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Az	ókortudomány	egy	hozomány	nélküli	szép	leány.
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I.

Kezdetben	volt	a	lőpor

Sok	mindenre	számított,	arra	azonban	nem,	hogy	az	óriási	gránitszarkofág
belsejében	egy	három	személyre	terített	asztal	áll.	Mariette	így	szólt:	Nem	túl	tágas,
de	tiszta	és	kedélyes.

árga	porfelhő	csapott	fel	a	lópata	nyomán,	amint	derese	hátán	Mariette	átviharzott	a
sivatagon.	Allez,	Allez!		harsogta	túl	a	forró	sivatagi	szelet	újra	és	újra,	csizmája
sarkát	az	állat	véknyába	vágva.

SJobbjával	a	kantárt	markolta,	bal	kezében	pedig	egy	csomag	lőport	szorongatott.
Allez!

Valahol	Abuszir	és	Szakkara	között,	ahol	a	homokdűnék	hullámaiból	néhol	egy-egy
omladozó	piramis	magaslik	fel,	póznára	húzott	trikolór	lobogott.	Vagy	harminc
fellah		egy	monoton	dallam	ritmusára	

falapátok	és	kosarak	segítségével	egy	építményt	próbált	kiszabadítani,	mely	alig
egy	méterre	állt	ki	a	homokból,	és	egy	óriási	szikla	is	hevert	rajta.

	Bonnefoy!		rikoltotta	a	lovas,	miközben	lepattanva	a	nyeregből,	meglengette	a
lőporos	csomagot.	A	fellahok	abbahagyták	a	munkát,	Bonnefoy	pedig	lélekszakadva
rohant,	hogy	a	lovat	kikösse.

	Ezzel	az	összes	piramist	a	levegőbe	röpíthetném		kacagott	Mariette,	majd	a
munkásokra	rivallt:	

Pucoljatok	innen,	ti	bivalyok,	különben	az	őseitek	fognak	a	fejetek	körül	repkedni!
El	innen!

Francois	Auguste	Mariette-re	jellemző	volt	ez	a	közvetlen	hangnem.	Küllemét
tekintve	bárki

egyiptominak	nézhette	volna	a	harmincéves	franciát.	Épp	úgy	öltözködött,	mint	a
Nílus-völgy	falvainak	parasztjai.	Haja,	szakálla	hosszú	és	kócos	volt,	ajka	két
oldalán	a	vaskos	bajusz,	és	a	naptól	sötétre	cserzett	arcon	a	szőke	pofaszakáll	is



vajmi	kevés	ápoltságra	vallott.

A	fellahok	kosaraikat	a	homokba	hajítva	rohantak	a	terjedelmesebb	piramis
védelmébe.

	Előkészítetted	a	robbantás	helyét?		kérdezte	Mariette	az	asszisztensét.	Az	egy
hasítékra	mutatott	az	építményen:

	Remélem,	elég	mély	lett.

Mariette	megvizsgálta	a	nyílást,	beledugott	egy	köteg	robbanóanyagot,	majd	egy
másodikat,	és	végül	egy	harmadikat	is.	A	három	gyújtózsineget	összetekerte,	és
lefektette	az	alig	egyméternyi	kanócot.	Ezután	a	Marseillaise	refrénjét	harsogva:
Fegyverbe	hát		lángra	lobbantatta	a	gyújtózsinórt,	majd	ő	maga	is	sietve	fedezékbe
vonult.

Szikla,	falomladék	és	homok	szállt	fülsiketítő	robaj	közepette	a	levegőbe.	Az	ég
úgy	elsötétült,	mint	a	mózesi	csapás	idején.	Mariette	és	segédje	a	robbanás
helyszínére	sietett.	A	sivatag	pora	égette	a	szemüket,	köhögve,	zihálva	meredtek	az
óriási	kráterre,	melyet	a	robbanás	idézett	elő.	A	tölcsér	lábánál,	a	sárgásbarna
felhőből	lassan	egy	emberi	alak	körvonala	bontakozott	ki.

	Bonnefoy		kiáltotta	Mariette	döbbenten	,	Bonnefoy,	csípj	belém!

Bonnefoy	azonban,	aki	ura	és	mestere	mellett	már	a	legkülönlegesebb
jelenségekhez	is	hozzászokott,	a	csodálkozás	legkisebb	jelét	sem	mutatta.	Egy	férfi
múmiája	feküdt	előttük.	Mintha	a	sírrablók	pontosan	oda	rakták	volna.	A	halott	arcát
aranymaszk	fedte.	Mellkasán	aranyból	és	zománcból	készült,	kiterjesztett	szárnyú
sólyom	feküdt.	Nyakában	aranylánc	lógott	amulettekkel,	rajtuk	Haemuaszet	neve.

Mariette	nem	csupán	II.	Ramszesz	kedvenc	fiát	robbantotta	elő	a	sivatag
homokjából,	aki	hosszú	ideig	a	közeli	Memphisz	ura	volt,	hanem	egy	labirintusba	is
bejutott,	ahol	3000	évvel	ezelőtt	egész	sereg	19-20.

dinasztiabeli	értékes	koporsót	rejtettek	el.	Történt	pedig	mindez	1852.	március	15-
én.

Másfél	évvel	ennek	előtte	vágott	neki	Mariette		egy	tengerésztiszt	fia	Bologne-sur-
Merből		három	öszvérrel,	egy	szamárral	és	egy	sátorral	a	sivatagnak.	Senki	nem
gondolta	volna,	legkevésbé	ő	maga,	hogy	ez	az	utazás	egy	hihetetlen	ásatási	karrier
kezdetét	jelenti.	Időközben	a	szerződés	is	feledésbe	merült.	A	párizsi	Louvre-ból
indították	ugyanis	útnak		zsebében	6000	frankkal		Egyiptomba,	hogy
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vásároljon.	A	papiruszok	utáni	vadászatot	azonban	nemcsak	a	múzeumok	űzték,	ez	a
foglalatosság	akkoriban	rendkívül	divatos	volt.	Nem	is	csoda,	hisz	alig	pár	éve,
hogy	az	egyiptomi	írásjelek	rejtélyét	sikerült	megfejteni,	legalábbis	úgy	gondolták.
Mariette	érdeklődésének	tárgyát	elsőként	a	gizai	piramisok	jelentették,	ahol
beduinok	kutattak	homokba	rejtett	kincsek	után.	A	bolognai	gimnázium	egykori
kiváló	tanulója	még	emlékezett	a	görög	író,	Sztrabón	egy	mondatára,	amit	az	Öreg
valamikor	az	időszámítás	kezdete	táján	vetett	papírra:

Egy	Szerapisz-templom	is	van	a	sivatagban,	ott,	ahol	a	szél	homokdűnéket	képez.	A
homok	alatt	számos	szfinxet	fel	tudtunk	ismerni;	néhány	teljesen	széttöredezett,	míg
mások	csak	kevésbé	rongálódtak	meg.	Ebből	arra	következtettünk,	hogy	ez	a
templomhoz	vezető	út	igencsak	veszélyes,	ha	váratlan	homokvihar	lepi	meg	az
embert.

Szfinxeket,	emberfejű	oroszlánokat	Mariette	is	látott	már	a	kereskedőknél.	Valahol
Szakkara

környékén	találták	a	sivatagban		hangzott	minden	alkalommal	a	válasz.

Engedjem	át	másoknak	ennek	a	felfedezésnek	a	hírét	és	nyereségét?		futott	át	fején	a
gondolat,	miközben	szamarát	és	a	csomagokkal	felmálházott	öszvéreket	dél	felé
hajtotta.	Gondolataiba	merülve	kis	híján	átbukott	egy	homokból	kiálló	kőfejen.
Csupasz	kézzel	veselkedett	neki,	hogy	kiszabadítsa,	a	fej	azonban	egy	óriási
szfinxhez	tartozott.	Ekkor	állatokat	és	csomagokat	hátrahagyva,	a	homokdűnéken	át
Szakkarába	száguldott.	Baksis,	baksis!	kiabálta	már	messziről.	Felhívása	nem
maradt	hatás	nélkül.	Egy	30	főből	álló	vad	hordával	tért	vissza	a	lelőhelyre,	és	még
aznap	megkezdte	az	ásatást.

Hihetetlen,	mit	adott	vissza	a	sivatag	pár	nap	alatt.	Egyik	szfinx	a	másik	után	bukkant
elő	a	homokból.

Némelyik	közvetlenül	a	felszín	alól,	mások	jó	tízméteres	mélységből.	Összesen	134
mesebeli	figura,	6

méteres	közökkel	egy	teljes	sorfalat	képezve,	melynek	végében		Mariette
elgondolása	szerint		a	Szerapisz-templomnak	kellett	lennie.	Ásott,	lapátolt,	túrt,	már
csupa	homok	volt,	a	fogai	közt,	a	hajában,	a	ruhája	alatt,	homok,	mindenütt	csak
homok.

A	6000	frank	épp	hogy	fél	évre	volt	elegendő.	Mariette	ez	idő	alatt	számos	sírt	és



szobrot	talált,	melyek	értékes	leletek	voltak	ugyan,	ám	a	hőn	áhított	föld	alatti
templom	bejáratát	nem	lelte	meg.

	Bonnefoy		szólt	egy	este	a	sátorban	tevékenykedő	asszisztenséhez:		Az	álmunk	nem
fog	valóra	válni.	A	sivatag	megőrzi	a	titkát.

Bonnefoy,	aki	közel	kétszer	olyan	idős	volt,	mint	Mariette,	látta	a	régész	arcán	a
csalódottságot.

	Elégedettek	lehetünk	a	leleteinkkel.	Ha	csak	egy	részét	küldjük	el	Párizsba,	a
Louvre-ban	már	akkor	is	örömujjongásban	törnek	ki.	De	nincs	közöttük	egyetlen
papirusz	sem.	Ők	pedig	azt	akarnak.

	Százharmincnégy	szfinxet	találtunk		mondta	erre	Bonnefoy.		Minden	egyes	darab
többet	ér,	mint	amennyibe	az	egész	ásatás	került.

Mariette	dühbe	gurult:

	Mit	érünk	134	kolosszussal	a	líbiai	sivatagban?	Mindegyik	legalább	húsz	tonna,
Párizsba	szállításuk	többe	kerülne,	mint	amennyit	érnek.

	De	a	sírmellékletek,	a	szobrok

Végül	abban	egyeztek	meg,	hogy	a	legjobb	leleteket	maguk	ácsolta	fadobozokba
csomagolva	hajóval	Párizsba	küldik.	Mariette	pedig	levélben	számolt	be	az	értékes
küldeményről,	és	óvatosan	rákérdezett,	hajlandó	lenne-e	a	Louvre	egy	további
ásatási	szezon	finanszírozására.	Várhatóan	nagy	felfedezésről	lenne	ugyanis	szó.	A
párizsi	Tudományos	Akadémia		a	gazdag	lelet	reményében		még	a	szállítmány
megérkezte	előtt	30	000	frankot	szavazott	meg	számára.	A	vállalkozás	ezennel
megmenekült.

Egy	fénylő	novemberi	reggelen	egy	kő	meglazult	az	egyik	munkás	lába	alatt;	lassan
süllyedni	kezdett,	feketén	ásító	lyukat	hagyva	maga	után	a	talajban,	majd	dörgő
visszhang	kíséretében	lezuhant	egy	barlangba.

Ekkor	szóltak	Mariette-nek.	A	nyílásból	hűs	levegő	áramlott.	A	francia	hasra	vágta
magát:

	Tarts	meg	a	lábamnál	fogva,	Bonnefoy!		Ezzel	elkezdte	átpréselni	magát	a	szűk
lyukon.		Hozz	petróleumot	és	rongyot!		vezényelte	segédjét	ideges
kézmozdulatokkal.	Meggyújtotta	a	petróleummal	átitatott	szövetdarabot,	a
hasadékba	dobta,	majd	maga	is	megpróbált	újra	átjutni	a	résen,	hamarosan	azonban



köhögve	fordult	vissza.	Arcán	a	legcsekélyebb	izgalom	sem	látszott.	A	körülötte
állók	hiába	próbáltak	vonásaiból	bármit	is	kiolvasni.	Rajta	kívül	senki	sem	mert
bemászni	az	előttük	tátongó	lyukba.	Mariette	lassan	körbefordult,	mindenkinek	a
szemébe	nézett,	majd	Bonnefoyhoz	lépett,	és	a	vállára	csapva	felrikkantott:

	Mon	Cher!	Azt	hiszem,	megtaláltuk,	amit	kerestünk!

Áhítattal	felsorakoztak,	s	mindenki	vethetett	egy	röpke	pillantást	a	hasadékon
keresztül	a	föld	alatti	labirintusra.	A	padlón	még	pislákoltak	a	petróleumos	rongy
apró	lángnyelvei,	hosszú	árnyékot	vetve	egy	végtelennek	tűnő	boltozatos
helyiségre,	melynek	oldalaiban	fülkéket	lehetett	látni.
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Morze	és	távíró	adta	hírül	a	világnak	a	szenzációt:	Föld	alatti	Szerapisz-templom
Kairótól	délre;	mérhetetlen	kincs	gyanítható;	egyiptomi	kormány	az	ásatást
leállíttatta;	Kairó,	1853.	május	14.

Kairó,	1853.	május	14.

Bár	a	Hotel	dOrient	az	új	és	előkelő	Al-Iszmaila	nevű	városnegyedben	állt,	mégis
elég	lepusztult	benyomást	keltett.	A	magas	ablakok	zsalui	talán	még	sohasem	voltak
kinyitva.	A	külföldieknek	azonban	nem	volt	más	választásuk,	mivel	ez	volt	a	város
legjobb	szállója	és	egyben	az	egyetlen,	ahol	egy	német	úgy	szállhatott	meg,	hogy
nem	kellett	az	életét	féltenie.	Az	Angol	Hotel-t,	melyet	mindössze	10	éve	építettek,
kizárólag	azoknak	az	angoloknak	tartották	fenn,	akik	úton	voltak	India	felé.

Miközben	két	galabiás	szolga	megszabadította	terhétől	az	öszvért,	amelyik	a	vendég
Ausztriai	Lloyd

feliratú	két	nagy	zsákját	a	Nílus-kikötőtől	Bulakig	vitte,	az	idegen	belépett	a
homályos	előcsarnokba.	A	színes	üvegen	beszűrődő	napsugarak,	mint	csillogó
fénykévék	vetültek	az	ablakok	zárt	spalettáin	keresztül	a	jórészt	egymáson	heverő
szőnyegekre.	Minden	lépés	kisebb	porfelhőt	kavart.	A	falakat	kék	és	vörös
ornamentikájú	csempe	díszítette.	A	plafonról	óriási	cizellált	rézlámpák	lógtak,
melyekben	színes	lángnyelvecskék	táncoltak.

	Salam!		hajolt	meg	a	portáspult	jobb	oldalán	a	portafőnök.	Európai	ruhában	volt,	de
fején	vörös	fezt	viselt,	melynek	fekete	bojtja	minden	egyes	meghajlásnál	hevesen
himbálódzott.

	Dr.	Brugsch	Berlinből		mondta	a	vendég,	majd	hibátlan	franciasággal	hozzáfűzte:	



Pár	napra	megszállnék	Önöknél.

A	portás	láthatóan	megörült,	még	egyszer	meghajolt,	és	széles	mosollyal
megjegyezte:

	Nagy	megtiszteltetés	ez	számunkra,	Monsieur,	nagy	megtiszteltetés.	A	szoba	az
Esbakija-kertre	néz.

Bienvenu.		Alázatosan	Brugsch	elé	tolta	a	vendégkönyvet:		Ha	lenne	olyan	kegyes

Az	idegen	megragadta	a	tollszárat,	és	bejegyezte:	Dr.	Heinrich	Brugsch,	született
1827.	febr.	18.

Berlinben,	nős,	kutató.

	Ó,	a	Szerapisz-templom		mondta	a	portás	,	értem.

Brugsch	mintha	meg	sem	hallotta	volna:

	Ha	értesítené,	kérem,	a	porosz	főkonzult,	hogy	megérkeztem!		A	portás	bólintott:	
Természetesen,	Monsieur!	Legalázatosabban	kérném,	hogy	kövessen.

Az	első	emeleti	szoba	spártaian	volt	berendezve,	és	a	málló	tapéta	dohos	szagát
árasztotta.	A	helyiségben	fülledt	meleg	volt.	A	belmagasság	akkora	volt,	hogy	a	zárt
ablaktáblák	félhomályában	a	plafont	sem	lehetett	látni.	Szekrényként	csupán	egy
nádfonatú	állványzat	szolgált,	rikító	hímzésű	kelmével	letakarva.

Szemben,	egy	fülkeszerű	mélyedésben,	magasan	felpárnázott	fekvőhely,	előtte	egy
asztalka	kerek	kőlappal	és	egy	rozzant,	összecsukható	szék,	mindössze	ennyi
hivatott	képviselni	az	otthonosságot.	Miután	Brugsch	kifizette	a	hordárt,	a	portásnak
baksist	nyomott	a	markába,	bezárta	az	ajtót,	és	elcsigázva	a	heverőre	zuhant.

Kairó!	Egy	huszonhat	éves	élet	álma!	Brugsch	négy	hónappal	ezelőtt	vett	búcsút
fiatal	feleségétől,	Paulinától.

Az	asszony	sírt,	és	olyasmiket	mondott,	amiket	közel	kétévi	házasság	után	szokás:
Vigyáz	magadra!	Aztán	írj	minél	hamarabb!	Isten	veled,	és	gondolj	néha	rám!

Apja,	egy	porosz	katonatiszt,	együtt	utazott	a	vonat	harmadik	osztályán	Triesztig	az
ifjú	Brugschsal.	Az

Ausztriai	Lloyd	lapátkerekes	gőzhajója,	a	Calcutta	már	a	második	nap



meghibásodott.	Tehetetlenül	hánykolódtak	a	tengeren,	míg	a	kis	Orient	gőzös	fel
nem	vette	őket	valahol	Ithaka,	a	sokat	megélt	Odüsszeusz	szigete	előtt.	A	viharok
három	nap	alatt	az	egyiptomi	partokig	sodorták	az	Orientet,	miközben	Brugsch	a
hajókorlátba	kapaszkodva	Neptunnak	áldozott.	A	negyedik	nap	reggelén	azután
sziklaszerű	körvonalak	jelentek	meg	a	déli	láthatáron:	Abukir.	Brugschnak	könnybe
lábadt	a	szeme.	Ez	volt	álmai	országa,	a	föld,	ahol	egykor	démotikus	nyelven	írtak
és	beszéltek!

	Isten	áldja	Frigyes	Vilmost,	Poroszország	királyát!		kiáltotta	teli	torokból,	a	többi
utas	harsány	derűjére.
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Az	alexandriai	kikötőben	négy	arab	csaknem	ugyanennyifelé	szedte,	mert	nagy
hangon	kiabálva

mindegyikük	magának	akarta	megszerezni	őt	meg	a	csomagját.	Törökök	és	arabok
egzotikus	viseletben	és	széles	taglejtésekkel,	kicsi,	sztoikusan	maguk	elé	bámuló
öszvérek	és	méltóságteljesen	lépkedő	tevék,	mozgóárusok	nagykerekű	taligákkal,
és	elfátyolozott	asszonyok		Kelet	varázsa	rabul	ejtette.

Alexander	von	Humboldt	ajánlólevele	minden	ajtót	szélesre	tárt	előtte.	Megcsodálta
a	dúsgazdag	angol,	Anthony	Harris	papiruszgyűjteményét	és	Angliában	nevelkedett,
egzotikusan	sötét	bőrű	leányát,	Selimát,	aki	folyékonyan	beszélt	franciául,	olaszul
és	arabul.	Álmélkodva	szemlélte	az	antik	vízvezetékeket	és	csatornákat,	melyek
Alexandriát	átszelték,	és	csak	reménykedni	tudott	benne,	hogy	valaki	majd	magával
viszi	csónakján	Kairóba	és	tovább,	Felső-Egyiptomba.	Az	1500	tallér	ugyanis,	amit
a	porosz	király	abban	a	reményben	hagyott	jóvá,	hogy	Brugsch	gazdag	lelettel	tér
majd	haza	Egyiptomból,	egy	teljes	évre	elég	kellett,	hogy	legyen.	Útiköltségre
ebből	nem	sok	futotta	hát.

Hangos	kopogás	rázta	fel	gondolataiból.	Felugrott,	és	ajtót	nyitott.	Az	ajtó	előtt,	a
sötét	szállodai	folyosón	egy	fiatal	férfi	és	egy	nő	állt.	A	férfi	Schönbrunn	örökös
grófjaként	mutatkozott	be,	az	asszony	pedig,	ahogy	azt	Brugsch	később	megtudta.
egy	született	Windischgrätz	hercegnő	volt.

	A	porosz	főkonzul	értesült	az	Ön	érkezéséről.	Fogadást	ad	ma,	és	kéri	Önt,	legyen
a	vendége.	Ha	megengedi		Ezzel	mindketten	belekaroltak	a	megdöbbent	vendégbe.

A	német	főkonzulátus	közvetlenül	a	Hotel	dOrient	mögött,	az	Esbakija-kert	szélén
állt.	Az	óriási,	egzotikus	fák	között	számos	kávézó	bújt	meg,	ahol	a	szabadban,	egy
kis	faasztalon	tálalták	a	fekete	nedűt.



Mindez		a	vízipipák	balzsamos	illatával	keveredve,	az	ezeregyéj	szaka	hangulatát
keltette.

	Pentz!		mutatkozott	be	az	öreg	konzul	katonásan,	ahogy	meggyőződése	szerint	ez
egy	poroszhoz	illett.	A	spártai	egyszerűség	kedvéért	még	nemesi	címét	sem
említette,	hisz	valójában	báró	Pentznek	hívták.	

Tehát	Berlinből	jött,	fiatalember?

	Pontosan,	konzul	úr!

	Új	tapasztalatokat	óhajt	szerezni,	ugyebár?

	Őfelsége	volt	oly	kegyes,	és	ösztöndíjban	részesített,	hogy	az	egyiptomi	régiségek
után	kutathassak.	

Brugsch	egy	levelet	húzott	elő	a	zsebéből:		Alexander	von	Humboldt	ajánlása.

Pentz	átfutotta	a	sorokat,	majd	az	ifjú	Brugsch	vállára	csapott:

	Nos,	akkor	bemutatom	önt	a	többi	vendégnek	is.	Schönbrunn	grófját	és	elbűvölő
hitvesét	már

ismeri

Illusztris	társaság	gyűlt	egybe:	a	nagyjából	Brugsch-sal	egy	idős	dr.	Theodor
Bilharz.

	A	villamos	angolna	elektromos	szervével	kapcsolatos	kutatásai	világhírűek	
mondta	von	Pentz	,	a	múlt	évben	fedezte	fel	egy	veszélyes	féregbetegség
kórokozóját,	melyet	már	el	is	neveztek	róla	bilharziának.	

Von	Huber,	az	osztrák	főkonzul	kicsi,	kövér	termetével,	hajlott	hátával,	feketére
festett	hajával	és	szakállával	kissé	bohém	benyomást	keltett,	von	Pentz	pedig
megjegyezte:		Szeretett	kollégám	épp	oly	mértékben	meggyőződéses	agglegény,
mint	amennyire	a	női	báj	tisztelője,	ezenkívül	kifinomult	ízlésű	műgyűjtő	és	régész.

Két	további	látogató	volt	még	jelen	Bécsből,	dr.	Jemtschik,	egy	orvos,	akinek	a
vadászat	jelentette	az	élet	értelmét,	és	dr.	Natterer	természettudós,	őt	a	szerelmi	bánat
űzte	Egyiptomba.



	Ugyan	már,	árulja	el		piszkálódott	dr.	Jemtschik,	miközben	a	szolgák	zamatos,
illatozó	ürüt	szolgáltak	fel	,	hogy	menekülhet	valaki	egy	nő	elől	a	Dunától	egészen
a	Nílusig?

	Ó,	ne	mondjon	ilyet!		szólt	közbe	von	Huber	,	a	szerelem	útjai	kifürkészhetetlenek.	
Együttérzően	fordult	dr.	Nattererhez:		Megcsalta	önt?

Natterer	a	fejét	rázta.	Amikor	már	minden	szem	rá	szegeződött,	belekezdett	a
történetbe.	Tíz	évig	tartott	ki	mellette	egy	erényes	varrókisasszony,	bár	tudta,	hogy	a
férfi	apja	ellenzi	ezt	a	kapcsolatot.	Idővel	azonban	megunta	a	várakozást,	írt	egy
búcsúlevelet,	és	hirtelen	hozzá	ment	valaki	máshoz.	Ő	pedig	most	a	kairói
rabszolgapiacon	akar	magának	nőt	venni,	aki	örökre	az	ő	drága	pénzért	megvett	és
megszerzett	tulajdona	kell,	hogy	maradjon.	És	ezt	valóban	komolyan	gondolja.

Dr.	Jemtschik	örömében	a	combjára	csapott	és	ismételgette:

	Kiváló	ötlet,	igazán	kiváló	ötlet!		Amikor	azonban	megpillantotta	a	hitetlenkedő
Brugsch	arcát,	óvatosan	megkérdezte:		Ön	hogy	van	ezzel,	nincs	szüksége	önnek	is
egy	asszonyra?

A	berlini	számára	láthatóan	kínos	volt	az	egész.	Zavartan	mosolygott,	és	a
kérdezőnek	megmutatta	jobb	kezén	a	gyűrűt:

	Az	én	szükségletem	fedezve	van!

Dr.	Jemtschik	azonban	nem	engedett:
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	Azt	javaslom,	menjünk	el	holnap	közösen	a	Khan-el-Khalili	bazárba,	és	segítsünk
dr.	Natterernek	asszonyt	találni.

Az	ötletért	mindenki	lelkesedett.

	Brugsch,	ugye,	ön	is	velünk	tart?		érdeklődött	Jemtschik.

Brugsch	erre	közölte,	ő	tulajdonképpen	azért	jött	Egyiptomba,	hogy	az	itteni
műemlékekkel

foglalkozzon,	de	őfelsége,	a	király,	talán	nem	vonja	vissza	azonnal	a
legkegyesebben	biztosított	anyagi	támogatást,	ha	a	táj	élő	szépségére	is	vet	egy
pillantást.



	Hogy	került	Ön	egyáltalán	kapcsolatba	a	régi	egyiptomiakkal	foglalkozó
tudománnyal?		érdeklődött	a	porosz	nagykövet.

	Ez	még	12	éves	koromban	kezdődött		válaszolta	Brugsch.		Magamnak	való	gyerek
voltam,	soha	nem	játszottam	a	többiekkel.	Titokban	azonban,	gyakran,	ahányszor
csak	lehetett,	elszöktem	az	Oranierburg	utcába,	ahol	egy	kis	múzeumban	egyiptomi
műkincseket	és	más	leleteket	állítottak	ki.	Belépőt	nem	kellett	fizetni.	Engem
elsősorban	a	kiállítási	darabokon	látható	titokzatos	írásjelek	érdekeltek.	A
múzeumigazgató	legnagyobb	örömére	elkezdtem	őket	lefesteni.	Tizenhat	évesen
már	akkora	tudással	rendelkeztem,	hogy	képes	voltam	megírni	az	i.	e.	7.	századtól
Egyiptomban	használt	démotikus	nyelv	grammatikáját.

	Döbbenetes,	igazán	döbbenetes		kiáltotta	a	porosz	konzul,	és	Schönbrunn	örökös
grófjának	felesége	rajongó	pillantást	vetett	a	fiatal	tudósra.		Ha	ön	Berlinben	nőtt
fel,	akkor	megélte	a	márciusi	forradalmat	is?	

kérdezte	a	konzul.

	Ó,	igen,	nagyon	is	jól	emlékszem	rá		mondta	Brugsch	,	és	éppenséggel	nem	igazán
örömmel.

Miközben	a	kölni	halpiac	melletti	gimnáziumban	az	érettségi	dolgozatot	írtam,	az
utcán	tombolt	a	forradalom.

Apám	is	részt	vett	benne.	Amikor	hazajött,	ifjonti	tudatlanságomban	odakiáltottam
neki:	Apám,	győzött	a	nép!

Mire	ő	lekevert	egy	csattanós	pofont.

A	vendégek	hangosan	nevettek.	Brugsch	folytatta:

	Ami	azonban	számomra	sokkal	rosszabb	volt:	akkoriban	élt	egy	gazdag	nagynéni	a
családban.

Lelkesen	dicsőítette	a	kivívott	szabadságot,	és	volt	néhány	meggondolatlan
megjegyzése	a	despotizmusról	meg	a	katonai	diktatúráról	is.	Apám	erre
felszólította,	hogy	takarodjon	a	háztól.	A	nagynénivel	pedig	a	remélt	örökségem	is
távozott.

Ekkor	a	porosz	konzul	felemelkedett	a	helyéről,	poharát	köszöntésül	a	vendégre
emelte,	majd	így	kiáltott:



	Éljen	őfelsége,	IV.	Frigyes	Vilmos	király,	éljen,	éljen,	éljen!		A	vendégek	is	sietősen
felálltak,	poharaik	után	nyúltak,	és	illemtudóan	kiáltották:		Éljen,	éljen,	éljen!

Másnap	reggel	Jemtschik,	Bilhartz,	Brugsch	és	természetesen	Natterer,	négy
szamárral	elindultak	a	Muski	utca	mentén	a	bazárba.	A	Sharia-el-Muski,	amit
Saladin	egyik	utódja,	Musk	herceg	után	neveztek	el,	az	egész	Kelet	legdrágább
utcájának	számított.	Nemcsak	egzotikus	készítményeket,	iparművészeti	tárgyakat,
bútorokat	és	szőnyegeket,	gazdagon	hímzett	ruhákat,	gyöngyöket	és	arany
ékszereket,	fűszereket	és	mézet	kínáltak	itt	megvételre,	de	ópiumot	és	rabszolgákat
is.	Ezernyi	bolt	és	stand	kínálta	áruját	árkádok	és	baldachinok	alatt,	vagy	egyszerűen
csak	az	utca	porába	kirakva.	Az	erkélyekre	és	az	utca	fölé	kifeszített	kötelekre
nádszőnyeget	vagy	vászonszalagokat	erősítettek,	hogy	a	tűző	napsugarat	felfogják.
A	kézművesek	csengő	kopácsolással	formálták	a	rezet	és	a	bronzot	nagy	hasú
edényekké,	kenyérárusok	izzították	kemencéiket	szárított	teveürülékkel,	amit
halomszám	hordtak	nekik	az	utcakölykök	mindössze	egyetlen	piaszterért.	Előkelő
sejkek	szívták	a	kövezeten	ülve	bugyborékoló	ópiumpipájukat.	Ugyanakkor
koldusok	térdeltek	vagy	feküdtek	az	utcán,	piszkosan,	elhanyagoltan,	vakon,
félholtan,	kezüket	kinyújtva,	baksis	után	nyöszörögve.	Hosszú,	bő	ruhába	öltözött
asszonyok,	sötét	szemüket	fekete	fátyol	mögé	rejtve,	súlyos	terheket	vittek	fejükön.
A	férjük	által	vásárolt	portékát.	Gyerekek	szaladgáltak	fel-alá	a	kereskedők	és	a
vásárlók	között	arra	idomítva,	hogy	tolvajlással	biztosítsák	az	egész	család
megélhetését.	Szélsebesen	cikáztak	át	zsákmányukkal	a	tömegen,	és	tűntek	el
váratlanul	a	sötét	kapualjakban.

Nattererék	egy	nagy	ház	előtt	álltak	meg,	melynek	külső	falai	sárga	homokkőből	és
vörös	téglából	épültek,	szamaraikat	egy	kövér	szolgára	bízták.	A	belső	udvart
fagalériák	vették	körül,	melyek	rozzantan,	omladozva	emelkedtek	négy	emelet
magasságba.	Az	aprócska	ablakok	művészien	kovácsolt	rácsaikkal	nem	sok	fényt
engedtek	a	mögöttük	lévő	termekbe,	melyekben	állítólag	kétezer	rabszolgát	
szudáni	és	abesszin	foglyokat		szállásoltak	el.

A	rabszolga	kereskedő	drága	ruhákba	öltözött,	fehér	turbános,	vörös	szakállas	arab
volt.	Arcán	visszataszítóan	nyájas	mosoly	ült,	apró,	kövér	kezeit	elégedetten	fonta
össze	domborodó	hasa	fölött.

Jemtschik	kézzel-lábbal,	néhány	tört	arab	szót	hajtogatva	értésére	adta,	hogy	nőt
keresnek.	A	rabszolga	kereskedő	a	négy	európait	a	kikövezett	lépcsőházon	át	a
legfelső	emeletre	tessékelte.	Kinyitott	egy	ajtót,	mire	10

bűzlően	gomolygó	füst	csapta	meg	őket.	A	félhomályban,	melyet	keskeny,	ferde
napsugár	tört	át,	egy	asszonyt	lehetett	látni,	aki	a	terem	közepén	kevéske	parázs	fölé



helyezett	fémlemezen	lepényt	sütött.	A	kereskedő

vigyorogva,	invitáló	kézmozdulattal	hívta	beljebb	vendégeit.	Brugsch	szorítást
érzett	a	torkában,	nagyot	nyelt,	és	egy	pillanatra	megfordult	a	fejében,	nem	kéne-e
inkább	kirohannia,	a	látvány	ugyanis	mélyen	felkavarta.

Pedig	maga	a	rabszolgatartás	egyáltalán	nem	számított	piszkos	üzletnek.
Törökországban,

Spanyolországban	és	Amerikában	is	zajlott	az	emberkereskedelem.	Az	abesszin
vagy	szudáni	lányok	voltak	a	legolcsóbbak.	Legtöbbjüknek	lúdtalpa,	vaskos	ajka	és
rossz	fogazata	volt,	és	csak	a	háztartásban,	mosásnál	vagy	a	konyhában	alkalmazták
őket.	Rendelkeztek	azonban	bizonyos	jogokkal.	Az	ottomán	birodalom	törvényei
szerint,	így	Egyiptomban	is,	hét	év	után	felszabadultak.

A	fehér	rabszolgákat	sokkal	drágábban	adták.	Alkatilag	törékenyebbek	voltak,	és
csak	kilenc	év	után	szabadultak	fel.	Legtöbbjük	a	Kaukázusból	származott.	Előkelő
urak	nyolc-kilencéves	lányokat	vásároltak	a	rabszolgapiacon,	akiket	kiváló
neveltetésben	részesítettek,	idővel	pedig	felvették	őket	háremeikbe,	ami	egy
rabszolganő	számára	maga	volt	a	Paradicsom.	A	legszebbeket	közülük	táncolni	és
zenélni	tanították,	ezáltal	örökre	felszabadultak	minden	olyan	jellegű	munka	alól,
ami	alakjuknak	vagy	hangjuknak	árthatott	volna.	Ez	tette	érthetővé,	hogy	csinos
lányok	önként	is	a	rabszolgapiacra	mentek,	abban	reménykedve,	hogy	egy	sejknek
talán	megtetszenek.	Egy	attraktív	lányért	akár	100	000	piasztert	is	fizettek,
különösen	akkor,	ha	még	bizonyíthatóan	szűz	volt.

A	három	férfi	közben	azzal	volt	elfoglalva,	hogy	a	lányokat	alaposan	megszemlélje.
Azok	egy

pillantásra	sem	méltatták	őket.	Ha	megálltak	egy	nő	előtt,	a	kereskedő	odalépett,
kinyitotta	a	zsákot	a	nyakán,	lehúzta	róla,	a	szerencsétlent	oly	meztelenül	mutatva
meg,	ahogy	Allah	megteremtette.	Legtöbbjük	mindezt	közönyösen	tűrte,	csak	egy
asszony	köpte	le	a	kereskedőt,	amikor	az	a	zsákot	kinyitotta,	mire	a	férfi	kövér	keze
tüstént	pofonra	lendült.

Natterer	megállt	egy	fiatal	lány	előtt.	A	kereskedő	ujjaival	mutatta,	hogy	a	lány	még
csak	14	éves,	majd	kinyitotta	a	zsákot.	Gazellaszerű,	bronzbőrű,	finom,	kecses	testű
teremtmény	lépett	ki	belőle.	Mosolygott.

	Ez	kell,	és	senki	más!		kiáltotta	dr.	Natterer	elragadtatottan,	és	megsimogatta	a
lányka	arcát.	Tetőtől	talpig	végignézte	a	hibátlan	testet,	és	azt	mondta:		Jó	dolga	lesz
nálam.		Az	alkudozás	hangosan	folyt,	és	több	mint	egy	óra	hosszat	tartott.	Végül



mindkettőjük	megelégedésére	száz	Mária	Terézia-tallérban	egyeztek	meg,	Natterer
pedig	ráadásként	kapott	egy	ruhát	is	a	lány	részére.	Az	osztrákot	nem	annyira	az
udvariasság,	mint	inkább	attól	való	félelme,	hogy	a	lány	megszökik,	arra	késztette,
hogy	saját	szamarára	ültesse,	s	így	indultak	vissza	komótosan	a	Hotel	dOrientbe.

