újra Alang, és meg sem várva a választ, 

rohant a dzsiphez.
Néhány másodperc múlva visszaszaladt Patrick-hoz, megragadta a vállát, 

és egy hirtelen mozdulattal maga felé fordította.



– Mi az ördögöt késlekedik?! – kiabálta. – Mit áll itt?! Idióta! Még él! 
Sürgősen a kórházba! Hát nem megmondtam magának:  hagyja ki  Dzsunt! 
Megmondtam!  Zöldfülű!  Önhitt  bolond!  Hogy  engedhette  ezt  meg?! 
Hogyan?!

Legyintett,  és  visszafutott  a  dzsiphez.  Alang  szavai  kimozdították 
Patrickot a dermedtségből. Főnöke nyomában ö is a dzsiphez sietett.

– Teon, a Blakang Matin Szeng holtteste volt elásva. Ezt mondta Dzsun.
Alang dühtől sápadt arccal fordult Patrick felé.
– Ostoba! Kit érdekel ez most?! Sürgősen a kórházba! Hallja? Sürgősen!
A rendőrök visszatértek az országútra. Hozták a két gengszter holttestét. 

Egyet pedig megbilincselve kísértek.
– Őrmester, egynek sikerült meglépnie – jelentették a rendőrök.
–  Sang  volt  az.  –  Lo  megint  olyan  lett,  mint  egy  holdkóros.  –  ő  lőtt 

Dzsunra. Dzsun beszélt neki az anyjáról…
– Maga még itt van?! És még maga mer valamit mondani a civilekre?! 

Hülye! Tűnjön el innen!
Lo beült a dzsipbe, de kifejezéstelen tekintetét le nem vette felesége sápadt 

arcáról.
– Ha nem ér el Dzsunnal a kórházig… – kiáltott utána fenyegetően Alang. 

– Vigyázzon! Hallja?!
A sofőr bekapcsolta a szirénát, és a kocsi, miután megfordult, elrobogott a 

város felé. A feldühödött Alang most a gengszterre támadt:
– Hol a főnököd?! – üvöltötte. – Hol van Sárga Sárkány?! Hol van Vörös 

Bot?! Felelj, rühes kutya, vagy azonnal felköttetlek a lábadnál fogva erre a 
pálmafára!

Alang annyira fel volt bőszülve, hogy gondolkodás nélkül be is váltotta 
volna a fenyegetést; ezt bizonyára a banditák is megértették.

–  Mi…  mi  nnem  ismerünk  semmiféle  sárkányt  –  mondta  dadogva 
egyikük. – Aaz volt a… fejes, akit  megöltek,  ő volt a főnök, ö parancsolt 
nekünk… Senki mást nem ismerünk.

Azt, aki elfutott, szintén nem ismerjük – szólalt meg a másik. – Ma láttuk 
először. Higgyen nekünk, nyomozó úr…

– Vigyék be őket a kapitányságra – fordult  Alang az embereihez,  mert 
látta a gengszterek ijedt arcán, hogy nem hazudnak.

Beszállt  a  Plymouthba,  homlokára  tolta  a  szemüvegét,  és  két  kezébe 
temette az arcát.



– Gyerünk – szólt a sofőrnek.
A  kocsi  elindult.  Végre  elvette  kezét  az  arcáról,  és  a  hátsó  ülésen 

elhelyezkedő detektívekhez fordult:
– Adjanak egy cigarettát, az ördög vigye el!
Az egyik detektív tüstént elővett egy doboz Kentet, a másik tüzet adott. 

Alang  ügyetlenül  slukkolt,  köhögni  kezdett,  mire  kidobta  a  cigarettát. 
Szótlanul utaztak tovább.

Alang csak most  döbbent  rá,  hogy lényegében folytatja  a  nyomozást  – 
felettesei tilalma és a Triász fenyegetése ellenére. Amikor a Patrickot figyelő 
detektívtől  megtudta,  hogy  Dzsun  veszélyben  van,  minden  egyébről 
megfeledkezett.  Régi barátja lányának segítségére sietett,  mert  Dzsunt úgy 
szerette,  mintha saját  lánya  lett  volna.  Az a tudat,  hogy hibás  abban,  ami 
történt, minden mást háttérbe szorított.

„De  mi  is  történt  tulajdonképpen?  –  próbálta  megnyugtatni  magát.  – 
Semmi. Akiket letartóztattunk, kis halak. Még csak nem is tagjai a Triásznak. 
Végül is, védekeztünk, nem pedig támadtunk. Mégis, komolyan beszélni kell 
Patrickkal, és rávenni, hogy szüntesse be az értelmetlen kutatást. Különben 
ezt a balesetet majd több is követi. Kitenni ilyesminek Dzsunt! És miért? Mit 
sikerült Patricknak megtudnia? Hogy Sang fecsegett Dzsunnak Szeng Cseng-
ről? Mégpedig azért fecsegett, mert biztos volt benne: Dzsun a kezükben van, 
és ez az információ nem jut el a CIU-hoz.”

Alang  gépiesen  gondolkodni  Kezdett.  Tehát  a  Blakang  Matiról  a 
főigazgató fiának a holttestét rabolták el, és ezt makacsul igyekeztek titokban 
tartani. Miért? Miért volt a Triász ennyire érdekelt abban, hogy még Szeng 
meggyilkolása  is  titokban  maradjon?  Hisz  a  hajótörés  látszatát  is  azért 
rendezték  meg,  hogy  senki  se  tudja  ellenőrizni,  hogy  Szeng  nem  volt  a 
Tumaszik fedélzetén.

Alangban megszólalt a hivatásos nyomozó – érzelmei a háttérbe szorultak.
„Miért igyekeztek olyan makacsul bizonygatni nekünk, hogy Szeng Cseng 

nem gyilkosság, hanem hajótörés áldozata lett? Netán ráakadtunk a gyilkos 
nyomára,  és  kénytelenek voltak alibit  bizonyítani?  Nem.  Nem számítottak 
arra, hogy rábukkanunk a temetőre. Tehát… az alibit nem nekünk találták ki? 
Hát kinek? Ez esetben kitől félt a Triász? Kinek a haragját félt magára vonni? 
Egy erősebb titkos társaságét? Ki van zárva. Szingapúrban nincs a Triásznál 
erősebb titkos társaság. Ha Latiff meggyilkolásáról lenne szó, az más kérdés. 
Akkor fel lehetne tételezni, hogy valaki félt a bosszútól. De őt egyszerűen 



csak  mint  tanút  ölték  meg.  Akkor  tehát  Szeng  meggyilkolása  valamilyen 
belső viszály lezárása lenne? Jó, tegyük fel. Valaki megöli őt, de ugyanakkor 
fél  a  Triász  egy erősebb  tagjának  a  bosszújától.  Szeng  meggyilkolásához 
köze van Fehér Papírlegyezőnek, hiszen nagyon ideges lett, amikor Patrick 
megmondta  neki,  hogy  tudunk  a  megrendezett  hajótörésről.  Szeng  még 
kölyök,  a  Triászban  nem  foglalhatott  el  magasabb  tisztséget,  mint  Fehér 
Papírlegyező.  Tehát  egy  olyan  vezér  favoritja  lehetett,  akitől  Fehér 
Papírlegyező fél. Fehér Papírlegyező a Triász harmadik embere. Felette csak 
Oltárőrző és Sárga Sárkány van. Szeng pedig vagy az egyik, vagy a másik 
kedvence.  Más  szóval:  Kettős  Virág.  Kettős  Virág  pedig  Sárga  Sárkány 
kedvence. Akkor kicsoda Sang Csu? Szintén Kettős Virág? Nem stimmel. Ha 
ő  volt  a  Turnaszik-on Szeng  irataival,  ezt  Fehér  Papírlegyezővel 
egyetértésben  tehette.  Következésképpen  Kettős  Virág:  ez  Szeng.  Na  és 
akkor mi van? – kérdezte önmagától Alang. – Mi változott meg attól, hogy 
bebizonyítottam  magamnak:  Szeng  a  Triászhoz  tartozott?  Semmi.  Sárga 
Sárkányhoz egy lépéssel sem jutottunk közelebb. Szeng összes ismerősével 
foglalkoznunk kell, márpedig ez nem egy-két nap. Egyelőre csak az világos, 
hogy még egy semmirekellővel kevesebb lett.  És akkor mi van? Allahnak 
hála, hogy ennek a gazembernek a szülei sohasem fogják megtudni, ki volt az 
ivadékuk. Számukra ő a korán elhunyt drága gyermek marad.

