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A kígyóisten nem válaszol

ELSŐ RÉSZ
AZ ELNÉPTELENEDETT VÁROSOK TITKA
A levél barna színű, nehéz borítékban lapult. Csak forgatta a kezében, megbámulta rajta a tarka
bélyeget, aztán megfékezve egyre növekvő kíváncsiságát, óvatosan bontogatni kezdte egy hatalmas
ollóval. Meg rázta a borítékot: kékes színű papír hullott ki belőle. Az is kellemesen zizegett a
kezében. Lendületes, jól olvas ható betűkkel a következő állt rajta:
„Igen tisztelt senor Bulanov!
Örömmel közlöm, hogy hála a Szűzanyának, végre minden hivatalos formaság elintéződött.
Expedíciónkban mint orvos részt vehet, persze ha tervei és szándékai változatlanok…”
Andrej felhorkantott, és tovább olvasta a levelet, s közben örömmel állapította meg: úgy látszik,
elég jól megtanult spanyolul.
„Abban a gyönyörű kisvárosban, amelynek feltárásán már harmadik éve dolgozunk, úgy látszik
pompás sírkamrát fedeztem fel az Ön számára. Biztos vagyok benne, hogy mind ez ideig senki sem
háborgatta, tehát minden esély megvan rá, hogy bebizonyíthassa hipotézisét. Egyébként szerintem
egy másik tény is bizonyíthatja az ön elméletét. Régi barátom, senor Diego de Sarmiento
professzor, akivel állandóan tájékoztatjuk egymást minden újdonságról, Madridból igen érdekes
hírrel örvendeztetett meg. Az egyik kolostor le véltárában Cortez idejéből származó dokumentumot
talált, ez valami járványról tesz említést, amely ősidők óta pusztít a maják között Mexikó és
Guatemala távoli rengetegeiben. Ez bizonyára érdekli Önt. Ha tervei megváltoztak volna, elküldöm
a levél másolatát. De remélem erre nem lesz szükség, és Ön elolvashatja a levelet, amikor
Mexikóba érkezik.
Legkésőbb január tizedikéig várom Önt, s akkor nyomban útnak indulunk. Kevés időnk marad a
kutatásra és az ásatásokra az esős évszak kezdetéig.
Szívélyesen üdvözli, sok sikert és jó egészséget kíván Önnek és az egész családjának
Őszinte tisztelettel:
Alvarez del Ando
az archeológia professzora”
Amikor a levél végére ért, a mélyen tisztelt senor Bulanov, vagyis A. M. Bulanov, az
orvostudományok kandidátusa, furcsa dolgot művelt. Messzire kinyújtott kezében tartva a levelet,
egyszerre csak táncra perdült, és boldogan harsogta egy silány kis tangó szövegét, amelyet ki tudja
kitől és hol hallott hajdani gyerekkorában, de azért máig megmaradt az emlékezete mélyén:
A mesés, forró Argentínában,
Mexikóban, hol a nap úgy tűz.
S mindenkit lángoló szenvedély fűt.
E tájakon még sose jártam.
Elég sokáig hajlongott, dalolt, s különösen a következő szavakat hangsúlyozta erőteljesen:
„Mexikóban… szenvedély… még sose jártam!”
Ha valaki ezekben a percekben bekukkant a szobába, nyilván futóbolondnak tartja senor
Bulanovot. Bár meg kell adni, az Akadémiai Városban ennél különbeket is láthattak már. Sok
csodabogár él ott.
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Önfeledt dalolását hirtelen elharapva, a szoba közepén megtorpant, és újra sebesen átolvasta a
levelet, mintha attól tartana, hogy mindez csak álom, és a hőn óhajtott szavak hirtelen eltűnnek,
elszállnak a kék papírról.
Ám szerencsére minden szó a helyén maradt, és az értelmük sem változott.
No lám, milyen egyszerűen válnak valóra a legtitkosabb álmok – bölcselkedett, és óvatosan
visszacsúsztatta a levelet a borítékba, majd elrakta az asztalfiókba.
Andrej Bulanov már régóta álmodozott arról, hogy végre megfejtheti a maják elnéptelenedett
városainak rejtélyét. Szerte a világon évszázadok óta törik a fejüket a kutatók, mi történhetett
ezekkel a városokkal.
Az archeológusok számára sok rejtélyt tartogatott ez a csodálatos nép, amely időszámításunk
kezdetén erős államhatalmat teremtett Mexikó és Guatemala trópusi ős erdeiben. A régi maják nem
ismerték a kereket, de pontos asztronómiai megfigyeléseket végeztek, és a mainál sokkal
tökéletesebb naptárt dolgoztak ki. Nem ismerték az ekét, de olyan értékes kultúrnövénnyel
ajándékozták meg az emberiséget, mint a kukorica.
A csapadékos trópusi erdők rengetegében a régi maják hatalmas városokat emeltek, fenséges
templomokat és lépcsőzetes piramisokat építettek.
Aztán váratlanul titokzatos és érthetetlen dolog történt…
Valahányszor a hajdani építők egy újabb épületet vagy emlékművet emeltek, hieroglifákkal
megjelölték rajta saját naptáruk szerint a pontos dátumot. Sőt meghatározott idő elteltével a városok
terein különleges kőoszlopokat – sztéléket – állítottak fel, pontos keltezéssel. Néhány kutató
feltevése szerint így jelölték az új uralkodók trónra lépését.
A „kőkrónikák” alapján az archeológusoknak sikerült nyomon követni a maják történetét a
legrégibb időktől kezdve egészen időszámításunk kilencedik századáig. Ám ezen a titokzatos
ponton minden rejtélyesen megszakad. Az ország egyetlen városában sem emeltek több
emlékoszlopot. Mintha az idő múlása véget ért volna.
A városok lakói nyilván elhagyták lakóhelyüket. De hová tűntek?
Kezdetben az archeológusok úgy vélték, hogy a maják érthetetlen okok miatt elhagyva ősi
városaikat, néhány száz kilométerrel északabbra költöztek, a Yucatánfélszigetre, és ott
megalapították az Újbirodalmat, amely még hat évszázadon át fennmaradt, amíg el nem pusztították
a spanyol hódítók, a konkvisztádorok.
„Hogy megértsük, milyen hajmeresztő és teljességgel érthetetlen volt ez az esemény – írta az
egyik kutató –, képzeljük el, hogy a francia nép (az utolsó emberig), már ezeréves kultúrával a háta
mögött, hirtelen fogja magát, és áttelepszik Marokkóba, hogy ott új Franciaországot alapítson.
Otthagyja templomait, nagyvárosait, a lakosok váratlanul elhagyják Marseillet, Toulouset, Bor
deauxt, Lyont, Nantesot és Párizst! Sőt alighogy meg érkeznek az új lakóhelyükre, nekilátnak
felépíteni, amit sorsára hagytak: a templomokat, városokat…”
A legutóbbi időkig így vélekedtek a tudósok. De a közelmúlt ásatásai Yucatánban
bebizonyították, hogy az Újbirodalom sok városa igen régi eredetű. Tehát egyáltalán nem a déli
elnéptelenedett városok áttelepülői építették azokat. Már azelőtt is léteztek.
S úgy látszik, ezekben a városokban sem építettek sztéléket időszámításunk kilencedik százada
után! De ezek a városok ismét jelentős központtá fejlődtek, mi után KözépMexikóból a toltékok
behatoltak a Yucatánfélszigetre. Megújul építészeti stílusuk, a lakosok szokásai megváltoznak. És a
feltámadt városok közül igen sok még a tizenhatodik században, a spanyol hódítók megjelenéséig
fennmaradt.
És a régi déli városok? A spanyol krónikások nem említik ezeket a városokat. Nyilvánvalóan
akkorra már mind elromosodott. Elnyelte őket a mohó őserdő.
A maják történelme bővelkedik rejtélyekben, de a legsötétebb és legérthetetlenebb pontja mégis
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az elnéptelenedett városok titka. Miért hagyták el senkitől le nem rombolt, kényelmes otthonaikat,
palotáikat, templomaikat, a szertartásos sportjátékaik megrendezésére alkalmas pompás tereiket,
mindazt, amit évek nehéz munkájával készítettek?
Miért tették, ma már senki sem tudja. Az őserdőkben rejtőző, sorsukra hagyott templomok és
városok romjait domborműves hieroglifák ékesítik, s ezeket még ma sem fejtettük meg teljesen. A
régi maja írásmód feledésbe merült. Könyveiket és feljegyzéseiket a spanyol szerzetesek barbár
módon máglyára vetették.
Ez az elgondolkoztató rejtély nem hagyta nyugodni Andrej Bulanovot, mint annyi más tudóst a
világon.
A rejtély megoldására számos hipotézis született. Egyesek azt állították, hogy a maják, ma már
ismeret len ősi vallásuk titokzatos előírásainak engedelmeskedve, hagyták el városaikat. Mások
egyáltalán nem látnak ebben semmi misztikumot, hanem csakis gazdasági okokkal magyarázták:
Minthogy a régi maják nem ismerték az ekét, s az úgynevezett irtásos földművelést gyakorolták –
állították ezek a tudósok –, amikor a föld már nem adott megfelelő termést, otthagyták a kimerült
mezőket, és új szűzföldeket vettek birtokba, ahol kivágták és felégették az erdőket. Nincsen ebben
semmi rejtély.
Vagy talán a majákat valamiféle betolakodó hódító nép űzte el? De hiszen az ősi épületek
semmiféle véres csatákról nem árulkodnak.
És ki szállhatott volna szembe velük? A maja birodalom békében virágzott majd ezer évig,
miközben nyugati szomszédaik történelme igencsak zavaros és nyugtalan volt. Eközben
KözépMexikó területén sok fontos változás történt. Az ősi Madrekultúrát, amelyből a régi maják
civilizációja eredt, felváltotta a rejtélyes olmék birodalom, amely a távoli dzsungelben
harminctonnás bazalttömbökből faragott, óriási szoborfejeket hagyott hátra. Az olmékokat
Teotihuacán lakói, a toltékok szorították ki. Utódaik, a „nagy építők”, a jelenlegi mexikói főváros
közelében elterülő síkságon fenséges Hold és Nappiramisokat építettek, amelyek sokkal
lenyűgözőbbek, mint híres egyiptomi testvéreik.
Ez a hatalmas birodalom az észak felől betörő harcias, nomád törzsek csapásai alatt omlott össze.
A toltékok kénytelenek voltak elhagyni piramisaikat, templomaikat, s egyre távolabb vonultak
északkelet felé. A tizedik században behatoltak a maják országába, a Yucatánfélszigetre.
Megjelenésük új életre keltette az érthetetlen okok miatt rég elhagyott városokat. A toltékok
betörése után, igaz, rövid időre, de másodszor is felvirágzott ez a terület. A korszakot a történészek
Maja Újbirodalomnak nevezik.
KözépMexikóban – egymás után hajtva rabigába a törzseket – kezdett kialakulni az aztékok
félelmetes birodalma, hogy a maja birodalommal egy időben csak hamar megsemmisüljön a
spanyol hódítók, a konkvisztádorok csapásai alatt.
„A történelemnek ez az egyetlen sajátos példája arra, hogyan pusztul el természetellenes halállal
egy civilizáció – jegyezte meg mélabúsan egy történész. – Virágzása tetőpontján érte a halálos
csapás, durván és erőszakosan pusztították el, s úgy halt meg, mint a napra forgó, amelynek a fejét
egy járókelő letépi…”
Csakhogy mindez hat évszázaddal azután történt, hogy az ősi maja városokat lakóik elhagyták,
és ki tudja hová elvándoroltak. Ezt a rejtélyt máig sem tudta senki sem megfejteni.
A történészek különféle elemi csapásokra gyanakodtak: földrengések dúltak, a kutak kiszáradtak;
vagy ellenkezőleg, áradások pusztítottak, amelyeket az éghajlat váratlan változásai okoztak…
Andrejnak is megvolt a maga feltevése. Úgy vélte, hogy valamiféle pusztító betegség űzte el a
városokból a majákat. Járványok ütötték fel a fejüket, amelyek talán összefüggésben álltak a
földrajzi körülményekkel. A tudomány nem egy olyan veszedelmes betegséget ismer, amely csupán
szigorúan körülhatárolt területen támadja meg az embereket. A tajgai agyvelőgyulladás csak az
erdőkben fenyegeti az embert, ahol a kullancsok terjesztik a kórt; vagy a pestisbacilusokat a
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sztyeppék lakói: a mormoták, az ürgék, a szibériai mormoták tartják életben; a medinai féreg és a
keleti fekély csupán Közép Ázsia néhány oázisában található.
Lehetséges, hogy valamiféle betegség lappangott Guatemala és Mexikó trópusi erdeiben. És
hogy a népet meg mentsék a teljes kihalástól, a papok kijelentették: a haragvó istenek
megparancsolták az embereknek, hagyják ott megszokott és kényelmes lakóhelyüket, és
költözzenek más vidékekre.
Hasonlóan vélekedtek egyes tudósok már korábban is. Bulanov körültekintően megalapozta
hipotézisét, rengeteg érdekes adatot gyűjtött össze, amelyek mind őt igazolták. Egy tekintélyes
tudományos folyóirat közölte is a cikkét. A régi maják rejtélyével foglalkozó tudósok felfigyeltek a
cikkre, köztük a mexikói archeológus, Alvarez del Ando.
Hosszú és meleg hangú levelet írt Andrejnak, s ő azonnal válaszolt. Rendszeres levelezés alakult
ki köztük. A személyes ismeretség hiánya ellenére egyező nézeteket vallottak, összebarátkoztak, s
bár soha nem látták, mégis jól ismerték egymást.
Andrej még magának se tudta pontosan megmagyarázni, miért érdekli a rég letűnt nép rejtélye.
Ugyan mi köze van ehhez neki, a fiatal orvosnak, a mikrobiológia szerelmesének, aki huszonnyolc
éves kora ellenére már komoly doktori disszertáción dolgozik.
Talán csak „a sokoldalú élet” vágya volt ez, mint annak idején Herzen mondta, a természetes
kívánság, hogy kompenzálja, ellensúlyozza az embert megnyomorító egyoldalúságot, amely szinte
elkerülhetetlen folyvást szakosodó mai világunkban. Mindenesetre évről évre több az ilyen ember,
aki váratlanul a saját szakmájától teljesen távol eső problémákkal kezd foglalkozni.
Különösen itt, a szibériai tajga kellős közepén nemrég létrejött Akadémiai Városban akadtak
olyan tudósok, akik makacsul a mások dolgába ütötték bele az orrukat. Matematikusok bíbelődtek a
régi maja írás megfejtésével a legmodernebb elektronikus számítógépeken, és őszülő akadémikusok
önfeledten vitatkoztak iskolás gyerekekkel a legfantasztikusabb ötleteken.
Úgyhogy Andrej Bulanov kedvtelésén senki sem ütközött meg, s ő sem érezte magát fehér
hollónak. Néha tréfálkoztak vele a barátai, de tisztelettudóan.
Megtanult spanyolul, hogy figyelemmel kísérhesse a mexikói archeológusok legújabb cikkeit.
Megpróbált eligazodni a régi maják szeszélyesen kanyargó hieroglifái között, bár be kell vallani,
nem sok eredménnyel. Mindenesetre Jurij Knorozov és az elektronikus számítógép megelőzte…
És hogy megtanulja, hogyan kell ásatásokat végezni, már két nyáron át a szabadsága alatt
Szibériában és KözépÁzsiában kalandozott archeológiai expedíciók tagjaként mint egyszerű
földmunkás.
Gazdag könyvtárat gyűjtött össze a régi maják történelméről, még az Akadémiai Város igen jól
felszerelt könyvtára is megirigyelte a gyűjteményt, s nemegyszer hozzá fordultak segítségért.
Megszállottként ismételgette az elnéptelenedett városok egyik kutatójának a könyvéből az utolsó
mondatokat:
„…Bármely pillanatban még egy véletlen felfedezés is könnyedén megoldhatja az évszázados
rejtélyt. A Maja Óbirodalom hatalmas körzeteit még soha nem kutatták át. Az Usumacinta folyó
számtalan ősrégi város mellett folyik el, ahol még soha nem járt archeológus. Petén dzsungeleiben
és a Yucatánfélsziget középső részeiben számtalan romtemplom és romváros található. Guatemala
és Honduras hegyi vidékein a szó szoros értelmé ben léptennyomon piramishalmokba és egyéb
építményekbe botlunk. Stephens, Mandslay, Thompson és Rus példája nyomán a tudósok új
nemzedéke a maja civilizáció rejtélyét kutatja. És ezek a tudósok végül is ki fogják szakítani a
hallgatag dzsungelek szorításából a titkot.
Mi lehet ennél vonzóbb és nagyszerűbb feladat?”
Andrej arról ábrándozott, hogy Mexikóba utazik, és ellenőrzi a feltevéseit. Újra meg újra
elüldögélt a térkép mellett, és a varázsos neveket ismételgette: Áldozati Kút, Bonampak, Piedras
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Negras – bár jól tudta, hogy ezeket a romokat a romantikus hajlamú kutatók teljesen ön kényesen
nevezték el így, mert hogy valójában mi volt az ősi városok neve, azt senki nem tudja…
A spanyol nyelv gyakorlására Andrej órákig hallgatta a magnótekercseket, a Los Panchos trió
bánatos dallamait, és a Los Mexicanos szenvedélyes panaszait: fáradhatatlanul ismételték ugyanazt
a szöveget: „triste história de amor…”*1
Ugyan mit számít az, hogy hipotézise felkeltette Ando professzor és más tudósok érdeklődését?
A feltevése továbbra is érdekes, de nem bizonyított vélemény, akárcsak a többi.
Be kell bizonyítania, hogy a majákat igenis betegség űzte el ősi városaikból. Valamiféle járvány.
De hogyan lehet ezt több mint ezer év távolából bebizonyítani?
„Ha sok évszázaddal ezelőtt valóban járvány dühöngött a maják ősi városaiban, akkor ezt egyik
emberről a másikra mikrobák terjesztették. Fel kell fedezni ezeket a mikrobákat, és a világ elé tárni
őket. Ez vitathatatlan és cáfolhatatlan bizonyíték lesz” – írta egy cikkében.
A mikroorganizmusok a természet legellenállóbb élő lényei. Még kozmikus körülmények között
is megmaradnak, sőt az atommáglyákban is. Nem is olyan régen az Antarktiszon egy mélyfúrás
után a harmincméteres jég páncél alatt is találtak mikrobatársulást. A jég vastagságából ítélve több
mint háromezer éve éltek ebben a természetes hűtőszekrényben, de pompásan feléledtek, és sebesen
szaporodni kezdtek, amikor táptalajjal teli termosztátba helyezték őket.
Éppen ezért joggal lehet remélni, bizonygatta Andrej, hogy a sok évszázaddal ezelőtt elhunyt
maják sírjaiban a mai napig megmaradtak az őket elpusztító mikrobák.
„Különösen sok sikerrel kecsegtetnek a papok és elő kelőek sírjai – írta a cikkében Andrej, abban
a hivatalos értekező stílusban, amely szerinte a legjobban illett a komoly tudományos folyóirathoz.
– Testüket nem mindig hamvasztották el, mint ezt Diego de Landa püspök leírása nyomán mind ez
ideig vélték. A halottégetést csak a toltékok honosították meg. Régebben, »az elnéptelenedett
városok« idejében, a holttesteket különleges kamrákba helyezték el a templomok fundamentuma
alá. Az effajta temetkezés kiváló példája a nevezetes »királysír«, amelyet néhány évvel ezelőtt
fedezett fel és tárt fel Palenquében a híres mexikói archeológus, Alberto Rus.
A sírhely feltárása bebizonyította, hogy a temetés után a kamrát gondosan lezárták. Így aztán a
sírkamrában levő mikrofauna egészen biztosan sokáig háborítatlan maradt.
Ha az elhagyott városok egyikében a romok között sikerül egy még érintetlen sírkamrát
felfedezni, akkor annak feltárását minden lehetséges elővigyázatossággal kell végrehajtania egy
mikrobiológusnak, nehogy mai mikroorganizmusokkal népesítsük be a kamrát…”
Persze a cikkben egy szó sem esett arról, hogy az efféle kutatásokra a legalkalmasabb ember
természetesen ő maga, A. M. Bulanov, az orvostudományok kandidátusa lenne, de ez a
következtetés kézenfekvő volt…
Hogy a mikrobák iránti érdeklődés ne legyen elvontan akadémikus, a cikkben Andrej külön
kitért arra is, hogy milyen nagy jelentőségű lenne ez a kutatás a modern orvostudomány
szempontjából is.
A sírkamrákban felfedezendő mikroorganizmusok talán különböznek némiképpen a mai
fajtáktól, esetleg egészen másokat találnak ott, olyanokat, amelyek ma már nem is léteznek.
Bulanov megemlítette, hogy a mikrobák milyen gyorsan fejlődnek, és alkalmazkodnak a változó
körülményekhez. Az utóbbi években nem egy antibiotikum, amelyet korábban csodás gyógyszernek
véltek, egyszerre csak nem védett többé néhány veszedelmes betegség ellen: a mikrobák
megszokták a gyógyszereket. A penicillin például sok millió ember életét mentette meg. Nemrég
azonban pontos adatokat közöltek arról, hogy Amerikában a tüdőgyulladás több gyerek életét
követeli, mint a harmincas években – a penicillin felfedezése előtt. Ez az antibiotikum már képtelen
megvédeni bennünket az alkalmazkodó mikrobák ellen.
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A mikrobáknak ez a bonyolult és titokzatos alkalmazkodóképessége érdekes és fontos
tudományos probléma lett, amelynek megoldásán az egész világon számos orvos dolgozik. (Andrej
munkahelyén is ezzel foglalkoztak.) Nem elképzelhetetlen, hogy a régi maja sírkamrákból származó
mikroorganizmusok
segítenek
eligazodni
né
hány
kórokozó
változékonyságának
törvényszerűségeiben, hogy megtalálják az ellenük vívott harc eredményes szereit.
Ám az is elképzelhető, hogy a trópusi erdőkből származó minták alapján sikerül olyan új
antibiotikumokat előállítani, amelyek képesek megvédeni az embert a modern betegségektől is.
Ilyen anyagok felkutatására máris különleges expedíciók járják bolygónk különböző területeit.
KözépAmerika trópusi erdőit még kevésbé tanulmányozták ebből a szempontból…
Egyszóval a támadás egyszerre több fronton indult meg.
És most Andrej előtt teljesen váratlanul megnyílt az út: ellenőrizheti feltevéseit. Hősünket a
határtalan öröm és a kétkedés hol forró, hol jeges hullámokkal öntötte el.
Teljesen reálisan és elérhető közelségben bukkant fel előtte a feladat, amelynek nagyszerűségét
csak most fogta fel teljes komolyságában. Meg kell győznie a főnökséget, hogy A. M. Bulanovnak,
az orvostudományok kandidátusának, feltétlenül abba kell hagynia fontos és sürgős munkáját, és
néhány hónapra el kell utaznia holmi Usumacinta nevű folyó partján elterülő őserdő be, hogy ősrégi
sírkamrákban kotorásszon, mert eléggé ingatag hipotézisét akarja ellenőrizni…

MEGKÖVÜLT MOSOLY
A közfelfogással ellentétben a főnökök közt is akadnak romantikus lelkek, különösen olyan
helyen, mint az Akadémiai Város.
Andrej nemcsak megkapta a három hónapos kiküldetést, hanem különféle laboratóriumi
felszereléseket is magával vihetett, persze a legszigorúbb anyagi felelősség mellett.
Így aztán titkos álma váratlan fordulattal a hivatalos kiküldetés gyakorlati jellegét öltötte. Most
már nem maradt ideje csodálkozni és örvendezni. Napokig futkosott a raktárakban, laborokban és
különféle intézményekben, esténként pedig mint valami elsőéves egyetemista, a tenyere közé fogva
a fejét, magolta a számtalan egzotikus betegség szimptómáit, s bújta a vastag kézikönyveket.
Továbbá terjedelmes jegyzeteket készített, amelyek veszedelmesen hasonlítottak az iskolai
puskákra. Hiszen ő lesz az expedíció orvosa. S ki tudja, milyen meglepetéseket tartogat az
ármányos Nagy Erdő a mikrobiológus számára, aki soha nem volt gyakorló orvos?
Dühöng a tél. A Tudósok Házának ablakai vidáman hunyorognak. Hancúrozó visítással kis
srácok szánkáznak lefelé a dombtetőről a maguk alá rakott iskolatáskákon. A hólepte fenyőfák
ágain üldögélő mókusok érdeklődve bámulnak lefelé, mulatságosan füttyentgetnek, s felborzolják
bozontos farkukat.
No igen, vajon létezike egyáltalán az a bizonyos Usumacinta nevű folyó és az őserdőkben
megbúvó számtalan város? Lehet, hogy Alvarez tréfál?
Így álldogált egy darabig, majd megrázta a fejét, és továbbrohant. S a sok rohangálás végén egy
csodálatos fagyos reggelen egyszerre csak ott találta magát a repülőtéren egy szál nyári öltönyben
dideregve. Kabátot nem volt hajlandó magával vinni, tehát mégiscsak hitt „Mexikóban, ahol a nap
úgy tűz…”
Elkékült ajakkal nagy nehezen válaszolt barátai tréfálkozásaira, s közben ő maga is elhűlve
gondolt a ládák és csomagok hegyére, amelyet épségben kellett eljuttatnia a világ másik végére.
Rengeteg csomagja volt, s ami a fő, mindegyik törékeny holmi, terjedelmes és kényes jószág, amely
különleges elbánást igényelt: kém csövek, műszerek és üvegek.
– Majd Mexikóban megmelegszem – nyugtatta barátait. Ám amikor a repülőgép földet ért a
mexikóvárosi repülőtéren, és Andrej könnyű nyári köpenyében kilépett a gépből, olyan jeges
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szélroham csapta meg lelkesült arcát, mintha el sem indult volna Szibériából.
Úgy látszik, itt sem melegedhet fel. A szél végigsüvöltött a repülőtér sivár betonján, és
megzörgette az épületek hullámlemez tetejét. A látóhatár szélén magasodó hegyek tetején hó
csillogott.
Nesze neked trópus… Nesze neked „Mexikó, ahol a nap úgy tűz” – morfondírozott Andrej, és
feltűrte köpenye gallérját. Az utasokra váró tömegben Alvarez professzort kereste.
Fogalma sem volt, milyen a professzor. Még a fény képét sem látta. Csupán annyit tudott róla,
hogy ötven két éves, s most a gép lépcsőjének a magaslatáról igyekezett valakit felfedezni, aki
korban és tudós külsőben megfelel a leírásnak.
Talán ez az aranykeretes szemüvegű, fekete kalapos, ősz halántékú férfi?
Már feléje indult, s messziről barátságosan rá is mosolygott és integetett, de egy kifestett hölgy
megelőzte, és örvendező sikollyal borult a vélt professzor nyakába.
A meglepett Andrejt váratlanul valaki medvemódra átölelte. Egy bőrzekés férfi a fülébe
ordította:
Végre megjött, fiatal barátom! Rettenetesen örülök! Jól utazott? Hol a csomagja?
A viseltes bőrzeke, a hanyagul kigombolt kockás ing, a fekete kalózbajusz, barna, szélcserzett
arc – talán ez nem is a professzor, hanem a sofőrje, akit kiküldtek elé a reptérre? Bár nem valószínű,
hogy a sofőr ilyen bizalmaskodásra ragadtatja magát a tengerentúli vendéggel. Ez mégiscsak
Alvarez professzor.
– Madre de Dios!*2 Azt kérdeztem, hol a csomagja? – a professzor véreres szemét kidüllesztve
félelmetesen mozgatta a bajszát. – Aha, értem, nem mer megszólalni, fél a kiejtése miatt. Ez
megesik. De hülyeség. Hiszen a levelekből ítélve pompásan megtanult spanyolul. Adja csak ide a
csomagjegyzéket, mert különben estig itt ül dögélhetünk, ismerem én a vámosainkat.
Kitépte Andrej kezéből a csomagjegyzéket, és min denkit félrelökdösve, már messziről kiáltott
vissza:
– Itt várjon rám! Egy lépést se mozduljon el! Andrej alig eszmélt fel, Alvarez máris előkerült, és
kézen fogva az útlevélvizsgálathoz vezette.
– Muy bien!3 Minden rendben! Majd a chamacos4 kihozzák a csomagokat – és egy sujtásos
egyenruhájú, szigorú tisztviselő elé penderítette Andrejt, majd épp olyan erélyesen és céltudatosan
folytatta, most már a tisztviselőhöz intézve a szavait: – Ő az én vendégem, igen tehetséges szovjet
tudós. Tessék, itt vannak az iratai!
Úgy tetszett, a világon nincs olyan akadály, amely fel tartóztatná Alvarez professzort. Néhány
perc alatt vé geztek minden hivatalos formasággal.
Vamonos!5 – Alvarez karon ragadta Andrejt, és kirohant vele a repülőtér épülete előtti térre,
betuszkolta egy autóba (Andrejnek úgy rémlett, az első arra haladó kocsiba), ő meg a kormány
mellé telepedett. Az autó vad ugrással indult el, majdnem feldöntve a rendőrt, aki az öklét rázta
utánuk.
Dübörgő autófolyamban haladtak előre, vöröses por felhő közepette.
– Nos, hogy tetszik Mexikó? – fordult Andrejhez Alvarez.
Andrej csak tétován vállat vont, és félénken elmosolyodott.
– Egy kissé hűvös van, de csak itt a reptéren. Két ezerháromszáz méterre vagyunk a tenger
szintje fölött, nincs mit tenni. Bent a városban meleg lesz, majd meg látja.
2

Szűzanyám!
Pompás!
4
Fiúk.
5
Menjünk!
3
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Mire beérkeztek a városba, Andrejnek valóban melege lett, főleg a professzor vakmerő
száguldásától.
Végigsöpört az utcákon, és egyre csak társalgott utasával, körül sem nézett, mintha az ő kocsija
volna az egyetlen jármű az egész nagy városban. Pedig mellettük és előttük ezer meg ezer autó
viharzott, s ahogy Andrej futólag szemügyre vette őket, feltűnt, hogy nem egyen félreérthetetlen
felirat hirdeti a becenevét: „Hurrikán”, „Bika”. És mintha minden vezető meg volna győződve róla,
hogy csakis az ő kocsija közlekedik az utcákon…
Úgy látszik, a professzor tökéletesen a talizmánra bízta magát: egy töviskoszorús szent színesre
pingált figurájára, amely vadul himbálózott a szélvédő üvege előtt.
– Az Insurgentes sugárút. Harminc kilométer hosszú. Tetszik? A Három Kultúra tere… Ez itt az
Antropológiai Múzeum – magyarázta időnként Alvarez.

De Andrej semmit nem látott, csupán az orra előtt táncoló szegény szentet. A házak és szobrok
csak egy pillanatra villantak föl előtte, mint valami kaleidoszkópban.
Már meg is érkeztünk – jelentette ki Alvarez, és hirtelenváratlanul élesen fékezett, úgyhogy
Andrej majdnem beleverte homlokát a szélvédő üvegbe. – Isten hozta! – tette hozzá a professzor
oroszul, és rákacsintott elámuló vendégére.
Hogy is mondjam… Pompásan vezet – dörmögte Andrej, és megtörölte verejtékes homlokát.
Alvarez szerényen mentegetőzött:
Ó, itt a városban nehezen bontakoznak ki a képességeim. De az országúton. Imádok jó
országúton vezetni.
Igen, igen, önöknél Mexikóban elég bonyolult a közlekedés – hagyta rá Andrej.
Ó, semmiség, ez egyáltalán nem bonyolult. Csak arra kell ügyelni, hogy ne fussunk bele az
előttünk haladó kocsiba. Ez az egész tudomány.
És ha egy másik sofőr hátulról belénk szalad? Ma kétszer is majdnem elgázoltak egyegy
kereszteződésnél, nem vette észre?
A professzor filozofikusan vállat vont.
– Erről a másik vezető tehet.
Alvarez nem hagyta, hogy felocsúdjon. Megismertette a feleségével és két lányával, akiket
jóformán meg sem nézhetett, mert a professzor máris továbbvonszolta.
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– Jöjjön, barátom, megmutatom a szobáját.
A szoba nem volt nagy, de kényelmesnek látszott, két ablaka a kertre nyílt. Andrej zavartan
próbált szabadkozni.
– Nem szeretném zavarni, professzor úr… Inkább szállodában…
De Alvarez csak legyintett, és máris cipelte tovább ebédelni.
Az ebéd sokáig tartott, lelkes hangú felköszöntők hangzottak el, és titokzatos étkek kerültek az
asztalra. Valahogyan mind hasonlított egymásra, annyi volt bennük a csípős paprika, hogy minden
kíváncsisága ellenére Andrej csupán egykét falatot kóstolt meg mindegyikből, és máris
kétségbeesetten próbálta jéghideg vízzel eloltani a torkában lobogó tűzvészt.
Csak ebéd után tért kissé magához, amikor Alvarezzel visszavonultak a dohányillatú
dolgozószobába, ahol tökéletes rendetlenségben halmozódtak egymásra a könyvek, térképek,
táborozási felszerelések, holmi agyagkoponyák, sőt csontok töredékei.
Az íróasztal fölött gipszálarc függött. Andrej nem tudta levenni elbűvölt tekintetét a szomorú és
titokzatos arcról, amelyen éles ráncok húzódtak a száj körül.
A régi maják egyik városának feltárásánál talált temetkezési maszk másolata volt. Nem tudni kié
lehetett; vajon egy papé, aki emlékezetében őrizte a szent hagyományokat, vagy egy bölcs vezéré,
esetleg a város kormányzójáé. Magas homlok, szomorú ráncok a száj körül, kissé titokzatos mosoly
a duzzadt ajkakon, mely kőbe fagyva évszázadokon át megmaradt, mint egy rejtélyes, ősi népnek az
ábrázata.
Fényképről Andrej már ismerte ezt a maszkot. De úgy látszik, a kép nem adta vissza tökéletesen
a lenyűgöző részleteket. Megbűvölten bámulta a csodálatos arcot, amely szinte élt…
– Tetszik? – kérdezte Alvarez olyan hangon, mintha valamelyik híres, közeli rokonáról volna
szó.
Andrej némán bólintott.
A professzor hanyagul lesöpört néhány könyvet az asztaláról, és maguk elé terítette Mexikó és
Guatemala megviselt térképét.
Andrej a térkép fölé hajolt, s nyomban szemébe ötlött a szeszélyesen kanyargó kék szalag
mentén a folyó is merős neve: Usumacinta. Most már szinte egy kőhajításnyira volt tőle. Alvarez
nikotintól sárgás, tömzsi ujja végighaladt a folyó mellett, s rárábökött a partja mentén elterülő erdők
titokzatos zöld foltjaira.
Ide megyünk, barátom! Petén a legkevésbé ismert és feltérképezett terület Mexikó és Guatemala
határán.
Én is átmehetek Guatemalába? Hiszen az ottani rendszer…
Igen, a helyzet eléggé bonyolult Guatemalában. Polgári kormánynak álcázott, igen reakciós
katonai junta van uralmon. A hírhedt United Fruit Company és más amerikai monopóliumok bőven
ellátják őket pénzzel. Üldözik a baloldaliakat, a terror, az orgyilkosságok napi renden vannak, de
mindez csupán az ország „civilizált” részében. Mi azonban szerencsére a gyakorlatilag lakatlan
vadonban fogunk dolgozni. Ott nem működik semmiféle határőrség, de azért elláttam magát
megbízható iratokkal. Mindenütt vannak barátaim, úgyhogy bátran nekivághatunk az útnak, fittyet
hányva a határokra.
Kisimította a térképet, és magabiztosan rátenyerelt.
Itt van az az ősi város, amelyet majd kiásunk. Tavaly már feltártunk egy templomot, és akkor
fedeztem fel, hogy a padlózatán két kőlap szinte tükörfényesre van csiszolva. Kopogtatni kezdtük.
Alatta nyilván valami üreg lapul…
Úgy gondolja, sírkamra?
Biztos vagyok benne! Kincseskamrákat a régi maják nem építettek.
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És meg sem próbálta felnyitni?
Nem, pedig őszintén bevallom, nagy volt a kísértés. De leküzdöttem. Meghagytuk a maga
számára.
Nagyon köszönöm, professzor úr…
Semmiség! – legyintett Alvarez, és ismét a térkép fölé hajolt. – Biztos vagyok benne, hogy
ezekben az erdőségekben még sok meglepetés vár ránk. Hiszen Petén volt a maják országának ősi
központja, az itt felfedezett emlékművek is erről tanúskodnak. Például Tikal romjai között találtak
egy sztélét s rajta a dátumot: időszámításunk szerinti kétszázkilencvenkettedik évet. Mind ez ideig
ez a legkorábbi felirat, amelyet a Maja Óbirodalom területén találtak. Petén járhatatlan trópusi
erdőségei váltak a nép utolsó menedékévé. Északról, a Yucatánfélszigetről ide húzódtak vissza a
törzsek a konkvisztádorok csapásai elől. A maják utolsó független állama a Petén dzsungeleiben
egészen 1697ig fennmaradt, csak száznyolcvan évvel azután sikerült leigázni őket, hogy az első
spanyolok partot értek Yucatánban. Ebben nagy szerepet játszott a környék földrajzi adottsága is: út
se hol, csak őserdők, mocsarak, moszkitófelhők. Úgyhogy a mi dolgunk sem lesz könnyű…
Andrej csak hallgatta a professzort, nézte a térképet, de most semmiféle nehézség nem riasztotta
vissza. Sőt ezek a szavak, hogy „őserdők, mocsarak, moszkitófelhők”, fellelkesítették.
Mikor indulunk?
Egy héten belül. A barátaim segítségével hamarosan összeállítjuk a felszerelésünket. Sok a
barátom. Önnek szüksége van még valamire?
– Nem, mindent magammal hoztam. Alvarez elégedetten bólintott.
– Hol van az a kézirat, amiről írt? – kérdezte Andrej. – Megnézhetném?
Alvarez a szekrény tetején heverő dossziéból előszedett egy nagy halom csillogó fotókópiát. A
dolgozószobában uralkodó káosz ellenére, úgy látszik, pompásan tudta, mit hol talál meg.
– Tessék, itt a fotókópia. Bár azt hiszem, nem igazodik el rajta. Borzalmas az írás, és ne
haragudjon, de annyira azért mégsem tud spanyolul, hogy megfejtse ezt a macskakaparást. Ha
megengedi, felolvasom.
Andrej zavartan bólintott. Már egyáltalán nem volt nagyra spanyol nyelvtudásával, amely még
ahhoz is kevésnek bizonyult, hogy tökéletesen megértse Alvarez temperamentumos monológjait,
hát még ahhoz, hogy át fussa az ősi nyelven írt kéziratot.
– Egy bizonyos Francisco de Caetano kanonok beszámolója, amelyet egy méridai káptalannak
írt. A keltezés 1577 áprilisa, s a szöveg különböző monostorok ellenőrzéséről szól, ez most nem
érdekel bennünket. De van itt egy rész, amelyre érdemes felfigyelni, ezt alá is húztam: „Ami pedig
Luis Torsal testvérnek, a tolusquei Szent Tamásmonostor elöljárójának panaszát illeti, úgy vélem,
hogy ezt a torzsalkodás hívságos érzelmei sugallták, s ezért figyelemre sem kell méltatnunk. A
fertőző nyavalyák… – Alvarez felemelte mutatóujját, és kifejezően pillantott Andrejra. – A fertőző
nyavalyák régtől fogva ismertek az itteni tájakon, ez Isten akarata. Tudós emberek tanúsága szerint
az öreg indiánok még emlékeznek rá, hogy mintegy száz évvel ezelőtt az ország minden részében
forrólázzal járó nyavalya pusztított. A betegek teste felpüffedt. E nyavalyában sokak meghaltak, és
a termés java része mindenütt betakarítatlan maradt.
A nyavalya megszűnte után húsz évig nyugvásuk volt, majd újra felütötte fejét a kór, mely nagy
keléseket…” – Alvarez elakadt és dörmögve megjegyezte: – Itt úgy látszik, kimaradt egy szó,
„okozott” – majd tovább olvasta a szöveget: – „…s ezektől a betegek teste nagy büdösséggel
gennyezett.
Mindezen csapások óta több mint ötven esztendő telt el. Aztán az országba behatoltak a
spanyolok, s velük minden csapás, melyeket Isten bocsátott mireánk. Ily módon valósággal csoda,
hogy még élnek emberek, igaz nem oly sokan…”
Alvarez a fejét ingatta.
Delfin könyvek
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Elég darabosan fogalmazott, ugye?
Érdekes bizonyíték – mondta Andrej, és a fénylő kópiát vizsgálgatta. – Persze az eddig sem volt
kétséges, hogy mint mindenki mást, a régi majákat is betegségek kínozták.
De itt a spanyolok partraszállása előtt pusztító járványról van szó, s éppen azokon a vidékeken,
ahová most indulunk. Miféle betegség lehetett ez?
Andrej a vállát vonogatta.
Elrettentő módon írja le, de eléggé ködösen: „A betegek teste felpüffedt… nagy kelések.” Ilyen
leírás alapján lehetetlen diagnózist készíteni. És mire panaszkodott ez a Luis testvér?
Luis Torsal? Azt nem tudjuk. Egy professzor barátom tovább kutat az archívumokban, és
reménykedik a sikerben. Talán sikerül megtalálnia magát a panaszos levelet is. Hiszen csak nem oly
régen bukkantak rá például Leonardo da Vinci egyik levelére, amelyet valamelyik rendetlen
könyvtáros a jelek szerint tévesen, rossz polcra rakott. És a Párizsi kódex, amely egyike a régi
maják hallatlanul értékes három megmaradt kéziratának? 1860ig a francia főváros nemzeti
könyvtárában kallódott egy iratokkal telezsúfolt fiókban, amelyet majdnem kidobtak a szemétbe!
Másolja ki nekem ezt a részletet – kérte Andrej, és visszaadta a fotókópiát Alvareznek.
Leírhatom akár az egész jelentést is, de szerintem csak ez a részlet az érdekes.
Az egészre nincs szükségem. Hiszen önnek nincs sok ideje.
Az igaz, az idő nem vár, egyre csak sürget bennünket – sóhajtott fel bozontos fejét ingatva
Alvarez.

VISSZA A MÚLTBA
Másnap a professzor bemutatta Andrejt a „fiainak”: a tanársegédeinek és asszisztenseinek.
– Ez a nyurga majd velünk jön. Sajnos a zsebünk nem engedi, hogy tovább növeljük az
expedíció tudományos személyzetének a létszámát. Minden pénzünket a munkásokra kell
költenünk. Majd maga is odaáll ásni, kedves barátom. Mindenkinek két ember helyett kell
dolgoznia.
Andrej erősen megszorította a szomorú szemű, sovány férfi kezét.
Franco – mutatkozott be az égimeszelő bocsánatkérően.
Ne ijedjen meg, még csak nem is rokonok – neve tett Alvarez. – Az a másik Franco kövér és
alacsony, ő meg magas és sovány, nem lehet összetéveszteni őket. A fő az, hogy az a másik
gazfickó, ő meg belevaló jó barát.
Az egy hét gyorsan elrepült, talán azért, mert számtalan új élmény fogadta Andrejt.
Reggelente, amikor felébredt, sokáig hallgatta az utcáról beszüremlő hangokat, a
biciklicsengőket, az autók türelmetlen dudálását, a fékek csikorgását, a lottóárusok kiáltozásait, és
élvezte az ismeretlen, új élet zavaros melódiáját. Ilyenkor szeretett volna minél előbb kirontani az
utcára, és fejest ugrani ebbe a sokhangú lármába.
Alvarez néha egész napra eltűnt hazulról, nem terhelte Andrejt semmiféle megbízatással. Csupán
saját törékeny csomagjait kellett ellenőriznie, még jobban bebugyolálnia, és óvatosságból néhány
oltást adnia Alvareznek, a melankolikus Francónak és saját magának.
Napokig csak este találkozott és beszélgethetett a professzorral, akkor aztán jól kifürkészték
egymást: ki csodamicsoda a másik. Jó társat választottake maguknak a nehéz utazásra?
Andrejnak rengeteg szabad ideje maradt, így aztán napokig lődörgött az ismeretlen, hatalmas
városban.
Delfin könyvek
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Mexikóváros lenyűgözte a jellegzetes, sokszor már ki rívó ultramodernség és a nagy gonddal
óvott múlt egyvelegével. A Három Kultúra Terén az ősi székesegyház komor tömege magaslott az
aztékok ősrégi piramisának a maradványain, s mellette csupa üveg és beton felhőkarcoló emelkedett
az ég felé.
A cukrászüzletek vakító kirakataiban koponyák halmozódtak, amelyeket színes cukorból
készítettek. A helybeli gyerekeknek ez volt a kedvenc csemegéje.
A széles Paseo de la Reforma útról, amelyen végeérhetetlen folyamban hömpölyögtek fenyegető
üvöltéssel az ijesztően csúf nevű autók, Andrej befordult az álmos csendű, szűk kis utcácskákba.
Egy kis kápolna a sarkon, az elmaradhatatlan udvar – a patio – a csipkés díszű kerítés mögött. Úgy
rémlett, itt megállt az idő.
Aztán felkereste az egyetemi városrészt, és amíg meg nem fájdult a nyaka, órákig bámulta az
óriási épületek falán a monumentális festményeket, amelyeket Siqueiros és Mexikó legjobb festői
készítettek. A művészet itt kilépett az utcára, diadalmasan kitört a tágas terekre.
A Nemzeti Antropológiai Múzeum fényes termeinek illedelmes csendjében feltárult előtte az
ország történelme, mindenfelől megrohanták az ősi népek, olmékok, aztékok, toltékok, maják
rejtélyei. S amikor a rejtélyektől már szédülni kezdett, kisietett a levegőre, az óriási Chapultepec
park hűvös árnyékába. Egész Mexikóból ide gyűjtötték össze a jellegzetes fákat, bokrokat, a park
valóságos erdőhöz hasonlított. Egyegy távoli zugában az ember könnyen a vadon őserdőben
képzelhette magát.
De Andrej Bulanov mégiscsak akkor érezte magát igazi utazónak, amikor teljes úti
felszerelésben a lármás és füstös pályaudvaron találta magát.
A mozdony már sürgetően, türelmetlenül dohog, és füstfelhőbe burkolózik.
Az út fárasztó volt és hosszú. Egyik vonatról a másikra szálltak át, átszelték szinte az egész
országot: először KözépMexikó sivár felföldjeit, ahol a napszítta talaj vöröses színe, a kövek között
magányosan ágaskodó, girbegurba óriási kaktuszok holmi földöntúli, marsbeli tájra emlékeztettek.
Aztán jöttek a kukorica és gyapot földek, a paraszttelepülések a kertek zöldjei között.
A következő átszállásnál Veracruzban maradt annyi idejük, hogy megfürödjenek a tengerben a
Mexikóiöböl kék vizében, amely olyan langyos volt, mint a frissen fejt tej, és napozzanak egyet a
strandon, talán éppen ott – gondolta Andrej –, ahol először szálltak partra Cortez katonái 1519ben.
Hiszen éppen itt kezdődött Mexikó leigázása…
Amikor elhagyták Coatzacoalcost, a mezők és a települések eltűntek. Az egyvágányú, keskeny
vasúti töltéshez mindkét oldalról sűrű falként nyomult oda az erdő. Éjszaka áthatolhatatlan sötétség
ölelte őket körül, amе1у olyan sűrű és tömör volt, hogy szinte meg lehetett tapogatni. Egyetlenegy
fény, egyetlenegy villanás sem látszott, mintha az élet is véget ért volna. Nem tudni miért,
néhányszor a vonat megállt a sötétben, bár semmi nyomát nem látták állomásnak vagy valami
közeli településnek, de aztán éppen olyan váratlanul ismét nekilódult.
– Miért állunk meg? – kérdezte Andrej a professzortól.
Az csak a vállát vonogatta, és határozatlanul dörmögte:
– Ki tudja? Talán egy vad bika tévedt a sínekre. Azt nem lehet elkergetni, így aztán várni kell,
amíg önszántából odább nem áll…
A vagonokban légkondicionáló felszerelés is volt. Az ablakokat nem lehetett kinyitni, nem
lehetett kihajolni, és megnézni, mi történt. El kellett hinni, amit a professzor mond.
– Palenque! – kiáltotta hajnalban a kalauz.
Andrej az ablakhoz rohant. Egy kis esővédő tető, mellette szemafor – ez az egész állomás. Még
második vágány sincs, úgy látszik, itt soha nem találkoznak vonatok…
És hol a régi város?
Ott túl az erdőn, a kis falu mellett, amelyről a ne vét kapta – magyarázta Alvarez. –
Delfin könyvek
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Hárommérföldnyire a bozóton túl, ezen az ösvényen.
Mindössze három mérföld, és mégsem látni semmit, pedig Palenque a maják országának egyik
legősibb városa. Hatalmas piramisait azonban eltakarja a dzsungel. De jó volna legalább egy napig
itt maradni, megtekinteni ezeket a piramisokat, a Feliratok Templomát és a királysírt.
Igaz, igaz, nem érnek rá, és ezen a tájon értelmetlen dolog az ősi mikrobákra vadászni.
Palenquében már rég óta folynak a feltárások, rengeteg turista megfordul errefelé, még külön
repülőteret is építettek számukra. Ezek a romok már szabadtéri múzeummá váltak.
A vonat továbbindult, és az ablakok előtt ismét a végtelen erdő suhant el. Csak egy helyen vált
szét egy rövid időre. A zöld rengeteg között víz csillant meg, és Alvarez nagyokat kortyolva a
jéghideg sörből hanyagul megjegyezte:
– Az Usumacinta.
A szerelvény olyan gyorsan dübörgött át a hídon, hogy Andrej jóformán meg sem nézhette a rég
áhított folyót, amelyről oly sokat álmodott már éjszakánként. Közönséges folyónak látszott, éppen
olyannak, mint bármely orosz folyó: tiszta, áttetsző víz, a homokzátonyon hosszú lábú kócsag
sétálgat.
Tenosiquéről kiderült, hogy borzalmas sárfészek, mocskos kis település az Usumacinta
számtalan mocsaras mellékágának egyike mellett. Halszagot és szörnyű olajbűzt áraszt. Az állomás
ismét csak egy kis eső ellen védő tető a bozótos közepén, mellette pedig a szemafor. Repülőtér is
van: a település szélén egy dudvával benőtt sík terület. De hogy ki érkezik ide repülővel, azt nem
lehet tudni.
Az egyetlen elhanyagolt szállodába költöztek be, amelyet joggal vélhettek volna holmi ősi
romnak is, s várni kezdték a motoros hajót, hogy végül eljussanak a Nagy Erdő legsűrűjébe, az
elhagyatott városok hőn áhított, szent vidékére.
Semmi dolguk nem volt. A tétlen várakozás még jobban kimerítette őket, és még hosszabbnak
tűnt fel.
Mexikóvárosban a hőség száraz volt, a levegő éles, tiszta hegyi levegő. Itt meg, mint a gőzfürdő.
A kimerítő, nyirkos hőség csak naplemente után enyhült egy kissé. Az enyhülés órájára várva, az
utazók a szálloda udvarán, az eresz alatt felállított függőágyban heverésztek, és vagy sört, vagy
jeges CocaColát kortyolgattak, s csak néha vetettek oda egymásnak nagy lustán egyegy mondatot.
Ebben a melegházi fülledtségben nem volt kedvük sem beszélni, sem gondolkozni.
Pompás lett volna fürdeni, de nem ebben a bűzös pocsolyában. Ám a folyó főágáig legalább
kétórai úttal lehetett eljutni sűrű bozóton át. Csakhogy a folyóban, ahogy mondták, hemzsegnek az
alligátorok.
Az út szélén, mint ősi szobrok, ott guggoltak fehér nadrágban és fehér szalmakalapban az
indiánok. Órákig el tudtak így üldögélni, meg sem moccantak, és meg sem szólaltak.
Napnyugta után az expedíció tagjai lustán elballagtak vacsorázni az egyetlen mocskos pintébe,6
ahol fülledt volt a levegő, és zümmögő rajokban röpdöstek a legyek. A vérhastól való félelmében
Andrej nem kockáztatta meg, hogy közelebbi ismeretséget kössön a mexikói konyhaművészettel, s
így mindig ugyanazt rendelte: huevos a la mexicanót7 vagy egy hatalmas tortillát8. Alvarez és
Franco példáját követve éjszakára nem ivott kávét, így könnyebben elaludt a fülledt gőzfürdőben.
Az étkezdében, úgy tetszett, éjjelnappal ott tanyáztak mindenféle zord és borotválatlan fickók
koszos ingben és gyűrött amerikai katonai nadrágban. Néhányan zsírfoltos kezeslábast viseltek. A
függőágyakban himbálták magukat, vagy órákig támasztották az eresz oszlopait. A látvány
ellenállhatatlanul holmi kalandfilm jeleneteire emlékeztette Andrejt. Tőrőlmetszett gyarmati
kalandorok, mint a Félelem bére című filmben, amelyben Yves Montand is játszott.
6