	Ugye,	tisztában	van	vele		kezdte	útközben	Brugsch	,	hogy	ezzel	a	vásárlással	súlyos
felelősséget	vett	magára?

Natterer	csodálkozva	pillantott	Brugschra.

	Hogy	érti	ezt?		kérdezett	vissza.

	Önnek	nyilatkozatot	kell	tennie	a	konzulja	előtt	arról,	hogy	át	akarja	vállalni	a
gyermek	szülői	felügyeletét,	és	gondoskodni	fog	megfelelő	iskoláztatásáról	is.

	Szülő?		Natterer	nevetett.		Ki	beszél	itt	szülőségről?		Gyengéden	megpaskolta	a
lányka	arcát.		Ő

nem	a	lányom	lesz,	hanem	a	jövendő	feleségem.

Az	elkövetkezendő	éjszaka	hangulata	bizony	forró	volt,	így	Brugsch,	aki	a	hotelben
közvetlenül	Natterer	mellett	szállt	meg,	nem	sokat	tudott	aludni.	Mivel	pedig	báró
Pentz	a	saját	lakásában	ajánlott	fel	neki	szobát,	Brugsch	másnap	reggel	átköltözött	a
Muski	utcai	porosz	konzulátus	épületébe.

A	sivatagi	ásatás	helyszínét	még	véletlenül	sem	lehetett	volna	eltéveszteni.	Bár	az
utolsó	robbantás	a	trikolórt	kissé	megszaggatta,	az	még	így	is	messziről	jelezte	az
irányt.	Brugsch	négyórányi	lovaglást	követően	érkezett	meg	a	különös	vályogtégla
építmény	elé,	melyet	Mariette	az	ásatás	során	emelt.	Az	épület	olyan	siralmas
látványt	nyújtott,	hogy	Brugsch	régi	istállónak	nézte,	és	tovább	akart	lovagolni.	A
ház	körül	több	mint	két	tucat	majom	visongott,	néhányuk	fenn	ült	a	lapos	tetőn,	míg
a	többi	a	nyitott	ablakokon	ugrándozott	ki	s	be.

Az	idegen	látványa	felizgatta	őket,	vadul	rohangásztak,	és	éles	fejhangon
rikoltoztak.	Ekkor	kinyílt	az	ajtó.

	Dr.	Brugsch	vagyok	Berlinből		hebegte	a	porosz,	amikor	váratlanul	Mariette-tel
találta	magát	szemben.

A	szakállas	férfi	kemény	vonásain	ülő	rezignáltság	egy	szempillantás	alatt
sziporkázó	jókedvbe	csapott	át,	szeme	felcsillant:
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	Brugsch!	Már	sokat	hallottam	magáról!	Jöjjön	be!		Odanyújtotta	hatalmas	kezét	az
idegennek,	és	berántotta	az	ajtón.	A	ház	belső	falai	semmiben	sem	különböztek	a
külsőktől.	Nyers,	háromezer	éves	vályogtéglából	voltak.		A	Szerapisz-templomból
valók		jegyezte	meg	Mariette	mintegy	mellékesen,	látva	a	vendég	csodálkozó
pillantását.	A	ház	első	részében	a	három	szobát	helyezték	el,	a	konyha,	a	háló	és	a
kamra	pedig	a	meleg	miatt	hátul	volt.	Egy	vaddisznó	és	egy	gazella	élt	itt
háziállatként.	A	plafonról	pókhálók	lógtak,	a	padlón	gyíkok	szaladgáltak.
Nyilvánvaló	volt,	hogy	a	férfit,	aki	több	mint	harminc	hónapja	lakott	már	ebben	az
Istentől	elhagyatott	sivatagban,	csupán	egyetlen	gondolat	foglalkoztatja:	a	homokot
megfosztani	legutolsó	kincsétől	is.	Brugsch	nem	tört	hát	ki	örömujjongásban,
amikor	Mariette	a	kölcsönös	bókok	után	felajánlotta	neki,	költözzön	hozzá.	Mivel
már	elfogadta	a	porosz	nagykövet	meghívását,	mondta,	ugyebár	nem	sértheti	meg
azzal,	hogy	visszautasítja	a	vendégszeretetét.

	Úgy		szólt	a	francia	,	tehát	az	én	házam	nem	elég	jó	önnek?

	Ó,	dehogynem		biztosította	,	különösen	a	leletek	közelsége	csábító.

	Ha	érdekli	az	ásatásom,	nem	fog	tudni	napi	négy	órát	oda	s	vissza	lovagolni.	
Beszéd	közben	Mariette	óvatosan	sörétes	puskájáért	nyúlt,	mely	megtöltve	feküdt	az
asztalon.	Egy	durranás,	és	egy	kígyó	végsőt	vonaglott	lábuk	előtt	a	padlón.	Anélkül,
hogy	a	történtekre	kitért	volna,	folytatta:		Jó	csapat	lennénk	együtt.	Bár	régésznek	jó
vagyok,	az	írással	kapcsolatos	ismereteim	szerények.	Önről	azonban	az	a	hír	járja,
hogy	korunk	legjobb	írásszakértője.	Ne	kéresse	hát	tovább	magát,	holnap	fogja	az
öszvéreket,	és	hozza	el	a	csomagját.	Rendben?

Brugsch	döbbenten	figyelte,	ahogy	a	szelíd	vaddisznó	a	kígyó	széttépett
maradványait	felfalja,	és	nem	mert	ellenkezni.	Ha	valaha	lehetőség	adódhatott	arra,
hogy	bármiféle	lelet	közelébe	jusson,	akkor	az	itt	volt.

Ebben	a	pillanatban	megérkezett	Bonnefoy.		Monsieur	Brugsch	Berlinből		mutatta
be	vendégét	a	régész.

	Ó,	a	Monsieur	porosz		mondta	az	asszisztens.

Mire	Mariette:

	Így	van!	De	egy	kedvemre	való	porosz!		Ezzel	a	téma	végleg	lezárult.

	Bonnnefoy		szólt	Mariette,	és	meghajolt	Brugsch	előtt	,	ma	este	méltó	módon



megvendégeljük	barátunkat	a	Szerapisz-templomban		és	kacsintott.

	Értem		válaszolta	az	asszisztens	,	megteszem	a	szükséges	intézkedéseket.		Ezzel
eltűnt.

Mariette	utána	pillantott.

	A	Párizsi	Akadémia	küldte	mint	segéderőt,	elsősorban	azonban	a	költségvetésünket
felügyeli.	Én	egyszerűen	nem	tudok	bánni	a	pénzzel.	Nem	is	csoda,	hisz	nekem	soha
nem	volt.	És	önnek,	mon	ami?

Brugsch	vállat	vont.

	Apám	az	ulánusoknál	szolgált.	Nagyra	becsült	pozíció,	de	nem	túl	jövedelmező.
Egy	katona	volt	a	dadám.	Örültem,	hogy	a	pénzből	arra	futotta,	hogy	a	francia
gimnáziumba	küldjenek

	Ha	jól	tudom,	Párizsban	tanult.

	Igen,	azok	szép	idők	voltak.	Alexander	von	Humboldt	beajánlott	egy	kis	hotel
tulajdonosának	a	Rue	des	Petits-Augustins-en,	ahol	olcsón	megszállhattam.
Kezdetben	nem	volt	könnyű	a	tanulás.	Párizs	egészen	más	világnak	tűnt	számomra,
az	én	szeretett	Berlinem	ehhez	képest	csak	egy	falu	volt.	A	Notre	Dame,	A	Louvre

	Palais	Royal		jutott	eszébe	Mariette-nek.

	Palais	Justice!

	Place	de	la	Concorde!

	Place	Vendôme!

	Mon	ami		kiáltotta	Mariette	lelkesen	,	ön	nem	porosz,	ön	francia!		Ezzel	megölelte
és	megcsókolta	a	férfit.

	Ó,	igen		mosolygott	Brugsch	,	ismerem	a	legolcsóbb	éttermeket	és	a
legkészségesebb	lányokat.

Mariette	rézkancsóból	valami	sötét	italt	töltött	két	pohárba,	és	az	egyiket	vendége
elé	tolta:

	A	jó	barátságra	és	az	eredményes	együttműködésre.	Éljen	Poroszország!



	Éljen	Franciaország!

	Tulajdonképpen		szólalt	meg	Mariette	,	vissza	szeretnék	menni	Franciaországba.
Nem	szabad	azt	hinnie,	hogy	mindez	itt	álmaim	netovábbja.	De	hát	az	élet	már	csak
ilyen,	az	álmok	ritkán	válnak	valóra.

Brugsch	csodálkozva	nézett	új	barátjára.	Éppen	ő,	az	ünnepelt,	világhírű	felfedező,
akiről	azt	tartották,	hogy	a	fáraók	összes	titkát	megfejti,	ez	a	férfi	panaszkodik	a
sorsára?

	És	mi	az	ön	vágyálma?		kérdezte	a	német.
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	Barátom		válaszolta	Mariette	,	rossz	utat	választottam.	Az	én	birodalmam,	az	én
ideálom	a	szépség	világa.	Egykor	arról	álmodtam,	hogy	író,	talán	költő	leszek.
Most	bele	kell	törődnöm	abba	a	sorsba,	hogy	nem	remélt	hírnevemet	mint	a
Szerapisz-templom	felfedezője	szereztem	meg.

	Bárcsak	ez	á	hírnév	az	enyém	lenne!		nevetett	Brugsch.

Mariette	ivott	egy	nagy	kortyot,	karjával	megtörölte	szája	sarkát.

	Ön	tanult	ember,	Brugsch,	úgy	olvassa	a	hieroglifákat,	mint	más	az	étlapot.	Én
autodidakta	vagyok,	mindezt	fáradságos	munkával	sajátítottam	el.

	Megtiszteltetés	és	öröm	számomra,	ha	a	segítségére	lehetek.

	Hét	évig		folytatta	Mariette		minden	szabad	pillanatot	arra	használtam,	hogy	az
óegyiptomi	nyelvet	tanuljam,	aztán	állást	kaptam	a	Louvre-ban	mint	tudományos
munkatárs.	Tudja,	mit	jelent	az,	kora	reggeltől	késő	estig	kéziratokat	másolni?	Már
félőrült	voltam,	csak	hieroglifákat	láttam,	mindenütt	hieroglifákat	a	falakon.	Aztán
ide	küldtek	a	kopt	kolostorokba	papirusztekercseket	vásárolni.	A	pátriárka
engedélyére	a	kolostorok	meglátogatásához	a	mai	napig	várok.	Így	kiástam	a
Szerapisz-templomot.

Bonnefoy	jelent	meg	az	ajtóban:

	Készen	vagyunk,	Maître.

	Akkor	hát		emelkedett	fel	Mariette		menjünk	le	Szerapisz	szent	termeibe.



A	bejárat	pár	lépésre	volt	csak	Mariette	házától.	A	forró	sivatagi	szél	elnyugodott,
helyét	csendes	alkonyainak	adva	át.	Mariette	vezetésével	Brugsch	leereszkedett	a
díszítetlen	bejárathoz.	Keskeny	lejtő

vezetett	lefelé.	Mariette	sistergő	karbidlámpát	vitt,	s	egy	szót	sem	szólt.

A	német	szíve	a	torkában	dobogott.	A	lámpás	táncoló	fénye	életre	keltette	a
jeleneteket:	kopaszra	borotvált	fejű	papok	vontatták	szánon,	szfinxek	sorfala	között,
egy	Apisz-bika	múmiáját		feldíszítve	arannyal	és	drágakövekkel,	akár	egy	fáraó		a
földalatti	labirintusba.	Szent	ének	és	illatfelhő	kísérte	a	hátborzongató	ceremóniát,
mely	egy	óriási	gránitszarkofág	előtt	ért	véget.

S	a	papok	már	másnap	egy	új	bikaistenség	keresésére	indulhattak,	Nílusnak	fel	s	le,
a	völgy	termékeny,	zöld	mezőin	egy	fiatal,	fekete	bika	után	kutatva,	amelyik	egy
fehér	háromszögről	a	homlokán,	nyakán	és	lágyékán	egy	félholdról,	nyelve	alatt
egy	csomóról	ismerhető	fel.	Igen,	ez	volt	ő,	a	szent	Apisz-bika,	a	termékenység	élő
szimbóluma,	a	teremtő	isten,	Ptah	inkarnációja,	aki	a	halálban	Ozirisszel,	a	halottak
istenével	vált	eggyé,	és	akkortól	Ozirisz-Ápisznak,	Szerapisznak	nevezték.

Kereszteződéshez	értek.	Mariette	a	lámpával	mutatta:	balra	fordulnak.	Néhány	méter
után	a	járat	barlanggá	szélesedett.	Brugsch	jobbra	pillantott.

	Istenem!		mondta	önkéntelenül,	és	kezét	szája	elé	kapta.

Számtalan	gyertya	fényében	egy	több	mint	300	méter	hosszú	galéria	tárult	eléje,
folyosók

egymásutánja,	három	méter	széles	és	nyolc	méter	magas	boltíves	mennyezettel.
Mindkét	oldalon	mélyen	benyúló	fülkék,	szám	szerint	24,	bennük	óriási
szarkofágok	asszuáni	rózsaszín	és	fekete	gránitból,	mindegyik	legalább	4	méter
hosszú	és	3	méter	magas,	sima,	dísztelen.

	Isten	hozta	Szerapisz	halotti	birodalmában		mondta	Mariette,	és	meglóbálta	a
karbidlámpát,	mire	arcának	árnyéka	rémisztő	maszkká	változott.	Brugsch	egyre
jobban	csodálta	ezt	a	férfit.	Ha	egyszer	az	életben	ilyen	óriási	felfedezést	tehetne,	ha
egyszer	az	életben	elsőként	léphetne	olyan	földre,	amelyre	a	fáraók	kora	óta	senki
sem	lépett	Az	életét	adná	érte!

	Jöjjön,	barátom!		A	francia	érezte	a	másik	meghatódottságát,	és	óvatosan	vezette	a
bikaszarkofágok	mellett.		Sajnos,	az	összes	üres	volt		mondta	csendesen,	és
bevilágította	az	irdatlan	koporsókat	,	már	réges-rég	feltörték,	értékes	tartalmuktól
megfosztották	őket.	Vannak,	akik	azt	hiszik,	én	raboltam	ki	a	szarkofágokat,	a



kincseket	pedig	elrejtettem.	Erős	vagyok	ugyan,	de	ezekkel	a	70	tonnás
monstrumokkal	szemben	semmi	esélyem.		Nevetett.

Mariette	és	kísérője	köveken,	törmelékeken	mászott	át,	melyek	szerteszét	hevertek.

	Amit	a	sírrablók	megkíméltek		magyarázta	,	azt	a	kora	keresztény	időkben	a	közeli
Jeremiás-kolostor	szerzetesei	lerombolták,	összetörték,	ízzé-porrá	zúzták.	Látja?!	
Néhány	gránittöredékre	mutatott,	melyek	kétségkívül	egy	szobor	maradványai
voltak.		A	sírrablók	értéktelennek,	a	szerzetesek	pogány	bálványnak	tartották.

Minden	lépésük	száraz	porfelhőt	kavart,	mely	köhögésre	ingerelt,	és	a	gyertyafényt
még	szórtabbá	tette.

A	galéria	végében	egy	szarkofág	előtt	fáklya	égett.	A	bikakoporsó	tetejét	kissé
félretolták.	A	nyílás	elé	létrát	támasztottak.	Hangokat	lehetett	hallani.

	Egy	kis	meglepetést	készítettem	önnek		mondta	Mariette,	és	a	karbidlámpát	Brugsch
kezébe	nyomta.

	Előremennék.
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A	francia	felmászott	a	létrán,	intve	barátjának,	hogy	kövesse,	és	eltűnt	a	szarkofág
nyílásában.	Brugsch	sok	mindenre	számított,	de	arra	nem,	hogy	az	óriási
gránitszarkofág	belsejében	három	fő	részére	terített	asztal	áll.	Mariette	így	szólt:

	Nem	túl	tágas,	de	tiszta	és	kedélyes.

Mariette-et,	Brugschot	és	Bonnefoyt	Hassan	szolgálta	ki,	a	koporsó	sarkában	álló
asztalkáról	lepényt,	friss	sajtot,	szárított	halat	és	vajat,	valamint	a	nap
megünneplésére	egy	üveg	bordóit	tálalva	fel.	Hosszúra	nyúlt	az	éjszaka.	A	kedélyek
felhevültek	annak	megvitatásakor,	milyen	régi	is	tulajdonképpen	ez	az	egész
építmény.

Hány	ezer	évvel	ezelőtt	vágatta	Haemuaszet	ezt	a	titokzatos	galériát	a	sivatag
talajába.

	Mit	gondol,	Brugsch		kérdezte	Mariette	a	vele	szemben	ülőt	,	mikor	élt	Haemuaszet
a	mi

időszámításunk	szerint?



Az	megvonta	a	vállát.

	Számolnunk	kell	azzal,	hogy	nem	is	olyan	régen,	mindenesetre	nem	annyira,	ahogy
eddig

feltételeztük.	Hiszen	tudja,	az	önök	Champollionja	még	Krisztus	előtt	5867-re
datálta	az	első	dinasztiát,	és	ezzel	együtt	az	egyiptomi	történetírás	kezdetét.

	És	Richard	Lepsius		szakította	félbe	Brugsch	a	vendéglátóját	,	újabban	azt	a	nézetet
vallja,	hogy	az	első	dinasztia	i.	e.	3892-ben	kezdődött.

Pityókásan	heves	számolásba	kezdtek,	mikorra	is	tehető	a	19.	dinasztia,	mely	alatt
Haemuaszet	élt,	de	a	vörösbor	és	az	elhasználódott	levegő	már	elködösítette
értelmüket.	Éjfél	körül	úgy	határoztak,	feljönnek	az

Alvilágból.

Csillagos	ég	ragyogott	a	sivatag	felett.	Valahol	sakál	üvöltött,	rázendítve	halottsirató
dalára,	Honszu,	a	holdisten	tiszteletére.	Valószínűleg	akkor	is	ilyen	volt	az	éjszaka,
amikor	még	Haemuaszet	időzött	itt.

Majmok	sivalkodtak,	néhány	denevér	rémülten	szállt	a	magasba,	amikor	Mariette	a
régészház	ajtaját	kinyitotta.	A	francia	szó	nélkül	megragadta	Brugsch	karját,	és	az
egyik	hátsó	helyiségbe	vezette.	Betaszította	az	ajtót,	és	bevilágított	a	lámpájával.
Brugsch	eleinte	hasztalan	próbálkozott,	hogy	valamit	is	felismerjen,	de	aztán	a
lámpás	táncoló	fényénél	megpillantotta	egy	múmia	vigyorgó	arcát.

	Haemuaszet!		kiáltotta	Mariette	,	Haemuaszet,	hány	éves	vagy?

Energikus	kopogtatás.	Brugsch	felriadt.	Eltartott	egy	darabig,	amíg	rájött,	hogy
mindezt	nem	álmodta.	Nem,	az	éjszakát	valóban	Haemuaszet	múmiájának	közvetlen
szomszédságában	töltötte.

	Ha	zuhanyozni	akar,	fel	kell	kelnie!		Ez	Mariette	hangja.

Zuhanyozni?	Itt,	a	víz	nélküli	sivatagban?	Talán	egy	Apisz-bika	szarkofágjában?

Amikor	az	ajtón	kilépett,	Mariette	már	a	higiéniának	hódolt.	Anyaszült	meztelenül
állt,	a	homokban.

Előtte	hosszú	sorban	vihogó,	fecsegő	parasztlánykák,	mindegyikük	fején	egy-egy
vizeskorsó.	A	lányok	egymás	után	felléptek	egy	kőtömbre,	mely	a	régész	előtt	állt,



és	a	vizet	az	élvezettel	prüszkölő	Maitre	fejére	öntötték.

	Nem	utasíthatja	őket	vissza	,	lihegte	Mariette	,	ön	miatt	ma	kétszer	annyian	jelentek
meg,	máskor	csak	a	fele	jön.		Alighogy	az	egyik	lány	kiürítette	a	korsóját,	már	adta
is	át	helyét	a	másiknak.	Az	üres	edényeket	fejükön	egyensúlyozva,	libasorban,
indultak	is	nyomban	vissza	a	falujukba.

	Ilyen	kellemesen	még	Kairóban	sem	zuhanyoztam,	a	porosz	konzulátuson		mondta
Brugsch,	amikor	a	régésztábor	udvarán	reggeliztek.

Mariette	somolygott:

	Bizony,	bizony,	a	civilizációtól	távoli	sivatagi	életnek	is	megvan	a	maga	varázsa.	
Vállán	egy	majom	ült,	ez	azonban	a	franciát	szemmel	láthatóan	nem	zavarta.	De
amikor	az	állat	riadtan	leugrott	a	válláról	és	izgatottan	rohangászott	fel-alá	a
homokban,	Mariette	felemelkedett,	és	az	északi	horizontra	pillantott,	ahol	sötét
porfelhő	szállt	az	ég	felé.	Bement	a	házba,	és	egy	távcsővel	tért	vissza.

	Azt	hiszem,	látogatókat	kapunk		mondta,	miután	belepillantott	a	távcsőbe.		Úgy
nézem,	kellemetlen	látogatókat.	Kérem,	bocsásson	meg	egy	pillanatra.		Botot	fogott,
és	a	homokban	egy	vonallal	körbekerítette	a	régészházat,	a	szfinxsorfalat	és	a
Szerapisz-templom	bejáratát.	Végül	felhúzta	a	francia	lobogót,	melyet	előző

este	leeresztettek,	maga	mellé	hívta	a	munkásokat,	asszisztensének	pedig	átnyújtott
egy	sörétes	puskát.	Ő

maga	fogta	a	fegyverét,	és	közvetlenül	a	frissen	húzott	demarkációs	vonal	mögé
állt.

	Emberek!		kiáltotta.

Mohamed,	a	munkavezető	tolmácsolt	azt	hiszem,	a	török	pasa	el	akarja	vinni
munkánk	gyümölcsét.

Csak	semmi	pánik,	majd	mi	megleckéztetjük	őket!

14

A	fellahok	olyan	rikoltozásban	törtek	ki,	mintha	háborúba	indulnának.	Gyűlölték	a
török

hatalmasságokat,	és	a	legkisebb	lehetőségnek	is	örültek,	ha	ellenük	fordulhattak.



Tucatnyi	lovas		makedón	amauta		állt	meg	előttük,	akik	akkoriban	rendőri
szolgálatot	teljesítettek	Egyiptomban.	Vezetőjük	leszállt	a	lóról,	nyeregtáskájából
előhúzott	egy	fermánt,	és	oda	akart	menni	Mariette-hez.

	Állj!		A	francia	felemelte	a	puskáját,	a	fegyver	csövével	a	kettőjük	között	futó
vonalra	mutatott,	és	ráüvöltött	a	rémült	kapitányra:		Egy	lépést	se	tovább!	A	vonalon
túl	ez	már	francia	terület.	A	sivatag	szabad	térség.	Senki	földje.	Ezt	a	részét	én
birtoklom.

A	kapitány	megpróbálta	elhitetni	Mariette-tel,	Abbász	pasa	küldte	őket,	hogy	a
kiásott	tárgyakat	és	az	összes	értékes	leletet	elvigyék.	Többé	egyetlen	leletet	sem
lehet	kivinni	az	országból.

Mariette	két	lépést	hátrált,	és	asszisztense	mellé	állt.	Brugsch,	aki	a	franciáról	bármit
képes	volt	feltételezni,	egy	házsarok	mögött	keresett	menedéket.	Hallotta,	ahogy
Mariette	kibiztosította	a	fegyvert,	és	határozott	hangon	közölte:

	Mindenkit	lelövök	a	lováról,	aki	francia	felségterületre	mer	lépni!

Egy	pillanatra	halálos	csend	lett.	Bár	a	felfegyverzett	katonák	létszámfölényben
voltak,	a	parancsnok	ebben	a	váratlan	helyzetben	pillanatnyilag	nem	tudta,	mit
kellene	tenni.	Lehet,	hogy	ennek	a	területnek	a	bevételével	diplomáciai	konfliktust	is
okozhat?	Kurtán	parancsot	adott,	a	lovasok	megfordultak,	és	elszáguldottak	abba	az
irányba,	ahonnan	jöttek.

Mariette	nevetett.	Annyira	nevetett,	hogy	könnyei	végigfolytak	mélyen	barázdált
arcán.	Nevetése	ragadós	volt,	hirtelen	mindenki	nevetni	kezdett,	mintha	egy
rémálmot	akarna	lerázni	magáról:	a	francia	asszisztens,	a	fellahok,	Brugsch.

	Elnézését	kérem	ezért	a	rövid	intermezzóért!		mondta	Mariette.		Utálom,	ha
megzavarnak

reggelizés	közben.	Hassan,	még	kávét	a	vendégünknek!

Brugsch,	aki	komolyan	féltette	az	életét,	csodálta	a	francia	hidegvérűségét.	Az	szája
elé	emelte	kezét,	mintha	titkot	mondana:

	Tudnia	kell,	hogy	rendeltem	egy	hajót,	holnapra	várom,	ez	viszi	a	leleteimet
Párizsba.Ugye,	érti?

Mariette	nem	tudta,	hogy	a	hajó	francia	zászló	alatt	már	úton	van	a	Níluson	felfelé.
Abbász	pasának	megvitték	a	hírt,	ő	erre	rendőri	akcióba	kezdett.	A	dühöngő	pasa



most	tehát	csellel	próbált	kifogni	a	francián.

Másnap	elküldött	egy	öreg,	fogatlan	bimbasit	Szakkarába,	aki	fontoskodva	közölte
Mariette-tel,	hogy	a	továbbiakban	a	francia	sivatagban	folyó	ásatásokat	nem
háborgatják	többé.	Mindazonáltal	őt	bízták	meg,	hogy	a	leletek	Egyiptomon	belüli
szállítását	felügyelje	és	ezeket,	mint	a	kormány	tulajdonát,	köszönettel	átvegye.

Mit	lehet	tenni?	A	Níluson	már	ott	horgonyzott	a	teherhajó.

Mariette	rakipálinkát	hozatott,	s	közte	és	a	bimbasi	között	a	következő	párbeszéd
zajlott	le:

	Monsieur	le	Major,	örvendek,	hogy	megismertem.	Ön	jó	ember,	akiben	tökéletesen
megbízom.

	Isten	adjon	önnek,	Mariette,	minden	jót	és	hosszú	életet.

	Szigorúan	bizalmasan	közölnöm	kell	önnel,	hogy	tegnap	nagy	aranyleletre
bukkantam

Az	udvariaskodás	ezzel	véget	ért.

	Hol	van?	Azonnal	adja	elő!		kiáltotta	az	öreg.

	Engedje	meg,	hogy	mondandómat	befejezzem		nyugtatta	Mariette.		Meg	akarom
önnek	mondani,

hová	rejtettem	el.	Egy	kútba.

	Hol	az	a	kút?	Látnom	kell	az	aranyat!

	Állok	szolgálatára.	Ereszkedjen	le	személyesen,	hogy	meggyőződjön	róla.

	Allahra,	ezt	akarom.

	De	gondoljon	a	korára.	30	könyök	mélyre	kell	önt		kötélen	a	hasa	körül		két
munkásomnak

leengedni!

	Hát	akkor	tegyék!	Mégpedig	azonnal!

	Ahogy	óhajtja		mondta	Mariette.		Emberek,	munkára!



Kötélen	leengedték	a	bimbasit	egy	régi	sírüregbe,	és	amikor	leért,	a	kötél	felső
végét	utána	dobták.

Mariette	megjátszotta	a	rémültet:

	Monsieur	le	Major,	kicsúszott	a	kötél	a	kezünkből.	De	ne	aggódjon,	hozatunk	újat
Kairóból!

Hallani	lehetett	lentről	az	öreg	átkozódását,	szitkait,	fenyegetőzését.	Nincs	is	lent
semmiféle	arany,	becsapták.

	Lesz	még	ennek	folytatása!		kiabálta.

	Semmiféle	arany?		kiáltott	Mariette	a	mélybe.		Allah	irgalmazzon,	akkor	ellopták	a
tolvajok!
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24	órán	át	tartott	a	színjáték.	Eközben	folyt	a	gondosan	szervezett	vállalkozás.
Mariette	munkásai	kiástak	egy	homokkal	befedett	sírbejáratot.	Brugsch	csodálkozva
nézte,	ahogy	a	férfiak	faládákat	hoznak	fel,	és	egy	tevekaravánra	pakolják.	Minden
egyes	ládára	rá	volt	írva:	Louvre,	Paris.	Amikor	a	hajó,	értékes	rakományával	már
észak	felé	vitorlázott	a	Níluson,	az	öreg	majort	kiszabadították	börtönéből.	Mariette
gyorsan	lecsillapította	a	haragját,	miután	kezébe	nyomott	egy	maroknyi	francia
aranyat,	és	afölötti	kétségbeesését	is	el	tudta	oszlatni,	hogy	a	pasának	mit	mutasson
fel.	Egy	második	mélyedésből	további	faládákat	hozatott	elő,	melyek	cserepekkel	és
másodosztályú	leletekkel	voltak	megtöltve.	Ez	a	pasát	egy	cseppet	sem	zavarta.	A
zsákmányt	elvitette	a	fellegvárba,	a	feliratokat	és	reliefeket	lecsiszoltatta,	hogy
csinosabb	külsőt	kölcsönözzön	nekik,	a	maradékot	pedig	mint	különleges
nevezetességet	mutogatta	a	külföldi	látogatóknak.

Abbász	pasa,	kezeit	kövér	hasa	előtt	összefonva	feküdt	a	díványon,	mellette	a
korbácsa.	Fekete	szakállas	arcán	a	szokásos	mogorva	kifejezés,	szája	csak	egy
keskeny	vonal.	Széles	pludernadrágot	és	fezt	viselt.

Lábánál	oroszlán	ásított.	Díványa	mögül	két	fekete	núbiai	rabszolga	strucctollakkal
legyezte.	Abbászija,	ez	a	kirívóan	ízléstelen,	Nílus-parti	palota	Héliopolisz
közelében,	hivalkodó	égkék	színével,	csak	egyike	volt	ama	féltucatnyi
rezidenciának,	melyben	az	egyiptomi	alkirály	a	török	szultán	kegyéből	felváltva
tartózkodott.	A	római	császárokhoz	hasonlóan	mindennap	merénylettől	tartott.	A
nép	Vadállatának	nevezte.	Betegesen	szadista	volt.	Unokáim	arassák	le,	amit	vetettem
	mondta	állítólag	egykor	bölcs	nagyapja,	Mohammed	Ali.



De	az	iskolákat,	egyetemeket	és	gyárakat,	melyeket	Mohammed	Ali	létesített,
unokája,	aki	szinte	mindent	gyűlölt,	ami	európai,	bezáratta.	Abbász	nem	aratott,	csak
pusztított.	Az	agressziója	mögött	lapuló	félelem	nem	volt	alaptalan.	Az	ellenállás
élén,	melynek	nyomása	egyre	erősödött,	nagybátyja,	Szaíd,	és	unokaöccse,	Iszmail
állt.

Abbász	összeütötte	a	tenyerét.	Egy	mellékajtón	át	vörös	libériás	szolgák	hada	tódult
a	fogadóterembe.

Megkötözött	kezű	fiatal	nőt	taszigáltak	maguk	előtt.	Rózsaszín,	áttetsző	ruhája	egy
bő	blúzból	és	egy	lobogó	nadrágból	állt.	Száját	könnyű	kendő	fedte.

A	nő	térdre	esett	a	pasa	díványa	előtt	és	halkan	zokogott.	A	szolgák	vezetője	írást
vett	elő,	és	teátrálisan	felolvasta:	I.	Abbász	pasa	nyolcadik	feleségére,	Eminére	a
házasságtörés	vétke	rábizonyíttatott,	és	a	legfelsőbb	parancs	értelmében	vízbe	fojtás
általi	halálra	ítéltetett.

Abbász	a	legcsekélyebb	érzelemnyilvánítás	nélkül	fogta	a	korbácsát,	és	odadobta	a
vezetőnek.	Két	szolga	felemelte	a	remegő	asszonyt,	letépték	róla	a	ruhát,	és	ütni
kezdték.	Fehér	testén	piros	csíkok	futottak	végig.	A	nő	hangtalanul	rogyott	össze.

Végül	az	ernyedt	testet	egy	vadul	fújtató	nősténymacskával	és	kölykeivel	együtt
zsákba	dobták,	és	az	egészet	egyetlen,	vonagló	csomaggá	kötötték	össze.	Abbász
bosszús	kézmozdulattal	intett	a	szolgáknak,	hogy	elmehetnek.	Csupán	bizalmasa	és
tanácsosa,	Hassan	pasa	maradt.

	Hassan		kérdezte	a	pasa	aggódva	,	valóban	nem	tudja	senki,	hogy	itt	vagyunk?

Miután	Hassan	biztosította	efelől,	Abbász	megkérdezte:

	Milyen	híreket	hozol?

	Híreim	nincsenek,	de	gondolkodnod	kellene	azon,	hogy	a	hasis	árusítását	betiltsd.
A	férfiak	csak	pöfékelnek,	és	álmodozva	henyélnek.

	Ugyan		mondta	Abbász	,	a	férfiaknak	szükségük	van	valamilyen	szórakozásra.	Ha
betiltom	a	hasist,	akkor	azt	a	görög	rakipálinkát	veszik.	Az	meg	forradalmi
gondolatokat	ébreszt	a	fejükben.	A	hasis	butává	tesz,	a	ráki	épp	ellenkezőleg.	Nekem
jobb,	ha	hasist	szívnak.

Hassan	tudta,	hogy	a	pasa	nem	tűr	ellentmondást,	így	nem	is	próbálkozott	semmiféle
ellenérvvel.



Különböző	számsorokkal	teli	papírt	nyújtott	át	neki.

	Ezek	a	francia	mérnök	számításai	egy	nílusi	csatorna	megépítéséhez.	Balra	vannak
a	költségek,	ha	a	piramisokat	bontják	le	hozzá,	jobbra,	ha	a	szükséges	építőanyagot
az	asszuáni	kőbányákból	szerzik	be.

Abbász	meghökkent:

	Ha	jól	látom,	akkor	az	új	építőanyag	beszerzése	olcsóbb,	mint	a	piramisok
elhordása?

	Így	van,	pasa.

	És	te	ezt	lehetségesnek	tartod?

	Hogyne.

A	pasa	hallgatott.

	Allah	nevére		mondta	végül		,	akkor	hát	hagyjátok	meg	ezeket	a	haszontalan
kolosszusokat!
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A	palota	bejáratánál	a	szolgák	éppen	egy	kordéra	pakolták	a	halálraítéltet,	amikor
egy	fekete	kocsi	állt	meg	közvetlenül	mellettük.	Von	Pentz	és	Brugsch	szállt	ki
belőle.	Egy	lakáj	elállta	az	útjukat.

	Sajnálattal	kell	jelentenem	excellenciádnak,	hogy	őfelsége	már	elhagyta	a	palotát!

Pentz	félrelökte:

	Őfelségének	jelentsd,	hogy	a	porosz	főkonzul	és	a	tudós	Brugsch	megérkezett.	De
sebesen,	kevés	az	időnk!		A	lakáj	elrohant.		Itt	az	embereket	nem	lehet	máshogy
kezelni.	Letagadják	a	pasát,	ahányszor	csak	lehet.	Jöjjön!

A	szolga	válaszát	meg	sem	várva	végigmentek	a	plüssborítású	folyosón,	ahol
tükrök	és	kristálycsillárok	ragyogtak.	Von	Pentz	halkan	megjegyezte:

	A	pasa	igazi	ripők.	Bennünket,	poroszokat,	nem	nagyon	tisztel.	Az	angolok
kivételével	minden	európait	gyűlöl,	de	ha	ön	nagy	kincseket	ígér	neki,	akkor
megkapja	az	ásatási	engedélyt.



	Miért	éppen	az	angolok?		kérdezte	Brugsch.		Úgy	értem,	miért	éppen	velük
szimpatizál?

A	diplomata	nevetett:

	Az	angolok	feltaláltak	egy	új	játékszert,	a	gőzmozdonyt.	Rávették	a	pasát,	fektessen
le	síneket	Kairó	és	Alexandria	között.	Láthatólag	már	elérték	a	céljukat.	De	kétlem,
hogy	egy	ilyen	gőzmasina	túlélné	a	sivatagi	utat.

A	lakáj	visszatért,	és	majdnem	földig	hajolt:

	Őfelsége	kéreti	önöket!		mondta.

	Na	végre		dünnyögte	von	Pentz,	és	Brugschot	maga	előtt	tolva	a	fogadóterembe
lépett.

A	pasa	ott	feküdt	díványán,	a	színes	ablak	előtt,	még	mindig	rosszkedvűen,	és	a
vízipipáját	szívta.