Alang újra a detektívekhez fordult:
–  Teremtsenek  összeköttetést  azokkal  a  rendőrökkel,  akik  Dzsunt 

kórházba szállították, és kérdezzék meg a címet. Odamegyünk.
A detektívek hozzáláttak, hogy teljesítsék a parancsot. Néhány perc múlva 

kiderült,  hogy  Dzsun  a  Központi  Kórházban  van.  A  vezető  jobbra 
kanyarodott  a  kocsival,  és  máris  kiértek  a  New  Bridge  Roadra  a  Hotel 
Majestic  mellett.  Mihelyt  a  Plymouth  megállt  a  kórháznál,  Alang  sietve 
beszaladt az épületbe.

Az előbb hoztak be ide egy súlyosan sebesült fiatal hölgyet – fordult egy 
kék  köpenyes  nővérhez,  aki  egy  asztalnál  ült,  melyen  ez  a  tábla  állt: 
INFORMÁCIÓ. – Hogy van?

– Maga kicsoda? – kérdezte a nővér. – A férje vagy az apja? – Egyszerű 
kíváncsiságába  szemmel  láthatóan  belevegyült  az  a  tudat  is,  hogy  nem 
mindenkinek  adatik  meg  a  jog,  hogy a  rendőrség  által  kórházba  szállított 
sebesült állapota iránt érdeklődjék.

Alang  szó  nélkül  felmutatta  igazolványát.  A nővér  gyorsan  tárcsázta  a 



megfelelő számot.
–  A  sebesült  hölgy  eszméletlen  állapotban  van  –  közölte  a 

telefonbeszélgetés után. – Állapota válságos.
–  Úúúgy  –  mondta  elnyújtva  Alang,  és  mivel  eszébe  jutott,  hogy 

Patricknak is itt kell lennie, tekintetével keresni kezdte.
Minthogy a hallban nem látta a felügyelőt, újra a nővérhez fordult:
– Itt kell lennie egy civil ruhás férfinak, ö is a rendőrségtől van…
– Igen – erősítette meg a nővér. – Az egyenruhás rendőrök már elmentek, 

de  egy férfi  itt  maradt.  Olyan… nagyon  szimpatikus.  Nem engedték  meg 
neki, hogy felmenjen, ezért itt ült le. Állandóan cigarettázott… Már a fejem is 
megfájdult.  –  A  nővér  szemmel  látható  elégedettséggel  beszélt,  mintha 
egyenesen  arra  született  volna,  hogy  itt  üljön  ennél  az  asztalnál,  és 
tájékoztassa az embereket a legkülönbözőbb kérdésekről. – Minden percben 
azt kérdezte, hogy van az a… sebesült hölgy. Biztosan a felesége, ugye? – 
Nem is várta meg a választ, folytatta: – Aztán azt mondták neki, hogy jobban 
van a beteg. Egy darabig még üldögélt, aztán csak elrohant valahová.

– Igazán? – Alang csodálkozva húzta fel a szemöldökét.
– Igen. Körülbelül öt perccel azelőtt ment el, ahogy maga megérkezett.
„Különös – gondolta Alang. – Hova mehetett? Lehet, hogy Dzsun mondott 

neki még valami fontosat? Nem, hiszen eszméletlen volt. De mi az ördögért 
ment  most  el  Patrick?  Hiszen  olyan  állapotban  van,  hogy  hülyeséget 
csinálhat.”

Alang sarkon fordult, és visszament a kocsihoz. Bekapcsolta a rádiót, és az 
ügyeletest hívta a CIU-n.

– Halló, ötös? Itt a nyolcas beszél. A tizenötös hívta magukat? Nem üzent 
nekem semmit?

– Nem – hallatszott a kurta válasz a készülékből.
Alang izgatottan  dobolni kezdett  ujjaival  az ablaküvegen.  Ha Lo képes 

volt  itthagyni  a feleségét  ilyen  állapotban,  akkor valami fontosat tudhatott 
meg.  De  mit?  Nem,  nem vezethet  jóra  a  makacssága.  Meg  kell  keresnie 
Patrickot, bármibe kerüljön is. Csak hol keresse? Alang bosszúsan csettintett 
ujjaival. Nos, hát persze, Szeng szüleihez mehetett. Sehova máshová. Most, 
amikor már tudjuk, hogy Szengnek köze van a Triászhoz, és hogy a Blakang 
Matiról az ő holttestét rabolták el,  a leglogikusabb a fiú szüleit felkeresni. 
Hátha eszükbe jut egy-két apróság. Nem, sürgősen el kell kapni a felügyelőt, 
mielőtt valami jóvátehetetlen történne.



Amikor Lo megérkezett Cseng főigazgató kertes házához, már kilenc óra 
volt. Nem nagyon reménykedett a sikerben, de még a kórházban elhatározta, 
hogy sürgősen  tennie  kell  valamit.  Alangnak  igaza  van:  a  Triász  nagyon 
nyugtalan, és mindent el fog követni, hogy megzavarja a további nyomozást. 
Tehát közel járnak a megfejtéshez. A feladat abban áll, hogy megelőzze őket. 
Csak így tudja elhárítani  a veszélyt  a maga,  Dzsun és Alangék feje felől, 
Csak  így  segíthet  Teonnak  kijutni  a  nehéz  helyzetből,  amelybe  került. 
Jóllehet  Patrick  összeveszett  Alanggal,  szíve  mélyén  nem  hibáztatta, 
ellenkezőleg,  inkább  igazat  adott  neki.  Alang  már  nem  fiatal,  nagyon  is 
természetes, hogy izgul a maga sorsáért és a felesége életéért. Még nem lehet 
tudni, hogy viselkednék ő, ha a Triász azzal fenyegetné, hogy megöli Dzsunt. 
őszintén szólva ezzel már meg is próbálkoztak:  meg akarták ölni őt  is,  és 
Dzsunt is. És sem ő, sem a felesége nem lesznek biztonságban addig, amíg le 
nem tartóztatják Sárga Sárkányt és a Triász többi vezérét. Ha ő megállapítja a 
személyazonosságukat,  Alang letartóztatja  őket.  Ez  nem kétséges.  Csupán 
addig  fél  a  titkos  társaság  vezéreitől,  amíg  nincsenek  leleplezve,  amíg 
szabadlábon  vannak.  De amikor  kiderül  a  nevük,  senki  nem állhat  útjába 
annak, hogy letartóztassák őket. Minden rendben lesz. Alanggal újra helyreáll 
a jó kapcsolat, s így nem kell a főnöknek aláírnia az elbocsátási parancsot. 
Egyébként  Patrick  már  két  napja  nem ment  be  dolgozni.  Lehet,  hogy az 
elbocsátási parancsot már alá is írták. Nincs jelentősége. Majd új papírt írnak.

Lo odament a bejárati ajtóhoz, és bekopogott. Odabent csend volt. Patrick 
még  egyszer  kopogott,  valamivel  hangosabban.  Úgy  tűnt,  mintha  valaki 
elhaladt  volna  az  ajtó  mögött.  Óvatosan,  lábujjhegyen.  Lo  harmadszor  is 
kopogtatott.