Falatozó.
Tojás mexikói módra.
8
Kukoricalepény.
7
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Jól szemügyre vette ezeket a titokzatos alakokat, de arra nem szánta el magát, hogy szóba álljon
velük, ne hogy valami botrányba, esetleg diplomáciai bonyodalomba keveredjen.
Különösen az egyik fickó keltette fel az érdeklődését. Amikor először megpillantotta, izgatottan
súgta oda Alvareznek:
– Nézze csak, hiszen ez a maga szomorú papja!
– Hol?
– Ott áll az oszlopnál, keresztbe font karral.
– Igen, emlékeztet rá – hagyta rá Alvarez. – Íme az élő példa, hogy az ősi maják vére ezer év
múltán is előtűnik. Le kell fényképeznünk, rendkívül jellegzetes arca van.
S minél figyelmesebben szemlélték a komoran fenséges arcú ismeretlent, annál jobban előtűnt
hasonlatossága a maszkkal, amely Alvarez dolgozószobáját díszíti. Éppen olyan széles
járomcsontok, duzzadt ajkak, éppen olyan mély és szomorú ráncok a száj körül. Még a mélyen
szemébe húzott piszkos, gyűrött kalap és az örökké a szájában fityegő cigaretta sem rontott az
összképen.
– Ki ez? – érdeklődött Alvarez az étkezde tulajdonosánál, és szemével az ismeretlen felé intett.
– Az ott, az oszlopnál? Batman. Johnny Batman.
A nevet Andrej valahonnan ismerősnek találta. Batman… Batman… Már hallotta ezt a nevet.
Vagy olvasta valahol, és nem is olyan régen.
– Idevalósi? – faggatta tovább a tulajdonost Alvarez.
Az határozatlanul vállat vont.
– Kicsoda? És mivel foglalkozik?
– Ő? Hogy is mondjam… Üzletember.
A tulajnak nyilván nem volt ínyére ez a kérdezősködés, és sietve eltűnt a konyhában, ők pedig
tovább törhették a fejüket, mivel foglalkozhat egy „üzletember” ilyen koszfészekben.
Batman úgy látszik, megneszelte, hogy róla folyik a társalgás, vagy pedig egyszerűen megunta a
makacs bámészkodást. A csikket haragosan kiköpte, szemébe húzta a kalapját, és befordult a
következő sarkon.
Aztán még néhányszor felbukkant a régi maja papra emlékeztető „üzletember”. Alvarez
megpróbált ismeretséget kötni vele, de sikertelenül. Minden közeledése és közlékenysége kudarcot
vallott. Batman határozottan és igen barátságtalanul tudtukra adta, hogy nem hagyja magát
lefényképezni. Néhány este nem is látták, holott cimborái továbbra is ott támaszkodtak késő estig az
étkezde ereszének az oszlopaihoz. Ott ácsorogtak, és lustán figyelték a vendégeket. Komorak voltak
és rongyosak, zsákmányra leső héjákra emlékeztettek.
Voltaképpen mivel foglalkoznak ezek az „üzletem berek”? – faggatta Alvarezt kíváncsian
Andrej.
Alkalmi munkákból tengődnek. Bizonyára nem riadnak vissza a sötét ügyektől sem. Sajnos elég
sok ilyen csavargó él még nálunk. A civilizáció söpredéke… Ez itt az előretolt állásuk. A
munkához nem fűlik a foguk, mint az indiánoknak, mert hát ők fehérek. Viszont csempészni vagy
alkalmas pillanatban kirabolni valakit, ez az ő szemükben „becsületes üzlet”. Asi son… 9
Egyébként az volt az egyetlen szórakozásuk, hogy esténként a titokzatos szerencselovagokat
figyelték. Vacsora után hazamentek a szállodába. Pontosan kilenc órakor a helybeli villanytelep
abbahagyta a dohogást, és minden mély sötétségbe merült. Csak az indiánok ültek még egy darabig
mozdulatlanul az utcán. Fehér kalapjaik a holdfényben hatalmas gombákra emlékeztettek. Aztán
egymás után ők is felszedelőzködtek, és akár az árnyak, eltűntek a sötét mellékutcákban.
9
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Mit volt mit tenni: aludni kellett. Andrej azonban esténként sokáig forgolódott a függőágyban.
Még nem szokta meg, hogy akárhogyan helyezkedik is el, csak kényelmetlen. Majd megfulladt a
párás levegőtől. A mennyezetről minduntalan különféle nagy bogarak hulltak alá, egyikmásik
világított is, mint a hunyorgó parázs.
Valahol, a látóhatáron is túl, viharok dühöngtek. Csak a néma száraz villámok lobbantak fel
minduntalan, megmegriasztva a kakast, amely berzenkedve kezdett kiáltozni a fal másik oldalán. És
ekkor közvetlenül Andrej közelében forgolódni és hangosan szuszogni kezdett egy disznó is.
A hangok egyvelegében és a távoli villámok fényében végül elaludt.
Így teltek a napok.
– Ott már várnak ránk a munkások, és minden egyes napért fizetni kell nekik – morgolódott
Alvarez.
Unalmában Andrej a szálloda folyosóján függő zsíros naptárt nézegette, és csodálkozva
állapította meg, hogy az 1910es évre szól.
– És aztán? – vonogatta filozofikusan a vállát a tulajdonos. – Az a fő, hogy a hetek
megegyezzenek…
Andrej ellenőrizte. A hét napjai valóban megegyeztek.
Ez a naptár az isten háta mögötti település álmos életének a jelképéül szolgálhatott volna.
Végül befutott a várva várt motoros hajó. A furcsa kis bárka hosszúsága alig haladta meg a
tizenöt métert, a törzse keskeny volt, inkább ladikra hasonlított, amelyet istentelenül magas és fura
felépítményekkel rútítottak el. Nem látszott valami bizalomgerjesztőnek. Két fedélzet húzódott
egymás fölött, mint egy nyaraló teraszai. És hogy a hasonlóság teljes legyen, a kis teraszon fonott
nyári székek álltak, függőágyak voltak ki feszítve, és mindenféle tarka fehérnemű lobogott a
szélben…
Menet közben azonban a mulatságos kis motoros igen fürgének bizonyult. Rendkívül kellemes
volt a fonott székben elüldögélni az árnyékos fedélzeten, s a magasból gyönyörködni az elsuhanó
partokban. Meredek, szakadékos partok húzódtak itt, s sűrű falként kísérte őket az erdő.
Órákig haladt a hajó, és a dzsungel zöld fala nem nyílt szét, áthatolhatatlanul zárta el a folyót a
külvilágtól.
Ittott hatalmas orchideák lángoltak a fákon. Váratlanul egyegy virág leszakadt a fáról, és repülni
kezdett a folyó fölött!
Andrej felkapta a messzelátót, s kiderült, hogy a virág voltaképpen törpepapagáj, amelynek
tollait hosszú vörös csík díszíti. Vijjogó kiáltással suhant a víz fölött, aztán a tájra ismét álmos
csönd telepedett, csak a víz surrogott a hajó nyomában, és a motor dohogott monoton, altató
énekkel.
Néha torokhangú, figyelmeztető kiáltás harsant, s a motor elcsendesült. A hajó orrában álló
matróz, aki hosszú botot tartott a kezében, figyelmeztette a többieket, hogy óriási mahagónitörzs
úszik szembe velük, vagy félig víz alá süllyedt farönk leselkedik rájuk. Lassítani kellett, vagy pedig
úgy manőverezni, hogy elkerüljék a veszélyt.
Alvarez elmondta Andrejnak, hogy ezeknek a vad és járhatatlan erdőknek az értékes mahagónifa
az egyetlen kincse. A fákat kivágják, majd egyszerűen belelökik a folyóba, és az Usumacinta szép
kényelmesen elszállítja mindet az óceánig.
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– Egyegy ilyen úsztatás sokszor két évig is eltart – tette hozzá a motoros hajó kapitánya.
Ezen nem is lehetett csodálkozni, hiszen gyakran láttak fatörzseket, amelyek fennakadtak a part
menti zátonyokon. Mindaddig ott fognak heverni, amíg a tavaszi áradások el nem sodorják és
tovább nem viszik őket.
Gyakran láttak homokzátonyokon sütkérező alligátorokat. Félelmetesen hasonlítottak göcsörtös
kérgű, torz fatörzsekre, amelyeket féligmeddig ellepett a víz. A motor zúgására csak egyikmásik
emelte fel lustán a fejét, s közelebb csúszott a vízhez.
Ha esténként alkalmas helyet kerestek az éjszakai pihenőre, ahol a víz sodrása nem volt olyan
erős, Alvarez azt ajánlotta Andrejnak, mártózzanak meg a folyóban. Ez rendkívül csábítóan
hangzott, mert alighogy a hajó megállt, a szél már nem hűtötte a felhevült arcukat, s ismét gyötörni
kezdte őket a nyirkos, melegházi hőség.
Andrej megpróbált nem gondolni az alligátorokra, levetkőzött, és a professzor nyomában
beugrott a vízbe. Tiszta és frissítően hűvös volt.
Legnagyobb csodálkozására senki sem követte a csábító példát, bár a matrózok nyilvánvaló
irigységgel szemlélték őket a fedélzetről.
– Ugorjanak be, pompás a víz! – kiáltott oda nekik nagyokat fújtatva Andrej.
De ők csak a fejüket ingatták. A kapitány pedig a hajóhídról oktatóan szólt bele a megafonba:
Hacedano!10
– Ők sohasem fürödnek, pedig egész életüket a folyón töltik – magyarázta Alvarez.
– Félnek az alligátoroktól?
– Itt az alligátorok félénkek, és nem is olyan nagyok, soha nem támadják meg az embert. Ha csak
véletlenül rájuk nem lép. Nem, valami ostoba előítélet tartja vissza őket. Ezen a tájon nem egy
ilyennel találkozhat.
– És maga, Franco? – kiáltotta Andrej.
– Nem szeretek este fürdeni – tért ki a válasz elől Franco, és sietve otthagyta a fedélzet korlátját.
Talán olyan jól ismerte a főnökét, hogy attól tartott, a professzor – az előítéletek ellen harcolva –
megparancsolja neki: ugorjon be a vízbe?
A kis hajó egész éjszaka a part mellett horgonyzott. A sötétben veszélyes lett volna
továbbhajózni előre: be leütközhetnek egy félig víz alatt rejtőzködő fatörzsbe, és máris léket
10
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kapnak.
Korán reggel továbbindultak. A part változatlanul vad és elhagyatott volt.
Harmadik nap estefelé a motoros eljutott a folyó meredek jobb partján megbúvó fakitermelő
telepig. Fel tornyozott fatörzsek, néhány kalyiba, a tetejük pálma levél: ez volt a telep. Köröskörül
sivár pusztaság, távolabb pedig az erdő, amely tömör zöld falával a vízhez szorítja a kis települést.
Az egyforma, széles karimájú kalapot viselő, hallga tag munkások élén egy öreg és tapasztalt
montero,11 Benito várta őket. Alacsony termetű, csupa ín ember, mintha teljesen összeaszott volna;
ősz fején nem hordott kalapot. Kissé odébb, tisztelettudó magányosságban egy fölöttébb marcona,
bajszos, kövér férfi állt, ficsúros kalapban, övében fából készült hatalmas pisztolytok lógott.
Benito gyakorlatiasan és szűkszavúan jelentette, hogy a munkásokat felfogadta, az öszvéreket
felkészítette, és akár holnap útra kelhetnek.
– Pompás! – örvendezett Alvarez, és átölelte Benito vállát.
A kövér fickóról kiderült, hogy ő a vezető, s meghívta irodájába a kapitányt, a professzort,
Francót és Andrejt. Útközben mohón záporoztak kérdései: a főváros friss hírei érdekelték. Az nem
derült ki, melyik fővárosra gondol, s maga Andrej sem tudta eldönteni, most vajon melyik
országban vannak, Mexikóban vagy pedig már Guatemalában. Megkérdeznie pedig nem akarta.
A telepvezetői irodában már nem volt semmiféle nap tár, még régi sem. Csak félmeztelen nők
képei díszítették a falakat.
A telep, amelyet a vad és néptelen erdők teljesen el vágtak a külvilágtól, voltaképpen
fegyenctelepnek számított, ahol nincs szükség semmiféle kerítésre és őrségre. A munkásokat,
indiánokat és meszticeket szántszándékkal távoli vidékekről verbuválták. Lécből összeeszkábált és
pálmalevéllel befedett kunyhókban laktak. A földön aludtak. Eledelük csupán kukorica és bab volt.
Bárhogyan igyekeztek is, állandóan adósai maradtak a távoli Egyesült Államokban székelő
részvénytársaságnak. Ennek a részvénytársaságnak a számára döntötték ki egymás után a
mahagónitörzseket reggeltől estig, és gyűjtötték a chiclét, a tzapotl almafa nedvét, amelyből
rágógumit készítenek. Fegyveres munkafelügyelők hajszolták őket, akiket – mint a koncentrációs
táborokban szokás – kápónak neveztek.
Innen nem lehetett megszökni, csak a temetőbe. Kis tisztás az őserdőben, ferdén megroskadt
keresztekkel teletűzdelve…
Ezen a komor helyen két napig kellett vesztegelniük, szétválogatták a csomagokat, és a vén
Benito felügyeletével gondosan málhákba csomagoltak be mindent.
Második nap délután a telep megélénkült. Egy öreg néger szaladt sántikálva a vezető irodájának
az ajtajához és eszeveszetten kezdett dörömbölni. Amikor a küszöbön megjelent az álmos
telepvezető, a néger hadarva magyarázni kezdett, s közben hadonászott. Mindketten felbámultak az
égre, és füleltek. Aztán a telepvezető el küldte a négert, ő maga pedig ásítozva és verejtékes arcát
törölgetve odalépett az archeológusokhoz.
– Történt valami? – kérdezte Alvarez.
– Batman ide repül – jelentette be nyilvánvaló elégedettséggel a vezető. – Megtudjuk, mi újság
van, és jó whiskyt iszunk.
Andrej fülelni kezdett, és valóban, mintha a távolból valami zúgást hallott volna, bár a dzsungel
fölött az égen semmit sem lehetett látni. De a zúgás közeledett, és egyre hangosabb lett.
Aztán teljesen váratlanul a fák fölött megjelent egy parányi repülőgép. Olyan alacsonyan repült,
hogy úgy rémlett, a kerekei mármár beleakadnak a fák koronáiba.
Andrej azt várta, hogy a gép leír egy kört, és ejtőernyővel ledobja a csomagot. De a vakmerő
pilóta meredeken a föld felé irányította a gépét.
11
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Dübörögve elszállt az alig felocsúdó tömeg feje fölött, és máris a telep szélén húzódó
gidresgödrös térség talaján bukdácsolt.
– Hát ez maga az ördög! – lelkesedett Alvarez.
– Ő már ilyen! – hagyta rá vígan a telepvezető. – Még egy tenyérnyi helyen is leszáll. Nekünk
mindig… – de nem fejezte be a mondatot, hanem a gép felé szaladt, s futás közben a testéhez
szorította az övén lógó nehéz pisztolytokot.
– Gyerünk, legalább megtudjuk a legfrissebb híreket – javasolta Alvarez.
Mire odaértek a géphez, a postát már kirakták, a telepvezető pedig a zsák mellett guggolva
válogatta a leveleket. Johnny Batman ott állt mellette, és hanyagul a repülőgép szárnyára
könyökölve cigarettázott. Ami kor megpillantotta az archeológusokat, az ősi papra emlékeztető,
csontos arc meg se rezzent, mintha még soha sem találkoztak volna. Üdvözölték, de a pilóta csak
hanyagul bólintott.
Alvarez valamit sértődötten dörmögött, a vállát vonogatta, és tüntetően beletemetkezett az első,
kezébe kerülő újságba, de csakhamar félredobta, és odaszólt Andrejnak és Francónak:
– Nincs benne semmi érdekes. Ezért ugyan kár volt iderepülni. Gyerünk, fejezzük be a
csomagolást. Holnap indulunk. Eleget ücsörögtünk már ebben a koszfészekben…

ROMOK AZ ŐSERDŐBEN
„Soksok mérföldnyi távolságban az egész országot majdnem járhatatlan, sűrű erdő borítja, amely
ismeret len fajtájú fákból és bokrokból áll. Ismereteim alapján lehetetlen megmondani, mi rejtőzik
az erdők mélyén. Vezető nélkül százlábnyira is elhaladhatunk a város építményei mellett, s
egyetlenegyet sem veszünk észre” – írta hajdan erről a dzsungelről Stephens, az első kutató, aki
eljutott ide, s most Andrej személyesen is meg győződhetett e szavak igazáról.
Minden lépés újabb küzdelembe került, bár azon az ösvényen haladtak, amelyet Alvarez
expedíciója csak tavaly vágott a rengetegben. De az erdő már úgy összefonódott, hogy helyenként
az ösvény teljesen eltűnt.
Elöl két munkás haladt, kezükben a machete, a széles pengéjű, hatalmas kés, amely az ősi
szamurájok harci szablyájára emlékeztetett. Állandóan villogtak a kések, az ágakat és tekervényes
liánokat nyisszantották ketté. Fárasztó munka volt, ezért aztán az elöl haladókat kétóránként
váltották.
Andrej megpróbált segíteni az útcsinálásban, de karja még nem szokta meg a súlyos machetét. A
penge nem egyenesen csapott le, hanem elcsúszott, és a rugalmas ágakról engedetlenül
visszapattant. Az előrehaladás észrevehetően lassult. A gyakorlatlan útegyengetőnek csakhamar
vissza kellett térnie régi helyére, a kis karaván végére.
Ott viszont zavartalanul nézelődhetett. És egy biológusnak volt mit megfigyelnie ebben a Nagy
Erdőben.
Köröskörül valósággal túlburjánzott a természet. A fák és bokrok egymást kitúrva nőttek ki a
földből. A levegőért való küzdelemben liánokkal fojtogatták szomszédaikat. Egymás hegyénhátán
nőttek, és a régi, kiszáradt, elkorhadt fák sem tudtak eldőlni: csak a kérgük maradt meg, s mint az
erdei óriások, továbbra is kísértetként ágaskodtak a számtalan lián hálójában.
– Nyissa ki jól a szemét, barátom – figyelmeztette Alvarez. – Egyikmásik indián nyelvjárásban a
„látni” és az „utazni” egy és ugyanaz a fogalom. Ez igen bölcs dolog. Aki látni akar, annak utaznia
kell. És aki utazik, az lát.
Andrej felismert néhány fát, már korábban is látott ilyeneket, de a legtöbb teljesen ismeretlen
volt számára. Útitársaitól kérdezgette a növények helyi elnevezéseit, és buzgón jegyzetelt. Egészen
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elbűvölték a találó és pontos nevek. Például az egyik gyakorta felbukkanó fát matapalosnak12
hívták. Tökéletesen igazolta fenyegető csúfnevét. Tekintélyes méretei és vastag törzse ellenére alig
lehetett fának nevezni. Nem egyenesen nőtt, ahogy fához illik, hanem kígyóként fonta át a
szomszédos fák törzsét, és erős szorítással fojtotta meg őket.
Nem kevésbé veszélyes és alattomos szomszédnak bizonyultak a filodendronok, bár a görög
elnevezés szó szerint igen kedvesen hangzik: fakedvelő. Mindenütt rá tapadtak a fákra, ahol csak
egy tenyérnyi helyet találtak, és kiszívták belőlük a nedveket.
Andrej lefejtette magáról a ruhájába csimpaszkodó ágakat.
Sehol egyetlen ép levél: mindet megtámadták a rovarok. Kullancsok, hangyák, mindenféle
ismeretlen bogarak nyüzsögtek mindenütt. Minden lovas körül moszkitófelhő rajzott, soha egy
pillanatra sem lehetett le venni az archálót, hogy legalább egy kis időre felfrissüljön az ember.
A szúnyogok és moszkitók csípése maláriával és sárgalázzal fenyegetett. A kullancsok
veszedelmes vírusos betegségeket terjesztettek, amelyek az idegrendszert támadták meg. Andrej
tökéletesen átérezte, milyen felelősség nyugszik a vállán, mint az expedíció orvosának, és ennek
megfelelően nem is tétlenkedett.
Esténként megkövetelte, hogy mindenki gondosan vizsgálja át a ruházatát, nem lapule benne
kullancs. A munkások zordan pillogtak rá, de engedelmeskedtek. Alvarez is zsörtölődött, de szintén
engedelmeskedett. Ennek ellenére nagyon nehéz volt távol tartani maguktól a kullancsokat. Az
ágakon megbújva esőfelhőként zúdultak az arra haladó lovasok nyakába. Reggelente ébredés után
Andrej gyakran talált magán vértől megduzzadt, szürke állatkákat, amelyek szorosan rátapadtak a
bőrére. Nem volt más dolga, mint kémcsövekbe rakni őket, hogy majd otthon a laboratóriumban
megvizsgálja valamennyit.
Napjában többször talajmintát vett, és elrakta a mikrofauna egyegy példányát. Hátha valamelyik
éppen egy új antibiotikumot tartalmaz, vagy pedig sikerül egy eddig még ismeretlen mikrobát
felfedeznie. Ebben az erdőben minden lehetséges…
Andrej korábban attól tartott, hogy az erdőben nyüzsögni fognak a kígyók, de furcsa módon
eggyel sem találkoztak. Csak egyszer riasztottak fel egy hatalmas csörgőkígyót. De jóformán
szemügyre sem vehette, az állat olyan fürgén besiklott a sűrűbe, fenyegetően csörgetve kanyargó
farkának szarupikkelyeit.
Egyelőre rendben zajlott az utazás, és Andrej legnagyobb örömére senki sem betegedett meg.
Lassanként megnyugodott, korábbi aggályai eloszlottak, és még jobban szemügyre vehette a Nagy
Erdőt.
Lent, a nyirkos és párás félhomályban a rovarok uralkodtak. Fent, valahol tízemeletnyi
magasságban, a fák koronájában papagájok és bőgőmajmok feleseltek. Szünet nélkül folyt a harc az
életért: csipogás, rikoltozás, morgás és néha elhaló halálhörgések közepette.
Különösen esténként vált erőssé e fenyegető zsivaj, amikor a karaván éjszakára tábort vert.
Minden gyorsan és szigorúan meghatározott rendben folyt. Egyesek száraz gallyakat gyűjtöttek,
és tábortüzet gyújtottak, mások pedig felszerelték a függőágyakat. Késlekedésnek nem volt helye,
mert a sötétség pillanatok alatt leszállt, és olyankor az erdő egyszeriben fekete sírveremmé
változott.
Különösen hangos volt a Stentor villosus nevű majom. Amikor Andrej először meghallotta,
egészen egy szerűen nem hitte el, hogy majom sír így. Mintha oroszlán utánozná a kutyaugatást.
Ám ebben az erdőben lehetetlen volt megállapítani a hangok eredetét. Andrej egy alkalommal
félelmetes basszus hangú morgást hallott a bokrokban. Félreugrott, megbontva a menet rendjét.
– Mi történt, hé? – förmedt rá haragosan Benito.
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– A bokrokban egy puma van, vagy jaguár…
– Hombre!13 Miféle puma az? Egy béka… – válaszolta a montero, miközben a munkások lopva
összenevettek.
A vén Benito vasfegyelmet tartott, s ő vállalt a legtöbbet magára. Az öreg néha az élre állt, s
vágta az utat: a villogó machete mintha összenőtt volna a karjával. Esténként, mikor mindenki
igyekezett minél előbb bezuhanni a függőágyba, ő még ágakból sövényt rakott a tábor köré, nehogy
az öszvérek éjszaka szétfussanak. Reggel pedig ő ugrott elsőként talpra, a tűz körül szorgoskodott,
készítette a reggelit. Nagyon korán kellett kelnie, mert a babot, ha nem áztatják be – ez volt a
mindennapos reggeli –, jó három óráig kell főzni, és még a kukoricalepényt is el kellett készítenie
az egész expedíció számára.
Ennek tésztáját Benito nyilván éppolyan kezdetleges módon készítette, mint a régi maják. Egy
bádoglemezen gyorsan megsültek a lepények, de még gyorsabban eltűntek az éhes szájakban, ám a
kukoricaszemeket előbb legalább egy óráig mészvízben kellett áztatni.
Reggelikészítés után Benito fülsiketítően ordítozta:
– Arriba!14
A hajnali friss harmattól borzongva mindenki a tűz köré telepedett, és nekilátott enni. Az indián
munkások Andrej legnagyobb irigységére, aki ezt sehogyan sem tudta megtanulni, fürgén és
ügyesen a forró lepénybe burkolták az erősen megfűszerezett babot, és pillanatok alatt eltüntették az
egészet. Nem volt szükségük sem kanálra, sem villára. Aztán méregerős és a cukortól sűrű kávét
ittak.
A fáradhatatlan Benito időközben megvizsgált minden öszvért, megkenegette kidörzsölt
marjukon a sebeket. Ő maga rakta fel a málhákat, ezt a fontos feladatot senki másra nem bízta, és
állandóan nógatta a lógó fülű, makacs állatokat:
– Vaya!15
Általában úgy beszélgetett az öszvérekkel, mintha azok emberek volnának, s ha nagy ritkán
elveszítették a bozóttal benőtt ösvényt, a segítségüket kérte.
– Busca! Oye, busca!16
Reggeli után felkerekedtek. Ismét villogtak a macheték, vágták az utat. A ruhákba ismét
beleakaszkodtak az ágak, és ismét záporoztak rájuk a hangyák, a kullancsok. Ismét keringtek fejük
fölött a moszkitófelhők, s igyekeztek közel férkőzni a bőrükhöz, hogy pusztító lázzal megfertőzzék
az e vad világba bemerészkedő embereket.
Amikor harmadik nap végre elérték útjuk célját, Stephens szavai ismét igazolódtak.
– Megérkeztünk – jelentette ki megkönnyebbülve a professzor.
Andrej értetlenül bámult rá. Köröskörül változatlanul erdő terült el. Miért állt meg a karaván?
– Hová érkeztünk meg? – kérdezte tétován Andrej, és körbepillantott.
– A hajdani városba, itt állunk a kellős közepén – válaszolta diadalmasan Alvarez, és nyilván
élvezve Andrej értetlenségét. Majd hozzátette: – Éppen a főtéren áll. Hát nem látja?
Andrej ismét körülnézett, és a tisztás szélén a lombok között észrevette a fehér kőtömböket.
Körbefogták a tisztást, mintegy kijelölve a határát. Tehát itt, az erdő kellős közepén emberi kezek
emelték… Lehetséges, hogy ez a tisztás valamikor valóban egy város főtere volt?
A növények és fatörzsek közt fehérlő köveken túl még valami látszott. Andrej kimeresztette a
szemét…
13
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Egy ház, valamiféle épület. Alacsony, zömök, szögletes, mintha a földből nőtt volna ki. És még
egy, aztán egy harmadik, negyedik!
Egy pillanat alatt furcsa érzés kerítette hatalmába. Hihetetlen, de amit látott, nem tudni, miért, az
otthoni Akadémiai Városra emlékeztette. Nem tudta megfogalmazni hirtelenében, miben áll a
hasonlóság, aztán rá jött: éppen úgy, ahogyan az Akadémiai Városban, itt is kőfalak fehérlettek a
zöld fák között, a házak az erdőben bújtak meg. Persze ez az erdő egészen más, mint odahaza: sűrű,
járhatatlan, telve bűzös, nyirkos kigőzölgésekkel.
Ez az erdő nem volt sem barátságos, sem békés. A dzsungel itt benyomult, betört a városok
tereire, utcáira, a hajlékony liánok sűrűn körülfonták, fojtogatták a házakat, rugalmas gyökereikkel
szétrombolták a kőfalakat.
Andrej erre gondolt, és mint valami káprázat, nyomban szertefoszlott a pillanatnyi hasonlatosság
az élénk, a munka lázában élő Akadémiai Várossal, Most már csak azt látta, ami a szeme előtt, a
valóságban volt: a félig romokban heverő falak maradványait, az idő és eső koptatta lépcsőket, a
romhalmokat az előrenyomuló trópusi növényzet közepette.
Franco és Benito vezényletével a munkások hozzáláttak a táborveréshez, a professzor pedig
elvonszolta magával Andrejt, hogy megnézzék a várost.
A főtér lankás teraszokban folytatódott, amelyeken kilenc épület helyezkedett el. Néhány házból
már csak romos kőhalom maradt. Másokból csak a falak emelkedtek az ég felé. De három épület
szinte teljes épségben fennmaradt, csupán a tetőt nőtték be az évszázados fák.
– Templomok – magyarázta Alvarez. – Nézze csak, milyen gyönyörű dombormű!
Az ajtó fölött húzódó faragott szemöldökfa egy darabjára mutatott. A dombormű egy dús
tollkoronában ékeskedő, mulatságos külsejű, hosszú orrú istenséget ábrázolt. Egyik lábát felhúzta,
mint a gém, a másik lábát viszont, amely kígyóformájú volt, egy kéz tartotta. Ennek csak a csuklója
maradt épen, a többi része elpusztult.
– Valószínűleg áldozati kehely – magyarázta a professzor. – Egy pap tartotta a kezében, de
sajnos a fő alak már nincs meg.
A párkány fölött vicsorgó fogú szoborkoponyák sorakoztak. Ez a fenyegető díszítés egyáltalán
nem lepte meg Andrejt. Tudta, hogy a régi majáknál a koponya nem a halál szimbóluma volt,
hanem ellenkezőleg, a diadalmas életé.
Bekukucskált az ajtónyílás tátongó, titokzatos sötétjébe.
– Itt a lámpa, odabent sötét van – nyomta a kezébe az elemlámpát a professzor.
Andrej valósággal hátrahőkölt.
A boltíves mennyezetet sűrűn ellepték a denevérek. A lámpafénytől felriasztva izgatottan
nyüzsögtek, malacorra emlékeztető orrukat ideoda forgatták.
– Menjen csak, ne féljen – lökdöste Andrejt a professzor. – Teljesen ártalmatlan jószágok, nappal
nem is lehet őket innen kikergetni.
Andrej félénken pillogott a mennyezetre, majd mint a vak, tétován, lábával kitapogatva a
köveket, előreindult.
Egy kis szobába jutott. Aztán egy másikba. Csupasz, repedezett falak. Csak egy helyen fedezett
fel egy szinte teljesen elpusztult alabástrom domborművet.
A denevérek egyre csak mocorogtak és sivítottak a fejük felett, de karmukkal továbbra is erősen
belekapaszkodtak a mennyezetbe.
A nagy teremben egy kőemelvény fölött, amely olyan volt, mint valami oltár, teljes épségben
megmaradt egy csodás dombormű. A közepén a nap stilizált ábrázolata kinyújtott nyelvű, kerek fej
formájában. A pajzs mind két oldalán különféle istenek képei sorakoztak; nyilván a gonosz
szellemek elriasztására szolgáltak. A szélén hosszú táblácskák sűrűn teleírva rejtélyes
Delfin könyvek

Gleb GOLUBJOV

24

A kígyóisten nem válaszol

hieroglifákkal.
– Nem lehet jól látni, sötét van – mondta Alvarez. – Holnap több lámpát hozunk magunkkal,
akkor majd közelebbről megnézheti.
– És hol a sírkamra? – türelmetlenkedett Andrej.
– A szomszédos teremben.
Andrej már az ajtó felé sietett, de Alvarez visszatartotta :
– Oda nem lehet bemenni! Elővigyázatosságból az egész padlót földdel szórattam be. Előbb meg
kell tisztítanunk.
Valóban, amikor bepillantott a csupasz falú szomszédos terembe, egy nagy rakás földet látott,
amelyet már sűrűn benőtt a fű, sőt kisebb bokrok is ágaskodtak rajta. Okos intézkedés volt ez, de
Andrej mégis sajnálta, hogy nem láthat hozzá most azonnal a sírkamra feltárásához.
Végigjárták az egész épületet, és a másik ajtónyíláson léptek ki a friss levegőre. Már
alkonyodott.
– És azok az épületek? – Andrej egy romhalmaz felé bólintott, amely fehér kísértetként villant
elő a lombok közül.
– Valószínűleg szintén templomok. Csak kettőt tudtunk kiásni, ezt és a szomszédos épületet.
Alaposan fel kellene itt tárni mindent, tanulmányozni a város egész területét, nemcsak a palotákat és
templomokat. Az önök tudósai mindig így csinálják. És ez a helyes! Csak így ismerhetjük meg a rég
eltűnt nép életének minden apró részletét, így igazodhatunk el a társadalmi és gazdasági
kapcsolataikban. Én is megpróbálom tartani magam ehhez a módszerhez, de nincs pénzem –
sóhajtott fel a professzor, és megtörölgette verejtékes homlokát. – Ha ilyen ütemben és ennyi
pénzügyi támogatással folyik a felfedezett műemlékek feltárása, akkor ez évszázadokig is eltarthat.
És még hány ismeretlen épület rejtőzik a dzsungelben?
Hallgatott egy ideig, majd irigykedve hozzáfűzte:
– Szerencsés fickók az amerikaiak. Sok a pénzük, és nagyvonalúan dolgoznak. Például a
Pennsylvaniai Egyetem múzeuma Tikalban folytat ásatásokat. Tíz évre tervezték a munkálatokat,
így aztán állandó tábort emeltek, laboratóriummal. És hogy vízzel meg élelmiszerrel lássák el az
expedíciót, külön repülőteret építettek. De inkább csak a szenzációt hajhásszák, többnyire a
palotákat és templomokat tárják fel. Aztán nem is lehet meg bízni az idegenekben; lopnak, ami
kincset találnak, ki csempészik az Államokba! – folytatta a professzor elkeseredetten, és szokása
szerint ismét széles ívben hadonászni kezdett, úgyhogy Andrej óvatosan hátrahúzódott, és
bosszankodva ráncolta össze a homlokát.
Már elég jól belejött a spanyol nyelvbe, de amikor Alvarez tűzbe jött, hadarni kezdett, sok szó
örök titok maradt Andrej számára.
– Például a híresnevezetes Edward Thompsonról17 mindenki azt hitte, hogy vérbeli tudós, és
sokat tett a maja kultúra felderítéséért. Csak a Chichén Itzái szent kútból több ezer igen ritka régi
tárgyat hozott a napvilágra. És mindet elvitte magával az Egyesült Államokba. Ma is ott rejtegetik a
Harvard Egyetem Peabody múzeumában. Többször kértük, adják vissza Mexikónak ezeket a
leleteket. Végül aztán ezerkilencszázhatvanban, még kimondani is nevetséges, sőt szégyenletes!
Összesen kilencvennégy tárgyat nagylelkűen átadtak múzeumainknak. A több ezerből! És persze
nem a legértékesebbeket, hanem mindenféle kacatot a dupla példányokból, Így engedje meg az
ember, hogy ásatásokat végezzenek az országunkban!
Felháborodásában a professzor egy pillanatra elhallgatott, de csak lélegzetet vett, nem lehetett
megállítani:
– És mit keresnek? A mormon szekta szentfazekai létrehozták az „Új Világ Archeológiai
17
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Alapját”. Majd felveti őket a pénz, már jó néhány éve keresnekkutatnak mindenfelé. És minek? Azt
akarják bebizonyítani, hogy az ősi maják Palesztinából jöttek ide, Izrael elveszett „hetedik törzse”.
Teljesen szédült ötlet!
Legyintett, és továbbra is haragosan hozzátette:
– Gyerünk vacsorázni. A többit majd holnap.
A csomagok már glédában álltak az ágakból emelt fészer alatt. Az öszvérek a sövény túlsó
oldalán legelésztek. A függőágyak készen álltak. A rendbe rakott tisztáson vígan pattogott a
hatalmas tábortűz, és a köréje telepedett munkások figyelmesen lesték, hogyan szorgoskodik a vén
Benito a vacsorával.
– Mikor épült ez a város? – kérdezte Andrej, és nagy élvezettel heveredett le Alvarez mellé:
végre kinyújthatta fáradt lábát.
– Valószínűleg időszámításunk negyedik évszázadában vagy talán korábban. Egyelőre igen
nehéz ezt meg állapítani, hiszen a feltárásoknak voltaképpen még csak az elején járunk.
– És sok lakosa volt?
– Úgy látszik, jó néhány ezer – felelte a professzor, és átvett Benitótól egy gőzölgő, babbal teli
jókora tányért. – Hiszen ne felejtse el, hogy palotákat és templomokat csak a város középpontjában
építettek. Az emberek zöme kezdetleges kalyibákban lakott, s ezekből még hírmondónak sem
maradt semmi, még az alapzatuk sem. Mindent elnyelt az erdő. Úgyhogy igen nehéz megállapítani
a régi maják városainak a határait. Ez a város persze nem lehetett nagy, talán csak a körzet rituális
központjául szolgált.
Benito átnyújtotta a babbal teli edényt Andrejnak, aki megköszönte, majd megtudakolta a
monterótól:
– Mit mondanak az öregek, Benito? Ki építette mind ezt?
Benito vállat vont, és ugyanazt válaszolta, amit annak idején a helybeliek mondtak Stephensnek,
az elhagyott városok első feltárójának.
– Quien sabe?18
– Most itt minden üres és kihalt – jegyezte meg Alvarez. – De képzelje csak el ezt a várost
dicsőségének és virágzásának tetőpontján. Gondolatban népesítse be házait, képzeljen embereket a
város tereire. Amikor bekukkantottunk a templom egyik termébe, denevéreket riasztottunk fel.
Másfélezer évvel elkéstünk. Akkor hajdanán egészen más látvány fogadott volna bennünket…
Félretolta az edényt, lehunyta szemét, és fejét ingatva mesélni kezdett, mint valami öreg
varázsló.
– A bejárattal szemben a legtávolabbi terem falánál egy kis emelvényen az istenség faszobra áll.
Kezében hosszú botot tart, rajta quetzal kékeszöld tollcsomója. A szobron dús öltözék szeszélyesen
cikornyás hímzéssel. A fejfedőjét szintén a szent quetzal tollai ékesítik. Bágyadtan villog
nefritköves nyakéke.
Az istenség előtt kicsiny kőoltár, rajta agyagedény, a jaguár fejéhez hasonlatos. Izzó parazsat
tartanak benne. Előtte egy pap térdel, imát mormol, s időnként apró, fekete gömböcskéket szór a
parázsra. A füstölőből sűrű füst száll az ég felé, a termet éles, de kellemes, gyantás illat tölti meg…
A munkások abbahagyták az evést, és elbűvölten lesték a professzor szavait.
– A szomszédos teremben pedig – folytatta Alvarez – egy öreg és hajlott hátú pap valamiféle
gyógyír készítésével foglalatoskodik. Különféle illatos füveket keverget egy hosszúkás kőasztalon.
A város legtudósabb orvosságos embere. „Gyógyszertárában” kötélre fűzve szárított leveleket és
ágakat őriz, a polcokon sorakozó edényekben pedig bab, kakaó, vanília, paprika, méz, tökmag
rejtőzik. Más gyógyszerek készítéséhez villámsújtotta fa forgácsai, iguána trágyája, szárított
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darázsfészek, a vörös papagáj pörkölt tollai várakoznak, ezek, úgy mondják, igen jó szerek a
vérhányás ellen…
Fekete árny suhant át a fejük fölött, s Andrej összerezzent. De rajta kívül senki nem figyelt fel
erre. Mindenki lélegzetvisszafojtva hallgatta Alvarezt. Rég letűnt időkről mesélt, olyan meggyőző
erővel, mintha valaha ő maga járkált volna ezeken az utcákon és tereken.
Amikor elhallgatott, senki sem merte megtörni a csendet. Andrej oldalt fordította fejét, és
belebámult a tábor tüzet áthatolhatatlan fallal körülölelő sötétségbe. Úgy rémlett, a város még most
is él, csak békés álomra szenderült. De ha felkel a nap, ismét megelevenednek a terek, s a házak
megtelnek emberi hangok zajával.
Ismét egy sötét árny lebbent át a tűz fölött.
– Megérkeztek! – dörmögte haragosan a vén montero, és az árny után nézett. – Ma nem alhatom.
– Miért? Mi ez? – kérdezte Andrej.
– Denevérek.
– És miért nem alhat tőlük?
– Riogatni fogják az öszvéreket, kiszívják a vérüket. El kell őket kergetni.
Káromkodva feltápászkodott, és beballagott a sötétségbe, az öszvérek sövénye felé. Ismét csend
lett.
– És mindennek egyszerre, egy napon lett vége? Hihetetlen! – jegyezte meg töprengve Andrej a
tábortűz táncoló lángjaiba meredve.
– Bárcsak válaszolni tudnék a kérdésére – nevetett kényszeredetten Alvarez, és a bajszát
simogatta. – A legutolsó keltezésű sztélé, amit itt találtunk, kilencszázháromból származik. Ezek
szerint itt, éppen úgy, mint az ősi maják egész országában, a tizedik évszázadban valami titokzatos
és érthetetlen dolog történt. A várost elhagyták a lakói, az élet véget ért. S mindez váratlanul,
minden látható ok nélkül, bár azért egy és más érdekeset holnap mutathatok. Ismeri a feltevésemet.
De őszintén bevallom, az én hipotézisem éppannyira nincs bebizonyítva, mint az öné. Hogy
eldöntsük, kinek van igaza, és végre megoldjuk ezt a rejtélyt, voltaképpen ezért jöttünk ide, ugye?

A SÍRKAMRA
Más dolog könyvekben olvasgatni az elhagyott városok leírásait, a távoli Szibériában nézegetni
az ősi templomok képeit, és megint más dolog ott lenni ebben a városban, és saját kezűleg tapogatni
a rejtélyes, mohlepte falakat, és a tábortűz mellett olyan erdei tisztáson üldögélni, amely valaha
zajosan nyüzsgő városi tér volt.
Hiszen itt valóban város állt – töprengett Andrej a függőágyban, s bebámult a lombok közé,
amelyek eltakarták az éjszakai csillagos égboltot.
Most új, szokatlan erővel csendültek fel emlékezetében John Stephens poétikus szavai,
amelyeket hajdanában felírt magának titkos kis füzetébe:
„A város lakatlan volt. Az ősi romok között az eltűnt népnek semmiféle nyoma nem maradt fenn,
eltűnt az apáról fiúra, a nemzedékről nemzedékre szálló minden hagyomány. A város előttünk
hevert, mint az óceán kellős közepén elsüllyedt hajó. Árbocai összetörtek, a neve elmosódott, a
legénység elpusztult. És senki sem tudja megmondani, honnan jött, kié volt, mennyi ideig utazott,
és mi okozta a katasztrófát… Csupa rejtély, sötét és megoldhatatlan rejtély. És minden újabb feltárt
részlettel csak bonyolultabbá válik…”
És most itt van előtte ez az izgalmas titok. A vad növényzet között megbúvó ősi romok valóban
sejtelmesen fehérlenek, mint egy titokzatos hajótörés maradványai…
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Vajon mi késztette a régi majákat ezer évvel ezelőtt, hogy itt hagyják ezt a gyönyörű várost,
amelyet fáradságos munkával emeltek a dzsungel kellős közepén? Miért néptelenedtek el a terek,
miért hunytak ki a házak fényei?
Talán Alvarez professzor feltételezése a legvalószínűbb, aki úgy véli, hogy tömeges népi
felkelések pusztították el a városokat. Számos oka lehetett ezeknek: a kimerült földek éveken át
kevés termést adtak, egyre terhesebbé vált az újabb és újabb, senkinek sem szükséges, pompás
templomok és naptároszlopok építése. Mind ehhez hozzájárulhattak – ezt Alvarez professzor sem
tagadja – a betegségek is. A végén a nép felkerekedett, ott hagyta a naplopó papok seregét a halálra
ítélt városokban, új lakóhelyet keresett, hogy új életet kezdjen.
Ez lehetséges – töprengett Andrej –, de így is számtalan sötét pont marad. Ha felkelések törtek
ki, akkor mindenképpen meg kellett volna maradniuk az utcai harcok nyomainak. Ilyenek pedig
nincsenek.
Furcsa, békés és vértelen lázadás lehetett. Csakhogy a városokban maradó papok bizonyára
megpróbáltak volna hírt adni ezekről a félelmetes eseményekről, hiszen nem valószínű, hogy
nyomban mindet felkoncolták, és nem is halhatott mindenki azonnal éhen.
Itt valami nem egyezik. Alvarez hiába próbálja hipotézisében kisebbíteni a járványok szerepét.
Pedig éppen itt rejtőzik a titok! Sokkal valószínűbbnek látszik, hogy a láthatatlan és mindenütt
jelenvaló ellenség tömeges halállal fenyegetett, és ettől nem védett sem a várfal, sem a szent
templom. És az is természetes, hogy egyetlen megoldás kínálkozott: a megdühödött istenek haragja,
a titokzatos csapás elől minél messzebbre futni a betegséget lehelő városokból. Ez az
elővigyázatosság persze barbár és együgyű, de az orvostudományok akkori szintjén kétségtelenül ez
látszott a leglogikusabbnak, és ez ígérte a legnagyobb sikert, hiszen a „nagy kivonulás” után a maja
birodalom még hatszáz évig létezett – egészen a spanyolok megjelenéséig, akik
szörnyűségesebbnek és pusztítóbbnak bizonyultak, mint bármilyen járvány.
De miféle betegség keríthette hatalmába az országot, és hajthatta ki a városokból a régi majákat?
A kézirat, amelyet Alvarez barátja előásott az egyházi levéltárból, nagyon homályosan céloz a
járványokra. Talán sárgaláz, amely szörnyű kínok között végez az emberekkel? E veszedelmes
betegség titkát mindössze hatvan évvel ezelőtt sikerült megoldani, és csak most vagyunk már
tisztában terjedésének bonyolult módjával.
Az itteni trópusi erdőkben ez egyáltalán nem újdonság. Feltehető, hogy jóval az ember
megjelenése előtt már megvoltak itt a sárgaláz természetes búvóhelyei. Akkor néhány madárfajta és
a majmok kapták meg, s a pálmák, a magas fák koronájában élő szúnyogok terjesztették vírusait.
Vajon nem egyikük zümmög oly keservesen s makacsul most Andrej feje körül?
Az erdőkben annak idején feltűntek az emberek, és bekapcsolódtak ebbe az ármányos láncba.
Számukra a betegség halálos volt, és egyszeriben rohamléptekkel terjedt. Minél sűrűbbek lettek az
emberi települések, annál jobban terjedhetett a járvány. És elérkezett a kritikus pillanat, amikor a
szörnyű kór hatalmába kerítette a régi maják egész országát, s a lakosokat elűzte a népes
városokból. Ezután a járvány persze megszűnt, az alattomos betegség ismét visszabújt természetes
fészkeibe.
Jól felépített hipotézis. Csupán egy a hiányossága: be kell bizonyítani, hogy mindez valóban így
történt…
A legnagyobb nehézség az, hogy a régi majáknak sem miféle temetője vagy temetkezési helye
nem maradt fenn. Andrej régesrégen könyv nélkül fújta a maják temetkezési szokásait, amelyeket
Diego de Landa püspök jegyzett fel:
„Ezek az emberek fölöttébb félték a halált, s ez meg mutatkozott minden szertartásukban, melyet
isteneiknek mutattak be…
Az elhunytakat halotti lepelbe takarták, szájukat őrölt kukoricával betömték, ez szolgál nekik
majd eledelként, s vele együtt néhány kavicsot azok közül, melyeket pénz gyanánt használnak, hogy
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a másvilágon ne szenvedjenek szükséget semmiben.
Házukban temették el a halottakat vagy házuk mögött, s a sírba beletették néhány bálványukat is,
és ha a halott pap volt, akkor néhány könyvet, és ha varázsló volt, akkor néhány varázskövet és
varázsló szerszámot… A temetés után szokás szerint elhagyták a házat, s az ott maradt
lakatlanul…
Ami pedig az urakat és jelentős személyiségeket illeti, azoknak testét elégették, a hamvakat
pedig nagy edényekbe zárták, és templomokat emeltek föléjük…”
Próbáljuk meg most, sok évszázaddal később a sűrű trópusi erdőben megtalálni ezeket a sírokat,
amelyeket nem jelöl sem emlékoszlop, sem egyszerű sírhalom. A házak is rég eltűntek, még a
fundamentumuk sem maradt meg.
Óriási szerencsém van – gondolta Andrej. – Most már nem kell sokáig várnom. Az évszázados
titkok megoldása itt hever a közvetlen közelben, jóformán az orrom előtt! Minél hamarabb neki
kellene látni a sírkamrák feltárásának!
És ha csak egy hamvvedret találunk benne?
Ilyen gondolatok közben aludt el Andrej, szinte bele zuhanva az évszázadok homályába. Benito
türelmetlen kiáltozására ébredt.
– Arriba!
Az öreg álmosan zsörtölődött. Egész éjszaka a denevéreket hajkurászta, azoknak mégis sikerült
megmarniuk két öszvért. Andrej egészen elrémült, amikor meglátta az állatok nyakán a szörnyen
vérző sebeket. Nesze neked mulatságos malacorr és kedves kis jószág! Ezek bizony vámpírok!
Reggeli után Franco kivezényelte a munkásokat a földhányás eltakarítására. Andrej nekilátott
kicsomagolni felszereléseit, s hozzákészült a sírkamra feltárásához.
Alvarezzel már régesrégen gondosan kidolgozták a tervet, s nemegyszer alaposan megvitatták.
A sírkamra nyílása fölé steril műanyag sátrat állítanak fel, hogy megvédjék a külvilágtól. Ahogy
a kőlapot felnyitják, s az archeológusok leereszkednek, a bejáratot rögtön elzárják különleges steril
lemezzel, amely megakadályozza, hogy a levegőben láthatatlanul szállongó mai mikrobák
hatoljanak be a kamrába. Persze egy kettő nyilván mégiscsak bejut a sírkamrába, miközben
felemelik a zárólapot, és felállítják a műanyag sátor tetőt. De ez nem olyan veszélyes. A behatoló
mikrobák úgyis megtelepszenek a sírkamra falán, és nem lesz idejük elkeveredni az ősi
mikroorganizmusokkal. Csak egy a fontos: gyorsan kell dolgozni.
Egy gondosan lezárt csomagban steril ruhák várakoztak Andrejra és a professzorra: köpenyek,
steril maszkok, fehér sapkák, gumikesztyűk és különleges cipővédő papucsok. Talán semmit sem
felejtettek el.
Andrej mindent ellenőrzött, kikészített. Égett a vágytól, hogy minél előbb a templomban legyen.
– Csak ne siessen, kedves barátom! – állította meg a professzor. – Majd szólnak nekünk.
Rengeteg ott a föld, a terem elég szűk, és csak egy ajtaja van. Mi csak láb alatt lennénk. Addig is,
nehogy elunjuk magunkat, folytassuk a sétát a városomban.
Először egy hatalmas, hosszúkás kőhalomhoz vezette Andrejt, amely a folyondárok között a sűrű
fűben hevert.
– Nézze csak, tavaly tisztogatták meg, és máris teljesen elfedte a növényzet.
Egy sztélé volt. Közelebb érve Andrej már felismerte egy dús öltözékű, görbe orrú férfi kivésett
ábrázolatát: a kezében szeszélyes mintájú botot tartott. Ismeretlen régi mester faragta kőbe
lenyűgözően plasztikusan és pontosan.
– Pap? – kérdezte Andrej.
– Nem, inkább halach uinic, afféle kormányzó.
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– És mit jelentenek ezek a hieroglifák?
– Szokás szerint a keltezést. Időszámításunk szerint a kilencszázharmadik esztendőt. Minden
húsz évet – katunt – feltétlenül egy új sztélé felállításával kellett meg ünnepelni. Ezeket a
kőoszlopokat távoli sziklákból vágták ki, és azután az erdőn át vastag fagörgőkön vontatták ide.
Hogyan állították fel egymásra? Hiszen egy ilyen oszlop több tonna súlyú, és a majáknak igen
kezdetleges eszközeik voltak?
Alvarez, mintha szemtanú lett volna, habozás nélkül válaszolt:
Az oszlopokat lejtős talajon rágörgették egy gerendahídra. A lejtő másik oldala meredeken
végződött. Az oszlop vége kilógott a meredek fölé, majd lebillent, és az oszlop lecsúszott a
kövekkel kibélelt, külön e célra készített gödörbe. Aztán kötelek és kezdetleges csigasorok
segítségével függőleges helyzetbe állították. Így épültek a templomok is, a paloták és minden
épület…
Pokolian nehéz munka!
Igen, éppen ezért a régi maják születésüktől halálukig állandóan csak építkeztek.
Reggel az erdőben oly ünnepélyes csend volt, akár egy múzeumban. A fűben mindenfelé ősi
emlékek hevertek: hatalmas kőlapok, bizarr külsejű jaguárszobrok. Sok volt belőlük, de hát mégsem
volt ez múzeum, ahová szándékosan gyűjtik össze a régmúlt emlékeit. Nem, itt valamikor valóban
lármás város állt, s pezsgett az élet!
Andrej eddig csak fényképeken látott hasonló leleteket. Ám, ami a képeken egyhangú, szürke
háttérnek tetszett, itt mélységet kapott, kifejező árnyalatokat, anyag szerű testet öltött. A valóságban
ezek az ősi kövek különféle árnyalatú, csodálatosan meleg színekben pompáztak – a zöldtől a
vörösesbarnáig. A sűrű lombokon átszüremlő napsugár foltjai még elevenebbé tették őket.
Andrej megsimogatta a köveket. Felületüket évszázadok esői csiszolták simára, mégsem
veszítették el kezdeti formájuk élességét. Pompásan lehetett látni az ismeret len ősi mester keze
munkáját, a kőbe vésett cifrázatokat. Néhány követ teljesen beborított a díszítés: isteneket ábrázoló
domborművek, groteszk álarcok, mulatságosan lépkedő figurák, rejtélyes felírások, amelyek szintén
díszítésnek hatottak.
– Ezek mit jelentenek? – érdeklődött Andrej.
– Mind dátum. Hála az önök Jurij Knorozovjának, lassacskán megértjük a régi maják írását. De
mind ez ideig csupán az egyharmadát fejtettük meg az ismert feliratoknak. Ezek asztronómiai
számítások, különféle időpontokra vonatkozó jóslatok, de szinte semmiféle utalás nincs köztük arra,
hogyan élt a nép.
– Mégis furcsa nép lehetett ez – morfondírozott Andrej.
– A régi maják mindenekelőtt az Időt tisztelték, neki hódoltak, sztéléket emeltek a dátumok
megjelölésére, meg óriási piramisokat. Az Idő feltartóztathatatlan múlását jelző naptár lett a
vallásuk, a filozófiájuk. Úgy hitték, hogy az egymás után váltakozó napok, hónapok, évek az
istenek kegyelmét vagy haragját tükrözik. Minden attól függ, milyen mennyei őrség – jóságos
avagy gonosz – veszi vállaira a soron következő „idők terhét”.
A piramisok tetején emelt templomokból a papok figyelmesen tanulmányozták a csillagokat.
Csillagtérképeket, részletes táblázatokat állítottak össze.
A régi maják naptára pontosabb volt a miénknél, de nagyon bonyolult: Néhány önállóan forgó
„kerékből” állt. Mindegyik egy-egy ciklust jelölt. A Tzolkin, a rituális szent év kétszázhatvan
napból állt, a polgári év, a Haab pedig háromszázhatvanöt napból. S a kettőt állandóan egyeztetni
kellett. Ezzel foglalkozott a népes papi rend. Munkájukat az egyszerű nép vallásos áhítattal bámulta.
Minden a papok parancsai szerint történt, ők magának az Időnek a nevében beszéltek:
megállapították a vetés idejét, a termés betakarításának kezdetét, az új emlékoszlopok és épületek
felszentelését, a hónapok kezdetét, amelyet áldozatok és imádságok köszöntöttek, gondosan
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kidolgozott szertartás szerint.
Különös, önkéntes rabsága a számoknak és dátumoknak! Az ember önkéntelenül is hinni kezd
abban, hogy ez magyarázza meg az elnéptelenedett városok titkát. Néhány kutató azt bizonygatja,
hogy a régi maják minden ésszerű ok nélkül hagyták el régi városaikat, és építettek újakat. Csupán a
naptár rejtélyes parancsainak engedelmeskedtek, amelyeket a papok közöltek velük. Egészen
egyszerűen elérkezett az ideje, hogy ott hagyják lakóhelyüket, és újrakezdjék az életüket. Ők pedig
vonakodás nélkül engedelmeskedtek! Valóban ekkora hatalmuk volt a papoknak?
– Nincs abban semmi csodálnivaló, hogy a régi maják ennyire tisztelték az Időt – jelentette ki
Alvarez, amikor Andrej beszámolt neki töprengéseiről. – Hiszen a természeti erőktől függtek. Egész
civilizációjuk az évszakok változásától, az esőtől és a naptól függött. És igen pontosan meg kellett
választaniuk a vetés időpontját, különben a nép éhen pusztult.
Az ősvadonban furcsa és szokatlan hang szakította félbe a professzort. A távolból közeledő
berregés hallatszott.
Az égre néztek. A hang fentről jött, de a sűrű lombon nem lehetett átlátni.
A zúgás hol erősödött, hol halkult, végül teljesen el halt az erdei csendben.
– Repülő! – kiáltotta Andrej.
– Igen. Vajon miért köröz itt fölöttünk? – jegyezte meg mogorván Alvarez.
– Talán minket keres?
– Minek? Ki kíváncsi miránk? Meg aztán nem is tűntünk el nyomtalanul.
– Talán valami hírt hoztak – jegyezte meg tétován Andrej.
– Ugyan kicsoda? – vont vállat Alvarez, és elgondolkozva cibálta meg a bajszát, majd kis
tűnődés után így folytatta: – Egyszóval nem lehet csodálkozni, hogy istenítették a naptárt, s rajta
keresztül a természet szeszélyes erőit. A körülményeikből fakadt ez. Később fokozatosan
megmerevedett, „isteni törvény” lett belőle, amelynek vonakodás nélkül engedelmeskedni kellett.
Ámbár mégiscsak kétséges, hogy a maják vallási meg gondolásokból hagyták volna ott városaikat.
Én ezt nem hiszem, és mindjárt mutatok is magának valamit…
Fújtatva és valamit dörmögve az orra alatt, a romok közé vezette Andrejt, akit ismét elbűvölt,
hogy a professzor olyan magabiztosan vág át a szúrós, sűrű bozóton, mintha gyerekkora óta itt nőtt
volna fel ebben az ősi városban, és ismerné minden zegét-zugát.
– Tessék – mondta Alvarez. Kifújta magát, és letörölte bíborvörös arcát, – Tessék,
gyönyörködjön! – és ujjával egy vastag kőlapra bökött, amelyet dombormű borított. Egy dús
öltözékű, tekintélyes papot ábrázolt, aki valamilyen tanácsban elnökölt. – Látja? Négy figurának
nincs feje. Itt meg hasadt. Itt is. Tessék!
– Látom. És aztán?
– Ez a pompásan faragott kőlap valaha egy magas rangú pap trónja lehetett, s valaki
megrongálta, a fejeket letördelte.
– De ez természetes rongálódás is lehet, csupán az idő munkája.
– Nem! – ingatta a fejét erélyesen Alvarez. – Ez em beri kéz műve. Nézze meg figyelmesen, jól
látszanak az ütések…
– Mondjuk…
– Tehát az emberek egyáltalán nem békés úton hagyták itt ezeket a régi városokat! – Alvarez
szinte kiabált. – Romboltak, érti, romboltak közben! Majd mutatok magának még valamit… Sokkal
érdekesebb dolgot.
– Igen, ez az ön hipotézisét igazolja – hagyta rá csüggedten Andrej, s közben lázasan
száguldoztak a gondolatai. Lehet, hogy hiába jött ide, és a járványoknak ehhez semmi köze?…
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Ám ismét fellelkesült, amikor meghallotta a professzor szavait.
– Bárcsak így volna! Én is így vélekedtem, és már ujjongva adtam hírt a figyelemre méltó
leletről. Ám szőrszálhasogató kollégáim nyomban lehűtöttek, mert gúnyosan megkérdezték: „És
mivel bizonyítja, hogy ezek a rongálások akkor történtek, amikor a város lakói el menekültek?
Mivel bizonyítja, hogy ezek nem később keletkeztek? És nem egy kóbor vadász vagy részeg favágó
műve?”
– Ésszerű ellenvetés – jegyezte meg talán túlságosan is örvendezve Andrej.
– Persze hogy ésszerű – válaszolta haragosan Alvarez, és Andrejra tekintve ismét fenyegetően
kezdett szuszogni. – Például Yaxchilánban néhány évvel ezelőtt a favágók egy régi oltár alatt
aranyat kerestek. Az ostobák nem tudták, hogy a majáknak egyáltalán nem volt aranyuk,
legértékesebb díszként nefritből készült gyöngyöket és lemezeket viseltek. A rablóknak útban volt
az egyik szobor, és habozás nélkül szétrombolták. A szobor feje elég messze elgurult. Ha az
archeológusok nem tudnak erről a szomorú históriáról, joggal vélhették volna, hogy a rombolás egy
hajdani felkelés vagy ellenséges támadás következménye.