Mögötte	Nubar	efendi,	az	udvari	tolmács	állt,	övé	volt	a	nehéz	feladat,	hogy
törökről	franciára	és	fordítva	tolmácsoljon,	mivel	őfelsége	csak	törökül	beszélt.	A
porosz	konzul	éppen	a	tudóst	mutatta	be,	amikor	váratlanul	belépett	Sir	Charles
Murray,	az	angol	konzul.	A	pasa	szívélyesen	üdvözölte,	és	hellyel	kínálta.	Von	Pentz
báró	dühös	lett.	Követelte,	hogy	az	angol	azonnal	távozzon,	mivel	ő	jött	előbb,
hivatalosan	bejelentkezett,	és	fogadták	is.	Abbász	elutasító	mozdulatot	tett,	pár
mondatot	váltott	törökül	Sir	Charlesszal,	majd	váratlanul	Nubar	efendi	segítségével
a	poroszokat	kezdte	szidalmazni,	végül	személy	szerint	a	konzult	vette	célba.

	Maga	meg,	tudja,	micsoda?		üvöltötte	erre	Pentz	báró	szinte	magánkívül,	és	várt,
amíg	a	tolmács	minden	egyes	szót	lefordított.		Maga	egy	makedón	dohányárus
ivadéka!

Nubar	efendi	elsápadt.	Sir	Charles	kínosan	nevetgélt,	Brugsch	pedig	kezdte	az	életét
félteni.	Abbász	elhajította	a	pipa	csövét,	úgy,	hogy	a	füstölő	felborult,	és	a	parázs	a
drága	szőnyegre	gurult.	Felugrott,	és	eltűnt	egy	tapétaajtón	át.	Brugsch	rosszat
sejtett.	Ásatási	engedélyre	ezek	után	gondolni	sem	lehetett.

	És	megmásíthatatlan	a	döntése,	mon	ami?

Brugsch	bólintott.

	Tudja,	Mariette,	azt	hiszem,	jobb	a	pasa	felségterületén	kívül,	legalábbis,	amíg



elmúlik	a	dühe.	Ettől	az	embertől	minden	kitelik.

	Ha	csak	egy	lépést	is	merészel	ezen	a	vonalon	túl		Mariette	a	fegyveréért	nyúlt,
amely	mindig	a	keze	ügyében	volt.	Csak	a	nyitott	ablakon	át	röpködő	denevérek
zavarták	meg	az	éjszakai	beszélgetést	a	Szerapisz-templom	feletti	régészházban.

	De	nem	egyedül	a	pasa	az,	aki	délre	kerget		kezdte	Brugsch	újra	,	nem	tudom,
megérti-e,	de	valami	belső	kényszert	érzek,	hogy	én	magam	fedezzek	fel	valamit.
Igaz,	itt	még	sok	a	tennivaló,	de	mindez	örökre	az	ön	felfedezése	lesz.

Mariette	a	pohárért	nyúlt,	és	magába	döntött	egy	adag	rakit.

	Megértem	önt,	Monsieur	Brugsch.	Az	Ön	tudása	nagyobb,	mint	az	enyém.
Kiérdemelte	a	saját	esélyt.

Bár	nagyon	fogom	hiányolni.	Úgy	hiszem,	tudom,	mi	lebeg	a	szeme	előtt

Brugsch	kérdően	nézett	barátjára.

	Théba.	A	Királyok	Völgye		mondta	Mariette	lassan.

	Igaza	van.	Azt	hiszem,	ott	van	az	egyiptológia	kulcsa	elásva.	Mindaz	az	ismeret,
amit	eddig	a	régi	Egyiptomról	megszereztünk,	csupán	váz,	állványzat	nélkül.	Pár
dolgot	ismerünk,	de	még	azt	sem	tudjuk,	mikor	kezdődött	ez	a	történelem.	Persze
önök,	franciák,	már	tíz	éve	birtokolják	a	Karnaki	Királylistát,	mely	a	kezdetektől
egészen	a	18-ik	dinasztiáig	felsorolja	a	fáraókat.	Az	Apisz-sírokon	lévő	táblák	is	ezt
a	listát	támasztják	alá.	De	ha	arról	van	szó,	hogy	egy	Ramszesz	vagy	egy	Thotmesz
uralkodási	éveit	nevezzük	meg,	akkor	mindannyiunknak	passzolni	kell.	Akkor
végére	értünk	a	bölcsességünknek.
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	És	hogy	akar	hozzájutni	ezekhez	a	dátumokhoz?	Mert	hisz	a	régi	írnokok	nem
ezzel	a	bevezetővel	kezdték	feljegyzésüket,	Krisztus	előtt,	az	Úrnak	ennyi	és
ennyiedik	évében.

	A	cél	nehezen	elérhető,	de	megközelíthetjük,	amennyiben	a	lehető	legtöbb
történelmi	információt	gyűjtjük	össze	és	hozzuk	összefüggésbe	egymással.
Meggyőződésem,	hogy	egy	napon	nagy	biztonsággal	meg	tudjuk	majd	mondani,
mikor	épültek	a	piramisok	vagy	mikor	élt	a	Nagy	Ramszesz.

	És	mért	hiszi,	hogy	a	válasz	éppen	a	Királyok	Völgyében	található?



	Egész	egyszerűen	azért,	mert	a	királyok	voltak	azok,	akik	a	történelmet	csinálták	és
mert	tetteiket	sírjaikban	dicsőítették.

	Jó,	jó,	mon	ami,	de	hiszen	a	sírjaikat	ismerjük.	Belzoni	már	35	évvel	ezelőtt	azt
állította,	hogy	a	Királyok	Völgyében	nincs	több	sír,	csak	amennyit	ő	felfedezett,	és
az	ön	Lepsiusa	ezt	10	évvel	ezelőtt	ugyancsak	megerősítette	a	porosz	expedíciónak.

Brugschnak	köhögnie	kellett:

	Sem	Belzoni,	sem	Lepsius	nem	tévedhetetlen.	Minden	eddigi	felfedezés	megerősíti,
hogy	ennek	az	országnak	a	története	folyamatosan	fejlődött.	Ezért	nem	hiszek
abban,	hogy	a	Királyok	Völgyében	mindig	csak	egy-két	királyt	temettek	el	a	18.,	19.
és	20.	dinasztiából.	Akkor	a	többiek	hol	találtak	volna	örök	nyugvóhelyet?

Mariette	hallgatott.	Utántöltötte	a	rakit.

	Talán	van	egy	másik	völgy	is

	Lehetséges		vélte	a	német		akkor	meg	kell	keresnünk.	A	karnaki,	gurnai	és	luxori
templomkerületek	összes	feliratát	át	kell	nézni	valamiféle	utalást	keresve.	Talán	ez
tovább	visz	bennünket.	Az	viszont	tény,	hogy	Diodórosz,	a	görög	történetíró,	aki	a
Krisztus	előtti	első	században	utazta	be	Egyiptomot,	47	királysírról	beszél.	Neki
mindenesetre	csak	tizenhetet	sikerült	megtalálnia.	Sztrabón,	30	évvel	később
mintegy	40	sírt	említ	a	Memnón-kolosszusok	mögött.	Hogy	látta-e	őket	vagy	sem,
nem	tudjuk.	De	a	18-20.	dinasztia	alatt	több	mint	30	fáraó	uralkodott.	Hol	vannak	ők,
kérdem	én?	A	sírbejáratok	száma	a	Királyok	Völgyében,	mindegy,	hogy	díszsírhoz
vagy	barlangi	rejtekhelyhez	vezet,	összesen	21.	A	legtöbb	pedig	nem	is	királyé	volt.

Érti	már,	miért	vagyok	olyan	kíváncsi?

Mariette	nevetve	megragadta	a	poharát,	és	Brugschra	emelte:

	Látom	már,	céltalan	lenne	arra	kérni,	hogy	maradjon.	Az	ön	szíve	és	lelke	már	rég
a	Völgyben	van	18

II.

Egy	férfi	és	5000	évnyi	múlt

A	gyertya	lobogó	lángja	táncoló	árnyat	vetett	a	szemközti	falra,	és	szinte	életre
keltette	a	domború	reliefeket.	Egy	hatalmas,	tátott	szájú	víziló	bukkant	fel	előtte,
amott	még	egy,	és	arrébb	egy	harmadik.	Az	állatnak	koronája	és	jogara	van?	Ipet!	



villant	be	Brugschnak.	Szóval	Ipet	istennő	szentélyében	feküdt.

zon	a	helyen,	ahol	több	mint	3000	évvel	ezelőtt	Amon	istent	felrakták	egy	nílusi
bárkára,	hogy	átevezzenek	vele	a	túlparti	Thébába,	a	halottak	birodalmába,	Heinrich
Brugsch	most	tehetetlenül	A	nézelődve	állt	két	csomagokkal	teli	faláda	mellett.
Szamár	hajcsárok,	piaci	kikiáltók,	koldusok	rohanták	meg,	és	mindegyik	másik
irányba	próbálta	ráncigálni.

Ez	lenne	a	városok	királynője,	a	százkapus	Théba?	Brugsch	csalódottságot	érzett.
Luxor,	a	felső-

egyiptomi	szorgos	falu	házai,	kunyhói	és	istállói	szabályosan	elnyelték,
beborították	a	templomokat,	és	a	régi	romokat	csak	helyenként	lehetett	a	házfalak,	a
magas	alapzatok	mögött	felfedezni.

Ekkoriban	nem	minden	nap	érkezett	idegen	Luxorba,	így	ez	mindig	felkeltette	a
helybeliek

érdeklődését.

	Francois?		kérdezte	egy	különösen	szemfüles	férfi.

	Non		mondta	Brugsch	,	prussian.

	Ó,	porosz!		A	fellah	mindkét	kezével	jelezte,	hogy	Brugsch	ne	mozduljon	onnan,	és
elrohant.

Hamarosan	egy	fehér	szakállú	öregemberrel	tért	vissza,	aki	már	messziről	kiabálta
a	porosznak:

	Lassan	járj,	tovább	érsz!		Brugsch	döbbenten	állt.	Az	öreg	francia-német-arab
keveréknyelven	elmagyarázta,	hogy	ő	Auad,	a	Nílus	túlsó	partján	fekvő	Seik	Abd
el-Gurnából,	és	tíz	évvel	ezelőtt	ő	volt	a	porosz	Richard	Lepsius	vezetője.

	Van-e	már	szállása?

Brugsch	közölte,	hogy	nincs.

	Ó,	jjjo!		mondta	Auad.

Ráparancsolt	néhány	ott	lézengő	kamaszra,	hogy	foglalkozzanak	az	efendi
csomagjaival,	ő	pedig	magával	vonszolta	az	idegent.	Jól	utazott-e,	kérdezte



barátságosan	körbepillantva.	Igen.

Ismerte-e	Lepsiust?	Igen.

	Jjjo!

Brugsch	szófukarságának	megvolt	az	oka.	Szeme	előtt	egy	hatalmas	templom
bontakozott	ki	a

házfolyamból,	mely		helyenként	egészen	az	oszlopok	keresztgerendájáig	betemetve	
egy	mosé	és	különböző

házak	alapjául	szolgált.	Ez	lenne	a	thébai	Amon	temploma?

Auad	az	idegent	hegynyi	törmelékhalmok	és	belőlük	kiálló	oszlopok	között	egy	a
templom	közepén	nílusi	iszaptéglából	rakott	lépcsőhöz	vezette.	Brugsch
felpillantott.	A	magasban,	az	oszlopok	tetején,	egy	fura	alakú	szellemkastély	trónolt.

	La	Maison	de	Françe		szólt	Auad	áhítatosan,	és	megkérte	kísérőjét,	hogy	kövesse	őt
felfelé.

Felérve	egy	kapuív	mögött	tágas	terasz	bukkant	elő.	Brugsch	egy	pillanatra	azt	hitte,
álmodik:	egy	sötét	bőrű	szolga	baltával	egy	fából	készült,	csodásán	megfestett
szarkofágot	aprított.	A	porosz	odaugrott,	és	elkapta	a	szolga	baltát	tartó	kezét.

	Kérdezd	meg,	mit	csinál!		üvöltötte	Auadnak	teljesen	kikelve	magából.	Azok
váltottak	néhány	szót.

Tűzifát	a	konyhára		jött	a	válasz.	Brugsch	elvette	tőle	a	fejszét,	ám	akkor	megérezte,
hogy	valaki	áll	mögötte.

	Adja	ide	azt	a	baltát		szólalt	meg	egy	hang.

Amikor	Brugsch	megfordult,	egy	sötétbarna	hajú,	gondosan	bodorított	szakállú,
testes	férfit	pillantott	meg.
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	Bocsásson	meg,	monsieur		dadogta	Brugsch	,	de	a	szolgája	épp	ezt	a	szarkofágot
készült

összeaprítani.



A	ház	ura	felnevetett:

	Én	adtam	neki	rá	parancsot.	A	feleségem	nem	szeret	tevetrágyával	főzni.
Iszonyatosan	bűzlik.

Műkincseket	szeretne	vásárolni?

	Heinrich	Brugsch	vagyok	Berlinből.	Kutató.

	Bienvenu,	monsieur,	Maunier-nek	hívnak,	és	antikvitásokkal	kereskedem.	Úti
emlékekkel,	tudja.

Emellett	kívánságra	fényképfelvételeket	is	készítek.	Ugye,	ismeri	a	dagerrotípiát?

	Hallottam	róla		válaszolta	Brugsch	,	fantasztikus	találmány,	de	sosem	láttam	még
ilyen

fényképfelvételt.

Ekkor	egy	fekete	hajú	nő	jelent	meg	az	ajtóban.

	Egy	berlini	kutató	a	feleségem		mutatta	be	őket	egymásnak	Maunier	előbb	felesége,
majd	Brugsch	felé	fordulva.

Amint	a	porosz	férfit	beinvitálták,	Auad	elköszönt.	A	csupasz,	ablak	nélküli	nappali
szegényesen	volt	berendezve	arab	bútorokkal,	ám	tele	értékes	ásatási	leletekkel.
Tudta	egyáltalán	Maunier,	miféle	kincseket	őriz?

	A	Szerapisszal	érkezett?		kérdezte	a	francia.	Brugsch	bólintott.		És	itt	akar
kutatásokat	végezni?

Van	már	egyáltalán	szállása?	Mi	adunk	bérbe	szobát,	havonta	kétezer	piaszterbe
kerül,	ha	óhajtja

	Ez	nagyon	kedves		köszönte	meg	Brugsch		de	a	vagyoni	helyzetem	ilyen	kiadásokat
nem	tesz

lehetővé.	Tudja,	majd	egy	éve	úton	vagyok,	és	a	készpénzem		1500	tallér		már
elfogyott.	Maga	a	hajóút	ide	1800	piasztert	nyelt	el.	Már	küldtem	egy	kérelmet
Berlinbe.

	Nem	probléma		közölte	a	pénzéhes	francia	,	pénzt	is	kölcsönzők.	A	dongolai	és



kordovai	karavánok	mind	megállnak	nálam.	A	kamataim	nem	alacsonyak,	de	még
mindig	megfizethetők.

Heinrich	Brugschnak	nem	kis	fáradságába	került	a	különböző	ajánlatok
visszautasítása.	Végül	hagyta	magát	rábeszélni	egy	éjszakára,	másnap	reggel	pedig
majd	meglátja	a	továbbiakat.

A	porosz	kutató	megérkezésének	híre	futótűzként	terjedt.	Timsah,	egy	tekintélyes
fellah,	aki	sohasem	járt	turbán	nélkül,	saját	kötelességének	tekintette,	hogy	az
idegennek	megmutassa	Thébát.	Végül	is	ő	magát	a	nagy	Champolliont	is
körbevezette	már	a	templomokban.	Timsah		szó	szerint:	krokodil		különleges
helyzetet	élvezett	Luxorban.	Hűséges	szolgálataiért	cserébe	a	francia	kormány
polgárjogot	adott	neki.

Franciaként	Krokodil	immunitást	élvezett,	a	helyi	hatóságok	nem	molesztálhatták	és
adót	sem	kellett	fizetnie,	amit	Timsah	persze	amúgy	sem	tett	soha.	Az	öreg
szenvedélyesen	társalgott	franciául,	legalábbis	minden	mondat	végére
odabiggyesztette	a	bon	szócskát.

	Ha	te	nem	félni	fáraók,	Timsah	tudni	ház	idegennek.		Az	óvatos	kérdést,	hogy	ez
mibe	kerül,	kelletlen	kézmozdulattal	hárította	el.		Rien,	semmibe!	Bon.		így	hát
Timsah,	Brugsch	és	a	két	teherhordó,	hat	teve	hátán,	aratásra	érett,	zöld
kukoricaföldeken	át	kihajózott	a	városból.	Jobbra	kékes	dombláncolat	fénylett,
mely	a	thébai	völgyet	keletről	határolta,	balra		a	tengeren	túl,	ahogy	az	ókoriak	a
Nílus	túlsó	partján	lévő	dolgokról	beszéltek		sárgán-vörösen	izzott	az	el-guma-i
hegyláncolat.	Mögötte	a	Királyok	Völgye	feküdt.

A	karaván	előtt,	magas	pálmák	között	Karnak	pülónjai,	obeliszkjei	és	oszlopai
tűntek	elő.	Betemetett	templomok	áttekinthetetlen	gyűjteménye		jelenés	és	rémálom
egyszerre.	Nem	csoda,	hisz	az	egyiptomi	királyok	több	ezer	éven	át	igyekeztek
túlszárnyalni	egymást	a	méretekkel.	Most	elsüllyedve,	betemetve,	elfeledve,	még
egy	olyan	férfi	számára	is,	mint	Heinrich	Brugsch,	nehéz	volt	ennek	jelentőségét
felfogni.

A	hatalmas		legtöbbször	fejetlen		szfinxek	sorfala	között	Brugsch	a	tevével	együtt	is
igen	aprónak	érezte	magát.	Átlovagolva	az	első	pülonon,	a	kutató	felismerte	a
sarokvasak	nagy	lyukait.	A	kapuív	toronymagas	tetejéhez	arab	házak	tapadtak.
Brugsch	a	thébai	holdisten,	Honszu	templomában	állt.	Kísérője	balra	kanyarodott,
és	szólt,	hogy	kövesse.	Egy	keskeny	átjáró	mögött	apró	szentély	bukkant	elő,	melyet
nem	sokkal	ezelőtt	még	szamáristállóként	használtak.



	Monsieur	Champollion	háza		mondta	Timsah	az	istállóra	mutatva		bon.		Vezetőjük
letérdeltette	a	bőgő	tevéket,	hogy	a	férfiak	le	tudjanak	szállni	és	le	lehessen	venni	a
csomagokat.

Kutyák	vonítottak,	kolduló	gyerekek	könyörögtek	baksisért.	Timsah	elzavarta	őket.

Brugsch	a	konyhát	az	első	helyiségben,	egy	kétoszlopos	előcsarnokban	rendezte	be.
A	mögötte	lévő,	két	oldalkamrás	második	teremből	éléskamra	és	fogadószoba	lett.
A	leghátsó,	kis	terem,	mely	egykor	a	szentély	volt,	most	háló-	és	dolgozószobaként
szolgált.	Az	ágyat	az	utazóládák	és	néhány	pokróc	helyettesítették.	Fegyverét	maga
mellett	tartva		merthogy	ajtó	nem	volt		Brugsch	lefeküdt.
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A	gyertya	lobogó	lángja	táncoló	árnyat	vetett	a	szemközti	falra,	és	szinte	életre
keltette1	a	domború	reliefeket.

Egy	hatalmas,	tátott	szájú	víziló	bukkant	fel	előtte,	amott	még	egy,	és	arrébb	egy
harmadik.	Az	állatnak	koronája	és	jogara	van?	Ipet!		villant	be	Brugschnak.	Szóval
Ipet	istennő	szentélyében	feküdt.	Neve	azonos	hangzású	volt	Théba	hieroglif
megnevezésével,	tehát	csakis	a	város	egyik	védelmező	istennőjéről	lehetett	szó.

Miközben	a	kutató	tekintete	a	falon	lévő	hieroglifákra	tapadt,	a	levegő	megmozdult,
és	halk,	de	éles	füttyentésekkel	megszakított	kísérteties	suhogás	töltötte	be	a	termet.
A	kövek	repedései	között	napközben	meghúzódó	denevérek	indultak	éjszakai
útjukra.	A	ház	új	ura	azonban	nem	zavartatta	magát.	Megbabonázva	itta	magába	a
falak	képeit,	rátapadt	a	hieroglifákra,	mérlegelte	az	ábrázolások	stílusát,	és	biztos
volt	benne:	mindez	a	Ptolemaiosz-korból	származik.	Abból	az	időből,	amikor
Egyiptomban	még	fáraók	uralkodtak	ugyan,	de	már	nem	egyiptomiak,	hanem
görögök.

A	falakat	elborító	írás	nem	hagyta	Brugschot	nyugodni.	Mindig	újabb	és	újabb
bekezdésbe	fogott	bele.

Két	szeme	lecsukódott	az	álmosságtól,	ám	ő	tágra	nyitotta.	Belekapaszkodott	a
névgyűrűkbe,	összefüggéstelen	hangokat	mormolt,	és	rémülten	pillantott	egy
írásjelre,	mely	megmozdult.	Egy	skorpió	mászott	lustán	arrébb.

Brugsch	egy	pillanat	alatt	éber	lett,	felugrott,	és	a	puskaaggyal	agyonnyomta	a
veszélyes	állatot.	Visszafekve	újból	kezdte,	lassan	és	akadozva	olvasta:	II.
Ptolemaiosz	Euergetész	királynak,	testvérének,	Kleopátrának,	feleségének
Kleopátrának,	Ipet	istennőnek,	az	Ég	úrnőjének,	a	Föld	parancsolójának,	a	thébai



területen	tiszteltnek.	Itt	elaludt.

Siránkozó	panaszhangok	rázták	fel	álmából.	Álmodott?	A	horizonton	éppen	akkor
kelt	fel	a	nap.

Brugsch	álomittasan	felkelt,	átbotorkált	az	ablak	nélküli	helyiségeken.	Igen,	már
megint!		a	hangok	bentről	jöttek.	Brugsch	gyertyát	gyújtott,	és	visszament	a
lakásába.	Már	megint.	Most	egész	egyértelműen	hallotta,	a	panaszos	hangok	az
egyik	oldalkamrából	jöttek.	Bedugta	a	gyertyát	az	ajtónyíláson:	semmi.	Üres,
csupasz	terem.	Bement,	és	minden	sarkot	átvilágított.	Amikor	visszafordult,	egy
férfi	állt	az	ajtóban,	Timsah.

	Jól	aludt?

Brugsch	a	szája	elé	tette	az	ujját:

	Figyelj	csak,	Timsah,	semmit	sem	hallasz?

Timsah	nevetett:

	Efendi	nem	kell	félni,	ha	falak	sírni.		Brugsch	kérdően	nézett	a	fellahra.		A	karnaki
emberek	mondani,	a	szú	kamrája.	Lenni	ok,	hogy	nem	lakják.	Cserébe	neked	lenni
ingyen	szállás.	A	karnakiak	félni	síró	falaktól.	De	efendi	lenni	európai,	mi
európaiak	nem	kelleni	félni.

Brugsch	mosolygott.	A	Nílus	túlsó	partján	álló	Memnón-kolosszusok	jutottak	az
eszébe,	melyek

napfelkeltekor	állítólag	épp	ilyen	panaszos	hangokat	hallatnak.

	Át	akarok	menni	a	Királyok	Völgyébe		mondta	Brugsch	Timsahnak		átkísérsz?

A	férfi	heves	kézmozdulatokkal	tiltakozott,	és	elmagyarázta,	a	völgy	egyes-egyedül
az	öreg	Auad	felségterülete,	aki	a	Nílus	partján	vár	Brugschra.

A	műkincskereskedő	és	fényképész	Maunier	izgatottan	rohant	Musztafa	Aga	Ajat
konzul	házához.	A	konzulátus		szintén	a	luxori	templom	oszlopainak	tetején		csak
néhány	lépésre	volt	a	francia	lakásától,	és	Anglia,	Oroszország,	valamint	Belgium
diplomáciai	képviseletét	látta	el.	Nyílt	titok	volt,	hogy	Musztafa	Aga	az	immunitás
leple	alatt	élénk	műkereskedelmet	folytatott.	Felső-Egyiptomban	a	fekete	szakállú
sejk	volt	ebben	a	szaktekintély.	Ez	azonban	nem	látszott	meg	rajta,	mert
őexcellenciája	mindig	ápolt	benyomást	keltett,	és	az	arabon	kívül	folyékonyan



beszélt	angolul,	franciául	és	olaszul.

	Aga		kiáltotta	Maunier	izgatottan	,	most	jött	a	postahajóval	a	hír,	hogy	Abbász	pasát
meggyilkolták.

A	konzul	egy	szót	sem	szólt.	Azon	kevesek	közé	tartozott,	akiket	ez	a	hír
fájdalmasan	érintett.

	Ki	volt	az?		kérdezte	végül.

	Két	mameluk	fojtotta	meg	zsineggel,	miközben	a	fürdőkádban	ült.	Abbász	a	benhai
palotában

éjszakázott,	Kairóból	volt	úton	Alexandriába.

	Allah	legyen	hozzá	irgalmas.	Ki	lesz	most	a	kediv,	Szaíd	vagy	Iszmail?

	Szaíd.

	Szaíd?	Akkor	pár	dolog	megváltozik	az	országban.

	Én	is	azt	hiszem		mondta	Maunier	főleg	számunkra,	európaiak	számára.

	Főként	számotokra,	franciák	számára		vágott	közbe	Musztafa	Aga.		Benneteket	és	a
kultúrátokat	mindennél	többre	becsül.	Mohammed	Ali	kedivnek		Allah	legyen
irgalmas	hozzá		is	egy	francia	volt	a	legjobb	barátja,	a	francia	konzul.
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	Ferdinand	de	Lesseps.

	Igen,	azt	hiszem,	így	hívták.	Senki	sem	hallott	róla	többé.

	Állítólag	feladta	diplomata	karrierjét		mondta	Maunier	,	és	ahogy	hallottam,	az
anyósa	birtokán	gazdálkodik.	Gazdag	családba	nősült.

	Sok	szerencsét	neki		mondta	Musztafa	Aga.

Maunier	megszemlélte	az	ásatási	leleteket,	melyek	a	sötét,	szőnyegekkel	borított
csarnokban	álltak,	és	megkérdezte:

	Hogy	megy	az	üzlet,	Aga?



	Hisz	látja		válaszolta	a	kérdezett	,	nagyobb	a	kínálat,	mint	a	kereslet,	ez	pedig
lenyomja	az	árakat.

	Találkozott	már	a	porosszal,	aki	egy	rövid	ideje	itt	tartózkodik?		kérdezte	Maunier.

	Porosz?		figyelt	fel	Musztafa	Aga.		Turista,	úgy	értem,	pénzes?

	Azt	állítja	magáról,	hogy	kutató	és	egy	fillérje	sincsen,	de	két	vezetőt	is	alkalmaz.
Az	egyiket	a	Nílusnak	ezen	a	partján,	a	másikat	a	túloldalon,	és	mindenki	tudja,
hogy	ingyen	egyikük	sem	tesz	egy	lépést	sem.

	Timsah	és	Auad?

	Timsah	és	Auad.	Nemrég	még	egy	nyelvtanár	után	is	érdeklődött	nálam	a	porosz.

	Hol	szállt	meg?	Önnél?

	Azt	mondja,	nem	tudná	kifizetni	a	bérleti	díjat.	Most	felváltva	lakik	egy	karnaki
szamáristállóban	és	egy	gurnai	barlangban,	és	minden	elérhető	feliratot	lefordít.
Tanult	ember,	aki	el	tudja	olvasni	a	hieroglifákat.

Azt	hiszem,	ásatna	is,	ha	lenne	rá	pénze,	hogy	munkásokat	toborozzon.	Viszont
nagyobb	összeget	vár	Berlinből.

Musztafa	Aga	egészen	közel	lépett	a	franciához,	és	azt	suttogta:

	Nem	akarom	itt	tudni	ezt	a	poroszt.	Túl	sokat	ért	ezekhez	a	dolgokhoz.	Ez	nem	jó
az	üzletünknek.

Kiásott	már	valamit?

Maunier	megrántotta	a	vállát:

	Fogalmam	sincs.	Nem	túl	beszédes.	De	várható,	hogy	nemsokára	nagy
felfedezéseket	tesz.

Emlékezzék	csak	vissza	erre	a	Lepsiusra,	az	is	egy	ilyen	porosz	volt.	Ezek	az
emberek	semmit	sem	bíznak	a	véletlenre.	Ha	valahol	ásnak,	akkor	azért	teszik,	mert
konkrét	utalások	vannak	valamiféle	leletekre.	Velünk	és	a	legtöbb	ásatóval	szemben
ugyanis	van	egy	előnyük:	minden	feliratot	el	tudnak	olvasni.	Brugsch	pedig	olyan
férfi,	aki	ezt	ráadásul	kiválóan	érti.



	El	kell	tűnnie!		mondta	Musztafa		El	kell	tűnnie!

Maunier	kérdően	nézett	a	sejkre:

	Mit	akar	tenni?

	Bízza	csak	rám		válaszolta	az.		Hol	van	most	ez	a	Brugsch?

	A	Királyok	Völgyében.

	A	Völgyben?		kiáltotta	Musztafa,	és	idegesen	fel-alá	kezdett	járkálni.		Mit	akar
tenni?

	Én?		kérdezte	a	sejk	megbotránkozva.		Én	semmit	sem	fogok	tenni.	De
figyelmeztetni	kell	ezt	a	poroszt,	hogy	semmi	keresnivalója	nincs	itt,	betolakodó.
Ha	pedig	nem	tűnik	el,	úgy	jár,	mint	az	a	Ritz	kormányzó,	aki	lelőtte	az	egyik	szent
hiénát.	Emlékszik?

	Arra	az	osztrákra	gondol?	Igen,	igen,	nem	sokkal	utána	megőrült,	és	csúnya	véget
ért.	Valószínűleg	méreg!

Musztafa	kifelé	fordította	a	tenyereit,	tett	egy	bocsánatkérő	kézmozdulatot,	és
felsóhajtott:

	Masallah!		Mit	meg	nem	enged	történni	Allah!

A	Királyok	Völgyében	napokon	át	tartó	kószálása	után	Brugsch	átmeneti	szállása
egy	thébai	nemes	egykori	sziklasírja	lett	a	Seik	abd	el-Gurna	felett.	Ez	cseppet	sem
volt	szokatlan,	hisz	a	legtöbb	sziklába	vésett,	reliefekkel,	szövegekkel	és	képekkel
ellátott	sírt	lakták.	Hűvösek	és	könnyen	tisztán	tarthatók	voltak.	Az	esti	órákban
zsíros	füstfelhők	szálltak	ki	a	bejárati	ajtókon,	és	a	völgy	felett	sült	hal	illata	úszott.
Brugsch	ilyenkor	mindig	egy	ruhacsipeszt	tett	az	orrára,	amivel	máskor	a
feljegyzéseit	és	rajzait	rögzítette,	hogy	az	éhség	ne	kínozza	annyira.	Hetek	óta	csak
babon,	lencsén,	hagymán	és	lepényen	élt.	A	pénze	elfogyott,	és	komolyan
fontolgatta,	ne	forduljon-e	egy	kisebb	hitelért	Maunier-hez.

Az	ilyen	estéken,	egyedül	sírlakásában,	néha	elbizonytalanodott,	vajon	tényleg	így
képzelte-e	el	az	életét.	Nem	kellett	volna-e	inkább	egy	berlini	minisztériumi
íróasztalt	elfoglalnia,	és	az	estéit	Paulinával	töltenie.	Brugsch	27	éves	volt.	Épp
olyan	korú,	amikor	egy	férfi	először	kérdezi	meg	magától	komolyan,	hol	22

végződik	az	idealizmus,	és	hol	kezdődik	a	butaság.	Ám	ha	ilyenkor	kilépett	a



barlangjából,	és	a	hegyek	mögött	izzó,	vörösen	lebukó	Naptól	elvakított	tekintete
mindenütt	a	lábainál	heverő,	elsüllyedt	élet	bizonyítékait	pásztázta:	a	memnonium
oszlopait,	a	Hatsepszut-templom	betemetett	falait,	és	távol,	a	sárgásfehér	párában	a
karnaki	romokat,	akkor	e	csodás,	elsüllyedt	világ	tükrében	minden	problémája
egyszerre	jelentéktelenné	vált.

Egyike	ezeknek	a	problémáknak	az	volt,	hogy	nem	tudta,	miként	fogja	Ahmed
sejket	kifizetni,	aki	rövid	ideje	arabul	tanította.	A	hatvanéves,	egyik	szemére	vak,	a
másikra	is	gyengén	látó	férfi	olyan	szószátyár	volt,	mint	egy	rigó,	és	olyan	hiú,
mint	egy	pávakakas.	Egyetlen	alkalmat	sem	hagyott	ki,	hogy	különféle	hihetetlen
hőstetteivel	dicsekedjen.	Miután	egyszer	tizenhat	üveglámpát	összetört,	anélkül,
hogy	haja	szála	meggörbült	volna,	a	gurnai	fellahok	szentként	tisztelték,	a
dervisrend		ahol	tag	volt		elöljárói	azonban	lámpapazarlás	miatt	kitaszították	maguk
közül.	Büszkén	állította,	hogy	hatvan	éve	alatt	hetven	asszonyt	vett	nőül,	bármit	is
értett	ezen.	Mivel	azonban	mindeddig	nem	született	utódja,	már	kiszúrta	magának	a
hetvenegyediket,	egy	tizenöt	éves	szűz	leányt.

Ezen	az	estén	Ahmed	sejk	egy	arab	levelet	mondott	tollba	a	diákjának,	majd	a
Brugsch	által	teleírt	lapot	egész	közel	emelte	félvak	szeméhez,	elolvasta,	majd
megdicsérte	a	hibátlan	munkát.	Brugsch	gyanút	fogott.

Mivel	néhány,	csak	hallás	után	ismert	szó	írásában	egyáltalán	nem	volt	biztos,
odahajolt	az	öreghez,	hogy	megkérdezze,	ezeket	valóban	így	kell-e	írni.	Ekkor	vette
észre,	hogy	Ahmed	sejk	fordítva	tartotta	szeme	előtt	a	lapot.

	Sejk,	azt	hiszem,	te	olvasni	sem	tudsz!		kiáltotta	Brugsch.

	Ó,	fiam		nyafogta	az	öreg	,	igazad	van,	sem	írni,	sem	olvasni	nem	tudok.	Allah
azonban	kegyes	szívű,	és	tovább	fog	engem	segíteni.

Ilyen	körülmények	között,	mondta	Brugsch,	a	megbeszélt	honorárium	kifizetéséről
természetesen	szó	sem	lehet.	Ahmed	belátta	ezt,	és	mély	meghajlásokkal	elbúcsúzott.

Brugsch	másnap	kora	reggelre	várta	Audot.	Úgy	tervezték,	ezúttal	a	sziklagerincen
átvezető	meredek,	köves	ösvényen	mennek	a	Völgybe.	A	gurnai	fellahok	állítása
szerint	ott	fenn	látható	egy	lyuk,	amely	akár	egy	sír	bejárata	is	lehet.	Bár	annak	a
valószínűsége,	hogy	ezen	a	megközelíthetetlen	helyen	sírt	találjanak,	csekély	
hogyan	vinnének	fel	oda	egy	több	tonnás	szarkofágot	és	a	nagyméretű
sírmellékleteket?	,	III.

Amenhotep	sírját	is	ilyen	félreeső	helyen,	a	szemközti	hegyoldalban	találták	meg.
Az	embernek	semmit	sem	szabad	kivizsgálatlanul	hagynia.



	Efendi!		Auad	lihegve	kaptatott	fel	a	keskeny	úton	a	kutató	szállásához.	Már
messziről	egy	levelet	lóbált	a	feje	fölött.

	Efendi,	posta	Berlinből!

Brugsch	kitépte	a	levelet	Auad	kezéből,	és	remegve	bontotta	fel.

	A	jó	öreg	Alexander	von	Humboldt		mormolta	anélkül	hogy	felpillantott	volna,
majd	félhangosan	elkezdte	olvasni	a	sűrűn	írt	sorokat:

Erősen	kételkedem	benne,	vajon	e	sorok	eljutnak-e	az	Ön	kezébe,	hű	doktorom.	A
levél	elsődleges	célja	az,	hogy	Önnel	tudassa	a	jó	hírt,	hogy	könnyű	volt	számomra	a
királytól	Önnek	újabb		egy	egész	évre	szóló		1500	tallért	kérnem.	Megegyeztem
Illairvéal,	a	titkos	kabineti	tanácsossal,	aki	rendkívül	jó	szívvel	van	Ön	iránt,	hogy
báró	von	Pentz	kamarásnál	és	főkonzulnál	nyissanak	Önnek	a	követségi	pénztárban
egy	1500

talléros	hitelkeretet.