– Go! – hallatszott egy női hang. – Nem hallod, valaki kopogtat.
Senki sem felelt az asszonynak.
– Go, hova tűntél? Nyisd már ki az ajtót!
– Igen, igen, asszonyom, tüstént – felelt végre egy férfihang.
Kattant az ajtózár. A küszöbön megjelent egy sötétkék libériás inas.
– Mit óhajt?
– Rendőrség – mondta kurtán Lo, felmutatva az igazolványát.
Félretolta az inast, és határozottan belépett.
A  lépcsőn  egy  középkorú,  ősz  hajú  kínai  nő  jött  lefelé.  Nagy  fekete 

szemében szomorúság és fásultság. Amikor meglátta Patrickot, csodálkozva 
kérdezte:



– Kicsoda ön? Mit óhajt?
– A rendőrségtől jöttem – felelte Patrick.  – Meg kell  beszélnem Cseng 

úrral egy igen fontos ügyet.
–  A  rendőrségtől?  –  kérdezett  vissza  az  asszony,  és  a  felügyelő 

megjegyezte magában, hogy hangjában már nem annyira csodálkozás, hanem 
sokkal inkább valami beletörődés csengett, mintha a rendőrség megjelenése 
ebben a házban elkerülhetetlen dolog, csupán idő kérdése lett volna.

Cseng asszony lassan jött lefelé a lépcsőn.
– A férjem nincs itthon – felelte. – Későn jön haza. Hagyja itt a névjegyét, 

holnap reggel majd felhívja önt.
A bejárati ajtó kicsapódott, és a helyiségbe Alang lépett be. Az asszony 

elfordította fejét, ajkán alig észrevehető, szomorú mosoly suhant át.
– Patrick! Hát nem arra kértem… – kezdte Alang.
– Cseng asszony – folytatta a felügyelő, figyelemre se méltatva, mit mond 

a főnöke. – A dolog rendkívül sürgős. Feltétlenül találkoznom kell holnap a 
férjével. De lehet, hogy ön is tud némi felvilágosítást adni. A fiáról van szó.

– Szengről? – Csengné asszony csodálkozva húzta fel a szemöldökét. – 
Magyarázza meg, nem értem…

– Nézze  csak,  a  maga  fia… nem hajótörés  áldozata  lett.  Jóval  azelőtt 
meggyilkolták.

– Micsoda?!  –  kiáltotta  Csengné asszony,  és  reszkető  kézzel  kapott  az 
ajkához. – Meggyilkolták?!

– Hogy valaki előtt elfedjék bűnüket – folytatta Patrick −, a gyilkosok úgy 
rendezték  meg a hajótörést,  mintha  a  Tumaszik-on a  maga fia  is  rajta lett 
volna. Valójában a hajón Szeng irataival egy bandita, Sang Csu utazott. Nem 
tudom, mond-e önnek valamit ez a név. Viselője, azt hiszem, a férje cégénél 
dolgozott.  Szeng  holttestét  a  Blakang  Matin  temették  el,  a  megrendezett 
hajókatasztrófa  előtt  körülbelül  két  héttel.  Mire  a  sírt  megtaláltuk,  a 
gyilkosoknak sikerült kilopniuk a holttestet, és egy másikat tenni a helyébe. 
Nem egészen értem,  miért  volt  szükség erre  a cserére,  de ez nem fontos. 
Bocsásson  meg  ezért  a  részletességért,  de…  Egyébként  ön  és  Cseng  úr 
kötelesek  segíteni  nekünk,  hogy  megtaláljuk  a  gyilkost.  Ezért 
gondolkozzanak és igyekezzenek…

Lo nem fejezhette be. Az asszony, aki eddig a felügyelőt nézte, de úgy 
tűnt,  hogy  mégsem  látja,  hirtelen  hangos  nevetésben  tört  ki,  és  az  epés, 
keserű kacagásba egyre több hörgő, fuldokló hang vegyült. Patrick és Alang 



értetlenül nézett rá.
– Cseng köteles maguknak segíteni! – folytatta a hisztérikus kacagást az 

asszony. – Mi vagyunk kötelesek segíteni! Mi… Mi…
Elpirult,  majd két  orcáján lilás  foltok  jelentek  meg.  A nevetés  hirtelen 

abbamaradt.  Csengné  asszony  egyszerre  sápadni  kezdett,  és  a 
telefonasztalnak támaszkodott, hogy el ne essen. Alang gyorsan karon fogta, 
óvatosan odavezette a fal mellett álló karosszékhez. Patrick az inast kereste 
tekintetével,  de minthogy nem látta  az  előszobában,  maga  szaladt  fel  egy 
pohár vízért. Mire visszatért, a háziasszony már összeszedte magát.

–  A  gazember!  –  mondta  halkan,  de  dühösen,  és  szeme  gonoszul 
összeszűkült. – Még egyszer sikerült becsapnod. Éreztem… éreztem… Sok 
mindent megbocsátottam neked, de Szeng meggyilkolását…

Felvetette a fejét:
– Szenget a férjem, Szeng apja, Kuang Cseng ölte meg.
– Micsoda?! – kiáltott fel egyszerre Alang és Lo.
Úgy tűnt,  egészen megnyugodott,  de reszkető keze,  idegesen rángatózó 

ajka tanúskodott valódi lelkiállapotáról.
– Adja ide a vizet – mondta parancsoló hangon Patricknak.
Az  felvette  a  telefonasztalról  a  poharat,  és  odanyújtotta  Csengné 

asszonynak, aki néhányszor görcsösen kortyolt  a vízből, majd visszaadta a 
poharat a felügyelőnek.

– A férjem a Triász főnöke, Sárga Sárkány – folytatta bánatos hangon. – 
Amikor húsz évvel ezelőtt hozzámentem feleségül, nem tudtam, hogy titkos 
társaság tagja. Amikor megtudtam, már késő volt. Rájöttem, kivel kötöttem 
össze az életemet, de már semmit sem tehettem. Sem el nem hagyhattam, sem 
a rendőrségen nem mondhattam el, kicsoda a férjem. Féltem, hogy megöl, és 
ezt meg is tette volna habozás nélkül. Aztán a félelmem elmúlt, kibékültem 
sorsommal. Megszületett Szeng, és csak miatta hallgattam annyi éven át.

Szünetet tartott, és újra szaggatottan felsóhajtott.
– Esztelenül imádtam Szenget, és teljes szívemből kívántam, hogy jövője 

biztosítva legyen. Nem fontos, milyen áron. Életem egyetlen célja az volt, 
hogy Szeng semmiben ne szenvedjen hiányt. Tudtam mindent a férjemről, de 
teljesítettem  minden  követelését  Szeng  miatt.  Feltétlenül  alárendeltem 
magam neki.  Csak  egyben  voltam hajthatatlan:  nem engedtem meg  neki, 
hogy Szengből banditát és gyilkost neveljen. Kuang azt akarta, hogy Szeng 
legyen  az utóda,  de én nem engedtem ezt  meg.  A fiam becsületes  ember 