– Nem lehetséges, hogy ezt a táblát is csak nemrég rongálták meg? A domborművet jól látni, a
penész még nem fedte be.
– Nem, ezt én tisztogattam meg két évvel ezelőtt – legyintett Alvarez. – De bátran állíthatom,
hogy én előttem senki sem nyúlt hozzá, legalábbis a spanyolok bejövetele óta.
„És mivel bizonyítja ezt?” – volt a nyelvén a gúnyos kérdés Andrejnak, de idejében elharapta a
szót.
– Éppen ez a legnagyobb bökkenő – sóhajtott fel mélyen Alvarez, és tenyerével simogatta a
szétvert követ. – A domborművet régen rongálták meg. De mikor? Háromszáz vagy ezerháromszáz
évvel ezelőtt? Sajnos a követ nem lehet radioaktív vizsgálattal kivallatni.
– Hát igen, ezek elég súlyos problémák – mondta együtt érző hangon és kissé eltűnődve Andrej.
– De még milyen súlyosak! Szerencsés fickók az egyiptológusok: számukra a fő kérdések
világosak, csak a részletek tisztázásával foglalkoznak. Itt meg minden újabb felfedezés után
ellenőriznünk kell az eddigi nézeteket és vitathatatlannak tetsző elméleteket. Úgy vélték, hogy
északon, a Yucatán-félszigeten a városokat az el hagyott déli városok volt lakói építették.
Úgymond, az Újbirodalom épült fel. A Mérida közelében fekvő Dzibil chaltunban végzett
feltárások szerint a település majd nem kétezer évvel időszámításunk előtt épült! Nesze neked
Újbirodalom… Ha meg nem felel meg a valóságnak, hogy délről a Yucatánra költöztek, akkor hová
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lettek az elhagyott városok lakói?
–Ez itt a kérdés, az ördög vigye el! Én is éppen erre vagyok kíváncsi, mint ön. És a titok nem
oszlik, sőt egyre jobban bonyolódik. A feltárások nemhogy megfejtenék a régieket, hanem egyre
újabb rejtélyeket szülnek. Úgy vélték, a régi maják piramisai csupán a templomok talapzatául
szolgáltak, és csillagvizsgálóként használták azokat. És tessék, Alberto Rus felfedez egy „királysírt”
Palenquében a Feliratok Temploma alatti piramisban, és az addigi elméletek halomra dőlnek. Azóta
aztán más piramisokban is találtak sírkamrákat. Például a Yucatán félszigeti Ecmulban egy negyven
sírból álló temetőre bukkantak. Ez a nyolcadik századból származott. És egyetlen csontváznak sincs
lába. Úgy látszik, hogy mindet az isteneknek áldozták fel. Mindaddig úgy vélték, hogy a véres
emberáldozatok szokása csak jóval később alakult ki, a toltékok jöttével. Ismét mindent át kellett
értékelni!
A professzor mindezt olyan csüggedten mondta, hogy Andrej önkéntelenül is felnevetett.
– Maga még nevet ezen? Szeretném hallani, hogyan nevet, amikor majd az ön hipotézise omlik
össze. Az enyém, úgy látszik, már kezd recsegni-ropogni…
– Miért? Talán még sikerül pontosan megállapítania, mikor rongálták meg ezeket a
domborműveket.
– Tegyük fel. De hogy ki rongálta meg őket, azt hogyan lehet ezer év távolából megállapítani? A
felkelt nép vagy támadó idegenek? – Felsóhajtott, és hosszú szünet után fáradt hangon hozzáfűzte: –
Hallott már a legutóbbi feltárásokról az Áldozati Oltárnál? Ott mint egy kétezer évvel ezelőtt
telepedtek le, és időszámításunk kilencedik századáig laktak. Akkor hagyták el a várost, pontosan
úgy, mint a többit. Minden előző lelet azt bizonyította, hogy a helyi kultúra egymás után következő
rétegei települtek egymásra. Ám a tizedik századtól kezdve a kép gyökeresen megváltozott. Az
előző kultúrát minden ízében más, nyilván idegen kultúra váltja fel. Ezek után a város elsorvad…
Tehát idegen támadás? De kié? Jártak itt a toltékok, de nem sokáig maradtak az erdőségekben,
hanem továbbvonultak észak felé?!
– Professzor úr, hívnak bennünket! – szakította félbe Andrej, aki már jó ideje pillantgatott a
domb felé, ahol a munkások a földet hordták el a sírkamra tetejéről. – Franco integet.
– Igen? Akkor már megtisztították a terepet. No menjünk, és nyissuk ki a maga sírját. Persze ez
csak olcsó kis szójáték, de adja isten, hogy ne váljon a hipotézise sírjává!
– Magammal kell vinnem a felszerelésemet…
– Majd segítek.
Amikor a vállára kanyarított két nehéz oldaltáskát, a professzor dohogott:
– Mennyi mindent összeszedett!
A teremből, ahol a sírkamra volt, már minden földet kihordták. A padlót hatalmas ponyva
takarta, ezt még az előrelátó Alvarez helyeztette el tavaly, mielőtt beszórták volna földdel a kamrát.
A ponyva itt-ott átnedvesedett, és zöldes penész lepte el.
No ez semmiség, a sírkamrának nem esett baja! – gondolt hálával a professzorra Andrej.
A termet három pattogó és füstölő fáklya világította meg.
– Ezt nézze meg – fogta kézen Andrejt a professzor, és a szemközti falhoz hívta. – Ezt akartam
magának meg mutatni.
Sok-sok arc nézett le mereven Andrejra. Az egész falat és a mennyezet egy részét freskó fedte.
Valamiféle díszes ceremóniát ábrázolt.
Középen egy lépcsős piramis tetején a vezér állt büszke pózban. Válláról jaguárbőr csüngött alá.
Fejét tollas fejdísz ékesítette, mellét gyöngyök és drágakövek borították. Körötte szép, magas
fejékekben az előkelőségek sorakoztak ünnepélyes arccal. Lejjebb kopjájukra támaszkodó harcosok
álltak.
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A lépcsők alján foglyok hevertek a győztesek előtt. Arcukat eltorzította a fájdalom és a kín.
Egyiküket, akinek feje hátrahanyatlott, és karja erőtlenül csüngött le, már a vérszomjas istenek elé
hurcolták áldozatul. A többi fogoly alázatosan várta, hogy ugyanerre a sorsra jusson. Csupán
egyikük emelte magasba a karját, kegyelemért esdekelve.
A képről csak úgy sugárzott a csodálatos, energikus és komor kifejező erő. Mindegyik figurának
a legapróbb részletekig meg volt festve szeszélyes mintázatú ruhája. És az élénk színek – vörös,
zöld, kék – szinte semmit sem fakultak az évszázadok alatt!
– Szép? – kérdezte Alvarez olyan büszkén, mintha ő maga festette volna.
– Csodálatos! – felelte halkan Andrej, s képtelen volt levenni a tekintetét a képről. Egy pillanatra
teljesen megfeledkezett a rég óhajtott sírkamráról.
– És ezt látja? Nézze meg közelebbről – szólalt meg hirtelen egészen megváltozott, komor
hangon a professzor, s rámutatott néhány figurára.
Andrej közelebb hajolt, de semmi különöset nem fedezett fel. Kérdően nézett Alvarezre, aki
felragadott egy fáklyát, és odatartotta a freskóhoz.
– Igazán nem látja, hogy sok alaknak kikaparták a szemét? Nem egyiknek-másiknak, hanem
egész csoportoknak.
– Most már látom.
– Először úgy gondoltam, drágakövek jelezték a szemeket, hogy így élénkebb legyen az
ábrázolás, s azok idővel kiestek. Próbáltam megkeresni a drágaköveket a földben, amely
évszázadok óta fölhalmozódott a padlón. De semmiféle drágakő nem volt itt. Valaki szándékosan
rongálta meg a freskót. Kikaparta a szemeket. Valaki tudatosan meg akarta gyalázni a templom
falán ezeket a szent ábrázolásokat. De kicsoda? Egy részeg favágó, vagy egy babonás kóbor vadász
nemigen csinál ilyet. Tehát ez még a hajdani felkelők vagy betolakodók műve…
Nem lehetséges, hogy mégis természetes rongálódások? Az időtől?
Nem – lengette meg a fáklyát Alvarez úgy, hogy Andrejnak félre kellett ugrania. – Itt vannak az
emberi kéz nyomai, a karcolások. És ez a hasadék?
A fáklyát asszisztense kezébe nyomta, és egyetlen mozdulattal félrerántotta a ponyvát. A sarokba
dobta.
– Látja ezeket a hasadékokat a kőlap sarkainál? Nyilván megpróbálták felnyitni, hogy
meggyalázzák a sírt.
Andrej a kőlapra meredt. Szinte ragyogóra csiszolt felületén görbe és mély repedés kígyózott. A
kőlap egyik sarka le volt törve!
Nehéz leírni, mi játszódott le a fiatal tudós lelkében.
Hallgatott, nem talált szavakat, de egészen más okból, mint Alvarez.
Minden álma és reménye egy pillanat alatt összeomlott…
– Nos, mire vár? – kérdezte Alvarez kissé gondterhelten. Nyugtalanította Andrej komor
hallgatása. – Verjük fel azt a steril sátrat…
– Minek? – kérdezte tompán Andrej, és nem emelte fel a fejét.
– Hogyhogy minek? Feltárjuk a sírkamrát.
– Anélkül is feltárhatjuk… Mint máskor. Számomra ez hasznavehetetlen.
– Hogyhogy hasznavehetetlen? – horkant fel a professzor. – Miért?
– Nincs hermetikusan elzárva.
Andrej egy pillanatig azt hitte, Alvarez ott nyomban megöli. Kirántja a fáklyát a megkövülten
figyelő Franco kezéből, és fejbe csapja vele…
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– De hát a sírkamrát senki sem nyitotta fel! Láthatja, hogy a kőlapot nem bírták feltörni vagy
felemelni? – kiabált Alvarez, és hatalmas öklével hadonászott.
Az ajtónyílásban kíváncsian tolongtak a munkások, akiket idecsődített a kiáltozás.
A kőlap meghasadt. A sarka letört – válaszolta Andrej, és igyekezett nem nézni sem a
munkásokra, sem Alvarezre.
Mi az a parányi repedés!
– Ha ragaszkodik hozzá, vehetek mintákat, de az eredményeket, bármi legyen is, nem
publikálom, és nem is hivatkozom rájuk. Teljesen hiábavaló. A kísérlet nem makulátlan.
– Akkor takarodjon innen a kémcsöveivel, és ne akadályozza a munkánkat! – ordította Alvarez. –
Tanúk előtt jelentette ki, hogy nem hajlandó elvégezni a kísérleteket, kész!
A munkások segítségével Andrej nagy sietve kihurcolta a felszerelést a teremből, mindent
visszaszállított a táborba, ahol aztán tökéletes levertségben, fejét keze közé fogva letelepedett egy
bokor alá.
Súlyos szuszogás hallatszott, zizegett a fű, és nehézkesen lezökkent melléje Alvarez.
– No rendben van, pajtás, ne neheztelj rám, mint valami kislány – kezdte bűnbánóan a
professzor. – Értelek én téged, de azért neked is meg kell bocsátanod nekem.
Bánatosan szuszogott, sóhajtozott és hozzátette:
– Sajnálom. Pedig úgy őriztem neked ezt a sírkamrát… De rendes fickó vagy. Igazi tudós. Így
kell ezt csinálni, megvesztegethetetlenül igényesnek kell lenni. Igazad volt. – Kezét Andrej vállára
tette, de rögtön elkapta: – Az ördögbe, csupa sár lett a kezem, és téged is összemaszatoltalak. Azon
az átkozott résen át befolyt a víz, a sírkamrában mindent tönkretett. De akadt azért valami érdekes
dolog. Megnézzük?
Andrej szótlanul felkelt, és mint valami öregember, görnyedten, fáradtan botorkált a professzor
után.
Amikor beléptek a templomba, Andrej megpillantotta a padló közepén tátongó mély gödröt.
Mellette halomnyi nedves föld púposodott.
A gödörben egy csontváz feküdt. A halottat annak idején ülő helyzetben, kuporgó testtartásban
temették el. Körülölte a csupa sár Franco szorgoskodott.
– Találtam még egy kagylót, professzor úr! – kiáltotta tőle szokatlan vidám hangon Franco.
– Ugyanolyat?
– Igen. Ez is Spondilus.
Az asszisztens óvatosan átnyújtott a professzornak egy halványan csillogó kis kagylót. Andrej
úgy gondolta, ékszerként szolgálhatott, nyilván valahogy meg is munkálták. De a kagyló teljesen
közönséges kagyló volt.
– Mi ebben az érdekes? – kérdezte a professzortól.
– Hogyhogy mi? Hiszen ez tengeri kagyló! A sírban ezen kívül még a tengeri sün néhány
tüskéjét is meg találtuk. Ez arról tanúskodik, hogy azokban a régi időkben eléggé fejlettek voltak a
kereskedelmi kapcsolatok. Úgy látszik, elég nehéz volt ideszállítani ezeket a tárgyakat a
tengerpartról, ha így, megmunkálatlan állapotban is értékes díszítésnek számítottak.
– De a fő, hogy ezt megtaláltuk – Alvarez a közelben kiterített ponyvához vezette Andrejt. –
Gyönyörködjön!
A ponyván kagylókkal kirakott kőmaszk hevert.
– Temetési maszk…
Andrejnak nem nagyon tetszett. Az a maszk, amelynek a gipszmásolata Alvarez
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dolgozószobájában függött, persze sokkal kifejezőbb volt, bár semmi sem díszítette. Vagy csak neki
van ma ilyen hangulata, hogy semmi sem tetszik?
Alvarez nyilván mindezt megsejtette, mert mentegetőzve megjegyezte:
– Kevés érdekes dolgot találtunk. De néhány jelből ítélve, a temetkezést eléggé archaikus módon
végezték el, ugye, Franco? Valószínűleg a város fennállásának első éveiben készíthették ezt a
sírkamrát.
Az archeológusok késő estig tanulmányozták a sírt: lefényképezték, kötelekkel négyzetekre
osztották, aztán felvázolták a tervrajzát, pontosan megjelölve, melyik kagylót vagy tengeri sün
tüskéjét hol találták. Andrej segített nekik, de minden különösebb érdeklődés nélkül.
A professzor, úgy látszik, hibásnak érezte magát, mert vigasztalni kezdte.
– Mindenki előtt bevallom, hogy igaza volt – mondta este a tábortűznél. – A kutatásai sokkal
nagyobb pontosságot igényelnek, mint az én ásatásaim. És az eredményeibe is sokkal jobban
beleköthetnek. Olyan sírkamrát kell találnunk, amelynek még csak a közelében sem járt soha senki.
– Ez lehetséges?
– Remélem. Mondtam már: ez elég kis város ahhoz, hogy egyedül álljon, távol a többi
településtől. A közelben biztosan vannak még romok. Még nem mindet fedeztünk fel. Nehéz
feladat. Be kell mennünk az erdő legsűrűjébe.
Töprengett egy darabig, azután hozzátette:
– Úgy látszik, el kell válnunk. Franco majd folytatja a feltárást, egyelőre nélkülem is elboldogul.
Itt verjük fel a főtáborunkat. Mi meg majd könnyű felszereléssel fel derítésre indulunk. Talán
találkozunk lacandonokkal is, ha szerencsénk van. Bár azok nemigen fognak segíteni nekünk.
Makacs nép, a régi maják valódi leszármazottjai. Változatlanul az erdő mélyén laknak,
félrehúzódnak a civilizáció elől, és bizonyára pontosan olyanok, mint a hajdani földművelő maják.
Még ma is ősi isteneiket imádják, a régi oltárra hordják az áldozati ajándékokat. Csábító ugye, a
velük való találkozás?
Szeme izzott, a hőségtől kipirult arcán, amelyből két oldalt meredt a bajsza, gyerekesen elmélázó
kifejezés terült szét.
– Rendben! – kiáltotta Alvarez, és megveregette Andrej vállát. – Nekivágunk a sűrűjének. Ezek a
kövek most már nem futnak el előlünk.

A REPÜLŐ PAP
Hárman – Alvarez, Benito és Andrej – négy napig járták a környéket. A felderítés hihetetlenül
fáradságosnak bizonyult. Nem volt semmiféle ösvény. A szó szoros értelmében át kellett magukat
vágni a járatlan rengetegen. Andrej csak most értette meg, milyen nehéz lehetett az
archeológusoknak a sűrű rengetegben megtalálni a romokat, és a folyótól utat vágni hozzájuk.
Órákon át, egymást váltva forgatták a súlyos machetét, s most Andrej kénytelen-kelletlen
elsajátította a kezelését. Estére úgy kidőlt, hogy a tábortűz mellett evés közben majdnem elaludt, s
alig volt ereje elvánszorogni a függőágyáig.
Reggel a fáradhatatlan Benito kiáltozására ébredt.
– Arriba!
– Vamonos! – felelt rá nagyot nyögve Alvarez. Andrej irigyelte szívósságukat, és csodálkozott
rajtuk, hiszen sokkal idősebbek voltak nála.
És milyen eredménnyel járt minden munkájuk és erőfeszítésük? Csupán egyetlenegy sztélét
találtak.
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És voltaképpen teljesen véletlenül botlottak bele. A kőoszlop kissé megroskadva állt a növényzet
legsűrűjében, s a liánok úgy körülfonták, hogy utazóink minden bizonnyal elhaladtak volna
mellette, mert közönséges fa törzsnek nézik.
Szerencsére Andrej kezében a machete lecsúszott a liánról, és élesen megpendült a kövön…
Megtisztogatták a sztélét a liánoktól és a rátelepedett mohától. Mintegy három és fél méter
magas volt, majd nem szabályos hasáb formájú. Miután letisztították, a domborművek élesen tűntek
elő a zöld háttérből. Valamikor élénk színűre festették őket. A festék nyoma itt-ott a mai napig
megmaradt a kő mély rovátkáiban. Ez meglepte Andrejt: úgy látszott, mintha a kőoszlopot a
közelmúltban állították volna fel, nem pedig évszázadokkal ezelőtt.
A dombormű közepén az áldozópapot lehetett látni. Arcán ünnepélyesen komoly kifejezés,
amely bizonyára félelmet kelthetett az előtte engedelmesen görnyedő emberekben, akik mellükön
keresztbe tett karral térdeltek ott. Bal kezével a pap botot vagy kelyhet mutatott fel, a jobb kezében
ugyancsak ismeretlen tárgyat tartott, amely leginkább a mai gumibotra emlékeztetett.
– Körülbelül a nyolcadik század vége – mormogta Alvarez professzor, aki hosszasan,
figyelmesen vizsgálgatta a dombormű oldalán végtelen szalagban kanyargó hieroglifákat. – Semmi
újat nem tudtunk meg. Csupán ismételten meggyőződtünk róla, hogy hajdan ez a környék sűrűn
lakott volt…
Ez kétszeresen elkeserítette. A sztélé azt bizonyította, hogy valahol, talán éppen a közelben a rég
letűnt élet emlékei rejtőznek: templomok romjai vagy egész városok, piramisok, sírkamrák.
Ám hogyan találják meg az ősrengetegben, ahol minden lépésnyi utat a machetével kell
kiharcolniuk, és kétlépésnyire elmehetnek a kőlap mellett anélkül, hogy észrevennék a liánok,
bokrok, szeszélyesen girbegurba fatörzsek szövevényében? Ebben a Nagy Erdőben még a piramist
is olyan nehéz megtalálni, mint azt a bizonyos tűt a szalmakazalban.
Komoran töprengtek ezen, miközben a liántól megtisztogatott sztélé előtt pihentek.
Ismét felhangzott a közeledő motorzúgás. Nyakukat tekergetve észrevették a repülő fák
lombkoronáján végigsuhanó árnyékát.
– Batman – mondta Benito.
A név ismét csak valahogyan furcsán ismerősnek tetszett Andrejnak.
– Honnan tudod? – kérdezte szemöldökét összevonva Alvarez a vezetőtől.
– Gyakran repül errefelé.
Hallgattak, figyelték az elhalkuló motorzúgást.
– A gép talán csak nem az övé?
– Dehogynem! Ismeri az erdőt, mint a tenyerét – mondta az öreg, majd kissé habozva, a hangját
lehalkítva hozzátette: – Azt beszélik… varázsló.
– Varázsló?! – nevetett Alvarez. – Talán ezért nevezték el Batmannek?19
Andrejnak most villant át az agyán a felismerés: Superman, a „Denevérember”! Aki legyőzi a
föld nehézkedési erejét, a comicsok akadályt nem ismerő hőse, akit fekete álarcában naponta
lehetett látni az újságokban…
– Miért röpköd itt, mit kémlel? – kérdezte Alvarez.
Benito határozatlanul vállat vont.
Egészen biztosan minket figyel – gurult dühbe egyre jobban a professzor. – A favágók tábora
fölött is elrepült, hogy kiszaglássza, merre igyekszünk. Azonnal sejtettem! Nem volt ott semmi
keresnivalója. És itt is már a hányadik kört írja le.
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– De jól jönnének nekünk a szárnyai – mondta irigy kedve Andrej. – Bár föntről sem igen lehet
jól eligazodni egy ilyen erdőben.
– Nagyon téved – válaszolta Alvarez. – Még a harmincas években éppen a levegőből sikerült
felfedezni a maják néhány ősi települését. A híres Charles Lindberg kezdeményezte ezt a módszert,
ő repülte át először az Atlanti-óceánt. Ugye hallott róla? Azóta már nagyot fejlődött a technika, és a
légi fényképezés modern mód szerei nagy segítséget nyújtanak az archeológiai kutatásokban.
– És ön nem használja fel?
– Nagyon ritkán. Nincs rá pénzem.
– Batman egyenesen elvezetné a meg nem bolygatott piramishoz – jegyezte meg Benito. – Ismeri
ő valamennyit…
– Ha téged hallgat az ember, azt hihetné, ez a Batman valóságos mindentudó istenség –
dörmögte haragosan Alvarez.
Ám úgy látszik, valami csábító gondolat villant át az agyán, mert amikor visszaértek a táborba,
reggel azt mondta Andrejnak:
– Itt már nekikezdtek a munkáknak, boldogulnak nélkülem is. Gyerünk, menjünk be a telepre,
próbáljuk meg rávenni ezt a Batmant, ha még ott ténfereg. Inkább nekünk segítsen, mint hogy
kányaként körözzön a fejünk felett. Lassan már az idegeimre megy. Persze bizonyára borsos árat
kér érte.
Mintha a professzor magát okolta volna, hogy a vendége megérkezett hetedhét ország
messzeségéből, és nincs mit dolgoznia…
A pilótát szerencsére még ott találták a favágók telepén.
Johnny lustán bóbiskolt az árnyékban viharvert gépe alatt, amelynek a típusát sem lehetett már
megállapítani.
Úgy látszik, a pilóta munka nélkül lézengett, mert elég gyorsan ráállt, hogy a gépét az
archeológusok rendelkezésére bocsássa, bár tekintélyes összeget kért, és sokat sejtetően
hangsúlyozta:
– Csak greenbacks!20
Rövid alkudozás után Alvarez megadta magát, és foglalót is fizetett a pilótának.
Amikor Alvarez a táskájában kotorászott a pénzét keresve, a kezébe akadt a régi áldozópap
maszkjának fényképe, amelyre olyannyira hasonlított Johnny. Alvarez odanyújtotta a képet a
pilótának, és tréfából meg kérdezte:
– Véletlenül nem az apád?
– Az apám fehér volt, az Államokból jött.
– De az anyád bizonyára itteni. Melyik törzsből származott? Lacandon volt?
– Én nem indián vagyok, hanem norteamericano21 – vetette oda mogorván Johnny. – Amerikai
útlevelem van.
– Mikor indulhatunk? – kérdezte türelmetlenül Andrej.
– Felőlem akár holnap – felelte kurtán Johnny.
Kora reggel berakták a gépbe a tartalék élelmiszer készletét meg a legszükségesebb felszerelési
tárgyakat, amelyekre a kutatásoknál szükség lehet, és a levegőbe emelkedtek.
Felszálláskor a repülőgép úgy rázkódott, hogy a professzor és Andrej lázasan kapkodott, mibe
kapaszkodhatnának, mert ide-oda dülöngéltek kényelmetlen kuckójukban. Idejük sem volt
20
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megijedni, mikor a gép kerekei majdnem lesodorták egy magas fa koronáját. A biztosítóöv olyan
fájdalmasan vágódott bele Andrej hasába, hogy komolyan arra gondolt: vajon nem vágja-e ketté ez
az átkozott szíj. Ám a föld eltávolodott, és a gép többé nem dobálta őket. Most már körülnézhettek.
A távolban a folyó kanyargós csíkja szikrázott.
A gép lejjebb ereszkedett, és megdőlve körözni kezdett az erdő fölött. Alvarez és Andrej az
ablakhoz tapadtak.
Az ócska kis repülőgép himbálózott, és undok hangon nyikorgott. Időnként hideglelősen
rázkódott, mint a szekér a gödrös úton. Minduntalan légörvénybe kerültek, s ettől Andrejnak
mindannyiszor kellemetlenül elszorult a torka. Úgy rémlett, a vénséges vén masina ott nyomban
szétesik, ők pedig belepottyannak ebbe a járhatatlan őserdőbe…
A látóhatárig terjedt az erdő zöldje, egyhangúan, akár az óceán. És hogy a hasonlóság teljes
legyen, helyenként a fák koronája feljebb emelkedett, a távolba futó hullámtarajokat utánozva.
Andrejnak az jutott eszébe, hogy ha most lezuhannának ebbe a sűrűbe, a fák lombja egy
szempillantás alatt összecsapódna a fejük fölött, mint a víz. És a szerencsét lenül járt repülőgépet
sem lehetne könnyebben megtalálni, mint a tenger fenekén. Hiszen nem lehetne észre venni a
levegőből.
Ejtőernyőjük persze nem volt. Tűzoltó készüléket sem látott a kabinban, csak a tartály helyét. A
kitört üvegablakon át szabadon befütyült a szél.
– Visszafordulok! – kiáltotta Johnny kihajolva szűk kabinjából.
– Miért? – reccsentett rá Alvarez.
– Csak visszaútra maradt benzinem.
A professzor bólogatott, és az ablak felé fordult.
Visszafelé már toronyiránt repültek, és most sem láttak semmit.
Aztán a föld megbillent, a gép megdőlt. A sötétzöld lombok között megcsillant a folyó. Ott a
telep, amelyet az erdő egészen leszorított a vízpartra.
A repülőgép héjaként csapott le.
Ismét rázkódni kezdett, majdnem szétesett. Aztán elcsendesedett, és a kitört ablakon a repülőgép
felkavarta porral együtt beszálltak a moszkitók.
Andrej és Alvarez kioldották a szíjat, és nagy nehezen kikecmeregtek a kabinból. Andrejnak
minden porcikája sajgott, mintha egy álló napig szekéren zötyögött volna kátyúba be, kátyúból ki.
Johnny már a gép oldalán az árnyékban várta őket, s az elmaradhatatlan cigarettáját szívta.
– Figyelj csak ide! Nem azért fizetem neked a greenbackset, hogy sétarepülésre vigyél az erdő
fölött – támadt rá Alvarez.
– Nem tehetek róla, hogy semmit sem találtunk – vont vállat megingathatatlanul a pilóta. –
Hiszen maguk is látták.
– Rendben van, hagyjuk a meséket! – legyintett a professzor. – Te jobban tudod, hol vannak a
romok, és hamarabb észreveszed a magasból. Úgyhogy holnap légy szíves próbálj valami
érdekesebbet mutatni nekünk…
– Az a szerencsétől függ – vont vállat ismét Johnny, s kőarcán változatlanul megközelíthetetlen
kifejezés honolt.
– Gondoskodj róla, hogy szerencsénk legyen! Az emberek azt mondják, hogy a környéken
minden kavicsot ismersz. Ezért fogadtunk fel téged.
– Az emberek sok mindent fecsegnek – dörmögte a pilóta, és a még forró motort kezdte
szerelgetni.
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Még két utat tettek, de minden eredmény nélkül. A professzornak elfogyott a türelme.
– Ebből elegem volt! – jelentette ki a pilótának. – Vigyél minket Tenosiquébe, nem vesződöm
veled többet.
Johnny némán vállat vont, és bemászott a kabinba.
A repülőút Tenosiquébe néma hallgatásban telt el. Csak az út elején merészelte megérdeklődni
Andrej Alvareztől:
– Mit csinálunk Tenosiquében?
De a professzor így felelt:
– Kiegészítjük az élelmiszertartalékainkat, s visszatérünk az ásatások színhelyére. Dolgozni kell,
nem röpködni az égen – mindezt olyan hangosan mondta, hogy Andrej több kérdést nem merészelt
feltenni.
Andrej reménye, hogy érintetlen sírkamrát találnak, végérvényesen füstbe ment. Johnny az
orruknál fogva vezeti őket, és csak köröz a végtelen erdők fölött. Minél több dollárt igyekszik
kisajtolni belőlük. Alvareznek igaza van: legalább az elkezdett feltárásokat be kell fejezniük. És
Andrej igazán nem sértődhet meg, a professzor mindent elkövetett, ami csak tőle telt.
Amikor Tenosique határában a dudvával benőtt síkon leszálltak, Alvarez nyomban, ott a gép
tövében a pilóta kezébe nyomott egy köteg gyűrött dollárost, és tüntetően hozzátett még néhány
tízcentes érmét.
– Ahogy megállapodtunk – mondta. – Megszámol hatod. De én nem vagyok olyan szélhámos,
mint te.
Johnny kőarca meg sem rebbent, átszámolta a pénzt, és bólintott:
– Minden rendben! – és el sem köszönve tőlük félre fordult, és matatni kezdett a kabinjában.
Alvarez és Andrej már néhány lépést megtettek, ami kor a pilóta halkan utánuk szólt.
– Mit akarsz még? – torpant meg a professzor.
A pilóta odalépett hozzájuk, a kezét egy rongydarabba törölgette, és váratlanul kijelentette:
– A biznisz az biznisz, én becsületes ember vagyok. Egy tanácsot adnék önöknek. Ingyen.
– Miféle tanácsot? – morogta a professzor.
– Ne nagyon fecsegjenek a terveikről meg a leleteikről. Mert különben egy órán belül egész
Tenosique tudni fogja, mit találtak, és hova igyekeznek.
– Nem szoktunk fecsegni…
– Én sem – válaszolta lustán Johnny, és ősi áldozópapra emlékeztető arcán halvány mosoly
suhant át. – Már régen figyelmeztetni akartam önöket: ne beszélgessenek fontos dologról, ha a
közelben meglátják Pedrót…
– Kit?
– Pedrót, a süketnéma koldust. Mindig a pinte22 körül vagy a szállodánál ácsorog.
Andrejnak homályosan felrémlett, hogy valóban néhányszor találkozott ezzel a toprongyos
koldussal, aki szakadozott sapkáját nyújtogatta érthetetlen és követelőző makogással minden arra
járó felé. Csak futólag figyelt rá, úgyhogy még az arcát sem őrizte meg emlékezetében.
– Ha egyszer… – kezdte értetlenül Andrej.
Ám Alvarez megelőzte, és feltette ugyanazt a kérdést:
– Ha egyszer süketnéma, miért kell tőle tartanunk? Nem hallgathatja ki, miről beszélünk…
– Éppen ezért veszélyes – jegyezte meg Johnny. – Előtte senki sem titkolózik, hiszen úgysem
22
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hallja. De ő még távolról is mindent megért. Az emberek szájáról leolvassa, mit mondanak. Ül az
ember a szobában és társalog, ő meg az utca másik oldaláról benéz az ablakon, és mindent megért.
Világos?
– Ügyes – dörmögte Alvarez. – Rendben van, Johnny, köszönöm a figyelmeztetést.
A pilóta bólintott, és kifakult kezeslábasának zsebébe dugva kezét, elindult az utcán. Alvarez és
Andrej utána néztek, majd gyorsan körülpillantottak. Az utca változatlanul üres volt.
– Саrrатbа! – dohogott Alvarez. – Most aztán állandóan forgathatjuk a nyakunkat, mint a
hamiskártyások, nincs-e itt a közelben ez a süketnéma spion.
Kesernyésen felnevettek.
– Megszabadulhatunk tőle – mondta Andrej.
– Hogyan?
– Minden fontos megbeszélést este tartunk…
– …és előbb gondosan eloltjuk a lámpát – kapott az ötleten Alvarez. – Rendben van, gyerünk a
szállodába.
Tenosiquében semmi sem változott. A mocskos utcákon álmos csend honolt. Zsákmányra leső
dögmadarakra emlékeztető, lődörgő fickók, akik a falatozóban lopták a napot. A szállodában a falon
az 1910es naptár…
Két napjukba került, amíg megszerezték a szükséges élelmiszereket: bonyolult diplomáciai
tárgyalásokat kel lett folytatniuk az agyafúrt kereskedőkkel, akik igyekeztek minél előnyösebb áron
túladni az elfekvő árukon. Akárhová mentek, most már mindig felbukkant a közelükben Pedro. A
süketnéma kétségtelenül leste minden lépésüket, de nyilván nagyon elszontyolodott, mert az
égvilágon semmit sem sikerült megtudnia: Alvarez és Andrej szándékosan csak az időjárásról meg
mindenféle semmiségről fecsegett.
Johnnyt közben egyetlenegyszer sem látták. Valahová felszívódott.
Harmadik nap az utcán belebotlottak. Nyilván éppen őket várta a forró napsütésben, bár az ebéd
utáni szieszta szent – még a koldusok előtt is.
A pilóta borzalmasan festett: a kezeslábasa szakadozott s tele volt mindenféle gyanús
rozsdafoltokkal, amelyek inkább vérre emlékeztettek; az arca felpüffedt, a szája széle szétverve,
jobb szeme alatt jókora kék folt.
Komoran üdvözölte őket. Bedagadt szemhéja alól gyors pillantással felmérte a néptelen utcát, és
szinte ki sem nyitva a száját, rekedt suttogással közölte:
– Ha akarják, elviszem magukat a piramishoz.
– Miféle piramishoz? – kapta fel a fejét Alvarez.
– Még senki sem nyitotta fel. Egyelőre még senki sem tud róla.
Alvarez és Andrej összenéztek.
– Elittad a pénzt, és most tőlünk akarsz megint ki csalni valamennyit? – kérdezte a professzor. –
Enélkül is pompásan festesz, nézd csak meg magadat.
– Pedig valóban van egy piramis. És mellette egy kút is.
– Cenote?
– Igen.
– Honnan tudod?
– Leszálltam.
– Minek?
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A kérdést Johnny eleresztette a füle mellett.
– Majd csak a repülés után fizessenek – jelentette ki. – Ha nem lesz piramis, nem kell fizetni.
– Nos, ez már más beszéd – mondta elgondolkozva a professzor, és Andrejra nézett. Majd azt
felelte Johnnynak: – Áll az alku! Még egyszer utoljára hiszek neked. Holnap reggel felszállunk. De
ne felejtsd el: ha nincs piramis, nincs greenback!
Johnny határozottan megtagadott minden felvilágosítást, hogy milyen irányba repülnek majd.
Alvarez bár mennyire zsörtölődött is, a „gyerekes titkolózás és ostoba konspiráció miatt”, ebbe bele
kellett nyugodnia.
Tovább aztán már minden a kalandregény szabályai szerint történt. Kora reggel indultak útnak,
amikor a telep még aludt. Johnny nyomban délkelet felé fordult. És amikor a település már eltűnt a
szemük elől, és a repülőgép zúgását még a figyelő fülek sem hallhatták meg, élesen észak felé
kormányozta a gépet, és még kétszer változtatott útirányt.
Alvarez megpróbált tájékozódni a térképen. Káromkodott.
Andrejnak csakhamar káprázni kezdett a szeme az egyhangú zöld rengetegtől. Bármennyire
meresztette is a szemét, semmi érdekeset nem fedezett fel.
De Alvareznek élesebb volt a szeme. Csakhamar oda kiáltotta Andrejnak:
– Aha, most már értem! Ott van egy kis telep! Andrej átmászott hozzá, és kinézett az ablakon, de
továbbra sem látott semmit sem, csak az erdőt.
– Hol?
– Ott, ahol a fák egy kissé magasabbra nőttek, látja? Azért látszik így, mert a fák egy kis dombon
állnak, s a domb a piramis romjain képződött. Mellette pedig a templom romjai. Azt is benőtte az
erdő.
Andrej jól megnézte a fákat, amelyekről a professzor beszélt, de akárhogyan meresztette a
szemét, még a nyomát sem látta sem a piramisnak, sem a romoknak.
– Johnny talán erre gondolt? – kérdezte. Alvarez a fejét ingatta.
– Aligha. Itt az amerikaiak három éven át végeztek ásatásokat. Ezt ő is jól tudja. Meg aztán itt le
sem lehet szállni, sehol egy tisztás.
Igen, Andrej nem látott semmiféle leszállásra alkalmas helyet, akármennyire forgatta is a fejét.
Az erdő óceán megszakítás és sziget nélkül egészen a látóhatár széléig húzódott.
Visszatelepedett az ablakához, s onnan már megpillantotta a zöld tenger közepette a romos
épületek kör vonalait – bizonyára azért, mert az ásatások közben ezen a helyen kivágtak néhány fát,
és a koronák még nem csukódtak össze.
Mindegy, én magamtól semmit sem vettem volna észre – állapította meg magában
elkeseredetten, és őszintén megirigyelte Alvarez sasszemét.
– Sírkamrákat nem találtak itt? – kérdezte a professzortól.
– Nem. Ámbár nem is kerestek. Az amerikaiak csak a szenzációkat hajhásszák. Nekik csak
paloták, királyi kripták kellenek. Lemásolták a freskókat, és szedték a sátorfájukat.
Alvarez tűzbe jött, és egyre hangosabban beszélt, igyekezett túlkiabálni a motor zúgását. Johnny
néhányszor feléjük fordult, figyelte a beszélgetésüket. És Andrejnak mindannyiszor az a furcsa,
fantasztikus érzése támadt, mintha az elhagyott városok tájai fölött maga az ősi pap vinné őket
repülőgépen…
Amikor Alvarez végül legyintett és elhallgatott, s Andrej is elhelyezkedett régi helyén, azt
remélve, hogy mégiscsak sikerül észrevennie a zöld rengeteg között valamilyen romot, a pilóta
váratlanul felkiáltott:
– Ott a piramis! – és valahová előre, jobbra mutatott.
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Alvarez felugrott, és odament a pilótafülkéhez, a kezében az összevissza gyűrögetett térképet
forgatva.
– Hol látsz te itt piramist?
– Ott ni, nézzen a csonka tetejű fára egy kissé távolabb.
– Nincs itt semmiféle piramis!
Andrej is csatlakozott Alvarezhez, és ő is a Johnny mutatta irányba meresztette a szemét.
Repülési irányukba esett a pont. Egészen a közelben meglátta a vihar csonkította fát, melyről a
pilóta beszélt, de még csak a hírét sem látta ott semmiféle piramisnak.
– Tévedsz! – ordította Alvarez a pilóta fülébe. – Az amerikaiak átfésülték az egész környéket,
amikor az ásatásokat végezték. Nekik is volt repülőgépük.
– Tudom – bólogatott Johnny. – De ezt a piramist nem találták meg. Itt van ni, pont alattunk.
A gépet jobbra döntötte. Alvarez és Andrej rémülten kaptak az ülés karfájához, és szemüket
kimeresztve bámulták az alattuk lassan, simán felmagasodó erdő zöld szőnyegét.
Különös körhintaként forgott előttük a föld. Aztán egyszerre csak minden felfordult, és nem
maradt semmi kétségük afelől, hogy most azonnal belefúródnak ebbe a zöld falba, amely váratlanul
az útjukat állta.
De a talaj valahová lesüllyedt, és minden engedelmesen a helyére került.
– Nos? – dörmögte Johnny.
A professzor összenézett Andrejjal, és vállat vonva felelte:
– Én nem láttam semmiféle piramist. És maga? – fordult ismét Andrejhoz.
Andrej csak a fejét ingatta.
Akkor Alvarez hadonászni kezdett, és Johnny szemébe vágta:
– Nincs itt semmiféle piramis! Az ördög vigye el! Tévedtél.
– Nem! – mondta makacsul Johnny. Az ősi paparc változatlanul nyugodt és háborítatlan maradt.
– Ott a piramis és mellette a cenote.
– Összetéveszted valamivel! – kiabált tovább Alva rez.
Johnny változatlan kőpofával ismét mélyrepülésbe vitte a gépet.
Még mélyebbre akar ereszkedni – gondolta Andrej –, hogy ők ketten végül is meglássák ezt a
titokzatos piramist, meg a cenotét, a szent kutat, ha egyáltalán léteznek.
– Mindenki üljön vissza a helyére, szíjazza be magát – kiáltott oda nekik hátra sem fordulva
Johnny.
Engedelmeskedtek.
A gép veszedelmesen ereszkedett lefelé, mint valami héja, amely már kiszemelte zsákmányát, és
kőként zuhan le rá.
Andrej csak ekkor vette észre, hogy a motor zakatolása elhallgatott, és hirtelen felfogta, hogy
most leszállnak.
De hol? A fák koronái már a kerekek alatt meredeztek, előttük az áthatolhatatlan erdő, sehol
egyetlen tisztás…
Még ideje sem volt megijedni. A fülke alatt ropogni kezdtek a fák ágai.
Aztán valami nagyot reccsent…
Andrejt ide-oda dobálta a gép. A biztonsági szíj élesen belevágódott a gyomrába.
Újabb reccsenés következett, aztán csend lett. Johnny felállt, kinyújtózkodott, feléjük fordult, és
mintha mi sem történt volna, mondta:
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– Megérkeztünk, tessék kiszállni!
Arca változatlanul kifürkészhetetlen maradt, csak hunyorító szemében csillogott gunyoros
mosoly.
Alvarez dühösen törölgette kendőjével nedves arcát. Andrej kioldotta a szíjat, és tétován lábra
állt, elzsibbadt vállát masszírozva. Minden porcikája sajgott.
Kikászálódtak a gépből, s csak most látták, hogy az egy kis zsombékos tisztás közepén áll
féloldalra dőlve, s szárnya majdnem beleakadt egy öreg mahagónifa törzsébe. Felfoghatatlan volt,
hogyan sikerült a pilótának kiszemelnie ezt a tisztást, és ami fő, hogyan sikerült leszállnia rajta.
Alvarez ismét összenézett Andrejjal, de csak a vállát vonogatta.
– A piramis nincs messze innen, alig öt mérföldre – mondta Johnny. – Előbb befedjük a gépet,
aztán neki vágunk.
A fülkéből elővette a machetét, és vágni kezdte a faágakat. A tartalék machetét tüntetően a
földbe szúrta Andrej előtt, mintegy felszólítva, hogy ő is vegyen részt a munkában.
Andrej most már nem volt tapasztalatlan, és csakhamar felvillogott kezében a machete.
– Ne ott – szólt rá Johnny. – Ott vágja a bokrokat, ahol én. Jó lesz kifutópályának.
Hát persze, még fel is kell szállnunk – villant át Andrej agyán akaratlan riadalommal. – De
hogyan sikerül majd?
Alvareznek is akadt dolga. Johnny megkérte, a levágott gallyakkal fedje be a repülőgépet.
– Mire jó ez? – dohogott ismét a professzor. – Teljesen értelmetlen időpocsékolás. Menjünk
minél előbb a piramishoz. Vagy félsz, hogy ez az ócska kávédaráló felmelegszik a napon?
Johnny csak valami érthetetlent motyogott válaszul, s tovább vágta az ágakat, és szórta a gépre.
– Elég lesz már, ha mondom! – támadt rá a professzor. – Gyerünk a piramishoz! Én fizetek, én
parancsolok!
Johnny kényszeredetten engedelmeskedett. Magukhoz véve az élelmiszert meg a
legszükségesebb műszereket, elindultak a titokzatos piramis felé. Úgy látszik, már Alvarez
professzor is hitt a létezésében, ha már így noszogatta Johnnyt.
Sehol semmi nyoma semmiféle régi, benőtt ösvénynek. Toronyiránt kellett átvágniuk a
sűrűségen, pontosan a pilóta által megjelölt irányban.