Egészségem	változatlan,	csupán	az	utóbbi	időben	volt	több	az	olyan	szokásos
kínlódásból,	mint	orrdugulás,	nátha	és	köhögés.

Fogadja,	hű	Brugschom,	újult	megerősítését	őszinte	ragaszkodásomnak.

Az	Ön	Alexander	von	Humboldtja.

Auad	kérdőn	nézett	az	efendire.	Annak	az	egész	arca	ragyogott,	és	így	szólt:

	Auad,	ma	nem	ásunk,	ma	ünnepelünk!

	Hát	nem	pompás?	Mondd,	nem	pompás?		rikkantotta	Szaíd	pasa	újra	és	újra,	és
oldalba	bökte	a	szemben	ülőt.	Az	hangosan	nevetett,	és	plüssel	bevont	székéből	a
mellettük	szaladó,	sivár	Delta-vidéket	szemlélte.	A	jelenet	egy	vörös	szalonkocsiban
játszódott	le,	a	gőzmozdony	Alexandria-Kairó	útvonalán.	A	nyitott	gőzös	három
méter	magas	kéménye	sűrű	füstfelhőket	eregetett,	szeneskocsit	és	két	vagont	húzott
át	a	vidéken.	Szaíd	pasa,	Egyiptom	új	alkirálya	gyermek	módjára	örvendezett,
versenyt	füstölt	a	gőzössel,	és	időközönként	23

fütyülő	hangokat	adott.	Az	új	vasúti	töltés	két	oldalán	álldogáló	fellahok
meghajoltak,	és	térdre	vetették	magukat,	amikor	a	cammogó	vasparipa	a	pasa	díszes
kocsijával	eldübörgött	mellettük.	Masallah!



Szaíd	Mohammed	Ali	azon	négy	fia	közé	tartozott,	akit	túlélték	atyjukat;	a	többi
nyolcvan	már	meghalt.

A	szalonkabát,	melyet	a	pasa	előszeretettel	viselt,	testméretei	miatt	a	szokásosnál
háromszor	több	anyagból	készült.	Vidám	arcát,	benne	két	aprócska	szemével,
vörösesszőke	szakáll	keretezte.	A	vele	szemben,	fotelban	ülő	férfi		Ferdinand	de
Lesseps,	francia	ex	diplomata		épp	az	ellenkezője	volt:	szikár,	komoly,	mégis
szeretetreméltó	benyomást	keltő.

Mióta	tizenhét	éve	a	legjobb	barátokként	elváltak,	nem	látták	egymást.	Szaíd
Ferdinándnak	köszönhette	testsúlya	jelentős	részét,	mert	ő	volt	az,	aki	a	szigorú
atyja	felügyelete	alatt	jószerével	csak	babon	és	salátán	élő	dundi	herceget	a	közeli
konzulátuson	óriási	adag	sült	krumplikhoz	juttatta.	Otthon,	Franciaországban,
hallott	Szaíd	alkirályi	kinevezéséről,	küldött	neki	egy	gratuláló	levelet,	az	új	kediv
pedig	postafordultával	meg	is	hívta	Kairóba.

	Egyet	el	kell	ismerni	ezeknek	az	angoloknak		szólt	Lesseps,	aki	épp	egy	csésze	teát
vett	át	a	libériás	szolgától	,	mesterei	a	gőzvasút	építésének.	Az	volt	Abbász	pasa
egyetlen	értelmes	cselekedete,	hogy	ezt	a	Stephensont	idehívatta.	Most	az
Alexandria-Kairó	távolság	egyetlen	napi	utazásra	zsugorodott	össze,	míg	a	Deltán
keresztülhajózva	egy	teljes	hétig	tartott.

Szaíd	közelebb	hajolt	a	franciához:

	Köztünk	maradjon,	de	építtetni	akarok	egy	második	vasútvonalat	is,	Kairóból
Szuezbe.	Akkor	a	Földközi-	és	a	Vörös-tengert	sínek	kötik	majd	össze.

Ferdinánd	a	fejét	csóválta.

	Neked	nem	tetszik	az	ötlet,	igaz?		kérdezte	Szaíd,	és	kezével	ellegyezte	a	füst-	és
porfelhőt	az	arcából,	melyet	az	ellenszél	sodort	be	a	nyitott	ablakon.	Lesseps
felemelkedett	ültéből,	széles	terpeszben	az	ablakhoz	állt,	és	az	egyhangú	Delta-
vidéket	szemlélte.

	Biztos,	hogy	előrelépés	lenne		mondta.		A	haladás	pedig	a	te	országodban	sem
engedi	feltartóztatni	magát,	ám	közgazdaságilag	nem	okos	dolog

A	pasa	értetlenül	tekintett	barátjára.

	Hát	igen		kezdte	Lesseps	újra	,	a	gőzvasutad	több	európait	csalogat	majd	az
országodba.



Európaiakat,	akik	eddig	csak	Alexandriát	ismerték,	mert	a	deltai	utazás	túl
körülményes	volt	számukra;	tovább	tartott,	mint	Olaszországból	átutazni.	Ám	hogy
a	te	vasutad	közgazdaságilag	hasznos	lenne	az	országodnak,	azt	kétlem.	Ha
Egyiptom	nem	akarja	a	technikai	forradalmat	elengedni	maga	mellett,	más
vállalkozásokba	kell	kezdened.	Én	kimondottan	egy	bizonyos	vállalkozásra
gondolok,	ami	elképzelhetetlen	mértékben	megnövelné	országod	jelentőségét	egész
Európa	számára.	Egyiptom	világhatalommá	válhatna.

Szaíd	pasa	felnevetett:

	A	Vörös-tengerhez	vezető	csatornára	gondolsz.	Ez	az	ötlet	Napóleon	óta	nem	hagy
benneteket,	franciákat	nyugodni.	De	nem	épp	egy	francia	mérnökbizottság	jutott
ötven	éve	arra	az	eredményre,	hogy	a	Vörös-tenger	vízszintje	tíz	méterrel
magasabb?

	Ezeket	a	számításokat	már	régen	korrigálták.	Egy	éve	abszolút	biztos,	hogy	a	két
tengerszint	még	a	legkedvezőtlenebb	áradási	viszonyok	mellett	is	csak	94
centiméterrel	tér	el	egymástól.

	Igen,	igen,	tudom.	Már	atyám,	Mohammed	is	foglalkozott	a	gondolattal.	Még	kisfiú
voltam,	amikor	mérnökök,	gazdászok,	írók	és	iparosok	jöttek	Franciaországból,	és
megpróbálták	atyámat	rábeszélni	erre	a	vállalkozásra.	Különös	emberek	voltak,
idealisták,	még	nyereséget	sem	akartak,	azt	állították,	az	emberiség	érdekében
cselekszenek.	Akkoriban	azonban	zavaros	idők	jártak,	és	hazád	fiai
dolgavégezetlenül	utaztak	haza.

	Tudod		kezdte	Lesseps	,	az	utóbbi	hónapokban	sok	időm	volt,	és	elgondolkoztam
néhány	dolgon	A	Földközi-tenger	és	a	Vörös-tenger	összekötése	ősrégi	álma	volt
az	emberiségnek.	Állítólag	már	Kr.	e.

2000	évvel	is	volt	egy	ilyen	csatorna.	II.	Ramszesz	idején	készítettek	egy	másodikat,
Neko	fáraó	pedig	Kr.	e.

600-ban	egy	harmadikat,	melyet	Dáriusz,	a	perzsa	király	fejezett	be.	Egyik	sem	a	két
tengert	kötötte	össze	közvetlenül,	csak	a	Vörös-tengert	a	Nílussal,	és	mindháromnak
ugyanaz	lett	a	sorsa:	betemette	a	homok.	Az	utolsó	csatorna	a	8.	században	ment
tönkre.	1500	körül	felfedezték	az	Indiába	vezető	tengeri	utat	a	Jóreménység-fokánál.
Az	idő	nem	játszott	szerepet,	a	4500	tengeri	mérföldet	tudomásul	vették,	és	a
tengerek	összekapcsolása	teljesen	feledésbe	merült.	Ám	amikor	a	19.	században	az
idő	egyszerre	pénz	lett,	és	az	ipari	forradalom	mindenhová	betört,	a	csatornaötlet
újra	előtérbe	került.	1847-től	működött	egy	francia,	német-osztrák	és	angol



mérnökökből	álló	csatornatervező	társaság	is.	Székhelyük	Párizsban,	a	Rue	de	la
Victoire	34-ben	volt.	Ferdinand	de	Lesseps	is	tagja	volt	ennek	a	társaságnak,	ám	ő	a
saját	útját	járta.

Lesseps	értett	hozzá,	hogy	barátja	érdeklődését	az	évszázad	vállalkozása	iránt
felkeltse.	Kairóba	érkezése	után	néhány	nappal	már	részletes	terveket	nyújtott	át	az
alkirálynak.	Szaíd	pasa	1854.	november	13-24

án	anélkül	írta	alá	a	dokumentumokat,	hogy	elolvasta	volna	őket,	és	megadta	az
engedélyt	Lessepsnek	egy	nemzetközi	építkezési	társaság,	a	Compagne	Universelle
du	Canal	Maritime	de	Suez	megalapítására.

A	nyilatkozat,	melyet	Lesseps	erről	kiadott,	nem	fukarkodott	a	szuperlatívuszokkal:
Azon	egyiptomi	uralkodók	neve,	akik	a	piramisokat,	az	emberi	hiúság	eme
emlékműveit	építtették,	ismeretlen	marad.	A	herceg	nevét,	aki	a	tengereket
összekötő	nagy	csatornát	megnyitja,	századról	századra,	örökre	dicsőíteni	fogják.

Egyiptom,	az	az	ország,	mely	Napóleon	egyiptomi	kalandja	óta	a	világhatalmakat
csak	érintőlegesen	érdekelte,	most	egyszerre	az	európai	érdekpolitika	forgatagába
került.	Kalandorok,	ügynökök,	technikusok,	diplomaták	és	szerencsevadászok
lepték	el	az	országot,	ahol	úgy	tűnt,	megkezdődött	az	Újkor.	A	régészeket	és
kutatókat,	akik	a	korai	kultúra	középpontjában	legtöbbször	pénz	nélkül	és
rendíthetetlenül	dolgoztak,	kinevették,	mintha	rossz	irányba	mennének.

Heinrich	Brugschot	két	dolog	akadályozta	abban,	hogy	saját	ásatásokat	végezzen.
Az	egyik	a	pénz	volt.	A	felszín	közeli	sírokat	a	sírrablók	és	a	gurnai	lakosok	már
régen	megtalálták.	A	földben	gyaníthatóan	mélyebben	fekvő,	betemetett,	befújt	vagy
sziklába	vájt	sírokhoz	túl	sok	munkás	kellett,	akiket	Brugsch	egyszerűen	nem	tudott
megfizetni.	Koncesszió	nélkül	pedig	a	porosz	amúgy	is	felkeltette	volna	a	helyi
kormányzó,	a	kenai	mudír	gyanakvását.	Másrészt	Auad	olyan	sok	nyitott	sírhoz
vezette	urát,	melyeket	történetileg	át	kellett	vizsgálnia,	hogy	újabb	ásatásokra,
legalábbis	átmenetileg,	gondolni	sem	lehetett.

Brugsch	és	Auad	a	nyugati	fekvésű	gurnai	völgyön	át	vezető	köves	ösvényen
mentek		Théba	és	a	Halottak	Birodalmának	isteneihez	szóló	sziklafeliratok	és
fohászok	mentén		Biban	el-Harimba,	a	Királynék	Völgyébe.

	Hány	sírt	jegyeztél	fel	Biban	el-Harimban,	efendi?		kérdezte	Auad,	miközben	a
délutáni	izzó	hőségben	a	sivár,	puszta	völgyet	járták.

	A	jegyzeteim	szerint	tizenkilencet		felelte	Brugsch	,	királynék	és	hercegnők
tizenkilenc,	többé-



kevésbé	elpusztított	sírját	a	18-21.	dinasztia	korából.

Auad	büszkén	kijelentette:

	Akkor	ma	felkeressük	a	huszadikat.

Ez	a	völgy	nyugati	végében	feküdt.

	Itt		mondta	Auad,	és	egy	tölcsérre	mutatott	a	kövek	között.	Csupasz	kézzel	pakolta
arrébb	a	törmeléket,	mely	azonban	mindig	visszahullott.	Végül	egy	épp	akkora	lyuk
tátongott	a	talajban,	amin	egy	férfi	át	tudta	magát	préselni.	Brugsch	gyertyát
gyújtott,	baljába	fogta,	jobbjába	a	másolókönyvet,	szájába	a	ceruzát,	és	négykézláb
bemászott.

Néhány	méter	után	az	alacsony	járat	magas	folyosóvá	alakult	át,	melyben	már
felegyenesedve	lehetett	haladni.	A	levegő	fojtogató	volt	az	édeskés	múmiaszagtól,
melyet	a	kutató	a	többi	sírból	már	ismert.	A	plafonról	méteres,	súlyosnak	és
áthatolhatatlannak	tűnő	pókhálók	lógtak.	Amikor	azonban	Brugsch	a	gyertyáját
alájuk	tartotta,	pár	másodpercig	úgy	lobogtak,	mint	egy	tűzijáték,	majd
megsemmisültek.	A	kutató	a	világosság	e	néhány	pillanatát	használta	fel
tájékozódásra.	Fénytől	megvakított	denevérek	rebbentek	fel,	és	minden
szárnycsapásuk	a	gyertya	kialvásával	fenyegetett.	Ez	volt	az	eddig	legjobb
állapotban	megmaradt	sír.

A	hosszú	mészkő	sziklába	vésett	folyosót	színes	reliefek	és	feliratok	borították.	A
porban	lévő	nyomok	elárulták,	hogy	nem	ők	voltak	az	első	betolakodók:	a	folyosó
végén	lévő	befalazott	ajtót	feltörték.

Heinrich	Brugsch	Auad	kezébe	adta	a	gyertyát,	hogy	tartsa	magasra.	A	gyertya
fényénél	Brugsch	felismerte	a	bejáratnál	maat,	az	igazság	hieroglifáját;	a	szemben
lévő	falon	egy	királyné	állt	Ptah,	a	teremtő

isten,	Amszet	és	Ízisz	előtt.	Efölött	írás.	Akadozva,	újra	és	újra	nekikezdve	olvasta
Brugsch	a	3000	éves,	királynéért	szóló	halotti	imát:	Amon-Ré	ajándékozza	meg
szeretetével	a	halottak	istene,	Ozirisz	királyi	leányát,	egy	király	testvérét,	egy	király
anyját,	a	nagy	királynét	és	a	Két	Ország	Úrnőjét,	Tittit,	aki	meghalt

A	kutató	gyakorlott	vonásokkal	lemásolta	a	hieroglifákat	a	könyvébe.	Oda	már	13
másik	sírból

származó	szöveget	is	feljegyzett.	Az	átvizsgált	sírok	közül	hatban	nem	volt	felirat,



ezek	valószínűleg	leperegtek	vagy	tönkrementek.	Kettőt	nem	fejeztek	be,	és
valószínűleg	sosem	szolgáltak	temetkezőhelyként.

A	2.	számú	sírban	Brugsch	a	nagy	királyi	anya,	a	Két	Ország	Úrnője,	Ízisz		miként
később	kiderült,	VI.

Ramszesz	anyja	volt		szétvert	szarkofágját	találta	meg.	A	4.	sírban	a	feliratok
szerint,	III.	Ramszesz	ötödik	fiát	temették	el.	A	7.,	11.	és	13.	sír	különböző
hercegnők	végső	nyughelyéül	szolgált.	Brugsch	beazonosította	Bentana
hercegnőnek,	a	nagy	Ramszesz	egyik	lányának	a	sírját,	akit,	mert	oly	szép	volt,
atyja	alig	16	évesen	feleségül	vett.	Rejtélyes	maradt	a	kutató	számára	Tentopet
királyné	sírja.	A	királyné	cím	és	a	név	között	minden	hieroglifát	szabályosan
kivéstek,	az	oldalkamrában	még	a	királyné	neve	és	címe	is	hiányzott,	a	sír	leghátsó
kamrájában	pedig	a	Tentopet	nevet	átfestették,	és	királyi	címét	megváltoztatták.	Ki
volt	ez	a	25

szerencsétlen		írta	Brugsch	a	füzetébe	,	akinek	az	emlékét	ily	módon	és	szándékosan
akarták	eltörölni,	és	mit	tett,	hogy	ezt	a	gyalázatot	kiérdemelte?

Már	három	órája	a	sírban	tartózkodtak.	Nem	nagyon	beszélgettek,	mert	minden
mondat	oxigént

igényelt,	abból	pedig	kevés	volt.	Brugsch	hasalt	és	másolt,	Auad	meg	elsősorban
azzal	volt	elfoglalva,	hogy	a	sok	száz	denevért	elhajtsa.	Ő	jobban	viselte	a	sír
fullasztó	melegét,	mint	a	német.	Brugschra	rátapadt	a	ruha,	ruhaujjával	letörölte	az
izzadtságot	az	arcáról.

	Még	ezt	az	egy	feliratot!		mondta	Auadnak.

Az	bólintott.

A	délutáni	nap	fájón	szúrt,	amikor	elcsigázva	kimásztak	a	fényre.	A	Nílus	párája
világos	felhő	gyanánt	szállt	fel,	fekete	bivaly-,	kecske-	és	juhnyájak	tértek	haza	a
folyó	menti	legelőkről,	tevék	ügettek,	szamarak	kapaszkodtak	fel	nehéz	terhükkel	az
ösvényeken	a	sírlakásokhoz,	ahonnan	füst	szállt	az	ég	felé.

	Efendi		szólt	Auad	,	elégedett	vagy	a	mai	nappal?

	Igen		válaszolta	a	doktor,	és	somolygott	,	minden	nappal	elégedett	vagyok,	mert
számomra	minden	nap	egy	apró	mozaik	egy	hatalmas	képben.

	Ki	volt	Titi?		kérdezte	Auad.



	Azt	én	sem	tudom	pontosan	megmondani		szólt	Brugsch	,	királyné	volt,	valamelyik
Ramszesz

felesége.

	Valamelyiké?

	Igen.	Valószínűleg	egy	tucatnyi	fáraó	volt,	aki	ezt	a	nevet	viselte.	De	ez	egyelőre
csak	feltevés.

	És	mikor	fogod	ezt	pontosan	tudni?

Heinrich	Brugsch	harsogva	nevetett.	Kitárt	karokkal	Deir	el-Bahari	sziklafalaira
mutatott:

	Emögött,	a	Királyok	Völgyében	fekszik	a	titok	eltemetve.	Csodálkoznék,	ha	nem	itt
temettek	volna	el	minden	Ramesszidát.

	Egy	egész	tucatnyit?

	Egy	egész	tucatnyit.

	De	már	minden	sírt	megtaláltak,	efendi.	A	gurnai	férfiak	50	éve	kutatnak.	Még	a
sziklafalakat	is	levésték.

Miközben	ők	ketten	beszélgettek,	egy	tizennégy	év	körüli	fiú	lépett	oda	hozzájuk.
Bár	a	társalgásból	semmit	sem	értett,	gyorsan	rájött,	hogy	a	Királyok	Völgyéről
van	szó.	A	völgyben	már	mindenki	ismerte	a	doktort,	és	kezdeti	bizalmatlanságuk
már	rég	beszédes	szimpátiába	csapott	át.	A	fiú	száz	piaszterért	cserébe	felajánlotta,
hogy	elvezeti	Brugschot	a	Királyok	Völgyében	egy	olyan	helyre,	ahol	gyaníthatóan
fáraósír	van.

Ez	a	méltánytalan	ötlet	azonban	sértette	Auadot,	végül	is	Ő	az	efendi	vezetője,	és
elzavarta	a	kamaszt.

Ismeri-e	a	fiút,	kérdezte	Brugsch.

	De	még	mennyire!	Ahmed	Abd	el-Rassulnak	hívják,	és	régi	sírrablócsaládból
származik,	a

legrosszabból	egész	Gurnában.	Az	apja,	a	nagyapja,	sőt	még	a	dédapja	is	sírrabló
volt.	Ma	az	Abd	el-Rassul	család	a	leggazdagabb	a	faluban.



A	gazdagságot	tevében	vagy	lóban	mérték.	Öt-tíz	tevével	még	szegénynek	számított
egy	család,

harminc-negyvennel	már	a	felső	középosztályhoz	tartozott,	aki	pedig	több	mint
hatvan	tevét	tudhatott	a	magáénak,	az	gazdag	volt.	Egy	sejknek	több	száz	tevéje	volt.
Külsőre	alig	lehetett	megkülönböztetni	egy	szegény	fellahot	és	egy	gazdag	sejket.
Mindkettő	ugyanazt	az	egyszerű	ruhát	viselte,	nem	evett	többet	vagy	jobbat,	mint	a
másik.	Ám	ha	idegen	érkezett	és	igénybe	vette	a	vendégszeretetet,	a	társadalmi
különbségek	gyorsan	világossá	váltak.	Ilyenkor	a	sejk	feleségei	és	leányai
gazdagon	hímzett	ruhákat	öltöttek	magukra,	az	elővett	élelmek	alatt	pedig	szinte
meghajoltak	az	alacsony	asztalok.	Tevetrágya	parazsán	sült	és	vajjal	megcsurgatott,
kelesztetlen	lepények	illata	szállt	a	házban.	A	vendéget	nyílt	tűzön	sütött	bárány
várta,	melynek	belsőségeit	külön	párolták	meg	tevetejben	és	tálalták	fel	egy
savanyú,	kocsonyás	szószban,	melybe	lepénydarabkákat	mártogattak.	Különösen
előkelő	dolognak	számított	lepény	helyett	rizst	felszolgálni,	mely	jó	sok	olvasztott
vajban	úszott.	A	hússal	ellentétben	a	vaj	nem	számított	luxusnak.	Az	asszonyok
naponta	frissen	állították	elő	úgy,	hogy	a	kecske-	vagy	birkatejet	kora	reggel,	a
fejés	után	kecskebőr	tömlőbe	öntötték	és	két	órán	át	a	levegőben	pörgették.	Auad
felesége	is	ezt	tette.

Auad	a	földre	köpött.	Nem,	az	Abd	el-Rassulokkal	ő,	Auad	nem	akar	közösködni.

Brugsch	megértően	bólintott,	ám	füzetébe	feljegyezte	az	Ahmed	Abd	el-Rassul
nevet.	Talán,	gondolta,	egyszer	mégis	adni	kellene	ennek	az	Abd	el-Rassulnak	száz
piasztert.	Talán	tévedett,	de	néha	nem	szabadult	a	gyanútól,	hogy	a	fellahok	a
szokásos	bérért	ugyan	minden	rájuk	bízott	munkát	elvégeztek,	egész	nap	ástak	és
túrtak,	néha	azonban	úgy	tűnt,	mintha	céltudatosan	melléástak	volna	az	érdekes
dolgoknak.	Azután	később,

véletlenül,	sírmellékletek	vagy	kincsek	kerültek	elő	azon	a	helyen,	amit	Brugsch
már	átvizsgált.	Véletlen	26

volt,	hogy	az	utóbbi	időben	megsokasodtak	az	ilyen	leletek,	melyeket	Ajat	Aga	jó
pénzért	megvett	a	fellahoktól?

Az	öreg	Auad	kiáltása	izgatottan,	szinte	harci	riadóként	hangzott:

	Efendi,	jönnek	az	angolok!		Brugsch	kilépett	az	ajtó	elé,	ahol	Auad	levegő	után
kapkodott,	és	mindkét	kezével	a	völgyre	mutatott.	Két,	bricseszt	és	trópusi	kalapot
viselő	férfi	masírozott		egy	csapat	ásószerszámokkal	felszerelkezett	fellah
kíséretében		egyenesen	Gurna	felé.



	Kik	azok?		érdeklődött	Brugsch.

	Angolok,	efendi!	Majdnem	száz	munkást	toboroztak,	jól	fizetnek.	De	Auad	hű
marad	hozzád,	efendi.

Brugsch	a	magasból	követte,	ahogy	a	két	angol	a	munkáscsapatot	öt	csoportra
osztotta.	Azok	vadul	gesztikuláltak,	és	mind	a	négy	égtáj	irányába	mutogattak.
Végül	az	egyik	csapat	elindult	Aszaszif	felé,	a	másik	nyugatnak,	Gurnet	Muraiba,	a
harmadik	Dirá	Abu	el-Naga	felé,	a	negyedik,	úgy	tűnt,	a	sziklákon	át	a	Királyok
Völgyébe	akart	menni,	mialatt	a	maradék,	élükön	a	vezetővel	egyenesen	Gurna	és
Brugsch	háza	felé	vette	az	irányt.

	Gyere		mondta	Brugsch,	fejére	tette	a	napellenző	kalapot,	és	magával	vonszolta
Auadot	a	meredek,	kitaposott	ösvényen.

Gurna	falu	bejáratánál,	ott,	ahol	a	sziklás	domb	lapos	tájjá	szelídül,	találkoztak:
Heinrich	Brugsch	és	Alexander	Rhind.	Brugsch	izgatott	volt.	Megkérdezte	az
idegent,	milyen	jogon	tulajdonítja	ki	az	egész	völgyet.	Az	angol	azonban
szenvtelenül	megmutatta	a	kairói	külügyminisztérium	firmánját,	egy	egész
Egyiptomra	szóló	ásatási	engedélyt.	Ő	Alexander	Rhind,	nem	angol,	hanem	skót,
ügyvéd,	tulajdonképpen	egészségügyi	okokból	van	itt,	a	tüdeje,	ugye	érti,	de	hát
miért	ne	ötvözze	az	ember	a	szükségest	az	érdekessel.

	És	miért	van	ön	itt?

Brugsch,	akinek	a	helyzet	kínos	volt,	zavarba	jött.	Elmagyarázta,	hogy	porosz
kutató,	és	már	évek	óta	feliratok	fordításával	foglalkozik,	ám	se	ásatási	engedélye
nincs,	se	pénze,	hogy	ennyi	munkaerőt	megfizessen.

A	húszéves	skót	el	volt	ragadtatva,	hogy	egy	írástudó	van	a	közelében,	bizonyára	jól
megértik	majd	egymást.	Bemutatta	Wenham	urat,	az	asszisztensét,	Alit,	a	szolgáját,
és	elmesélte,	hogy	addig	akar	a	hajóján	lakni,	amíg	el	nem	készül	a	szállása,	a	ház,
ahol	már	Sir	Gardiner	Wilkinson	és	Henry	Salt	is	laktak;	tudják,	melyik	az?
Természetesen,	válaszolta	Brugsch,	és	egy	vörös	nílusi	iszapból	emelt,	magas	fallal
körülvett	komplexumra	mutatott.	A	tíz	évvel	ezelőtti	porosz	expedíció	alatt	Richard
Lepsius	szintén	itt	szállt	meg.	A	kormány	tulajdona.

	Voltak	oly	kedvesek,	és	a	rendelkezésemre	bocsátották.

Heinrich	Brugsch	ezen	az	estén	egyedül	a	sírjában,	egy	szál	gyertya	előtt
hieroglifák	és	démotikus	iratok	fölött	görnyedt;	valójában	azonban	nem	bírt
koncentrálni,	úgy	érezte,	egyedül	hagyták.	Hogyan	tudná	ő,	dr.	Heinrich	Brugsch



Berlinből,	évi	1500	tallérnyi	jövedelemből,	melyből	otthon	még	egy	feleségnek	is
meg	kellett	élnie,	a	fáraók	birodalmának	történetét	újra	felfedezni?

Napközben	gyanakvóan	figyelte	a	skót	munkálkodását,	és	nem	volt	túl	bánatos,
amikor	a	nagy	felhajtás	eredménytelennek	tűnt.	Legalábbis	hét	héten	át.	Akkor
azonban	belendült	a	falu	lábánál	zajló	ásatás.	A	sziklán	talált	mesterséges
megmunkálás	nyomai	Alexander	Rhindet	egy	III.	Amenhotep	cartouche-ával
lepecsételt,	elfalazott,	föld	alatti	kőajtóhoz	vezették.

Rhind	asszisztense	méteres	lyukat	vájt	a	falba.	Gyertyákat	hoztak.	Rhind	előreküldte
Wenhamot,	két	égő	gyertyát	átnyújtott	a	nyíláson,	majd	ő	maga	is	eltűnt	a	lyukban.
Hosszú,	sötét,	embermagasságú,	csupasz	folyosó	tárult	eléjük.	A	falakon	sem
reliefek,	sem	festmények	nem	voltak,	a	járat	közepén	azonban	egy	négylábú,	fából
készült	halotti	baldachin		egyfajta	kerettel	ellátott	asztal		állt,	nyilván	a	halott
tárolására.

Rhind	és	Wenham	átfurakodtak	az	üres	asztal	mellett,	és	két,	méteres	korsót	fedeztek
fel	a	falnak	támasztva,	közöttük	pedig	egy	kicsi	szobrot:	egy	térdeplő	párt.

Csontokon,	kőtörmeléken,	mindenféle	szeméten	küzdötték	át	magukat,	míg	húsz
méter	után	egy	súlyos	faajtó	zárta	el	útjukat.	Rhind	eredménytelenül	próbálta
betörni.	Mivel	amúgy	is	beesteledett,	úgy	döntöttek,	csak	másnap	folytatják	a
kutatást.

Kimászva	a	lyukon,	ujjongással	fogadták	őket.	Rhind	megpróbálta	lecsillapítani	a
fellahokat,	hogy	egyáltalán	nem	biztos,	előkerül-e	majd	egy	nagyobb	kincs.	Az
embereket	azonban	nem	lehetett	olyan	gyorsan	megnyugtatni.	Mivel	bizalmatlanság
gyötörte,	Rhind	a	partra	rendelte	núbiai	matrózait,	és	éjszakai	őrséget	állított	fel.	Ő
maga	sem	tudott	aludni,	és	kétszer	is	ellenőrizte	az	embereit.

Röviddel	napfelkelte	után	asszisztensével	újra	leszálltak	a	sírba.	Az	ajtó	feltörése
nem	jelentett	problémát.	A	mögötte	lévő	folyosó	meredeken	lejtett.	Egy	feldúlt
oldalkamra	mögött	függőleges	akna	tartóztatta	fel	őket.	Rhind	megpróbált
levilágítani,	de	semmit	sem	látott,	így	kintről	egy	gerendát	és	kötelet	27

hozatott.	Ezen	kellett	Wenhamnak	leereszkednie.	A	manőver	sikerült,	az	asszisztens
hétméteres	mélységben,	centiméteres	porban	landolt.

	Mit	lát,	Wenham?		kiabált	le	Rhind,	és	a	mélybe	fülelt.

	Négy	folyosót,	minden	irányba	egyet.



	Hová	vezetnek?

	Nem	tudom.	Ott	áll	valami	és	ott	is

	Wenham!	Mi	történt?	Wenham!

A	skót	a	mélységbe	fülelt,	semmi.

	Wenham,	Úristen,	mi	történt?		Rhind	másodperceken	keresztül	megkövültén	várt,
attól	félve,	asszisztense	lezuhant.	Ekkor	közeledő	lépteket	hallott:		Weeenhaam!

	Sir!		hallotta	asszisztense	döbbent	hangját.		Itt	lent	egy	csomó	szarkofág	van,
múmiákkal.

	Mennyi?

	Nem	tudom,	Sir.	Több	kamra	van.

	A	szarkofágokat	feltörték?

	Amennyire	én	látom,	nem.

Ekkor	a	fiatal	skótot	már	semmi	sem	tarthatta	vissza,	letépte	magáról	a	ruhát,	és
meztelenül	leereszkedett	az	aknába.

Franciául	beszélgettek,	mert	kettő	közülük	amúgy	is	francia	volt,	a	harmadik	meg
legalább	félig:	Ferdinand	de	Lesseps,	Auguste	Mariette	és	Szaíd	pasa.	A	kediv	Nílus-
parti	palotájának	keleties	berendezése	sokkal	kevésbé	volt	hivalkodó,	mint	elődjéé.
Az	új	uralkodó	inkább	katona	volt.	1857	novemberét	írták,	és	a	probléma
diplomáciai	jelleggel	bírt.

	Amiért	idekérettem	Önöket		a	pasa	hátra	tett	kezekkel,	fel-alá	járkált	a
fogadóteremben	,	Őfelsége,	Napóleon	herceg,	őcsászári	felségének,	III.
Napóleonnak	egyik	unokaöccse	kinyilvánította	azon	óhaját,	hogy	meglátogatja
országomat.	Számomra	és	népem	számára	ez	nagy	megtiszteltetés.	Úgy	hallani,
Napóleon	herceg	csodálója	a	mi	korai	kultúránknak	és

	azt	hiszem		vette	át	a	szót	Lesseps	,	nem	tudnánk	méltóbb	és	hozzáértőbb	vezetőt
elképzelni	magunknak,	mint	Önt,	Mariette.	Ön	volt	oly	kedves,	és	végigkalauzolt
engem	a	földalatti	Szerapisz-templomon,	és	meg	kell	mondanom,	el	voltam
ragadtatva.



Anélkül,	hogy	a	választ	megvárta	volna,	a	pasa	így	szólt:

	Úgy	képzeltem,	ön	azonnal	új,	ismeretlen	emlékműveket	kezd	feltárni,	melyeket
őfelsége

megérkezéséig	senki	sem	láthat.	Elvárom,	hogy	értékes	leleteket	tartson
készenlétben,	melyeket		egyiptomi	útjának	emléktárgyaiként		a	hercegnek	lehet	majd
ajándékozni.	Lát	ezzel	kapcsolatban	valami	problémát?	

Mariette	meglepődött.	Hét	éven	át	a	legnagyobb	nehézségek	mellett,	állandóan	a
legalitás	határát	súrolva	dolgozott.	A	hivatalokat	minden	elképzelhető	trükkel	az
orruknál	fogva	vezette,	hazudott,	csalt.	Most	meg	egyszerre	legfelsőbb	parancsra,	a
törvénnyel	összhangban	folytassa	a	munkát?	Csak	azért,	mert	Plomplom	herceg	
ahogy	Napóleont	nevezték		bejelentette	a	látogatását?	Mariette	nem	értette	többé	a
világot.

	Lát	valamiféle	problémát?		ismételte	meg	a	pasa	a	kérdést.

	Nehézséget?	Nem,	semmit.	Ez	mind	csak	pénz	kérdése.	Az	ön	országának	földje
még	mindig	sokkal	több	kincset	rejt,	mint	amennyit	eddig	feltártak.	A	szükséges
eszközökkel,	munkaerővel	és	megfelelő

teljhatalommal	az	országa	teljes	régi	kultúráját	a	felszínre	hozom.

	Hol	akarja	elkezdeni?		érdeklődött	a	pasa.		Úgy	értem,	hol	számít	a	legnagyobb
eredményekre?

	Ó,	Felség		sóhajtotta	Mariette	,	ez	az	ország	oly	áldott	kincsekben,	hogy	alig	akad
hely,	ahol	ne	lehetne	a	múlt	bizonyítékaival	számolni.	Természetesen	nem	mindenütt
bukkanunk	egy	király	hagyatékára.

	Egy	király		vélte	a	pasa		természetesen	megfelelőbb	lenne	a	herceg	számára,	mint
egy	másik	lelet.

Talán	képes	egy	ilyet	találni?		Lesseps	jóváhagyóan	bólintott.	Mariette	nevetett,	azt
mondta,	a	legtöbbet	talán	a	Királyok	Völgyében	történő	ásatások	ígérnek.	A	barátja,
Heinrich	Brugsch		egy	porosz		meg	van	róla	győződve,	hogy	több	fáraó	is	fekszik
még	ott	eltemetve.	Viszont	eddig	sem	eszközei,	sem	koncessziója	nem	volt,	hogy
nagyobb,	feltáró	ásatásokat	végezzen.		Akkor	hozza	ide	ezt	a	Brugschot!		mondta
Szaíd	pasa.	

Állom	a	vállalkozás	minden	költségét.	Ezenkívül	a	rendelkezésére	áll	flottámból	a



Samanoud	gőzös,	és	garantálni	fogjuk	a	leletek	biztonságát.	Ön	minden	tartomány
mudirjával	tudatja,	hogy	akár	egyetlen	ókori	kő

érintését	is	megtiltom	nekik.	Minden	fellahot	letartóztatnak,	aki	belép	egy
templomba.
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Szaíd	összeütötte	a	tenyerét.	Az	írnok	megjelent,	kiállított	egy	megfelelő	firmánt,	és
Lesseps	gratulált	a	földijének.	Mariette-ben	lassan	tudatosult	e	döntés	valódi	hord
ereje:	az	egész	ókori	Egyiptom	a	lábainál	hevert.

A	két	francia	közösen	elköszönt.