maradt…  nem  úgy,  mint  mi  a  férjemmel.  Kuang  nem  nagyon  szerette 
Szenget,  és  amikor  a  fiú  felnőtt,  különösen  ellenségesen  viselkedett  vele 
szemben,  nyilván  azért,  mert  Szeng  nem  lett  olyan,  mint  ő.  Szeng  sem 
szerette öt, ezért hát állandóan veszekedtek. Én nagyon féltem, hogy a fiam 
megtudja  az  igazat  az  apjáról,  és  mindent  megtettem,  hogy  ez  ne 
következhessen  be.  De  úgy  tűnt,  mintha  az  utóbbi  hónapokban  Szeng 
megsejtett volna valamit. Lehet, hogy véletlenül tudta meg. Azt hiszem, így 
volt.  Éreztem, hogy már nemcsak ellenséges volt  apjával szemben,  hanem 
gyűlölte  is.  Amikor  december  végén  Szeng  hirtelen  eltűnt,  én  mindjárt 
rosszat  sejtettem.  Arra  gondoltam,  hogy a  legutóbbi  veszekedéskor  Szeng 
megmondhatta Kuang-nak, mit gondol róla, sőt, talán azt is kijelentette, hogy 
elmondja mindenkinek, ki az apja, az pedig megölte őt. De Kuangnak sikerült 
engem meggyőznie,  hogy ebben ártatlan.  Megesküdött,  hogy semmi  köze 
sincs  Szeng  eltűnéséhez;  azt  hajtogatta,  hogy  ő  is  nagyon  szenved;  azt 
mondta,  a  fiát  a  konkurensei  rabolhatták  el.  Végül  arra  kért,  hogy várjak 
néhány  napot;  megígérte,  hogy  keresteti  Szenget.  Beleegyeztem,  de  azt 
mondtam, ha ez az ő műve, mindent  elmondok a rendőrségnek. Nem volt 
többé mitől félnem. Ellenkezőleg, Kuang félt tőlem, hiszen mindent tudtam. 
És  néhány  nap  múlva  levelet  kaptam  Bangkokból,  amelynek  hittem. 
Hamisította Szeng keze írását. És a mai napig azt hittem, hogy Szeng valóban 
a  hajótörés  áldozata  lett.  Ez  a  gazember  megtett  mindent,  csak  hogy 
meggyőzzön… Még a holttestet is kicseréltette a Blakang Matin…

–  De  ugyan  miért  cseréltette  ki?  Elég  lett  volna,  ha  egyszerűen  csak 
ellopják – tört ki akaratlanul Patrickból.

Cseng asszony szomorúan csóválta a fejét.
– Nem, nem lehetett volna csak úgy egyszerűen ellopni. Kuang nagyon 

ravasz  ember,  mindent  számításba  vett.  Tudta,  hogy néhány nap  múlva  a 
holttest eltűnését szétkürtölték volna az újságok. Ez gyanút kelthetett volna 
bennem. Mert a lelkem legmélyén ott fészkelt a kétely. Kiderítettem volna, 
miért  lett  a  férjem egyszerre  ilyen  óvatos,  mitől  félt  a  mindenható  Sárga 
Sárkány. Nem tudtam elviselni, ha valamit eltitkolt előlem, ilyenkor mindig 
megpróbáltam kideríteni, miről van szó Nekem is vannak embereim. Ezúttal 
is eljutottam volna az igazságig.

Cseng asszony hirtelen felállt a karosszékből.
– Gazember! – szűrte a szót a fogai közt. – Most felelni fogsz mindenért. 

Nincs  miért  félnem többé.  Szeng  volt  az  életem,  most  elvették  tőlem.  A 



férjemet megtalálhatják a Leong Road 39. alatt. Most szertartás van, minden 
vezér megjelent. Tanúskodni fogok a bíróságon. Van mit mondanom.

– Csengné asszony, maga ismeri ezt a Sang Csut? – kérdezte Alang.
– Igen. Ugyanolyan gazember, mint a férjem. Cseng tette őt ilyenné. Még 

gyermekkorában raboltatta el egy asszonytól, aki elutasította az udvarlását. 
Az a nő erősebb volt, mint én.

– Még a lányát  is  elrabolták  tőle  – jegyezte  meg Patrick.  – December 
közepén  Sang Csu Bangkokba utazott,  hogy „feleségül”  vegye  a  tulajdon 
húgát,  és  eladja  egy  nyilvánosháznak.  Anyjuk  megtébolyodott,  amikor 
megtudta, azután megölték.

– Csodálkozom, hogy hordhat a föld ilyen embert a hátán – mosolyodott el 
fanyarul az asszony.

– Nem tudta  megbocsátani  szegény Lej  Csének a hajthatatlanságát.  Ha 
tudtam volna, hogy még a lányát is el akarja raboltatni, megpróbáltam volna 
Lejt figyelmeztetni. De én nem tudtam, miért utazott Sang Bangkokba. És a 
jelekből  ítélve  nem véletlenül  ment  oda.  Kuangnak sürgősen  alibit  kellett 
teremtenie Szeng eltűnésére… De elég. Hagyjanak magamra.

Csengné asszony köszönés nélkül, lehajtott fővel indult felfelé a lépcsőn. 
Félúton visszafordult.

– Go… figyelmezteti őket…
–  Ó,  az  ördögbe  –  mérgelődött  Patrick  −,  egész  megfeledkeztem  az 

inasról.
A szomszédos szoba ajtajához futott.
– Hagyja, Patrick – mondta fáradtan Alang. – Ha egyszer az inas Cseng, 

embere, már nincs a házban.
– Sürgősen el kell mennünk a Leong Roadra, Teon. Még odaérhetünk.
– Kettesben? – kérdezte epésen Alang. – Amíg mi kihívjuk az operatív 

csoportokat, ennek a Gónak sikerül őket figyelmeztetni.
– De valamit tenni kell, Teon! – kiabált Patrick.
– Valamihez kezdeni kell! Eljutottunk hozzájuk, el kell őket fognunk!
– Igen,  igen,  igaza van,  Patrick – helyeselt  ernyedten  Alang.  – El kell 

fognunk őket.
Egyszerre hirtelen szinte teljesen átalakult.
–  Hát  persze!  Elfogni  sürgősen!  Különben…  Különben  beváltják  a 

fenyegetésüket. Megölik Laut, Dzsunt, magát, engem. Elfogni!
A telefonhoz szaladt, és tárcsázta a főkapitányság számát.



– Halló, itt Alang! Sürgősen küldjék ki az operatív csoportokat a Leong 
Road  39.  alá.  Értesítsenek  minden  közelebbi  rendőrőrsöt!  Zárják  le  a 
negyedet, és fogjanak el mindenkit, akit ezen a címen ott találnak!

Lecsapta  a kagylót,  és  az órájára  nézett.  Hunyorgott,  miközben az időt 
számítgatta.

– Innen a Leong Road harminc perc kocsival. A rendőrség odaérhet… Go 
pedig ezalatt még nyilván taxit keres…

Alang a kijárat felé futott, Patrick a nyomában.
– Üljön a  volánhoz – mondta  Alang futás  közben a  felügyelőnek −,  a 

sofőröm nélkül jöttem.
A kocsi nagy sebességgel, hirtelen indult.
– Patrick – fordult a felügyelőhöz Alang. – Nem hagy nyugton a pusztán a 

hivatásommal járó kíváncsiság: mi vitte rá, hogy Cseng házába menjen?
– A végére kellett járnom a dolognak, mégpedig minél előbb. Magának 

igaza volt: amint kezdtünk veszélyessé válni a Triász számára,  a Triász is 
veszélyes  lett  a  mi  számunkra.  Rájöttem:  ha  mi  nem  leplezzük  le  őket, 
megölnek bennünket.

–  Nem,  nem erről  beszélek.  Ezzel  kapcsolatban  minden  világos.  Most, 
hála magának, megkönnyebbült a lelkem. Kitörtem a bűvös körből, amelybe 
belekényszerítettek.  Másra  gondoltam:  miért  ment  éppen  Csenghez?  Csak 
azért,  mert  kiderült,  hogy a Blakang Matin Szeng holtteste  volt  az,  amire 
rábukkantunk?

– Természetesen. Amint ezt megtudtam, azonnal rájöttem, hogy a szülei 
valamit elhallgattak. És mivel Szeng meggyilkolását oly gondosan leplezték, 
azt gondoltam, hogy nekünk nem mernek róla beszélni. De ha már egyszer 
mindannyian tudjuk, rá lehetne kényszeríteni őket, hogy beszéljenek. És még 
valami. A kórházban elgondolkoztam azon, hogy miért leplezi a Triász oly 
makacsul  Szeng  meggyilkolását.  Először  arra  a  következtetésre  jutottam, 
hogy Szeng Kettős Virág, azaz valamelyik vezér favoritja, még pontosabban 
Sárga Sárkányé, és a gyilkosa egyszerűen félt a bosszútól.