A MAGÁNYOS PIRAMIS
Egymást váltva vágták az ösvényt az éles machetékkel egészen estig. Aztán a szó szoros
értelmében belebotlottak a piramisba. Először csak valami dombnak vélték, amelyet benőtt a bozót
meg a farengeteg.
Alvarez még elégedetlenkedett is:
– Az ördögbe, meg kell kerülnünk!… – de felkapta a fejét, s felkiáltott: – A piramis!
Utat vágva a bokrok között, sietősen felkapaszkodtak a meredek kaptatón. Minden egyes lépéssel
egyre jobban szertefoszlottak az utolsó kételyek is. Mind gyakrabban botlottak lecsiszolt
kődarabokba, s a földhalmok alatt is kivehették a széles lépcsőfokokat.
A dombtetőn, a sűrűben, megpillantották az alacsony, ősi templomépületet. Csupán három fala
maradt meg, és a tetőzet egy része. Elöl két pilon tartotta a tetőt, mintha három bejárata lett volna a
templomnak. Az épület egészen kicsi volt, mindössze egyetlen teremből állt. A falak csupaszok,
semmi díszítés rajtuk, csupán az ajtó fölött maradt épségben a fafaragásos szemöldökfa egy része.
De hogy mit ábrázolt, azt nem lehetett ki venni, csak néhány emberi figura látszott. Alvarez meg
örült:
Delfin könyvek

Gleb GOLUBJOV

44

A kígyóisten nem válaszol

– Tzapotl fából készült. Ezen nem fog a korhadás, és a férgek sem ártanak neki. Majd a
radiocarbon vizsgálat megállapítja az életkorát.
A sarokban, a bolthajtás alatt denevérek nyüzsögtek és sivítottak, Andrej azonban most már
rájuk sem hederített.
Szótlanul vették a lapátot, és nekiláttak megtisztítani a templom padlóját. Akkurátusan egy
halomba hányták a földet, hogy aztán majd átszitálhassák, nincs-e benne valamilyen érdekes lelet.
Csak két lapátot hoztak magukkal. Felváltva lapátoltak, s amíg ketten dolgoztak, a harmadik
pihent.
A padlózat csakhamar előbukkant.
– Kőlapok fedik, ez jó jel – dörmögte a professzor. – Általában vastag réteg vakolattal borították
be…
Lehetséges, hogy sikerült rábukkanniuk egy érintetlen sírkamrára?
Amikor az egész padlót megtisztították, Alvarez négy kézlábra ereszkedve egy kis kalapáccsal
végigkopogtatta a kőlapokat. Andrej dobogó szívvel figyelte.
– Hombre, maga nyilván burokban született! – mondta végül a professzor, és felemelte a fejét. –
Úgy látszik, itt valóban sírkamra rejtőzik. A hang gyanús, és a kőlapok közti rés túlságosan
gondosan be van tömítve. Gratulálok, úgy látszik, szerencséje van!
Andrejnak összeszorult a torka. Csak nagy nehezen türtőztette magát, nehogy örömében átölelje
a professzort, vagy legalább meg ne lapogassa a vállát a túláradó érzelem miatt.
No, rendben van, holnap majd alaposabban meg nézzük. Most minél előbb tábort kell vernünk,
mindjárt besötétedik. – Alvarez felkelt, és gépiesen leverte térdéről a port.
Egyre csak a kőlapot bámulta, mintha félne akár egyetlen éjszakára is egyedül hagyni, majd egy
kendőben megtörölte a kezét, s a kövek között ágaskodó bokrokba kapaszkodva leereszkedett a
piramisról. Johnny és Andrej követte.
Fürgén kicsomagoltak, felállították a függőágyakat. Az összehajtható vitorlavászon vödörrel, egy
hosszú kötéllel és a machetével felfegyverkezve Johnny elindult vízért a cenotéhez, amely szavai
szerint a piramis közvetlen közelében volt. Alvarez kíváncsian követte, vitte magával az
elemlámpát. Andrej ott maradt, hogy meg gyújtsa a tábortüzet, és kinyissa a konzerveket.
Egyre csak arrafelé pillantgatott, ahol a gyorsan sűrűsödő homályban a piramis sötétlett. Akkora
volt, mint egy hatalmas, hétemeletes ház.
Eddig csak olvasott a piramisokról, meg a könyvekben nézegette a fényképfelvételeket, amelyek
nem érzékel tették igazán az építmények igazi méreteit, most pedig ott ül egy piramis lábánál…
Annak belsejében pedig sírkamrák vannak…
A tábortűz már vígan pattogott, minden kész volt, de Johnny meg Alvarez csak nem jött. A
gondolataiba merült Andrej nem is vette észre, mennyire besötétedett. Vagy ez csak a tábortűz
fényénél tetszett így?
Már éppen kiáltani akart, amikor hirtelen meghallotta Alvarez izgatott hangját, és az ágak is
egyre közelebb ropogtak. A bokrok közt felvillant a lámpa fénye. Úgy látszik, izgatottságában a
professzor hadonászott vele, nemhogy az utat világította volna meg.
– Valószínűleg éppen olyan szent kút, mint Chichén Itzában! – kiáltotta már messziről. – Ebben
az átkozott sötétségben alig látni, de talán megtaláltuk a kővel ki rakott régi ösvényt, hajdan az
vezetett hozzá. Várnunk kell reggelig, hogy mindent részletesen megvizsgálhassunk.
A tábortűzhöz érve nehézkesen lerogyott a vitorlavászon rakásra, amely alá Andrej ruganyos
ágakat rakott, és így dörmögött:
– Pfű, de kidöglöttem! Micsoda napunk volt! Most aztán majd úgy alszunk, mint akit
agyonvertek.
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– Miért áll ilyen magányosan ez a piramis ezen az elhagyatott tájon? A piramis meg a cenote? –
érdeklődött Andrej.
Alvarez tétován megvonta a vállát.
– Nehéz megmondani. Talán éppen a cenote miatt. Hiszen ez természetes mélyedés, nem
mesterséges építmény. Találtak egy kutat, és felépítették mellé a templomot meg a piramist. És ez
csak most ilyen elhagyatott tájék. Valaha itt bizonyára sok település volt. Meg aztán bizonyos szent
helyeket csakis csendes vidéken lehetett felépíteni. Talán a piramist később szándékosan akarták
elrejteni, elbújtatni idegen szemek elől…
– Miből gondolja?
– Igen sok a föld a lejtőin, s mintha szándékosan temették volna be.
– És ha a sírkamra üres?
– Nem hinném, hiszen maga is látta, hogy a kőlapokat gondosan illesztették egymáshoz, senki
nem nyúlt hozzájuk. És nyugodjon meg, ez alkalommal sehol sincs egyetlen résecske sem.
Kényszeredetten rágcsálták a konzervhúst, megettek egy-egy tábla frissítő csokoládét, és kávét
ittak hozzá. Majd sietve bemásztak a függőágyba, de csak Johnny aludt el azonnal.
Alvarez még sokáig forgolódott, motyogott magában. Andrejnak sem jött álom a szemére. Az
oldalára fordult, és álmodozva bámulta a tábortűz elhamvadó parazsát.
Valóban igaz ez? Itt állnak az ismeretlen felfedezés küszöbén? Vajon ez az egész ilyen egyszerű:
kinyitják a sírkamrát, mintát vesz, elrakja tápanyaggal teli kém csöveiben, és…
És mit tudnak meg? Igazolódik-e a hipotézise vagy sem?
És hátha…
Az ősi piramis tőszomszédságában, a vad trópusi erdő kellős közepén az embernek akaratlanul is
a legfantasztikusabb ötletek jutnak eszébe…
A maják (meg odaát Afrikában az egyiptomiak) miért emelték időt és fáradságot nem ismerve
ezeket az óriási építményeket? Az archeológusok szerint ezt a vidéket még inkább „a piramisok
országának” lehetne nevezni, mint Egyiptomot.
Az egyiptomi és az itteni piramisok eltérnek néhány építészeti részletkérdésben és
rendeltetésükben. Az egyiptomiak éles csúcsúak, csak a fáraók temetkezési helyéül szolgáltak, az
itteniek lapos tetejűek, rajtuk templom és csillagvizsgáló épült, s ezekhez lépcsősorok vezettek. De
két ilyen távoli és különböző nép hajdani építői miért választották szent épületeik céljára egy és
ugyanazt a formát? Nem azt bizonyítja ez, hogy valami sokkal ősibb mintához igazodtak, talán a
legendás Atlantisz szent templomához?
És ki tudja: hátha éppen az ő kutatásai világítanak majd rá ezekre a rejtélyes összefüggésekre…
Mikrobák Atlantiszról? Hm…
Efféle gondolatok már régen nem hagyták nyugodni Andrejt. Még a legjobb barátainak sem
vallotta volna be ezeket, tartott a gúnyolódástól és a különféle megjegyzésektől. Alvareznek merte
elmondani a legkevésbé.
– Madre de Dios! – kiáltozott volna a professzor. – Nem elég magának a rengeteg valóságos
rejtély, miért keveri bele még a misztikát is meg az ördögöket is? Magából soha nem lesz
archeológus!
A professzornak nyilván igaza lenne… Mint ez nem egyszer előfordul másokkal is, Andrej a
maga szakterületén józan kutatóként dolgozott, és soha nem bocsátkozott fantasztikus hipotézisekbe
és feltételezésekbe. De csábítónak látszott, hogy egy másik tudományágban szabadjára engedheti a
képzeletét…
– Ne ítéljük el ezért. Már kezdettől fogva – amikor a konkvisztádorok a tizenhatodik században
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meghozták Európába a hírt a maják csodálatos városairól, templomairól a dzsungel kellős közepén
– az ősi nép egész történelmét olyan titokzatosság lengte körül, hogy gomba módra szaporodtak a
legfantasztikusabb feltevések.
Aztán megkezdődtek a viták: honnan került a trópusi erdők mélyére ilyen nagy és eredeti
kultúrájú nép? A konkvisztádorok, akik maguknak kaparintották meg az ültetvényeket s a
bennszülött lakosságot rabjukká tették, egybehangzóan azt állították, hogy a majáknak semmi
közük sincs Ádámhoz és Évához, tehát nem teljes értékű emberek. Hispánia királyi uralkodóháza
pedig mind újabb és újabb földeket szeretett volna megkaparintani, s velük együtt a lakosokat is.
Sürgetésükre a ró mai pápa külön bullát bocsátott ki, amely ünnepélyesen kinyilvánítja, hogy az
indiánok Ádám és Éva leszármazottjai, csak még meg kell őket keresztelni. – Ez egyéb ként
egyáltalán nem zavart senkit abban, hogy továbbra is rabszolgává tegyék őket.
De azt még meg kellett magyarázni, mégis hogyan kerültek az Újvilágba Ádámnak ezek a barna
bőrű gyermekei. A tudós teológusok véleménye itt megoszlott. Egyesek úgy vélték, hogy az
amerikai indiánok egyenes leszármazottjai „Izrael elveszett törzsének”, amelyről a biblia is említést
tesz. Másoknak jobban tetszett a legenda, amelyet Platón említ a Dialógusaiban az „egyet len
vészes nap és egyetlen szerencsétlen éj alatt” elsüllyedt Atlantiszról. A majákat kinevezték a
csodával határos módon megmenekült atlantisziak leszármazottjainak. Hiszen Platón is emleget
valami szárazföldet Herkules oszlopain túl – és ez az Újvilág, Amerika.
És azóta ez így megy megállás nélkül! Ki mindenkit nem tartottak már a maják őseinek:
föníciaiakat, az asszírokat, az ókori egyiptomiakat, a kananitákat, az izraelitákat, a trójaiakat, a
rómaiakat, az etruszkokat, a görögöket, a szkítákat, a tatárokat, a kínaiakat, az indusokat, az
afrikaiakat, a hunokat, nem is beszélve az állítólag elsüllyedt kontinensek, Atlantisz és Lemuria
teljesen mitikus lakóiról. Hasonló fantazmagóriákkal nem csak a különféle kalandorok foglalkoztak,
mint például a múlt században képtelen kinyilatkoztatásaival világhírre szert tevő Le Plongeon, aki
hol orvosnak mondta magát, hol jogtudornak, és vaskos művet írt a követ kező címmel: A maják és
quichék szent titkai, valamint kapcsolataik Egyiptom, Görögország, Chaldea és India titkaival.
Sok komoly tudós is bedőlt ezeknek a fantazmagóriáknak. Az amerikai Thompson, akit
„Yucatán Schliemannjának”23 kereszteltek el, amikor fél évszázadig tar tó kutatásait elkezdte,
szintén úgy vélte, hogy az ősi maják a legendás atlantisziak leszármazottjai.
Napjainkban is a lehető legcsodálatosabb elképzelések születnek, de a legújabbak már
összhangban állnak a „kor szellemével”. Például hogy az ősi maják hagyományaiban teljesen
egyértelmű utalások találhatók, miszerint bizonyos idegen égitestek lakói látogattak el országukba,
s megtanították őket, hogyan kell ilyen csoda szép városokat és titokzatos piramisokat építeni…
Ez persze tökéletesen érthető: az ősi maják történelmében túl sok a homályos pont, és a sok
rejtély nem hagyja nyugton a kutatókat.
Andrej Bulanov a legkülönlegesebb hipotéziseket és „bizonyítékokat” kiírta kis füzetébe:
„Ezer esztendővel Krisztus születése előtt Salamon király lovakat adott el az egyiptomiaknak.
Mindaddig lovat és disznót Egyiptomba nem szállítottak. Kézenfekvő a következtetés, hogy
Yucatán lakói (akik nem tenyésztenek lovat) az előtt hagyták ott Egyiptomot, mint ott a lovak
megjelentek. Tehát Amerika több mint harminc évszázaddal a keresztény kor előtt népesült be.”
„Wise azt bizonygatja, hogy időszámításunk 66. évében egy kétségtelenül görög-római eredetű
hajóhad jelent meg Yucatán partjainál. Teljes komolysággal magyarázgatja, hogy ennek a
látogatásnak köszönhetőek a mostani amerikai városnevek: Athén, Róma, Augusta és Atlanta
Georgia államban!”
Andrej csak nevetett, amikor a barátainak felolvasta ezeket a sületlenségeket. De volt egy másik
kis füzete is, amelyet senkinek sem mutatott meg… Ebbe azokat az értesüléseit jegyezte fel,
amelyeket figyelemreméltónak tartott:
23

Heinrich Schliemann, Trója romjainak feltárója.
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„Egyes adatok szerint még a spanyol hódítók megjelenése előtt az egyik templomban őrizték a
maják teljes történetének a leírását ötvenkét aranylapra vésve. Ami kor a konkvisztádorok betörtek,
a papoknak sikerült idejében elrejteni ezt a kincset. A papok leszármazottjai talán a mai napig őrzik
ezeket az aranytáblákat valami biztos rejtekhelyen.”

„Az indiánok szent könyve, a Popol Vuh, beszámol a »nép négy ősatyjáról«, akik az égen
megpillantva »valamit« (űrhajót?) sietve elbúcsúztak családjuktól, feleségüktől, és felmentek a hegy
tetejére. És ezek az emberek nyomban ezután eltűntek a hegy tetején. Feleségük, gyermekeik nem
temethették el, mert nem lehetett látni, mikor tűntek el…”
„Ki volt a legendás Quetzalcoatl (Kukulkán), akit a yucatáni maják tiszteltek? Honnan ez a
szokatlan név; Tollas Kígyó? A legendák azt állítják, hogy »a felkelő nap országából« jött. Hosszú,
fehér ruhát viselt, és szakállt, ami fölöttébb elképesztette a helybeli lakosokat. Tollas Kígyó
tudományra oktatta a népet, és bölcs tör vényeket hozott. Megalapította az államot, s a mezőkön a
kukorica embermagasságúra nőtt, s a gyapot már színesen termett. (A modern szakemberek csak
most jöttek rá, hogyan lehet színes gyapotot termeszteni.)
Ám valami titokzatos ok folytán Quetzalcoatlnak el kellett hagynia a maják országát. Felkereste
a tenger partot, sírni kezdett, és elégette önmagát. Szíve az esthajnalcsillag…
Más legendák viszont azt állítják, hogy felült a hajójára, és visszament abba az országba,
ahonnan valamikor jött.
De minden legenda megegyezik abban, hogy Tollas Kígyó megígérte: egyszer még visszatér…
Ezek a szájhagyományok éppen kapóra jöttek a spanyol hódítóknak. Nagyon sok helyen az
indiánok sem miféle ellenállást nem tanúsítottak, hiszen a jóságos Quetzalcoatl szakállas
küldötteinek tartották őket.”
A tudományos józanság és a romantikus hiszékenység kapcsolata nem ritka jelenség. És úgy
látszik, ezek az ellentétes vonások időnként pompásan összeegyeztethetőek, s közben nem hagyják
az embert éjszakánként aludni…
Így aztán nem volt benne semmi csodálatos, hogy reggel Andrej ébredt fel utolsónak.
Alvareznek még meg is kellett ráznia néhányszor. Johnny már elkészítette a reggelit, és a
tábortűznél ülve várta őket: mint valami ősi kőszobor.
Sietősen és szótlanul reggeliztek, Andrej persze azt várta, hogy rögtön elindulnak a piramishoz,
de Alvarez határozottan kijelentette:
– Nem, nem! A piramis nem szalad el. A helyzet világos. Műszereket, munkásokat kell
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ideszállítani, és a sírkamrát is ki kell nyitni. De a kutat még felderítjük…
Voltaképpen igaza volt, de Andrej mégis elszontyolodott.
A kút egészen közel volt, vagy hatvan méterre a piramistól. Az átmérője alig hat méter, szinte
teljesen szabályos kör alakú, a fala meredeken zuhant alá. Anyaga, a fehér mészkő szépen
tükröződött a sötétzöld vízben.
Egyszerű karsztlyuk volt a mészkősziklában. Kicsinyke tó fehér kőpartok között, a vad erdő
közepén, amely biztonságosan eltakarta a fák koronáival a tavat. Sehol semmi jele annak, hogy itt
valaha szent áldozatra gyűltek volna össze az emberek.
– Úgy látszik, Alvarez tévedett – gondolta Andrej.
De a heves professzor mintha csak kitalálta volna Andrej aggályait, néhányszor toppantott, és
diadalmasan felkiáltott:
– Persze hogy itt volt a rituális áldozóhely! Itt meg a hozzá vezető ösvény, amelyet tegnap még a
sötétben is megtaláltam. Azt is kikövezték.
Andrej odalépett a professzorhoz, leguggolt mellette, és a sűrű fű meg moharéteg alatt felfedezte
a kőlapokat, amelyeket nyilvánvalóan emberi kéz csiszolt simára. Az áldozóhely elég nagy volt, és
a sűrű fűben alig észre vehető, szintén kikövezett ösvény az erdő felé, a piramishoz vezetett, amely
innen egészen közelről ismét csak dombnak tetszett, amelyet fák és bokrok nőttek be.
– Csak azért, hogy vizet meríthessenek a kútból, nem csináltak volna ilyen terecskét és ösvényt –
ujjongott tovább Alvarez, s odalépett a szakadékhoz, és belekukucskált a kútba. – Túlságosan nagy
fényűzés lett volna, mi? A jelekből ítélve elég régen és elég elterjedt szokás volt a majáknál az ilyen
kutaknál végzett áldozat. Emlékszik, mit írt Figueroa? Landa is említi.
Andrej Bulanov természetesen emlékezett a királyi írnok, Don Diego Sarmiento de Figueroa
szavaira. Figueroa nem sokkal azután látogatott el a maja városokba, hogy azokat a spanyolok
elfoglalták. A lakonikus tömörségű, mégis igen kifejező erejű beszámoló annak idején úgy
lenyűgözte, hogy nem mulasztott el egy hosszú feljegyzést készíteni a füzetében:
„Az ország nemességének és előkelő urainak az volt a szokása: hatnapos megtartóztatás és böjt
után hajnalban a cenotéhez járultak, hogy belelökjék asszonyaikat. Meg parancsolták nekik, hogy
kedvező és szerencsés esztendőt könyörögjenek ki uruk számára az istenektől. Az asszonyokat nem
kötözték meg, úgy dobták őket a kútba, és ők nagy zajjal estek alá. Délig hallatszott azoknak
kiáltozása, akik még kiálthattak, akkor aztán kötelet engedtek le nekik. Miután a félholt asszonyokat
kihúzták, nagy tüzeket raktak körülöttük, és illatos gyantát égettek. Amikor az asszonyok magukhoz
tértek, elmesélték, hogy odalent honfitársaik, férfiak és nők fogadták őket. Ám valahányszor rájuk
akartak nézni, a fejükre sújtottak, s hogy lehajtották fejüket, csak e feneketlen vizet látták maguk
alatt, de meghallották kérdéseikre a válaszokat, milyen lesz uruknak esztendeje – jó avagy rossz…”
Hasonló kegyetlen szokásról számolt be Diego de Lan da püspök is. Szavai szerint az aszály
vagy járvány, vagy más csapás idején ünnepélyes menet vonult a szent kút hoz, hogy engesztelő
áldozatokkal békítsék ki a haragvó isteneket. A hatalmas dobok monoton pergése és a fuvolák
panaszos jajszava közepette a cenotéba hajították a legszebb lányokat és a foglyul esett előkelő
harcosokat, s velük együtt gazdag ékszereiket is.
Andrej emlékezett a fortélyos Hunac Ceel ősi históriájára is, aki egyszer önként ugrott bele a
szent kútba az ünnepélyes szertartás alatt. Ismerte a cenote titkát, és nem süllyedt el. Lehet, hogy
egy ideig egyszerűen a mészkőszikla valamelyik kiszögellése mögött rejtőzött.
S íme a víz tajtékozni kezdett és az elámuló sokaság szeme láttára megjelent a sértetlen Hunac
Ceel! Amikor a felszínre emelték, ünnepélyesen bejelentette, hogy személyesen beszélgetett az
istenekkel a szent kút mélyében. És az istenek azt parancsolták neki, legyen ő a maja nép feje…
Mindez igen ügyes trükk volt. Persze egyetlen pap sem mert szembeszállni az istenek akaratával.
És Hunec Ceel lett az ország ura.
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Az amerikai kutató, Thompson figyelmét felkeltette ez a legenda, és búvárruhába öltözve
lemerült a hatalmas Áldozati Kút sötét vizébe, Yucatán északi részén, az ősi város, Chichén Itza
közelében. Több ezer értékes régi használati tárgyat emelt ki a kútból. De mint Alvarez professzor
joggal kifogásolta, az egész gazdag leletet kivitték az Egyesült Államokba.
A mexikói archeológusok úgy döntöttek, ők maguk folytatják a víz alatti kutatásokat a szent
Áldozati Kút mélyén. Az utóbbi években egy különleges iszapszívó készülék segítségével
átvizsgálták a cenote legeldugottabb zugait, és még újabb néhány ezer használati tárgyat találtak:
ezeket hajdan az istenek kiengesztelésére dobták ide. Bronzcsengőket, nefrit és arany ékszereket,
vad állatok és madarak kaucsukból készült szobrait. Ezek a leletek a szenzáció erejével hatottak az
archeológusok körében.
Lehet, hogy Alvareznek igaza van, és nekünk is sikerült? – gondolta Andrej, amikor a meredély
széléről letekintett a kút mélyén csillogó víz titokzatosan sötét, zöld tükrére. Hátha a víz fenekén ott
rejtőzik valamilyen ősi ékszer, szobor és a szerencsétlen áldozatok meg fehéredett és lecsiszolódott
csontjai, emberi koponyák?
Ekkor jutott eszébe, hogy tegnap este a teához a vizet ebből a kútból merítette. Kissé rosszul
érezte magát. Ma reggel is teáztak. Igaz, a vizet felforralták, de hát még is…
Sietve ellépett a szakadék szélétől, többé nem bámult bele a kútba. Émelygés környékezte.
Halk és egyre közeledő zúgásra lett figyelmes. Fel nézett. Valahol, túl a fákon, a magasban
láthatatlanul egy repülőgép szállt.
Talán csak nem figyeli őket valaki?
Alvarez és Andrej összenézett, majd mintegy vezényszóra Johnnyra pillantottak. Johnny szintén
felfelé bámult, s nem vette észre a tekintetüket.
Búváröltözék nélkül nem sokat kezdhettek a kúttal, így elindultak a piramis felé.
Most, a vakító, fényes napsütésben kétségtelenül meg állapíthatták, hogy a kőlap valamiféle
földalatti járatot takar. És ezt a kőlapot senki sem háborgatta időtlen idők óta, ugyanúgy feküdt ott,
mint ahogyan a hajdani mesterek elhelyezték, és gondosan eltömítették minden nyílását, minden
repedését.
– Micsoda szerencsénk van! – kiáltotta örvendezve Andrej a professzornak. – Siessünk a
műszerekért, és nyissuk fel a sírkamrát…
– No, és ha esetleg nincs mögötte sírkamra? Ne igyon előre a medve bőrére – figyelmeztette
Alvarez.
– De akkor miért zárták le ilyen gondosan a bejáratot? Hiszen éppen tegnap mondta, hogy…
– Talán csak valami titkos szentély van itt, és nem sírkamra. Ne örüljünk időnek előtte. Babonás
vagyok, és amikor túlságosan nagy a szerencsém, mindig óvatos leszek. Egy szent cenote,
feltáratlan piramis, belső titkos bejárattal, amelyik talán egy érintetlen sírkamrához vezet – ez
túlságosan nagy siker, ismerje el, barátom. De tökéletesen osztom a türelmetlenségét. Gyerünk!
Induljunk vissza minél előbb.
Amikor a leszállás helye felé közeledtek, fölöttük ismét elhúzott a repülőgép…
Vajon mit keresett? Mit kutatott felülről?
Persze nem vehették észre őket az őserdőbe vágott rejtett ösvényen. A piramist meg a kutat is
megbízhatóan elfödte a zöld lombrengeteg, hiszen még Alvarez sem vette észre fentről, és az utolsó
pillanatig azt hitte, Johnny téved.
Andrej a lelke mélyén mégis valamiféle nyugtalanságot érzett. Alvarez is haragosan dörmögött,
felemelte a fejét, és az elhalkuló monoton zúgásra fülelt.
Csak Johnny kőarcán nem látszott semmi sem, szokás szerint nyugodt volt, és egykedvű.
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MÁSODIK RÉSZ
SZÁRNYAS BANDITÁK
Andrej számára mindörökre érthetetlen titok maradt, hogyan sikerült felszállniuk arról a
tenyérnyi zsombékos tisztásról, és szerencsésen hazatérniük. Bár néhány bokrot kivágtak, és
valamiféle kezdetleges kifutópályát készítettek, a repülőgép kereke kétszer is beleakadt a fák
koronájába, s majdnem visszazuhantak. Amikor Tenosiquében a leszállás után megvizsgálták a
gépet, kiderült, hogy a futómű jócskán megsérült.
Alvarez továbbrepült Johnnyval a Mexikói-öböl partjára, Campeche kikötőjébe, ahol a
professzornak természetesen volt egynéhány jó barátja, akiktől úgy remélte, sikerül
búvárfelszerelést kérnie, hogy kikutathassák a cenote víz alatti mélységeit. Andrejnak pedig
késlekedés nélkül össze kellett csomagolnia minden élelmiszerkészletüket, és részletes utasítással
visszatérnie Francóhoz, hogy a munkások minél előbb induljanak útnak a kutatások új színhelyére,
a piramishoz.
– Engem ne várjanak, majd utolérem magukat – ígérte búcsúzóul Alvarez.
Annyira elfogta őket a lelkesedés, hogy Andrej meg sem kérdezte: hogyan találja meg őket a
professzor az erdőben.
A repülőgép elszállt, s Bulanov felrakatta a készleteket a már jól ismert motoros hajóra, amely a
fakitermelők álmos kis telepére szállította őket. Három öszvért bérelt, hajtókat fogadott föl, s a
karaván nekivágott az elhagyott város romjai irányába az ösvényen, amelyet szinte szemük láttára
nőtt be a dzsungel.
Franco szemmel láthatóan nem helyeselte a professzor intézkedéseit, sóhajtozott, ingatta a fejét,
de nem mert tiltakozni. Benito azonban megörült, s vidáman mondogatta, miközben felmálházta az
öszvéreket:
– La carga se regla con el camino!24
A vén monterónak nyilván nem ízlett az egy helyben ücsörgés.
Elindultak, toronyiránt vágtak át a sűrűségen. Ismét egyhangúan teltek a napok.
Harmadik napon körülbelül az út felén lehettek, amikor nem sokkal az ebéd után repülőgépzúgás
hallatszott, és a „repülő kávédarálón” Johnny kezdett körözni felettük, majdnem leszakítva a fák
csúcsát. Aztán a gép feljebb emelkedett, és egymás után három kis fekete pont vált el tőle, amelyek
sebesen zuhantak lefelé.
Kinyíltak az ejtőernyők, s akkor fel lehetett ismerni a kalimpáló lábú Alvarez professzort és két
csomagot.
Alvarez egy fán akadt fenn, úgy kellett leszedni. Aztán sokáig keresték a két csomagot a
sűrűségben.
Alvarez aggódott, épen maradt-e a felszerelés, és mérgelődött. De szerencsére a búvárfelszerelés
épségben földet ért.
– Egy kissé késtem – zsörtölődött a professzor. – Az ember csak ezzel a Batmannel ne
fogódzzon! Tenosiquében leszálltunk, hogy kijavítsa a gépét, és egy álló napig a színét se lehetett
látni, valahol részegeskedett. Aztán megjelent, hát teljesen össze volt verve, a szeme alatt ekkora
kék foltok! És hallgat, mint a sír. Kár volt vele kezdenünk. Jusson eszébe, sok bajunk lesz még
ezzel a sötét társasággal…
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Három nap múlva, amikor már a cél közelében jártak, az erdő fölött ismét elhúzott egy
repülőgép. Nem láthatták, csak a motorzúgásra lettek figyelmesek. Ismét Johnny bukkant volna fel?
– Vajon mit röpködnek itt annyit? – zúgolódott idegesen Alvarez. – A dögkeselyűk…
Gyorsabb iramra nógatta a csapatot. Izgatott türelmet lensége csakhamar átragadt mindenkire,
még a melankolikus Francóra is.
– Csakhamar elérjük az ösvényünket – jelentette ki Alvarez a térképet tanulmányozva.
Egy kilométernyi út után az elöl haladó Benito felkiáltott, és a villogó machetével vígan
hadonászott a feje fölött.
– Uram, itt az ösvény!
Alvarez elkomorodott, és gyorsabb iramra ösztökélve öszvérét, odasietett Benitóhoz. Riadalma
átragadt Andrejra is. Követte a professzort.
– Mi történt?
– Valaki erre járt, s nem is olyan régen – válaszolta a professzor. – Ez nem a mi ösvényünk.
Igen, ezt az ösvényt valaki más vágta, sokkal szélesebb volt, jóval kitaposottabb, a fák törzsén
friss, durva sérülések látszottak.
És egyenesen a piramis felé vitt…
– Megelőztek bennünket! – horkant fel Alvarez, és fejét leszegve, hangosan szuszogva
előrelódult, mint valami megvadult bivaly. Andrej utána eredt.
Előttük, a fák között felderengett a piramis sötét tömege. A kis tisztást összevissza járták,
mindenfelé nagy rendetlenségben hevertek a ki tudja miért kivágott fák. Mintha forgószél
száguldott volna erre, útjában elpusztítva mindent.
Alvarez fojtottan felkiáltott…
Andrej a piramisra pillantott, és földbe gyökerezett a lába.
A piramis tetején levő templom egészen egyszerűen eltűnt, nagy halom zűrzavaros kőrakássá
változott.
– Vége! Felrobbantották! – kiáltotta Alvarez, és az öklét rázta.
– Kicsoda? – kérdezte suttogva Andrej, mert még most sem akarta elhinni, hogy a piramis
valóban rommá lett, és álmai ismét szétfoszlottak, megsemmisültek ennek a galád és érthetetlen
robbanásnak a füstjében.
– Kicsoda?! Ha tudnám, a saját kezemmel fojtanám meg! – a professzor a legválogatottabb
szitkokat dörögte.
Az odasereglő munkások tisztelettudó lelkesedéssel bámulták a professzort, és helyeslő
felkiáltásokkal buzdították.
Amikor Alvarez kiöntötte mérgét, Andrej társaságában felkapaszkodott a kőgörgeteges kaptatón.
Az ősi templomot barbár módon szétrombolták. A széttört kövek között hányódtak a faragott
szemöldökfák töredékei. A földalatti folyosó bejáratát a robbanás valósággal kifordította: mint
valami halálos seb tátongott.
Bekukucskáltak a nyíláson, és megpillantották a homályba vesző lépcsősort. Alvarez lámpáért
kiáltott, és elsőként ereszkedett le nagy óvatosan a föld alá. Andrej utána mászott.
A meredek lépcső egy parányi kamrába vezetett. A bejáratát fedő kőlapot szintén
felrobbantották. A kamrában még érződött a robbanás gázainak átható, csípős füstje.
Sírkamra volt, amelyről annyit álmodott Andrej. De hát elkéstek. A szétzúzott csontváz darabjai
szerteszét hevertek a kamrában. Az ősi koponya szem nélkül is gúnyosan vigyorgott rájuk. A
padlón fényesre csiszolt nefritdíszek hevertek: nyakláncok, fülbevalók, cikornyás gombok, de a
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rablók csizmái mindent kegyetlenül széttapostak.
Franco sóhajtozva emelte fel a földről egy kecses agyagtábla szilánkjait: csodálatosan kanyargó
díszítés borította. Megpróbálta letisztítani róla a sarat.
– Menjünk innen, még nézni se bírom – szólalt meg rekedten a professzor.
Sietve felmentek a friss levegőre.
– De hát ki tehette? – kérdezte már ki tudja hányadszor a letaglózott Andrej.
– Kicsoda? Kicsoda?! Johnny meg a cimborái, ezek az átkozott dögkeselyűk! Kilesték, hol
szálltunk le, és meg találták a piramist. Úgy vélték, hogy aranykincseket leltünk, és siettek
megelőzni bennünket. Ez már Guatemala területe, elhagyatott tájék. Kedvük szerint
kalózkodhatnak, különösen ha van repülőgépük. És mit várhatunk ezektől a kalandoroktól, amikor
kincsekre vadászva, még maga Stephens is megpróbált felrobbantani egy piramist Palenquében, és
még nem is szégyellt eldicsekedni vele a könyvében?
A táborban Alvarez a szétrombolt piramisnak háttal telepedett le, és sokáig szótlanul kortyolgatta
a konyakot a nagy alumínium kulacsból. Egészen összegörnyedt, és himbálta magát, mintha a foga
fájna. Odakínálta a kulacsot Andrejnak és Francónak is, de azok nem kértek. Franco eltűnt
valahová, nehogy szem előtt legyen. Bulanov kissé távolabb ült le, és együtt érzően pillantgatott a
professzorra, de nem merészelte megtörni zord hallgatását.
Ki rombolhatta szét ilyen barbár és ostoba módon a piramist? – töprengett Andrej. – Talán
Johnny ivócimborái? De hiszen Johnny mutatta meg a professzornak. Talán csak azért, hogy
kicsalja tőle a pénzt, aztán pedig működésbe léptek a társai?
Nos, most már semmit sem lehet tenni. Micsoda piramist semmisítettek meg! És jutalmul mit
nyertek ezek a rablók? Aranyat aligha találtak, nefrit ékszerekre meg nincs szükségük. Mindent
elpusztítottak, csizmájukkal széttapostak. A piramisban sírkamra is volt, mégpedig gondosan lezárt
állapotban…
Alvareznek fejébe szállt az ital, némán feltápászkodott, és botladozó léptekkel indult a fekhelye
felé. E szomorú nap hátralevő részét átaludta, és még a rákövetkező fullasztó éjszakát is, reggel
aztán bedagadt szemét rá sem emelve Andrejra, kurtán és gyakorlatiasan kijelentette:
– Kész! Erre a piramisra már keresztet vethetünk. Volt, nincs. Felejtse el! És ne vegye túlságosan
a szívére: néhány jelből arra lehet következtetni, hogy annak idején már felújították, lehet, hogy
még réges-régen fel túrták…
Hogyhogy felújították?
A robbanás levetette a piramis tetejét, és így lát hatóvá lett, hogy a burkolat több rétegből
készült. A régi majáknál szokás volt bizonyos idő elteltével kicserélni a tető burkolatát, ilyenkor új
templomot emeltek.
A professzor talán csak azért mondta mindezt, hogy kissé megvigasztalja útitársát. Valóban,
Andrej egy kissé megkönnyebbült, ha arra gondolt, hogy a sírkamrát már az ősi időkben
felnyithatták. Tehát nem is olyan nagy kár érte…
– Nem is volt itt semmiféle piramis – ismételte makacsul Alvarez, és mereven Andrej szemébe
bámult, mint ha hipnotizálni akarná. – Felejtse el. Lássuk a cenotét.
Megmérték a mélységét: kötélre kötöttek egy nehéz követ, s leengedték a kútba. Jó mélynek
bizonyult, mint egy tizenkét méter volt. Ellenőrizték a békaember-felszerelést, s Franco meg Andrej
segítségével először Alvarez bújt bele a fekete, vízhatlan ruhába.
Andrej is felvette a búvárruhát, a légzőkészüléket is magára akasztotta, hogy veszély esetén
azonnal a professzor segítségére siethessen.
A meredély széléről kötéllétrát bocsátottak alá, és a professzor imbolyogva, lassan leereszkedett,
igyekezve elkerülni a kiugró köveket. Amikor baj nélkül elérte a kötéllétra alját és két markát
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szétnyitva beleejtette ma gát a szinte tömör sötét vízbe, a cenote szélén tolongó munkások rémülten
felkiáltottak.
Alvarez eltűnt a víz alatt, s a víz ismét összezárult, megnyugodott. Csupán a felszínén pezsgő
levegőbuborékok tanúskodtak arról, hol vándorol az archeológus a szent cenote titokzatos
mélységeiben.
Andrej hol ezeket a buborékokat bámulta, hol az órájára pillogott. Az idő rettenetesen lassan telt.
A testére szorosan rásimuló gumiruhában elviselhetetlenül melege volt. Tetőtől talpig elöntötte a
veríték, s riadtan villant át az agyán: csak nehogy hőgutát kapjon…
– Milyen sokáig marad lent a professzor! – szólt oda Francónak, aki erre szintén ideges lett.
Alvarez pontosan negyvenhárom percig tartózkodott lent a kútban. Végül a víz bugyborékolni
kezdett, s felbukkant a torz maszkban a fekete fej.
A professzor alighogy megragadta a kötéllétrát, letépte fejéről a maszkot, és hangosan fújtatva,
lihegve kezdett felfelé mászni az ingatag hágcsón.
– Koromsötét van odalent, semmit sem látni – kiáltotta még lentről. – A lámpa szinte semmit
sem ér, vaktában kellett kotorásznom…
– Talált valamit?
Alvarez ragadós, sártól nedves, széles arca mosolyra derült.
– Valamit találtam, valamit találtam – válaszolta, és a feje fölött meglóbálta a gumizsákot,
úgyhogy majdnem lepotyogott a kötéllétráról.
Andrej és Franco segítségével kikecmergett a kútból. Le sem vetette a búvárruhát, nyomban
belekotort a táskába, és óvatosan előhúzott egy fekete sárral lepett hosszúkás tárgyat.
– Vizet! – rendelkezett.
Hoztak egy vödör vizet, s a professzor melléje guggolva lemosta a sarat szerzeményéről.
Gondosan megmunkált obszidián pengéjű kés volt, a markolata fából készült. Homályos,
aranyozásra emlékeztető mesteri mintázása két összefonódó kígyót ábrázolt.
– Rituális kés! – suttogta áhítatosan Franco.
– Persze hogy az! – rikkantott fel Alvarez. – És mi csoda pompás munka!
Egy ilyen dísztárgy bármely íróasztal ékessége lett volna: gyönyörű papírvágó kés… De Andrej
már látott ilyen kést az archeológusok könyveiben, s tudta, mi volt a rendeltetésük.
A papok ilyen késsel nyitották fel a vérszomjas istenek áldozatául szántak mellét, s vágták ki a
még dobogó szívet…
Andrej undorral vegyes lelkesedéssel meredt erre az első leletre.
– Mást nem talált? – kérdezte.
Alvarez óvatosan átadta a kést Francónak, de közben fél szemmel állandóan odasandított, mintha
attól tartana, hogy az egyszer csak hirtelen eltűnik munkatársa kezéből. Aztán ismét belenyúlt a
táskájába, és előhúzott valamit, ami az első pillanatban egy nagy sárdarabnak látszott. De amikor a
sarat lemosták róla, Andrej tenyerén egy játékszer kicsinységű, égetett agyagdarab maradt: sima
volt, minden díszítés nélküli, de rendkívül kecses.
– Szép? – kérdezte mosolyogva Alvarez.
– Szép! – hagyta rá Andrej. – És még?
– Ez magának kevés? – Alvarez szemlátomást meg sértődött. – Arra számított, hogy kosárszámra
hozzuk fel a felbecsülhetetlen értékű leleteket a kútból, mi, Franco? No, majd meglátjuk, hátha
maga nagyobb szerencsével jár. Csak óvatosan, a víz tele van korhadt fatörzsekkel, nehogy
felszakítsa a gumiruháját. És ez az átkozott iszap! Még a bajuszom is összeragadt.
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Leráncigálta magáról az öltözéket, átadta Francónak, majd mosakodni kezdett, Bulanov pedig
dobogó szívvel elindult lefelé a kútba.
Talán valóban nagyobb szerencsével jár?
Mielőtt lemerült a nyugodt és sötét vízbe, felemelte a fejét, s megpillantotta odafent a kék eget,
az őt figyelő munkások feszülten izgatott arcát. Intett nekik, majd lebukott a víz alá.
Már nemegyszer merült alá békaember-felszereléssel a Feketetengerben, és odahaza az
Akadémia Város mellett kanyargó folyócskában. A folyóban egészen más, mint a tengerben: a víz
zavaros, furcsán szürke, az ember még kinyújtott kezének ujjait sem látja.
Itt azonban még ennél is rosszabb fogadta. Már három méterrel a víz színe alatt a borostyánsárga
víz sötétzöldre változott, majd áthatolhatatlan feketévé. Szinte a súlya is megnövekedett, és
fojtogatóan nehezedett rá minden oldalról. Bármennyire nyugtatgatta magát, hogy ez csak
képzelődés, nem sikerült megszabadulnia ettől az undorító érzéstől.
Lámpát gyújtott. A vékony fénysugár beleveszett a sötétségbe.
Vajon mikor érem el a feneket? – töprengett, ám abban a pillanatban a lába belegabalyodott
valami nyálkás, puha masszába. A felkavart iszap miatt a lámpa egy fityinget sem ért. Andrej el is
oltotta, az övére kapcsolta és felszabaduló kezével vaktában kotorászni kezdett maga körül, csak
arra ügyelt, nehogy az iszap eltömítse a légző szelepet.
Nem ez volt az egyetlen veszély, amely a cenote mélyén leselkedett rájuk. Időnként nekiütődött
egy-egy göcsörtös farönknek meg egész fatörzsnek, mely isten tudja honnan került a kútba. Nyilván
az elöregedett fák elkorhadtak, és egészen egyszerűen beledőltek a vízbe.
Úgy döntött, hogy nem forgolódik ide-oda, hanem egy helyen ás le mélyebben az iszapba.
Néhányszor valami szilárd tárgyat tapogatott ki, ám amikor a leleteket közel emelte a maszkja
üvegéhez, s óvatosan lemosta róluk az iszapot, bánatosan győződött meg róla, hogy ismét csak egy
mészkőtöredék vagy kéregdarab.
Egyszer aztán mégis szerencséje volt… Ujjai az iszapban egy eléggé hosszú tárgyat fedeztek fel.
Talán egy újabb áldozati kés?
Forgatta az orra előtt, rávilágított a lámpával. Nem, ez még sokkal érdekesebb leletnek bizonyult:
emberi csont, valószínűleg sípcsont. Vitathatatlan bizonyíték, hogy Alvareznek igaza van: itt
emberáldozatokat hajtottak végre. Minél előbb meg kell mutatnia a professzornak. Vagy még
kutasson tovább?
Az órájára pillantott, és nem hitt a szemének, a világító mutatók szerint már ötvenkét perce
tartózkodik a víz alatt. Fel kell mennie, mert különben odafönt nyugtalankodni fognak. Az övén
lógó iszákba csúsztatta a csontot, és fürgén felfelé indult a zavarosan derengő vízben.
Alig ért fel s a vakító napban hunyorogva még le sem vethette a maszkot, amikor már hallotta az
expedíció vezetőjének dühös kifakadását:
– Hol az ördögben volt ennyi ideig?
Fél kézzel a kötéllétrába kapaszkodott, a másikkal sietve a feje fölé emelte a táskát, és sokat
sejtetően nyújtogatta a professzor felé, Alvarez nyomban elcsendesedett.
Amikor Andrej végre feljutott a hágcsó tetejére, Alvarez türelmetlenül kérdezte:
– Hombre! Mit talált?
Válasz helyett Andrej előszedte táskájából az értékes leletet…
És nyomban megpróbálta eltakarni, nehogy Alvarez meglássa: csont helyett az iszapból egy
elágazó végű, közönséges faágat kotort elő. Ez tévesztette meg a víz alatti homályban. De orvos
létére mégis hogyan téveszthette össze ezt a botot egy sípcsonttal!
Sietett észrevétlenül visszadobni leletét a vízbe. Amikor végre kimászott a kútból, a professzor
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megkérdezte tőle:
– Nos, mit talált?
Andrej csak szótlanul széttárta a karját.
– Semmit? – kérdezte Alvarez, és jó ideig hallgatott. Elvörösödött, és fújtatott
elégedetlenségében. Aztán legyintett, nagyot sóhajtott és félrevonult.

A „KÍGYÓISTEN”
Az első felderítő lemerülések után módszeresebben láttak hozzá a kút felkutatásához. A tervet
Alvarez dolgozta ki. Egy nagy papírra felrajzolta a kutat, négyzetekre osztotta, s most már nem
kószáltak összevissza a víz alatt, hanem alaposan átvizsgálták az iszapos fenék minden egyes
négyzetcentiméterét. Egymás után merültek le, s negyven percnél többet egyikük sem töltött
odalent. Közben a másik kipihenhette magát.
Franco még soha nem merült alá légzőkészülékkel, s úgy döntöttek, nem is engedik le, inkább
foglalkozzon a fenti ügyekkel, és dolgozza fel a leleteket.
Alig találtak valamit. Első nap a koromsötétben átkutatva az egész fenéket, egy egész hegynyi
nyálkás iszapot, Andrej mindössze egy nefritfüggőt és egy bronzcsengőt talált, ez szét is volt törve,
a professzor pedig egy ócska szövetdarabba bugyolált fababát, amely a csodával határos módon
épségben maradt a ragadós iszap tokban. Andrej el volt keseredve.
– Talán csak nem azt képzelte, hogy a kút tele lesz emberi csontokkal vagy aranyvázákkal? –
kérdezte tőle gúnyosan Alvarez. – Ne legyen ilyen mohó és telhetetlen. Éppen ezek hiánya
bizonyítja azt, hogy ezt a cenotét már az Óbirodalom óta szentélyként használták, amikor ezen a
vidéken még nem ismerték a fémeket, és az emberáldozatok sem terjedtek el. Meg aztán a magunk
fajták, az archeológusok ritkán találnak kincseket. Nekünk morzsánként kell összeszednünk az
igazságot, ha össze akarjuk állítani a múlt képét. Egy agyagcsésze szilánkja, amelyet több ezer
évvel ezelőtt valaki kidobott a szemétbe, egy rég kihamvadt tűzhely mellett talált elszenesedett
gabonamag: nekünk csak ilyesmihez van szerencsénk. Ez a bábú pedig, amire olyan savanyúan
pillog, igen előkelő helyet foglal majd el a múzeumi kiállítási szekrényben. Ritka szép lelet!
Mulatságos látvány volt, ahogyan ez a már nem fiatal férfi úgy babusgatja a primitív bábut, mint
egy lelkes ötéves kislány. A tenyerébe rakta, megszárogatta a tűz fölött. Kurta ujjaival féltő
óvatossággal simogatta ki a bábú ruhájának szánalmas maradványait.
Ő maga pedig afféle rablóvezérhez volt hasonlatos: a haja borzas, a bajsza égnek mered, mint
egy kandúrnak, inge ujja könyékig felgyűrve, kigombolt ingéből előbukkant napbarnította, szőrös
melle. Kezében pedig, amelyet szintén sűrű, fekete szőr borított, egy gyerekjáték…
– Miért ritka lelet ez a bábu? – kérdezte Andrej.
– Miért? Először már csak azért is, mert nyilván messzi vidékről került ide a kútba. A textília
biztosan nem helyi eredetű, a faragás is eltér azoktól a szabályoktól, amelyek szerint az itteni
szobrászok alkottak. Ez a csengő, amit maga talált, szintén más vidékről származik. A régi maják
ezen a vidéken nem ismerték a fémmegmunkálást. Erről elfelejtkezett? Az arany és bronztárgyakat
más népektől szerezték csere útján.
– Az ön véleménye szerint honnan hozhatták ezeket? – érdeklődött Andrej.
Kíváncsian szemlélte a leletét, és zavartan gondolta: „Az ördögbe is, valóban elfelejtettem, hogy
a régi maják nem tudták megolvasztani a rezet…”
– Mexikó középső körzeteiből. Vagy valahonnan Hondurasból, ezt még ki kell derítenünk. Igen,
kedves barátom, minden egyes lelettel nekem meg Francónak rengeteget kell majd vesződnünk, és
törnünk a fejünket. És nemegyszer az első pillantásra jelentéktelen kis tárgy új megvilágításba
helyezheti az ősi kor egy sötét korszakát. A mi tudományágunkban ez nem ritka eset.
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Alvarez élvezetesen adott elő, meggyőzően beszélt, ám Andrej mégis valami többet várt a
kutatástól – ráadásul éppen az ősi szent kút titokzatos mélységeiben…
Újra meg újra lemerültek a zavaros zöldes vízbe, de csak igen ritkán tértek vissza lelettel a
kezükben.
Nem volt könnyű dolog odalent dolgozni a koromsötétségben. Hamar elfáradtak. Akadályozták
őket a tuskók, türelmesen és óvatosan ki kellett mindet szabadítani a ragadós iszapból, nehogy a
kiálló ágcsonkok elszakítsák búváröltözéküket.
Alvareznek nem mindig volt ehhez elég türelme, s időnként, amikor harmincnegyven percig
kellett bajlódnia egy-egy ilyen fatörzzsel, dühbe gurult. Ezt onnan lehetett látni, hogy a
légbuborékok szeszélyes mintázatot rajzoltak a víz felszínére: birkózik odalent az átkozott tuskóval
a professzor. Ilyenkor Andrej sietve lemerült, és felváltotta Alvarezt.
Az óvatosság nem volt hiábavaló. Egy alkalommal, amikor Andrej lemerült, Alvarez
légzőkészülékének csöve már szorosan belegabalyodott az iszapból előmeredő egyik faágaiba.
Andrej még idejében érkezett. Alvarez ahelyett, hogy lassan és óvatosan megpróbált volna ki
bontakozni ebből a csapdából, méregbe gurult, és el akarta törni a faágakat. De azok engedelmesen
meghajoltak a medvemancsok szorításában, és a légzőkészülék csöve még jobban
összegubancolódott. Bármely pillanatban elszakadhatott, s akkor a maszk alá betör az iszapos víz, s
a professzor megfullad a nyálkás masszában, mert nem tud megszabadulni az átkozott huroktól.
Andrej sokáig bíbelődött, amíg kiszabadította Alvarezt, s közben egyre csak fékezte a professzor
türelmetlen ficánkolását. Később, amikor már kimásztak a kútból, félrevonta a professzort, nehogy
rontsa az expedíció vezetőjének tekintélyét a munkások előtt, és sokáig korholta, amiért ennyire
semmibe veszi az óvatossági rendszabályokat. Alvarez prüszkölt, elvörösödött, legyintgetett,
mintha a legyeket hessegetné el magától, de zokszó nélkül végighallgatta Andrejt. Mint egy iskolás
gyerek, aki rossz fát telt a tűzre.
Érdekes tárgyakat találtak. Alvarez az iszaptakaróban rábukkant egy emberi koponyára és egy
aranyozás nyomait viselő kis bronzmedalionra: egy szakállas istenség groteszk maszkját ábrázolta.
Aznap Andrej egy nefrit nyakláncot hozott fel, és három bronzcsengőt: mindegyik törött volt, és
hiányzott a nyelvük.
– Mivel magyarázható, professzor úr, hogy egyre több a fémtárgy? – érdeklődött. – Talán az ősi
városok elhagyása után az emberek a környéken éltek, és vissza visszatértek a régi helyekre, hogy
ismét a régi szentélyekben áldozhassanak?
– Egyes leletek mintha valóban ezt bizonyítanák – válaszolta elmélázva Alvarez, és a csengőket
nézegette. – Sajnos nem tudjuk minden egyes lelet korát pontosan megállapítani. Találomra
kotorászunk az iszapban, pedig az lenne az igazi kutatás, ha egyik réteget a másik után távolítanánk
el, szép fokozatosan. De a víz alatt erre nincs mód.
Este az öreg Benito félrevonta a professzort, és sokáig sugdolózott vele, s minduntalan izgatottan
pillantgatott az esteledő erdő homályába.
– Mi történt? – kérdezte Andrej, amikor Alvarez komoran visszatért a tábortűz mellé.
– Azt állítja, hogy valaki kóborol itt az erdőben. Az öszvéreket hajkurászva egy törött ágat látott.
És friss nyomot.
– Talán egy jaguár törte le az ágat – jegyezte meg Andrej.
– Nem, az ágat embermagasságban törték le.
– Majom is lehetett.
– Benitónak sasszeme van.
– És ha lacandonok járnak erre? – találgatta Franco. – Hiszen az indiánok általában nem bújnak
elő, csak végső szükség esetén mutatkoznak idegenek előtt. Ugyan ki mászkálhat errefelé ebben a
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vadonban?
– Lehet, hogy szokás szerint igazad van – sóhajtott fel Alvarez.
Másnap a professzor az iszapból egy agyagmaszkot ásott elő, amely a tűzistent ábrázolta,
Bulanov pedig két kopjahegyet talált, az egyik kovakő volt, a másik pompásan megmunkált
obszidián, meg két újabb bronzcsengőt.
– Ezek is szét vannak törve – mondta elkeseredve, sőt szinte bocsánatkérően, amikor átadta őket
Alvareznek.
A professzor rápillantott Andrej csüggedt arcára, majd felnevetett.
– Maga mégiscsak javíthatatlan dilettáns, kedves barátom – mondta a mogorva Andrejnak. –
Magát elkeseríti, hogy a csengő össze van törve. Engem pedig éppen ez derít jókedvre.
– De miért?
– Franco, fáradt vagyok, magyarázza el neki.
Franco a maga halk, szomorú hangján magyarázni kezdte:
– Ezek a leletek ki tudja hányadszor bizonyítják, hogy nem tévedtünk, a kútnak kétségtelenül
áldozati rendeltetése volt. Hiszen ezeket a csengőket szintén az isteneknek áldozták fel, s elég
értékesek is, ha meggondoljuk, hogy textíliáért, madártollért vagy rabszolgákért cserélték őket, s
valahonnan messziről szállították ide a dzsungelen át épített utakon. Éppen azért vannak széttörve,
mert áldozatul adták az isteneknek. Nyilvánvaló, hogy ezt szántszándékkal tették.
– Miért?
– Képzelje magát a régi maják helyébe, akik ezt az áldozatot ajánlották fel – felelte Alvarez,
munkatársa szavába vágva. – Csak egy pillanatra lépjen gondolatban a helyükre. Az áldozatul
felajánlott embert megölik. Éppen így járnak el az áldozati tárgyakkal: előbb eltörik, „megölik”
őket. Ezért törték el a csengőket, verték szét ezeket az áldozati korongokat, az egyiknek a felét
éppen ma sikerült megtalálnunk. Maga meg csak annak örülne, ha ép és sértetlen kristályvázát vagy
aranyszobrot találnánk!
A professzor a tábortűznél magyarázott, s minél jobban belemelegedett, annál jobban
hadonászott. Fantasztikus árnya a fák csillogó levelein táncolt, melyek minden oldalról tömör
falként vették körül a táborhelyet. A tűz mellett ott guggoltak nagy szalmakalapjukkal a fejükön a
munkások, és tátott szájjal, elbűvölten figyelték Alvarezt.
A professzor végül elhallgatott, és letelepedett Andrej mellé. Elmaradhatatlan cigarettáját
rágcsálva, mindenféle feljegyzéseket firkantott vastag jegyzetfüzetébe, majd időnként félbehagyva
foglalatosságát, sokáig eltöprengve bámult a tűzbe. Ekkor aztán a munkások is halkan beszélgetni
kezdtek, mintha viharos monológját tárgyalnák meg maguk között.
Ez is mulatságos volt, ám az még jobban felvidította Andrejt, amikor Alvarez váratlanul talpra
szökkent, és ismét beszédbe kezdett. Ez alkalommal már egyenesen a munkásokhoz intézte szavait,
sőt ujjával meg is fenyegette őket.
Bizonyára a részleteket tisztázza, attól tart, hogy a munkások félreértették. Mint valami
szemináriumon a dzsungel kellős közepén – elmélkedett Andrej. Csak egyes szavakat hámozott ki a
beszédből, olyan gyorsan és hevesen hadart a professzor.
A szónoklat végével a professzor ismét odaült a tűz mellé, s Andrej érdeklődve megkérdezte:
– Mit bizonyított be nekik? Semmit sem értettem, de ön valóságos próféta.
Franco kuncogott.
– Egyszerűen meguntam az üres fecsegésüket – válaszolta haragosan Alvarez. – Csak jártatják a
szájukat.
– Az ön fejtegetésével kapcsolatban?
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– Ó, dehogy! – legyintett a professzor. – Szerintem abból, amit kifejtettem, mindössze azt
értették meg, hogy „áldozat” meg tán a „bőrébe bújni” kifejezést. Persze azt is félreértették…
– Mégpedig?
– Mindez furcsán lángra lobbantotta félig gyermeki fantáziájukat, és holmi szent kígyóról
kezdtek fecsegni, amelyik állítólag a cenote fenekén tanyázik. És ráadásul még rám hivatkoztak! –
csattant fel méltatlankodva Alvarez, és szigorú pillantással mérte végig az elcsendesedett
indiánokat.
Ostobaság! – helyeselt Andrej. – Egy ilyen parányi medencében semmiféle csúszómászó és
víziállat nem élhet. Egykettőre felfordulna az éhségtől. A fákról néha belepottyanhat a kútba egyegy kígyó, amely túlságosan belefeledkezik a vadászatba. Ezt én magam is láttam. De egy nagyobb
kígyó itt nem rejtőzhet, honnan vették ezt?
– Az ördög tudja – vonogatta a vállát Alvarez. – Talán a régi legendák és hagyományok éledtek
fel. Hiszen a majáknál elterjedt volt a kígyókultusz, az ősi városok romjain gyakran láthatjuk
ábrázolásukat. Újabb talány – ingatta ősz fejét. – Egyrészt ezek az indiánok semmit sem tudnak
elfelejtett őseik hajdani dicsőségéről. Ugyan akkor pedig a régi legendák egy töredéke az
évszázadok távolából is eljutott hozzájuk.
Felsóhajtott, és egy közelben heverő göcsörtös faágat dobott a tűzre, amely hatalmas
szikraoszlopot vetett az ég felé.
– Igazán megmagyarázhatná nekik biológiai szempontból is, milyen ostobaság rettegni ettől a
mitikus szörnytől – javasolta. – Egyébként már nem először hallok efféle mendemondát.
Megfigyelte, hogy este még erőnek erejével sem lehet rávenni egyiküket sem, hogy a cenote
közelébe merészkedjenek?…
– Nos, önnél jobb szónok belőlem sem lenne – nevetett Andrej. – Meg aztán én úgy beszélek
spanyolul, hogy talán fordítva értenék a szavaimat.
Franco is nevetett.
– Minden rám szakad, mindent nekem kell csinálnom! – ingatta a fejét magába roskadtan a
professzor. – Én merülök le, mint valami ifjonc, én dolgozom fel a leleteket, és én világosítom fel a
babonás indiánokat. És még ha csak velük kellene foglalkoznom, de fel kell világosítanom önt, a
kétkedő orvost, hogy leleteink mégis csak érnek valamit a tudomány szempontjából. Nos, ha már
annyi feladatom van, akkor diktátori hatalmat követelek, és teljes engedelmességet!
Megparancsolom, hogy mindenki aludjon, különben holnap még elalszik itt nekem a kútban. Már
régóta furdal a kíváncsiság, kedves barátom, hogy mit csinál maga odalent olyan sokáig, és miért
hoz fel olyan kevés tárgyat? Vallja be, hogy csak álmodozik a puha iszapágyban. Úgyhogy alo
mars! aludni, és büntetésül álmodjon azzal a szörnyeteg kígyóval, a szent kút őrzőjével!
„Kígyó isten! Kígyó isten!” – mulatságosan és rend kívül hűségesen utánozta a vén Benitót. A
tűz túlsó felén az indiánok felnevettek, könyökükkel lökdöstek egymást: mintha a szél fújta volna a
lombokat.
Andrej álmában nem látott semmiféle kígyót, de csak hamar kénytelen-kelletlen találkozott
vele…
A kutatást a kút falánál folytatták, s ettől kezdve újabb veszély fenyegette őket. A felkavart víz
alámosta a falat, amelyről időnként súlyos kövek váltak le, s hullottak alá a fejükre.
Az első alkalommal Andrej hirtelenében meg sem ér tette, mi történt, bár Alvarez, aki már
korábban is tapasztalt ilyesmit, figyelmeztette a veszélyre.
Andrej könyökig az iszapban vájkált, amikor valami puhán hátba bökte, fejre állította, majd
odább taszította. Kétségbeesetten kapálózva egy ideig magatehetetlenül libegett fejjel lefelé. Aztán
lassan visszabillent a normális testhelyzetbe. Ekkor lába egy kőbe ütközött, amely az előbb még
nem volt ott.
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Körültapogatta, lámpával megvilágította, s kitalálta: az iszapba mélyen belefúródott kődarab az
imént hullott alá fentről. És csak azért nem csapta őt halálra, mert zuhanásával mozgásba hozta a
vizet, amelynek a hulláma félrelökte őt, mint valami rugalmas mentőpárna. Ám ha véletlenül éppen
a lezuhanó kő és a fal között tartózkodik, akkor a szent kút egy áldozattal gyarapodott volna…
A fenyegető veszély tudata megzavarta, már nem tudott tovább nyugodtan dolgozni, sietve
felemelkedett a felszínre, a napfényre, a tiszta levegőre.
Andrej később már ügyesen kitért a kövek elől. Csak egy kissé távolabb kellett állnia a kút
falától. A ruganyos vízpárna felfogta a lehulló kődarabot, őt pedig félredobta, s néhány percen belül
ismét talpra állhatott. Andrej lassacskán megszokta az efféle kalandokat. Egyszer azonban szokatlan
dolog történt.
Amikor egyik nap harmadízben merült alá a kútba, és már vagy negyven perce dolgozott odalent,
s éppen felfelé készülődött, hirtelen furcsa mozgást tapasztalt a háta mögött. Már nem maradt ideje,
hogy karját kirántsa az iszapból, amikor valami súlyos tárgy nehezedett a vállára, s kezdte lefelé
nyomni a fenék felé.
Ez nem leszakadt szikladarab volt. Eléggé távol kutatott a faltól, így nem omolhatott rá
semmiféle meglazult kő.
Nem érezte a figyelmeztető vízhullámot sem.
Lágy, mégis határozott nyomással valami valósággal belepréselte az iszapba.
Valami hengeres, sima, síkos…
Kígyó?
Hát valóban nemcsak a mesében létezik? De honnan került ebbe a kis medencébe egy ekkora
hatalmas állat?
Minden erejét összeszedve elrugaszkodott, megpróbált kiszabadulni. Ám az ismeretlen valami
egyre mélyebbre nyomta. Alig tudta elfordítani a fejét, nehogy a maszk üvegje betörjön…
Váratlanul megérezte, hogy a hátán gyengül a nyomás. Mintha a teher legördült volna róla.
Kinyújtotta a kezét…
Nyomban visszakapta, olyan kellemetlen volt a sima, nyákos felületű tárgy érintése. Mégis erőt
vett magán, újra kinyújtotta a kezét, s megragadta a síkos valamit.
Persze hogy egy közönséges fatörzs volt, amely réges-régen hullott a kútba, a kérge már
lerohadt, szétmállott. Befedte az iszap, s amikor Andrej véletlenül kikotorta alóla a talajt, rádőlt a
hátára.
De miért vált olyan nehézzé a légzés?
Megforgatta a fejét, de ez sem segített. Persze hogy baj van: amíg a fával birkózott, a légző
szelepet eltömítette az iszap…
A sötétségben nem tudja kitisztítani, csak ronthat a helyzetén. Minél előbb ki kell jutnia a kútból.
Fuldokolva, kapkodva emelkedni kezdett, fél kézzel a kút falát tapogatta.
Vadul vert a szíve. A szeme előtt vörös karikák villogtak.
Amint a feje kiért a vízből, rögtön letépte magáról a maszkot, sietve megragadta a kötéllétrát, és
megindult felfelé.
Nem fogta fel azonnal, hogy milyen furcsa csend várja odafönt…
Miért nem hallani Alvarez méltatlankodását, amiért olyan sokáig tartózkodott a víz alatt az
átkozott fatörzzsel küszködve?
Felemelte a fejét, és majdnem lefordult a hágcsóról, vissza a vízbe. Az ismerős arcok helyett egy
ismeretlen férfi bámult rá. Arca alsó felét mocskos kendő takarta. Széles karimájú sombreróját a
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homlokába húzta.
És egyenesen Andrejra szegezte rövid csövű géppisztolyát…