	Csak	abban	reménykedem		mondta	Lesseps	a	kapu	felé	vezető	úton	,	hogy	velem
ellentétben	ön	nem	kerül	a	politika	hatalmi	csoportosulásainak	kereszttüzébe.

	Monsieur		tiltakozott	a	régész	én	nem	Franciaországért,	még	kevésbé	Angliáért
vagy

Poroszországért	ások.	Engem	csak	ennek	az	országnak	az	évezredes	kultúrája
érdekel.

Ferdinand	de	Lesseps	megállt.

	Elhiszem,	barátom.	Kezdetben	én	is	nemzetközi	ügynek	tekintettem	a
csatornaépítést,	most	pedig	már	az	angolok	és	a	franciák	marakodnak	rajta.	Az
angolok	nyernének	a	legtöbbet	rajta.	Egyetlen	év	alatt	2719

angol	hajó	kerüli	meg	a	Jóreménység	Fokát.	És	tudja,	hány	teszi	ezt	francia	zászló
alatt?	444!	Ennek	ellenére	Palmerston	miniszterelnök	mindent	megpróbál,	hogy
megakadályozza	a	csatorna	megépítését.	Nyomást	gyakorol	a	török	pasára,	ő	pedig
visszafüttyenti	Szaíd	pasát.

	Úgy	hallottam,	az	építési	munkálatok	már	megkezdődtek

Lesseps	rezignált	kézmozdulatot	tett.

	Még	csak	a	keleti	Nílus-ág	menti	Zagazigtól	ásunk	egy	másfél	méter	mély,	de	száz
kilométer	hosszú,	édesvízi	csatornát	a	Timsah-tóhoz,	hogy	ivóvizet	nyerjünk	a
sivatagban	dolgozó	munkásoknak.



	Mekkora	munkaerővel	számol?

	Szaíd	pasa	25	000	munkást	bocsátott	a	rendelkezésemre.

	A	piramisok	építése	óta	nem	volt	ilyen	vállalkozás		mondta	Mariette	döbbenten.

Lesseps	felnevetett:

	Ha	el	akar	valamit	érni,	nem	szabad	garasoskodnia!

A	szavak	felhívásként	csengtek	Mariette	fülében.	Ha	el	akar	valamit	érni,	neki	is	a
lehető	legnagyobb	kerettel	kell	dolgoznia.	Különböző	helyeken	kell	ásnia,	sok	száz
munkást	toboroznia,	a	modern	technika	gépeit	alkalmaznia,	talán	a	gőzekét,	amelyet
most	találtak	fel	Angliában.	Mindez	természetes	pénzkérdés.	A	pasa	teljes
felhatalmazása	révén	azonban	a	helyzet	olyan	kedvezővé	vált,	mint	még	soha.
Sikerülni	fog		futott	át	az	agyán	,	újra	napfényre	hozom	az	egyiptomi	kultúrát!
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III.

Vakond	urak

Auguste	Mariette	egyszerre	37	különböző	helyen	próbálta	a	földet	elhordatni	onnan,
amit

évezredek	temettek	be.	A	Delta	és	az	első	katarakta	között	2700	munkás	lapátolt	a

történelemkutatás	szolgálatában.

hír	futótűzként	terjedt:	Luxorban	egy	skót	felfedezte	a	legnagyobb	kincset,	amit
egyiptomi	földben	valaha	is	találtak.	A	fellahok	az	ország	távoli	vidékeiről
zarándokoltak	a	szigorúan	őrzött	gurnai	A	sírhoz,	hogy	egy	pillantást	vessenek	a
felmérhetetlen	kincsre.	Aga	Ajat	konzul	tajtékzott,	hogy	a	lelet	elkerülte	a	saját
emberei	figyelmét,	és	élete	legnagyobb	üzletét	egy	fiatal,	tüdőbeteg	skót	halászta	el
az	orra	elől.	Mivel	pedig	Alexander	Rhind		néhány	bizalmasán	kívül		senkit	sem
engedett	le	a	labirintusba,	vad	találgatás	folyt	a	leletek	értékéről.	Az	ember	azt
hihette	volna,	Rhind	óriási	aranytelérre	bukkant.

A	valóság	azonban	kissé	bonyolultabb	volt.	Azt	kezdettől	fogva	tudták,	hogy	nem
lehet	szó	királysírról.



Ez	még	a	meglehetősen	amatőr	Rhind	számára	is	világos	volt.	A	falakon	semmiféle
díszítés	vagy	felirat	nem	volt,	amiből	arra	lehetett	következtetni,	hogy	a	sír	ura
aligha	volt	történelmi	jelentőségű	személy.	A	sír	fekvése		távol	a	Királyok
Völgyétől,	Gurna	falu	előtt		sokkal	inkább	egy	királyi	szolgára	vagy	nemesre	utalt,
akik	nyughelyei	közül	a	környéken	többet	is	megtaláltak.

Már	az	első	múmiaterem	gondos	átvizsgálásakor	kiderült,	hogy	az	itt	elhelyezett
szarkofágokat	nem	törték	ugyan	fel,	de	a	sír	és	a	tartalma	nem	ugyanabból	a	korból
való.	A	sírt	tehát	valamikor	felfedezték,	és	további	koporsók	elrejtésére	választották
ki.	Az	első	boltíves	helyiségben	egy	jellegzetes,	múmia	formájú,	vaskos,
befejezetlen	szarkofág	állt,	rajta	fehér	alapon	kék	hieroglifák.	A	női	múmia	térdein
két	kisbaba	egyszerű	pólyába	csavart,	apró	teste	feküdt.	A	szarkofág	festése
tipikusan	késő	egyiptomi,	méghozzá	római	kori	jegyeket	viselt.

E	koporsó	mellett	Rhind	és	Wenham	két	ládát	talált.	Az	egyik	egy	díszítetlen,
jelöletlen	múmiát	rejtett.

A	nagyobbikban	egy	férfi	és	egy	fiatal	lány	mumifikált	teste	feküdt.	A	lány
ékszereket	viselt:	vasból	készült	nyakláncot,	karpereceket	és	fülbevalókat.	Két
múmia	egy	koporsóban	történő	elhelyezése	nagyon	szokatlan	dolog	volt.	Arra
engedett	következtetni,	hogy	az	eredeti	tetemet	előbb	eltávolították,	és	e	kettő	így	lelt
itt	végső	nyughelyére.

A	második,	faajtóval	elzárt	helyiség	egy	nagy,	de	jelentéktelen	szarkofágot	rejtett,
rövid,	démotikus	felirattal.	A	harmadik	teremben	három		közöttük	egy	asszonyé	
hasonló	állt.

A	négyes	számú	kamrában	a	két	ásató	izgalmas	felfedezést	tett.	Csodálattal	adóztak	a
sírmunkások	teljesítménye	előtt,	akiknek	a	nyersen	megmunkált,	vaskos,
csiszolatlan,	asszuáni	gránitszarkofágot	görgőkön,	emelőrúddal	és	egyfajta
csigasorral	kellett	odaszállítaniuk.	A	kolosszus	fedele	zárva	volt.	A	régészek
vésővel	és	emelővel	arrébb	tolták	a	kőlapot.	Az	itt	eltemetett	ember	élete	oly	régre
nyúlt	vissza,	oly	ismeretlen,	valótlan	és	egzotikus	volt,	hogy	a	kegyelet	gondolata
fel	sem	merült	bennük.	Az	ókori	Egyiptom	újbóli	megszületésének	hatalmas
eseménye	mögött	az	Újkor	mindenütt	felismerhető	kalandor-	és	felfedezőkedve,	az
új	mércéket	adó,	új	Felvilágosodás	állt.	Cserébe	minden	megengedettnek	tűnt,
legalábbis	az	európaiak	számára.	De	a	muzulmán	egyiptomiak	sem	éreztek
tiszteletet	e	múmiák	előtt.	Számukra	ezek	csak	istentelenek	holttestei	voltak.

A	súlyos	gránitlap	alatt	egy	férfi	szurokkal	leöntött		az	örökkévalóság	számára	a
felismerhetetlenségig	konzervált		múmiája	rejtőzött.	A	bal	kar	magasságában



azonban	egy	teljesen	ép	papirusztekercs	feküdt.	Ez	a	lelet	arra	ösztönözte	az
ásatókat,	hogy	a	többi	szarkofágban	is	kutassanak	papirusztekercsek	után.	És	lám,	a
harmadik	helyiségben	előkerült	még	egy,	most	egy	asszony	bal	karja	mellől.
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Segítségül	hívták	Brugschot,	aki	egy	teljes	napon	és	éjen	át	görnyedt	a	két	papirusz
fölé.	A	különböző

szövegeket	a	halott	balzsamozásának	jelenetei	keretezték.	A	gránitszarkofágból	való
tekercs	egy	királyi	szolga

	Szebau		nevét	viselte,	aki	Kr.	e.	68-tól	9-ig	élt.	III.	Ptolemaiosz	Philopater	13.
uralkodási	évében	született,	és	Augusztus	császár	21.	uralkodási	évében,	59	évesen
halt	meg.	A	második	tekercs	Taba,	a	felesége	mellett	feküdt,	aki	férjénél	5	évvel	volt
fiatalabb,	de	csak	egy	hónappal	élte	túl	őt.

A	nevek,	címek,	származás	felsorolása	és	ismételgetése	mindkét	papirusztekercsen
nagy	helyet	foglalt	el.	Ezeket	követte	Ízisz	halotti	panasza.	Az	előbbi	történelmileg
volt	jelentéktelen,	az	utóbbit	meg	más	forrásokból	ismerte	már.	Az	ezeket	követő
második	szövegrésztől	azonban	el	volt	ragadtatva.	Míg	az	elsőt	hieratikus	írással
jegyezték	le,	a	második	a	szöveg	ismétlése	volt	démotikus	jelekkel.	Brugsch	kezébe
ezzel	az	egyiptomi	nyelv	megfejtéséhez	szükséges	újabb	megoldó	kulcs	került.

A	régi	egyiptomiak		a	világtörténelem	legközlékenyebb	népe		ugyanis	másfélezer
évvel	ezelőtt	magukkal	vitték	mondanivalójukat	a	sírba.	A	templomfalakon,	a
sírokban	és	a	papirusztekercseken	mindenütt	kilométer	hosszú	feliratok		saját
múltjuk	megidézése		díszelegtek.	E	közleményeket	azonban	még	elolvasni	sem	tudta
senki,	nemhogy	lefordítani,	és	a	legcsekélyebb	remény	sem	volt	rá,	hogy	ezt	a	titkot
valaha	is	meg	lehessen	fejteni.	Ekkor	azonban	hihetetlen	dolog	történt:	1799-ben,
Napóleon	egyiptomi	hadjárata	idején	a	Nílus	torkolatánál	egy	francia	katona
hatszögletű,	fekete,	asztallapnyi	kőtáblát	ásott	ki	a	sivatagi	homokból.

Valahol	Rasid	környékén	történt	mindez,	amit	a	franciák	Rosette-nek	ejtettek.	Ettől
kezdve	a	követ	rosette-i	kőnek	hívták.	Erre	a	kőre	14	sornyi	görög	szöveg	véstek,
de	emellett	egy	démotikus	és	hieroglif	jelekkel	írt	szöveget	is	tartalmazott.	A
Napóleon-expedíció	tudósai	azonnal	kinyilvánították	gyanújukat,	hogy
mindháromnak	ugyanaz	lehet	a	tartalma.	A	görög	feliratot	el	tudták	olvasni.	A
tartalma	mellékes	volt:	Kr.	e.

196	környékén	a	memphiszi	papok	V.	Ptolemaiosz	fáraót	dicsőítették,	aki
jótéteményeivel	elhalmozta	őket.	A	démotikus	és	hieroglif	irat	azonban	egyelőre



rejtély	maradt.

Másolatok	készültek,	és	világszerte	tudósok	igyekeztek	a	két	különböző	írásmódban
rendszert

felfedezni.	Fantasztikus	elméleteket	gyártottak,	és	némelyikük	még	teli	torokból
hirdette	is,	hogy	a	titok	kulcsát	valóban	meglelte.	Hamarosan	azonban	mindegyikről
kiderült,	hogy	puszta	fantaziálás.

Végül	egy	dán	régész	bukkant	az	első	forró	nyomra:	az	ovális	keretek,	melyekkel
egyes	hieroglifákat	körülvettek,	nyilvánvalóan	királyok	nevét	jelölték.	Ezt	követően
egy	angol	fizikus	felfedezni	vélte	a	Ptolemaiosz	nevet	a	rosette-i	kövön.	Tovább
azonban	ő	sem	jutott.	1822.	szeptember	22-én	azután	egy	francia	tudós	egyszerű
mondattal	lepte	meg	a	világot:	Je	tiens	laffaire		megtaláltam,	megtaláltam!	Mármint
a	hieroglifák	megfejtését.

Jean-François	Champollion		így	hívták	a	még	csak	32	éves	professzort		zseni	volt,
aki	görögül,	latinul,	héberül,	arabul,	koptul,	szírül,	káldeusul	és	kínaiul	beszélt.	Azt
gyanította,	hogy	a	kopthoz	hasonlóan	az	óegyiptomi	nyelvben	is	hat	különböző
végződés	vagy	hangjel	jelölte	a	személyes	névmásokat,	és	a	hieroglifák	nemcsak
szóképek,	hanem	hangzók	is	voltak.	Ez	alapján	tanulmányozta	a	rosette-i	kövön
lévő

királyneveket,	és	bukkant	rá	a	csonka	PTOLMIS	névre.

Champollion	a	görög	szövegből	tudta,	hogy	a	Kleopátra	nevet	is	említették.
Amennyiben	az	elmélete	helyes,	ebben	a	névben	is	meg	kellene	találnia	a	PTOLMIS
első	négy	betűjét,	csak	más	sorrendben:	kLeOPaTra.	A	nevet	azonban	nem	találta
meg.	Elmélete	helyességéről	meggyőződve,	azt	mondta	magának,	a	név	csak	a	tábla
bal	felső	sarkában	állhatott.	A	sarok	pedig	hiányzott.	Mit	lehet	ilyenkor	tenni?

A	nílusi	szigeten,	Philén	angol	régészek	találtak	egy	obeliszket,	és	tavasszal
Angliába	szállították.	Ezen	szintén	egy	görög	és	egy	hieroglif	felirat	állt,	és	a	görög
szöveg	említette	a	Ptolemaiosz	és	a	Kleopátra	neveket.	Champollion	másolatot
rendelt,	és	feltételezése	a	Kleopátra	írásával	beigazolódott.	Pontosan	egy	hétig
tartott	még,	amíg	a	hieroglifák	rejtélyéről	lehullt	a	lepel.

Most	ugyan	már	el	tudták	olvasni	a	hieroglifákat		kétségtelen	nyereség	a	nevek
felismerésénél		ettől	azonban	a	piramisszövegeket	és	a	Halottak	Könyvét	még
messze	nem	tudták	lefordítani.	Champollion	korai	

1832-ben	bekövetkezett		halála	után	pedig	nagy	nevű	tudósok	vonták	kétségbe	a



francia	nyelvzseni	munkájának	helyességét.

A	súlyos	örökséget	egy	német	tanácsos	fia		Richard	Lepsius		vette	át,	aki	egy	évvel
Champollion	halála	után	véletlenül	keveredett	Párizsba.	Elbűvölve	a	hieroglifa-
problémától	Champollion	elméletéből	indult	ki,	kijavította	a	nyilvánvaló
tévedéseket,	és	tudományosan	tovább	építette	a	rendszert.	Hihetetlen
megszállottsággal	lemásolt	minden	Európában	fellelhető	hieroglif	feliratot,
elkészítette	az	első	fordításokat,	ezáltal	az	ókori	Egyiptomot	érintő	kérdések
szaktekintélye	lett.	1845-ben,	egy,	az	ő	irányítása	alatt	lezajlott	porosz	expedíció
nem	kevesebb,	mint	15	000	lelettel	megtöltött	194	ládát	szállított	Berlinbe,	közöttük
egy	egytonnás,	festett	oszlopot	I.	Széthi	sírjából.
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Politikusok,	tudósok	és	művészek	álltak	kapcsolatban	Lepsiussal.	Megjelenése,
intelligens	vonású,	mégis	némileg	hideg	és	kemény	arca	nemes	és	előkelő
benyomást	keltett.	Ez	a	férfi	nagy	hatással	volt	a	fiatal	Brugschra.	Bár	Brugsch	talán
a	nagy	példaképhez	akart	hasonlítani,	amikor	diákként,	16	évesen	démotikus
nyelvkönyvet	írt,	mégsem	szerette	a	nála	17	évvel	idősebb	professzort,	inkább
szenvedett	tőle.	Szembesülve	a	gimnazista	kutatómunkájával,	Richard	Lepsius	azt
mondta,	a	fiú	inkább	a	házi	feladatával	foglalkozzon.

Miközben	Brugsch	hálás	volt	azért,	hogy	a	király	rendkívül	nagyvonalú
rendelkezésére	évi	1500	talentumot	kapott,	Lepsius	egyiptomi	útja	egykor	100	000
talentumba	került.	Sem	a	sors,	sem	a	körülmények	nem	voltak	túl	kegyesek
Brugschhoz,	bár	képességei	vetekedtek	a	másik	kutatóéval.

Egyiptomban	kezdetét	vette	egy	olyan	ásatás,	amilyet	ez	az	ország	5000	éves
történelme	alatt	még	nem	ért	meg.	Auguste	Mariette	egyszerre	37	különböző	helyen
próbálta	a	földet	elhordatni	onnan,	amit	évezredek	temettek	be.	A	Delta	és	az	első
katarakta	között	2700	munkás	lapátolt	a	történelemkutatás	szolgálatában.

Egyes	falvakban	minden	munkaképes	férfit	besorozott,	és	a	vállalkozás	ásatási
orgiává	változott.	A	föld	ontotta	az	értékes	leleteket	és	váratlan	felfedezéseket.
Templomromokat	ástak	ki	egészen	az	oszlopok	aljáig,	és	minden	ásatás	a	régi
történelem	izgalmas	eseményeinek	újabb	mozaikkövét	jelentette.

Brugschnak	feliratokat	kellett	lefordítania,	szimbólumokat	megfejtenie.	A	két	barát
együtt	ásott	Szakkarában	és	Gizában,	Thébában,	Abüdoszban	és	Elephantine
szigetén.	A	Samanaud	fedélzetén	siettek	Nílusnak	fel	és	le.	Mariette	ellenőrzött,
regisztrált,	elszállította	a	leleteket.	A	porosz	számára	Mariette	ásatási	láza	kezdett



zavaró	lenni.	Ő	már	rég	elveszítette	a	rálátását	ahhoz,	hogy	tudományosan
hasznosat	tudjon	teljesíteni.	Mariette	féktelenül,	mint	egy	otthoni,	európai
kizsákmányoló	vállalkozó,	a	végletekig	hajtotta	embereit,	mindig	nagyobb
teljesítményt	akart		hisz	mindez	új	leleteket	ígért.

A	felső-egyiptomi	Edfuban	az	araboknak	a	saját	falujukat	kellett	a	betemetett
templom	tetejéről	lehordani	és	a	síkságon	újra	felépíteni,	hogy	azután	a	Hórusz
isten	tiszteletére	emelt,	legjobb	állapotban	megmaradt,	pülonos	templomot	ki	tudják
ásni.	Thébában,	ahol	Mariette	és	Brugsch	Hatsepszut	királynő

teraszos	templomát	kezdték	kiásni,	majdnem	fegyveres	összetűzésre	került	sor	az
angol	kutatókkal,	akik	a	közvetlenül	mellettük	fekvő	Mentuhotep-templomban
dolgoztak.	Azt	a	területet,	amit	ők	hetekig	tartó	kínlódással	megtisztítottak,	Mariette
munkásai	törmelékkel	újra	elfedték.	Váratlanul	egy	11.	és	17.	századi	temetőre
bukkantak.	Mariette	számára	csak	egyetlen	terület	tűnt	tabunak:	a	Királyok	Völgye.
Brugschtól	tudta,	hogy	e	hely	titkaihoz	erőszakkal	nem	lehet	hozzáférni.	Lassan
felmerült	a	kérdés,	mi	legyen	a	sok	ezer	lelettel?

A	franciának	nem	került	sok	fáradtságába,	hogy	Szaíd	pasát	egy	múzeum
szükségességéről	meggyőzze,	hisz	az	csak	növelheti	alkirályi	hírnevét.	A	pasa
kiadta	az	utasítást	a	török	hivatalnokoknak,	hogy	a	tervet	Mariette-tel	egyeztetve
valósítsák	meg,	és	a	férfit	e	célból	minden	egyiptomi	régiség	igazgatójává	nevezte
ki.	Ekkor,	1858	júliusának	végén	megérkezett	a	hír:	Plomplom	herceg	nem	jön!

Ha	őfelsége	akadályoztatva	van,	mondta	Mariette	ravaszul,	nagy	hatást	gyakorolna,
ha	az	utóbbi	ásatások	néhány	leletét	Napóleon	hercegnek	Párizsba	küldenék.	Így	is
történt.	Plomplom	herceg	rövid	ideig	elgyönyörködött	a	kincsekben,	majd	a
Louvre-nak	ajándékozta	azokat.

Közben	Kairóban,	pajtákban	és	más	raktárhelyiségekben	gyűltek	az	ásatási	leletek.
Mariette	végül	a	Kairó	és	Alexandria	útvonalon	járó	postagőzös	régi,	bulaki
kikötőjét	találta	megfelelő	területnek.	A	postát	most	már	vasúton	szállították,	és	a
hely	elárvultan	állt.	Déli	oldalán	félig	összedőlt	épület		a	korábbi	posta	

kornyadozott,	északi	felét	hatalmas	széntároló	foglalta	el,	ahonnan	a	gőzösöket
korábban	feltöltötték.

Akkoriban	senki	sem	tartotta	lehetségesnek,	hogy	az	első	egyiptomi	múzeum	ebből
jöjjön	létre.	Az	érvényesülési	készség	mellett	azonban	a	fantázia	is	Mariette	erényei
közé	tartozott.

Néhány	hónap	alatt	a	szénraktárt	tekintélyes	múzeummá	változtatta.	Hatalmas,



óegyiptomi	kaput	helyezett	eléje,	belsejét	különböző	termekre	osztotta,	a	régi
postahivatalt	pedig	régiséghivatallá	és	kertes,	szolgálati	lakássá	alakította.	Ebben
egy	olasz	festő	volt	a	segítségére.	Luigi	Vasalli	éppen	tíz	évvel	volt	idősebb
Mariette-nél,	és	portréfestőként	tartotta	el	magát.	1848-ban	politikai	összeesküvésbe
keveredett,	halálra	ítélték,	majd	kegyelmet	kapott,	és	kiutasították	az	országból.
Útban	Egyiptom	felé,	Szmirnában,	elvett	egy	török	nőt,	aki	azonban	néhány
hónappal	később	meghalt.	Tehát	egy	igazi,	a	francia	szájíze	szerinti	kalandor	volt.

Vasalli	ragyogó,	színes,	óegyiptomi	motívumokkal	festette	tele	a	szénraktárt,	amiért
még	a	szigorú	Brugsch	is	elismeréssel	adózott	előtte.	Szerény	festőjövedelmét
olykor	az	áhított	papirusztekercsek	vásárlásával	és	eladásával	javította	fel.	Értett	hát
valamennyit	az	egyiptomi	dolgokhoz,	így	Mariette	megtette	a	múzeum	első
gondnokává.
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Most,	hogy	kincsei	számára	reprezentatív	termek	álltak	a	rendelkezésükre,	Mariette
belekezdett	számos	ásatása	anyagának	szisztematikus	kiállításába.	Brugschnak
olykor	sikerült	francia	barátját	visszafognia,	így	az	értékelés	valamivel	szigorúbb
tudományos	szempontok	szerint	történhetett.

	Brugsch		lepte	meg	egy	napon	a	németet	,	berendeltek	minket	a	pasához.

Heinrich	Brugsch,	aki	Abbász	pasánál	tett	néhány	évvel	ezelőtti	látogatása	óta	mély
bizalmatlansággal	viseltetett	a	keleti	előkelőségekkel	szemben,	megérdeklődte	a
kegy	okát.

Mariette	vigyorgott:

	Várja	csak	ki,	majd	meglátja.

Mivel	Mariette-et	is	meghívták,	akiről	köztudott	volt,	hogy	a	pasa	milyen	nagyra
tartja,	Brugsch	nem	aggódott	komolyabban.	Az	új	kediv	rezidenciájában	a	keleti
pompa	francia	életstílusnak	adta	át	a	helyét.	Szaíd	franciákkal	vette	magát	körül,	jó
kedve,	mely	néha	szívből	jövő	nevetésbe	csapott	át,	környezetére	is	átragadt.

A	pasa	az	iránt	érdeklődött,	hol	ásott	eddig	Brugsch.	A	porosz	férfi	elmagyarázta,
hogy	főként	Luxorban	tartózkodott,	ám	főként	már	kiásott	szövegek	lefordításával
foglalkozott,	és	nem	ásatásokkal.

	Kétségtelenül	az	egyik	legnagyobb	írásszakértő		bizonygatta	Mariette.



	És	miből	él	ön,	Monsieur	Brugsch?		kérdezte	a	pasa.

Erre	a	kérdésre	Brugsch	nem	készült	fel.	Dadogni	kezdett.

	Felség		válaszolta	zavartan	,	tudnia	kell,	én	szegény,	porosz	tudós	vagyok.	Nem
születtem	gazdag	családba,	apám	az	ulánusoknál	szolgál.	Boldog	vagyok,	hogy	a
porosz	királytól	egy	szerény	ösztöndíjban	részesülök

	Ó,	egy	ulánus!		kiáltotta	a	pasa,	aki	minden	katonai	dolgot	csodált.		A	poroszok
lovassága.	Tudja,	hogy	az	ulánus	szó	török	eredetű,	és	fiatal	férfit	jelent?

Válaszra	sem	várva,	a	pasa	elkezdett	a	porosz	katonaságról	áradozni.	A	jelenlévő
franciák	kínosan	mosolyogtak.	Igen,	az	egyik	tüzérségi	ütege	porosz	timbasák,
vagyis	instruktorok	irányítása	alatt	áll.	Hogy	van	a	porosz	király	egészsége?

	Ő	királyi	felsége,	IV.	Frigyes	Vilmos	beteg		válaszolta	Brugsch	,	mindannyiunknak
fel	kell	készülnünk	a	legrosszabbra.	I.	Vilmos,	ő	királyi	felségének	testvére	már	át	is
vette	a	régensséget.

	Tudom		mondta	a	pasa	,	Frigyes	Vilmos	nagy	barátja	országomnak.	Mindenki	az
egyiptomi

emlékművekről	szóló	utolsó	mű	kiadására	vár,	amit	megrendelt.	Mikorra
számíthatunk	rá?

Heinrich	Brugsch	elnézést	kért	tudatlanságáért,	de	ő	nem	áll	kapcsolatban	Lepsius
professzorral.

	Monsieur		szólt	a	kediv	udvariasan.		Az	ön	teljesítményeit	színesen	ecsetelték
nekem.	Azt	szeretném,	ha	ön	néhány	hónapig	engem	és	az	országomat	szolgálná.
Támogassa	Mariette-et	a	képességeivel.

Nem	lesz	kárára.

Heinrich	Brugsch	udvariasan	meghajolt,	és	éppen	meg	akarta	köszönni	a	belé	vetett
bizalmat,	amikor	a	pasa	egy	bársonyzacskót	tartott	az	orra	elé,	és	hamiskásan
felnevetett:

	A	bére,	előre.

	Felség		dadogta	a	porosz	zavartan.		Felség!		de	a	pasa	elhárította:		Szerény	adomány
a	tudomány	számára.		Brugsch	megcsókolta	a	kezét.



Úton	a	palotából	a	múzeumba,	amit	a	kediv	egyik	fekete	kocsiján	tettek	meg,
Brugsch	kinyitotta	a	tarsolyt,	és	szemei	elhomályosultak,	mintha	éppen	a
hieroglifák	titkát	fedezte	volna	föl.

	Nem	kell	megszámolnia!		nevetett	Mariette.		Biztos	vagyok	benne,	hogy	stimmel.	
Brugsch

kérdően	nézett	barátjára.	Az	kivette	kezéből	a	zacskót,	és	tartalmát	a	kocsi	ülésére
borította.		Húszezer	frank,	tiszta	aranyban.

Brugsch	mindkét	kezét	a	szája	elé	szorította,	és	a	csillogó	érmekre	meredt.

	Húszezer		ismételte	újra	és	újra	,	húszezer.		Egy	fél	életen	át	kellett	volna	ezért
spórolnia.	A	porosz	krőzusnak	érezte	magát.	Húszezer	frank!	Ebből
Charlottenburgban	házat	vehet,	szép	ruhákat	Paulinának.	Ezzel	minden	anyagi
gondtól	megszabadult.		Mariette		mondta	komolyan	,	most	gazdag	ember	vagyok.

A	két	régész	Nílusnak	felfelé	tartó	utazása	győztes	hadvezérek	felvonulásához
hasonlított.	A

Samanoud,	bárhol	kötött	is	ki,	Mariette-et	és	Brugschot	nagy	tisztelettel	fogadták.
Ahol	partra	szálltak,	már	folyt	az	ásatás.	Bármire	is	szükségük	volt,	mindenhez
rendelkezésükre	állt	a	pasa	egy	firmánja.	A	török	mudiroknak,	kormányzóknak	
legfelsőbb	parancsra		kötelességük	volt	kívánt	számú	munkást	és	a	gőzöshöz
rengeteg	szenet	biztosítaniuk.	A	hajó	legénysége	az	egyiptomi	flotta	tengerészeiből
állt,	egy	török	kavasz	látta	el	az	őrzési	és	rendőri	munkát,	és	egy	Floris	nevű
korzikai,	aki	hazáját	átláthatatlan	okokból	hagyta	el,	szolgált	mindenesként.	Floris
mindenhez	értett.	Bár		ahogy	mindenkinek	állította		egy	költő	veszett	el	benne,
kiváló	munkát	végzett	szobrászként,	festőként,	asztalosként,	ácsként,
esztergályosként,	üvegesként,	órásként,	33

szabóként	és	cipészként	is.	A	nagy	Napóleon	honfitársának	az	volt	a	vágya,	hogy	a
világot	egy	csodálatos	felfedezéssel	kápráztassa	el,	és	minden	szabad	pillanatában
ezen	dolgozott.

Arab	el	Madfuna	mellett,	egynapi	útra	Luxortól,	a	Samanoud	horgonyt	vetett.	Itt
fellahok	hada	azzal	foglalkozott,	hogy	Abüdosz	régi	templomvárosát	kiássa.
Törmelékhalmokon	és	falromokon	át	tekergett	az	emberkígyó.	Több	száz	munkás
vonszolta	kosarakban	a	homokot	és	törmeléket	az	erre	kijelölt	helyekre.

Állandóan	újabb	sírokra	bukkantak,	múmiák	százait	húzták	ki	a	homokból.



Az	5.	dinasztiától	kezdve	divat	volt	Abüdoszban,	Ozirisz,	a	halottak	istenének
kultuszhelyén

temetkezni.	II.	Ramszesz	és	I.	Széthi	hatalmas	templomokkal	emeltek	maguknak
emlékművet.	Ám	míg	a	nagy	Ramszesz	építményéből	csak	két	méter	magas	falak
maradtak,	a	Széthi-templommal	a	régi	kultúra	legjobb	állapotban	megmaradt
építménye	került	napvilágra.	Számtalan	reliefje	és	felirata	új	ismereteket
szolgáltatott.

Amikor	Brugsch	és	Mariette	megérkeztek	Abüdoszba,	a	templom	előcsarnoka	már
kiemelkedett	a

törmelékből.	A	két	előtte	lévő	udvarból	csak	romok	maradtak.	Az	előcsarnokba
rámpa	vezetett	fel.	A	két	tudós	tizenkét	mészkő	oszlopon	II.	Ramszesz	ábrázolásait
fedezte	fel,	aki	istenek	előtt	mutatott	be	áldozatot.

	Hogyhogy	Ramszesz?		kérdezte	Mariette.

	Úgy	látszik,	ő	fejezte	be	atyja	építményét		vélte	Brugsch,	és	hozzáfűzte:		Az
Újbirodalom	korában	nagyon	gyakran	a	fiúk	fejezték	be	az	apák	építményét.	De
hogy	apja	templomában	saját	magát	ábrázoltassa	Ez	valóban	példa	nélküli.

A	férfiak	átmentek	a	Ramszeszek	mögötti	terembe.	Gyerek	módjára,	feltartott	fejjel
bámulták	az	50

méter	széles	terem	24	zárt	papiruszbimbós	oszlopát.

	Nézze	csak,	itt	is	mindenütt	Ramszesz,	Ramszesz,	Ramszesz		csúszott	ki	a	porosz
száján.	A

munkavezető,	aki	körbevezette	őket,	nevetett,	és	jelezte,	hogy	kövessék,	mintha
valami	még	érdekesebbet	tudna	mutatni.

Valóban,	e	mögött	egy	másik,	36	papiruszoszlopos	terem	tárult	fel.	Itt	azonban	már
minden	oszlopon	Széthi	díszelgett.	A	jobb	oldali	falon	a	halottak	istene,	Ozirisz,	és
a	fáraó	védelmező	istene,	Hórusz	előtt	lehetett	látni.

	Még	soha	életemben		szólt	Mariette	szinte	áhítatosan		nem	láttam	ilyen	szép
reliefeket.

Hét	kicsi,	ablaktalan	halotti	kápolna	előtt	elhaladva,	egy	sötét	folyosón	furakodtak
át.	A	munkavezető



karbidlámpájának	táncoló	fényénél	Brugsch	különböző	névgyűrűket	vett	észre	a
falon.	Kivette	a	munkás	kezéből	a	lámpát,	és	a	fényt	fel-le	táncoltatta.	Most	már
Mariette	is	észrevette.	Egyik	királyi	névgyűrű	követte	a	másikat:	Jahmesz,
Thotmesz,	Amenhotep,	Széthi	Brugsch,	kezében	a	lámpával	a	felsorolás	elejéhez
ment,	megállt,	egy	pillanatig	bizonytalankodott,	majd	így	szólt	Mariette-hez:

	Ménész!		Ménész		válaszolta	az,	és	bólintott.

Ménész,	az	első	bizonyítható	fáraó.	A	két	kutató	előtt	felbecsülhetetlen	üzenet
bukkant	fel:	76	fáraó	sorrendbe	helyezett	neve,	Ménésztől	I.	Széthiig.



Két	hasonló	kronológiát	találtak	már	Szakkarában	és	Karnakban.	Most	azonban,	a
harmadikkal	együtt	már	lehetővé	vált	a	fáraók	uralkodási	sorrendjének	pontos
megállapítása.	Az	összehasonlítás	alapján	tisztázni	lehetett	a	hiányzó	helyeket	és
bizonytalan	névolvasatokat,	és	így	be	tudták	azokat	illeszteni	az	ókori	Egyiptom
krónikájába.	Mariette	és	Brugsch	persze	nem	tudhatták,	hogy	az	abüdoszi
királylistában	volt	egy	hamisítás,	pontosabban	a	krónikások	négy	királyt	egyszerűen
kihagytak.	Maga	ez	a	tény	évtizedekkel	később	még	egyszer	megrendítette	az	egész
egyiptomi	történelemképet.

Erről	azonban	a	két	kutatónak	még	fogalma	sem	volt.	Heteken	át	dúskáltak	az
izgalmas,	új

felfedezésekben.	Mariette	egyre	nagyobb	teljesítményt	követelt	a	munkásoktól,	új
területeket	jelölt	ki.

Brugsch	feliratokat	másolt,	fordított,	és	új	forrásokat	fedezett	fel	hieroglifa-
lexikonja	számára.	A	számos	történelmi,	földrajzi,	asztronómiai	és	mitológiai
feljegyzés	új	ismereteket	nyújtott.

Esténként	a	hajón,	mely	kényelmes	szállást	biztosított	számukra,	a	két	kutató
együttes	naplót	vezetett	franciául.	Közös	élményeiket,	aggodalmaikat	és	félelmeiket,
megfigyeléseiket	és	eredményeiket	jegyezték	le	benne.	Mindeközben	vad	ásatási	láz
kapta	el	őket,	egyre	mélyebbre	hatoltak	egy	rég	múlt	világba,	és	közben
elfeledkeztek	arról	a	világról,	amelyben	ők	éltek.

Mit	érdekelte	őket,	hogy	Indiának	brit	alkirálya	lett,	hogy	Olaszország	elragadta
Lombardiát

Ausztriától,	hogy	a	Kaukázusban	és	Amerikában	megtörténtek	az	első	olajfúrások,
ha	arról	volt	szó,	hogy	egy	Széthi	fáraó	és	atyaistene,	Hórusz	közötti	beszélgetést	a
jelenbe	visszahozzanak!