Lo  elkezdte  részletesen  kifejteni  a  gondolatmenetét.  Alang  nem  szólt 
közbe egyszer sem, bár maga is végiggondolta ezt a verziót, alig egy órája. 
Az,  hogy  a  felügyelő  messzebb  jutott,  mint  ő,  kicsit  sértette  a  hiúságát. 
Ugyanakkor  az érdekelte:  Patrick logikai  úton jutott-e  el  Csengékig,  vagy 
volt  valami  olyan  plusz  információ  a  birtokában,  amellyel  ő  nem 
rendelkezett.



–  De  aztán  –  folytatta  Patrick  –  eszembe  jutott  egy  beszélgetésünk 
Dzsunnal.  Amikor  Szengről  kérdeztem,  hisz  ismerte  a  fiút  –  emlékszik? 
mondtam… −, Dzsun azt felelte,  hogy becsületes,  jó fiú volt.  Úgy vettem 
észre,  hogy Dzsun ritkán téved az emberek megítélésében,  és hittem neki. 
Következésképpen, Szeng nem lehetett a Triász tagja. Mindazonáltal közte és 
valamelyik vezér között lehetett valamilyen láthatatlan kapcsolat. Hisz Szeng 
gyilkosai  valakitől  féltek.  Akkor  villant  fel  a  gondolat:  Szeng valamelyik 
vezérnek  vagy  valamelyik  vezér  közeli  barátjának  a  hozzátartozója  lehet. 
Nem nagyon tudtam elképzelni, hogy lehet ezt a kapcsolatot bebizonyítani, 
de cselekednem kellett. Oda kellett mennem… Meg kellett találnom Sangot, 
és  bosszút  állni  rajta,  mert  ő  volt  az,  aki  rálőtt  Dzsunra.  Azt  persze  nem 
gondoltam, hogy Szeng gyilkosa nem más, mint a tulajdon apja…

Amikor Alang és emberei odaértek a Leong Road 39. alá, a ház már tele 
volt rendőrökkel és a CIU embereivel.

– Sikerült lelépniük, főnök – mondta az egyik detektív, miközben lekísérte 
Alangot és Lót a földalatti helyiségbe.

Az egyik  falnál  az emelvényen ott  hevert  felborulva egy négyszögletes 
asztal és néhány karosszék. Odébb egy bronz tömjénfüstölőből még szállt az 
illatos füst. Kissé távolabb egy összekaszabolt, lefejezett hulla feküdt.

Alang sötét pillantást vetett a helyiségre.
– Senkit sem sikerült elkapni? – kérdezte a detektívtől.
A detektív nemet intett.
– A háziasszony egy bolond öregasszony – mondta a detektív –; férfiak 

nincsenek a házban. Az öregasszony egyedül él, és semmi értelmeset nem tud 
mondani.

–  Kérdezze  ki  a  szomszédokat.  Lehetetlen,  hogy senki  ne  látott  volna 
semmit.

Alang és Patrick kimentek az utcára.
– Nem baj, Cseng nem juthat messzire – mondta Alang saját magának, de 

mindjárt  bosszúsan csapott  a combjára:  – Elfelejtettünk a  házában őrséget 
hagyni! A felesége az egyetlen tanú!

Patrick a kocsikhoz rohant, amelyek mellett detektívek álltak.
– Három ember menjen sürgősen a Kengcsin Road…
–  Sürgős  üzenet  a  főkapitányságról  –  szakította  félbe  a  rádiós,  aki 



fülhallgatóval a fülén ült készüléke mellett a kocsiban −, épp most telefonált 
egy  ismeretlen  férfi  az  ügyeletre,  és  közölte,  hogy  a  Kengcsin  Roadon 
megöltek egy nőt.

– Úúúgy – mondta elnyújtva Alang, aki most ért oda a kocsihoz. – Ezúttal 
vesztettünk, Patrick. Menekülnünk kell.  Azonnal menjen a kórházba, és ha 
Dzsun állapota megengedi, vigye át máshová, rejtse el. Siessen!

– De Teon, még nincs veszve minden! Még…
– Siessen, Patrick, mert elkéshet. Nekünk ugyanis nincsenek tanúink. Érti? 

Nincsenek ta-nú-ink.
Alang lassan,  szinte  félálomban ejtette  ki  ezeket  a szavakat.  Beszállt  a 

kocsijába,  hipnotizáltan maga elé meredt,  a rádión keresztül  összeköttetést 
teremtett a telefonközponttal, azután a saját lakásával.

– Lau – mondta halkan, amikor a vonal másik végén meghallotta felesége 
hangját −, Lau, azonnal menj el otthonról.

– Teon – hallotta felesége izgatott hangját −, Teon, ne gyere haza, mert 
megölnek…

Lau asszony kezéből nyilván kivették a kagylót, mert ezután egy férfihang 
hallatszott:

– Alang úr, feltétlenül találkoznunk kell mielőbb. Ez a maga és a hitvese 
érdeke is.  Nem vesztegethetjük az időt.  Fél óra múlva várjuk önt a Ming 
Császárok Udvara Hotelnál. Ne kövessen el ostobaságot, egyedül jöjjön. Van 
esélye, hogy megmentse a maga és hitvese életét. Ne szalassza el.

A kagylót letették, rövid búgások hallatszottak.
„Van esély… – visszhangzott Alang fejében – aligha. Úgy mondták, hogy 

én menjek el hozzájuk. Túl sokat tudok ahhoz, hogy életben maradjak. Az én 
életemet akarják cserébe Lau életéért.  Mit csináljak, a sorsát nyilván senki 
sem kerülheti el.”

Hátrafordult. A rendőrök és a detektívek már elmentek. Patrick beszállt az 
egyik kocsiba. Ekkor Alangnak mentő ötlete támadt. Igen! Van esély!  Lo! 
Amíg  ő  és  Dzsun  nincsenek  a  banditák  kezében,  addig  a  Triásszal  lehet 
tárgyalni! Feltételeket lehet nekik szabni! Hiszen Patrick is tud mindent! Ha 
ő elmondja  az újságoknak,  kitör  a  botrány.  Ki kell  játszani  ezt  a  kártyát! 
Biztosan életben hagyják Lau-val együtt, cserébe Patrick hallgatásáért.

– Patrick! – kiáltott a felügyelő után Alang. – Egy percre.
Lo kiszállt a kocsiból, és a főnöke felé indult.  De amíg ő ezt a néhány 

lépést  megtette,  a  remény  szikrája  is  kialudt  Alangban:  Lehetetlen 



bebizonyítani, hogy Cseng a Sárga Sárkány. Hiszen az egyetlen tanú, Cseng 
felesége halott.

– Hallgatom, Teon. Akart valamit mondani?
– Nem,  nem,  semmit.  Adjon egy cigarettát.  És  a  lehető  leggyorsabban 

induljon  a  kórházba.  Vigye  el  valahová Dzsunt.  És  maga  is  rejtőzzön el. 
Mindennek vége, Patrick. Legalábbis az én számomra.

– Mit akar ezzel mondani, Teon?
– Lau a Triász kezében van. Engem is várnak fél óra múlva.
Patrick lehajtotta a fejét.
– Bocsásson meg, Teon.
– Nem, nem, maga nem hibás.  Egyszerűen én nem tudtam meggyőzni, 

hogy puszta kézzel nem lehet kobrát fogni…
Alang rálépett a gázra.

Leállította a kocsit a hotel melletti parkolóban, kiszállt, és a bejárat felé 
indult.

– Alang úr! – kiáltotta valaki mögötte.
Alang megállt,  és lassan hátrafordította a fejét.  Egy sovány,  negyvenes, 

eléggé kellemes külsejű férfi állt előtte: vékony, pisze orr, ami eléggé ritka a 
kínaiaknál, nagyon vastag ajak, kissé mosolygó szem, meleg, lágy tekintet.