H Í VAT L A N V E N D É G E K
Bulanov dermedten kapaszkodott a kötéllétrába.
– Gyerünk, gyerünk, kifelé! – förmedt rá tompán az álarcos ismeretlen. – Mit himbálózol itt,
mint majom a kötélen? Nehogy átrázz! – tette hozzá, és sokat sejtetően megmarkolta a géppisztoly
agyát.
Andrej lassan felfelé kapaszkodott, s nem vette le megbűvölt tekintetét a fegyver fekete csövéről.
Mintha hipnotizálta volna a látvány.
Amikor végre kikecmergett a kútból, és kezét égnek emelve megállt a meredély szélén, az
ismeretlen fürge mozdulattal végigtapogatta a búváröltözéket, és gyakorlatiasan megkérdezte:
– Fegyver?
Andrej csak megvonta a vállát, és rámeresztette a szemét.
Honnan csöppent ide a dzsungel kellős közepébe ez az ember? Valaha terepszínű inge teljesen
átizzadt, és széles mellén majdnem az övéig hanyagul ki van gombolva. Miért fedi az arcát ez a
rongy? És hová lett Alvarez, Franco meg a munkások?
– Fegyver? – ismételte meg haragosan kérdését az ismeretlen, és fájón hasba bökte Andrejt a
géppisztolynál.
– Miért volna? – vont vállat Bulanov. – Hiszen már megmotozott. És mire kellene fegyver a víz
alatt?
– Gyerünk! És minél kevesebbet halljam a hangodat. A géppisztoly csövével az ismeretlen
fenyegetően taszigálni kezdte a tábor felé.
Andrej mindent megértett, amikor meglátta a két másik géppisztolyos banditát. Egyikük, egy
alacsony, cingár, de parancsoló modorú férfi (nyilván ő a vezér) a kihunyt tábortűznél hátrakötött
kézzel ülő Alvarezre és Francóra szegezte a fegyverét. Kissé távolabb zord csoportba verődve ültek
az elcsendesült munkások, őket egy jól megtermett fickó őrizte, aki ostobán fityegő kötött sapkát
viselt. A munkások kezét nem kötözték meg, csak elszedték tőlük a machetéket meg a lapátokat, és
ezeket távolabb egy kupacba hordták össze.
Ennek a két banditának is kendő fedte az arcát álarc helyett. Ám Andrej esküdni mert volna rá,
hogy már látta őket Tenosiquében a falatozó körül lődörögni.
Ezek szerint Alvareznek is igaza volt, Johnny cimboráival együtt kelepcébe csalta őket. De hol
van ő maga, ez az átkozott Batman? Felrobbantották a piramist, sem mit nem találtak, s most
megvárták, míg a kút mélyéről ők minél több értéket felhoznak, végül lecsaptak, hogy
megkaparintsák a leleteket. Mindent ügyesen kiszámítottak, még a támadás időpontját is; Andrej a
kútban dolgozott, a többiek pedig őrködtek.
Ám milyen ostoba volt mégis a banditák terve! Mit kaparinthatnak meg, miféle kincset! Széttört
bronzcsengőket meg egy ócska, törött babát…
Andrej önkéntelenül is elmosolyodott, mikor elképzelte a banditák csalódott képét. A
banditavezér felfigyelt a mosolyra, és kissé selypítve megérdeklődte:
– Minek örülsz annyira? Andrej nem felelt.
– Csakhamar leszokik a mosolygásról mindörökre – jegyezte meg fenyegetően a sapkás fickó.
A harmadik Andrej háta mögött azzal fejezte ki rosszallását, hogy ismét fájdalmasan Andrej
bordái közé bökte a géppisztoly csövét.
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A banditák vezére Alvarezhez fordult:
– Most már nyugodtan folytathatjuk. Megmutatod-e, hogy mit találtatok?
– Nem – válaszolta a professzor. – Már megmondtam, hogy semmiféle kincset nem találtunk. És
nem is kerestünk kincset, érted? Igazán tudhatnátok, hogy a régi majáknak nem volt sem aranyuk,
sem drágakövük. Ezt még az iskolások is tudják.
– Nem jártunk iskolába – vágta rá vígan a sapkás fickó, de a vezér csak egy pillantást vetett rá,
mire nyomban elhallgatott, sőt egy kissé hátra is hőkölt.
– Akkor miért nem akarod megmutatni ezeket a vackokat? – kérdezte behízelgő hangon a vezér.
– Ha egy szer nincs semmi értékük?
– Nektek nem értékes. De a tudománynak…
– Mutasd meg!
– Nem.
– Mit vesződsz velük – szólalt meg basszus hangon az Andrej háta mögött álló bandita.
– Igazad van – hagyta rá a vezér. – Mi magunk is megnézhetjük. Vigyázzatok csak rájuk.
És beletúrt az expedíció csomagjaiba. Időnként a professzorra pillantva megkérdezte:
– Itt? Vagy itt? Vagy talán itt?
Amikor a leleteket tartalmazó táskára került a sor, Alvarez nem bírta tovább, és vadul
szitkozódva megkísérelte kiszabadítani kezét a kötelekből. Ez igen jó kedv re derítette a sapkás
fickót.
A munkások összesúgtak.
– No, mi az? – rivallt rájuk a fickó, és feléjük fordította a géppisztolyt.
– Inkább ölj meg, de ne turkálj benne a mancsoddal? – dühöngött a professzor. – Az ördögbe is!
No rendben, oldjatok fel. Majd én magam megmutatok mindent.
– Oldozzátok fel! Ők az én barátaim – harsant fel váratlanul egy ismerős, lusta hang, mire
mindenki a kiáltás irányába fordult.
A tisztás szélén, egy nagy fa mellett ott állt Johnny, mélyen szemébe húzott gyűrött kalapjában
és kialudt cigarettával a szájában. A kezében géppisztoly.
A banditavezér alig észrevehető mozdulatot tett, de nyomban megmeredt, amikor Johnny rászólt:
– Csak nyugi, Fernando! Nem vagyok egyedül. És nagyon jól tudod, milyen céllövő Chaco.
Dobjátok el a fegyvereket!
Szavai nyomatékául a sűrű bozót egyik ága meglendült, és váratlanul megcsillant a napfényben.
Mindenki tudta, hogy ez nem faág, hanem egy fegyver csöve, amely fenyegető nyílásával most a
banditákra szegeződik.
A banditavezér felsóhajtott, ráérősen lekanyarította válláról a géppisztolyt, és hanyagul a földre
dobta. Vonakodva, de a hórihorgas fickó is követte a példáját.
Andrej hátranézett. Őrzője egyszeriben halk és engedelmes lett, és szintén nagy buzgón
leakasztotta nyakából a géppisztoly szíját, még a kalapját is elfelejtette előbb levenni.
– A többi játékszert is adjátok elő – mondta a pilóta.
A vezér Johnny lába elé dobott egy pisztolyt, valahonnan a hóna alól halászta elő. A társa az
övéből szedett elő egy tőrt, és óvatosan a fűre fektette. A sapkás fickó azonban csak a fejét forgatta
és jelentette:
– Nálam nincs semmi!
Johnny lusta, de ugyanakkor ruganyos léptekkel oda sietett hozzá úgy, hogy ne álljon közéje és a
Delfin könyvek

Gleb GOLUBJOV

62

A kígyóisten nem válaszol

célzó Chaco közé. Bal kézzel a fickó hóna alá nyúlt, előhúzott onnan egy pisztolyt, mire a
jobbjában tartott géppisztollyal belecsapott a fickó képébe úgy, hogy az belebukfencezett a tüskés
bokrokba.
Ez mintegy utolsó jelként szolgált: a munkások kiáltozva a banditákra rontottak. Felvillantak a
macheték.
– Hé, ti! – kiáltotta Alvarez. – Inkább minket oldozzatok fel!
Egy perc múlva a professzor és munkatársa már szabad volt, elégedetten dörzsölték elzsibbadt
kezüket, a banditák pedig jól megkötözve, komoran ültek egymás mellett a tűznél.
Most már előjött rejtekhelyéről Chaco is, egy sovány kis indián, olyan volt, mint egy kamasz, s a
géppisztollyal a kezében leguggolt a fogoly banditákkal szemben, nem vette le róluk rebbenéstelen
héjatekintetét.
Amikor a kedélyek elcsitultak, és a táborban rendet csináltak, azon kezdték törni a fejüket, most
mihez kezdjenek a hívatlan vendégekkel. Alvarez haladéktalanul át akarta adni őket a
hatóságoknak, és szigorú ítéletet kérni rájuk a támadásért s különösen a piramis meg rongálásáért.
De Johnny csakhamar lehűtötte.
Ez már guatemalai terület. Csak nem fogja őket sok száz mérföldön át Guatemala fővárosába
cipelni az erdőn keresztül?
Jól van, jól van, csak védd a cimboráidat! – hadonászott hevesen a professzor, de kénytelen volt
belátni az ellenvetés ésszerűségét. Végül mégis Johnny javaslatát fogadták el: eresszék szélnek a
haramiákat, hadd repüljenek vissza fegyvertelenül Tenosiquébe.
De majd ott megkereslek benneteket, és összeköttetésbe lépek a guatemalai hatóságokkal, ha egy
kis szabad időm lesz! – fenyegette meg őket Alvarez.
Johnny és Chaco nyomban elkísérte a banditákat arra a helyre, ahol a repülőgépük leszállt. Meg
kellett róla győződniük, hogy a fickók valóban elrepülnek-e, s nem próbálják-e bosszúból felkutatni
és megrongálni Johnny gépét.
Amikor eltávoztak, a professzor aggodalmasan jegyezte meg:
– Velük kellett volna mennem. Vagy magának. Különben még ismét összehaverkodnak az
úton…
– Ugyan már, professzor úr – válaszolta szemrehányóan Andrej. – Johnny ezt már jóval előbb
megtehette volna, de ő mégis kirántott minket a csávából, az életét is kockára tette. Szerintem többé
nem szabad gyanakodni rá.
– Talán igaza van. De ha nem volt a cinkosuk, akkor miért repült ide? És mikor jött?
Erre is fény derült, amikor a Chacóval együtt visszatérő Johnny vacsora közben mindent
elmesélt. Igaz, elég szűkszavúan és kelletlenül számolt be élményeiről, szinte harapófogóval kellett
belőle minden szót kihúzni, de a kép mégis megvilágosodott.
Egyszóval hajdani cimboráival még jóval előbb összeveszett, amikor figyelmeztette Alvarezt és
Andrejt, hogy ne beszélgessenek a süketnéma spion jelenlétében. A tudósok megváltozott
viselkedéséből a banditák rájöttek, hogy tervük kiderült, s ezért természetesen Johnnyt okolták. Úgy
vélték, a pilóta elárulta őket, titkos egyezséget kötött az archeológusokkal, bár – mint ezt Johnny
maga is bevallotta – akkor még nem volt velük semmiféle célja, csakhogy minél több dollárt csaljon
ki Alvareztől az erdő feletti sétarepülésekért.
A cimborái nem hitték el neki, összeverekedtek, és alaposan elpáholták Johnnyt. A düh és
sértődöttség sugallta Johnnynak a tervet, hogy felajánlja szolgálatait a tudósoknak, és elvezette őket
a magányos piramishoz. De a banditák meglesték, hol szállt le, melyik tisztáson, s meglátták a
hevenyészve letakart gépet. Johnny tudta, hogy cimboráit nem rázhatja le, és azok üldözőbe veszik
a tudósokat.
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Időközben megkedvelte az archeológusok munkáját, meg aztán nem akarta átengedni egykori
cimboráinak a cenote mellett emelkedő piramist, hiszen ő bukkant rá. Magához vette hű barátját,
Chacót, és elrepült rendet teremteni az erdei birodalomban, amelyet sajátjának tartott.
– Hogyhogy nem hallottuk a kávédarálód berregését? – érdeklődött Alvarez. – Ezek a haramiák
biztosan fel figyeltek volna rá.
– Ezt a szakaszt már kikapcsolt motorral tettem meg – nevetett a pilóta.
Alvarez összenézett Andrejjal, és fejét ingatva, lelkesen megjegyezte:
– Ó, te pokolfajzat Batman! Meg kell adni, idejében érkeztél. Köszönöm. Ezek mindenre
elszánták magukat. Láttad, mit műveltek a piramissal?
A pilóta bólintott. Egy ideig szótlanul üldögélt, a tábortűz fényében arca különösképpen
emlékeztetett egy ősi kőszoborra, majd váratlanul elmosolyodott.
– Jól van, no, ne keseregjen. Elviszem magukat a városba.
– Miféle városba? – nézett nagyot Alvarez. – Tenosiquébe? De nekünk még dolgunk van itt.
Mégiscsak meg kell egy kicsit tisztítani a piramist, és megmérni az adatait.
– Nem, nem Tenosiquébe. Egy régi városba. Az erdőben sok rom hever.
– Még egy piramis? – kérdezte mohón Andrej.
– Vannak ott piramisok is. Egy egész város.
– Mit lódítasz? – kérdezte Alvarez. – Hol van ez a város?
– A közelben. Csak én tudom, hol. Csakhogy ez sokba fog kerülni – tette hozzá sietve. – Maguk
miatt amúgy is nagy veszteségeim vannak.
– Ugyan miféle veszteségek! – nevetett a professzor – Nem találsz itt több ügyfelet. Inkább
szunyókálj egyet a kávédarálód árnyékában. De ha igazat mondasz, én benne vagyok. Csak
pontosan ugyanolyan feltételek kel…
– Milyen feltételekkel? – lett óvatos Johnny.
– Ha van város, van greenback is.
– Rendben van – nevetett a pilóta. – Reggel indulunk.
Az újraéledő remény miatt nem jött álom Andrej szemére. Forgolódott, forgolódott, majd
kimászott a függő ágyából, és odament Alvarezhez.
– Nem alszik, professzor úr?
– Éppen most akartam. Mi baj van?
– Bocsásson meg, de… Mégis mit gondol erről a városról?
Alvarez fejét csóválta egy darabig, aztán így válaszolt:
– Nem hiszek benne. Ilyen mesékkel már Stephenst is traktálták. Talán emlékszik arra a névtelen
páterre, akit Stephens idéz a könyvében…
Andrej bólintott. Persze hogy emlékezett arra a színes mesére.
Egy bizonyos egyházi személy találkozott John Stephensszel, aki először járt ezekben az
erdőségekben, s elmesélte neki, hogy ő a saját szemével látott egy hegy tetőről egy várost az
erdőben. Fehér tornyú palotái szik ráztak a napsütésben. Állítólag ebben a városban élnek az ősi
maják vérkeveredés nélküli leszármazottjai, akik itt rejtőztek el a spanyol konkvisztádorok elől.
Nincs pénzük, se érem, se bankó, nem ismerik a lovat, az öszvért, éppen úgy, mint az ősi maják,
csak a baromfit. A kakasokat a pincében tartják, nehogy valaki meg hallja a kukorékolásukat, és
ennek nyomán megtalálja az utat a titkos városba…
Annak idején nagyon tetszett Andrejnak ez a bájos részlet a pincébe dugott kakasokkal. Most
azonban azt fontolgatta: nem éppen ez igazolja-e a mese hitelességét? Ilyesmit nehéz kitalálni.
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– És Bonampak? – kérdezte a professzortól.
Valóban, egy Giles Healey nevű amerikai filmoperatőr 1946-ban a helybeli indiánok
segítségével felfedezte a dzsungelben megbúvó Bonampak templomot. Létezését azelőtt soha senki
nem sejtette, bár mint később kiderült, néhány kevésbé szerencsés kutató a szó szoros értelmében
néhány száz méterre haladt el a romok mellett, és nem vette észre!
Bonampak említése elgondolkoztatta a professzort.
– No jól van, aludjon csak nyugodtan. Majd megpróbáljuk megtalálni ezt a bujkáló várost –
jelentette ki. – Batman mégiscsak jól ismeri az itteni erdőket. A piramissal és a szent kúttal sem
csapott be minket.

A VESZEDELMES REPÜLŐÚT
Kora reggel néhány munkással együtt elindultak a repülőgéphez. Ez alkalommal Johnny eléggé
távol szállt le a piramistól, egy olyan pirinyó tisztáson, hogy még ő is csak úgy tudott aztán
felszállni, hogy előzetesen megtisztították a terepet. A munkások nekiláttak fát dönteni és bokrot
irtani.
Csak délután szálltak fel. Kevés idejük volt, de Johnny nem tagadta meg önmagát: az égen is
eltüntette a nyomaikat. Néhányszor mélyrepülésben haladt, és élesen változtatgatta a repülési irányt.
Alvarez szitkozódott, és csak forgatta az orra előtt a hasznavehetetlen térképet. Andrej néha
kibámult az ab lakon, lopva mulatott a professzoron.
– Piramisok! – kiáltott fel hirtelen Alvarez.
– Hol? – Andrej mindenfelé forgatta a fejét, de az ő ablakából csak a tótágast álló eget láthatta.
– Persze hogy piramisok! És még valami más is lát szik a lombok között. Az ördögbe is, miért
billegeti a gépét annyira?
A gép visszabillent vízszintes helyzetbe. Johnny hátra fordulva kiabálta:
– Látta a várost? Készüljenek fel, leszállunk.
A tüskésen meredező koronájú fákkal rohamosan közeledett a föld. A fák között sehol egy
nyílás… Hol akar ez a Johnny leszállni?
A motor váratlanul hangosan köhögött egyet, és elhallgatott.
– Hol a biztonsági övem? – hallotta Andrej a hirtelen csendben a professzor hangját. – Ó, hát
persze, elszakadt…
Az ablak előtt felvillantak a fák koronái. Az ágak szinte súrolták az ablak üvegét!
Andrej önkéntelenül behunyta a szemét, és vissza hőkölt az ablaktól.
A gép vadul rázkódott.
Talán csak nem szálltak le!?
Hangos reccsenés hallatszott… A repülőgép orra a földbe fúródott. A fülke úgy megdőlt, hogy
Andrej a biztonsági övön függve maradt, és kapálózva próbálta kitapogatni a padlót.
Most már csend volt a fülkében, csak valahol a távolban rikácsoltak riadtan a majmok. A csend
minden másodperccel csak ijesztőbb lett.
– Segítsenek már kikászálódnom innen! – kiáltotta Andrej, hogy megtörje a csendet.
Senki sem válaszolt.
Alvarez mozdulatlanul hevert a sarokban, arccal a padlón. A pilótafülkéből sem hallatszott
egyetlen hang sem.
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Andrejnak majd leszakadt a körme, amíg kibogozta a szíjat, és a professzorhoz ugrott.
– Alvarez!
A professzor tompán felnyögött, és lassan feltápászkodott. Az arcát vér borította.
– Mi történt?
– Nem tudom. És Johnny?
A fülke megdőlt padlóján kúszva Andrej elvergődött a pilótafülkéig, és benézett.
Johnny a helyén ült, mozdulatlanul, mint egy bálvány. Andrej már azt hitte, meghalt, és riadtan
tapogatta meg a vállát.
A pilóta lassan megfordult.
– Él? – kérdezte megkönnyebbülve Andrej. Johnny nem válaszolt, hanem visszafordulva ismét
az üvegszilánkokkal borított műszerfalra meredt. Andrej visszakúszott a professzorhoz, aki még
most is tehetetlenül ült a padlón, és ügyetlenül dőlt neki a gép falának.
– Törölje le az arcomat – kérte. – Beragad a szemem, semmit sem látok. Ez vér?
– Vér. Ne nyúljon hozzá, még fertőzést kaphat. Mind járt előszedem a mentőládát.
Alkoholt keresett, és tamponnal óvatosan letörölte a vért a professzor arcáról. A keze alig
engedelmeskedett.
Alvarez fintorgott.
A jobb szeme bedagadt, a szemöldöke fölött mély seb húzódott. Andrej bekötözte.
– Hasogat a fejem, szét akar esni – panaszkodott a professzor. – Johnnyval mi van?
– Épen maradt. Ott ül a fülkéjében.
– És a gép?
– Nem tudom.
– Miért nem nézi meg? Hé, Batman!
– No – hangzott a tompa válasz.
– Mi van a géppel? Miért nem vizsgálod meg? Vagy egyenesen a másvilágra akarsz bennünket
röpíteni? – kérdezte felélénkülve s haragosan Alvarez.
A pilóta hallgatott. Andrej kinyitotta a fülke ajtaját, és kisegítette a professzort.
Első pillanatban látni lehetett, hogy rosszul áll a szénájuk. A repülőgép a bal szárnyára
támaszkodva állt, a motor a földbe fúródott. A légcsavar eltört, a szárny borítása több helyen
felszakadt.
– No, igen – dörmögte Alvarez. – Nem is tudom, hogy maradtunk meg. Hát te nem óhajtasz
kiszállni? – emelte fel bepólyázott fejét sután, de a pilóta továbbra sem moccant.
– Nem bírok kimászni – felelte zordonan Johnny.
Odarohantak.
– Mi történt? Megsebesültél? – aggódott Alvarez.
– A kezemet nem bírom felemelni.
– Miért nem mondta rögtön, hogy megsebesült? – kér dezte Andrej. – Azt hittem, hogy minden
rendben van.
Kisegítették a fülkéből.
Az állán volt néhány horzsolás, de a bal karja élette lenül lógott, mint valami levágott ág.
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Andrej kigombolta a pilóta olajos kezeslábasát, és megvizsgálta a karját.
– Itt fáj?
– Fáj.
– Akkor miért nem mondja?

– A dicséretes indián sztoicizmus – szólt közbe Alvarez. – De most aztán beszélj, hol fáj,
különben a doktor nem tud eligazodni. Csak ülsz, és én is azt gondoltam, még egy karcolás sem
esett rajtad. Nos, doktor?
– Attól tartok, eltört a kulcscsontja. Mindenesetre jó erősen bepólyázom. Még szerencse, hogy
nem nyílt törés.
A sérült kar hónalja alá vastag rongygombolyagot rakott, és jó szorosan odakötötte a pilóta
meztelen testéhez. Magában nagyon örült, hogy a felkészülés kapkodásában felfrissítette orvosi
tudományát, és áttanulmányozott néhány szakkönyvet.
A kötözés után Johnny megszemlélte a repülőgépet, majd letelepedtek az árnyékba, hogy
megvitassák, mitévők legyenek.
Nem voltak könnyű helyzetben. A gépnek nemcsak a szárnya, hanem a futóműve is eltört. Saját
erejükből nem tudják kijavítani. Itt kell hagyniuk, és gyalog átvágni a folyóig. Johnny számításai
szerint ez legalább hatvan kilométer. Ott aztán tutajt kell építeniük, azon lehajózni a fakitermelő
telepig. Ez a legésszerűbb változat.
– De előbb megmutatom a várost, amit ígértem – szólalt meg váratlanul Johnny. – Ez nem nagy
kerülő, vagy nyolc mérföld.
– Szó sem lehet semmiféle városról, eltört a karod? – támadt rá a professzor. – Minél előbb
kórházba kell kerülnöd…
– Előbb lássuk a várost. Mert még azt gondolják, becsaptam magukat.
Andrej és a professzor összenézett.
Andrejnak úgy rémlett, a professzor épen maradt szeme a kutatás vad lázában csillog a kötés
mögül, vagy talán csak a saját érzelmeit ruházta át rá? Felettébb bosszantó dolog lenne üres kézzel
hazatérni, amikor már itt vannak az elfeledett város közvetlen közelében…
Alvarez tétován hümmögött, és lehorgasztotta a fejét.
– De Johnny… Magának valóban minél előbb kórházba kell kerülnie – bizonygatta nem valami
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meggyőzően Andrej is. – Pihennie kell.
– Csak a városon keresztül megyek a folyóhoz – jelentette ki Johnny. És feltápászkodva
hozzátette: – Vagy pedig hagyjanak itt, addig javítgatom a gépet.
– Fél kézzel? – dohogott Alvarez. – Makacs vagy, mint az öszvér. No jól van, reggel majd
eldöntjük, merre indulunk. Most pedig harapjunk valamit. Megjött az étvágyam. Talán az idegek
miatt, doktor? Az izgalom után a feloldódás? Rakjanak tüzet, én majd előkészítem az élelmet.
Bemászott a gépbe, és egymás után dobálta ki a függőágyakat, lapátokat és edényeket. Andrej
nekilátott a tűz élesztésének.
– Az ördögbe is, sehol nem találom a tartalék élelmiszeres zsákot. Csak nem ettük meg az
egészet a múltkor? Hová tűnhetett? Nem látták?
– Ne keresse – mondta komoran a pilóta.
– Hogyhogy ne keressem? – meredt fél szemmel a professzor a pilótára, és mulatságosan, mint
valami madár, félrehajtotta bepólyázott fejét. – Aha, értem… A cimboráiddal mindent megittál,
mindent felfaltál, a konzerveket is, a csokoládét is. Ugye?
Johnny elfordult, és zord hallgatásba burkolózott.
– Madre de Dios! Szép kis ügy! – förmedt rá a professzor, és az öklével megfenyegette. – Most
aztán nincs mit ennünk. Fel tudod fogni, milyen helyzetbe juttattál bennünket?
– A kiabálással most már nem megyünk semmire – nyugtatgatta Andrej. – Az én táskámban van
egy tábla csokoládé és kétszersült…
– Kétszersült! – fújtatott Alvarez megsemmisítő pillantást lövellve rá. – Csokoládé! – legyintett
egyet, majd bebújt a repülőgépbe.
Így aztán helyzetük váratlanul válságosra fordult. A legközelebbi település másfél száz
mérföldnyire volt, túl a járhatatlan dzsungelen. Élelmük egy morzsányi sincs. Vadászniuk kell. Még
jó, hogy Johnny nem itta el az expedíció puskáját és a három tucat patront.
A gépből kirakták mindazokat a tárgyakat, amelyekre szükségük volt az előttük álló úthoz, majd
ágakat vágtak, és azokkal álcázták a repülőgépet. Johnny fél kézzel segített nekik, rá sem hederített
Alvarez bősz felkiáltásaira és Andrej kérlelésére. A keserű tapasztalatból okulva, most már jóval
gondosabban fedték be a gépet, mint előző alkalommal…
Aztán felszerelték a függőágyakat, és a gyorsan leszálló alkonyatban nekiültek enni. Egy
ponyvára kiraktak minden ehetőt: egy tábla csokoládét, egy megkezdett csomag sós kétszersültet és
két rothadásnak indult narancsot. Alvarez haragosan morogva, mindezt három egyenlő kupacba
rakta.
Johnny hozzá sem nyúlt a maga adagjához.
– Egyél! Ne bolondozz! – támadt rá a professzor. De csakhamar feladta a küzdelmet, és
legyintett. – Az ördög vigyen el, te makacs öszvér! De holnaptól nem tűrök semmiféle
különcködést. Indulunk egyenesen a folyóhoz. Neked eltört a karod, nekem hasogat a fejem,
élelmünk nincs. Ej de kár, hogy nem hoztuk magunkkal Chacót, lőhetne nekünk valamit. Most nem
törődhetünk az elfeledett városokkal. Csak te tudod, hová hoztál bennünket, és hogy miként
szabadulhatunk ki innen. Mint az expedíció vezetője, aki téged felfogadott, megparancsolom neked:
vezess egyenesen a folyóhoz!
Johnny felállt, és a függőágyhoz ballagott.
Mindhárman kimerülten aludtak. Kora reggel pedig, amikor még alig villantak fel a sűrű lombon
át a hajnal első sugarai, és alig kezdték egymást szólongatni az ébredő madarak, fürgén
összecsomagolták szerény felszerelésüket, és útnak indultak.
Johnny mutatta az utat. Alvarez fél szemmel gyanakodva méregette a pilóta kifürkészhetetlen
arcát, aztán nehézkesen felcsapva bekötözött fejét, sokáig vizsgálgatta, hogy a fák között hol kelt fel
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a nap.
– Rendben van – mondta végül. – Mehetünk.
Csak egy machetéjük volt, így Andrej meg a professzor vágta az ösvényt, egymásnak adogatták
felváltva a szerszámot. Johnny megpróbált tiltakozni, és egészséges kezével egyszer meg is ragadta
a machetét, de Alvarez kirántotta a kezéből. Johnnynak nem maradt más hátra, mint belenyugodni
ebbe, bár még kőarcán is látni lehetett, mennyire nehezére esik.
Egészen estig vágták a bozótot, vágták és egyre vágták az engedetlen, rugalmas ágakat, elöntötte
őket a veríték, s minduntalan belebotlottak a fák göcsörtös gyökereibe. Csupán három ízben
pihentek meg egy-egy negyedórára. Egész nap nem ettek egy falatot sem, de nem is kívánták. Csak
pokolian szomjasok lettek, de vizük már alig maradt a kulacsokban. Vigyáztak rá, csak éppen hogy
megnedvesítették az ajkukat, amikor már elviselhetetlenné vált a szomjúság.
Valósággal összecsuklottak este.
– Gyerünk, verjünk tábort – mondta Alvarez, bár még világos volt.
– Menjünk tovább – tiltakozott Johnny.
– Miért? – kérdezte gyanakodva a professzor.
– A város már csak fél mérföldnyire van. Hiszen mondtam – felelte rendíthetetlenül a pilóta, és
szemében mosoly villant.

AZ ELFELEDETT VÁROS
Valóban egy igazi város!
Mire elérték, már úgy elfáradtak, hogy Alvareznek annyi ereje sem maradt, hogy korholgassa a
konok pilótát. Még az első épületet sem vizsgálták át, amelybe szinte belebotlottak, miközben a
sűrűségen átvágták magukat. Az évszázadok folyamán a romok valósággal belenőttek a földbe, s a
liánok szorosan átfontak, a bokrok ágai befedtek mindent, úgyhogy utazóink bizonyára észre sem
vettek volna semmit, s elhaladnak mellette. Ám az elöl haladó Alvarez megtorpant egy kőrakás
előtt. A machete széles pengéjével gépiesen lekaparta a mohát az egyik kőről, s ekkor felkiáltott…
Az évszázadok koptatta szürke kövön felismerhetővé vált az ősi dombormű!
Távolabb, a fákon túl egy domb sötétlett, az oldala szokatlanul meredeken emelkedett. Persze
hogy piramis! Ott pedig egy második, harmadik… A zöld lombok között valami sejtelmesen
fehérlik, talán csak nem kőfal?
Ám rohamosan sötétedett, és már jártányi erejük sem maradt. A romok közelében úgy ahogy
felállították a függőágyakat, és reggelig álomtalan, mély álommal aludtak. Amikor Andrej reggel
felébredt, Alvarez és Johnny már nem volt sehol. Elmentek városnézésre?
Andrej éhesen nyeldekelte a nyálát, és utánuk sietett.
Persze hogy a piramissal kezdte, mégpedig a három közül a legnagyobbal. Teteje beleveszett a
lombok közé, úgyhogy nehéz volt meghatározni a magasságát.
Legalább harminc méter – gondolta Andrej, miközben felfelé kapaszkodott a széles és meredek
lépcsőkön.
A lépcső helyenként kiszélesedett, teraszfélévé alakult, oldalán szobordíszítményekkel:
fenyegetően vicsorgó jaguárok tömör kőmaszkjaival. Egyik-másik széttört, a föld is félig-meddig
betemette őket, mások viszont pompás épségben megmaradtak.
A lépcső a bokrok homályából egyre feljebb vezetett. Nem volt semmiféle korlátja, s amikor
Andrej körül nézve lepillantott, szédülni kezdett.
A piramis lapos tetején nagy épület emelkedett, egy felfelé keskenyedő kőtorony
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maradványaival. Ez szintén piramisra emlékeztetett.
Andrej bekukucskált az ajtónyíláson. Bent sötét volt.
Csak a magas fejdíszű szobrok körvonala derengett a sarkokban.
A professzor nincs itt, s nélküle nem szánta rá magát, hogy átvizsgálja a templomot vagy palotát.
A második piramis tetején álló kis templomban akadt rá a professzorra. Ott guggolt, és
elmerülten tanulmányozta a mennyezettől az alapzatig húzódó oszlopon sorakozó hieroglifákat.
– Azt hiszem, hetedik század – mondta Andrej felé fordulva. – Megjárja. Mind a három piramis
régi eredetű, a város virágkorának delelőjén épültek. Ehhez sem mi kétség nem férhet.
De Andrejt nem az oszlop érdekelte, hanem maga elé nézett, le a padlóra, mintha tekintetével át
akarna hatolni a kövön, s eltalálni: rejt-e magában sírkamrát.
Sajnos, ezt egyelőre senki sem mondhatta meg. A padló kőlapjait az évszázadok alatt
felgyülemlett föld takarta. És még gondolni sem lehetett a feltárásra, hiszen egyetlenegy machete
volt a birtokukban…
A közelben felhangzó lövés, majd egy másik lövés arra késztette őket, hogy abbahagyják a
vizsgálódást.
Talán csak nem követték őket a banditák?
Sietve leereszkedtek a piramisról. Félúton azonban megtorpantak, mert éles fütty harsant fel…
– Úgy látszik, baj van – dörmögte a professzor. – És a puska Johnnynál maradt.
Minden lépésnél megállva, lopakodva kezdtek áthatolni a bokrokon. A szúrós ágak a ruhájukba
kapaszkodtak, áruló módon recsegtek a lépteik alatt.
Micsoda ostobaság – gondolta Andrej. – Nem is sejtettem, hogy akár gyerekkoromban, ismét
indiánosdit kell játszanom. Ráadásul ilyen ügyetlenül…
Ínycsiklandó, finom illat csapta meg az orrukat.
– Sült hús szaga érződik – suttogta zavartan a professzor.
Óvatosan kikandikáltak a bokrok közül. Johnny a tábortűz körül sürgölődött. Egyedül volt, és
lázas tevékenysége nyomban megnyugtatta őket.
– Hol késtek mostanáig? – kérdezte, amikor közelebb értek. – A reggeli már rég elkészült.
– Te lőttél? – kérdezte a professzor.
– Én.
– Fél kézzel?
– Nekem egy kéz is elég – válaszolt egykedvűen Johnny. – Még az is mindegy, jobb vagy bal.
Élvezettel végignyúltak a ponyván a tűz mellett, és éhesen szippantották magukba a finom
illatot, amely már betöltötte az egész erdőt.
– Mivel vendégelsz meg bennünket? – kérdezte türelmetlenül Alvarez.
– Iguánával – felelte lakonikus rövidséggel Johnny, és a tányért helyettesítő széles lapulevélre
helyezett néhány nagydarab húst.
– Ó, ó! – lelkendezett Alvarez. – Micsoda szerencsénk van.
Bulanov azonban némi fenntartással pillogott a porciójára, érezte, hogy torkában mint gyűlik az
a bizonyos kellemetlen gombóc…
– Iguána… Hm! Hiszen ez egy nagy trópusi gyíkfajta, már kétszer is látott ilyet az erdőben.
Ősállatszerű, furcsa jószág, hátán hullámos, csipkés taraj, s ettől harcias, félelmetes a külseje.
Mintha nyomban az emberre akarna rontani, hogy felfalja. De ezt megenni…
– Ne habozzon, fiatal barátom! – csámcsogta teli szájjal Alvarez. – Hiszen ez ínyencfalat! Sült
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iguána! Ilyet még Párizsban, a Maximban sem kap.
Ez eléggé kétes érv volt, de Andrej hősiesen fogta a villát, úgy döntött, vállal mindent, amit egy
bátor utazónak meg kell próbálnia a trópusi rengetegben.
Gyanakodva nyelte le az első falatot, és megnyalta a szája szélét. Legnagyobb csodálkozására az
iguána valóban pompásnak bizonyult. A csirke vagy talán a pulykahúsra emlékeztetett. Vagy talán
Andrej egészen egy szerűen farkaséhes volt? Mindenesetre nem maradt el a társaitól, s csakhamar
végzett az adagjával, s csak nagy nehezen állta meg, hogy le ne nyalja a tányért helyettesítő levelet,
mint ezt Johnny tette.
Semmiféle feltárást nem végezhettek, és mégsem szánták rá magukat, hogy ott hagyják az ősi
várost. A romok között kódorogtak egész nap, aztán eltelt a második nap is…
A piramisok között elterülő, most már sűrű erdő borította terület hajdan kétségtelenül a város
hatalmas főtere volt.
A város nagy volt, s a jelekből ítélve több ezren laktak itt – de miért hagyták el az otthonukat?
Ezek régi kérdések, és senki nem tud rájuk felelni.
Számtalan denevért felriasztva, Andrej és Alvarez végig bolyongott a templomok sötét, boltíves
folyosóin. Csend. A víz csöpög a mennyezetről. Szűk lépcsők vezetnek lefelé, a földalatti
oszlopcsarnokba.
A lámpa sugara szigorú és tekintélyes arcú istenek és papok képmására téved a sötétben. Itt egy
emberi figura: mindörökre megmerevedve az eszeveszett tánc pillanatában, szája nyitva, szandálos
lába a föld felett lebeg, lábbelije nevetségesen hasonlít a manapság divatos sarukra…
Fordul a folyosó, és a mennyezetben levő nyíláson át szinte vakítóan, váratlanul beragyog a
napfény.
A terembe lépve Andrej eléggé átható, gyantás illatot érzett, szokatlanul frissnek hatott ilyen ősi
romok között. Vizsgálódva nézett körül, próbálta kikutatni az illat forrását, s földbe gyökerezett a
lába…
A sarokban egy piciny, kezdetleges agyag istenszobor állt, két oldalán egy-egy agyagkorsó.
A korsók épek voltak, újak, érintetlenek.
Semmi kétség: csak nemrég állították ide.
De kicsoda?
Andrej áthívta a szomszédos teremből Alvarezt. A professzor belépett, és nyomban szaglászni
kezdett.
– Lacandonok! – kiáltott fel, amikor meglátta a korsókat és a bálványt. – Még ma is hordják az
áldozatot az ősi oltárokra, sőt ugyanolyan kopálgyantát égetnek, mint a maja papok.
A lacandon törzs titokzatos indián nemzetség, úgy mondják, alig háromszázan maradtak… A
környékbeli erdőségek legrégibb lakói! Történetük és eredetük épp olyan titokzatos, mint az ősi
maják sorsa.
A tudósok a mai napig is vitatkoznak, hogy az elhagyott városok mai lakói vajon
leszármazottjai-e azoknak a koldusszegény földművelőknek, akik esetleg túlélték a titokzatos
katasztrófát, de nem menekültek el, hanem továbbra is az erdőben maradtak. Vagy talán ez a
legősibb primitív törzs, amely a kezdet kezdete óta itt tanyázik a maják szomszédságában? A maja
nyelvet beszélik, mégpedig a yucatán nyelvjárást, bár nem tudják elolvasni az ősi írásokat. Vagy
talán ez éppen azt bizonyítja, hogy a lacandonok annak idején északról húzódtak be ezekbe az
erdőkbe a spanyol hódítók elől?
Amikor a konkvisztádorok idáig nyomultak előre, s a szabadságszerető lacandonoknak már nem
volt hová hátrálniuk, a járhatatlan erdőket „hadizónává” változtatták, ahogyan a spanyol krónikások
írták. Voltaképpen még ma sem hajtották rabigába a fejüket, ma is ugyanolyan kezdetleges
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életmódot folytatnak, mint sok száz évvel ezelőtt.
A templomból kilépve Andrej néhányszor körülnézett, mintha abban reménykedne, hogy
megláthatja az erdő titokzatos lakóit. Ám az erdő üres volt, az ősi város kihalt és elhagyatott…
Rég elhagyott templomok falai fehérlettek a lombok között. A nagy piramis lábánál valóságos
épületcsoportot alkottak kis udvarral a középen.
Néhány templomban belül dísztelenek voltak a falak. Másokban színes festmény tűnt elő, az idő
már kifakította valamennyit. Mind a négy falon, szinte egymást követve, megmeredt testtartásban
sorakoztak a gazdag ruházatú férfiak, különféle hangszerekkel, legyezőkkel vagy fegyveresen.
Táncolnak vagy csatába indulnak?
Mintha az ősi város épületeit a lehető legszabadabb és legszeszélyesebb módon helyezték volna
el. Semmiféle szigorú rend, sehol egy utca.
Az épületek homlokzatát és a lépcsőket már szétfeszítették az egykor díszes faragású kövek
résein előtörő fa gyökerek.
Egy kis, kör alakú építmény közepén sötét, szinte meg füstölődött kövekből emelt, ismeretlen
rendeltetésű építményre bukkantak. Körülötte félkörben három alacsony kőpad. Ezenkívül semmi
más nem volt ebben a furcsa épületben.
– Ez micsoda? – kérdezte Andrej Alvareztől.
A professzor hamiskásan hunyorgott, majd így válaszolt:
– Ha másnak nem is, de magának igazán ki kellett volna találnia. Nézze meg figyelmesebben.
Mire emlékezteti?
Andrej még egyszer körülnézett, álmodozva simogatta meg a pad mohlepte kövét, és a
professzorra pillantva fejét ingatta.
– Ez a temascal! Hogy mondják?… Szauna! – kiáltotta Alvarez. – Ugye? Itt volt a kőtűzhely.
Az izzó kövekre vizet loccsantottak, az uralkodó pedig a padon ült, és élvezte a gőzt. Maguknál is
így csinálják, ugye?
– Úgy van! – nevetett Andrej. – Hihetetlen, hogy itt lássam viszont a mi orosz fürdőinket.
A sűrű fűben kőoltárok hevertek, rajtuk dús öltözékű, merev arcú, sasorrú férfiak domborművei
és óriási jaguárfejek.
Alvarez és Andrej a sűrűben hat naptárkövet fedezett fel. Egyik-másik a földön hevert, mások
szálfaegyenesen álltak, mintha a földből nőttek volna ki. A legkorábbit időszámításunk ötödik
századában emelték, a legkésőbbit valószínűleg a kilencedik század végén…
Ismét a kilencedik század rejtélyes határvonala!
Az egyik sztélé négy egyenlőtlen darabra volt szél törve, Alvarez jelentőségteljesen mutatta meg
ezeket Andrejnak.
Ki és mikor törte szét ezeket a sztéléket? Vagy egy szerűen az idő rombolta szét? De akkor miért
maradt meg a többi, sokkal régebbi emlékoszlop?
Csak úgy rajzottak a kérdések az elhagyatott városban! És senki sem tudott rájuk felelni.
Alvarez az égvilágon mindenről megfeledkezve kóborolt a romok között, rajzolgatott,
fényképezett, s időn ként diadalkiáltás hagyta el az ajkát.
Sok domborműre néha a leghozzáférhetetlenebb helyen talált rá, mintha az ősi művészek
egyáltalán nem törődtek volna azzal, hogy látják-e művüket a hivők: úgy látszik, megelégedtek
azzal, hogy maguk az istenek láthatják, mint imádják őket. Ezeket a díszítéseket a professzornak
hanyatt fekve kellett lerajzolnia vagy fényképeznie; néha szinte kitekeredett a nyaka. Ráadásul még
a kötés is akadályozta. Percenként szitkozódott, és azzal fenyegetőzött, hogy letépi a pólyát; fél
szemmel ugyan mit láthat az ember.
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Andrej azzal vigasztalta, hogy nemsokára úgyis visszajönnek műszerekkel felszerelve, a
munkások kivágják a bozótot, s akkor majd mindent annak rendje és módja szerint
megvizsgálhatnak.
Megéheztek, kimerültek, s már nem volt erejük, hogy tovább mászkáljanak a romok között.
Napokig szinte alig ettek valamit. Johnnynak eddig csak egy iguánát sikerült lőnie, meg egy
elmélázó bőgőmajmot, ezt aztán a maga fabrikálta nyárson megsütötte. Ám Alvarez és Andrej nem
kért ebből a lakomából…
Minél előbb el kellett indulniuk.
A piramisokra tekintve Andrej mélyértelmű idézetet mormolt:
– „Száraz sivatagban, futóhomokon a szomjazónak mindegy: drágakövet avagy kagylót vesz a
szájába…”
– Hogyan mondta? – élénkült meg Alvarez. Andrej elismételte és hozzáfűzte:
– Szaadi mondta. Réges-régen élt KözépÁzsiában, remek költő volt.
– Ó, Szaadi, persze… Bölcs ember, igaza volt. Minél sürgősebben tovább kell állnunk,
bármennyire sajnáljuk is. Különben az éhhalál vár ránk, bármennyire gyönyör ködhetünk ezekben a
régi emlékművekben, sajnos ezek nem ehetők. És ha éhen halunk, akkor az emberiség még sokáig
nem szerez róluk tudomást…
Reggel felkerekedtek. Alvarez és Andrej lassan baktatott: minduntalan hátra-hátrapillantottak,
mintha attól tartanának, hogy a bozót övezte romok hirtelen eltűnnek, szertefoszlanak, akár valami
bűbájos varázslat, mind örökre eltűnnek a szemük elől, s akkor már soha többé nem találják meg a
hozzájuk vezető utat.
Csak Johnny ment vissza sem nézve; a fák közé meredt, hátha felfedez egy állatot. Széles,
csontos arcán – amely olyannyira emlékeztetett az ősi áldozópapra – semmiféle érzelem nem
tükröződött.

FOGSÁG AZ ERDŐBEN
A következő napok bolyongásairól Andrejnak csupán összefüggéstelen, zavaros emlékei
maradtak. Lehetséges, hogy csak tizenhat napig tartott, és nem egy egész örökkévalóságig?
Ismét gyalogoltak, és Alvarezzel egymást váltogatva irtották, vágták a bozótot, szinte már
gépiesen emelke dett a karjuk. Maguk sem értették, honnan van még erejük.
Csak azt ették, ami útjukba akadt. A gyorsan meg fogyatkozó patronokkal takarékoskodniuk
kellett. Johnny most már az ősi indián módszerrel vadászott az iguánákra: kopja helyett élesre
hegyezett bottal lopakodott a közelükbe. Pontosan kellett céloznia, mert a sebesült iguánák
elkeseredetten védekeznek, és éles körmükkel veszedelmesen megkarmolhatják a támadót. A magas
páratartalmú és mindenféle baktériummal szennyezett levegőben pedig a legapróbb karcolás
fertőzéssel fenyegetett. De Johnny fél kézzel is pontosan eltalálta a célt.
Már egyikük sem utasította vissza a sült majompecsenyét, de a sűrű lombok között, magasan a
fejük fölött rejtőző állatot nem volt könnyű lepuffantani.
Állandóan szomjasak voltak. Esténként rendszerint egy-egy pocsolya mellett vertek tábort, s
Andrej elszoruló szívvel engedte meg, hogy merítsenek a zavaros vízből, amelyben csak úgy
nyüzsögtek a láthatatlan mikroorganizmusok. Persze a vizet jól felforralták.
Veszélytelenebb volt, ha a növényekből csavartak ki vizet. Néhány liánfajta vastag levelei
különösen nedv dúsnak bizonyultak, olyanok voltak, mint valami élő kötelek. Egy ilyen lián
kétméteres darabjából majdnem félpohárnyi, kissé savanyú folyadékot sikerült kipréselniük.
A Nagy Erdő most már a maga leplezetlen valóságában mutatkozott meg Andrej előtt: nemcsak
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ellenséges környezet, amely lépten-nyomon akadályokat gördít az ember elé, hanem állandóan a
megsemmisítésükre tör, el akarja pusztítani mindazokat, akik be merészeltek ha tolni örök
félhomályába.