Széthi	temploma	mögött,	nyolc	méterrel	a	föld	alatt	a	két	kutató	Alvilág-szöveggel
teleírt	templomra	bukkant.	Ahhoz,	hogy	lejussanak,	a	papoknak	egykor	egy	110
méter	hosszú,	meredeken	lejtő	folyosón	kellett	lemenniük.	Az	előcsarnokból,
melynek	falait	a	padlótól	a	plafonig	olyan	útmutatások	borították,	hogyan	lehet	34

a	Halottak	Birodalmába	eljutni,	az	út	egy	nagy	csarnokba	vezetett,	ahol	tíz	hatalmas,
vörös	gránitoszlop	állt.

Ezt	a	termet	vizesárok	vette	körül,	melyet	az	Ókorban	a	Nílus	egyik	csatornáján
keresztül	tápláltak.



Mariette	azonnal	felismerte	az	építmény	szimbolikus	tartalmát:	az	Ősdomb,	ahol	a
Kozmoszt

megalkották,	s	az	azt	körbefolyó	Ősvíz.	A	feltevését	alátámasztó	egyértelmű
bizonyítékokat	a	mögötte	lévő,	keresztben	fekvő	teremben	találta	meg.	Egy
síremlék	felett		szavakban	és	képekben		ott	ívelt	az	ókori	Egyiptom	egész
teremtéstörténete:	Su,	a	levegő	istene	a	magasba	emelte	Nutot,	az	ég	istennőjét.	A	nő
teste	alatt	matematikai	és	kozmográfiai	leírások,	csillagképek	és	útmutatások	tárták
fel	az	akkori	világképet.

	Kettőnk	élete		mondta	Brugsch	rezignáltan	egy	napon		sem	lesz	elég	ahhoz,	hogy
ezt	az	Abüdoszt	teljesen	átvizsgáljuk.

Mariette	rábólintott:

	Emellett	számos	másik	ásatás	is	vár	bennünket.	El	akarunk	még	menni	Philae
szigetére,	Esznába,	Edfuba,	Kom	Ombóba,	Elephantine	szigete	is	útba	esik,	és	már
mindenütt	zajlik	az	ásatás.

	Ne	feledje	a	Völgyet,	mon	cher!		figyelmeztette	Brugsch.

	Miként	is	felejthetném	el	a	Völgyet!		nevetett	Mariette.		Ha	holnap	végzünk,
holnapután	már	kora	reggel	Luxorban	vagyunk.

Heinrich	Brugsch	egyetértett.	Útban	az	ásatásról	a	kikötőbe,	melyet	mindketten
öszvérháton	tettek	meg,	Floris	rohant	feléjük.

	Messieurs,	Messieurs!	Nagy	felfedezése	Florisnak.	Jöjjenek,	nézzék!		A	korzikai
energiától	szikrázva,	izgatottan	hadonászva	próbálta	urainak	elmagyarázni,	hogy
végre	feltalált	egy	gépet,	mely	gőzerő

nélkül	dolgozik.	Mariette	és	Brugsch	mindebből	csak	annyit	értettek:	perpetuum
mobile.	Hát	legyen.

A	Samanoud	előtt	egy	daruszerű	építménnyel	ellátott	csónak	imbolygott.	A	jármű
két	oldalán	lévő

vízikerekek	némiképp	gőzhajóhoz	tették	hasonlóvá,	csak	a	kürtő	hiányzott.	Floris
úgy	gondolta,	ezt	a	nehézségi	erő	egyszerű	kijátszásával	pótolja.	Az	egész	építmény
szívét	két,	majd	félmázsás	kőtömb	jelentette.	Egy-egy	függőleges	ingatengelyre
erősítette	őket,	és	a	szokatlan	hajócska	lapátkerekeit	ezeknek	kellett	volna	mozgásba
hozniuk.



Floris	egyetlen	ugrással	a	hajóján	termett,	szája	elé	tartott	kezével	felbőgött,	mint
egy	gőzhajó	szirénája,	majd	hangos	kiáltások	közepette	ellentétes	mozgásba	hozta	a
két	súlyos	ingát.	A	mozgást	nagy,	fa	fogaskerekek	vitték	át	a	lapátokra,	mint	egy
óránál.	A	lapátkerekek	megfordultak,	valóban	megfordultak,	de	túl	lassan	ahhoz,
hogy	a	jármű	elinduljon.	Az	anyag	lustasága	feletti	dühében	Floris	egyre	vadabbul
mozgatta	a	súlyos	faingákat.	Őrületében	elfeledkezett	a	próbának	még	alá	nem	vetett
technika	veszélyéről,	és	az	egyik	nehéz	kőkar	hirtelen	Floris	mellkasának	csapódott.
Mintha	súlyos	ökölcsapás	érte	volna,	a	megszállott	feltaláló	magas	ívben	a	Nílusba
repült.

Brugsch	rémülettől	meredten	pillantott	az	élettelennek	tűnő,	vízben	lebegő	testre.
Mariette	nem	sokat	gondolkodott,	ruhástól	a	vízbe	ugrott,	és	partra	húzta	az	ájult
Florist.	A	kísérlet	eredménye	csupán	néhány	törött	borda	és	sötétkék	véraláfutás	lett.
Miközben	a	két	kutató	a	szerencsétlen	Florist	pumpáló	karmozgatással	és	rengeteg
rakipálinkával	visszahozta	az	életbe,	a	feltaláló	ördögi	masinája	önállósította	magát.
A	víz	sodrásának	örök	törvénye	előtt	behódolva	úszott	egy	darabig,	majd	a
daruszerű	építmény	utolsó	bólintása	után,	épp	abban	a	pillanatban,	amikor	Floris
kinyitotta	a	szemeit,	elmerült	az	árban.

A	halálból	megmenekült	technikus	sajnálkozás	helyett	csak	szemrehányásokat
kapott.

	Te	eszement	bolond!		üvöltött	rá	Mariette.		Mindenkinél	ravaszabbnak	gondolod
magad,	azt

képzeled,	létre	tudsz	valamit	hozni,	ami	még	senkinek	sem	sikerült,	még	senkinek,
hallod?!

Brugsch	nyugtatólag	Mariette	karjára	tette	a	kezét,	és	halkan	azt	mondta:

	Mi	talán	mást	csinálunk?

Az	alexandriai	kikötő	egy	erkélyes,	tornyos,	vörös-kék	ablaküveges,	csempézett
falú,	mesebeli	kastélyhoz	hasonlított.	A	jegyeket	aranytól,	emailtől	roskadozó
egyenruhájú,	libériás	szolgák	árusították	egy	anyakönyvvezető	ünnepélyességével,
poggyászmesterek	vezényelték	a	lakájokat	a	ládák,	dobozok,	kofferek	között,	és	az
előkelő	angol	utazóközönség	az	istenáldotta	úttörők	tekintélyét	élvezte.	A	frakk	és	a
cilinder	kötelező	volt.

Ezen	a	napon	azonban	a	vasútpalotát	egy	lehelettel	még	több	tekintély	és	pompa
lebegte	körül.	A	sétánytól	a	peronig	szőnyegeket	terítettek	le.	Egy	különvasút	állt
gőz	alatt,	és	királyi	vendégeket	várt.	Szaíd	pasa	az	egész	családját	meghívta	egy



nagy	ünnepségre	Alexandriába,	kedvenc	tartózkodási	helyére,	és	most	kairói
hazaútjuk	előtt,	elbúcsúzott	tőlük	a	peronon.
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A	kediv	különkocsija	még	Szaíd	pasa	luxushoz	szokott	rokonságát	is	elkápráztatta.
Végül	is	egy	teljes	napon	át	gőzmozdonnyal	utazni	a	Deltán	keresztül,	még	mindig
különleges	élménynek	számított.	Ahmed	Rifat	pasa,	az	alkirály	unokaöccse
bizalmatlanul	megkopogtatta	a	szuszogó	vasparipa	kazánját	és	vezetékeit,	értetlenül
vigyorogva	megcsóválta	a	fejét,	majd	két	lakáj	segítségével	fellendítette	terebélyes
testét	a	szalonkocsiba.	Ahmed	testvérét,	Iszmailt	kivéve,	akit	állítólag	betegség
kötött	ágyhoz,	már	az	egész	férfirokonság	helyet	foglalt	bent.	A	hölgyek,	a
szokásnak	megfelelően,	másik	kocsiban	ültek.

A	kediv	búcsúzóul	kegyesen	integetett,	és	egy	előkelő	peronfőnök	megadta	a	jelet
az	induláshoz.

Sziszegés,	fújtatás,	rángatás	után	a	lokomotív	lassan	elindult,	és	néhány	pillanat
múlva	eltűnt	keleten,	a	pálmák	mögött.

Kafr	el-Zajatnál,	körülbelül	fél	úton	Alexandria	és	Kairó	között,	a	vasút	keresztezte
a	Nílus	nyugati	ágát.	Az	első	években	az	utasoknak	itt	ki	kellett	szállniuk,	hogy
kompra	üljenek,	majd	az	utat	egy	másik	vonattal	folytassák.	Lehetett	volna	vasúti
hidat	építeni,	de	az	elzárta	volna	a	hajók	útját,	melyek	még	mindig	a	legolcsóbb	és
legfontosabb	szállítóeszközt	jelentették	Alexandria	és	Kairó	között.	A	körülményes
átszállás	természetesen	nagyban	hátráltatta	a	vasúti	utazást,	míg	azután	Robert
Stephenson		a	vasút	vakmerő

megépítője		egy	technikailag	még	a	sínszörnyetegnél	is	bonyolultabb	forgóhidat
nem	szerkesztett.	A	híd	egy,	a	Nílus	közepén	álló	oszlopon	fordult	el	a	folyóval
párhuzamosan,	és	így	egész	nap	szabad	volt	az	út	a	hajók	előtt.	Naponta	kétszer,
amikor	a	vonat	Kairó	vagy	Alexandria	irányából	Kafr	el-Zajathoz	ért,	szirénák
hirdették	a	híd	elfordulását,	a	hajók,	fellukák	leálltak,	és	a	vasparipa	magas	kerekű
vagonjaival	átdübörgött	a	remegő	vasszerkezeten.

Elsőként	egy	tevén	utazó	zarándokkaraván	vette	észre	a	bajt.	A	vízparton	vártak	a
nagy	kompra,	amely	majd	átviszi	őket	és	állataikat	a	túlpartra.	A	vonat	fütyülve
közeledett,	a	híd	azonban	nyitva	állt.	Az	érthetetlen	technikával	szembeni
bizalmatlanságukban	először	azt	hitték,	a	szuszogó	szörnyeteg	majd	fékezni	fog.	A
lokomotív	azonban,	bár	két	kilométer	kellett	ahhoz,	hogy	megálljon,	egyáltalán
nem	lassított.



Amikor	a	vonatot	már	csak	200	méter	választotta	el	a	nyitva	álló	hídtól,	a
zarándokok	vadul	üvöltve	és	hadonászva	a	vonat	elé	rohantak.	A	mozdonyvezető,
aki	hozzászokott	a	vad	éljenzéshez,	kegyesen	visszaintegetett,	a	fűtő	még	egy	lapát
szenet	rádobott.	A	zarándokok	a	földre	vetették	magukat,	felemelt	karral	Mekka	felé
hajlongtak,	és	azt	kiabálták:	Masallah!	masallah!		Allah	mit	meg	nem	enged!	A
gőzös	egyenesen	a	nyitott	híd	felé	száguldott.	Úgy	tűnt,	a	mozdonyvezető	csak	a
legutolsó	pillanatban	vette	észre	a	fenyegető	bajt,	de	már	késő	volt.	A	tonnás
mozdony	csikorogva,	recsegve,	ropogva	a	folyóba	zuhant,	magával	rántva	a
szeneskocsit	és	a	két	színes	szalonkocsit.

A	máskor	lustán	hömpölygő	Nílus	pillanatok	alatt	morajló,	örvénylő,	zubogó
víztömeggé	vált.	Az	egymásba	akasztott	vagonok	néhány	másodpercig	még	a	habzó
vízen	úsztak.	Kiabálást	lehetett	hallani,	vízből	kinyúló	kezeket	látni.	Fátylakba	és
hosszú	ruhákba	öltözött	asszonyokat	vitt	a	víz,	majd	a	vonat,	mintha	egy	láthatatlan
kéz	húzta	volna	a	mélybe,	elsüllyedt.	Fújtatva,	prüszkölve	tartotta	fenn	magát	egy
férfi:	Halim	herceg.	Kétségbeesetten	igyekezett	Ahmedet,	a	trónörököst
megragadni.	A	kövér,	kétbalkezes	és	ügyetlen	Ahmed	azonban	nem	tudott	úszni,	és	a
többi	családtaghoz	hasonlóan	megfulladt.

Soha	nem	tudták	kideríteni,	miért	nem	jelentették	a	Kafr	el-Zayad-i	hídőrségnek	a
különvonatot.

Hamarosan	pedig	lábra	kapott	a	hír,	hogy	Iszmail	herceg	keze	volt	a	dologban,	aki
nem	vett	részt	a	családi	találkozón.

Iszmail,	az	uralkodó	alkirály	unokaöccse	második	volt	a	trónvárományosok
sorában.	Párizsban

nevelkedett,	tehát	szintén	barátja	volt	a	franciáknak,	mint	a	nagybátyja,	Szaíd,	és	ő	is
támogatta	az	európai	kultúrbefolyást	Egyiptomban.

De	elég	indíték	volt	ez	ahhoz,	hogy	Iszmail	az	egész	rokonsága	életét	egyetlen
csapással	kioltsa?

Anthony	C.	Harris,	ez	a	fekete	pofaszakállas,	tiszteletre	méltó,	hetvenes	férfi,
pontosan	úgy	nézett	ki,	ahogy	az	ember	egy	angolt	elképzel:	előkelően,
visszafogottan,	és	mindig	jól	öltözötten.	Harris	sosem	járt	kalap	nélkül,	Felső-
Egyiptom	kegyetlen	napsütésében	fehér	trópusi	sisakot	viselt.	Az	egyetlen	dolog,
ami	tulajdonképpen	nem	illett	hozzá,	az	állandó	kísérője,	Szelima,	egy	csúnya	néger
nő	volt,	akit	gyermekként	vett	magához,	és	kiváló	neveltetésben	részesített.	A	lány
szellemes,	mi	több,	vicces	volt.	Atyjának	mégis	áthidalhatatlan	nehézséget	jelentett,



hogy	férjhez	adja.	Semmiféle	hozomány,	semmiféle	rábeszélés	nem	segített.	Végül
feladta.	Szelima	egyáltalán	nem	szomorkodott,	egyszerűen	annyit	mondott:	Ugyan
már,	ezzel	az	arccal	melyik	európai	fog	engem	szerelemből	elvenni?

Valahányszor	Harris	és	lánya	Luxorban	megjelentek,	a	Francia	Házat,	ahol	az
alexandriai,	gazdag	kereskedő	mindig	megszállt,	sötét	alakok	lepték	el.
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Lehetőleg	feltűnés	nélkül	ólálkodtak	a	palota	körül,	oszlopok	mögé	rejtőztek,	hogy
ne	vegyék	őket	észre.	Nem	Harristól	féltek,	hanem	egymással	kerültek	minden
találkozást.	Sírrablók	vagy	azok	küldöncei	voltak,	és	mindegyiknek	kedvező
ajánlata	volt	a	gazdag,	alexandriai	kereskedő	számára.

Köreikben	nyílt	titoknak	számított,	hogy	ha	az	áru	átlagon	felüli	volt,	Harris	fizette
érte	a	legtöbbet.

Harris	alexandriai	erődhöz	közeli	háza	egy	különleges	múzeumhoz	hasonlított.

A	felkínált	tárgyak	természetesen	illegális	szerzemények	voltak,	így	nyíltan	nem
lehetett	őket	eladni.	A	helyzetet	bonyolította,	hogy	a	különböző	sírrabló	bandák
kölcsönösen	kémkedtek	egymás	után.	Az,	hogy	ki	mit	és	mikor	vitt	a	piacra,	a
konkurenciát	egy	frissen	felfedezett	sír	nyomára	vezethette,	melynek	tartalma	egy
egész	bandát	évekig	eltartott.

	Nézd	csak		mutatta	Harris	Szelimának,	miközben	a	szél	a	komp	vitorlájába	kapott
Deir	el-Bahari	sziklafalaiból	egy	egész	templom	bukkan	elő.

	Igen,	uram		mondta	a	jól	nevelt	leány,	és	a	lemenő	Napba	hunyorított.

	Ördögfajzat	ez	a	Mariette,	igazi	ördögfajzat.	Sajnos,	már	nős.	Nem	nyugszik	addig,
amíg	az	egész	Deltát	fel	nem	túrja.

	Igen,	uram		szólt	Szelima	,	és	ez	a	Brugsch?

	Ő	is	ott	van		válaszolta	Harris	,	de	már	ő	is	nős.	Ezek	ketten	mindent	együtt
csinálnak.	Mindketten	príma	férfiak.

	Igen,	uram.

A	révész	átadta	a	kormánylapátot	a	hajósinasnak,	és	széles	léptekkel	Harrishoz
ment:



	Mister!		szólalt	meg,	és	óvatosan	körülnézett	,	érdeklik	a	papiruszok?

	Papirusz?	Mindig!	Mibe	kerül?

A	révész	a	szája	elé	emelte	az	ujját.

	Nem	szokásos	papirusz,	mister 

	Mit	jelent	az,	hogy	nem	szokásos	papirusz?		vágott	a	szavába	Harris.		Már	a	saját
tudósaitoknak	tartjátok	magatokat?

	Nem,	mister		válaszolta	a	révész,	és	megpróbált	halkan	beszélni	,	ez	a	papirusz
nagy,	hatalmas,	ez	a	leghosszabb	papirusztekercs,	amit	valaha	találtak.		Harris
széttárt	karokkal	mutatta:		Ilyen	nagy,	vagy	hosszabb?		kérdezte.

	Harminc		mondta	a	hajós	hanyagul	,	talán	negyvenméteres.

Az	angol	nyugtalan	lett:

	De	hát	az	teljességgel	lehetetlen.	Mikor	láthatom	a	papiruszt?

	Ma	este.

	Jó,	és	mikor?

	Mister,	225	lépést	megy	a	Medinet	Habu-i	templom	mögött	Deir	el-Medinébe
vezető	szurdokban,	a	déli	domb	lábáig.	Ott	egy	férfi	vár	majd	magára,	lámpással.
De	egyedül,	fegyver	nélkül	jöjjön,	és	hozzon	magával	kétszáz	fontot.

	Kétszáz	fontot?		kiáltotta	Harris	megrökönyödve,	de	az	összeg	felénél	is
felháborodást	színlelt	volna.

A	révész	nyugodt	maradt:

	Mister,	ez	a	legnagyobb	papirusz,	amit	valaha	találtak		Azután	nyugodtan
visszament	a

kormánylapáthoz,	hogy	a	kompot	biztonságosan	a	parthoz	kormányozza.

Ott	két	tucat	fellah	fiú	várakozott	a	szamarával,	azon	dulakodtak,	melyikük	állata
vihesse	az	uraságokat	Deir	el-Bahariba.

Mariette	eléjük	ment.	Már	messziről	kiabálta:



	Ezt	látniuk	kell!	Olyan,	mintha	a	kövek	beszélni	tudnának.		Majd	beszámolt	a	Deir
el-Bahari-i	völgykatlanban	zajló	ásatási	munkákról.		A	kőtörmelék	alatt	egy
templomocskára	számítottunk,	mire	egy	többemeletes	építmény,	egy	háromteraszos
templom	került	elő.	Ez	a	Maatkaré	Hatsepszut	sokkal	jelentősebb	lehetett,	mint
ahogy	eddig	feltételeztük.

	Úgy	érti,	ez	a	királynő	még	az	országot	is	igazgatta,	tehát	nemcsak	egy	fáraó
felesége	volt?		kérdezte	Harris.

	Igen,	úgy		mondta	Mariette	,	és	ez	tulajdonképpen	már	régóta	világos.	A	nyolcadik
pülon,	a	két	obeliszk	Karnakban		mindez	az	ő	műve.	Karnakban	pedig	minden	III.
Thotmesz	nevével	ellátott	feliratot	újra	nagyító	alá	kell	venni.

Harris	és	a	lánya	kérdően	néztek	a	franciára,	Mariette	pedig	így	folytatta:

	Rögtön	látni	fogják,	miért.	Elég	sok	fantázia	kellett	hozzá,	hogy	az	ember	a
dombok,	sírok	és	törmelékhalmok	alatt	egy	háromteraszos	templomot	el	tudjon
képzelni.	Az	építmény	legmagasabb	része	egy	37

erődítményszerű	torony	volt,	melyet		mondta	a	régész		a	következő	napokban
lebontanak,	mert	nem	oda	tartozik.	Egykor	valószínűleg	egy	arab	sejk	sáncolta	el
magát	ott.	Ezt	követően	Mariette	az	egyes	oszlopokra	mutatott,	és	elmagyarázta,
hogyan	kell	az	építményt	elképzelni.	És	valóban,	úgy	tűnt,	Mariette-nek	igaza	volt.

Egy	kis	fantáziával	hatalmas	templom	jelent	meg	előttük.

	Az	embereim	már	pihennek		magyarázta	a	régész,	miközben	az	ide-oda	guruló
köveken

előrehaladtak.	A	fellahok	fáradtan	feküdtek	a	homokban,	néhányan	aludtak,	fejüket
kosarukra	hajtva,	mások	nagy	hangon	beszélgettek.	Mariette	nem	tudta,	de	úgy	vélte,
néhány	százan	lehetnek.	Időközben	elég	nehézzé	vált	elég	fellahot	találni,	mert
Lesseps	elvitte	őket	a	Szuezi-csatorna	építéséhez.	Pedig	az	építőmunka	még	el	sem
kezdődött.

Egy	mélyedésben,	melyből	romos	fal	meredt	elő,	Heinrich	Brugsch	ült	rajztáblával,
és	hieroglifákat	másolt.

	Látogatóink	érkeztek,	mon	ami!		szólt	Mariette,	és	Brugsch	szívélyesen	üdvözölte
Anthony	Harrist	és	leányát.	Az	angol	az	iránt	érdeklődött,	vajon	még	mindig	gyötri-
e	a	honvágy	Berlin	után.	Brugsch	azt	felelte,	Berlin	hiányát	még	csak	kibírná	e	sok
csoda	között,	mely	itt	körülveszi.



	Paulina,	a	feleségem	azonban,	nem	egészen	ért	egyet	az	otthontól	távoli
munkámmal.	Azt	írja,	nem	azért	jött	hozzám,	hogy	csak	levélben	érintkezzünk
egymással.	Márciusban	visszatérek	Berlinbe.

Mariette	megrántotta	a	vállát.

	Most	azonban		jegyezte	meg		mutassa	meg	látogatóinknak	a	felfedezéseinket.

A	porosz	arcából	egyszerre	minden	szomorúság	eltűnt,	felemelkedett,	széles
terpeszben	a	fal	elé	állt,	kezét	csípőre	tette,	minta	az	ellenséget	győzte	volna	le,	és
magyarázni	kezdett:

	I.	Thotmesz	leánya	volt,	és	II.	Thotmeszhez,	a	féltestvéréhez	ment	feleségül.
Trónviszály	vezethetett	oda,	hogy	Hatsepszut	végül	átvette	a	hatalmat.	Itt,	nézzék
csak		Brugsch	egy	reliefre	mutatott	a	falon	,	a	királynő	férfiként,	ágyékkötőben	és
csupasz	felsőtesttel	jelenik	meg,	sőt	még	álszakállt	is	visel.

	Hihetetlen		csodálkozott	Szelima.

Harris	közelről	megszemlélte	a	részben	még	színes	reliefeket,	és	a	szokatlan	képek
iránt	érdeklődött,	melyeken	rabszolgák	rudakra	akasztott,	lombos	fákat	visznek	a
sivatagon	át.

	Talán	ez	a	felfedezésünk	legizgalmasabb	része		mondta	a	porosz	,	Hatsepszut
nyilvánvalóan	rendszeres	külpolitikát	folytatott,	és	a	kereskedelmi	kapcsolatokat
távoli	országokra	is	kiterjesztette.	Itt	a	koronatanács	előtt	látjuk.	A	magyarázat	így
szól:	Uralkodása	9.	évében,	koronájával	a	fején,	a	királynő

megjelent	a	nagy	arany	trónuson,	a	palota	tróntermében.	Hívatták	a	hivatalnokokat
és	az	udvari	tanácsot,	hogy	a	királynő	hivatalnokokhoz,	papokhoz	és	a	királyi
barátokhoz	intézett	parancsait	hallják:	Feleségem	megparancsolta,	hogy	utazzanak	a
mirrha-hegyekbe,	kutassák	fel	útjait,	tudják	meg	kiterjedését	és	nyissák	meg
ösvényeit!

Brugsch	átment	a	szemközti	falhoz.	Ott	öt	magasra	húzott	orrú	és	farú	hajót	lehetett
látni,	a	vitorlákat	Punt,	a	tömjén	országának	irányába	állították.	Szálljatok	tengerre!	
kiabálták	az	otthon	maradottak.	

Induljatok	az	istenek	országába,	utazzatok	békével	Puntba!

	Hol	fekszik	Punt?		kérdezte	Szelima.



	Afrika	keleti	partján		válaszolta	Mariette.

	Milyen	úton	mentek	a	hajók?		akarta	Szelima	tudni.		Úgy	értem,	hogy	jutottak	el	a
Vörös-

tengerhez?

	Ezt	már	mi	is	megkérdeztük	magunktól		válaszolta	Brugsch.		De	ezekből	a
képekből	és

szövegekből	ez	sajnos	nem	derül	ki.	Talán	Hatsepszut	idején	volt	egy	hajózható
csatorna	a	Nílus	és	a	Vörös-tenger	között.	Másképpen	a	hajókat	darabokra	kellett
volna	szedni,	és	szamárkaravánnal	átvinni	a	sivatagon	a	Vörös-tengerhez.
Fantasztikus	vállalkozás.

A	további	események	rövid	szöveggel	ellátott	képeskönyv	módjára	tárultak	eléjük	a
falakon:	Az	öt	hajó	megérkezett	a	tömjén	országába.	Datolyapálmák	alatt	kerek,
oszlopokon	álló	kunyhókat	lehetett	látni,	halakat	a	vízben,	majmokat	a	fákon	és	a
hajók	kötélzetén.	Mindez	még	az	egyiptomiak	számára	is	különlegességet	jelentett.
Hogyan	jutottatok	el	az	országunkba,	melyet	senki	sem	ismer?		kérdezi	Perehu,	Punt
fejedelme,	kinek	apró,	kövér	felesége,	Éti,	szamárháton	érkezik,	mögötte	három
gyermekük.

Hatsepszut	emberei	ékszert,	kést	és	baltákat	adnak	át,	és	húst,	gyümölcsöket,	bort
ajánlanak	fel	a	magukkal	hozott	élelemből.	Erre	föl	persze	a	puntiak	is	kitettek
magukért,	arannyal	megtöltött	zsákokat,	szelídített	majmokat	és	vadkutyákat,	értékes
leopárdbőrt,	rengeteg	tömjént,	ébenfát	és	elefántcsontot	hoznak	elő.	A	hajókat
megrakják.	Még	31	tömjénfát	is	magukkal	visznek.	Nézz	a	lábad	elé!	kiált	az	egyik
matróz	a	társára	a	nehéz	csomagok	berakodásánál.	A	főnök	és	kövér	felesége	pedig
az	idegenek	látogatása	feletti	örömükben	megkérdezik,	nem	mehetnének-e	rögtön
velük	a	Nílus	menti,	áldott	országba.	Így	az	expedíció	38

kincsekkel	gazdagon	megrakva,	az	egzotikus	fejedelem,	Perehu	és	felesége,	Éti
kíséretében	tér	vissza.

Dicsőség	neked,	Egyiptom	királya,	női	Napisten!		kiáltják	mindketten,	amikor
Hatsepszut	elé	érkezve	a	földre	vetik	magukat.	Neved	oly	messzire	terjed,	mint	az
Ég,	hírneved,	Hatsepszut,	körülveszi	a	tengert!

Heinrich	Brugsch,	aki	a	jelenetet	az	ujjával	mutatta	és	a	hieroglif	sorokat	felolvasta,
egy	pillanatra	szünetet	tartott.	Négyük	közül	senki	sem	szólalt	meg.	Mindegyiküket
megragadta	a	hír,	mely	feltárult	előttük.



Mily	emberinek	tűnt	egyszerre	az	ókori	Egyiptom	magasztos	története!	Ezt	a
történelmet	emberek,	nem	nagy	nevek	élték	meg.

Mariette	találta	meg	először	a	hangját:

	Itt		mondta,	és	ujjával	egy	király	gyűrűre	mutatott	a	falon		nem	tűnik	fel	önöknek
valami?		Harris	és	Szelima	közelebb	lépett	a	falhoz,	és	az	erősen	kopott	cartouche-t
kritikusan	szemügyre	vették.	Felemelt	karok	Ka,	a	védelmező	szellem
szimbólumaként,	ülő	istennő,	tollal	a	hajában,	mint	Maat,	és	a	kerek	korong,	Ré,	a
Napisten	szimbóluma.	Maatkaré,	hangzott	Hatsepszut	királynő	trónnevének	olvasata.

	Odaát,	a	Nílus	másik	partján,	a	két	jubileumi	oszlop	a	karnaki	templomban,
ugyanezt	a	névgyűrűt	viseli		mondta	Mariette	,	csak	jobb	állapotban	vannak.
Szokatlan,	nem?		folytatta.		Az	obeliszkek	két	és	fél	évezredig	ki	voltak	téve	a
kegyetlen	napsütésnek	és	pusztító	homokviharoknak.	A	feliratuk	mégis	jobban
olvasható,	mint	ezek	itt,	melyek	egykor	zárt	térben	álltak.	Ami	a	legszokatlanabb,	a
falon	lévő	többi	relief	is	sokkal	jobb	állapotban	van.

Anthony	Harris	megrázta	a	fejét:

	Talált	erre	valami	magyarázatot?

	Napok	óta	ezen	gondolkodunk		válaszolta	Brugsch	,	és	azt	hiszem,	csak	egyetlen
magyarázat	van	rá.	Hatsepszut	nevét	mindenütt	kiradírozták,	itt,	ott,	mindenütt
ugyanaz	a	kép.	Nézzék	meg	III.	Thotmesznek	ezt	a	névgyűrűjét,	nézzék	meg
alaposan!

	Igen		kiáltotta	Szelima	,	mélyebben	vésték	a	falba,	mint	a	többi	írásjelet.	Mit	akar	ez
jelenteni?

Brugsch	nevetett:

	Nem	lehet,	hogy	ahol	most	III.	Thotmesz	neve	áll,	ott	eredetileg	Hatsepszut	nevét
lehetett	olvasni?

Szelima	izgatottan	a	kutató	szavába	vágott:

	hogy	Thotmesz	kivésette	a	nevét,	és	a	sajátjával	helyettesítette?	Ez	a	név
szükségszerűen

mélyebbre	vésett,	mint	a	többi.	De	miért	csinálta	ezt	Thotmesz?



	Ó,	tudja		szólt	dr.	Brugsch	,	a	fáraók	is	csak	emberek	voltak,	épp	úgy	megvoltak	az
aggodalmaik	és	problémáik,	még	a	házastársi	problémáik	is.	III.	Thotmesz	például
Hatsepszut	mostohafia	volt,	férjének	Ízisz	nevű	mellékfeleségétől	született	fia.	Ezt
szerencsétlen	egész	életében	érezte.	Az	asszony	ott	nyomta	el,	ahol	csak	tudta,	bár
csak	neki	volt	joga	a	trónra.	Ez	kettőjük	szerelmének	sem	tett	túl	jót.

	Hisz	nemes,	illemtudó,	erkölcsös	hölgy	volt.

	Erkölcs	és	morál?		Brugsch	hangosan	felnevetett.		Kisasszony,	azt	hiszem,	fel	kell
nyitnom	a	szemét.		Karjánál	fogva	egy	relief	elé	vezette	a	sötét	bőrű	Szelimát.	
Nézze	meg	ezt	a	csinos	férfit!

	Én	is	elfogadnám		nevetett	Szelima	,	tényleg.

	Hatsepszutnak	is	megtetszett		mondta	Brugsch	,	sőt

	Ugye,	nem	azt	akarja	mondani,	hogy	Hatsepszut

	De	bizony.	Mivel	lehetne	különben	megmagyarázni,	hogy	ez	a	Szenenmut,	aki
magát		itt	áll		a

legnagyobbnak	nevezte,	hogy	ez	a	Szenenmut	minden	reliefen,	még	ha	aprócska
alakként	is,	de	megjelenik?

Ott	odaát,	és	itt,	mindenütt.	Mindeközben	szentségtörésnek	számított,	ha	egy	nem
királyi	családtag	áldozat	bemutatásánál	megjelent	vagy	falképeken	megörökítették.

Szelima	utánagondolt.

	Úgy	érti,	Hatsepszut	ezt	szándékosan	csinálta?	Meg	kellett	hogy	engedje,	hogy	ezt	a
férfit	mindenütt	ábrázolják.	Vagy	be	tudta	csapni	Hatsepszutot?

Brugsch	megvonta	a	vállát.

	Ez	is	elképzelhető	lenne.	Végül	is	ő	ellenőrizte	az	építkezést,	és	nem	minden
ravaszság	nélkül	járt	el	ennél	az	építménynél.	Minden	eddig	kiásott	ajtó	belső
oldalán	megörökíttette	magát,	itt	például	Ha	az	ajtók	nyitva	álltak,	elfedték	a	nevét,
és	csak	akkor	lehetett	látni,	ha	be	voltak	csukva,	de	csak	belülről.	A	templomban
meg,	a	papokon	kívül	amúgy	is	csak	a	királynő	tartózkodhatott.

A	beszélgetést	Anthony	Harris	szakította	félbe.	Elnézést	kért,	de	Gurnába	akart
menni,	mert	egy	fellah	titokzatos	ajánlatot	tett	neki	egy	papiruszról,	amit	látnia	kell.



	Én	meg	azt	hittem,	velünk	vacsorázik	a	Samanoud	fedélzetén		mondta	Mariette.
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Harris	megköszönte	a	meghívást,	és	az	volt	a	kérése,	nevelt	leányát	vigyék
magukkal	a	hajóra,	ő	maga	később	megy	utánuk.	Brugsch	ajánlatát,	hogy	elkíséri
Gurnába,	visszautasította,	mert	megígérte,	hogy	egyedül	jelenik	meg.

	Ön	is	tudja,	milyen	bizalmatlanok	ezek	az	emberek!

Mariette	figyelmeztette,	hogy	már	besötétedett,	ezért	erősködött,	hogy	az	angol
vigye	magával	a	puskáját.	Harris	azonban	azzal	érvelt,	a	kezében	lévő	puska
szerfelett	idegessé	tehetné	a	sírrablókat,	és	őrült	dolgokra	sarkallhatná	őket.	Amúgy,
nem	először	jár	ilyen	úton,	és	eddig	még	sosem	történt	erőszak.

Mialatt	a	sötétség	ráborult	a	Deir	el-Bahari-i	völgykatlanra,	Anthony	Harris	Gurna
felé	tartott.	Elosont	a	falu	mellett,	nehogy	feltűnést	keltsen,	és	a	sötétben	eljutott	a
megjelölt	helyre.	Ott	dél	felé	fordult,	és	számolni	kezdte	a	lépéseit.	Hirtelen	egy
lámpás	fénye	táncolt	előtte.	Egyértelműen	egy	fegyver	kibiztosítását	hallotta.

Megtorpant.

	Mister	Harris?

	Igen.

	Egyedül	van,	és	fegyvertelen?

	Igen.

	Jöjjön	közelebb!

Harris	úgy	tett,	ahogy	utasították,	belépett	a	fénybe,	ahol	egy	hosszú	puskás	arab
bukkant	fel	előtte.

Turbánt	viselt,	és	egészen	a	szeméig	beburkolta	az	arcát		kísérteties	jelenség	volt	a
lámpa	fényében.

	Jöjjön!		szólt	a	hang.

Az	arab	előrement,	de	gyaloglás	közben	sem	tévesztette	szem	elől	Harrist.	Egy	hat-
hét	méter	mély	kráter	előtt	megállt,	és	levilágított.



Kövek	görögtek	hangosan	a	sötétben,	amikor	az	arab	és	Anthony	Harris	lecsúszott	a
kráterbe.

	Azért	kérettem	ide,	hogy	lássa,	hol	találtuk	meg		mondta	az	ismeretlen.		Azt
mesélik,	nem	vesz	meg	olyan	papirusztekercset,	aminek	a	származása	ismeretlen.

	Ez	igaz		hagyta	jóvá	Harris.

Az	arab	ügyintézése	tetszett	neki.	Meggörnyedve	beléptek	egy	barlangba.	Harris
értékes	sírra	számított,	a	grotta	azonban,	egy	kőtömbtől	eltekintve,	üres	volt,	így	az
angolban	kétségek	ébredtek	a	beharangozott	lelet	jelentőségét	illetően.