– Hol a feleségem? – kérdezte Alang. – Minthogy megjöttem, követelem: 
azonnal engedjék szabadon. Ő nem vétett semmit.

– Követeli? – kérdezett vissza őszinte csodálkozással a hangjában a férfi.
– Igen,  így van,  követelem – ismételte  meg keményen Alang. – Azért, 

mert minden játékban meghatározott szabályok vannak.
– Abban a játékban, amelybe ön és mi belebonyolódtunk – mondta lágy 

mosollyal a férfi – mi határozzuk meg a szabályokat. Egyébként a feleségét 
illetően nem hozzám kell  fordulnia.  Egyet  mondhatok:  őt  egyelőre semmi 
veszély nem fenyegeti. Egyelőre.

– Hova visz engem?
– Sehova – vont vállat a férfi. – Csupán arról van szó, hogy a főnököm, 

Cseng főigazgató úr meghívja önt vacsorára.
– Éjjel fél tizenkettőkor? – nevetett Alang.
– Cseng úr  rendszerint  későn vacsorázik  – felelte  a  férfi,  és  a  bejárati 

ajtóra mutatva hozzátette:



– Parancsoljon. Cseng úr a Nefritszobában várja önt.
,,Sárga  Sárkány  elhatározta,  hogy  bemutatja  nekem  a  hatalmát  és 

sérthetetlenségét – gondolta keserűen Alang. – Miután a rendőrség sikertelen 
kísérletet  tett,  hogy letartóztassa,  megengedheti  magának  azt  a  fényűzést, 
hogy  a  CIU  osztályvezetőjével  vacsorázzon  a  város  legelőkelőbb 
szállodájában. Hatásos gesztus, meg kell hagyni. Megfelelőbb helyet nem is 
találhatott volna, mint a Ming Császárok Udvara. A Triász mindenféleképpen 
igyekszik hangsúlyozni, hogy mennyire hagyománytisztelő. De miért szánta 
rá  magát  Cseng  erre  a  különös  lépésre?  Sokkal  logikusabb lett  volna,  ha 
örökre  elhallgattatnak.  Vagy  talán  mégis  maradt  volna  a  kezünkben 
valamilyen ütőkártya?”

Ezektől a gondolatoktól Alang lelke kicsit megkönnyebbült.  Kísérőjével 
együtt  belépett  a szálloda halijába.  Először járt  ezen a fényűző helyen,  és 
akaratlanul is körülnézett. A hall berendezése valóban mesésen gazdag volt. 
A modern enteriőr jellegzetességei  – bolyhos  szőnyegek,  kék és rózsaszín 
puha bőrrel letakart pamlagok, barna műanyag, fautánzatú mennyezet, a róla 
sztalaktitként lelógó világítótestek – harmonikusan összeillettek a hatalmas 
faliképpel, amely a Ming-dinasztia életéből vett jeleneteket ábrázolt.

Kísérőjével együtt  Alang jobbra fordult,  bement  még egy ajtón,  és egy 
nagy,  téglalap  alakú,  nefrittel  díszített  helyiségben találta  magát.  Oldalt,  a 
falak  mentén  volt  még  néhány ajtó,  amelyek  a  Nefritszoba különtermeibe 
vezettek. „A Ming Császárok Udvara – a királyok szállodája” – rémlett fel 
egy sor valamilyen prospektusból. Egy ember, aki nem tudni, honnan került 
elő, aranysújtásos libériájában előzékenyen kinyitotta az egyik ajtót, és Alang 
belépett egy kis terembe, ahol egy, két személyre megterített kis asztal állt, és 
a sarokban két karosszék. Kísérője kint maradt.

Az  egyik  karosszékben  egy  öregember  ült  mozdulatlanul,  lehunyt 
szemmel. Alang az első percben azt hitte, hogy egy szobrot lát maga előtt, 
nem élő embert – kínai létére oly természetellenesen sápadt volt Cseng arca.

Amikor  Alang  belépett,  a  főigazgató  szeme  lassan,  szinte  kelletlenül 
kinyílt.  Közömbös  tekintettel  végigmérte  Alangot,  majd  a  mellette  lévő 
székre mutatva, halkan így szólt:

– Parancsoljon, Alang úr.
Alang  szó  nélkül  leült.  Belépett  a  pincér,  és  zöld  teát  öntött  az  apró 

porcelán  csészékbe,  amelyek  a  két  szék  között  lévő  kis  négyszögletes 
asztalon voltak.



– Nem vesztegetjük az időt fölösleges ceremóniákkal – folytatta Cseng, 
miután a pincér kiment.

– Máris a tárgyra térünk. Amennyire én tudom, a nyomozást abbahagyták, 
és azt a felügyelőt, aki a Blakang Mati-üggyel foglalkozott, elbocsátották a 
CIU-tól. Azt hittem, megfogadták a jó tanácsunkat. Tudom, hogy segítségére 
volt  a  kedvencének  és  régi  barátja  lányának,  ön  már  megszegte  a 
megállapodásunkat, de… az emberi kapcsolatok emberi kapcsolatok. De mi 
bírta rá, hogy elmenjen előbb az én házamba, majd a Leong Roadra?

–  Megmondom  nyíltan  –  felelte  Alang,  aki  visszanyerte  szokásos 
hidegvérét.  –  A  házába  azért  mentem,  hogy  visszatartsam a  felügyelőt  a 
további nyomozástól. De már késő volt; így tanúja lehettem Lo felügyelő és 
az  ön  felesége  közötti  párbeszédnek.  Feltételezem,  hogy  az  inas  nagy 
vonalakban elmondta már ennek a beszélgetésnek a tartalmát.

– Igen, informálva vagyok.
– Nos, a Leong Roadra pedig azért mentem…
– Alang megakadt.
– …hogy végezzen velem – fejezte be helyette a mondatot Cseng. – ön 

száz százalékig biztos volt abban a lehetőségben, hogy letartóztathat engem, 
ugyanakkor elháríthatja magától a velünk szembeni kötelezettségeit, amelyek 
egy kissé nyomasztották, így van?

– Igen, igaza van – állította nyugodtan Alang.
–  Dicséretre  méltó  az  őszintesége.  Most  már,  remélem,  rájött,  hogy 

vesztett. Vesztes lett abban a játszmában, amelyre maga a saját életét tette fel.
– Ha ez valóban így lett volna – hangzott Alang ellenvéleménye −, akkor 

mi  ketten  nem  beszélgetnénk  itt  a  Ming  Császárok  Udvarában.  Még  a 
szálloda  ajtajáig  sem  juthattam  volna  el.  Mi  manapság  egy  gépkocsiból 
leadott  lövés?  Bagatell  dolog.  Különösen  egy  ilyen  hatalmas  szervezet 
számára, mint az öné. De valami visszatartotta önt ettől a lépéstől. Sikerült 
elrabolniuk a feleségemet, egyben rábírni engem arra, hogy idejöjjek, de nem 
tudta ugyanezt megtenni egy másik emberrel, aki mindent tud, ez az ember 
pedig Lo felügyelő.  Amennyiben ön ellen tanú nincs – időben ölte meg a 
feleségét −, úgy Lo felügyelő kevésbé izgatná önt. Ebből nem nehéz levonni 
a következtetést,  hogy valami más nyugtalanítja önt. És ennek a „másnak” 
köszönhető, hogy ön meghívott engem a Ming Császárok Udvarába, és nem 
vitetett el egy néptelen helyre, ahol szép lassan megfojthattak volna.