Egyet lép az ember, s egy lián lendül eléje. Kitér előle, sűrű páfrány közé téved, s ha átcsörtet
rajta, számolhat azzal, hogy ellepik a kullancsok. A következő lépésnél egy kidőlt fatörzset kell
átugrania, s ha nem ficamodott ki a bokája, tüskeakadályba botlik.
Az erdő zöld függönye elvágta őket a külvilágtól. Még ha el is indultak felkutatásukra, senki
nem venné észre a repülőgépről az erdőben botorkáló vándorokat. És ők sem tudnának életjelt adni
magukról.
Korábban Andrej lelkesen csodálta az életnek a dzsungelben uralkodó tenyészetét, de most már
megértette: itt örökös élethalálharc folyik. A halál itt éppen olyan úr, mint az élet. Minden bokor
mögött a halál leselkedett, s lépten-nyomon fenyegette őket. Sokféle köntösben meg jelenhetett:
megmarhatta őket egy faágon rejtőzködő kígyó, az állandóan körülöttük zúgó szúnyogfelhő
mindent elkövetett, hogy behatoljon a ruha legparányibb résén, és maláriával vagy trópusi lázzal
fertőzze meg őket. Még egy icipici hangya csípése is halált hordozhatott.
S mindez alattomosan, lopva, titkon leselkedett rájuk…
Esténként nesztelenül csapongani kezdtek a denevérek. Egyik-másik olyan parányi volt, hogy
azzal a nektárral táplálkozott, amelyet hosszú ormányával a virágokból kiszippantott. De a
gigantikus vámpírok – kiterjesztett szárnyuk elérte az egy métert – éjszaka könnyen kiszívhatták a
vért az alvó emberből. Szinte meg sem érezni az icipici csípést, ha a fáradtságtól az ember mély
álomban hever. Ezeknek a vérszopóknak a nyálában véralvadásgátló anyag rejlik. Ráadásul még a
veszettség bacilusait is terjesztik.
Közönséges vadállatokkal nem találkoztak. Csak egy szer mormogott a távolban dallamosan és
hízelkedve egy puma, és egyetlenegy alkalommal láttak friss jaguár nyomokat.
Kígyókkal mindennap összeakadtak. Tőlük azonban megvédte őket alaposan elrongyolódott,
magas szárú cipőjük.
Sokkal veszedelmesebbek és elviselhetetlenebbek voltak a szúnyogok és moszkitók. Némelyek
még a védő háló alá is behatoltak, s csípésüktől azonnal hatalmas hólyag keletkezett, amely megtelt
fekete vérrel. Egy másik rovar csípése valóságos égési sebet okozott…
A dzsungel nemcsak fizikailag tört az ember megsemmisítésére. Álnokul a pszichikumát is
fenyegette. Andrej észrevette, hogy napról napra mindinkább eltompul az agya. Furcsa apátia lepte
meg. Érzékszervei felfokozottan működtek, nyomban reagált a bokrokban vagy a feje fölött
Delfin könyvek

Gleb GOLUBJOV

74

A kígyóisten nem válaszol

felhangzó legapróbb neszre. De közben mintha aludt volna.
Lustán forgott az agya, s egészen kezdetleges gondolatok rohanták meg: „Micsoda szép sárga
gyümölcs, lám, elfelejtettem, mi a neve… A majmok szeretik ezt a gyümölcsöt… Nem is volna
olyan rossz lesben állni és várni, hátha sikerül lelőni egy majmot…”
– Bevallom, mégiscsak büszke vagyok rá, hogy bennem is az a spanyol vér csörgedez, mint
Hernando Cortezban – szólalt meg teljesen váratlanul Alvarez, amikor éppen rövid szünetet tartva,
fáradtan ledőltek a fűre. – Persze amit a konkvisztádorok műveltek, az aljasság volt, erre nincs más
szó. De ha eltekintünk a morális értékeléstől… Hiszen Cortez egy maroknyi rosszul fel fegyverzett
kalandorral rövid idő alatt nemcsak hogy meghódított két óriási birodalmat, az aztékokét meg a
majákét, hanem véleményem szerint még sokkal vak merőbb tettet is végrehajtott…
– A guatemalai hadjáratra gondol? – találgatta Andrej.
– Persze hogy arra! Ezen az erdőn toronyiránt átvágott Mexikótól Hondurasig. Sem hegy, sem
vadon, sem folyó, sem mocsár, sem szúnyogok, sem éhség, sem az, hogy katonái zöme meghalt:
semmi sem tartóztatta fel. Itt tört keresztül, ahol mi most csatangolunk, ráadásul egy seregnyi
kísérettel, udvari bolondokkal, zsonglőrök kel, akrobatákkal… Nem ismerte sem a nyelvet, sem az
országot, nem volt sem térképe, sem tájolója! Az ördögbe is, csak úgy vaktában nekivágott!
De hiszen éppen ön mondta, hogy ez a vidék akkoriban nem volt ilyen vad tájék, mint most…
Épp ez nem hagy nyugton – válaszolta elgondolkozva Alvarez. – Voltaképpen Corteznak egész
idő alatt harccal vagy csellel kellett előre jutnia. Tehát az ország sűrűn lakott volt, bár a városokat
minden jel szerint jóval Cortez érkezése előtt elhagyták a lakóik. Miért nem tértek vissza az
elhagyott városokba? Vagy talán az vezet bennünket tévútra, szinte hipnotizálva, hogy a táj most
lakatlan?
Talán visszatértek, de nem építettek újabb épületeket. Bár ez a viselkedés sem érthető –
töprengett Andrej, de hallgatott. Már nem volt ereje tudományos vitákhoz.
Aggasztotta Alvarez állapota. A professzor szünet nélkül fejfájásra panaszkodott. Talán csak
nincs agyrázkódása? Már a kötést is cserélni kellett volna a fején, de a pólyából rég kifogytak.
Azt nem lehetett tudni, hogyan érzi magát Johnny. Egy szóval sem panaszkodott.
Amíg az erdőben vándoroltak, egy kissé közelebb kerültek ehhez a „repülő kalandorhoz”, akinek
az arca ősi paphoz hasonlított, s a neve képregényhősökre emlékeztetett. Johnny szűkszavúan és
csak időnként be szélt önmagáról, de ezekből a szófukar félmondatokból bár halványan, de igen
tarka életrajz bontakozott ki. A háborúban az amerikai hadseregben szolgált, még valami kitüntetést
is kapott a bátorságáért. Aztán aranyat és gyémántot keresett Venezuelában, szintén repülőgéppel.
Persze, ha úgy adódott, a csempészetet sem vetette meg…
Pompásan ismerte az erdőt, nélküle bizonyára ott vesztek volna a rengetegben.
Mégis mennyi bátorság kell hozzá – gondolta Andrej –, hogy egyes-egyedül nekivágjon a
parttalan erdőóceán fölötti repülésnek, leszálljon egy erre teljesen alkalmatlan, erdei mocsaras
tisztáson, majd ismét felszálljon, számolva a veszéllyel, hogy bármely pillanatban bele ütközhet a
fatörzsekbe, vagy beleakadhat valamelyik faóriás koronájába, ha az egy picit is magasabb, mint
számította!
A tizenegyedik napon este, amikor éhesen és úgy legyengülve, hogy még a függőágyukat sem
bírták fel akasztani, leheveredtek egy hatalmas mahagónifa tövében, Alvarez rekedt hangon kibökte
a kérdést, amely már régóta ott volt Andrej nyelvén is.
– Hol van már ez az átkozott folyó? Johnny! Nem tévedtünk el?
Johnny a fejét rázta. De szemlátomást ő maga is kezdett aggódni, mert másnap reggel azt
javasolta, térjenek kissé nyugatabbra.
Tovább vágták a bozótot. Eltelt egy nap, két nap, három…
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– Arriba! Vamonos! – nógatta őket fáradtan Alvarez. De a várva várt folyó csak nem tűnt fel.
Csak később döbbentek rá, hogy valóban eltévedtek a félhomályos, zöld erdőóceánban. Ha
tovább haladnak abban az irányban, végül kiérnek a folyóhoz, de legalább egy hónap múlva és jóval
feljebb, mint számították. Erejükből erre nemigen futotta volna…
Két nap óta már semmit sem sikerült lőniük. A fügefák fajtájához tartozó liánok termését
majszolták, ezt az itteni lakosok, mint Johnny megjegyezte, egyszerűen csak „fojtogatónak”
nevezték. Véresre horzsolt és össze visszakarmolászott lábuk felmondta a szolgálatot. Andrej csak
ekkor értette meg, hogy a trópusi erdőben éppen úgy éhen és szomjan lehet halni, mint a sivatag
homokjában.
Egy emberi lény teljesen váratlan és nesztelen fel bukkanása mentette meg az életüket.
Az egyik nehéz útszakasz után ledőltek pihenni, és szótlanul üldögéltek, még a beszédhez sem
volt erejük. A bokrok váratlanul szétnyíltak, s a tisztásra egy mezítlábas férfi lépett ki: vékony,
cingár, alacsony ember, fekete haja fedetlen, s a testén durva szövésű, sötét színű hosszú ing.
Andrej az első pillanatban azt hitte, egy nő jelent meg, mert a haja hosszú volt, szakálltalan,
sárgás halvány arcán nagy verejtékcseppek látszottak. Mély, rekedt hangon mondott valamit egy
ismeretlen nyelven.
Johnny nyomban felelt neki, mire mindketten bólintottak.
– Lacandon? – riadt meg Alvarez.
– Lacandon, lacandon – vágta rá az ismeretlen. Andrej kerekre nyílt szemmel bámult rá.
Az indián semmiféle fegyvert nem tartott a kezében. Mintha éppen csak kisétált volna a házából,
amely valahol egészen közel rejtőzik a bokrokban. De Johnny, aki élénk társalgásba kezdett vele,
kijelentette, hogy a lacandonok települése egynapi járóföldre esik.
– És a folyó? Kérdezd meg, messze van-e a folyó – sürgette a professzor a pilótát.
– Két napra.
– Melyik irányban?
Johnny kelletlenül intett, de pont az ellenkező irányba, mint amerre tartottak.
Alvarez elvörösödött, dúltfúlt, de nem talált megfelelő szavakat, így csak legyintett.
A vadász – Barunak hívták – átengedte a zsákmányát: két majmot és egy jól megtermett iguánát.
Alig hihető, de kovakő hegyű nyílvesszővel ejtette el mindet. Ez olyan éles volt, akár a borotva. Az
íjat a bokorban hagyta, szándékosan lépett elő fegyvertelenül, hogy meggyőzze az idegeneket békés
szándékáról.
– Talán csak nem ismer téged? – kérdezte a professzor a pilótától. – Nem fél az idegenektől,
szívélyesen társalog. Ez egyáltalán nem jellemző a lacandonokra. Vagy már találkoztál vele máskor
is?
– Engem itt mindenki ismer – jegyezte meg mulatságos büszkeséggel Johnny.
– Honnan? – kíváncsiskodott a professzor.
– Már repültem errefelé.
– Ez még nem minden. Te fenn az égen, ő meg lenn az erdőben.
– Én meg leszállok ott, ahol kedvem kerekedik. Hiszen tudja.
– Nem gyújtották fel a kávédarálódat? Furcsa…
– Segítettem rajtuk – mondta kelletlenül Johnny. – Élelmiszert hoztam nekik.
– Persze, amit Blom összeszedett – találta el a professzor. – Egyszóval megtudtad, hogy bajban
vannak.
– Hát persze.
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– Egyszóval a mi Johnnynk azokról a lacandonokról beszél, akik majdnem éhen pusztultak a
többszöri rossz termés miatt – magyarázta Alvarez Andrejnak. – Már említettem magának. Ő légi
úton szállította nekik az önkéntes adományokból vásárolt élelmiszert. Nem lehet csodálkozni, hogy
most minden lacandon tisztelettel néz rád, mint valami élő, szárnyas istenségre, ugye, Batman? Egy
ilyen baráttal, mint te vagy, talán még a falujukba is beengednek minket.
Rendkívül csábító ötlet volt, hogy esetleg felkereshetik a lacandonok települését. De most igazán
kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy ezt megtegyék. Egy napig pihentek és ettek, aztán a vadász
a folyóig vezette őket. Vele sokkal biztonságosabban haladtak előre, gyorsabban is, s ami fő, már
nem éheztek. Kezdetleges íjával Barunak mindig sikerült elejtenie valamilyen állatot. A nyilakra
nagyon vigyázott. Ha elhibázta a célt, nem nyugodott addig, amíg a bokrok közt meg nem találta a
nyílvesszőt.
Johnny jól ismerte az erdőt, de nevetséges lett volna összehasonlítani Baruval. A vadász
magabiztosan haladt előre a bozótban, csak a lába elé nézett, vagy valahová előre. Mintha semmi
sem érdekelné. De azonnal észre vett minden mozgást, még a háta mögött is.
Ezt titokzatos „erdőérzék”-nek lehetett volna tartani, de Andrej, amikor már hosszabb ideig
figyelte Barut, megértette, hogy ez csupán a gyerekkora óta megszokott reakcióképesség, amellyel
minden mozgást érzékel. Mert az erdőben éppen a mozgás hordozza magában a veszélyt. Minden
más: a hangok, színek, formák kívül estek a vadász figyelmén.
Az Usumacinta partján, a bokrok között volt elrejtve a vadász csónakja, egy vastag fatörzsből
kivájt jármű. Átengedte az utazóknak, nyilván csak Johnny kedvéért. Hiszen egy ilyen csónak
elkészítése roppant munka, ha csak kezdetleges szerszámok állnak rendelkezésre. Johnny a
machetét ajándékozta az indiánnak, bár eléggé kockázatos volt kiadni a kezükből, jóllehet
szerencsésen kiértek a rengetegből. Az ajándéknak a vadász nagyon megörült.
Elbúcsúztak megmentőjüktől, s eltaszították a csónakot a parttól. Az Usumacinta tovasodorta
járművüket; lassan kiszabadultak az erdő fogságából.
A hosszú evezőkkel két napig eveztek. A nap pokolian tűzött, s a folyó közepén még csak
árnyékot sem kereshettek. Harmadik nap ismét szerencséjük volt: találkoztak a fatelepre igyekvő
motoros hajóval, amely aztán szerencsésen elvitte őket Tenosiquébe.

A PIRAMIS BELSEJÉBEN
Andrej Bulanov ismét ott áll a piramis tetején az ősi templom küszöbén, s köröskörül a
varázslatos város. Túl van minden izgalmon: a város nem tűnt el, ismét megtalálták, távollétükben
senki nem zavarta meg halotti nyugalmát. A piramisok épek!
Túl van már a hosszú és fárasztó úton meg a sínylődésen Tenoiqueben, ahol arra vártak, mikor
épül fel Johnny.
Alvarez elhatározta, hogy segít Johnnynak kimenteni a gépét az erdő fogságából. Pénzt adott
neki, s mindenütt jelenvaló barátai révén Johnny beszerezte az új légcsavart és minden szükséges
anyagot az összetört futómű megjavításához. Azt állította, hogy már teljesen egészséges, s ennek
bizonyságául kissé ügyetlenül meg lóbálta a kötésből kiszabadult karját. Vitatkozni vele tökéletesen
felesleges lett volna.
Alvareznak valóban begyógyult a sebe, csupán mély forradás maradt a szemöldöke felett, amitől
kerek képe még inkább haramia jelleget öltött. Ez egyébként egyáltalán nem illett a tekintélyes
professzorhoz, az ősi kultúrák kutatójához.
Amikor végre ismét elvergődtek az elhagyatott városig, a professzor legelőször a
szerencsétlenség színhelyére küldött minden munkást, hogy segítsenek Johnnynak, s a most már
árnyékként a sarkában maradó, hű és hallgatag társának, Chacónak: készítsék el a felszálló pályát.
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Johnny megpróbált tiltakozni, de aztán erősen meg szorította Alvarez kezét, és rá egyáltalán nem
jellemző kitöréssel mondta:
– Köszönöm! Soha nem felejtem el! Nem tartom fel őket sokáig!
Valóban: a munkások hamar végeztek a felszállópálya megtisztításával, és készen álltak, hogy a
legmagasabb piramis tetején álló templom padlójáról elhordják a földet.
– Kezdjék el! – adta ki a parancsot Alvarez.
A füstölgő fáklyák fényében villognak a lapátok. A templomból kidobált föld egyre magasodik,
már halomnyi.
A padló egyre jobban előtűnik, de milyen lassan, nagyon lassan…
Végre! Nem kőlapok fedik, hanem vastag vakolatréteg. És sehol egyetlen rés!
A professzor az asszisztensére pillant, de Andrejnak újabb riadalom szorítja össze a szívét.
Alvarez végigkopogtatja a padlót, hallgatózik, bólogat.
Megtisztítják a másik termet, a harmadikat…
A padlót mindenütt összefüggő réteg fedi, sehol sem mi nyoma kőlapoknak vagy illesztéseknek.
– Nincs mit tenni – mondja mintegy bocsánatkérően Alvarez. – Úgy látszik, ebben a piramisban
nincs semmiféle belső helyiség. Nézzük meg a másikat.
Csak a harmadik, az utolsó piramis váltotta valóra az archeológusok reményeit.
Andrej már teljesen kétségbeesett, amikor nekiláttak, hogy hozzáférhetővé tegyék a piramison
álló, jelentéktelen külsejű, aprócska templomot. Az egyik lapát váratlanul ércesen megpendült, kőbe
ütközött…
– Óvatosan! – kiáltotta Alvarez.
Kikapta a mellette álló munkás kezéből a szerszámot, és maga állt neki a lapátolásnak.
Monolit kőlapok. Sehol egyetlen repedés. Alvarez térden kúszott a padlón, s így dörmögött:
– Minden illeszték szorosan zár… Az ördögbe is, csak nem kell majd felrobbantanunk?! Aha,
vajon mire valók ezek a bedugaszolt lyukak?
Merengve bámult a középső kőlapra, amelynek a szélein három-három pár apró kis nyílás volt,
kődugókkal gondosan betömve.
– Talán valami rituális célt szolgáltak – mondta Franco. – Mondjuk, a földalatti világ bejáratát
jelképezték.
– Lehetséges – hagyta rá töprengve Alvarez. – Értelmes munkatársam vagy, és a fantáziád is
élénk. De találgatni, és újabb elméleteket kitalálni – egyik érdekesebb, mint a másik –, ezt vég
nélkül lehetne folytatni. Sajnos ez a játék nem visz minket közelebb az igazsághoz. Éppen ilyen
eredménnyel feltételezhetnénk azt is, hogy a titokzatos lyukaknak csillagászati jelentőségük van,
ugye?
Kalapácsával megkocogtatta a kőlapot, és fülét a kőre tapasztva hallgatózott. Aztán vállat vont,
leguggolt, s elmélázva körülnézett.
– Rendben van, ne törjük a fejünket. Úgy gyanítom, találkozunk még elég sok rébusszal –
mondta, és határozott mozdulattal felállt. – Kiszedjük ezeket a dugókat. Kérek egy feszítővasat.
– Várjanak! – lépett közbe Andrej. – Fel kell készülnöm.
– Magának?
– Persze hogy nekem. A nyílást azonnal steril sátorral kell lefedni, nehogy a sírkamrába mai
mikroorganizmusok jussanak.
Alvarez Francóra pillantott, és csak dohogott.
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– Már érzem, hogy egyszer majd fehér köpenyben kell a feltárásokat végeznünk – de a
feszítővasra támaszkodva engedelmesen várt, amíg Andrej előkészítette steril szerszámait.
– Kezdhetem? – kérdezte. Andrej bólintott.
A professzor igen óvatosan kezelte a feszítővasat, kissé vissza is tartva medveerejét. Végül a
dugó engedett…
Alvarez kihúzta a dugót, és Andrej nyomban betakarta a nyílást egy új, steril dugóval.
A professzor egyik dugót a másik után szedte ki. Az egyik szétesett a feszítővas nyomására.
Alvarez káromkodott.
– Talán csak nem babrált ezen valaki? No gyerünk, próbáljuk meg felemelni a kőlapot! –
mondta, és meg törölte kivörösödött arcát. – Úgy vélem, ezeket a lyukakat éppen ebből a célból
fúrták a régi építőmesterek.
– Fel akarja emelni a kőlapot? – riadt meg Andrej. – Most rögtön?
– Mire várjunk?
– És ha rögtön ott van alatta a sírkamra?
– Az lenne a csodálatos! Hiszen éppen erről ábrándozott.
– De neki kell készülni…
– Ismét nekikészülni? Hogy gondolja ezt? Csak nem kell nekünk is fehér köpenybe bújnunk?
– Egyelőre nem. De hiszen együtt dolgoztuk ki a pontos működési tervet. Egyedül bemegyek,
utánam azonnal lezárják a bejáratot ezzel a steril műanyag lappal, nehogy a sírkamrába bejussanak
a környezet mikro organizmusai. Az éppen nem baj, ha egynéhány mégis bekerül. A peremen úgyis
lerakódnak…
– Rendben van, rendben van, de kezdje már! – szakította félbe türelmetlenül a professzor.
Andrej nemcsak hogy nem sértődött meg, de egész egyszerűen meg sem hallotta az éles
szavakat. Már meg szokta a professzor heves vérmérsékletét.
Ráérősen és gondosan ellenőrizve mindent, belebújt a steril köpenybe, szája elé tüllmaszkot
kötött, feltette fehér sapkáját, felhúzta a gumikesztyűt, s a bakancsára különleges szövetmamuszt
húzott.
Az övére erősítette a kémcsövekkel és csipeszekkel teli táskát, hogy a keze szabadon maradjon.
Persze mindezt már előzőleg gondosan csírátlanították.
Alvarez csak a fejét csóválta.
– Hát ez olyan elrémisztő látvány, hogy ezek után bevallom, félek belépni a sírkamrába. És te,
Franco? Már megszoktuk, hogy minden nagyobb felhajtás nélkül dolgozunk: felemelem a tetőt, s
gyerünk lefelé a földalatti kamrába. Maga meg úgy felszerelkőzik, mint ha egy szörnyeteg sárkány
várna bennünket odalent – tréfálkozott, hogy némiképp levezesse a türelmetlenségét. – Az ördög
vigye el, egészen inamba szállt a bátorságom! Még jó, hogy a maják nem építettek be sírkamráikba
semmiféle veszélyes csapdákat a rablók ellen, mint például az egyiptomiak…
Elérkezett az ünnepélyes pillanat. Alvarez saját kezűleg döfte bele a kőlap szélén levő egyik
lyukba a feszítővasat, és teljes erejéből ránehezedett. Példáját a munkások is követték.
A kőlap nagy nehezen megmoccant, és lassan emelkedett felfelé.
Andrej megbabonázva bámulta.
Ott állt széttárt ujjakkal: operációhoz felkészült sebészre emlékeztetett. Ám körülötte vad trópusi
erdő terült el, s beteg helyett egy ősi sírkamra volt előtte…
A bejáratot évszázadok óta eltakaró kőlap egyre feljebb emelkedett. Már akkorára nyílt a rés,
hogy gerendákat lehetett odarakni emelőül. A munka egyre gyorsabb üteművé vált.
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– Az ördögbe is, korán öltözött be – dörmögte váratlanul Alvarez, miközben leguggolt, és
türelmetlenül bekukucskált a résen. – Attól tartok, hogy még egy kőlap van alatta.
Valóban, a felső alatt egy másik kőlap várta őket, kisebb s kissé köríves formájú. Egyik végét,
nem tudni miért, halfarokszerűen képezték ki.
A késlekedés miatt elkeseredett Andrej azonban nem sokáig bámészkodhatott. Most csak egy járt
a fejében: fel lehete emelni ezt a kőlapot? Nincs-e légmentesen beágyazva?
Nem, ennek a kőlapnak is két tojásdad bemélyedés volt a két végén, tehát nem kell szétrombolni.
Andrej megkönnyebbülten felsóhajtott.
A szűk kürtőben nehezebben ment a munka. De a második kőlap sokkal könnyebb volt, s
egykettőre fel emelték.
Ám előre nem látott akadályok hátráltatták őket munkájukban majd minden lépésnél. Bonyolult
és tekervényes módon lehetett csak behatolni a piramis belsejébe.
Amikor felemelték a második kőlapot, nagy szemű kavicsrétegbe ütköztek. A munkások
egyenként kaparták ki a köveket.
Kiderült, hogy még ez sem a sírkamra. Megtisztították a keskeny bejáratot, amely a vakolattal
borított lépcsőhöz vezetett. A boltíves alagút valahová lefelé vitt, a piramis titokzatos mélységeibe.
– No, gyerünk! – nógatta őket Alvarez, és egyáltalán nem szelíden lejjebb taszigálta Andrejt.
Persze hogy elsőként szeretett volna belépni a titokzatos sírkamrába. Andrej ezzel tisztában volt,
de most nem hallgathatott az érzelmeire. Felfogva köpenye alját, lábával tapogatta ki a
lépcsőfokokat, s óvatosan elindult lefelé. A steril kesztyűvel nem akart megkapaszkodni a falban.
Utána a bejáratot lefedték a műanyag sátorral, s Andrejt egyszeriben vaksötétség vette körül.
Meg kellett gyújtania az elemlámpát.
A lépcső csakhamar elfogyott, s a lámpa fénye újabb akadályba ütközött. A padlótól a
mennyezetig hatalmas kövekből emelt torlasz zárta el a járatot: a köveket mészkőhabarcs fogta
össze.
A munkások nekiláttak a fal szétbontásának. De közben Bulanovnak ki kellett bújnia a
napvilágra, és levetnie összekoszolódott köpenyét. Új steril védőöltözékre volt szüksége…
Amikor a fal inogni kezdett a munkások csapásai alatt, Alvarez haragosan fújtatva szintén
magára húzott egy steril köpenyt, fehér sapkát, tüllmaszkot, felkapott egy feszítővasat, és maga is
nekilátott a rés kiszélesítésének.
A nyíláson Andrej csak nagy nehezen préselte át magát, s a professzor nyomban lezárta utána a
bejáratot steril sátorral.
Andrej felkattintotta a lámpáját, és földbe gyökerezeti a lába.
Közvetlenül a lába előtt egy fedetlen, lapos kővályúban négy emberi csontváz hevert.
Ha a sötétben egyetlen lépést tesz előre, ő maga is közéjük esik…
Nem volt ideje részletesen megvizsgálni a koponyákat, legelőször is mintákat szedett össze a
különös közös sír különböző sarkaiból: forgácsokat, porcsomókat. Mindegyiket külön kémcsőbe
zárta, és a bepiszkolódott csipeszt elrakva a táskájába, minden egyes mintához újabb, tiszta csipeszt
használt.
Lázasan dolgozott, a fülledt levegőjű kamrában már szinte úszott a verejtékben, s egyre csak
kifelé fülelt, azt hallgatta, hogyan szuszog, fújtat türelmetlenül a kimerült Alvarez. Össze kellett
szednie a mintákat, mielőtt az ősi mikroorganizmusok nem keverednek el az újakkal, amelyek vele
együtt már nyilván behatoltak a kamrába. De a munka lassan haladt.
– Mikor lesz már kész? – szólította tompán a professzor valahonnan a műanyag sátor túlsó
feléről.
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– Azonnal.
Andrej még egyszer körülnézett. Úgy látszik készen van. Tíz mintát vett a sírkamra különböző
sarkaiból. Mégis micsoda furcsa temetkezés ez: négy csontváz egyetlen koporsóban… És miért
nincs a koporsó lefedve?
– Mindegy, majd Alvarez kibogozza ezt a rejtélyt.
– Vegyék le a sátortetőt! Bejöhetnek! – kiáltotta Andrej.
A nyílásban megjelent a professzor feje: fehér sapkája már félrecsúszott.
– Nos?
– Négy csontváz…
– Négy? Másszon ki, megnézem.
– Azonnal. Vegye el a kémcsöveket, nehogy összetörjem. Csak óvatosan!
– Ez az egész zsákmánya? Nem valami nagy trófea.
Alvarez lemászott a sírkamrába, Bulanov pedig ki bújt a felszínre, hogy minél előbb biztonságos
helyre rakja a hőn áhított mintákkal teli kémcsöveket.
Amikor elkészült a bonyolult művelettel, visszatért a sírkamrába. A nyílást már kiszélesítették.
Alvarez és a munkatársa a kőkoporsó körül szorgoskodott, néhány lámpa fényében fényképeztek,
rajzoltak, vázlatokat készítettek.
– Korán vette le a köpenyt! – kiáltotta Alvarez, ami kor meglátta Andrejt. – Kár volt elraknia a
kémcsöveit!
– Miért?
– Ez nem a fősír. Még egynek kell lennie, mélyebben. Ezt a négy nemesifjút egyszerűen csak
feláldozták az isteneknek. De a piramist természetesen nem nekik emelték. A fősír küszöbén ölték
meg őket, az pedig még mélyebben fekszik a piramis mélyében. Látja a sarokban ezt a befalazott
bemélyedést? Egy másik folyosóba vezet. Ha itt végzünk, azt is kinyitjuk.
– Egyre nehezebb a helyzet – töprengett Andrej.
Alvareznek igaza volt. Amikor ismét teljes elővigyázatossággal kiszedték a zárókövet, újabb
fekete nyílás tátongott előttük… Nyirkos levegő csapta meg őket.
Andrej, aki már ismét felöltötte steril öltözékét, bebújt a résen.
– Lépcső van ? – érdeklődött Alvarez.
– Úgy érzem, nincs. Nem tudom kitapogatni.
– Várjon, az övére kötelet erősítünk, és lassan leeresztjük…
– És a sterilitás?
Úgy hallatszott, Alvarez káromkodik, de Andrej már nem figyelt oda, mert széttárt karral
belezuhant a kő kútba.
Még jó, hogy nem volt mély: alig két és fél méter, és keskeny. Andrej szinte lecsúszott a horzsos
kőfalakon, s közben úgy érezte, bal vállán elszakadt a köpeny, de nem ütötte meg magát.
– Életben maradt? – kiáltott le Alvarez.
– Igen. Rakják fel minél előbb a tetőt. Koromsötétség vette körül. Meggyújtotta a lámpát.
Ismét egyenetlen kőlépcsők vezetnek valahová lefelé.
Újabb fal várja? Nem, csak a lépcső fordult el.
Máris ott van a sírkamrában. Hatalmas, boltíves szoba, sehol egyetlen díszítés. A padlón
agyagkorsók, csak ne hogy véletlenül eltörje valamelyiket…
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A terem közepén lapos szarkofág, rajta kőfedél…
Majd később nyitom ki – határozta el Andrej. – Előbb a kamra padlójáról veszek néhány mintát.
A csipeszeket és kémcsöveket cserélgetve hat mintát vett hat különböző helyről: hol egy kis
forgácsot, hol pedig egy csipetnyi földet rakott el.
A sarokban váratlanul megcsillant valami, mintha a lámpa fénye egy lapuló vadállat
szembogaráról verődött volna vissza…
Nem, nem, csak nefritgyöngyök hevernek szerteszét. Az egyiket szintén felcsippentette, és
elrejtette a kémcsőben.
A szorosan lezárt kőkamrában egyre fojtóbb és forróbb lett a levegő. Andrejt elöntötte a veríték,
de félt megtörölgetni az arcát.
Most már felemelhette a szarkofág tetejét. Erre a célra vitt magával egy kis feszítővasat, melyet
előzőleg persze szintén gondosan megtisztogattak, és steril tokban őriztek.
Előszedte a feszítővasat, s a hegyét óvatosan a szarkofág fedelének a nyílásába illesztette…
A fedél nehéz volt: teljes súlyával a feszítővasra kel lett nehezednie, csak akkor emelkedett
lassan felfelé.
Kissé oldalra billentette, s lehajolt, hogy a nyíláson bekukucskáljon…
Tompa reccsenés hallatszott, üveg csörömpölt, s minden koromsötétségbe burkolózott.
Meg sem mert moccanni, fogalma sem volt, mi történt. Mintha valami felrobbant volna. De
miért lett sötét?
Csak lassan jutott el tudatáig a felismerés, hogy a kezében tartott lámpa üvege robbant fel, nem
tudni mi ért, s ezer meg ezer szilánkra törve szerteszét repült a kamrában.
Nesze neked! – próbálta tréfásan fogadni a fejleményeket.
Félt megmoccanni, nehogy a sötétben véletlenül meg lökje a szarkofág fedelét. A kőlap igen
nehéz, még oda csípheti a kezét, vagy belezuhan a szarkofágba és mindent széttör. És köröskörül
ezek az agyagkorsók…
Legértelmesebb dolog persze az volna, ha igyekezne minél előbb kijutni innen.
De dolgavégezetlenül távozzon?
Nem, ezt nem teheti meg.
Kitapogatta a fedél szélét, és megpróbálta beledugni a feszítővasat a nyílásba. Mindezt
tapogatózva kellett végeznie, csak úgy találomra, nehogy elszakadjon a kesztyűje, és felsértse a
kezét, hiszen akkor a vér befröcsköli a steril anyagot, és a kísérlet végképp dugába dől.
Az átkozott feszítővas minduntalan lecsúszik. Csak a harmadik próbálkozásra sikerült
beerőszakolni a fedél alá. A tető így most már nem fog ráesni a kezére, nem lapítja szét az ujjait.
A keletkezett keskeny résen lenyúlt a csipesszel. A koporsó négy helyéről egy-egy mintát vett.
Nem mert vaktában kotorászni a sötétségben, attól tartott, hogy megrongálja a csontvázat. Alvarez
professzor érdekeit is szem előtt kellett tartania.
De most hogyan vergődik ki ebből a kamrából úgy, hogy ne zuhanjon le valami kürtőbe, és ne
törje össze az értékes kémcsöveket?
A kamra fala mentén haladt, és felfogta a köpenye alját, nehogy beleakadjon valamibe, és
feldöntse azokat az átkozott köcsögöket. Néhányszor belebotlott valamibe, de szerencsésen eljutott
a kürtőig, gondolatban hálát adva a piramis építőinek, hogy valóban semmiféle fortélyos kelepcét
nem állítottak fel, mint például a régi egyiptomiak.
Végre. Itt a kürtő!
Kiáltott, a műanyag sátortetőt felemelték, kötelet eresztettek le, s felhúzták a felszínre.
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– Mit működött lent olyan sokáig? – dohogott elcsigázva a professzor.
Andrej beszámolt viszontagságos kalandjáról.
– De azért a csontvázat nem tette tönkre? – kapta fel a fejét Alvarez.
– Remélem, nem.
A professzor a fejét csóválta, és fürgén magára kötve a kötelet, leereszkedett a kürtőn.
– Mindenesetre vigyen magával két lámpát! – kiáltott utána Andrej.
Aztán ismét hosszasan és gondosan csomagolgatta a zsákmányt. Utána pedig sietett vissza a
piramishoz, mert egyre növekvő aggodalom fogta el: talán csak nem tette tönkre mégis a csontvázat
a sötétben?

VILÁGVÉGE
A sírkamrában már mindent összetakarítottak, megtisztítottak. A korsókról kiderült, hogy igen
szép, színes díszítésű agyagvázák: mindet szép rendben végigrakták a fal mentén.
A munkások nekiláttak felemelni a szarkofág minden díszítés nélküli, lapos fedelét.
– Miért nincs rajta évszám? – dörmögte Alvarez.
A szarkofágban nefritgyöngyökkel behintett csontváz nyugodott. A gyöngyök vidáman
csillogtak a lámpa fényében.
Az archeológusok késlekedés nélkül munkához láttak: fényképeztek, zsinórral négyzetekre
osztották a lelőhelyet, vázlatokat készítettek. Mindez szigorú, jól begyakorolt sorrendben zajlott le.
Szótlanul dolgoztak, csak néha vetettek oda egymásnak egy-egy megjegyzést, megszokott
pontossággal, s Andrejt ez egyre jobban lelkesítette.
Megmérték a csontváz hosszúságát.
– Százhetven centiméter – mormolta töprengve Alvarez. – A maják között ez eléggé magas
termet. A csontokról ítélve meglehetősen idős volt, mi?
– Lehetséges – hagyta rá Andrej. – De vajon ki volt, pap vagy államférfi?
– Talán később megtaláljuk a névjegykártyáját. Egyelőre ne firtassuk. Mit turkálsz ott, Franco?
– A fogait pirosra festették – válaszolt Franco.
– No lám – tolta félre munkatársát a professzor. – Világítsatok csak ide jobban. Furcsa. Festett
fogak, de nincsenek lecsiszolva és kimintázva, mint általában. Ez eléggé szokatlan egy felnőtt
férfinál, aki ráadásul magas tisztséget tölthetett be…
Az archeológusok nekiláttak a díszítések osztályozásának. Minden egyes ékszert tiszta papírlapra
kellett helyezni, s felírni pontosan, hol találták.
Andrej nem zavarta őket, kiment a friss levegőre.
Estére Alvarez úgy elfáradt, hogy csak lerogyott a tábortűz mellé a fűbe, még enni sem bírt, csak
egymás után hajtotta fel a méregerős feketekávékat.
– Nem fog aludni – próbálta visszatartani Andrej. De Alvarez csak legyintett.
S amikor kissé magához tért, megkérdezte:
– No és a maga zsákmánya? Elégedett?
Andrej széttárta a karját, akaratlanul arrafelé pillantott, ahol egy kis eresz alatt biztonságos
módon, több réteg vízhatlan hártyába csomagolva ott rejtőztek a mintákkal teli kémcsövek.
Alvarez elfogta a pillantását, és megértően nevetett.
– Sokáig kell várnia az eredményre?
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– Két-három hónapig.
A professzor csak a fejét ingatta, majd felsóhajtott.
– Hallottad ezt, Franco?
– Igen, önöknek könnyebb a dolguk – sóhajtott fal Andrej is. – Valószínűleg már most sok
mindenre fény derült. Érdekesek a leletek?
– Persze hogy figyelemreméltóak a leletek, a sírkamra meg az áldozati temetkezés. És micsoda
pompás kerámiák! De még időre van szükségem, hogy annak rendje és módja szerint tisztán lássak.
Van itt valami tisztázatlan dolog…
– Mégpedig?
– Egy egész sereg érthetetlen részlet, még elmagyarázni is nehéz annak, aki nem szakember.
Bocsásson meg, kedves barátom, de akármennyire tisztelem, azt hiszem, igazat ad nekem, hogy
nem nevezhetem magát archeológusnak…
– Persze, persze, én csak laikus vagyok.
– Nézze például ezeket a fogakat. Miért nincsenek lecsiszolva és kicifrázva, mint a régi majáknál
ez általában dívott nemesemberek temetésénél?
– Talán nagy sietve temették el ezt a papot?
– Lehetséges – bólintott Alvarez, és ujjával megfenyegette Andrejt. – Látom én már, hova akar
kilyukadni! Nagy sietve, tehát feltételezhetően járvány dúlt, még a nemesembereket sem volt idejük
a rítus szabályai szerint eltemetni. Ugye így gondolta? Ugye csábítóak az efféle gondolatok?
– Csábítóak – ismerte el Andrej. Franco halkan felnevetett.
– Hát éppen ez itt a bökkenő! A tényeket nem szabad a dédelgetett elmélet előre kiagyalt, szűk
szemszögéből vizsgálni. Minden előítélet nélkül kell néznünk a világot, különben sok mindent nem
veszünk észre, sok fontos mozzanaton keresztülsiklunk. Akadnak olyan tények, amelyek egyszerre
többféle értelmezést is lehetővé tesznek, s ha előre kiválasztunk egyet, a saját hipotézisünknek a
legjobban megfelelőt, akkor a többit önkéntelenül is kétségesnek tartjuk, olyannak, amely
figyelmen kívül hagyható. Figyelj, Franco – fordult váratlanul a munkatársához. – Ez neked is szól.
– Figyelek, professzor úr.
– Úgyhogy minden hipotézist többszörösen próbára kell tenni, s az újonnan felfedezett tények
fényében megvizsgálni, mi igazolja, mi cáfolja. És ha minden erőfeszítésünk ellenére sem sikerül
saját hipotézisünket megcáfolni, annál jobb: ez azt jelenti, hogy közel járunk az igazsághoz.
Elhallgatott, a tűzbe bámult, majd mintha észre sem venné a társait, s magával társalogna,
hozzátette:
– A szarkofágon nincs évszám… A vázák díszítése minden kétséget kizáróan tolték hatásról
tanúskodik. Hm…
– Talán késői sírkamra? – kérdezte izgatottan Andrej.
– Nem, a piramis régi eredetű. A hetedik századból való, nem újabb építésű.
– Tehát ismét idegen betörés jelei?
– Látja, most is azonnal… Ráront az emberre, és torkának szegezi a kést: igen vagy nem? –
nevetett a professzor. – Ne siessük el a következtetéseket. Maga megcsinálja az elemzéseit, mi
pedig ellenőrzünk és mérlegelünk minden leletet. Párhuzamosan dolgozunk, de egymástól
függetlenül. Így hamarabb kiderül az igazság. Addig is aludjunk egyet, holnap sok munka vár ránk.
Ami igaz, az igaz: még rengeteg munka várt az archeológusokra. Nemcsak a leleteket kellett
osztályozniuk, hanem aprólékosan meg kellett vizsgálniuk, leírniuk és lefényképezniük mindent, a
piramis belsejében levő lépcsőket, folyosókat. Először az archeológusok csak kutyafuttában néztek
meg mindent, hogy Andrej minél előbb behatolhasson a sírkamrába, és összeszedhesse a mintáit,
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mielőtt a külvilág mindenütt jelenlevő mikrobái be nem hatolnak.
A sírkamrában a szarkofág mellett sok apró tárgyat találtak. Rendkívül kényes és piszmogó
munkával szétválogatták és osztályozták az anyagot. Mindez sok idejüket elrabolta.
A díszes vázákban gyöngyből és nefritből készült értékes ékszereket találtak. Az egyik vázában
furcsa apró csontdarabkákra bukkantak az archeológusok: mindegyiken faragott ábrák, egy
csónakban nevető iguána ül, meg egy kutya. Aztán egy papagáj a napistennel társalog…
Egy másik vázából két kis aranykorong került elő. Az egyik harci viadalt ábrázolt, a másik
áldozati szertartást, sajnos ez eléggé megrongálódott állapotban volt.
Alvarez azonban nyomban felfigyelt
– Arany… A megmunkálása nagyon finom, nyilván késői eredetű…
– Ezek a viaskodó harcosok pedig nagyon hasonlítanak a toltékokra – szólt közbe Franco. – Mi a
véleménye, professzor úr?
– Igazad lehet.
Alvarez meg Franco egész napokat töltöttek a sírkamrában. Néha Andrej is segített nekik. De
most már neki is megvolt a saját elfoglaltsága. Újra meg újra ellen őrizte a kémcsövek
csomagolását.
Hiszen a kémcsövek üvegből készültek, s nagyon könnyen összetörhetnek. A lezárásnak
légmentesnek kell maradnia, amíg ki nem nyitják a laboratóriumban.
Vajon milyen eredmény vár rá akkor? Annyi évszázad után felélednek-e a mikroorganizmusok?
A mikrobák minden bizonnyal. Igen életképesek, különösen a spóraképző baktériumok. Az örök
jég birodalmában is találtak már élő spórákat. Évekig, sőt évszázadokig képesek életben maradni
még a kozmikus térségben is, egyik bolygóról a másikra is eljuthatnak.
De a vírusok… Hiszen őszintén szólva még olyan keveset tudunk ezekről a parányi
élőlényekről, amelyek néha éppen csak egyetlen molekulából állnak. Voltaképреn még az sem
tisztázódott, élőlényeke vagy sem. Hová lehet sorolni őket.
Élő szervezeteken kívül a vírusok az élet legcsekélyebb jelét sem tanúsítják: nem táplálkoznak,
nem szaporodnak, nem mozognak, úgy viselkednek, akár a holt anyag, sőt még kristállyá is
átváltozhatnak. Ám ha rájuk érzékeny sejttel találkoznak, hirtelen megváltozik a természetük: aktív
élőlénnyé alakulnak át. Most már képesek a változásra, és örökíthetik a tulajdonságaikat,
mozognak, és elképesztő gyorsasággal szaporodnak, amíg el nem pusztítják a sejtet.
Aztán a vírusok ismét visszatérnek az élettelen természet világába – de meddig?
Szerencsére a legtöbb kórokozó vírus nem lapulhat örökké az élettelen anyag csalóka
állapotában. Ha túl sokáig nem találkoznak élő sejttel, valóban elpusztulnak.
Ám Andrej fel akarja őket támasztani! Ha a mintákban igazán rejtőznek régi vírusok, vajon ki
lehete mutatni és tanulmányozni őket? Nagy reményeket fűzött a náluk nemrég kidolgozott
módszerhez. Igaz, ilyen régi anyagon még nem próbálták ki az új eljárást…
Egyik nap a másik után telt. Az archeológusok továbbra is a sírkamrában kutatgattak, s
minduntalan örvendezve újságolták Andrejnеk:
– Csodás kis kőszobrot találtunk!
– Még két tengeri kagyló került elő!
Egyik reggel motorzúgás hallatszott, és egy repülőgép kezdett körözni az elhagyott város fölött.
Előelőbuk kant a lombok közül.
Először mindenki gyanakodva nézte. De a repülőgép üdvözlésül megbillegtette a szárnyait, s
mindenki meg értette: Johnny megjavította „repülő kávédarálóját”, s így mond köszönetet nekik
hazafelé repülve.
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– Nekünk is be kell fejeznünk a munkálatokat. Nyakunkon az esős évszak – jegyezte meg
gondterhelten Alvarez.
– Így igaz – helyeselt a vén Benito. – Az ég egyre sötétebb. És a csontjaim is szaggatnak.
Kiderült, hogy a sírkamrát különleges módon építették. Az egyik lépcsős átjáróban, amely a
kamrába vezetett, Franco furcsa kürtőt talált: apró kőlapokkal fedett négyszögletes nyílást. A
piramis belsejébe vitt.
– Hová nyílik, és mire szolgál? – töprengett a professzor. – Ezt feltétlenül ki kell derítenünk.
De erre már nem maradt idejük…
Másnap, az éjszaka kellős közepén Andrej rettenetes robajra ébredt, s a dörej hangjaival együtt
valaki egy vödör hideg vízzel is leöntötte. Félálomban kapálózni kezdett a nedves és rátapadó
függőágyban, s képtelen volt felfogni, mi történt, és mitől válik pillanatonként minden láthatóvá,
mintha fényes nappal volna, s aztán ismét sötétbe borul minden.
Trópusi felhőszakadás tört rájuk, amelyet már régen és félve várt Alvarez. Váratlanul lepte meg
őket súlyos mennydörgésekkel, szinte állandóan lobogó, vakító villámokkal és lezúduló
vízáradattal.
Köröskörül nagy recsegéssel dőltek ki a korhadt fatörzsek. Az egyik majdnem Andrejra zuhant.
Forgácsok, levelek, ágak és fatörzsek szilánkjai röpködtek szerte széjjel, a liánok sziszegve
korbácsolták a levegőt.
Andrej soha nem látott még ilyet, de ehhez hasonlót még elképzelni sem tudott. Ez nem eső volt,
hanem valami kozmikus, félelmetes jelenség, mint a földrengés vagy a hegyomlás.
Az égből alászakadó vízáradat elől nem lehetett el rejtőzni. Egy pillanat alatt cafatokká tépte a
függőágyak fölött levő ponyvát, amelyet abban a hiú és nevetséges reményben feszítettek ki, hogy
majd megvédi őket.
A tábor néhány perc alatt úszó káosszá változott, Noé bárkájává, amely váratlanul hajótörést
szenvedett.
Mindent hátára kapott a víz: asztalokat, tűzrakás céljára felhalmozott száraz rőzsét, edényeket,
nyeregtáskákat, konzerveket…
Alvarez ordítozva vetette magát a sötétségbe.
Andrej nem ért rá csodálkozni. Alighogy kikecmergett a függőágyból, egy szál alsónadrágban
rohant, hogy meg mentse felbecsülhetetlen értékű kémcsöveit.
Légmentesen le vannak zárva, egyetlen vírus nem férkőzhet beléjük. Minden kémcsövet vattába
csomagoltak, sőt néhány réteg műanyag fóliába bugyoláltak, de hát ez nem eső, hanem valóságos
özönvíz.
Az első, keze ügyébe kerülő ronggyal és ponyvadarab bal letakarta a kémcsöveket, a batyut
erősen magához szorította, és a villámok lobbanásainál kiszemelte a legbiztonságosabbnak látszó
fát, nekitámaszkodott, nem törődve a rázúduló vízözönnel.
Így talált rá vagy másfél óra múlva Alvarez, amikor a keresésére indult: Andrej félmeztelen volt,
elkékült, reszketett, de eljegesedő kezével a nagy bugyrot egyre csak magához szorította.
A professzor sem nézett ki különbül. Ő is egy szál alsónadrágban mászkált, s tetőtől talpig olyan
sáros volt, hogy még az eső sem mosta le róla.
Andrejra nézett, és hümmögve megérdeklődte:
– Sokáig óhajt még itt állni?
– Amíg ez az izé… véget… nem… ér… – Andrej alig bírta kinyögni a szavakat.
– Akkor sokáig itt marad – jegyezte meg együttérzően Alvarez. – Mert hogy ez az izé, ahogy
méltóztatott kifejezni magát, most már jövő télig tart. De legalább öltözzön fel…
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– Mi értelme van?
– Már egészen fatalista lett, mint ezeknek a nyájas erdőknek a hajdani lakói, a lacandonok. Nem
túl gyors átváltozás ez? Hiszen náluk évszázadokba telt, amíg ez a csüggeteg filozófia kifejlődött.
No ne bolondozzon? – förmedt rá aztán szigorúan, s megpróbálta kivenni Andrej kezéből a batyut.
– Futkosson egy kicsit a fák alatt, amíg ki nem melegszik, aztán törölje le magát akár egy átázott
ronggyal, és vegyen fel minél több ruhát.
– De hiszen minden átázott…
– Nem számít. Majd fokozatosan minden megszárad magán, a teste átmelegíti. Maga orvos, ezt
tudnia kell. Addig majd őrzöm a batyuját…
– De ezek az anyagaim, csak óvatosan.
– Nagyon is tisztában vagyok vele, hogy maga mint vérbeli tudós a válságos percekben a
tudományos anyagot menti, és nem a családi ékszereket – nevetett fel Alvarez. – Mit gondol, én
hová rohantam?
– Hova? – kérdezte Andrej, és kelletlenül átnyújtotta a batyuját.
– Befedtem a sírkamra bejáratát. Ha a víz behatol, mindent tönkretesz.
– Sikerült?
– Félig-meddig. Ha majd megvirrad, szilárdabban el kell torlaszolni. Hogy tavaszig kitartson.
Mala suerte25 – sóhajtott fel. – Nem sikerült teljesen… Fusson, fusson, öltözzön fel.
– És maga?
– Majd felvált. És kérem, ne reszkessen úgy a kémcsöveiért, nem történik semmi bajuk. Majd én
vigyázok rájuk, itt melengetem a keblemen, éppoly bátorsággal, mint ön.
Végül kivilágosodott, de az eső nem állt el, bár mintha kissé csendesedett volna. Vagy talán csak
azért hitték így, mert a villámok nem lobogtak, a vihar magja elvonult; vagy talán Andrej már
megszokta volna az esőt?
A munkások ügyet sem vetettek a felhőszakadásra, emelvényfélét eszkábáltak, a bokrokból
összeszedték a holmikat, és rárakták. A tárgyak már nem úszkáltak a pocsolyákban, és egy helyen
gyűltek össze, a kezük ügyében. Andrej odarakta a kincseit, majd a többiekkel együtt elindult a
piramishoz, hogy eltömítsék a bejáratot.
Az eső változatlan egyhangúsággal zuhogott. Úgy látszik, Alvarez nem tévedett: az esőzés
elhúzódik.
Nem is láttak többé egyetlen száraz napot sem. Szakadó esőben zárták el a piramis bejáratát, s
bontottak tábort. Visszafelé vezető útjukon szakadatlanul verte őket az eső. Naponta csak néhány
órára állt el.
Andrej csak most kezdte érteni, miért élnek olyan szívósan a félelmetes özönvizekről szóló
legendák.
A dzsungelen keresztül vezető út végtelen, nyirkos folttá olvadt össze emlékezetében. Fáradt
közönnyel caplatott a hideg esőben, a ragadós sárban, botladozott a csúszós zsombékokon. A
teljesen átnyirkosodott ruha undorítóan tocsogott, odaragadt a testéhez, de azért az állandó
feszültségtől melege volt.
Éjszakára kezdetleges menedéket eszkábáltak, néhány ponyvával letakarták, aztán minden
étvágy nélkül haraptak valamit, és mint akit agyonvertek, ledőltek aludni. Rémálmokkal és
kiáltozásokkal teli, nehéz álomban hevertek reggelig, rá sem hederítve a réseken át be csordogáló
esőpatakokra.
Reggel fáradtan keltek, nagy nehezen kinyújtóztatták elgémberedett tagjaikat, némán bekapták a
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reggelit, és ismét elindultak a zizegő esőben: botorkálva fröcskölték fel a nyúlós latyakot.
Csak tíz végtelennek rémlő nap után – a már kész ösvényen! – értek ki az Usumacintához.
Andrej rá sem ismert a folyóra, amely megáradt, és fenyegetően zúgott, mintha ki akarna lépni a
medréből. A víz sötétbarna lett, és sűrű az iszaptól. Az áramlás vad örvényléssel, tajtékozva
kergetett letört ágakat, gyökerestül kicsavart év százados fákat. Ijesztő látvány volt.
Fákat döntöttek, és két tutajt ácsoltak. Az építést a folyóhoz lehető legközelebb végezték. Egy
napjukba telt. Este holtfáradtan dőltek le, egyenesen a pocsolyába.
Éjszaka fel kellett kelniük, és a koromsötétben az egyik tutajt az emelkedő folyótól távolabb
vonszolniuk. Még szerencse, hogy az elővigyázatos vén montero nem aludt, s idejében riadóztatta
társait, különben a tutajnak bottal üthették volna a nyomát.
Nem volt olyan egyszerű a vízre vontatni a kész tutajokat. Előbb jó erősen a part menti fákhoz
kötötték őket a megmaradt kötelekkel és liánokkal. A csomagokat már előbb a tutajok mellé
készítették, hogy a berakodással minél kevesebb időt veszítsenek. Aztán Alvarez még egyszer
szemlét tartott, mint valami sasszemű hadvezér, és kiadta a parancsot:
– Rajta!
Az első tutajt ellökték a parttól. Rögtön víz alá merült. A megvadult folyó igyekezett elragadni
és tovasodorni. De a kötelek erősen tartották. A tutaj a helyén maradt, noha minduntalan ellepték a
szennyes hullámok, elsodrással fenyegetve az embereket, akik lázasan dobálták rá a holmikat, s
igyekeztek minél erősebben lekötözni azokat a lábuk alól minduntalan kicsusszanó, síkos
gerendákhoz.
– Maga az első tutajjal megy – mondta Andrejnak Alvarez. – Fürgén rakja fel a mikrobáit, és
oldják el a köteleket, mielőtt az ár el nem sodorja magukat!
Két munkás segítségével Andrej felhordta a csomagjait a himbálózó tutajra, s ő maga kötözte le
őket középen, minél messzebb a víztől.
– Adjanak még egy kis kötelet! – kiáltotta körülnézve.
Ebben a pillanatban a folyó győzött!
A fa, amelyhez kikötözték a tutajt, elnyújtott recsegéssel belehajolt a vízbe. A tutaj pedig
nekilódult, mint a fékevesztett vádló.
A szennyes lé mellen csapta Andrejt. Nem bírt meg kapaszkodni, belepottyant a vízbe.
A víz vadul pörgette, majd elsodorta. Nyelte a vizet, de örömmel érzékelte, hogy ujjai nem
eresztették el az értékes csomagot.
Arra eszmélt, hogy fáj a melle. Nagyot nyögve kinyitotta a szemét, s a sáros arcú Alvarezt látta
maga fölé hajolni.
– Hála a Madonnának! – mondta a professzor. – Már azt hittem…
Nem fejezte be a mondatot, hanem tenyerével törölgetni kezdte az arcát, de így csak még jobban
elmázolta a sarat.
Andrej lassan jobb felé fordította a fejét, majd balra, s meglátta, hogy egy halom holmin hever,
körülötte némán álldogálnak a munkások, közben meg egyre ömlik az eső…
– Hol vannak a minták? – kérdezte, de szinte alig hallotta tulajdon hangját, olyan halkan beszélt.
Ám Alvarez megértette, és nyugtatgatva simította végig nedves tenyerével a homlokát.
– Épek, épek, ne nyugtalankodjék. Annyira belekapaszkodott, hogy alig tudtuk kiráncigálni ezt
az átkozott batyut a keze közül. Majdnem vízbe fulladt miatta! Mintha egy követ kötött volna a
nyakába, lehúzta a fenékre.
Alvarez szemrehányóan ingatta a fejét, majd hirtelen közel hajolva Andrejhoz, kedvesen
hozzátette:
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– Most már látom, hogy valódi kutató lesz magából, chamaco! – és váratlanul megölelte.