Az	arab	a	földre	tette	a	lámpát,	mely	a	két	férfi	árnyékát	óriásira	nagyítva	vetítette	a
falra.

	Amikor	felfedeztük	ezt	a	barlangot,	akkor	sem	nézett	ki	sokkal	másképp,	mint	most
	mondta	a	beburkolódzott	ismeretlen.		Néhány	múmiapólya	és	csontok.	Azután
megtaláltuk	ezt	itt.

Harris	most	vett	észre	a	kő	mellett	egy	rakás	papirusztekercset,	talán	húsz	darabot.
Letérdelt	a	porba,	minden	egyes	darabot	kitekert,	és	a	lámpa	fényébe	tartotta.	Kettő
kivételével,	melyeket	hieroglifákkal	írtak	tele	és	az	egyiptomi	halotti	kultuszra
vonatkoztak,	mindegyik	hieratikus,	tehát	hétköznapi	írással	készült.	A	legnagyobb
papirusz	keltette	fel	leginkább	a	gyűjtő	érdeklődését,	mert	ez	volt	a	legjobb	állapotú
és	legszebb	papirusz,	amit	Harris	valaha	is	látott.

	Negyvenméteres		mondta	az	arab	szinte	hanyagul.		Kétszáz	font.

Harris	homlokát	kiverte	az	izzadtság,	panamakalapját	a	tarkójára	tolta.	Már	az	első
néhány	sor	rendkívül	érdekes	tartalomra	utalt.	III.	Ramszesz	thébai,	héliopoliszi	és
Memphiszi	nagy	cselekedeteiről	számolt	be.	Felbecsülhetetlen	történelmi
dokumentum	volt.

Harrisnak	250	fontnyi	kézpénze	volt,	amit	a	nyakában	hordott	egy	bőrtasakban.	Az	a
közönyösség,	ahogy	az	ismeretlen	közölte	a	követelését,	arra	a	meggyőződére
juttatta	az	angolt,	hogy	hiábavaló	lenne	az	alkudozás.

	Mibe	kerül	a	többi	tekercs?		kérdezte	szinte	már	óvatosan.

	Darabja	tíz	font.

Harris	benyúlt	a	zekéje	alá,	kiszámolta	a	250	fontot,	és	így	szólt:



	Kérem	a	nagyot	és	öt	kicsit.	A	többit	elviszem	holnap.

	Holnap	már	nem	vagyok	itt,	és	a	papirusztekercsek	is	eltűnnek.	Csapdába	akar
csalni?

	Ó,	dehogy		tiltakozott	Harris	,	de	csak	250	font	van	nálam!

Ekkor	az	arab	előrehajolt,	az	angol	kezébe	nyomta	a	nagy	és	az	öt	kicsi	tekercset,
odatartotta	a	markát,	és	kihívóan	így	szólt:

	Na	és?		Miután	Harris	odaadta	neki	a	pénzt,	az	ismeretlen	összegyűjtötte	a	többi
tekercset,	és	szó	nélkül	eltűnt	a	barlang	bejáratán	át,	a	lámpát	azonban	otthagyta.	Az
angol	követte,	ám	mielőtt	a	kráter	peremén	felkapaszkodott	volna,	az	arab	már
nyomtalanul	felszívódott	a	sötétben.
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Anthony	Harris	visszafelé	is	ugyanazt	az	utat	választotta,	nehogy	egy	gurnai
fellahba	belefusson.	Ehhez	a	sziklakatlan	lábánál	vezető	keskeny	ösvényen	kellett
mennie		aprócska,	táncoló	fénypont	a	kövek	sötét,	végtelen	tengerében.	A	szikla
tetejéről	kőlavina	indult	el,	dübörögve	zuhant	alá	a	völgybe		egy	évezredek	óta	újra
és	újra	megismétlődő	folyamat,	amikor	a	Naptól	hevített	szikla	éjszaka	lehűl.	Ez
temette	be		idegen	kezek	beavatkozása	nélkül		a	Hatsepszut-templomot	is	3000	év
alatt.

Harris	megtorpant.	Szemét	a	sötétségbe	fúrta.	Előtte	sziklák	dübörögtek	a	mélybe,	a
homokba	csapódva	fekve	maradtak,	kövek	következtek,	majd	a	csend.	Hirtelen,
szinte	hangtalanul,	egy	fél	méter	átmérőjű

szikladarab	zúgott	el	a	feje	mellett.	Harris	futni	kezdett,	a	lámpa	veszélyesen
imbolygott,	de	úgy	tűnt,	mintha	egyenesen	egy	újabb	kőlavinába	futna	bele.
Megfordult,	óvatosan	visszalopakodott,	ám	az	egész	újra	kezdődött.	Hihetetlen
sebességgel	szikladarabok	pattogtak	a	mélybe,	és	hatalmas	mennyiségű	törmelék
követte	őket.

Amikor	egy	pillanatra	csend	lett,	Anthony	Harris	mintha	halk	parancsszavakat
hallott	volna	a	hegykúp	irányából.	Kiáltani	akart,	felhívni	magára	a	figyelmet,	de
fentről	újra	kövek	zuhogtak,	egyenesen	őrá.	Harris	előrerohant,	kikerült	egy
homokdombot,	visszaugrott,	kő	csapódott	a	kalapjának.	Megint	a	parancsszavak!

Semmi	kétség,	ez	nem	véletlen,	az	életére	törnek!	Harris	rivalizáló	sírrabló	bandák
kereszttüzébe	került.	Szíve	a	torkában	dobogott,	a	vér	dübörgött	a	halántékán.	A



lámpást	ösztönösen	a	földre	helyezte,	behúzta	a	fejét,	és	a	papiruszokat	két	karjával
átölelve	rohanni	kezdett.	Mindegy,	hová,	csak	ki	ebből	a	csapdából!

Megbotlott	egy	kőben,	elesett,	a	tekercsek	pedig	szerteszét	hullottak	a	sötétben.
Harris	négykézláb	kúszva	tapogatózott	a	kincsei	után.	Újra	összeszedte	mind	a	hatot,
felkelt	és	továbbrohant,	míg	úgy	nem	gondolta,	kiért	a	veszélyes	zónából.	Ekkor
megállt	és	megfordult:	csend.	A	szikla-	és	kőzápor	épp	oly	hirtelen,	ahogy
elkezdődött,	abba	is	maradt.	A	távolban	békésen	libegett	a	lámpa	fénye.	Ekkor	lövés
dördült,	és	a	fény	kialudt.	A	szilafalak	kísértetiesen	verték	vissza	a	hangot.

	Hogy	néz	ki!		kiáltotta	Mariette,	amikor	Anthony	Harris	sápadtan	és	piszkosan	a
hajóra	tántorgott.	

Megverték,	monsieur?

Harris	a	fedélzeten	felállított	asztal	előtt	imbolyogott,	mely	körül	Szelima	és	két
régész	ült.

	Nem,	nem,	minden	rendben		válaszolta,	és	a	fénybe	lépett.

	Jöjjön,	egyen	valamit!		szólt	Mariette.		Mit	kér	inni?

Mintha	a	kérdést	nem	is	hallotta	volna,	Harris	szó	nélkül	arrébb	tolta	az	asztal	felé
eső	oldalán	a	tálakat,	tányérokat.	Bal	karjából	az	asztallapra	gurította	a	tekercseket.
Mariette	és	Brugsch	közelebb	léptek.

	Sok	mindent	megértem	már		kezdett	bele	az	angol,	miközben	minden	egyes
papiruszt	kigöngyölt.	

Sírrablókkal	találkoztam	sötét	sikátorokban	és	lebujokban,	egy	Sziút	melletti
barlangban	a	görög	matematikus,	Tryphon	múmiájának	a	kezéből	csavartam	ki
papiruszt.	Sosem	féltem.	De	be	kell	vallanom,	ma	féltettem	az	életemet.		Majd
elmesélte	a	Deir	el-Bahari-i	sziklakatlanban	történt	titokzatos	támadást.

	Egy	darabból	van?		kérdezte	Heinrich	Brugsch,	és	a	vaskos	tekercsre	mutatott.

Harris	bólintott.

	Legalábbis	biztosítottak	róla.	Állítólag	negyven	méter	hosszú.

Mariette	elismerően	füttyentett.	Brugsch	megszólalt:



	Uraim,	a	papirusz	hossza	nem	olyan	fontos,	mint	a	tartalma!

Harris	megragadta	leánya,	Szelima	kezét,	és	a	tekercs	egyik	végére	tette,	majd
kitekerte	az	írást.

Mindannyian	megbűvölve	meredtek	a	hieratikus	írásjelekre.	Mindegyikük
megpróbált	néhány	sort	elolvasni,	az	ajkak	mormogva	mozogtak.	Brugsch,	aki	az
íráshoz	a	legjobban	értett,	messze	megelőzte	a	másik	kettőt.	A	kutatók	persze	nem
törekedhettek	arra,	hogy	a	papiruszt	elejétől	a	végéig	elolvassák.	Egy	ilyen	fordítás
gyakran	éveket	vett	igénybe.	De	kapaszkodókat	és	részleteket	megértettek.

	Mi	a	véleménye,	mister	Brugsch?		kérdezte	Harris.

Brugsch	nem	reagált,	egyre	tovább	göngyölte	a	papiruszt,	és	jobb	keze	ujjaival
követte	a	sorokat.	A	szolgák	feltöltötték	a	viharlámpákat.	A	hajókötél,	mellyel	a
Samanoudot	rögzítették,	nyikorgott,	egy	krokodil	csobbanva	a	vízbe	csúszott.	Rég
elmúlt	éjfél,	de	még	egyikük	sem	gondolt	az	alvásra.	Brugsch,	a	látottaktól
elragadtatva,	időközönként	újra	és	újra	azt	mormolta:

	Csak	gratulálni	lehet	önnek,	mister	Harris.	Valóban,	csak	gratulálni	lehet.

A	nagy	papirusz		ennyi	kiderült	ezen	az	éjszakán		beszámoló	volt,	melyet	III.
Ramszesz	a	32.

uralkodási	évében		tehát	röviddel	a	halála	előtt		diktált	le.	Ramszesz	büszkén	nevezte
meg	teljesítményeit	a	thébai	istenek	előtt,	kiknek	papsága	400	000	lábasjószágot,
100	000	szolgát	és	Núbia	minden	aranybányáját	birtokolta.
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Brugsch	egy	fecnire	jegyzetelt.	Váratlanul	az	asztalra	csapta	a	ceruzát.

	Hallgassák	meg	ezt!		kiáltotta	izgatottan:		Egyiptom	országa	magára	volt	hagyva
Sok	évig	nem	volt	felettük	senki	Egyik	megölte	a	másikat	Más	idők	következtek
ezután,	nyomorúságos	évekkel.	Egy	szír	került	föléjük	mint	fejedelem.	Az	egész
országot	zsákmánnyá	tette	a	maga	számára.	Egyik	szövetkezett	a	másikkal,	és
elrabolták	a	holmijukat.	Az	istenekkel	éppen	úgy	bántak,	mint	az	emberekkel.	Nem
mutattak	be	áldozatot	a	templomokban

Brugsch	és	Mariette	csodálkozva	nézett	egymásra.

	Lassan	azt	hiszem,	több	fáraónak	kellett	lennie,	mint	ahányat	a	krónikák



felsorolnak		mondta	Mariette,	és	a	fejét	csóválta.		Nekem	úgy	tűnik,	ha	valaki	valakit
nem	kedvelt,	egyszerűen	kihagyta	a	felsorolásból.

Brugsch	a	combjaira	támaszkodott	a	papirusz	fölé	hajolva.

	Én	is	így	látom.	Ez	bizony	nem	könnyíti	meg	a	munkánkat.	Ha	hiszünk	III.
Ramszesznek,	akkor	jogos	elődei	a	következők:	Merneptah,	II.	Széthi	és	Széthnaht.
Ez	mind	szép	és	jó.	De	az	ördögbe	is,	akkor	meg	tudja	nekem	valaki	magyarázni,
hogy	kapott	Amenmessze,	Sziptah	és	a	felesége,	Tauszert	a	Királyok	Völgyében
királysírt,	amikor	bizonyítottan	Ramszesz	előtt	éltek?

	Mit	mond	erről	az	egyiptomi	történész,	Manethon?		kérdezte	Harris.

Brugsch	hamiskásan	nevetett:

	Egy	Amenmesszét	és	egy	Thuoriszt	nevez	meg	Merneptah	utódaiként.

	Thuorisz		ismételte	meg	a	nevet	Mariette	elgondolkodva,	és	egy	papírra	firkantotta.
	Nem	lehet,	hogy	Tauszerre	gondolt,	és	a	férjét,	Sziptahot	egyszerűen	kifelejtette?
Akkor	a	sorrend	így	hangzana:	Merneptah,	Amenmesze,	II.	Széthi,	Sziptah,
Tauszert,	Széthnaht,	III.	Ramszesz.

	Vajon	meg	lehet-e	ezt	a	puzzle-játékot	valaha	is	oldani?		kérdezte	Harris	kétkedően.

	Teljesen	biztos	vagyok	benne,	mister	Harris		válaszolta	Brugsch.		Hisz	még	csak	a
kezdetén	vagyunk	a	tudományunknak!

Fantázia		micsoda	varázsszó!	Ez	a	szórakozásra	éhes	19.	század	egyetlen
lehetőséget	sem	hagyott	ki,	hogy	az	új	kort	régi	pompával	dicsőítse.	Az	ilyen
ünnepségeket		melyekre	mindig	találtak	okot		nevezték	Keleten

fantáziának.

A	kairói	fantáziát,	melyre	Mariette	és	Brugsch	is	hivatalos	volt,	az	alkirály		saját
nevét	viselő:	Szaídia		újonnan	alapított	erődítményének	felavatása	alkalmából
rendezték	meg.	Egyúttal	a	pasa	37.

születésnapját	is	megünnepelték.

Mariette	és	Brugsch	számára	ez	búcsúest	volt.	A	porosz	ugyanis	már	zsebében
hordta	a	hajójegyét.



Fiatal	felesége,	Paulina	utolsó	levele	után	Brugsch	kőkeményen	elhatározta,	hogy
feladja	régész	lényét,	és	

miként	mondta		a	négy	fal	között,	egyes-egyedül	a	tudománynak	és	családjának
szenteli	magát.	Még	alig	nyúlt	hozzá	a	pasa	pénzéhez,	és	arról	álmodott,	hogy
otthon,	Berlinben,	házat	vásárol.

Az	alkirály	13	gőzhajóból	és	19	uszályból	álló		ágyúkkal,	lovakkal,	tevékkel,
öszvérekkel	és	legénységgel	megrakott		flottája	ünnepélyesen	fellobogózva	és
ragyogó	tisztán	indult	el	Kairóból,	hogy	ott	kössön	ki,	ahol	a	Deltában	a	Nílus	két
fő	ágra	nyílik	szét.	A	pasa	ezen	a	földnyelven	emeltette	az	öttornyos	erődöt.

A	fantázia	vendégei	számára	külön	hajót	indítottak.	A	két	barát	a	fedélzeti	korlátnál
állt,	és	nem	törődött	az	ünnepélyesen	feldíszített	Kairóval,	a	parton	ujjongó,
integető	lakosokkal.	Mindketten	szenvedtek	a	pillanattól.	Többé-kevésbé	öt	éven	át
dolgoztak	együtt.	Kezdetben	fáradságosan	és	szegényen,	a	végén	nagystílűen	és
ideális	körülmények	között		de	mindig	eredményesen.	Bár	nagyon	különböztek
egymástól,	mégis	megtanulták	becsülni	egymást.

	Nem	akarja	az	egészet	még	egyszer	átgondolni,	mon	ami?		kérdezte	volna
legszívesebben	Mariette.

Ám	egy	olyan	férfinak,	mint	Brugsch,	értelmetlen	lett	volna	ezt	a	kérdést	feltenni.
Inkább	jelentéktelen	dolgokról	beszélt:		Rossz	nyelvek	azt	állítják,	a	kormánynak	az
a	szándéka,	hogy	a	hivatalnokai	fizetését	hat	hónapig	visszatartja		olyan	sokba	kerül
a	fantázia.

Brugsch	kicsikart	magából	egy	mosolyt:

	Remélem,	az	ön	pénzét	ez	nem	érinti.	Nem	szabad	félúton	megállnia,	most,	hogy	a
siker	már

mutatkozik.

	Nem,	semmiképp	sem		mondta	Mariette.		Szaíd	pasa	a	barátom.

Még	csak	kora	reggel	volt,	a	földnyelven	azonban	már	hatalmas	embertömeg
tülekedett.	A	katonák	és	tisztek	számára	sátrakat	állítottak	fel.	Azok	között	öszvérek
és	lovak	álltak	a	lövegek	vontatásához.	Pasák	és	42

bejek	szaladgáltak	izgatottan,	pattogó	parancsokat	üvöltöttek,	az	alkirály	kavaszai
meg	botjaikat	táncoltatták,	hogy	a	parancsoknak	nagyobb	nyomatékot	adjanak.



Esti,	ünnepi	világításként	az	erődítmény	falaihoz		mint	ezernyi	gázlámpával
feldíszített	karácsonyfát	

törékeny	faszerkezetet	rögzítettek.	A	bástyák	kapujában	színes	lampionok
himbálóztak.	Valahol	keleti	muzsika	szólt,	és	ez	mesés	hangulatot	adott	az	egésznek.
Szamár	és	lótrágya	keserű	szaga	keveredett	a	pirított	mogyorót	árusítók	hordozható
rézkályháiból	felszálló	édes	füsttel.

Hiányozni	fog	ez	a	varázslat		szólt	Brugsch,	amikor	a	hajót	elhagyták.		Végül	is,
félig	már	magam	is	keletivé	lettem.

	Ha	engem	kérdez		nevetett	Mariette	,	az	ember	vagy	egyszer	jön	el	ebbe	az
országba,	és	soha	többé,	vagy	pedig	sosem	szabadul	tőle.	Mon	cher,	fogadjunk,
hogy	Ön	visszatér!

A	porosz	megrázta	a	fejét,	szeme	könnyes	lett.	Mariette	elhallgatott.

Szaíd	alkirálynak	az	ország	leghíresebb	iparművészei	építettek	színes,	fénylő,	egy
keleti,	mesebeli	palotához	hasonlatos	fapavilont.	Nyitott	cirkuszban	francia
műlovasok,	maghrebiniai	akrobaták	mutatták	be	artistatudományukat.	Egész	csapat
alkirályi	szakács	készítette	a	hatalmas,	mezei	konyhában	az	ételeket.	Több	száz
csillogó	tálban	és	serpenyőben	buzogtak,	rotyogtak	és	sültek	az	egzotikus	ételek.

A	levegőt	21	ágyúlövés	remegtette	meg.	Az	emberek	nyugtalansága	nőtt.	A
kikötőtől	a	pavilonig	vezető

út	két	oldalán	húsz	állig	felfegyverkezett,	fekete	bőrű	eunuch	szőnyegfalat	emelt,
mert	az	alkirály	háremét	szállító	gőzös	megérkezett.	Az	emberek	a	nyakukat
nyújtogatták,	hogy	a	szőnyegfalon	át	valamit	kilessenek	a	kediv	öröméből.	Az	első
azonban,	aki	a	hajóból	kiszállt,	a	herceg	négyéves	kisfia,	Tussun	pasa	volt.	Ünnepi
hadvezér-egyenruhát	viselt,	és	rémülten	szorongatta	egy	francia	nevelőnő	kezét.
Mögötte,	illendő	távolságban,	a	feketébe	burkolódzott	hárem.

A	hajók	kikötöttek,	más	gőzösöknek	helyet	adva.	Ezekből,	rang	és	név	szerint,
iszlám	tudósok	és	papok	szálltak	ki.	Az	előttük	hordozott		hímzett	Korán-sorokkal
díszített		zászlók	alapján	lehetett	őket	beazonosítani.	Ruházatuk	egységes	volt:
selyemből	készült,	világos	kaftánt,	fejükön	magasra	tornyozott	turbánt	viseltek,
vállukról	drága	kasmírsálak	hullottak	alá.

A	tudósok	méltóságteljes	lépteit	az	egyiptomi	lovasság	trombitásainak	arab
dallamai	kísérték,	melybe	egy	gyalogsági	zenekar	vágott	bele	vadul,	végül	a	basi-
bosukok	vetették	be	sípjaikat,	trombitáikat	és	dobjaikat



	semmivel	össze	nem	hasonlítható	zaj	keletkezett.

A	kediv	pavilonja	körül	a	három	zászlóaljnyi	lövész	és	gyalogos	mellett		közöttük
egy	zászlóalj	fekete

	a	következők	foglaltak	helyet:	egy	lovassági	század	sárga-vörös	tollforgós
sisakban	és	ugyanilyen	színű

zászlócskákkal	a	lándzsáin,	egy	huszárszázad	medveszőr	kucsmában,	egy	század
nehézlovasság

ezüstcsillaggal	díszített,	sárga	páncélban	és	sárga	sisakban,	lovak	ezüstveretes,
sötétkék	selyem	kantárzattal,	és	vakmerő	lovasok	vörös	sisakforgós,	fekete
csákóban.	Vörös	szoknyák,	kék	nadrágok	és	fehér	turbánok	az	első	századnál,	zöld
selyemkaftánok,	narancsszínű	dolmányok	és	méteres	kalapok	vörös	selyemből	a
második	csoportnál,	közöttük	arannyal	hímzett,	zöld	selyemjelvények.

	Efendimiz	tsak	jasa!		hangzott	törökül	a	megjelent	csapatok	kiáltása:		Éljen	urunk
sokáig!		A	moszlim	bölcsesség	kegyes	atyái	előléptek,	hogy	Allah	nevében	átadják
jókívánságaikat	a	pavilonban	ülő

pasának.	Őket	a	hadvezérek	és	katonák	követték,	végül	a	többi	meghívott	vendég,
pasa,	bej	és	diplomata.

	Nem	tűnik	valami	vidámnak	a	barátja		suttogta	Brugsch	a	kísérőjének,	Mariette-nek,
miközben	beálltak	a	hosszú	sorba,	és	a	kediv	kezére	vártak.	Szaíd	arany-vörös
trónon,	hófehér	arab	ruhában		csak	a	lábain	lévő	lakkcsizmák	árulkodtak	francia
ízlésről		ült,	és	kegyeskedett	fogadni	a	hódolatot.	Unottan	nyújtotta	csókra	a	kezét,
és	olykor	ironikus	megjegyzést	tett	az	udvari	tanács	felé:

	Ó,	a	vakond	urak!		mondta	az	alkirály,	amikor	Mariette	és	Brugsch	léptek	eléje.

Amikor	a	sötétség	ráborult	a	Szaídia	erődre,	a	Nílus	kísérteties	fényben	úszott.	A
partot	és	a	hidakat	több	ezer	apró	lámpa	világította	meg,	s	fényük	visszatükröződött
a	lustán	tovahömpölygő	vízen.	A	bástyákon	lévő	lámpák	is	vörösen-sárgán	égtek,	és
az	elegáns	sátrakban	vörös	ruhába	öltözött	rabszolgák	gyújtották	meg	a	gyertyákat
a	hatalmas	kandeláberekben.	Drága	szőnyegeken	harminc	ulema		muzulmán	pap	
guggolt,	orrhangon	a	Koránból	énekeltek	szúrákat.	Ez	volt	a	nagy	ünnepi	vacsora
előjátéka.

A	száz	kiválasztott	vendég	között		csak	férfiak	voltak		Mariette	és	Brugsch	is	a	kediv
félhold	alakú	asztalánál	ült,	egy	csodás	sátorban.	Szaíd	pasa	mellett	Nubar,	a	vasút



igazgatója	foglalt	helyet,	aki	örmény	és	keresztény	létére	köztudottan	az	alkirály
kedvence	volt.	Nubar	a	legnagyobb	természetességgel	vette	át	azt	a	hálátlan
feladatot,	hogy	a	felhordott	arany-	és	ezüsttálakról	letörje	a	pecsétet,	és	gőzölgő
tartalmukat	megkóstolja.	A	várakozás	néhány	idegőrlő	pillanata	után	az	örmény	a
kediv	elé	tette	az	étkeket.

Mariette,	Brugsch	és	a	többi	vendég	megúszták	az	ilyenfajta	komplikációkat,	azt
ették,	ami	az	asztalra	került.	Brugsch	mellett	a	vele	körülbelül	egyidős	Iszmail	pasa
foglalt	helyet.	Nemes	arcvonású,	ápolt	hajú	és	43

zöldeskék	szemű	intellektuális	álmodozó,	akit	alig	lehetett	észrevenni	a
főméltóságok	körében.	Brugsch	bármit	el	tudott	volna	képzelni,	csak	azt	nem,	hogy
ez	a	férfi	volt	a	Kafr	el-Zajat-i	vonatkatasztrófa	okozója.

Gyorsan	beszédbe	elegyedtek	egymással,	és	persze	csak	egy	témát	ismertek:	Párizs.
A	porosz	régészhez	hasonlóan	a	fiatal	pasa	is	a	francia	fővárosban	tanult.	Akkor
vált	világossá,	miért	nem	találkoztak	soha,	amikor	Iszmail	elmesélte,	hogy	a
professzorok	elmentek	hozzá	a	hotelba,	ahol	lakott.	Ezenkívül	Iszmail	a	Katonai
Akadémiát	látogatta,	melyet	Brugsch	még	kívülről	sem	ismert.	Iszmailt	atyja	1848-
ban	bekövetkezett	halála	tanulmányainak	félbeszakítására	kényszerítette,	és	amióta
Szaíd	trónra	lépett,	Iszmailt	főként	diplomáciai	feladatokkal	bízták	meg.
Szerénynek,	takarékosnak,	szinte	fukarnak	ismerték.	Cukorgyára	gazdagon
jövedelmezett,	a	tulajdonában	lévő	gyapotot	jó	minősége	miatt	dicsérték.

Iszmail	sajnálatát	fejezte	ki	a	berlini	kutató	hazautazása	miatt.	Végül	is	bármikor
Egyiptomba	hozhatná	a	feleségét.	Brugsch	megígérte,	hogy	ezt	átgondolja.

Éppen	a	harmadik	fogásnál	tartottak,	amikor	az	alkirály	felállt,	és	az	étkezés
befejeződött.	Mindenki	a	kijárat	felé	tódult.	A	sötét	éjszakában		a	beharangozott
tűzijáték	jeleként		ágyúlövések	dörrentek,	világító	golyóbisok	durrantak	az	ég	felé.

Egy	francia	és	egy	orosz	tűzmester	három	héten	át	építette	a	szerkezeteket	és	a
robbanótesteket.	A	fáradt	kediv	most	kiadta	a	parancsot,	hogy	gyorsítsák	fel	a
dolgot.	Abból,	ami	sietve	sziszegett,	fújtatott,	csattogott	és	fütyült,	nem	lehetet
felismerni	az	előkészített	látványt	és	formákat.	A	tűzijátéknak	fél	éjszakán	át	kellett
volna	tartania,	és	most	negyed	óra	alatt	füstté	vált.	Szaíd	pasa	eközben	gőzösén
elhajózott.

Mialatt	a	katonaság	ott	maradt	a	táborban,	az	ünnepség	vendégei	hajón	Kairóba
indultak.	Mariette	és	Brugsch	a	fedélzeten	álltak,	és	hagyták,	hogy	a	hűs	éjszakai
szél	az	arcukba	fújjon.	Egyikük	sem	szólalt	meg.



A	partról	kiáltást	lehetett	hallani:	La	illah	il	allah!		Nincs	más	isten	Allahon	kívül!
Mindegyikük	a	sötétségbe	bámult,	és	egyik	sem	láthatta,	hogy	a	másik	szemében
könnyek	ültek.
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IV.

A	jelen	csodája,	a	múlt	csodája

Mariette	váratlanul	elhallgatott,	és	rémülten	az	asztalra	mutatott.	Gyorsan
megdörgölte	a	szemét,	és	azt	motyogta:	Dévéria,	nézd!

Az	asszisztens	összehúzott	szemekkel	figyelte	a	szarkofágot,	és	ekkor	ő	is	meglátta:
egészen	lassan,	anélkül,	hogy	hozzányúltak	volna,	a	szarkofág	a	szemük	láttára
lassan	porrá	omlott.

tavaszán,	a	Timsah-tótól	észak	felé	kígyózott	a	leghosszabb		majdnem	80
kilométeres

	sor,	melyet	a	világ	valaha	is	látott.	Az	emberek	és	állatok	éjjel-nappal	vonultak.
Ezer

1859és	ezer	teve	cipelte	bőrtömlőkben	és	korsókban,	a	sivatagon	át	a	kincset	érő
ivóvizet,

hogy	a	250	000	munkás,	akiket	az	alkirály	kirendelt	dolgozni,	szomjan	ne	vesszen.

Április	25-én	Ferdinand	de	Lesseps	egyásónyi	föld	kiemelésével		szimbolikusan	
megkezdte	a

Szuezi-csatorna	megépítését	a	Pelusiumi-mezőn.	Szuez	160	kilométerre	volt,
közben	homok	és	sivatag,	barátságtalan	vidék.	A	piramisok	megépítése	óta	ember
nem	fogott	ilyen	nagy	munkába.

A	Földközi-tengert	a	Mensalah-tó	lagúnáitól	elválasztó	keskeny	homokdombon
megtartott	ceremónia	a	nyilvánosság	kizárásával	zajlott	le.	Anglia	nyomására
ugyanis	a	török	szultán	megtiltotta	a	csatorna	megépítését.	Szaíd	pasa	ezen	az
emlékezetes	napon	a	messzi	Kairóban	tartózkodott,	nehogy	valaki	is	kételkedjen	a
Companie	Universelle	du	Canal	Maritime	de	Sues	azon	közleményében,	miszerint
csak	próbaásást	végeznek.



A	valóságban	azonban	Szaíd	pasa	nyugtalanul	fel-alá	járkált	Ras	el	Tin	nevű
palotájában,	és	abban	reménykedett,	hogy	a	munka	a	lehető	leggyorsabban	halad
majd.	Végül	is	egész	vagyonával	beszállt	a	vállalkozásba,	a	tőke	közel	felét	ő	adta.
Titkon	90	millió	frankról	suttogtak.

Csak	a	vízszállítás,	melyet	Allah	adott,	250	000	frankba	került	mindennap.
Legalábbis	mindaddig,	míg	ezen	az	istentelen	Pelusiumi-mezőn	zajlik	a	munka.	A
sivatagi	tavak		melyeket	a	csatorna	majd	átszel		mind	sósak,	így	ivóvízellátásra
alkalmatlanok.	Ezért	Lesseps	először	a	Nílus	menti	Zagazigból	ásatott	édesvízi
csatornát	a	Timsah-tóhoz,	és	a	vízhordó	karavánokat	innen	indította	útnak.
Ugyanakkor	észak	felé	is	lefektetett	egy	csővezetéket,	hisz	a	csatorna	bejáratához
tervezett	kikötővárost,	Port	Szaidot,	szintén	el	kell	látni	vízzel.

A	rajztábla	szerint	ez	a	város	lesz	a	Csatornatársaság	központja.	Most	azonban,
eltekintve	a	szorosan	egymás	mellé	épült	primitív	fa-	és	bádogkunyhóktól,	a	sátrak,
boltok,	műhelyek	és	kovácsműhelyek	végtelen	sorától,	semmi	sem	utalt	a	városra.
Főként	az	utak	és	utcák	hiányoztak.

Az	egyenként	20	tonnás	(homok	és	vízben	kötő	mész	keverékéből	álló
építőköveket)	egy	marseille-i	mélyépítő	vállalat,	a	Dussaud	Frères	gyártotta	
havonta	600	darabot		helyben.	Lesseps	hamar	feladta	eredeti	tervét,	hogy	a
földmunkát	saját	pénzből	végezzék	el.	A	Companie	Universelle	az	El	Gisr-i	dombok
körülményes	elhordásával	a	francia	Couvreux	vállalatot	bízta	meg.	A	legnagyobb
feladat,	a	60	kilométeres	csatornaágy	kiásása	a	Borel,	Lavelley	és	Co-ra	hárult,	mely
a	vállalkozáshoz	gőzhajtású,	hatalmas	gépeket	használt.	Ezeket	a	munkálatokat
hamarosan	tényleg	nem	lehetett	már	próbaásásnak	nevezni.

Lesseps	Angliába	utazott,	hogy	Palmerston	miniszterelnököt	meggyőzze.	Ő
azonban	udvariasan	és	határozottan	elmagyarázta,	hogy	a	csatorna	képes	Anglia	
mint	kereskedelmi	nagyhatalom		fölényét	aláásni.

Minden	eszközt	bevet	hát,	hogy	a	csatorna	elkészítését	megakadályozza.
Leghatásosabb	fegyverként	az	egyiptomi	alkirály	leváltását	említette,	amit	a
konstantinápolyi	szultánnál	akarnak	kieszközölni.

Amikor	Szaíd	pasa	értesült	az	angol	tervről,	pánikba	esett,	féltette	alkirályi
pozícióját.	A	szultán	amúgy	is	elégedetlen	volt	Nílus-parti	szatrapájával,	és	csak	a
kedvező	alkalomra	várt,	hogy	a	nem	szívelt	kedivet	45

leváltsa.	Amikor	Lesseps	a	Ras	el	Tin-palotában	látogatást	tett,	a	pasa	a	felöltőjére
mutatott,	mely	időközben	a	kelleténél	három	számmal	bővebben	lógott	rajta:	Nézd



meg,	mit	tettek	velem	az	angolok!	A

legkomolyabban	kérte	barátját,	hogy	állítsa	le	a	Szuezi-csatorna	építési	munkálatait,
míg	a	nemzetközi	légkör	kedvezőbbé	nem	válik.	Lesseps	anélkül	vonult	vissza,
hogy	bármibe	is	beleegyezett	volna.	A	csatorna	egyre	mélyebbre	hatolt	a	sivatagba.

Mariette	hajódíszként	cövekelt	a	Samanoud	orrában.	Bal	kezével	a	szúró	napfénytől
óvta	a	szemét,	jobbjában	fegyvert	tartott.	A	hajó	gőzerővel	száguldott	előre	
Mariette	ugyanis	sietett.	Mögötte	Dévéria,	az	asszisztense	állt,	aki	Bonnefoy	helyét
átvette.	Bonnefoy	meghalt		a	rossz	nyelvek	szerint	Mariette	hajszolta	a	halálba.

	Agyonlövöm!		üvöltötte	Mariette,	és	még	szorosabban	markolta	a	puskát.	
Agyonlövöm,	ha	csak	egy	darabot	is	megrongált	ez	az	istenverte	tevehajcsár!

	Ön	ismeri	a	kormányzót?		kérdezte	Dévéria	félénken.

	De	még	mennyire,	hogy	ismerem	a	pasast!	A	kenai	elöljáró	már	azt	hiszi,
kisajátíthatja	Thébát,	Karnakot	és	a	Királyok	Völgyét.	De	csak	egyvalaki	van,	akinek
ott	jogai	vannak,	és	az	én	vagyok,	érted,	Dévéria?!

Théodul	Dévéria	soha	nem	mert	volna	ebben	kételkedni.	Túl	jól	ismerte	Mariette
kiszámíthatatlanságát,	amikor	dühös	volt,	ezért	egyetértően	bólintott.

Délen	egy	kerekes	gőzhajó	füstje	tűnt	föl.	A	francia	mutatóujjával	a	levegőbe
bökött:

	Ők	lesznek	azok!		kiáltott	szörnyen	izgatottan,	és	kiadta	a	hídnak	a	parancsot:		Irány
a	gőzös!		A	hídról	megérkezett	a	válasz,	értették.

	Kíváncsi	lennék,	egyáltalán	mi	köze	hozzá		vicsorogta	Mariette	,	ha	valahol
régészeti	leletre	bukkannak,	az	egyes-egyedül	az	én	ügyem,	és	nem	valami
kormányzóé!

Dévéria	úgy	vélte,	az	is	kész	csoda,	hogy	a	leletet	bejelentették,	és	nem	tűnt	el	a
feketepiacon,	amikor	állítólag	olyan	sok	aranyról	van	szó.

	Várd	csak	ki!		figyelmeztette	Mariette.		Először	lássuk	azt	az	aranyat.	Még	ha	az
állítólagos	arany	ékszer	talmi	is,	egy	királynő	felfedezése	rendkívül	érdekes	a
tudomány	számára.	Jahhotepnek	hívják,	és	Jahmesznek,	a		kezdetben	thébai
központú		Újbirodalom	első	uralkodójának	volt	az	anyja.

	Ki	azonosította	Jahhotepet?



	Thébában	dolgozó	angolok.	Remélem,	nem	tévedtek.

A	Samanoud	kapitánya	jelt	adott	a	szembe	jövő	hajónak,	hogy	álljon	mellé.	Az
azonban	nem	reagált.