Alangot egy pillanatra kilelte a hideg arra a gondolatra, hogy lám, mintha 



mi sem történt volna, itt beszélget azzal az emberrel,  akitől ismeretlenül is 
régóta  undorodott  hidegvérűen,  körültekintően  végrehajtott  kegyetlenségei 
miatt.  Sőt nem is kegyetlenségek voltak ezek,  hanem valami kóros, durva 
embertelenség.  Hiszen  ez  az  ember  egy  kőszobor  nyugalmával  ölte  meg 
tulajdon fiát, azután a feleségét, ugyanezt teszi a számára idegen emberekkel 
is, például Lauval, aki szintén a kezében van.

– Nem tagadom, ön józanul gondolkodik – mondta egy kis hallgatás után 
Cseng. – Jó dolog, ha az embernek erős és okos ellenféllel van dolga. Az ön 
és a felügyelő tájékozottsága az, ami miatt fel kellett volna hagyniuk még a 
reménnyel is, hogy élve megúszhatják. Feltételezem, önnek volt annyi esze, 
hogy nem avatott be másokat.

–  Volt  –  morogta  Alang,  és  közben  azon  csodálkozott,  hogy  milyen 
gyorsan és könnyedén megmagyarázta Cseng azt a tényt, hogy ő, Alang, nem 
mondta meg az embereinek, kit is kell letartóztatniuk a Leong Roadon.

–  Ez  lényegesen  egyszerűbbé  teszi  az  ügyet.  Gondolom,  a  maguk 
szőrszálhasogató  felügyelőjének  most  kisebb baja  is  nagyobb  annál,  hogy 
ezzel törődjék. Azzal van elfoglalva, hogy elrejtse előlem a feleségét. Sőt, ezt 
biztosan meg is tudja tenni, jóllehet az embereim már körülnéztek a katonai 
és  a  polgári  kórházak  táján.  De  a  felügyelő,  őszintén  szólva,  most  nem 
nagyon izgat engem, hiszen a kezemben van az ön hitvese, és bátorkodom 
remélni, ő lesz a biztosítéka az ön okos viselkedésének. A felügyelővel pedig, 
ha nem tudom őt elérni, majd ön fog beszélni. Ez tehát a dolog lényege, amit 
önnel megbeszélni szándékoztam. Önnek igaza van, van valami „más”, ami 
nyugtalanít. Elárulok önnek egy kis családi titkot. Már régen tudtam, hogy a 
feleségem egész életében gyűlölt engem. Én viszont őt. Ugyanolyan korcsot 
nevelt  fel,  mint  ő  maga.  És  ennek  a  hülyének  sikerült  valami  olyat 
megtudnia, amit jobb lett volna, ha soha életében meg nem tud. A fiú maga a 
hibás, és nekem nem volt más választásom, mint hogy megöljem. De én, a 
mindenható Sárga Sárkány, féltem a saját feleségemtől.  Igen, igen, féltem. 
Amint tudja, még egy hihetetlenül nyakatekert alibit is gyártottam a magam 
számára ebben a történetben. A maga fejében most bizonyára felvetődik egy 
logikus  kérdés:  nem  lett  volna  egyszerűbb  megölni  az  asszonyt  is? 
Egyszerűbb lett volna. És biztosíthatom, nekem ez semmibe se került volna, 
ha  nincs  egy  apró  részlet.  Ennek  a  kígyónak  sikerült  megszereznie  egy 
ellenem szóló  anyagot,  amellyel  állandóan  zsarolt  engem,  ő,  ha  lehet  így 
mondani,  még  meg  is  „ajándékozott”  engem  ennek  az  anyagnak  a 



fotókópiájával, hogy azt ne higgyem, blöfföl. A dosszié egy bank széfjében 
található. Feleségem halála esetén a széfet fel kell nyitni. Az ő végrendelete 
van benne, és néhány iratmásolat. A végrendelet szerint az egyik másolat a 
CIU-nak van címezve, a másik a bűnügyi rendőrségnek, és még kettő vagy 
három  az  újságoknak.  Melyeknek,  nem  tudom.  Én  tehát  nem  tudom 
megsemmisíteni  ezt  az  anyagot.  A  feltételeim:  ön  megszerzi  ezeket  a 
papírokat, felbontatlanul átadja őket az embereimnek, és megszervezi egyik 
emberem szökését a börtönből, akit a minap tartóztattak le…

– Négyet tartóztattunk le – jegyezte meg Alang.
– Tudom. Hármat megtarthat, és azt tehet velük, amit csak akar. Így tehát, 

cserébe ezért meghagyom a maga és felesége, valamint kedvenc felügyelője, 
Lo és az ő felesége életét. Emellett Lónak el kell hagynia Szingapúr területét 
a  legrövidebb  időn  belül.  örökre.  Ha  jól  értettem,  ő  kevésbé  hajlik  az 
egyezségre, mint ön, és ez nem tetszik nekem. Elég egy ember is a CIU-ban, 
aki túl sokat tud. És mondja meg a felügyelőnek: ha nem felejt el mindent, 
amit látott és hallott, önnek árt vele. Mi a válasza?

Alang egy kicsit gondolkodott.
– Beleegyezem – mondta tompán, amikor végre megszólalt.
– Én is így gondoltam.
–  De mi  a  garancia,  hogy ha  megkapja  tőlem a  papírokat,  elengedi  a 

feleségemet?
– A csere fényes nappal, az utcán fog megtörténni.
– És mi a biztosíték arra, hogy az emberei távozóban nem eresztenek majd 

belém egy géppisztolysorozatot?
– Dokumentumok nélkül ön nem veszélyes a számomra. Senki sem hinne 

önnek.  Ráadásul  szükségem  van  önre.  Gondoskodom  arról,  hogy  még 
legalább  tíz  évig  az  állásában  dolgozhasson,  mi  pedig  ezalatt  igyekszünk 
felkészíteni leendő helyettesét. Felvesz egy embert, ő lesz majd a kedvence… 
mint Lo felügyelő. Nos, azt hiszem, ez minden. Igen, még valami. Feletteseit 
érdekelheti, mit tartalmaznak azok a dokumentumok, amelyeket ön kivesz a 
bankból. Holnap kapni fog egy csomó papírt. Sok érdekes lesz benne arról a 
bandáról, amely a Fekete Szemöldökök Társaságának nevezi magát. Ha jól 
tudom,  a  Blakang  Mati,  a  Tumaszik, Cseng  főigazgató  feleségének 
meggyilkolása  az  ő  kezük  műve.  Még  Triásznak  is  nevezheti  őket. 
Foglalkozzon  ezekkel  a  banditákkal.  őszintén  szólva,  nagyon  zavarnak 
minket az utóbbi időben.



„Tényleg  a  valóságban  történik  velem  mindez?  –  gondolta  Alang.  – 
Hihetetlen! Hihetetlen!”

– Most pedig, ha nincs ellene kifogása, vacsorázzunk együtt  – ajánlotta 
Cseng.

– Köszönöm, nem vagyok éhes – tiltakozott Alang.
– Nos, akkor hát nem tartom fel tovább – felelte leplezetlen iróniával a 

hangjában Cseng. – Igen, még egy apróság.
Megrázta a kis bronzcsengőt, mire a küszöbön megjelent az a férfi, aki a 

hotel bejáratánál várta Alangot. Cseng pattintott az ujjaival. A férfi elővett a 
zsebéből egy csekk-könyvet, kitépett egy lapot, és átnyújtotta Alangnak. A 
csekk az ő hevére volt kiállítva ötvenezer dollárról.

–  Azt  mondták  nekem,  hogy  maga  nem a  legjobb  negyedben  lakik  – 
mondta  Cseng.  –  Cserélje  el  a  lakását,  vegyen  fel  egy inast,  mi  segítünk 
kiválasztani  egy  szép  kertes  házat  meg  egy  megfelelő  embert  is.  Az  ön 
korában kényelemben kell élni.

A férfihoz fordulva Cseng hozzátette:
– Kísérd ki Alang urat.