ELKÉPESZTŐ HÍREK
Hát nem álom, hogy ismét otthon van az Akadémiai Városban, laboratóriuma csendes, ünnepi
tisztaságában, s a széles ablakokon túl a lakóházak és az ismerős sudár nyírfák a tavasz első zsenge
zöldjében pompáznak?
Furcsa, de most, miután a saját szemével látta, a dzsungel még hihetetlenebbnek és
valószerűtlenebbnek rémlett, mint amikor még csak a könyvekből ismerte. A Nagy Erdő fenyegető,
fojtogató félhomálya, a majmok éjszakai rikoltozásai, a szent kút, az elhagyatott város romjai,
amelyeket szorosan körülöleltek a liánok – mind ez valóság lett volna? És az eső, amely
szakadatlanul zuhogott rájuk? És az, hogy ő félájultan ott hevert a zavaros vizű Usumacinta partján
egy tócsában? És hogy aztán a megvadult folyó három napig sodorta a tutajokat, s minden percben
nekiütközhettek valami farönknek, s felfordulhattak, de az eső egyre csak zuhogott, egyre csak
zuhogott…
Mindezt átélte, és nem csak álmodta?
Hogyan higgye el mindezt, amikor ha kinéz az ablakon, az üde zöld lombok között ott látja az
egyetem pálmakertjének megszokott üvegtetejét, mögötte pedig a fák között a Számítási Központ
sokemeletes épületét. Minden olyan megszokott, olyan ismerős a legapróbb részletekig, mintha
soha el sem utazott volna.
Az első napokban nem sokat törődhetett a lírai visszaemlékezésekkel. Nyomban fejest ugrott a
munkába.
A megvadult Usumacintában történt kényszerű fürdő következtében mégiscsak összetört három
kémcső azok közül, melyekben a sírkamrából összeszedett minták rejtőztek. A negyedik kémcsövet
Andrej selejtnek minősítette: feltehetően nem maradt steril. De a többiek épen maradtak, és
szerencsésen megérkeztek a laboratóriumba.
Most aztán meg kellett tudniuk, milyen láthatatlan lények rejtőznek a kémcsövekben.
Nem könnyű feladat… jobban mondva, rengeteg, nehéz munka várt Andrejra. Hiszen nem
tudják, milyen mikrobák vagy vírusok lapulnak a kémcsövekben. Először pontosan meg kellett
határozni, azonosítani őket, de hogy ezt végrehajthassák, előbb szét kellett választani, megfelelő
táptalajba ültetni mindet, megfelelő hő mérsékleti viszonyokat teremteni, hogy egy kémcsőben csak
egyfajta mikroszkopikus lakó maradjon, ráadásul a szaporodásához a legmegfelelőbb körülmények
között.
Andrej hosszú napokig üldögélt a világtól elzárva a vizsgálókamrában, és táptalajjal teli lapos
edényekbe meg Petri-csészékbe rakta szét a különféle kultúrákat. Aztán termosztátokba kerültek,
ahol a bő táplálék következtében a láthatatlan lények szaporodni kezdtek, akkor már fel lehet őket
ismerni a mikroszkóp alatt.
Piszmogó és lassú munka volt. De még többet kellett vesződni a vírusmintákkal. A mikrobáktól
eltérően a vírusok csak élő szövetek kultúrájában képesek fennmaradni és szaporodni. Erre a célra
legalkalmasabb a közönséges tyúktojás, amelyben a csíra éppen hogy fejlődésnek indult. Fogják a
mintával megtöltött injekciós tűt, beleszúrják a tojásba, s így belejuttatják az azonosításra váró
láthatatlan vírusokat. Aztán a tojás héján gondosan be kell tapasztani a parányi lyukat, a tojást
beletenni a termosztátba, és várni.
A várakozás volt a legfárasztóbb és legnehezebb. Amíg a telepítéssel foglalkozott, az idő csak
úgy repült. Aztán meg mintha megállt volna.
Próbálta arra kényszeríteni magát, hogy ne őgyeleg jen naphosszat tétlenül az egyetemen. Saját
magát akarta becsapni: különféle elfoglaltságokat talált ki. Be lekezdett egy jelentésbe, de rögtön
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abbahagyta, hiszen éppen a legfontosabbat nem tudta még: utazásának az eredményét. Megkísérelt
más kutatási témákkal foglalkozni, amelyeket az utazása előtt félretett.
Sokat kóborolt a kis utcákon, amelyek ide-oda kanyarogtak a házak között, s szinte észrevétlenül
simultak bele az erdei ösvényekbe, ahol a fenyőkről mókusok bámultak rá kíváncsian, s a lába alól
olykor egy-egy ijedt nyúl ugrott elő rejtekhelyéből.
De gondolatai a laboratóriumban maradtak, ahol a termosztátokban lassan érlelődtek kérdéseire
és problémáira a válaszok. Már kora reggel, a hajnali derengésben rohant az intézetbe, amelynek a
homlokzatán még az éjszakához illő neonfénnyel világított a romantikus embléma, a DNS-molekula
rejtélyes kettős spirálja, az öröklődés titokzatos letéteményese. Nyomban bement a laboratóriumba.
Amikor meggyőződött róla, hogy minden rendben van, és az automatikus rendszerek pontosan
fenntartják az előírt körülményeket, ernyedten bebandukolt a szobájába, vagy beült valamilyen
tudományos tanácskozásra. Aztán ismét rohant a laborba, újra meg újra meggyőződött, hogy
minden rendben van, s egye lőre nincs mit csinálnia…
Esténként szobája faláról rejtélyes mosollyal tekintett le rá az ősi pap képmása: a temetkezési
maszk kópiája, amelyet a professzor neki ajándékozott a búcsúzáskor.
A pap mintha azt kérdezte volna tőle: „No, mit szeretnél találni a kémcsöveidben: az Atlantisz
lakóinak vagy kozmikus vendégeknek a nyomait?”
Alvareztől rendre jöttek a levelek, csak úgy sütöttek a türelmetlenségtől, bár folyvást óvta a
hebehurgya sietségtől, amely romba döntheti az egész kutatást.
„Szeretném emlékeztetni rá, kedves barátom, hogy a régi majáknak volt egy jó szokásuk: a
tényeket meg hamisító történészeket haladéktalanul és kíméletlenül kivégezték…
Nekünk pedig, akik annyi évszázaddal később végezzük kutatásainkat, igen könnyű valamit
elnéznünk, a jelentéktelent jelentősnek tartanunk, mert régóta dédelgetett, kedvenc elméletünk
hipnózisa alatt állunk. Az ember saját maga sem veszi észre, és minden rossz szándék nélkül, szinte
akarata ellenére eltorzítja az igazságot. Nem számít, ha szabadelvű és haladó korunk ezt jobban
megbocsátja, mint a régi maják, hiszen majd mi magunk emésztjük magunkat, és tépelődünk,
amikor kiderül, hogy hamis úton tévelyegtünk, s az igazsághoz nem közeledtünk, hanem éppen
távolodtunk tőle…
Mostanában sok előadást tartok, sok cikket írok, be számolok felfedezéseinkről, s egy kissé
szenzációsan tálalom őket: elhagyatott városok, sírkamrák a piramisokban, értékes leletek a szent
kút mélyén… Tud ja, mennyire nem bírom ezeket a fogásokat. De nincs mit tennem, pénzt kell
szereznem a további kutatásokra.
Ám amikor a magammal hozott anyagot tanulmányozom tudóscellám csendjében (Andrej
önkéntelenül elmosolyodott, visszaemlékezve, milyen felfordulás uralkodott abban a »cellában«),
egyre csak faggatom a tárgyakat, saját magammal vitatkozom, és cáfolom magamat.
Rendkívül sok a talány és a homály! Nagyon jó volna, ha egy kicsit siettetné igen tisztelt Jurij
Knorozov professzor kollégámat, hogy minél előbb fejtse már meg a régi maják írását. Mennyivel
könnyebb lenne a mi dolgunk is!
De félre a tréfával! Néhány tény halvány kétséget ébresztett bennem, ez inkább intuíció, tudat
alatti riadalom, és nem logikus érvelés. Nem akarom a maga fejét teletömni mindenféle
archeológiai részletkérdéssel, amíg én magam sem látok tisztán.
Annál nagyobb türelmetlenséggel várom a híradást a kutatásról, legalább az első
következtetésekről tájékoztasson…”
Alvarez érthetetlen kétségei megriasztották Bulanovot. De szerencsére a kínzó várakozás
nemsokára véget ért. Ismét nyakig voltak a munkában.
A tudomány több ezer különféle mikroorganizmust ismer, de senki nem jósolhatta meg,
milyeneket találnak majd a Mexikóból hozott mintákban. Az lett volna a legszerencsésebb eset, ha
eddig ismeretleneket tartalmaznak. Vannak olyan mikroorganizmusok, amelyeknek elég néhány
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órai tartózkodás a termosztát agaragar táptalajában, és máris „tiszta hajtást” adnak, ahogy a
mikrobiológusok mondják, és felfedik kilétüket. Voltak olyanok is, amelyeket Andrejnak sokáig
kellett „faggatnia”, s különféle vegyszereket próbálgatnia, amíg felismerte őket. De ha ez sem vezet
eredményre, a kutatások el húzódnak, és kísérleti nyulakon, tengerimalacokon kell ellenőriznie az
azonosíthatatlan mikrobákat.
A vírusokat még nehezebb elfogni. Csak elektronmikroszkóp alatt lehet őket látni, de hogy egyik
vírust elkülönítsék a másiktól, órákig kell a veszettül forgó, hatalmas centrifugákban kavarni az
ellenőrzendő kultúrák tenyészetét. A vírusok között akadnak igen álnok fajták, az úgynevezett
latens vagy lappangó fertőzés hordozói. Hetekig, hónapokig képesek az élő sejtben megbújni, és
nem árulják el pusztító jelenlétüket, nemzedékről nemzedékre átmentődnek. Aztán a legváratlanabb
pillanatban egyszer csak lecsapnak… Nagyon nehéz ezeket fel fedezni és felismerni!
Andrej sokat izzadt a védőöltözékben, amíg a termál szobában dolgozott, ahol éppen olyan
pálmakerti, nyirkos fülledtség uralkodott, mint a trópusi erdőben. Sőt ez még rosszabb volt:
harminchét fok, ablak nélküli, süket falak egyetlenegy nyílás nélkül, ahol friss levegő szökhetne be.
Egyetlen pillanatra sem vetheti le a védőöltözéket és a maszkot. Minden kísérletet nagyon
gondosan és óvatosan kell végrehajtania. Hiszen ezek a láthatatlan élőlények igen alattomosak,
mindenütt jelen valóak, s a mikrobiológus, akár a tűzszerész – ahogy mondani szokás –, csak
egyszer hibázhat…
Andrej először a fekete himlő vírusát ismerte fel.
Semmi kétség. Pompásan látszott az elektronmikroszkóp csillogó ernyőjén: valóságos óriás a
többi vírus között. Majdnem szabályos téglalap alakú, magvát sűrű fehérjeburok veszi körül. Az új
módszer, amelyben annyira bízott Andrej, valóban kimutatta a hajdani nyomok alapján a pusztító
hatást: ez a himlővírus.
Andrej nem akart hinni a szemének.
Himlő?
A leghihetetlenebb mindazok közül, amire csak gondolhatott.
Európában és Ázsiában már réges-régen ismerik ezt a betegséget. Az embereket ma már jól védi
a vakcina, amelynek az oltását a legtöbb országban gyerekkorban elvégzik. Különleges nemzetközi
szervezet ügyel arra, hogy a betegség ritka fellángolásait csírájában elfojtsák. Az orvosok pedig úgy
vélik, hogy éppen a himlő az első olyan fertőző betegség, amelyet nemsokára sikerül mind örökre
kiirtani a bolygónkon.
De két évszázaddal ezelőtt semmi sem védett tőle, szabadon garázdálkodhatott. A középkorban
még ez a keserű mondás járta: „A szerelem és a himlő keveseket kerül el.” A tizenhetedik
században pedig csupán Euró pában hatvanmillió embert öltek meg ezek a látszatra ártalmatlan
téglalapok.
Eddig úgy vélték, hogy a spanyol hódítók betörése előtt Amerika népei nem ismerték ezt a
szörnyű betegséget. Úgy hitték, pontosan megállapították: az Újvilágba először Cortez egyik néger
rabszolgája hurcolta be a himlőt 1520-ban. A szabadjára engedett „fekete halál” legalább hatmillió
indiánt pusztított el. Aljas cinkosául szegődött a konkvisztádoroknak.
Mit jelent Andrej Bulanov meglepő felfedezése?
Kettőt: vagy a régi maják már a spanyolok érkezése előtt szenvedtek a himlőtől, vagy…
Vagy az elhagyatott város piramisa egyáltalán nem olyan ősi, mint Alvarezzel együtt vélték.
Tehát már a konkvisztádorok hódítása idején emelték, akik behurcolták magukkal a fekete halált.
Alvareznek nemhiába támadtak kétségei.
Ezek szerint vagy szenzációs felfedezést tettek, vagy durva hibát követtek el.
A mintákban még sok más különféle mikroorganizmust is talált, ám ezeket a tudósok már régen
ismerik: a talajban vagy az emberi szervezetben élnek, de semmi kárt nem okoznak.
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Igaz, az egyik baktériumfajta ismeretlennek tetszett. Csillogó gyöngyszemben végződő,
hosszúkás pálcika alakja, amelynek közepén volt a spóra, a szibériai fekély kórokozójára
emlékeztetett. Nem lehetett tudni, veszélyesek-e ezek a baktériumok az emberre vagy sem.
Egyelőre nem sikerült megfertőzni sem nyulat, sem tengerimalacot vagy majmot.
A mintákban alig találtak vírust. Még az új módszerrel sem sikerült előző tevékenységük
nyomait feltárni, pedig ha valaha léteztek, és később elpusztultak, ennek ki kel lett volna derülnie.
A himlő vírusán kívül Andrej csak a mocsári boglárka fertőző vírusaira bukkant rá, amelyek
nyilván teljesen véletlenül kerültek a sírkamrába, valamint a sárgaláz vírusaira.
A sárgaláz vírusai csak az áldozatként megölt négy fiatalember sírjában voltak. A fősírban már
nem találtak egyet sem. De a sárgaláz a trópusi erdőkben járvány jellegű betegség, s már régóta
pusztít. Ez nem újdonság. Egyetlen minta alapján pedig nem dönthettek el azt a kérdést, hogy
tömeges méretekben lépette fel a betegség.
A lehetséges új antibiotikumok meghatározására igen érdekes lehetőséget nyújtottak a
különleges tenyészetek, amelyeket Andrej az erdőben való kóborlása során gyűjtött mintákból
nevelt. De ezeknek az ellenőrzésére sok idő kellett. Meg aztán az igazat megvallva, Bulanov most
nem sokat törődött az antibiotikumokkal – hiszen mindenekelőtt az esetleges járványok előidézőit
és nem meg szüntetőit kereste…
Így aztán a legérdekesebb és legjelentősebb felfedezés mégiscsak az maradt, hogy rábukkantak a
fekete himlő vírusára, sőt egyszerre két temetkezési hely mintáiban: a fősírban és az áldozatul
megölt ifjak sírjában. Ez már elég ok a gyanakvásra, hátha tömegesen lobbant fel a járvány.
De mégis: felfedezés ez vagy tévedés?
Andrej sehogyan sem tudta eldönteni, bármennyire törte is a fejét. Alvarez nélkül nyilván nem is
boldogul. Ennek ellenére úgy határozott, hogy egyelőre nem ír a professzornak, előbb mindent még
egyszer ellenőriz: hátha mégis tévedett, és ez nem a himlő vírusa.
Ismét órákig pörgette a centrifugákban a vírusokat. Ismét addig ült a százezres nagyítású
elektronmikroszkóp előtt, amíg káprázni nem kezdett a szeme. Ismét és ismét alapos vizsgálatnak
vetette alá a láthatatlan élőlényeket, különféle savakkal és lúgokkal öntözte őket, s a laboratóriumi
asztalon előtte sorakozó kémcsőrend már a szivárvány minden színében ragyogott. A
mikrobiológusok így nevezik ezt a műveletet: „tarka sor”. Előkerültek a lumineszcencia és a
fluoreszcencia, a „felismerés” legújabb kényes és bonyolult eljárásai.
De az eredmény nem változott. Ekkor aztán Andrej megírta mindezt Alvarez professzornak. A
válasz hamar megérkezett.
„…Kedves barátom, hihetetlen felfedezése engem is elképesztett, legalább annyira, mint magát.
Nem kételkedem kutatásai pontosságában, de ezek most még jobban összezavarják és
bonyolítják a kérdést, nemhogy világosságot teremtenének!
Ez kétségtelenül fontos felfedezés. Jó néhány nyugtalanító megfigyelésem most világosabbá vált
az ön kutatásainak fényében, és szinte igazolják is. Eddig nem akartam részletesebben írni ezekről,
nehogy időnek előtte megriasszam, és valamiféle előítélettel terhes útra tuszkoljam, éppen ezért
csak néhány ködös célzásra szorítkoztam.
Most már világosabban szólhatok. Először is a »köcsögökről«, ahogy ön tiszteletlenül becézte
ezeket a gyönyörű vázákat, amelyeket a sírkamrában találtunk. Nyilván kései stílushoz tartoznak
(tizenkettedik-tizennegyedik század), s az északra, Yucatánra vonult maják birodalmában a toltékok
modorában készültek.
De akkor hogyan kerültek a minden jel szerint régen elhagyott, ősi város sírkamrájába. S ezt a
várost jóval délebbre találtuk, a Petén ősrengetegében.
Semmi kétség, a város ősi eredetű. A piramis szintén. De miért találtunk benne ilyen furcsa
temetkezést: nincs évszám, és magán hordja a sietség nyilván való jegyeit.
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Hogyan kerültek a sírkamrába ezek a vázák, amelyeken a sokkal későbbi toltékok díszítőelemeit
láthatjuk? Meg az arany ékszerek?
És ráadásul ez a teljesen váratlanul felfedezett fekete himlő vírus…
Persze lehetséges, hogy a várost valóban régen építették, aztán elhagyták, s csak jóval később
keresték fel ismét, majdnem a konkvisztádorok megérkezése előtt…
Egyelőre több a kérdés, mint a felelet. A következtetés csak egyetlenegy: folytatnunk kell az
ásatásokat ebben az elhagyatott városban, amíg le nem ásunk az igazságig. És én nagyon remélem:
főnökei megadják önnek a lehetőséget, hogy befejezze a kutatásait – ezek most már túlságosan
érdekessé váltak. Ha szükséges, külön üzenetben kérem meg őket erre, megpróbálom úgy
megfogalmazni, hogy ne lehessen vissza utasítani!
Egyszóval, készüljön fel az útra…”
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HARMADIK RÉSZ
VANNAK MÉG CSODÁK!
– Nos? – mondta Alvarez, és kérdően pillantott Andrejra. – Mivel kezdjük? Ha kell, életem
hátralevő részét itt töltöm, ebben a városban, de megtalálom a megoldást. Egyben már teljesen
biztos vagyok: semmi jele annak, hogy a konkvisztádorok itt jártak. Honnan került hát ide a himlő?
Ismét a fülledt és nyirkos januári kánikula kellős közepén voltak. Ismét ott álltak a piramis
lábánál, ahol az ásatásokat tavaly elkezdték, köröskörül ott terült el az erdő, amelyet megtöltött a
majmok átható rikoltozása, s a lombok között ott fehérlettek az elhagyatott város talányos romjai.
A bokrok ismét úgy elburjánzottak, mintha egyet se vágtak volna ki az elmúlt évben. Szinte
védelmezően el akarták takarni az emberi szemek elől az ősi romokat.
– Mindent elölről kell kezdenünk – sóhajtott fel Alvarez.
Először a főtérről és a piramisoktól távolabb fekvő épületek körül irtották ki az erdőt.
Alvareznek sikerült egy modern gépezetet beszereznie. Azt remélte, hogy az elektromos felderítés
révén a föld mélyében felfedez néhány ősi sírt, legalább a közembereknek, a város közönséges
lakóinak a temetkezési helyét, akiket rég letűnt életük közelében hantoltak el.
Úgy döntöttek, későbbre halasztják a rejtélyes kürtők és földalatti járatok felkutatását. A
munkások egy részét ki kellett küldeniük az elhagyatott város közelébe, hogy megtisztítsák a
leszállóhelyet, és Johnny ide szállíthassa a szükséges élelmiszert, valamint a felszerelési tárgyakat.
Rádión hívhatták Tenosiquéból. A készüléket szintén a professzor szerezte.
Andrej nagyon lelkiismeretesen felkészült az újabb kutatásokra: valóságos mozgó laboratóriumot
hozott magával. A helyszínen „azonosítani” lehetett a mikrobákat és vírusokat. Ám a felszerelés
egyelőre ládákban hevert…
Andrej segédkezett a cifra nevű José Maria Torrez technikusnak az elektromos felderítő készülék
beszabályozásánál. A technikus homlokegyenest más természetű volt, mint Franco: más a külseje
is, meg aztán mozgékony, energikus, mokány fickó. Állandóan fütyörészett, esténként pedig az
egész dzsungelt beharsogta legmodernebb japán táskarádiójának átható üvöltése. Mindenről
rendíthetetlen véleménye volt, megfellebbezhetetlenül osztogatta a parancsokat, nem tűrt
ellentmondást. Még Alvarez sem ellenkezett vele.
Andrej úgy vélte, hogy az elektromos felderítőszerkezet eléggé egyszerű: csak a földbe kell
szúrni egymástól bizonyos távolságban a fémrudakat, be kell kapcsolni az áramot és a különleges
műszerek már mutatják, hogyan és hol változik a feszültség. De mindezt José Maria a szent,
beavatott pap ábrázatával művelte, fensőbbségesen förmedt rá a munkásokra, akik az elektródák
körül futkostak:
– Szamár, hova szúrtad be? Megmondtam neked, hogy balrább, a bokornál!
– Maga meg mit piszmog ott? – ez már Andrejnak szólt.
És egyszer elérkezett a nap, amikor José felnézett a műszereiről, toppantott egyet, és
magabiztosan kijelentette:
– Itt ássanak.
– Sírkamra? – kérdezte remegő hangon Alvarez, és tisztelettudóan bámult Joséra.
– Nem tudom, mindenesetre valami üreg.
Ásni kezdtek, átküzdötték magukat a kemény és ruganyos gyökerek szövevényén, amely
évszázadok alatt sűrűn behálózta a talajt.
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És a végén csupán egy hordalék földdel teli, közönséges kis karsztüreget találtak.
Alvarez zordonan meredt a technikusra, de nem szólt egy szót sem, mert José Maria máris újabb
parancsokat osztogatott, egyáltalán nem zavartatta magát:
– Rendben van! Folytassuk! Hé, ti, fogjátok csak az elektródákat! Ne olyan álmosan!
Másnap aztán igazi sírkamrára bukkantak.
Most Andrej vette át a parancsnokságot. Az ásást abbahagyták, és steril műanyag sátrat emeltek
a sír fölé. Alvarez és Andrej fehér köpenybe bújtak, gumikesztyűt húztak, arcuk elé maszkot
kötöttek, bemásztak a sátor alá, és maguk folytatták a feltárást.
Korhadt deszkamaradványok. Bizonyára az összedőlt fal vagy a padló roncsai.
Aztán egy közönséges gödör. Benne csontváz. Kis termetű: fiatal nő vagy kamasz lehet…
Úgy látszott, egyetlenegy temetkezési tárgy sincs, csak egy agyagból készült kis istenszobor.
Annál érdekesebb, mit mutat majd az analízis…
Alvarez félrehúzódva figyelte, mint kaparja félre Andrej egy kis lapáttal a földet, s vesz mintát a
sír különböző részeiből, miközben egymás után dobálja el a használt csipeszeket.
– Kész – mondta végre Andrej, és nyögve egyenesítette ki meggörnyedt derekát. – Lebonthatják
a sátrat, és nekiláthat a kutatásainak.
– Az ördögbe is, úgy bűvészkedett itt a kémcsöveivel, hogy szinte nem merek tovább ásni –
dohogott a professzor. – Himlőt már talált a piramisban, lehet, hogy itt meg kolera rejtőzik…
– Ne vegye le se a kesztyűt, se a maszkot – tanácsolta Andrej. – Ez az elővigyázatosság egyetlen
feltárásnál sem felesleges.
A mintákkal teli kémcsöveket bevitte a mozgó laboratóriumba, s nyomban nekilátott, hogy a
táptalajba oltsa a mintákat. A nap hátralevő részében csak ezzel foglalatoskodott.
Másnap ismét két régi temetkezési helyre bukkantak. Az egyik hasonlított az előző nap találtra, a
másik egy nagyméretű kövekből épített, kis kriptában húzódott meg.
Felnyitásukat megelőzően minden elővigyázatossági intézkedést megtettek. Az új mintákkal
megtöltötték a termosztátot.
Alvarez és Franco véleménye szerint a kis kriptában levő sír sokkal régebbi eredetű, mint a két
másik.
– És mélyebben is feküdt, a használati tárgyak pedig régebbiek – latolgatta a professzor. – De
ennél többet nem mondok. Elég volt az elsietett, megalapozatlan következtetésekből. Már tanultunk
az eddigiekből!
Aznap – nem sokkal ebéd után – megjött Johnny, minden különösebb indok nélkül, csak hogy
lássa őket, és szokása szerint nem jelezte előre az érkezését. Találomra repült, még jó, hogy a
leszállóhelyet már megtisztították. Mindenki abbahagyta a munkáját, és rohant elébe.
Andrej ért oda elsőként a géphez, és nyújtotta a kezét, hogy segítsen Johnnynak kikászálódni a
fülkéből. De Johnny szinte észre sem vette a kinyújtott kezet, segítség nélkül kimászott, és a
szárnyról macskamódra, puhán a földre ugrott.
Andrejt kellemes és jóleső érzés töltötte el, amikor ismét megpillantotta az „ősi pap”
rezzenéstelen, csontos arcát, s szerette volna átölelni a pilótát, akinek oly sokat köszönhetnek. De
csak erősen megszorították egymás kezét.
Az oda siető Alvarez nem játszotta meg a szigorú és rendíthetetlen férfiút. Úgy meglapogatta
Johnny vállát, hogy az majdnem földre roskadt, aztán medveölelésével jól megropogtatta, miközben
egyre ezt hajtogatta:
– Ej, te Batman, ördögfióka! Most is majdnem elhibáztad, majdnem átsétáltál a másvilágra…
Kifaggatta Johnnyt az újságok felől, ez azonban eléggé hiábavaló fáradozás volt, hiszen a pilóta
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rendkívül lakonikus rövidséggel, egy-egy szóval válaszolt. A professzor megjegyezte:
– No, ha már itt vagy… Nézzünk körül a vidéken. Egy ilyen város körül kisebb településeknek
is kellett lenniük, talán fentről észrevesszük az út nyomait. Egyébként ülhetünk itt, és leshetjük a jó
szerencsét…
Johnny kissé gúnyosan lebiggyesztette duzzadt ajkát, és némán, de azért ékesszólóan
összedörzsölte két ujját Alvarez orra előtt, mintha egy kellemesen zizegő, de láthatatlan bankót
ropogtatna…
– Ismerlek én téged, ismerlek! – hessegette el magától a professzor elkomorodva. – Megkapod a
greenbackset, ne félj.
Másnap hajnalban felszálltak.
– José csak keresse a sírokat, ti pedig tisztítsátok meg a járatokat és a sírkamrát a piramisban.
Végeznünk kell ezzel az objektummal – utasította felszállás előtt a professzor Francót.
Alattuk ismét parttalan, zöld óceán terült el a látóhatár széléig. A professzor meghagyta
Johnnynak, hogy minél gyakrabban változtasson irányt, így figyelmesebben végigpásztázhatták a
szárnyak alatt elsuhanó dzsungel minden szakaszát. De hiába meresztették a szemüket mind a
hárman, semmi érdekeset nem fedeztek fel. Amikor egyszerre…
– Az ott micsoda? – kiáltott oda Andrej a professzornak.
– Hol? – Alvarez átmászott Andrej mellé.
– Nézze csak, ott a látóhatáron valami épület emelkedik.
– Hol? Az ott? Az csak egy közönséges harangláb. Egy ősi templom, amelyet még a hódítók
idejében építettek. Az ott Tolusque, távolabb meg Laguna Perdida. Ezek már lakott helyek. Miért
keveredett el ilyen messze keletre ez az átkozott Batman? Megint pénzt akar ki húzni belőlem. Meg
kell neki mondani, hogy ne járassa velünk a bolondját, és azonnal forduljon vissza.
Tolusque… Andrejnak halványan ismerősnek tetszett a név. Bizonyára akkor jegyezte meg,
amikor órákig böngészte a térképet. Vajon vannak-e ott nevezetes mű emlékek?
Meg akarta kérdezni a professzortól, de már nem maradt rá ideje.
A repülőgép motorjának egyhangú duruzsolása egyszerre csak szakadozott, köhécselő lett. Aztán
végképp elhallgatott…
Majd meg háromszor szinte tüsszentett a motor, utána hosszú csönd következett.
– Mi történt már megint? – kiáltott oda Alvarez a pilótának.
– A motor bedöglött.
– Miért?
Csend.
– Le kell szállnunk? – kérdezte a professzor. Csend.
Andrej kinézett az ablakon, és rögtön megértette, hogy a kérdésre voltaképpen teljesen felesleges
válaszolni. Odalent az erdő összefüggő tömör fal, sehol egyetlen nyílás.
Ezt Alvarez is észrevette, és felhagyott a kérdezősködéssel.
Egyetlen dolgot tehettek: ültek és vártak. De mire? Csodára?
A gép ide-oda himbálózott. Johnny szemlátomást igyekezett kihasználni minden alkalmas
széllökést, hogy vitorlázva landolhasson.
Ennek ellenére a gép egyre jobban süllyedt – lassan, de feltartóztathatatlanul.
Csak legalább a látóhatáron magasodó harangtoronyig elérhettek volna! Ha ott már lakott hely
van, akkor nyilván akad egy kis mező vagy veteményeskert. Batmannek ennyi elegendő.
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Az erdő fenyegetően közeledett. Mintha vonzaná magához a magatehetetlen repülőgépet.
A fákon már az egyes ágakat is szabad szemmel lehetett látni. Sőt már a leveleket is…
Felhangzott az első reccsenés, pontosan Andrej talpa alatt. Gépiesen maga alá húzta a lábát, és
behunyta a szemét…
Hát ez mégiscsak csoda volt, hogy ép bőrrel megúszták.
A gép kerekei már a fák koronáját súrolták. Ezek a fák egy morzsányi kis kert szélén nőttek.
Johnny nem vesztette el a lélekjelenlétét. A gép valósággal lehuppant a kertbe…
Egyetlen kék folt, egyetlen karcolás, kutyabajuk sem esett!
Andrej tökéletesen megértette a pilótát, aki egy kis pénzt kért a professzortól.
– Mire kell a pénz?
– Ne féljen, nem külön költség. Veszek egy gyertyát, és imádkozom. Itt egy nagyon híres
szent…
Inkább azt derítsd ki, mi baja van a motornak – morgott a professzor, s átnyújtott neki néhány
bankót.
– Majd ráérünk még arra – felelte Johnny.
– A gépet nyomban izgatott indiánok és meszticek hada fogta körül.
– Oya, Batman! – kiáltotta egy nyurga fickó, és kivillogtatta hófehér fogsorát. Hetykén
félrecsapott sombrerót viselt, és azonnal Johnny mellé furakodott.
– Neked itt is vannak barátaid?
– Nekem mindenütt vannak barátaim – válaszolta csúfondárosan Johnny, és a lelkes tömeg
gyűrűjében el indult a templom felé.
– Egy óra múlva felszállunk! – kiáltott utána Alvarez, de a hangja egyáltalán nem csengett
valami magabiztosan.
Mit volt mit tenniük, sétáltak egyet.
A település felé tartva, félúton találkoztak egy poros reverendájú, cingár pappal, aki lihegve
futott eléjük. Gépiesen hajlongva többször köszöntötte őket a sikeres földet érés alkalmából, sőt a
plébános üdvözletét is tolmácsolta, aki sajnos betegsége miatt nem fogadhatja személyesen a
vendégeket, de reméli, ezt megbocsátják neki, és ők maguk tisztelik meg látogatásukkal.
– Adja át a szentatyának hálás köszönetünket, és közölje vele, hogy feltétlenül tiszteletünket
tesszük – válaszolta a professzor, hogy lerázza a szerzetest, aki erre szapora léptekkel előresietett az
izzó, poros úton.
Parányi település volt: mindössze tucatnyi kunyhó a templom körül. Egy alacsony halmon állt,
amelyre töredezett félkörívű lépcsősor vezetett fel.
A templom tömör és zömök volt, lőrésre emlékeztető, rácsos, keskeny ablakokkal. A falak
fehérsége ellenére zord bástyára hasonlított.
Benéztek a nyitott ajtón. Töredezett kőlapok, rajtuk hitvány gyertyatartók. A templom üres volt.
Csak Johnny imádkozott a Krisztusszobor előtt, amely – nem tud ni miért – indián öltözéket viselt.
Helybeli barátai türelmesen várakoztak, amíg a pilóta végez az imával.
Alvarez és Andrej sem zavarták, leültek kint az árnyékban. A templomkertben találtak egy
keresztet s egy magányos sírt, amelyet alacsony kerítés vett körül. Mellette egy nagy kövön
fonnyadt virágok hevertek, egy tányéron füstölőszerek – nyilván áldozati ajándékok maradványai.
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– Látja, még a keresztény szenteket is ősi pogány szokás szerint tisztelik – jegyezte meg
mosolyogva Alvarez, és megpróbálta kisilabizálni az idő koptatta fel írást a sírkövön. – „Luis Torsal
atya… Elhunyt 1579. május tizenötödikén. Nyugodjék békében…”
– Hogyan mondta? – figyelt fel Andrej. – Torsal?
– Igen. Luis Torsal. És aztán?
– Ennek a telepnek Tolusque a neve?
– Igen.
Akkor ez az a bizonyos Szent Tamás-templom. Emlékszik, amelyről az a kanonok ír, akinek a
feljegyzéseit az ön levéltáros barátja találta meg.
– Várjon csak, várjon csak! Persze hogy így van! Ez itt Tolusque, s ez annak a bizonyos Luis
Torsal atyának a sírja, akiről Francisco de Caetano kanonok is beszámol a vidéken dúló járvánnyal
kapcsolatban. Nagyon jól emlékszem mindenre, csak valahogy nem kapcsoltam össze a neveket.
Alvarez megveregette Andrej vállát, és felnevetett:
– Újabb csoda, hogy belebotlottunk ebbe a sírba, nem? Talán mi is imádkozhatnánk egyet?
Mindenesetre ki kell használnunk a szerencsés véletlent, és minél többet meg kell tudnunk erről a
szentatyáról.
A plébános kövérkés, jól táplált öregember volt, hatalmas, fekete keretes szemüveget viselt.
Szívélyesen fogadta a vendégeket, és valamiféle illatos, ragacsos likőrrel kínálta őket. Alvarez
kérdezősködésére készségesen felelgetett, az olyan ember bőbeszédűségével, aki régóta áhítozik
egy kellemes beszélgető partnerre.
– Mikor épült a templom? Régen, nagyon régen, igen tisztelt senor professzor. Anno Domini
1571-ben. Az ország egyik legősibb keresztény temploma. Kezdetben rendház is volt itt, de Isten
kifürkészhetetlen akaratából földrengés pusztította el. Most csak misszió teljesít szolgálatot…
– És ez a Luis Torsal? – vágott közbe türelmetlenül a professzor.
– Ó, Luis Torsal szent életű férfiú volt. A híres-nevezetes Don Alvaradónak, Cortez egyik
kísérőjének a bátor tisztje. Aztán felvette a szerzetesi csuhát, és saját szerény vagyonkáját
felhasználva, felépíttette ezt a templomot, s ő lett az első plébánosa. Luis barátot annak idején a
keleti szárny mellékoltára alatt levő kriptában helyezték örök nyugalomra. De húsz évvel ezelőtt a
kripta falai egy újabb földrengéstől megrepedtek, víz árasztotta el. Úgy döntöttünk, hogy a
mindnyájunk számára szent tetemet alkalmasabb helyre visszük át. Tetszik önnek az emlékmű?
Alvarez dörmögött valamit az orra alatt, s újabb kérdést akart feltenni a plébánosnak, de az sietve
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folytatta:
– Amikor kibontottuk a sírt, hogy áthelyezzük Luis atya hamvait, egy csodás mívű, régi
ezüstszelencét találtunk, s benne egy kéziratot, amelyet maga a szentatya írt…
– Kéziratot?
– Igen. Visszaemlékezéseit írta meg néhány haditettéről…
– Hol van ez a kézirat?
–A szelence itt maradt a templomban, nagyon szívesen megmutatom önöknek. A kéziratról
pedig úgy határoztunk, hogy elküldjük a fővárosba. Teljességgel világi jellegű, hétköznapi
dolgokról szól, azokból az időkből, amikor Luis atya még tiszt volt, és nem szerzetes. Jól
megfontolva az ügyet úgy döntöttünk, hogy nem volna helyénvaló itt őriznünk a kéziratot, nincs is
erre meg felelő helyünk, s kár volna, ha a kézirat megrongálódna…
– Most hol őrzik?
– A plébános széttárta kövérkés karját.
– Kedves senor professzor, sajnos nem szolgálhatok bővebb felvilágosítással. Mi elküldtük az
illetékes egy házi fölötteseinknek a fővárosba, ők pedig nyilván átadták valamelyik könyvtárnak
vagy múzeumnak. Hiszen, mint ahogy voltam bátor megjegyezni, a kéziratnak semmi köze sincs a
szent egyházhoz, és csakis világi dolgokról szól.
– Feltétlenül meg kell találnunk – mondta Andrejnak a professzor, s sietve feljegyzett valamit a
füzetébe. – Mondja csak, szentatyám, nem láthatnánk a kriptát?
– Sajnos, ez lehetetlen – tárta szét a karját ismét a plébános. – A víz teljesen elöntötte, s úgy
rendelkeztem, temessék be földdel, és a tetejét cementtel erősítsék meg, hogy a templom talapzata
meg ne csússzon, mert a víz még alámoshatja a fundamentumot is, hiszen érti. Meg aztán… – a
szerzetes egy pillanatra elakadt, merően bámulva Alvarez arcába, mintha azt mérlegelné, rábíz
hatja-e titkát a tudós vendégre. – Meg aztán – ismételte lehalkítva a hangját –, amikor a munkások
abbeli igyekezetükben, hogy eltorlaszolják a víz beszivárgását, szét bontották az egyik falat meg a
padló egy részét, váratlanul egy csontvázra bukkantak…
– Csontvázra?
– Igen – folytatta kelletlenül a plébános, szemlátomást már megbánta, hogy belekezdett. –
Valamiféle pogány temetkezési hely…
– Miből gondolja, hogy pogány temetkezési hely?
– Nem volt koporsó, viszont hitvány amuletteket találtunk.
Alvarez és Andrej összenéztek.
– Beláthatják, hogy ez egyáltalán nem volt illendő szomszédság Luis atyának – tette hozzá a
plébános. – Egyszerű, írástudatlan indiánok dolgoztak itt, saját szemükkel látták a csontvázat.
Megértik, milyen badar mendemondák keltek szárnyra a helybeliek között. Voltaképpen azért
döntöttünk úgy, hogy a szentatya sírját másik, sokkal méltóbb helyre költöztetjük. Amikor az egyik
munkás megbetegedett, azt kezdték suttogni, hogy azért érte a csapás, mert magára haragította a
régi pogány isteneket, mivel megbolygatta a sírt. A babona, sajnos, még eléggé virul a helyi
lakosság körében.
– Úgy veszem észre, ön sem mentes tőle teljesen – nevetett Alvarez. – Még Krisztust is indián
öltözékbe bújtatták.
– Mit csináljunk, így legalább eljönnek a templomba…
– Milyen betegséget kapott az a munkás? – érdeklődött Andrej.
– Az igazat megvallva, nem tudom. Természetesen azonnal tapasztalt orvost hívattunk hozzá a
misszió számlájára, aki aztán hamarosan talpra állította a szerencsétlen fickót.
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– És hová tették a csontokat? – tette fel a kérdést a professzor.
– A csontokat? Miféle csontokat? – képedt el a plébános.
– Nos, a régi temetkezési helyen talált csontvázat.
– Ó, a csontvázat? Koporsóba helyeztük, bár a meg boldogult nem volt keresztény, kivittük az
erdőbe, és ott földeltük el. Nem szántuk rá magunkat, hogy földi maradványait a temetőben
helyezzük örök nyugalomra, hiszen nem volt keresztény…
– Persze, persze, nem volt keresztény – ismételte Alvarez, és elgondolkozva bólogatott.
Természetesen archeológiai teendőin járt az esze, de szavait a szerzetes helyeslésként értelmezte,
s nagyon megörült, hogy a tudós vendége is megérti viselkedését.
– Nagyon örülök, hogy megérti senor professzor, milyen kínos helyzetbe kerültünk – fűzte hozzá
bizalmasan. – Hiszen mintha csak az ördög játszott volna, a csontváz nem volt egyedül…
– Nem volt egyedül? Hogy értsem ezt? – meredt rá Alvarez. – Mit akar ezzel mondani?
Találtunk még egy csontvázat. Teljesen véletlenül. Először ide, a templom falhoz akartuk
áthelyezni Luis atya sírját. A munkások nekiláttak a sírgödör kiásásának, és egy újabb csontvázat
találtak, szintén a pogány temetkezési szokások minden jelével. Nem is nyúltunk hozzá, hanem
azonnal betemettük földdel…
– Pompás! – szakította félbe Alvarez. – Mi majd ki ássuk.
Legalább egy óra hosszat győzködte a riadt plébánost, azt bizonygatva, hogy a templomfal
tövében levő régi temetkezési hely feltárása feltétlenül szükséges a tudomány érdekében, s hogy
ezeknek a munkálatoknak a következtében a misszió csak nyer, hiszen világszerte nevezetes hellyé
válik, ahol gondosan őrzik a legrégibb kulturális emlékeket.
Csak nagy nehezen csikarták ki az engedélyt. Most már minél előbb el kellett innen indulniuk, és
munkásokkal visszatérni.
– Hol tekereg ez az átkozott Batman? – fortyant fel Alvarez egy szempillantásra elfelejtkezve a
plébánosról. – Nyilván a hűvösön szunyókál valahol, nemhogy a gépét javítaná.
A plébános nem titkolta örömét, hogy a veszélyes vendégek ilyen sietve távoznak. Az
ezüstszelence, amelyben az ősi kéziratot őrizték, most már szóba sem került: nyilván joggal tartott
attól, hogy a lendületes professzor azt is magával viszi valamelyik múzeum számára…
Johnnyt valóban „repülő kávédarálója” szárnya alatt, az árnyékban találták meg, ahol két
cimborájával társalgott. Ám az is kiderült, hogy a gép tökéletesen útra készen áll.
– Csak a benzinvezeték tört el, és a tartaléktartályból kifolyt az üzemanyag – magyarázta lustán a
pilóta.
– Csak a benzinvezeték tört el! Még megérjük, hogy egyszer az egész kávédaráló a levegőben
esik szét darabjaira.
– Jó kis gép ez – válaszolta morcos sértődöttséggel Johnny. – A benzinvezetéket valaki
átfűrészelte.
– Átfűrészelte?
A pilóta bólintott.
– A cimboráid műve? Ügyes… Emlékszem, még gyerekkoromban olvastam egy angol mesét.
Annak a hőse, már elfelejtettem a nevét, mindenkire csak bajt hozott, még akkor is, ha jót akart
cselekedni. Szinte vonzotta a rossz szellemeket. Ilyen vagy te is. Én már a kezdetén tudtam, hogy a
veled való ismeretség semmi jóval nem kecsegtet – és szokása szerint a professzor egyre
hevesebben hadonászott, mint valami haragos kakas a szárnyaival. – De most már csak azért is rács
mögé dugom ezeket a banditákat!
– Mindnyájan Isten kezében vagyunk – jegyezte meg oktató hangnemben Johnny, s püffedt
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szemhéja mögé rejtette gúnyos mosolyát. – Ők kiterveltek valamit, de a dolog másképp alakult. A
másvilágra akartak küldeni bennünket, ehelyett az ő segítségükkel kerültünk Tolusquébe, ahol a
jelek szerint jó híreket tudtak meg. A sors…
– A sors! És ha a benzin egy fél órával előbb folyik el? Az a szerencse, hogy véletlenül ennyire
keletre tértél el, és Tolusque közelébe jutottunk. Az erdőben hol szálltál volna le?
– Ez egyáltalán nem véletlen volt, hanem így kellett történnie – válaszolta rendíthetetlenül
Johnny. – A Madonna idejében eszembe juttatta, hogy itt pompás, hideg sört lehet inni. Tehát
Tolusquében mindenképpen leszálltunk volna.
Alvarez szóhoz sem jutott dühében, majd legyintett, és köhécselve, rekedt hangon megjegyezte:
– Téged nem lehet meggyőzni, te konok öszvér. Azt látom, hogy már megittad a sörödet. De hol
szerzel benzint? Talán a plébánostól kérjünk…
–A tartály már tele van, indulhatunk – vont vállat Johnny. – A barátaim mindenütt kisegítenek.
Egy negyed óra múlva valóban szerencsésen felszálltak, igaz, jócskán megtépázták a
veteményeskert növényeit.

ÚJABB CSODÁS VÉLETLENEK
Ismét határtalan őserdő terült el alattuk. Bulanov meg próbálta elképzelni, milyen lehetett ez az
ország a spanyolok hódítása előtt. Hol vannak, hová tűntek a városok, a templomok, a települések, a
szántóföldek, a kövezett országutak?
Felidézte az ősi maja ének szövegét, amely az évszázadok távlatából mintegy jajkiáltásként
maradt fenn máig az indián krónikában, a Chilam Balamban, a Titkos dolgok tudós könyvében:
Edd, csak edd a kenyered,
Idd, csak idd a vizedet,
Egy napon majd por födi a földet,
Egy napon majd dögvész hull a földre,
Egy napon majd felhő kerekedik,
Egy napon majd a földet erős ember hatalmába keríti,
Egy napon majd minden elpusztul,
Egy napon majd holtan csukod be a szemed is…
A konkvisztádorok kifosztották az ősi városokat, fel perzselték a gyönyörű templomokat,
lemészárolták a nőket, gyerekeket, aggastyánokat. Aztán megérkeztek a szerzetesek, s az üszkökön
felépítették „isten egyházát”, s tűzzel-vassal felvilágosították értetlen és tévelygő „testvéreiket”.
A pusztuló nép névtelen krónikása így jegyezte fel a Titkos dolgok tudós könyvében az
eseményeket:
„Aztán pediglen prédikálni kezdték a kereszténységet, melynek országunk vallásává kellett volna
lennie. Az tán építeni kezdték a templomot Tixkoo város közepén: súlyos rabszolgamunka jutott
akkor mindenkinek osztályrészül. Aztán megkezdődtek a kivégzések, bitófákat emeltek, tűzzel
kínoztak, melyet ujjunk hegyéhez emeltek. Aztán megjelentek a kötelek és bilincsek. És akkoron az
ifjabb testvérek gyermekei kegyetlen rabságba vettettek. Fölöttébb sok adót gyűjtöttek. Aztán ki
hirdették isten szavának hét parancsolatját. Szívélyesen fogadjuk tehát vendégeinket: megjöttenek
testvérbátyáink…”
Milyen volt ez a „testvérbáty”, Luis Torsal atya, aki a megölt maják csontjain emelt templomot?
Andrej még egyetlen képet sem látott róla, de emlékezetében mégis felködlött egy szerzetes
képe: beesett, aszketikus arc. Gonosz, keskeny ajkak, duzzadt szem héja alól ájtatosan földre sütött
Delfin könyvek

Gleb GOLUBJOV

101

A kígyóisten nem válaszol

tekintet, a finom selyemreverenda alól kibuggyan a hófehér gallér, a nyakában súlyos
ezüstkereszt…
Nem, persze hogy nem Luis Torsal volt ez, egy szerény monostor plébánosa. Diego de Landa
püspök portréja ötlött fel emlékezetében, aki jó erősen és mind örökre a történelem szégyenfájához
szögezte magát Yucatánban elkövetett galád „hőstettei” révén.
Ennek a püspöknek, Diego de Landának köszönhetjük, hogy a maják ősi irodalmából mindössze
három hiányos kézirat maradt fenn, amelyek megfejtésével még máig is kínlódnak a tudósok. Maní
ősi városában gazdag könyvtár volt, évszázadokon át gyűjtötték össze anya gát. Ám 1549-ben
megérkezett Landa, és parancsot adott: hordják ki a könyveket a főtérre, és égessék el.
Országszerte fellobogtak a máglyák. Landát úgy elfogta a hév, hogy kinevezte önmagát
inkvizítornak, megkínozta, máglyán égette el mindazokat, akiket szerencsétlenségükre elmarasztalt
az aposztázia bűnében, azaz eltántorodtak a kereszténységtől, és titkos áldozatokkal vétkeztek. Még
a holtaknak sem irgalmazott: ki ásták őket sírjukból, és máglyán égették el földi maradványaikat.
Elvakult buzgalma miatt egy időre vissza kellett mennie Spanyolországba. Majd kilenc év
elteltével visszatért, s mint aki hirtelen észbe kapott, buzgón gyűjteni kezdte és feljegyezte a
kiveszőfélben levő nép még fenn maradt hagyományait. De vajon mennyi maradt? Hiszen nem is
olyan régen ő maga tűzzel-vassal irtotta valamennyit. És a könyveket is elégette.
Ennek ellenére felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult a történészek számára a Yucatánban esett
dolgokról című könyv, amelyben vénségére Diego de Landa rengeteg adatot jegyzett fel. Az ősi
maják írásának elenyészett, ábécéjét is leírta, s voltaképpen ez az egyetlen kulcs az épségben maradt
kéziratok, naptároszlopok, a sztélék és a régi templomok falán található feliratok megfejtéséhez.
A repülőgép váratlanul féloldalra dőlt.
Ismét kényszerleszállás? Nem, kiderült, hogy annyira lefoglalták a gondolatai: észre sem vette,
és megérkeztek.
A gép kört írt le az elhagyatott város fölött, és leszállt.
Meglepő újsággal várta őket a szokatlanul izgatott Franco. Amikor a munkások nekiláttak
előásni a sírt, és félretolták a szarkofágot, egy befalazott nyílást fedeztek fel alatta, amely valahová
a piramis mélyébe vezetett.
Alvarez gondterhelt lett. A munkásokat át kell irányítani az új kutatási helyre, és minél előbb
hozzálátni a misszió mellett levő sír feltárásához, amíg a szentatyák észbe nem kapnak, és fel nem
fegyverkeznek valamiféle hivatalos okirattal. Itt pedig ez az érthetetlen titkos folyosó. Mihez
kezdjenek?
– A következőket javaslom – mondta végül a professzor. – A sírkamra nem szalad el előlünk.
José itt marad néhány munkással. Ő majd őrködik, és tovább keresgéli a sírkamrákat, feltérképezi a
környéket. Mi pedig elmegyünk Tolusquéba. Egykét munkással előre megyek, és nekifogunk az
ásatásoknak, mielőtt a szent atyák feleszmélnek. Aztán Johnny elhozza a többi munkást…
– Nekem egy külön útra van szükségem – jelentette ki Andrej. – Vinnem kell a laboratóriumot.
Alvarez rápillantott és elmosolyodott.
A plébános már egyáltalán nem fogadta olyan szívélyesen Alvarezt, mint előző alkalommal.
Újabb hosszú, lángoló szónoklatot kellett kivágnia. A munkások pedig közben máris nekiláttak a
munkának, így aztán a plébánosnak nem maradt más hátra, minthogy engedelmesen belenyugodjon
a történtekbe.
Az álmos templomi csöndnek vége szakadt. A plébános legnagyobb elszörnyedésére a
véglegesen kifutó pályává átalakított veteményeskert és az archeológusok főtábora között a vadon
fölött valóságos légi híd épült. Johnny újra meg újra felszállt és leszállt, hozta a munkásokat meg a
felszerelést, aztán Andrejt a mozgó laboratóriumával egyetemben.
A meglepetések – egyik elképesztőbb, mint a másik – már nyomban az első nap elkezdődtek.
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Az első csontváz után előkerült a második, aztán a harmadik, a negyedik…
Andrej – ügyet sem vetve a professzor zsörtölődésére – minden egyes alkalommal felállíttatta a
steril műanyag sátrat a feltárt sír fölé, aztán belebújt a védőöltözékbe, és mintákat vett a sírokból.
Ezután pedig a biztonság kedvéért gondosan fertőtlenítette a sírt, csak ez után engedte a közelbe az
archeológusokat, természetesen őket is védőöltözékben…
Ez nagyon felbőszítette Alvarezt. Ám Andrej hajthatatlan volt.
Aztán elérkezett annak is az ideje, hogy az elhagyatott város három sírjából gyűjtött mintákat
ellenőrizzék. Andrej szorongó szívvel nyitotta fel a termosztátot.
Elektronmikroszkópja nem volt, de közvetett jelekből fel lehetett ismerni a láthatatlan
élőlényeket.
Sehol egyetlen fekete himlő vírus! A mintákban csupán az ember számára ártalmatlan,
közönséges mikro faunát találtak.
Csupán az egyik, a jelek szerint a legrégibb sírból vett mintában találtak egy titokzatos fajtájú
mikrobát. Egyelőre nem sikerült azonosítani. Sokkal bonyolultabb elemzésekkel lehetett volna
megállapítani személyazonosságukat, s erre csak otthon, az intézetben volt lehetőség.
Tehát újabb rejtélyek bukkantak fel.
– Óráról órára nehezebb a helyzetünk – kesergett a professzor, amikor Andrej közölte a
kutatások eredményeit. – Hol van fekete himlő, hol nincs, de azért ismét felfedez valami titokzatos
kórokozót, de még azt sem tudja megmondani, mi az voltaképpen. Világosság helyett egyre
sötétebb lesz az ügy, nemde?
Alvareznek megsokszorozódtak a gondjai,
orvosszakértői minőségben is helyt kellett állnia.