Patrick már három napja le sem hunyta a szemét. Amikor visszament a 
Központi  Kórházba,  azt  mondták  neki,  hogy  Dzsun  magához  tért. 
Elhatározta,  hogy megfogadja  Alang tanácsát,  és  átviszi  Dzsunt  máshová. 
Rájött, hogy a helyzet valóban komoly. Az utóbbi napokban a Triász harapós 
lett, és aktívabban kezdett védekezni, mint a sarokba szorított vad, amelynek 
számára nincs más mód, mint rátámadni az őt üldöző vadászra. És amikor 
végre eljutottak Sárga Sárkányig, de nem tudták elfogni, és elvesztették az 
egyetlen  tanút,  akkor  nagyon  is  természetes,  hogy  a  Triásztól  bármire 
számíthatnak  ezek  után.  Cseng  biztosan  mindenféle  módon  igyekszik 
Alangtól és Patricktól megszabadulni. Hiszen túl sokat tudnak.

Lo  egyik  ismerősének  kis  magánklinikájára  vitte  át  Dzsunt. 
Tulajdonképpen  nem  is  klinika  volt  ez.  Patrick  ismerőse  egyszerűen  az 
otthonában  praktizált.  De  másnap  reggelre  Dzsun  rosszabbul  lett.  Újra 
elvesztette  eszméletét,  estefelé  pedig  Patrick  ismerőse  azt  mondta,  hogy 
sürgősen meg kell operálni. Az operáció után Dzsun nem tért magához. Sok 
vért vesztett, félrebeszélt. Lo csupán egy órára ment el, hogy figyelmeztesse 
Dzsun szüleit. Amikor visszatért, újra egész éjszaka virrasztott felesége ágya 



mellett,  de a negyedik nap reggelén nem bírta  tovább – elszenderedett  az 
előszobai karosszéken.

Gyöngéd érintésre ébredt, rögtön kinyitotta a szemét, és felugrott. Alang 
állt előtte.

– Üljön le, üljön le, Patrick. Bocsásson meg, hogy felébresztettem. Dzsun 
szüleitől tudtam meg, hogy hol keressem. Jobban van?

Lo a fejét rázta, és visszaereszkedett a székre.
– Megint elvesztette az eszméletét.  Most vérátömlesztést kap. Amikor a 

kórházból felhívtam, jobban volt. De aztán… Csan azt mondja, hogy szükség 
van még egy műtétre. Hát maguknál mi újság? – kérdezte gyorsan, mint aki 
csak most kapott észbe. – Mi van Lau asszonnyal? Ha egyszer maga itt van, 
ez azt jelenti, hogy, sikerült tennie valamit?

–  Sikerült  –  nevetett  elkínzottan  Alang.  –  De Lau egyelőre  még  nincs 
otthon.

– Valamit kérnek cserébe? Még ők félnek tőlünk?
– Nem jutott  még eszébe,  hogy Cseng miért  nem ölte meg a feleségét, 

ahelyett hogy alibit bizonyítson előtte? – kérdezte Alang, és elhelyezkedett a 
szemközti karosszékben.

–  Csak  az  első  pillanatban,  miután  beszéltem  az  asszonnyal  –  felelte 
Patrick. – Azután már csak Dzsunra gondoltam.

– Az Ázsiai Bank egyik széfjében Cseng feleségének a férje elleni írásos 
vallomását őrzik. Cseng nem tud hozzáférni. Azt akarja, hogy én adjam át 
neki ezeket a papírokat – cserébe Lau életéért.

– Maga beszélt vele?
Alang bólintott.
–  Ezenkívül  azt  akarja,  hogy  szervezzem  meg  Fehér  Papírlegyező 

szökését, és hogy maga örökre hagyja el Szingapúrt. Fél magától.
– És maga? – tört ki akaratlanul is Patrickból.
Alang nem nézett rá.
– Arra kérem, ne beszéljünk most rólam. Egyelőre Lau a kezükben van, 

kénytelen vagyok elfogadni a feltételeiket.
– És aztán?
– Nem kell most erről beszélnünk, Patrick – kérte újra Alang. – Hasztalan 

minden erőfeszítés. El kell mennie Szingapúrból. így lesz jobb magának is, 
nekem is. És… ha nem felejti el ezt a históriát, nekem kell érte megfizetnem. 
Így mondta Cseng.



– Semmilyen más megoldást nem lát? – kérdezte Patrick.
Alang tagadóan rázta a fejét.
– Nos,  ha ez önön segít,  mi  Dzsunnal elmegyünk… mihelyt  egy kicsit 

jobban lesz.
–  A jegyeket  majd  en megveszem – mondta  Alang,  és igyekezett  nem 

nézni Patrick szemébe.
– Hova szeretnének menni?
Lo vállat vont.
– Nem tudom. Meg kell gondolni. Talán Bangkokba. Van ott egy barátom, 

aki segíthet elhelyezkedni.
– De azért  legyen óvatos ezekben a napokban. Vigyázzon,  hogy Cseng 

meg ne szimatolja, hol tartózkodik.
– Ha ugyan nem tudja máris…
– Nem tudja.  Mégsem hiába  dolgoztam oly  sokáig  a  CIU-nál.  Nekem 

állandóan a nyomomban vannak az emberei, de most sikerült őket leráznom. 
Úgyhogy  egyelőre  minden  rendben.  Nos,  mennem  kell.  Ha  valami  van, 
hívjon fel.

Lo némán bólintott.  Alang gyorsan felállt,  és anélkül hogy visszanézett 
volna, elindult az ajtó felé.



EPILÓGUS HELYETT

−… Nagy Testvéri Szövetségünkre megpróbáltak csapást mérni – mondta 
halkan Sárga Sárkány az oltár melletti emelvényen trónolva −, de a Triász 
soha nem pusztul el. Szent Szövetségünk örök, miként a Mennyei Birodalom, 
melyben keletkezett.

Amikor Sárga Sárkány befejezte a beszédet, Tanghoz fordult, aki Vörös 
Bot bíborvörös öltözékében mellette foglalt helyet, és halkan megkérdezte:

– Sikerült kideríteni, hogy hol rejtőzködik a felügyelő meg a felesége?
–  Sajnos  nem,  excellenciás  uram  –  mondta  bűntudatosan  Tang.  – 

Embereim és Vékony Bambusz emberei megtesznek mindent…
– Kerítsék elő – parancsolta ellentmondást nem tűrően Sárga Sárkány. – 

Kerítsék elő, és öljék meg őket.
– Igen, excellenciás uram.
– És meg kell ölni egy bizonyos újságírót is, név szerint Iszmailt. Újabban 

túl sokat foglalkozik a politikával. A szertartás után odaadom a címét.
– Értettem, excellenciás uram.
– És végezetül.  Ma érkezett  San Franciscóból egy testvérünk, a Hosszú 

Kések Klubjának vezére. Maga felel a biztonságáért.
– Értettem, excellenciás uram.
Sárga Sárkány a karosszék támlájára hajtotta a fejét, és lehunyta a szemét. 

Oltárőrző a szertartásrend szerint  néhányszor  ráütött  az  üres faedényre,  és 
bejelentette:

– Leszámolás!
Nyomasztó, súlyos csend nehezedett a teremre…
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1

fy. régi Kínában az esti és éjszakai idő kétórás szakaszokra tagolódott, s 
ezeket őrségeknek nevezték. Az első őrség este hét órakor kezdődött.

2

A lampionünnepeket  a  régi  Kínában  a  holdnaptár  első  hónapjának  15. 
napján  tartották.  Az  ünnep  éjszakáján  a  lakóházakat  színes  lampionokkal 
díszítették,  esténként  festett  sárkányképekkel  felvonulásokat  rendeztek  az 
utcán.

3

Kínai  filozófus  (i.  e.  551—479),  az  egyik  ma  is  létező  kinai  vallásos 
tanítás, a konfucianizmus alapjainak lerakója.

4

Muzulmán pap.