Andrejnak

pedig

váratlanul

törvényszéki

Néhány kiásott csontváz természetellenes testtartásban feküdt, mintha sebtében dobták volna be
a holttestet a sírba. Itt-ott a csontokon sérülések nyomait fedezték fel, melyeket valamiféle éles
tárgy okozhatott.
– Nézze csak, ezt a vállcsontot valószínűleg kard szelte ketté – ráncigálta meg Andrej kabátja
ujját a professzor. – Igazam van?
– Igen, nagyon valószínűnek látszik. De mikor: amíg még élt az illető, vagy halála után? Ezt nem
tudom megállapítani…
– Ezt majd később eldöntik a szakértők. Most egyelőre próbálja meg minél pontosabban és
részletesebben leírni ezeket a sérüléseket. Aztán mindent lefényképezünk, megszámozunk, és
minden csontvázat külön-külön becsomagolunk.
– Melyik korból származnak ezek a szokatlan temetkezések?
– Nagyon kevés a kísérő tárgy, így nehéz meghatározni a kort. De attól tartok, magának ez nem
különösen érdekes. Legvalószínűbb, hogy a spanyol invázió korszakába sorolhatjuk. Majdnem a
templom fundamentumának talajrétegében találtuk.
Minden hevessége és lobbanékonysága ellenére a professzor olyan módszeresen és aprólékosan
folytatta a feltárást, hogy Andrej egészen fellelkesült. Alvarez puha kefécskéivel tisztogatta le
minden egyes csont vagy edénymaradvány körül a földet. Csak a csontok különleges folyadékkal
való átitatását és a becsomagolást bízta Francóra. Irigykedve sóhajtott fel.
– Ehhez ő jobban ért. Az én ujjaim már nem a régiek, elnehezedtek.
A templom melletti közös sírból vett minták lassan „érni” kezdtek. Az eredmény lélegzetelállító
volt: mind egyikben ki tudták mutatni a fekete himlő vírusának gyilkos hatását.
Tehát Alvarez pontosan eltalálta a sírok korát: a betegséget már ide is a spanyolok hurcolták be.
A feltárás egyre gondterheltebbé tette a professzort.
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– Semmit sem értek – mérgelődött. – Én is éppen úgy összezavarodtam, mint maga a bogaraival.
Az kétségtelen, hogy ez a tömeges temetkezési hely nyilván ősi tömegsír. Ugye? Igazat ad nekem?
De érthetetlen módon e tetemek egy részét a szertartás szerint helyezték el, a többieket pedig a
legnagyobb összevisszaságban dobálták be a közös sírba, mintha siettek volna.
– Talán ott rejlik a megoldás, hogy a mélyebben fekvő csontvázak egyikén sem találtunk
semmiféle csontsérülést? Azokon pedig, akiket sebtében hantoltak el, mindegyiken harci sérülések
láthatók. És egytől egyig férfiak.
– Úgy véli, hogy ez valamit tisztáz? – mozgatta a bajszát a professzor, és nagyokat fújt. –
Szerintem még jobban összebogozza a rejtélyt. Csak nem azt akarja mondani ezzel, hogy ismét két
korszakból származnak a sírok? Nem, a felső és az alsó réteg között nincs semmiféle időbeli eltérés,
mindkét temetkezés nyilvánvalóan ugyanazon korból származik, talán csak néhány hónapos
eltéréssel.
– Akkor mégis miért különböznek ennyire egymástól?
– Éppen ezt szeretném kideríteni – sóhajtott fel a professzor. Aztán rövid töprengés után így
folytatta: – Talán egyelőre abba kellene itt hagynunk a munkálatokat. Már a huszonharmadik
csontvázat ássuk elő, s mindegyik sírban kivétel nélkül megtaláltuk a himlő vírusát. Elegendő
anyagot gyűjtöttünk. Ismét közeleg az esős évszak, kár volna, ha ismét elkapna bennünket. Itt
hagyjuk Francót meg a munkásokat, ők majd befejezik a feltárt sírok anyagának feldolgozását, és
rendet teremtenek. Ha még itt érik is őket az esőzések, nem olyan nagy baj: ez lakott hely, vannak
utak, könnyebben kikecmereghetnek innen. Mi meg holnap nyomban indulunk az elhagyatott
városba, és felnyitjuk a lezárt bejáratot. Addig nem nyugszom, amíg meg nem vizsgálom…
Így is tettek. Megérkezésük után még aznap nekiláttak kibontani a becementezett bejáratot. Csak
két munkás volt velük, úgyhogy mindnyájan nekigyürkőztek, Johnny kivételével, aki a
leghatározottabban kijelentette, hogy ő még a tájékára sem megy a sírkamrának.
Andrej már-már ismét makacsul ragaszkodni akart ahhoz, hogy csak a szokásos
elővigyázatossági rendszabályok után nyissák ki a bejáratot, és állítsák fel a steril sátort, de Alvarez
most hajthatatlan volt.
– Úgysem jutunk rögtön az ősi sírkamrába. Ha egyáltalán van lent sír, akkor – mint ez mindig
történni szokott – először jön a temetkezési kamra, aztán a szarkofág. A mintavételre igazán csak
jóval később kerülhet sor, nyugodjon meg.
Andrej azért minden eshetőségre felkészülve magával vitte a steril lapot és a védőöltözéket, sőt a
műanyag tokban megbúvó feszítővasat is.
A professzornak azonban igaza volt. Amikor áttörték a zárófalat, egy kis kürtőt találtak,
olyasfélét, mint amilyenbe Andrej a múltkor belezuhant. Ez a kürtő is lépcsőben folytatódott.
A lépcső viszont egyenesen a temetkezési kamrába vitt, amelynek közepén hatalmas kőszarkofág
magasodott!
A kamra barlangra emlékeztetett, amelyet mintha jégbe vájtak volna. A falak csak úgy szikráztak
a lámpa sugaraiban. Andrej csak később kapott észbe, hogy az évszázadok alatt a mennyezeten és a
falakon cseppkövek, sztalaktitok képződtek.
De nem volt sok idejük a bámészkodásra.
– Vissza! Mindenki vissza! – kiáltotta Andrej, és egyáltalán nem valami tisztelettudóan
kitaszigálta a professzort. – Be kell fedni a bejáratot steril sátorral, és át kell öltöznöm. Hiszen
megmondtam…
Alvarez vad tigrispillantással mérte végig, de engedelmeskedett.
Az átjárót befedték steril függönnyel, Andrej fürgén beöltözött, és egyedül lépett a kamrába.
Most már semmit sem látott, csak a szarkofágot. Sűrű írásjelekkel borított tetején valami
fénylett. Vajon mi lehet az?
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Andrej először a kamra legtávolabbi sarkába sietett, ahová bizonyára még nem hatolhattak el a
külvilág mikrobái az évszázados nyugalmat megzavaró emberek jöttével, és nagy sietve néhány
mintát vett a kőpadló különböző helyeiről.
Aztán nekiláthatott a szarkofágnak. Odalépett, és a te tején meglátott egy temetkezési maszkot.
Különféle színű apró kövecskékből állt: vörös, zöld és fehér kövekből.
Mit csináljak vele? – töprengett Andrej. – Ha fel emelem a tetőt, porrá omlik össze. Meg aztán a
fedél is nehezebb, egyedül nem boldogulok vele. Segítségül kell hívnom Alvarezt…
Szólt a professzornak, és sietve megjegyezte:
– Feltétlenül öltözzön át! A csomagban talál még egy steril öltözéket…
Alvarez kényszeredetten szót fogadott. Amikor belépett a sírkamrába, kíváncsian nézett körül, de
Andrej kérlelhetetlenül nógatta:
– Majd később, később! Előbb mintát kell vennünk a szarkofágból!
Közös erőfeszítéssel leemelték a maszkot a szarkofág fedeléről, s egy darab műanyag lemezt
tettek alá. Közben Andrej észrevette, hogy a vörös mozaikkövek egyáltalán nem kövek, hanem
vérvörösre festett emberi fogak és csontdarabkák. Furcsa és borzongató ékszer.
Igyekeztek a feszítővasat benyomni a szarkofág fedele alá. Hosszas erőfeszítés után végre
sikerült: a fedél megmoccant. Mindketten ránehezedtek a feszítővasra…
A kőlap kissé megemelkedett.
– Gyerünk, vegyen néhány mintát, én addig tartom – suttogta rekedten Alvarez a maszkon át. –
Csak nehogy megsértsen odabent valamit.
– Maga meg ne lapítsa össze az ujjaimat.
A rés olyan keskeny volt, hogy Andrej véresre horzsolta a kezét, amíg begyömöszölte a csipeszt
a szarkofágba. Ennek ellenére hat kétségtelenül tiszta mintát sikerült vennie, és sietve vitte mindet a
laboratóriumba.
Alvarez az izgalomtól úgy elfáradt, hogy elhatározta, a fedéllel való vesződés után pihen egy
órácskát, iszik egy csésze erős kávét, lehiggad egy kissé, s módszeresen nekilát a temetkezési kamra
átvizsgálásának.
– A mintáival már egészen elrontja az archeológiai étvágyamat – panaszkodott Andrejnak.
– Nem számít, fő, hogy igazán pompás a sírkamra? – nevetett Andrej. – Majd evés közben
megjön az étvágya.
Pihenés után ismét leereszkedtek a barlangra emlékeztető sírkamrába. A lámpák fényében a falak
szikráztak, és úgy csillogtak, mintha zúzmara lepte volna be. A sztalagmitok oszlopai a kőpadlón
hatalmas viaszcseppekre hasonlítottak, amelyek egy gigantikus gyertyáról csorogtak le.
A sarkokban évszázados őrségüket állták a toll fejdíszes, sisakos alabástrom harcosok. Arcukon
ünnepélyes zordság tükröződött.
Alvareznek első dolga volt, hogy a szarkofág cifra kőlapján silabizálni kezdte az írást.
– Ez a Nap, a Hold, a Sarkcsillag és a Vénusz rituális jelzése… Itt a keltezés. – Hosszasan
belebonyolódott a számítgatásokba, aztán diadalmasan kijelentette: – Ha nem tévedek,
időszámításunk hetedik évszázadának elejéről való, de még majd pontosabbá kell tenni a számítást.
Mondtam én magának, hogy régiek ezek a piramisok. Az először talált temetkezési helyek jóval
későbbről származnak, talán már a spanyol hódítás idejéből valók, amikor elkezdődött a
himlőjárvány. Érdekes, vajon mit mutatnak a szarkofág mintái?
– Miért van a kőlapon kereszt? – kérdezte Andrej. – Ez nem a kereszténység jele?
– Nem. Ennek a keresztnek semmi köze sincs a kereszténységhez. Az ősi majáknál nyilván az
isteni kukorica szimbóluma volt, ez számított legfőbb eledelüknek. Nézze csak, a kereszt vízszintes
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szárát kétfejű kígyók ölelik át, fölötte pedig a szent quetzal ül, dús tollazatban.
Emelőrudakat hoztak, és öten együtt felemelték a szarkofág kőfedelét.
Mély kőteknő tárult a szemük elé, amelyet belülről vérvörös színű díszítés borított. Egy csontváz
feküdt benne, teleaggatva nefrit ékszerekkel: gyöngyök, gyűrűk, karkötők, fülönfüggők, apró
szertartási szobrocskák. Hatalmas nefrit nyaklánc borult a csontváz nyakára és vállára, mint valami
sűrű takaró. A koponyát erősen megrongálódott temetési maszk fedte, amely szintén apró szemcsés
nefritből készült.
A maszk szemgödrét kagylóból készítették, a szem bogarát pedig vulkanikus üveg, obszidián
lecsiszolt darabkáiból. Csillogtak, visszaverték a lámpák fényét, s ettől a maszk félelmetesen élő
kifejezést öltött.
Alvarez nem engedett senkit sem a szarkofág köze lébe, és a fényképezőgép villanólámpáinak a
fényénél néhány felvételt készített minden irányból. Aztán nyomban lefedték a szarkofágot.
A sírkamrában egyelőre nem nyúltak semmihez, nyilván most sem sikerült volna befejezni a
munkálatokat az esős évszak beköszönte előtt. Csináltak néhány jó felvételt, aztán gondosan
becementezve maguk mögött a bejáratot, eltávoztak. A felső sírkamra szarkofágját is visszatették a
régi helyére, s így senki sem sejthette, hogy alatta be lehet jutni a piramis belsejébe.
Ide rakták be minden felszerelésüket meg a műszereket jövő télig: a sírkamra egyszeriben
modern raktár hoz lett hasonlóvá.
– Az esőzések idején ide senki nem vetődik el. Utána meg rögtön küldök néhány fegyveres őrt –
mondta Alvarez.
– Ide egyébként sem juthat be senki – jegyezte meg Johnny.
– Miért nem?
– A lacandonok nem engedik.
Andrej szerint ez alkalommal elővigyázatosak voltak, sőt kissé túlságosan is. Már mindennel
végeztek, de az esőzés csak nem kezdődött.
A professzor rövid időre elrepült Tolusquéba. Ott már mindent rendbe tettek, s felkészültek a
visszafelé vezető útra. A plébános, csak hogy minél előbb megszabaduljon a zajos és megunt
vendégektől, még azt is megígérte, hogy teherautót ad kölcsön nekik a közeli városkáig –
természetesen borsos áron.
Munka közben José Maria még hat pontot kutatott fel a város romjai között, ahol feltételezése
szerint síroknak kell megbújniuk. „Vagy legalábbis minden bizonnyal valami gödör rejtőzik…” –
helyesbített elővigyázatosan.
Andrej rávette a visszatért Alvarezt, kezdjenek hozzá ezek feltárásához is, ha már ennyi idejük
maradt.
– Ismét utolér bennünket az eső – morgott a professzor, de nem tiltakozott.
Mindössze két sírt sikerült feltárniuk – egymás mellett voltak, egy szinten, s nyilván a késői
korszakból származtak. Az egyikben egy női csontvázat találtak, a másikban egy tizenkét éves
formájú gyerek csontjait. És egyetlen szertartási tárgyat sem.
Alvarez magába roskadtan csóválta a fejét.
– Attól tartok, hogy ez már a konkvisztádorok idejéből való…
– El kell repülnünk – jelentette be erélyesen Johnny. – Egy fordulóval nem tudok mindenkit
elvinni. Holnap pedig megkezdődik az esős évszak.
– Honnan tudod? És miért már holnap?
Johnny nem válaszolt, csak a szemében bujkált egy kis gúnyos mosoly. Talán mégiscsak a régi
áldozópap leszármazottja volt, aki örökölte a titkos tudományokat?
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Az első fordulóval Josét és a két munkást vitte el. Megígérte, hogy rögtön fordul is vissza. Ám
az már csak természetes volt, hogy csupán két nap múlva került elő megint püffedt arccal, és az
ivástól különösen zord hangulatban.
Szoborszerű arca meg sem rezdült, amíg végighallgatta Alvarez szemrehányásait, majd bólintott,
és bemászott a pilótafülkébe.
– Hát igen – szólalt meg váratlanul, és kidugta fejét a fülkéből. – Hallották? Fernando összetörte
magát. Az, aki felrobbantotta a piramist. Meg a két haverja is. Nem sikerült őket rács mögé dugnia.
Az Isten megelőzte magukat.
– Mi történt? – kérdezte Andrej.
– Lezuhantak. Az erdő fölött bedöglött a motor. És a repülőgép nem tudott hol leszállni.
– Miért döglött be a motor? – érdeklődött felélénkülve Alvarez. – Talán eltört a benzinvezeték?
– Quien sabe?26 Honnan lehetne azt most már tudni?
Felszállás után tiszteletkört írtak le az elhagyatott város fölött, amely néptelenül ismét halálos
nyugalomba merült a következő télig…
Ismét ott hagyták a rejtélyes romokat, amelyek az ősvadonban rejtőznek, és nem tudták, sikerül-e
közelebb kerülniük az elhagyatott, ősi városok titkának a megfejtéséhez – gondolta keserűen
Andrej.
Még jókor keltek útra. Félúton Tenosique felé utol érte őket az első zápor.

TUDOMÁNYOS BESZÁMOLÓ VAGY VÁDBESZÉD?
Így tehát a kutatások véget értek. Elérkezett a számvetés ideje. Ugyan mit sikerült megállapítania
azután, hogy három hónapig vesződött a laboratóriumban a különféle tenyészetekkel, a hatalmas
elektronmikroszkóppal meg a centrifugával és a legmodernebb megismerési módszerekkel? Andrej
pontokba szedte az elért eredményeket:
„1. A Tolusquében feltárt tömeges temetkezés mind két rétegében nagyszámú fekete himlő vírust
találtunk, de ezek a sírok minden bizonnyal a konkvisztádorok betörésének idejéből származnak.
2. A piramisban levő két későbbi sírban ugyancsak ilyen nyomokat találtunk (az uralkodó és a
négy áldozati ifjú sírjában), sőt két szomszédos sírban is, amelyeket közvetlenül azelőtt tártak fel,
hogy a kutatók eltávoztak az elhagyatott városból. De ezek a temetkezési helyek későbbi eredetűek,
a spanyol hódítók korszakából származnak…
A piramis mélyén levő második, sokkal régebbi koporsóban egyetlenegy himlővírust sem
találtunk, éppen úgy, mint az elhagyatott város közrendű embereinek három másik sírjában: ezek
jóval korábbi eredetűek (kilencedik, tizedik század, a kőkriptában talált temetkezési hely pedig
bizonyára az ötödik századból való).
Ebben a sírban malária kórokozójának nyomaira bukkantunk – de ez a fajta ma már nem
ismeretes –, a piramis tömeges áldozati sírjában pedig a sárgaláz kór okozóira.”
Ennyi az egész. Nem valami sok.
Persze ehhez még hozzá lehet tenni, hogy a penészből, amelyet Andrej hozott a trópusi erdőből,
sikerült kitenyészteni egy új, rendkívül hatásosnak ígérkező antibiotikumot. Ám férfiasan be kell
vallani, hogy ennek a felfedezésnek nem sok köze volt az alapvető rejtélyhez, amelynek megoldása
érdekében annyit és oly fáradságosan kóboroltak a vadonban.
Akárhogy is vesszük, megint csak nem volt szerencséje. Az elhagyatott város és a piramis kora
félrevezette Alvarezt. A piramisban másodízben is végeztek temetést, de sokkal később, már a
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konkvisztádorok idejében. Azok a sírok, amelyekben sikerült felfedezniük a halált hozó fekete
himlő vírusának a pusztítását, szintén ebből az időszakból származnak. A spanyol hódítók elől
menekülve, az emberek természetesen bevették magukat az erdők mélyébe, és az ősi városok romjai
között bújtak meg. A sebesültek és betegek ott haltak meg. Andrej meg Alvarez tévedésből
éppolyan réginek vélték ezeket a sírokat, mint magát az elhagyatott várost.
Mégis mit sikerült tisztázniuk? Hogy a himlőt a maják közé a spanyolok hurcolták be? De hát ezt
már régóta tudta mindenki.
Hogy a régi maják néha maláriában és sárgalázban megbetegedtek? De hát ez senkit sem lep
meg, és senkit sem érdekel. Ősidők óta léteznek a trópusi erdőkben ezeknek a betegségeknek a
tűzfészkei – ezt soha senki nem vitatta.
De a hipotézist, miszerint a malária vagy a sárgaláz járványok késztették az ősi majákat arra,
hogy elhagyják városaikat, ezt még be kell bizonyítani, igen tisztelt A. M. Bulanov, az
orvostudományok kandidátusa! Egyelőre az ön hipotézise éppen olyan ingatag, mint az utazása előtt
volt.
Ezek szerint az elhagyatott városok titka megfejtetlen marad?
Andrej állandóan ezen töprengett, míg aztán egy vastag borítékot nem kapott Alvareztől.
„Kedves barátom és kollégám!
Gratulálok, pokoli szerencséje van! Két hónapig turkáltam a guatemalai főváros különféle
intézmé nyeinek poros papírrengetegeiben, s a végén megtaláltam Luis Torsal atya kéziratát. Mit
gondol, hol? A Földművelésügyi Minisztérium levéltárában!
A kézirat hallatlanul érdekes.
Az a gyanúm, hogy a szentatyák annak idején egészen egyszerűen csak az első egykét oldalt
futották át. Mert különben igyekeztek volna a kéziratot minél mélyebbre süllyeszteni a levéltárban.
A fővárosban senki nem olvasta a kéziratot, egyszerűen iktatták, sorszámozták és nyugovóra
helyezték a polcon, ahol még ötszáz évig porosodott volna a többi felbecsülhetetlen értékű kézirat
mellett, amíg rá nem bukkan egy véletlenül kíváncsiskodó levéltáros, mint ahogyan a zseniális
Leonardo da Vinci kézirataival történt nem is olyan régen.
A fiúk, a gondos Francóval az élükön (aki szívélyesen üdvözli önt), kiadásra készítik elő a
kéziratot. Mi helyt végeznek a munkával, nyomban elküldöm önnek a teljes szöveget az eredeti
fotókópiájával, de addig is kivonatosan ismertetem a legérdekfeszítőbb részeket, előre elnézést
kérve töredezett voltukért, de szokás szerint, most is nagyon kevés időm volt.
Egyszóval ez voltaképpen Luis Torsal «hajdani királyi tiszt, most pedig Szent Tamás
monostorának plébánosa Tolusquéban» visszaemlékezései. Bernal Diazhoz hasonlóan, akinek
feljegyzéseit ön jól ismeri, ez a Luis Torsal szintén végigcsinálta Cortezzal az egész mexikói
hadjáratot, számtalan csatában jelen volt. Aztán Pedro de Alvarado seregében részt vett Guatemala
meghódításában. Tehát világlátott ember volt, s visszaemlékezései igen érdekesek és értékesek a
történészek számára.
Élő és kifejező nyelven írta meg emlékeit 1578ban. Hernando Cortezt például így jellemzi:
«Pompásan ülte meg a lovat, csodálatosan harcolt mind lovas, mind gyalogos viadalban, bárminő
fegyverrel. Tisztjeivel és katonáival, különösen akikkel együtt jött Kubából, mindig szívélyesen és
kedvesen viselkedett. Tudott latinul, értett a versfaragáshoz, szívesen és kedvtelve verselt.
Beszédben mérsékelte magát, de meggyőző erő csengett hangjában. Legfőbb védőszentjének Szűz
Máriát tartotta, de épp így tisztelte Pétert, Jakabot, valamint Jánost, és bő kezűen osztogatott
alamizsnát. Egyszerű szavakkal fohászkodott: ,Lelkem a tanúja!' Ha pediglen meg haragszik, azt
mondja: ,Vigyen el a kolera!' Haragjában a nyakán meg a homlokán kidagadnak az erek, gyakorta
ledobja magáról a köpenyét, de soha sem buzgólkodott a fenekedésben, mivelhogy az emberek kel
türelmes. Gyakran megesett, hogy mi valamely dologért megharagudván, oda nem illő, sértő dolgot
mondunk, ő csak ráfelel: ,Hallgassatok' vagy ,Menjetek, és térjetek észre! Nehogy büntetnem
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kelljen!'

Vasakarata volt, különösen hadi ügyekben. Parancsait bármi áron is, de végre kellett hajtani.
Könnyű ezért őt megróni, de senki ne felejtse, hogy ő maga soha meg nem futamodott,
mindenkoron az első volt… Az őröket éjszaka személyesen ellenőrizte. A hondurasi hadjárat idején
ő maga is ledőlt egy órácskát ebéd után: korábban ez soha meg nem történt, de az évek és minden
egyéb megmutatkoztak: egy szőnyeget terítettek meg, ő pedig ráheveredett, akár az eső esett, akár a
nap tűzött, nem számított… «
Pedro de Alvaradót pedig így festi le:
»… Jó alakú férfiú, arányos elosztású tagokkal, igen vidám arcú, nyájas tekintetű, s mivel ily
szép, a mexikói indiánok elnevezték Tonatiunak, ami azt jelenti: nap. Felettébb ügyes, kitűnő lovas,
de mindenekelőtt pompás szónok. Drága öltözékeket hord, drágakővel ékesített aranyláncot,
gyönyörű szép gyémántos gyűrűt. De külseje megtéveszti az embert: valójában vérszomjas
férfiú… «
Ugye milyen pompás leírás!
De nem írok le itt mindent, hanem a legfontosabb és legérdekesebb dologra térek rá. 1539
tavaszán népes spanyol sereg tört be délről arra az erdős vidékre, ahol nemrég mi is vándoroltunk és
kutattunk. Csalogatta őket a sok kósza hír, amely »nagy és ősi gazdag városokról« szólt: ezek
állítólag itt bújnak meg az erdőkben. A csapatot Lopez de Oviedo vezette, aki rendkívül nagyra
értékelte Luis Torsal katonai tapasztalatait, s legbizalmasabb katonai tanácsadójává és helyettesévé
tette meg. Torsal azonban nem szívelte Oviedót, gyakran csúfosan csak »édeshangúnak« emlegette,
mivel Lopez szívesen énekelt vékonyka hangján érzelmes dalocskákat.
Az indiánok kezdetben eléggé békésen fogadták a spanyolokat, ám csakhamar csapatosan
szembeszegültek velük:
»… A faluból előjött vagy ötven indián szép pamut ruhában. Jelekkel megkérdezték tőlünk, mire
van szükségünk, majd hogy kelet felől jöttünké. Aztán meghívtak bennünket a faluba.
Megtanácskoztuk a dolgot, majd nagy rettegések közepette követtük őket.
Egy sor magas épülethez vezettek bennünket, ezeket igen tetszetősen építették kőből és
vakolatból. Templomok voltak: kígyó és istenábrázolatokkal a falain, az oltár körül jól látszottak a
teljesen friss vérnyomok, néhány ábrázoláson pedig legnagyobb csodálkozásunkra a kereszt jele.
(Emlékszik, kedves barátom, maga is elámult, ami kor megpillantotta a keresztet az ősi koporsó
fedelén.)
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Mindenfelé rengeteg nép nyüzsgött. A nők ránk mosolyogtak, minden békésnek és nyugodtnak
tetszett. Ekkor újabb tömeg tűnt fel, viseltes öltözékben, száraz nádkötegeket cipeltek, mindet egy
kupacba hordták. Ugyanakkor két katonai osztag is felbukkant íjakkal, kopjákkal, pajzsokkal és
parittyákkal felfegyverkezve, élükön a parancsnokok lépdeltek. A szomszédos templomból
egyszerre csak előrontott egy tucatnyi, hosszú fehér ruhás indián, hajuk oly borzas volt, s oly
annyira beleragadt a megalvadt vér, hogy nem lehetett kifésülni, csak levágni, ők voltak az áldozó
papok.
Copalnak nevezett, gyantához hasonló füstölőfüveket hoztak, agyagmécsekkel megfüstöltek
bennünket, és jelekkel értésünkre adták, hogy nem maradhatunk tovább a faluban, távoznunk kell,
mielőtt a kupacba rakott nád elég, mert különben ránk rontanak, és le mészárolnak mindenkit.
Aztán parancsot adtak, és meggyújtották a nád kupacot, s a hadirendbe felsorakozott nép fújni
kezdte a tengeri kagylókat, a fuvolákat, verte a dobokat.
Eszünkbe vettük a már elszenvedett sebeinket, és rendezett hadi sorokban elhagytuk a falut.
Másnap Oviedo úgy döntött, hogy összpontosított erőinkkel elfoglalja a falut. Szemlátomást
azonban az ellenség éppen ilyen erősen a fejébe vette, hogy meg védelmezi a települést.
Még ma is szinte látom a szörnyű mészárlást: az el lenség szívóssága minden képzeletet
felülmúlt, rá sem hederítettek a legsúlyosabb veszteségekre sem, a kudarcok még jobban fokozták
harci dühüket… Ami igaz, az igaz! Nincs rá szavam, hogy leírjam ezt a csatát. Szavaim erőtlenek
és élettelenek. Hiszen még azok a katonáink, akik Itáliában, sőt sokkal messzibb országokban
jártak, állítják, hogy soha nem láttak ehhez fogható öldöklést.
Most egy-két szót ejtek magamról, s beszámolok egy furcsaságról, mely sokáig kínozott vala, és
nem is derült rá fény soha. Ez pedig a következő: attól kezdve, hogy nemegyszer szemtanúja
voltam, amikor szerencsétlen társaimat, akik az ellenség fogságába esnek, feláldozzák, elfogott
engem a félelem, hogy netán én reám is hasonló vég várna. Nem tudtam szabadulni a gondolattól,
és minden egyes csata előestéjén szörnyű kínokat szenvedtem. Pedig mindenki tudja, nem vagyok
gyáva, szerettek és tiszteltek, mint az egyik legmerészebb harcost! De a félelemtől csak a harc
hevében szabadultam meg, ami nem kevésbé ámulatba ejtett. Sokáig gyötört ez állapot, mi okozta,
máig sem tudom, a rendkívüli fáradtság vagy az állandó feszültség? Most mindezen már túl vagyok,
és bátran beszámolhatok róla… «
Ugye milyen remek ez a mesterkéletlenül őszinte vallomás?
A spanyoloknak nem sikerült megtörniük a maja harcosok ellenállását, és eljutniuk a hőn áhított
«nagy és gazdag városokig». Ráadásul kitört közöttük a himlőjárvány. Kedves barátom, figyeljen,
most jön a legfontosabb!
»… Jelentették, hogy Narvaes egyik négere himlőben betegedett meg, és megfertőzte a szörnyű
betegséggel az egész Új Hispániát, ahol soha senki nem ismerte ezt a kórt. Szörnyű volt az
elnéptelenedés, hiszen az indiánok nem ismertek semmiféle orvosságot, csak a rituális mosdást, ami
még jobban terjesztette a betegséget. Így aztán rengeteg szerencsétlen hullott el, meg sem
tapasztalva az örömöt, hogy a keresztény hitre térhettek volna.
A mi csapatunkban szintén sokan megbetegedtek, kegyetlen nyilallást éreztek oldalukban, vért
köptek, s az utóbbi napokban öt ember halt meg ilyeténképpen.«
Ekkor az édes hangú Lopez de Oviedo fejében álnok terv fogamzott meg. Luis Torsal így számol
be erről:
»Este, a pihenőn megkérdezett, szokása szerint kacsintva egyet: ,Emlékszel a córdobai Almanzor
emírről szóló románcra?' – és már énekelte is behízelgő, lágy hangján. ,Emlékszem' – válaszoltam.
Ismét kacsintott, és így folytatta: – ,Ha a hitetlenek így bántak el velünk, miért ne bánnánk el velük
mi is így?' Azonnal tudtam, mi jár a fejében… «
Ön persze nem ismeri ezt a románcot, kedves fiatal barátom, s nem találja ki, mit eszelt ki ez az
ármányos Oviedo. Én sem értettem meg azonnal. De később fel keltette az érdeklődésemet, és
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előkerestem ezt a régi spanyol dalt. A másolatát elküldhetem önnek, ha kívánja, egyelőre röviden
elmondom, miről szól.
A románc egy olyan eseményt örökít meg, amely még azokban a távoli időkben játszódott le,
amikor a spanyolok a mórokkal harcoltak a Pireneusi-félsziget birtoklásáért. Sikerült
visszahódítaniuk Córdobát Almanzor emírtől. Az emírnek már igen kevés harcosa maradt, de nem
akart beletörődni a vereségbe, és elhatározta, hogy bármi áron bosszút áll a spanyolokon.
Egy napon a spanyol őrszemek arra lettek figyelmesek, hogy a városfalhoz egy ember közeledik,
mezítláb, szánalmas condrákban, hajadonfőtt a bűnbánat és alázatosság jeléül. Alig lehetett
ráismerni: ő volt, a nem rég még büszke és nagyhatalmú Almanzor emír. Kijelentette, hogy a
győzők kezébe adja magát, kész meg tagadni az iszlámot, s felvenni a kereszténységet.
A spanyolok tisztelték a bátor ellenfeleket. A nemes foglyot ünnepélyesen fogadták, nyomban
meg keresztelték, s a király spanyol granddá tette.
Néhány nap múlva Almanzor megbetegedett. És csakhamar mindenki megbetegedett, akivel csak
találkozott előzőleg az ünnepségek és mulatságok napjaiban, márpedig igen sokan kívánták
meglátogatni a nemes lelkű megtérőt, s szívesen elbeszélgettek vele, együtt ebédeltek és iddogáltak.
Mindenkit megfertőzött pestissel.
Haldokolva Almanzor megvallotta: szántszándékkal fertőzte meg magát pestissel az egyik
tengerparti város lebujaiban, hogy a szörnyű kórt ajándékul vigye ellenségeinek, s így álljon bosszút
rajtuk. Ennyire gyűlölte a hódítókat…
Most talán már érti, mit eszelt ki az édes hangú Lopez de Oviedo, az ódon románcok ismerője és
kedve lője.
De átadom a szót Luis Torsalnak:
»Én ezt a tervet gonosznak és keresztény emberhez nem méltónak ítéltem. Meg is mondtam neki.
Ő aztán többé nem hozta szóba a dolgot, de amit kitervelt, végrehajtotta, s el kell ismernem, nagy
művészettel. Elrendelte, hogy minden fogoly indiánt néhány napra zárjanak össze egy helyiségbe a
betegekkel. Aztán Lopez kihirdette, hogy szabadon engedi őket, visszatérhetnek népükhöz, s
beszámolhatnak Hispánia legkeresztényibb királyának irgalmasságáról. A már meg fertőzött rabok
egy csapatát még néhány napig ott tartotta, hogy azok átadhassák a betegséget az újabb foglyoknak.
Néhányan rádöbbentek, miért engedik el őket, s nem voltak hajlandók hazatérni, azt követelték,
inkább végezzék ki őket. Ezeket erőnek erejével kergették vissza az erdőbe… «
De ez az ördögi terv sem segített. Az erdőben meg búvó »nagy és gazdag városokat« a
spanyolok nem találták meg. A maja vezérek és papok szemmel lát hatóan kitalálták a cselüket. A
fertőzött harcosok ott foglaltak el védelmi állást, ahol a betolakodókat minél messzebb tudták
csalogatni a szent helyektől. Szánt szándékkal igen elkeseredetten harcoltak, és védtek minden
egyes kis települést, hiszen tudták: így is, úgy is gyötrelmes halál vár rájuk. A konkvisztádorok
pedig nem sejtették, hogy becsapták őket, úgy vélték, a jó úton járnak, s előbb-utóbb elérik a hőn
áhított, gazdag városokat, valójában pedig egyre messzebb és messzebb csaltak őket…
»… Gyümölcsoltó Boldogasszony napján kora reggel a rövid mise után harci rendben vonultunk
előre a faluhoz, ahol megbújt az ellenség. Megkezdődött a csata, emlékezetem legrettentőbb csatája.
Az ellenfél miriádnyi volt, mindegyikünkre legalább háromszáz jutott, a környező mezők
megteltek emberekkel. Mint veszett kutyák rontottak ránk, bár sokan közülük betegek voltak, az
első rohamban hetven emberünk megsebesült, három pedig elesett. Egyébként derekasan
küzdöttünk lőfegyvereinkkel és kardjainkkal, úgyhogy az ellenség kissé visszavonult, úgy vélték,
úgysem bírjuk utolérni őket, ők pedig fáradhatatlanul nyilazni fognak ránk. Ám a mi Mesánk
pompásan célzott, és tüzérségünk kedve szerint oda pörkölt nekik. De azért nem tágítottak, és én
bármennyire sürgettem: indítsunk támadást, tapasztalatból tudván, hogy nem állhatnak ellen
pengéinknek, Oviedo egyre csak késlekedett…
Soha nem felejtem el a pokoli lármát, a füttyöt és ordítást, amely minden egyes lövésünket
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követte. Most is magam előtt látom, hogyan dobálták felfelé a földet és a szalmát varázsigéket
hajtogatva, s miképpen tettek úgy, mintha észre sem vennék a veszteségeiket. Ily módon Oviedónak
sikerült a lovassággal észrevétlenül a közelükbe férkőznie. Sokáig vártuk Oviedót, de a süppedő
zsombékok akadályozták az előrehaladásban, később pedig egy nagy létszámú csapattal ütközött
meg, ezenközben öt lovas és nyolc ló megsérült. Végül aztán megkerülve őket rájuk rontott, s
maroknyi csapata csodákat művelt, hiszen mi is támadásba lendültünk. Az indiánok még soha nem
láttak lovat, s úgy vélték, ló és lovasa egyetlen élőlény, hatalmas és kegyetlen teremtés.
A terep adottságai rendkívüli mértékben kedveztek a lovasság hadműveleteinek, s a mi kis
osztagunk minduntalan betört az ellenség sorai közé, körbe-körbekerültük őket, meglepetésszerűen
hátba támadtuk őket, időnként a sorok legsűrűjébe rontottunk bele. Persze mindnyájan, lovak és
lovasok, csakhamar tetőtől talpig vérben fürödtünk, a sajátunkéban és a másokéban. Lopez de
Oviedót elkerülte a szerencse, az elsők között elesett, fülébe ellenséges nyíl fúródott. Mellette hullt
el még négy társa, a lovak is megsebesültek, de támadásunk heve nem csökkent.
Akkor az indiánok sorai meginogtak. Lassan visszavonultak a távoli halmok felé.
Mérhetetlen örvendezéssel borultunk a földre, az árnyékba, hogy egy kissé megpihenjünk, és
kifújjuk magunkat, majd együttesen hálát rebegtünk Istennek a győzelemért. Mint már említettem,
aznap ünnepeltük Gyümölcsoltó Boldogasszony napját, s a városkát ennek tiszteletére elneveztük
Győzedelmes Szűz Mária városának, de a név nem honosodott meg, később mindenki csak
Tolusquénak nevezte… «
Így aztán a kegyetlen áron kivívott diadal csak vélt győzelemnek bizonyult. Az elfoglalt
városban semmi fosztogatnivaló nem akadt. A nagy város felé vezető utat a konkvisztádorok nem
fürkészhették ki…
Luis Torsal részt vett még néhány ütközetben, majd nyugalomba vonult, s harci tetteiért egy kis
birtokot, encomiendát kapott.
Ám a lelkiismeret és bűnbánat egyre gyötörte. Nem bírta elfelejteni, hogy részt vett ilyen
szörnyű vérengzésben. Leveleket írogatott, tele bűnbánó panaszokkal, de mint ez a madridi
levéltárban talált válaszokból ki derül, mindezekre ügyet sem vetnek, arra hivatkoznak, hogy
úgymond, a betegségek már korábban is megtizedelték a majákat. 1567-ben felölti a barát csuhát, s
minden vagyonát templomépítés céljaira ajándékozza, mégpedig ugyanabban a Tolusquéban, ahol a
kíméletlen, de hiábavaló harcban sok társával együtt elesett Lopez de Oviedo. Mindezekről
beszámolva Luis de Torsal nem hallgathatja el panasz szavait:
»… És mi történt mindazokkal, kik véghezvitték e hőstetteket? Abból az ötszázötven harcosból,
akik Cortez társaságában elindultak Kuba szigetéről, ma, 1578-ban mindössze hárman élnek! A
többiek elpusztultak a harcmezőn vagy a betegágyban. Hol áll dicsőségük emlékműve? Nevüket
aranybetűkkel kellett volna megörökíteni, mivelhogy fenséges ügyért áldozták életüket. De nem!
Mindhármunkat meggörnyesztettek az évek, a sebek, a betegségek, és életünk hátralevő részét
szerény, szinte nincstelen körülmények között tengetjük. Hallatlan kincseket szereztünk
Hispániának, de mi magunk szegények maradtunk. Be sem mutattak bennünket a királynak, nem
halmoztak el címekkel, rangokkal, s nem ajándékoztak nekünk várkastélyokat meg földbirtokokat.
Minket, a valódi konkvisztádorokat, akik az ,első felhívásra' jelentkeztünk, valósággal elfeledtek:
Gomara sokat és ékesen beszél Cortezről, de minket meg sem említ. Persze Cortez volt a mi
szívünk és a mi eszünk, de nélkülünk, bajtársai nélkül, egyetlen hőstettet sem vihetett volna végbe.
De minek folytassam? Nyugodjék mindenki békében. Ámen!
Ma már öreg vagyok, de a letűnt idők eseményei élő falként vesznek körül!
Igazolom, hogy a fentiek valóságosan igazak, mivel, hogy minden csatában és vállalkozásban
személyesen részt vettem. Nem régi meséket, nem a rómaiak cselekedeteit szólom, melyek hétszáz
évvel ezelőtt történtek volt, hanem miket magam is láttam és átéltem, s pontosan jelzem, hogyan,
hol és mikor történtek mindezek. Mert mindent saját feljegyzéseim alapján állítottam össze s
fejeztem be Isten kegyelméből az 1578-as év februárius havának 26-ik napján.
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És te, nyájas olvasó, imádkozz Istenhez, s fogadd el csekély munkámat, megbocsátva annak
fogyatékosságait. És ítéld meg mindezeket az áldott emlékű Augustinushoz hasonlatosan, aki
megkülönböztette azt, ki meggyónja vétkeit és bűneit attól, ki védelmezi azokat, te is bocsásd meg
az én vétkeimet, mint Isten megbocsátja az enyéimet meg a tiéidet, a próféta szavai szerint, aki azt
mondotta: Teremtőm, megvallom néked az én vétkeimet és hitetlen utamat, de te meg bocsátasz
énnekem… «
Így végződik a kézirat.
Hát ezt tudtuk meg, kedves barátom. Micsoda szörnyűséges gonosztett! Szinte el sem lehet
hinni, hogy megtörtént. Ám az ön kutatásai, amelyek kezdetben annyira meghökkentettek
mindannyiunkat, szerintem igazolják Torsal vallomását…”
Vajon valóság ez és nem álom? Andrej felnézett a levélből és eltöprengett.
Miért ne volna igaz? Az emberek már régóta vívnak baktériumháborúkat. Jóval előbb kitalálták,
mintsem hogy védekezni tudtak volna a betegségek ellen. Ezt igazolja ez az ősi románc.
A tizenhetedik században aztán a holland gyarmatosítók az édes hangú Oviedóéhoz hasonló aljas
taktikát alkalmaztak a Palamares Köztársaság ellen, amelyet szökött néger rabszolgák hoztak létre
Brazília ősrengetegeiben. A büntetőosztagok sehogyan sem tudtak fölébük kerekedni, és ezért külön
e célból himlővel megfertőzött rabszolgákat küldlek közéjük.
A következő évszázadban Észak-Amerikában, hogy megtörjék egyes engedetlen indián törzsek
ellenállását, a könyörületes hittérítők segítségével fertőzött pokrócokat adományoztak nekik,
amelyekkel korábban himlős betegeket takartak be. És a „fekete halál” végigviharzott a távoli
legelőkön és településeken…
De miért nézzük a régmúltat? Vajon ma nincsenek-e olyan esztelen gazfickók, akik képesek
lennének szabadjára engedni ezeket a láthatatlan kórokozókat? Andrej nemrég olvasott egy
újságcikket, ki is vágta és el tette.
Most előkereste az íróasztaláról. Így hangzik:
„Róma, szeptember 13. (TASZSZ)
A Német Szövetségi Köztársaságban új baktérium fegyverrel kísérleteznek – írja a Paese sera
című olasz lap. – Majna-Frankfurtból jelentik, hogy »Nyugat Németország egyes tudományos
laboratóriumaiban vizsgált titokzatos halálesetek nyilván összefüggnek az új baktériumfegyver
kipróbálásával. A majna-frankfurtbeli Paul Ehrlich Intézet laboratóriumaiban és a marburgi Behring
gyárban a legnagyobb titokban folynak a kísérletek és kutatások – hangoztatja a Paese sera. – E
laboratóriumok dolgozói között legalább 24 ismeretlen eredetű megbetegedés fordult elő, hatan
meghaltak. Az egészségügyi szervek eleinte azt állították, hogy a trópusi láz egyes eseteiről van szó
(ezt később cáfolták), most pedig tökéletes hallgatásba burkolóznak.”
„A Majna-Frankfurtban és Marburgban történtek – folytatja a Paese sera – az angol tudós,
Backton halálára emlékeztetnek, akivel 1962-ben végzett a pestis, amikor éppen egy újfajta
baktériumfegyverrel kísérletezett.”
Elküldje az újságkivágásokat Alvareznek? Hadd lássa ő is, hogy nem is olyan valószínűtlen Luis
Torsal elbeszélése.
De kedves Bulanov elvtárs, ezek szerint ön igazán semmi újat nem fedezett fel…
Andrej felsóhajtott, és ismét belemélyedt a levélbe.
„… Most már tudjuk, hogyan került Tolusquéba a himlővel megfertőzött maja katonák rejtélyes
tömeg sírja: a vereséggel felérő győzelmük miatt megdühödött konkvisztádorok lemészárolták a
csata után életben maradt majákat. És a temetőben már amúgy is elég sok himlőben elpusztult
ember sírja volt.
Csupán ezt derítettük ki. És azt sem lehet tudni, mit kell most nekünk írnunk: tudományos
beszámolót a felfedezéseinkről vagy törvényszéki vádiratot.
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A nagy várost a spanyolok nem találták meg, bár – mint most megtudtuk – a »fekete halál« még
oda is betört, sőt megfertőzte az uralkodót. Azért nehéz megállapítani a pontos évszámot, mert
ezekben a sírokban nincsenek temetkezési tárgyak; az embereknek kisebb gondjuk is nagyobb volt
annál, semhogy eleget tegyenek a szertartás követelményeinek, amikor köröskörül minden lángolt.
Nekünk kedvezett a szerencse, hogy megtalálhattuk az uralkodó sírját, de sajnos négy és fél
évszázados késéssel…
Mindaz, amit megtudtunk, az én hipotézisemet bizonyítja. A kilencedik század fordulóján az
egész országon végigzúduló népi felkelések kergették el ősi otthonukból a majákat. A nép megunta,
hogy örökösen naptár sztéléket épít, meg emlékműveket, piramisokat és templomokat. Fellázadtak
az ingyenélő papok ellen, erről tanúskodnak az itt-ott fellelhető rombolások nyomai – ezekről ön is
tud –, a széttört kőlapok és sztélék s a megrongált festmények minden darabja.
Vagy pedig a földművelők egyszerűen nem táplálták többé a városokat, s ezek elnéptelenedtek –
ez is teljesen elképzelhető.
De az országot nem hagyta el a lakosság! Korábban tévesen elfogadtuk Morley feltevését,
miszerint Yucatánban az Újbirodalom palotáit és templomait az Óbirodalom elhagyott városainak
délről idevándorolt lakói építették. A legújabb ásatások ezt az elméletet teljesen megcáfolják. Az
északi városok éppen olyan ősiek, mint a déliek.
De ha nem történt semmiféle nagy népvándorlás, akkor hová tűntek az elhagyott városok lakói?
Véleményem szerint csak egy válasz lehetséges: sehová nem mentek el, továbbra is ott éltek.
Csupán a városokban szűnt meg az élet (vagy talán ott is folytatódott), de az kétségtelen, hogy
többé nem építettek új templomokat, naptár sztéléket, mert a papok uralma véget ért.
Az idegen uralom (olvasok a gondolataiban, kedves barátom, és megelőzöm ellenvetéseit) éppen
ellenkezőleg, a papi hatalom visszaállítását hozta volna magával, hiszen mindig és mindenütt az
uralkodó réteg békül ki a hódítókkal, s egészen egyszerűen megosztoznak a hatalmon.
Így történt ez például északon, Yucatánban, ahol a toltékok betörése Közép-Mexikóból, úgy
látszik, helyre állította a papok uralmát, mert újra elkezdték építeni a pompázatos templomokat,
piramisokat és palotákat, pedig az építkezés jó ideig szünetelt.
Délen egészen más volt a helyzet. És úgy látszik, nem véletlenül maradtak ezek a vidékek a maja
birodalom utolsó támaszai a konkvisztádorok ellen vívott harcban. Csak másfél évszázados
szüntelen háborúskodás után tudták a spanyolok elfoglalni az utolsó maja erődöt: Tayasalt, a Petén
Itzá szigetén, s a romjai fölé börtönt meg templomot emeltek, s új, tetszetős névvel el nevezték
Floresnek…
De éppen ez a makacs és hosszú ideig elhúzódó ellen állás igazolja cáfolhatatlanul, hogy ezek a
ma járhatatlan erdőségek hajdan elég sűrűn lakott vidékek voltak, s egyáltalán nem lehetett
elhagyatottnak nevezni őket.
Csak az a baj, hogy ilyen távolból szemlélve a rég letűnt történelmi korokat, gyakran – és ezt
magunk sem vesszük észre – elveszítjük az időbeli perspektíva érzékelését, vagyis az események
tartamának és méreteinek érzékelését – miként is fejezzem ki magam, hogy jobban megértsen.
Nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy az ősi maják korában a naptár különbözősége
ellenére minden évben annyi nap volt, mint ma, és minden nap rengeteg különféle eseményt ölelt
fel. Nincsenek dokumentumaink, semmiféle híradás nem jutott el hozzánk, és az ember már-már
kész azt hinni, hogy a történelemben az események láncolata megszakadt. De hiszen ez nincs így!
Voltaképpen nem volt semmiféle űr és hiány. Csak a mi tudásunkban.
Tudja követni a fejtegetésemet? Elég meggyőzőek?
Szerencsénkre megtaláltuk Luis Torsal kéziratát, amely nyomban sok mindenre fényt derített.
Persze ez szerencsés véletlen, s ha nem kerül a kezünkbe, bizonyára még sokáig törtük volna a
fejünket, és sötétben botorkáltunk volna: honnan származik a sebesült és himlőben megbetegedett
katonák tömegsírja. De azért valaki előbb vagy utóbb úgyis rátalált volna erre a templomra, feltárta
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volna temetkezési helyét, másvalaki pedig megtalálta volna a levéltárban a kéziratot, s minden
kiderült volna, ha nem is ilyen hamar.
Tehát tovább kell kutatnunk! Mindenütt keresnünk kell: a földben is, a levéltárakban is.
Emlékszik, mit mondtam, hogy valószínűleg még sok értékes, régi kézirat porosodik a
levéltárakban, és mi semmit sem tudunk róluk? Ugye, igazam volt? Mexikó és Guatemala egész
területén, ahol hajdan a régi maják birodalma elterült, ma is sok száz kis templom és monostor áll.
Ezekben egészen bizonyosan rengeteg dokumentum és kéz irat lappang, amelyeket a
konkvisztádorokkal együtt az országba érkező szerzetesek jegyeztek fel.
Bizonyos vagyok, hogy elérkezik annak is az ideje, hogy ezekben a levéltárakban vagy régi
rejtekhelyeken az elhagyott városok romjai között megtaláljuk maguknak a majáknak a kéziratait és
feljegyzéseit. Hiszen az lehetetlen, hogy mind egy szálig elégette őket Diego de Landa és átkozott
bérenchada! Bármit mond, ez meghaladta erejüket. Tovább kell kutatnunk!
Még csak most kezdjük kibogozni a régi maják írását. Szinte semmit sem tudunk társadalmi,
politikai rendjükről, és különösen arról a korról tudunk keveset, amikor a városok már
elnéptelenedtek.
De hogy a városok élete nem szűnt meg teljesen, az szerintem vitathatatlan. Ezt mi is
bebizonyítottuk kutatásainkkal abban a kis városban, ahol évekkel ezelőtt elkezdtem az ásatásokat,
továbbá a szent kút mélyén talált tárgyakkal, de különösen a Nagy Elhagyatott Város piramisának
kettős temetkezési kamrájával. Hadd nevezzem így ezt a helyet, ha nincs kifogása ellene, hiszen a
felfedezők jogán nevet adhatunk neki, ön és én, no meg persze Johnny. (Erről jut eszembe, ahogy
meg tudtam, a valódi neve Durand, úgy hiszen, ez önnek is újdonság, hiszen annyira megszoktuk
azt az ostoba Batman nevet.)
Mindenütt annak a bizonyítékait fedeztük fel, hogy itt az élet tovább folyt, egészen a
konkvisztádorok betöréséig, akiket elkeseredett ellenállás fogadott.
Az ön hipotézise, sajnos, egyelőre nem igazolódott. Azt mondom, egyelőre, mert még nagyon
kevés kutatást végeztünk, és nagyon kevés anyag gyűlt össze, hogy végképp elvethessük.
Megértem, kedves barátom, hogy most kissé lógatja az orrát. De szerintem nem szabad
túlságosan elszontyolodnia. Hiszen mindaz, amit most megtudtunk, éppen az ön kutatásainak
köszönhető! Keresett valamit, és mást talált meg, a tudomány mindenképpen nyert az ügyön.
Úgyhogy fel a fejjel! A tudomány nem ismer felesleges kutatásokat és felfedezéseket, sőt a
látszólagos kudarc is új ismeretekkel gyarapít bennünket.
Még nagyon-nagyon keveset tudunk a majákról. Együtt folytatjuk tovább a kutatásokat. Mint
ahogy a mi öreg monterónk, Benito szokta mondogatni: »La carga se regla con el camino!”
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