Ekkor	Mariette	háromszor	a	levegőbe	lőtt,	és	a	Nílus	közepén	szokatlan	manőver
vette	kezdetét.	Alighogy	a	két	hajó	egymás	mellé	ért,	Mariette	átugrott	a	másik
gőzösre,	és	kibiztosította	a	fegyverét.

	A	hajón	van	Jahhotep	királyné	kincse?		üvöltött	rá	az	első	szembejövő	matrózra.

Az	ijedten	bólintott,	és	úgy	elszaladt,	mintha	az	élete	múlna	rajta.

Megjelent	Hassan,	a	kapitány.	Tiltakozott	a	kalózkodás	ellen,	és	közölte,	hogy
panaszt	tesz	a	kairói	kedivnél,	akihez	a	kenai	kormányzó	nevében	van	úton.	Mariette
arrébb	tolta	a	kapitányt,	megfenyegette,	hogy	áthajítja	a	korláton,	és	megkérdezte,
hol	van	a	királyné	kincse.

A	folyami	hajós	a	fejét	fogta,	és	kegyelemért	esdekelt.	Három	asszonya	és	14
gyermeke	van,

mindannyian	éhen	halnak,	ha	elveszíti	a	munkáját.	Ez	pedig	biztos,	ha	nem	teljesíti	a
megbízatását.

	Na,	és	hogy	hangzik	a	megbízatásod?	kérdezte	a	francia	türelmetlenül.

	Le	kell	szállítanom	a	raktárban	lévő	két	ládát	a	kedivnek		Hassan	elővett	egy	papírt	
itt	a	lista.

Mariette	átfutotta	a	lapot,	és	nagy	szemeket	meresztett.	Tudományos	alapon,	több
ezer	munkással	ásatott,	mégsem	ő	tette	a	nagy	felfedezéseket,	hanem	a	véletlen!

Hirtelen	megérezte,	hogy	valaki	áll	mögötte.	Egy	pillanatig	sem	habozott,	két
marokra	fogta	a	puskát,	villámgyorsan	megfordult,	és	a	puska	agyát	belevágta	az
óriás	méretű	matróz	testébe.	Az	hangtalanul	összerogyott,	a	hurok	pedig,	amellyel
Mariette-et	meg	kellett	volna	fojtania,	kicsúszott	a	kezéből.

A	legénység	tagjai,	akik	a	jelenetet	biztos	távolságból	figyelték,	a	kajüt	mögé
húzódtak.	A	francia	azonban	odaugrott	hozzájuk,	vadul	hadonászott	a	puskájával,	és
azt	üvöltözte,	hogy	mindannyiukat	gályarabságra	juttatja	vagy	szétlövi	az	agyukat,
ha	ellenszegülnek	a	parancsainak.



	Gyerünk,	átpakolni	a	ládákat	az	én	hajómra!	De	gyorsan!

A	matrózok	kelletlenül,	kapitányukra	segélykérő	pillantásokat	vetve	felhozták	az
értékes	rakományt	a	fedélzetre.	Mariette	emberei	óvatosan	a	Samanoudra	vitték,
míg	a	francia	pár	sort	kapart	egy	papírra:

Jahhotep	királyné	kincse	átvéve.	Mariette,	a	műkincsek	igazgatója.	Ezt	Hassan,	a
kapitány	kezébe	nyomta,	majd	a	Samanoud	megfordult,	és	Kairó	felé	vette	az	irányt.
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A	szögekkel	lezárt	ládákat	a	Samanoud	szalonjába	vitték.

	Dévéria		szólt	Mariette,	miközben	a	kisebbiket	feszítővassal	kinyitotta	,	Dévéria,
azonnal	meglátod,	mivel	akarták	három	és	fél	ezer	évvel	ezelőtt	egy	királyné
számára	szebbé	tenni	a	túlvilágot.

Az	asszisztens	a	fafedelet	figyelte,	mely	bármelyik	pillanatban	leugorhatott.	Mariette
elveszítette	a	türelmét,	és	letépte	a	fedél	egyik	deszkáját.	A	fa	széthasadt.

Várakozóan	néztek	a	ládába.	Mariette	elsőnek	egy	fél	méter	hosszú	bárdot	vett	elő,
pengéjén	Jahmesz

cartouche-sal.	Egy	tőr	szintén	ezt	a	nevet	viselte.	Ezután	tükör,	kar-	és	lábperecek,
hajráfok	és	ékszerek	következtek,	melyek	kétségkívül	egy	hölgy	tulajdonát
képezték.	Az	egyik	karkötőt	színes	drágakövekkel	rakták	ki,	egy	nyakba	akasztható
kitüntetés	dísze	három	aranylégy	volt,	egy	másik	karperecet	vitorlázó	keselyű,	egy
harmadikat	Jahmesz	király	koronázási	jelenete	díszített.

A	néhány	száz	aranyból	és	emailból	(zománcból)	készült	állat-	és	növényforma
gyaníthatóan	egy	nagyobb	melldíszhez	tartozott,	melyeket	egykor	művészien	fűztek
fel	szalagokra	és	drótokra.	Egy	ilyen	darab	rekonstruálása	évekbe	telhetett,	és
elsősorban	fárasztó	számolást	jelentett.	Az	egyes	típusok	számát	kellett	egymáshoz
viszonyítani,	mert	nagy	volt	a	valószínűsége,	hogy	abból	volt	kevesebb,	ami	a
nyakhoz	volt	közelebb,	és	nem	a	mellkason	feküdt.	Az	utóbbi	sor	hosszabb	volt,	és
több	darab	kellett	hozzá.

Mariette	az	egyes	ékszereket	asszisztense	nyakába	és	csuklójára	akasztotta,	úgyhogy
Dévéria

hamarosan	egy	súlyosan	teleaggatott	cirkuszi	lóhoz	hasonlított.



	Hogy	érzed	magad?		kérdezte	Mariette	nevetve.

	Ha	őszinte	akarok	lenni,	kényelmetlen,	szinte	már	félelmetes	érzés	arra	gondolni,
hogy	Jahhotep	hercegnő	volt	az	utolsó,	aki	ebben	sétálni	indult		válaszolta	Dévéria.

A	többi	darab,	melyeket	Mariette	kiemelt	a	ládából,	értékes	játékszernek	tűnt:	egy
körülbelül	40

centiméter	hosszú,	arany	nílusi	bárka,	két	ezüstözött,	lapátot	tartó	férfival	az
evezőpadokon.	Aztán	egy	félméteres	ezüst	csónak,	melyben	kis	kormányos	tartja	az
irányt.	Vajon	mire	szolgált	az	apró	szekérke,	tíz	centiméter	magas	bronzkerekeivel?
A	teljes,	oroszlánfej	formájú	sakkfigurák	és	az	aranylappal	bevont	fatábla	esetében
ez	a	kérdés	nem	merült	fel.	Az	idő	múlatására	szolgáltak	a	túlvilágon.

A	második,	2x1	méteres	ládáról	Mariette	egyértelműen	tudta,	hogy	Jahhotep
királyné	szarkofágját	rejti.

A	nehéz	ládát	a	két	kutató	az	asztalra	emelte,	melyen	amúgy	étkezni	szoktak,	és
óvatosan	eltávolították	az	oldalait.	Feketére	festett	fakoporsó	került	elő,	melynek
hibáit	habarccsal	tüntették	el.	Kissé	kiábrándító	azon	kincsek	után,	melyek	az
elsőből	kerültek	elő.

A	koporsó	fedele	azonban	megvigasztalta	a	kutatókat.	Jahhotep	királynét	ábrázolta,
aki	úgy	feküdt	ott,	mintha	aludna.	A	Középbirodalom	idején	szokásos	vaskos
parókát,	homlokán	ureuszkígyót	viselt,	testét	Ízisz	istennő	szárnyai	ölelték	körül.

	Ott!		mutatott	Mariette	egy	hieroglifa-sorra,	mely	a	test	közepén	futott	végig.	
Áldozat,	melyet	a	király	mutat	be	Ptah-Szokarisznak,	a	nagy	királyi	hitves,	az
örökké	élő	Jahhotep	védelmező	szellemének,	aki	birtokolta	a	fehér	koronát.		A
régész	szavai	úgy	ültek	rá	a	helyiségre,	mintha	egy	18.	dinasztiabeli	hang	szólt
volna.	Jahhotep,	aki	örökkön	él,	nem	épp	ekkor	készült	újraszületni?	A	fedél	lazán
feküdt	a	koporsón.	Az	erőszakos	felnyitáskor	egyszerűen	átfűrészelték	a	rögzítő
faékeket.	Mariette	és	asszisztense	óvatosan	leemelték	a	fedelet.

	Monsieur!		hebegte	Dévérie	izgatottan.		Monsieur!

A	láda	üres	volt.	Mariette	a	falnak	döntötte	a	tetőt,	és	dühösen	az	üres	koporsóra
nézett.

	Elrabolták	a	múmiát!		mondta	Dévéria,	aki	elsőnek	találta	meg	a	hangját.		Vissza
fogjuk	hozni!



Mariette	megrázta	a	fejét:

	Nem	hinném,	hogy	elrabolták,	inkább	elégették.	Itt	így	szokták,	de	felelősségre
fogom	vonni	a	kormányzót!

Ennek	ellenére	a	francia	személyes	sikerként	könyvelte	el	a	gőzös	megtámadását.
Rakipálinkát	hozatott,	és	hangosan	nevetve	koccintott	asszisztensével	és	a
legénységgel:

	Na,	hogy	csináltuk!?

Vidám	hangulatban	lóbálták	a	poharakat	és	táncoltak	az	üres	koporsó	körül,	mely
még	mindig	az	asztalon	állt.

	Ez	a	kormányzó	egy	idióta!		kiáltotta	Mariette	újra	és	újra.	Az	alkohol	megtette	a
hatását:		Egy	idióta!

Késő	éjszaka,	mikor	a	legénység	már	régen	visszavonult,	nehéz	fejjel	a	falat
támasztották,	és	a	köréjük	kirakott	kincseket	bámulták.	Mariette	akadozva	beszélt.
Közölte,	hogy	oda	fogja	ajándékozni	a	királyné	egyik	nyakláncát	a	pasa	kedvenc
feleségének.	Maga	Szaíd	ezt	a	csodás	skarabeuszt	kapja	meg	talizmánként.
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Jahhotep	királyné	kincse	a	múzeum	ékessége	lesz.	Bár	tudományos	értéke	csekély,
mégis	minden	eddigi	leletet	felülmúl.

Mariette	váratlanul	elhallgatott	és	rémülten	az	asztalra	mutatott.	Gyorsan
megdörgölte	a	szemét	és	azt	motyogta:

	Dévéria,	nézd!

Az	asszisztens	összehúzott	szemekkel	figyelte	a	szarkofágot,	és	ekkor	ő	is	meglátta.
Egészen	lassan,	anélkül,	hogy	hozzányúltak	volna,	a	szarkofág		a	szemük	láttára	
lassan	porrá	omlott.

	Te	is	látod?		kiáltott	rá	asszisztensére	Mariette.		Dévéria,	látod?

	Igen,	látom		dadogta	Dévéria	,	a	szarkofág	szétesik!

	Tennünk	kell	valamit!		kiáltotta	Mariette,	és	megpróbálta	két	kézzel	feltartani	a
folyamatot.	Ám	ahogy	a	fához	ért,	az	utolsó	darabok	is	összedőltek,	és	csak	egy
halomnyi	szürkésbarna	por	maradt.

1.	Kairói	utcakép	a	19.	sz.	közepéről
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2-5.	Balról	jobbra	és	fentről	lefelé:	1861-ben	készült	rajz	Auguste	Mariette-ről;
Heinrich	Brugsch;	Ferdinand	de	Lesseps,	a	Szuezi-csatorna	építője;	Richard	Lepsius
a	porosz	király	szolgálatában	kutatta	az	ókori	Egyiptomot.
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Bő	szárú	nadrágot	és	vörös,	ujjatlan	kabátkát	viselt.	Szivarozott,	és	olyan	urasan
viselkedett,	hogy	bárki	férfinak	nézhette	volna.	Közelebbről	szemügyre	véve
azonban	hihetetlenül	szép	volt,	lágy	vonásai	és	karakteres	szemöldöke	alatt	barna
szemek	ültek.	Arca	egy	görög	istennőhöz	hasonlított:	hosszú,	sötét	haját	középen
kettéválasztva,	szorosan	lesimítva	és	tarkóján	magasra	tűzve	viselte,	ahogy
akkoriban	divat	volt.	Egy	asszony,	akinek	a	férfiak	a	lábainál	hevertek.

Lady	Duff	Gordon		így	hívták	a	negyvenes	éveiben	járó,	excentrikus	hölgyet	
Angliából	magával	hozott,	Sally	nevű	komornája,	valamint	havi	három	fontért
felbérelt	szolgája	és	tolmácsa,	Omar	kíséretében	utazott.	Luxorban	legalább	tíz
koffert	és	utazóládát	vettek	le	a	gőzös	fedélzetéről,	miközben	a	hölgy	a	hivatalos
fogadtatásra	várt.	De	már	közeledett	is	Musztafa	Aga,	Luxor	angol	nagykövete,	és
Nazir,	a	sivatagi	város	polgármestere.

	Isten	hozta	Felső-Egyiptomban!		kiáltotta	a	konzul	már	messziről,	Nazir	pedig
örömét	fejezte	ki,	hogy	a	hölgyet	néhány	hónapig	vendégül	láthatják.	A	Maison	de
France	rögtön	itt	található	a	kikötővel	szemben.	A	két	férfi	nagy	szemeket



meresztett,	amikor	közelebbről	is	meglátta	az	asszonyt.	Egy	szép,	öntudatot	sugárzó
egyénnel	találták	magukat	szemben,	miközben	az	angol	társadalom	egy	tüdőbeteg
hölgyét	várták,	aki	Luxor	száraz	sivatagi	klímájában	akart	áttelelni.	A	még	mindig
fiatalos	kisugárzású,	attraktív	nő	a	legnagyobb	természetességgel	cigarettázott	az
utcán.

	Ugye,	Ön	lady	Duff	Gordon?		érdeklődött	a	konzul	bizonytalanul.

	Igazolnom	kell	magamat?		kérdezett	vissza	a	hölgy.

Nazir	megnyugtatta	a	látogatót,	csak	azért	kérdezték,	mert	egy	betegeskedő	hölgyet
vártak,	ő	azonban	virágzóan	egészséges	benyomást	tesz.

	Bűvészmutatvány		mondta	az	angol	nő	,	ezen	az	éghajlaton	az	ember	csak	jól
érezheti	magát.	A	londoni,	novemberi	ködben	minden	évben	kiköhögöm	a	tüdőmet.

Közben	jobb	keze	kisujjával	gyakorlottan	leütötte	a	hosszú	hamut	a	cigarettájáról.

	Nem	túl	komfortos		kért	elnézést	Musztafa	Aga,	és	a	luxori	templom	oszlopainak
tetején	lévő

különleges	kastélyra	mutatott	,	de	amennyire	csak	lehet,	segítségére	leszünk	a
berendezkedésnél.	Csak	közölje	az	óhajait.

Lady	Gordon	köszönetét	mondott,	de	megjegyezte,	hogy	kis	helyen	is	könnyedén
elfér.	A	kairói

gőzösön	csak	egyetlen	apró	kabinjuk	volt	Sallyvel	és	Omarral.	Sally	mellette,	Omar
a	lábánál	feküdt.

A	templom	tetején	kísértetkastélyként	meredező	Maison	de	France-tól	a	jövevény	el
volt	ragadtatva.

Az	épület	kora	után	érdeklődött	és	tudni	akarta,	ki	építette.

Musztafa	Aga	szívélyesen	adott	felvilágosítást,	és	nem	minden	büszkeség	nélkül
számolt	be	arról,	milyen	híres	férfiak	éjszakáztak	már	Luxor	oszlopain.	Amúgy	az
angol	konzul,	Henry	Salt	építtette,	fél	évszázaddal	ezelőtt.	Hallott	már	Saltról?

A	lady	felnevetett:

	Mi	az,	hogy	hallottam-e	róla!	Az	angol	múzeum	tele	van	a	kincseivel.	Minden



angol	gyerek	ismeri	a	hatalmas	Memnónt

Nazir	a	szép	angol	hölgy	szavába	vágott:		Salt	csak	a	megbízást	adta	ki,	a	szállítást
Belzoni	hajtotta	végre.	Néhány	hétig,	amikor	a	kőkolosszus	szállítását	felügyelte,
Belzoni	is	a	Maison	de	France-ban	lakott.	A	túlparton		mutatott	a	folyón	túlra	
találták.	Úgy	30	éve,	Champollion	és	asszisztense,	Rosselini	laktak	a	kastélyban.	Két
évvel	később	annak	az	egész	hajónyi	legénységnek	biztosított	szállást,	akiket	a
francia	kormány	küldött,	hogy	a	nagy	obeliszket	Párizsba	vigyék.	Azóta	főként
francia	régészek	használják,	innen	a	neve	is.

Miközben	Sally	és	Omar	a	csomagokkal	foglalkozott,	a	két	férfi	és	a	hölgy	felment
a	keskeny

kőlépcsőn	a	kastélyhoz.	Galli	de	Maunier,	a	Maison	egyetlen,	húsz	éve	állandó
lakója	kávét	nyújtott	át	köszöntésképpen,	és	hirtelen	előkapva	kameráját,	egy
lőporfüstös	villanás	kíséretében		emlékül		egy	fényképet	készített.	Sajnos,	ő	ki	fog
költözni.

A	hölgy	a	francia	lakosztályával	szemben	kapott	szobát.	Szőnyegek	feküdtek
rendezetlenül	egymáson,	a	díványon	és	asztalkán	kívül	csak	egy	régi,	intarziás	láda
árválkodott	odabenn.	Ez	utóbbiban	épp	a	legszükségesebb	holmik	fértek	el.	Cserébe
délkeletre	néző	terasza	volt,	melynek	kilátása	sok	mindenért	kárpótolta.	Sally	és
Omar	az	épület	hátsó	részében	talált	szállást,	ahová	az	egyelőre	legszükségesebb
csomagokat	vitték.	Az	aga	és	Nazir	meghajolva	visszavonultak,	mondván,	holnap
utánanéznek,	minden	rendben	megy-e.

	Szép	asszony!		szólt	a	konzul,	amikor	hallótávolságon	kívülre	kerültek.

Nazi	bólintott:

	Ráadásul	kivételes	asszony.	Remélem,	nem	fogja	minden	luxori	férfi	fejét
elcsavarni!
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A	szép	angol	nőt	az	a	reggeli	ragyogó	fény	ébresztette,	amire	csak	Felső-Egyiptom
ege	képes.	Fájt	a	bal	hüvelykujja,	és	mivel	olyan	sérülés	volt	rajta,	amire	a	legjobb
szándék	mellett	sem	tudott	visszaemlékezni,	lady	Gordon	arra	a	következtetésre
jutott,	hogy	éjszaka	patkány	harapta	meg.

	Lucie!		motyogta	maga	elé.		Ez	többé	nem	történhet	meg!



Mialatt	fürgén	belebújt	a	török	bugyogóba,	érdeklődve	lepillantott	a	Nílusra,	ahol
egy	nagy	gőzös	kötött	ki.	A	korai	látogatók	iránt	érdeklődve	kilépett	a	teraszra,	és	a
fedélzeten	zajló	sürgölődést	nézte.	Alighogy	a	rámpát	a	fedélzethez	erősítették,	egy
sötét	felöltős,	vörös	fezt	viselő	férfi	lépett	a	lengedező	pallóra.	Az	impozáns
jelenséget,	illő	távolságból,	épp	ily	elegánsan	öltözött	európaiak	hada	követte.	A
termetes	úriember	felemelt	fejjel,	karjait	ritmikusan	lengetve,	egyenesen	a	Maison
de	France	irányába	vonult.	Kísérete	erőlködve	igyekezett	lépést	tartani	vele.	A	lady
erkélye	előtt	hirtelen	megtorpant,	félrefordított	fejjel	felfelé	pillantott,	és
köszönésképpen	mosolyogva	meghajolt.

Lady	Gordon	megrémült,	mert	hirtelen	észrevette,	hogy	deréktól	felfelé	meztelen.
Sietve	keble	elé	kapta	a	karját,	és	eltűnt,	hogy	gyorsan	felöltözzön.	A	férfiak	közben
beértek	a	belső	udvarra.	Amikor	az	angol	nő	ajtót	nyitott,	a	testes	férfi	állt	előtte,	és
barátságosan	így	szólt:

	Engedje	meg,	hogy	bemutatkozzam,	a	nevem	Auguste	Mariette.

	Akkor	önnek	köszönhetem	ezt	a	csodás	szállást?		kérdezte	a	hölgy,	de	Mariette	csak
legyintett:

	Szóra	sem	érdemes,	asszonyom.	A	Maison	amúgy	is	szinte	mindig	üresen	áll.
Remélem,	hamarosan	otthon	érzi	magát	nálunk!

	Arról	meg	vagyok	győződve!		válaszolta	a	hölgy.		De	most	még	minden	olyan	új
számomra.	Igazán	még	nem	is	néztem	itt	körül.

Mariette	elmondta,	ha	elmúlt	a	nagy	hőség,	délután	átkel	a	Níluson,	hogy
megtekintse	a	teraszos	templom	feltárásának	előrehaladtát.	Ha	akar,	vele	mehet,	ő
érte	jön.

Álomittasan	Maunier	lépett	ki	háza	ajtaján,	és	Mariette	hangosan	köszöntötte.

	Barátom!		kiáltotta	oda	honfitársának	franciául,		felbecsülhetetlen	érdemeket
szerzett	magának.	Ha	ön	nem	lett	volna,	a	királyné	kincse	szétszóródik,	és	az	egyes
darabokat	eladták	volna	a	feketepiacon.

Elmagyarázta	lady	Duff	Gordonnak,	hogy	Maunier	neszelte	meg	Jahhotep	királyné
sírkincsének	a

felfedezését	és	jelentette	a	leletet	Kairóban,	a	Műkincsek	Igazgatóságánál.	Erre	ő,
Mariette,	megbízta	Kairó	kormányzóját	a	kincs	begyűjtésével,	akinek	az	embereitől
végül	erőszakkal	kellett	azt	elragadni.



	Engem	az	érdekel	leginkább		mondta	Maunier	,	vajon	a	szarkofág	a	megtaláláskor
fel	volt-e	törve.

	Nem	voltam	ott		válaszolta	Mariette	de	ahogy	hallottam,	a	szarkofágot	fűrésszel
nyitották	fel.	

Akkor	tehát	a	királyné	múmiája	a	szarkofágban	feküdt!

	Amennyire	én	tudom,	igen.	Kivették	és	elégették.

Mariette-nek	ökölbe	szorult	a	keze.	Mariette,	az	asszisztense,	Théodul	Dévéria,
Luigi	Vasalli,	Maunier	fekete	hajú	felesége	és	Lucie	Duff	Gordon	közösen
fogyasztották	el	a	reggelit	a	szellős	belső	udvaron.

Franciául,	olaszul	és	angolul	beszélgettek.

A	reggeli	után	a	szép	angol	nő	Omar	kíséretében	útra	kelt,	hogy	közelebbről	is
megszemlélje	téli	otthonát.	A	Sharia	el-Markazon	érintetlen,	keleti	élet	lüktetett.
Boltjukat	a	fejükön	hordó	mozgóárusok,	rabszolgákat	maguk	előtt	hajtó	sejkek		az
emberek	és	állatok	hangosan	osztozkodtak	az	utcán.	Keleti	ruházatában	lady	Gordon
alig	tűnt	fel.	Úgy	tűnt,	csak	egy	európai	ruházata	ellenére	egzotikus	kinézetű,	tömött
pofaszakállas	férfi	vette	észre.

A	segítségére	lehet-e,	kérdezte	tökéletes	németséggel.	A	lady,	aki		mivel
gyermekként	néhány	évet	Kölnben	töltött	a	szüleivel		folyékonyan	beszélt	németül,
csodálkozott.	Boulos	Todrousnak	hívják,	mondta	az	ismeretlen,	porosz	konzul,
ráadásul	keresztény.	Érdeklik-e	az	antik	ékszerek?	Persze,	hogy	érdekelték	Lucie-t
az	ékszerek.	Todrous	arra	kérte	az	angol	nőt,	hogy	kövesse.

A	további	beszélgetést	Omar	tolmácsolásával	kellett	folytatniuk,	mert	Poroszország
képviselője	bevallotta,	hogy	csak	két	mondatot	beszél	németül.	Allah	úgy	akarta,
hogy	arabul	beszéljen,	különben	Berlinbe,	Londonba	vagy	Párizsba	engedte	volna
megszületni.	Lucie	nevetett.

	Hívjon	egyszerűen	Théodorénak!		szólt	a	konzul.		Egész	Luxor	így	hív.

A	konzulátus	nem	messze	a	Maison	de	France-tól,	III.	Amenhotep	egykori
templomában	székelt.	A	bejárat	közvetlenül	a	szalonba	vezetett.	Az	ezerféle
limlommal	megpakolt	kamrát	persze	csak	Théodore	nevezte	szalonnak.

Todrous	hasra	vágta	magát	a	padlón,	fejével	bebújt	a	rikító	mintájú	dívány	alá,
végül	előhúzott	egy	dobozt,	és	pillantása	magáért	beszélt.	A	konzul	egyik	ékszert



bontotta	ki	a	másik	után	a	sárga	selyempapírból.

Óvatosan	a	szőnyegre	helyezte	azokat,	és	minden	alkalommal	áhítatosan	így	szólt:

	Kadim,	madame,	régi!
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Lucie	el	volt	ragadtatva	a	fáraó	kori	díszektől.	A	gondolat,	hogy	dekoltázsán	ilyen
értékes	darabot	viselhetne,	felbátorította,	s	megkérdezte,	egyik-másik	mennyibe
kerül.	A	keresztény	arab	számára	az	ilyen	kérdés	szinte	kínos	volt.	Úgy	tűnt,	nem
szívesen	válna	meg	ezektől	az	ékszerektől.	Ám	erőt	vett	magán,	és	így	szólt:

	Mivel	önről	van	szó,	25	font.

	Az	nagyon	sok	pénz		mondta	Lady	Gordon,	és	egyik	kezéből	a	másikba	tette	a
legszebb	ékszert.

	De	több	mint	háromezer	éves,	ezért	felbecsülhetetlen	értékű!

Rövid	huzavona	után	20	fontban	egyeztek	meg.	Lucie	repesett	a	boldogságtól.

Amikor	Auguste	Mariette	az	angol	lady	büszke	szerzeményét	meglátta,	csak	egy
szót	mondott:

Todrous.	Lucie	bólintott.	Mariette	azonnal	hívatta	Dévériát,	akinek	nyomban	ide	kell
hoznia	ezt	a	Boulos	Todroust.

	Tudja		magyarázta	az	egyiptomi	műkincsek	igazgatója	,	ez	a	Todrous	egy	ravasz
kutya.	A	gurnaiak	eladják	neki	az	illegális	leleteket,	ez	közismert.	Ezért,	ha	valamit
felkínál,	senki	sem	kételkedik	annak	eredetiségében.	Pedig	a	tárgyaknak	legalább	a
fele	hamisítvány.	Todrous	a	legnagyobb	hamisító	Luxorban.

Tanult	ötvös,	és	ezt	a	tudását	az	antik	leletek	nemesfémből	történő	lemásolásához
használja.	Úgy,	mint	ebben	az	esetben.

	De	hát	nem	is	nézte	meg	rendesen	az	ékszert!		tiltakozott	Lucie.		Miért	gondolja,
hogy

hamisítvány?

Mariette	nevetett:



	Mert	az	eredeti	a	tulajdonomban	van.	Jahhotep	királyné	kincséből	való,	és	a	Kairói
Múzeumban	lehet	megtekinteni.

Théodore	tudta,	miért	hívják.	Belépéskor	húszfontos	papírpénzt	lóbált,	visszaadta,
az	ékszert	elvette,	és	szó	nélkül	eltűnt.

A	Nílus	túlpartjára	való	átkelés	alatt	Mariette	a	legújabb	szakkarai	ásatásairól
beszélt.

A	Szerapisz-templom	közelében	felfedezte	egy	5.	dinasztiabeli,	gazdag	nemes	sírját.
Tinek	hívták,	és	a	királyi	halotti	templom	felügyelője,	tehát	jelentéktelen	ember	volt.
Ami	azonban	a	helyet	rendkívülivé	teszi,	az	az,	hogy	az	oszlopos	udvar	falai	e	kor
hétköznapjait	mutatják	be.	Csodás	reliefeken	lehet	látni,	miként	élt	Ti	uraság
időszámításunk	előtt	több	ezer	évvel,	hogyan	legeltették	a	parasztok	a	Deltában	az
állatokat,	és	azt,	ahogy	Ti,	mint	feudális	földbirtokos,	a	birtokot	ellenőrizte.	Az
áldozati	szertartásokat	is	a	legapróbb	részletekig	megörökítették,	és	azt	is
bemutatták,	amint	a	nemes	úr	a	túlvilágra	költözött.

	Egyszer,	alkalomadtán,	meg	kéne	néznie		mondta	Mariette	,	az	óbirodalmi	életet
sehol	sem	találja	meg	jobban	ábrázolva.	Akkor	be	tudom	önnek	mutatni	a	falusi
bírómat.		Szélesen	nevetett.		Kaapernek	hívják,	és	Ti	idejében	volt	udvari	hivatalnok.
Amikor	életnagyságú	szobrát	megtaláltuk,	a	munkások	elrohantak,	oly	életszerű
volt.	Különösen	a	feje	megdöbbentően	A	szemek	kerete	rézből	van,	kristállyal
kirakva,	és	akárhol	áll	is	az	ember,	mindig	ránéznek.	Később	megtudtam,	miért
menekültek	el	a	munkásaim.

Kaaper	nem	egyszerűen	hasonlított	a	falujuk	bírájára,	hajszálpontosan	úgy	nézett	ki.
Ezért	keresztelték	el	el-Beled-i	sejknek,	falubírónak.

Lady	Duff	Gordon	egy	ideig	a	kutatót	nézte,	majd	megkérdezte:

	Ön	nős,	monsieur	Mariette?

	Miért	kérdezi?

	Azért,	mert	ha	az	ember	önt	hallgatja,	nehezen	tudja	elképzelni,	hogy	még	egy
feleségre	is	marad	ideje.

	Igaza	van,	madame,	ez	probléma.		Megsárgult	dagerrotípiát	emelt	ki	a	zsebéből.	
Éléonore-nak	hívják,	húsz	éve	vagyunk	házasok.	Kezdetben	egyedül	élt	Párizsban,
miközben	én	itt	dolgoztam.	Most	már	több	mint	tíz	éve	mellettem	él,	Kairóban.	Van
egy	fiunk,	Edouard.	És	ön?



	Két	fiam	és	egy	lányom	van		válaszolta	a	hölgy.

Mariette	szívesen	érdeklődött	volna	az	attraktív	asszony	férje	után,	de	ezt
illetlenségnek	tartotta.	Úgy	látszik,	Lucie	kitalálta	a	gondolatát	és	folytatta:

	A	férjem	a	pénzügyminisztériumban	dolgozik.	Nem	hiszem,	hogy	nagyon	hiányol.

Mariette	megértette.

Utolsó	látogatása	óta	nagyon	megváltozott	a	Deir	el-Bahari-i	templom.	Az	alsó
szintről	magas,	meredek	rámpa	vezetett	a	második	teraszra.	A	régészek	az	ottani,
középen	elhelyezkedő	rámpától	balra	az	ún.	Punt-csarnokot	tárták	fel	a	kalandos
expedíció	képeivel,	jobbra	a	születés	csarnokát,	mely	éppoly	nagy	volt,	mint	az	első
emeleti,	csak	Hatsepszut	Amon	általi	megfogantatásának,	születésének	és
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díszítették.	A	harmadik	szint	kiásására,	melyet	a	kőtörmelék	alatt	gyanítottak,
egyelőre	gondolni	sem	lehetett.

Minden	kosár	homok	és	kő	helyére,	melyet	a	hegy	lábánál	elhordtak,	fentről	újabb
hullott.

A	Hatsepszut-templom	oszlopai	közé,	Mariette	jóváhagyásával,	egy	fiatal	német
kutató	fészkelte	be	magát.	Furcsa,	zárkózott,	visszahúzódó,	munkamániás	férfi.	Dr.
Johannes	Dümichennek	hívták,	eredetileg	pap	akart	lenni,	de	Lepsius	beszámolói
annyira	lenyűgözték,	hogy	az	egyiptológiának	kötelezte	el	magát.	Mint	minden
német	egyiptológus,	ő	is	hihetetlen	tehetséget	mutatott	a	hieroglif	szövegek
megfejtésében,	és	szegény	volt,	mint	a	templom	egere.

Egy	egyszemélyes	szudáni	expedíciót	tudott	maga	mögött,	ahonnan
felbecsülhetetlen	értékű

dokumentumokat	hozott	magával.	Ami	a	sziléziai	Dümichen	doktornak	a	templom-
sír-	és	sziklafeliratok	közül	fontosnak	tűnt,	azt	sokszor	hetekig	tartó	fáradságos
munkával	csomagolópapírra	másolta,	átrajzolta	vagy	lerajzolta,	hogy	az	európai
tudósok	szélesebb	köre	számára	elérhetővé	tegye.	A	núbiai	templomokat	akkoriban
életveszélyes	volt	felkeresni.

A	szófukar	hieroglifa-kutató	borzasztóan	örült,	amikor	Lady	Gordon	az
anyanyelvén	köszöntötte,	és	felajánlotta,	hogy	megmutatja	a	szép	angol	hölgynek	a
Királyok	Völgyét	és	Nyugat-Théba	minden	látnivalóját.	Másnapra	beszéltek	meg
találkozót.



Lucie	nyugtalanul	aludt	ezen	az	éjszakán.	Lenyűgözve	a	számtalan	új	élménytől,	az
egzotikus	élettől	és	a	mély	benyomást	keltő	emberektől,	újra	és	újra	felébredt,	majd
megpróbált	álomba	szenderülni.	Hirtelen	felriadt.	Csak	álmodta	volna	az	óvatos
kopogtatást	az	ajtaján?	Nem,	a	kilincs	megcsikordult.	Lucie	gyertyát	gyújtott,
kiszállt	az	ágyból	és	az	ajtóhoz	ment.	A	kilincs	lassan	fel-alá	mozgott.

	Ki	van	ott?		kérdezte	Lucie	halkan.

Idős,	remegő	hang	válaszolt:

	Iszmain	az,	az	öreg	Iszmain.	Veszélyben	van,	Belzoni	asszony!

	Nem	vagyok	Belzoni	asszony!		suttogta	Lucie	a	zárt	ajtón	keresztül.		Lady	Duff
Gordon	vagyok!

	Tudom		válaszolta	a	hang.		Iszmain	vagyok,	az	öreg	Iszmain,	bennem	megbízhat!

Az	öreg	nyakassága	kíváncsivá	tette	Lucie-t,	és	elhúzta	a	reteszt.	Az	ajtórésben	egy
agg	férfi	viharvert	arca	jelent	meg.	Úgy	tűnt,	ezekbe	a	vonásokba	száz	vagy	még
több	év	véste	bele	magát,	csupán	éber	szemei	árulkodtak	róla,	hogy	mégsem	lehet
annyira	öreg.

	Senki	sem	látott	jönni,	Belzoni	asszony		mondta	elégedetten,	és	aszott	kezével
benyomta	az	ajtót.

Lucie	beengedte	az	öreget,	a	gyertyát	az	asztalra	állította,	és	egész	közel	lépett	az
ismeretlenhez.

	Figyeljen,	Iszmain		mondta	nyomatékosan	,	a	nevem	Lucie	Duff	Gordon,	két	napja
érkeztem,	és	semmi	közöm	Belzoni	asszonyhoz,	akit	ön	keres!

	De	hát	megismerem	önt,	Belzoni	asszony!		ellenkezett	Iszmain	döbbenten.		Együtt
voltunk	Abu	Szimbelben,	Ön,	B.	úr	és	én.	Tényleg	megbízhat	bennem.	Iszmain	az	ön
barátja.

	Ki	az	ördög	az	a	B.	úr?		kérdezte	Lucie.

	Az	ön	férje,	Belzoni	asszony!	Már	nem	B.	úrnak	hívja?

	Tehát	utoljára,	Iszmain:	nem	vagyok	Belzoni	asszony.	Az	én	férjemet
Alexandernek,	és	nem	B.	úrnak	hívják.	Abu	Szimbelt	csak	hallomásból	ismerem,
most	pedig	szeretnék	aludni	menni!



Iszmain	nem	adta	fel:

	Mi	fedeztük	fel	az	Abu	Szimbel-i	sziklatemplomot.	Nem	emlékszik?	1817.
augusztus	1-jén	történt,	kora	reggel.	Épp	azt	a	széles	ajtószemöldököt	ástuk	ki	a
homoktengerből,	amikor	alatta	ott	ásított	egy	lyuk.

Egy	homokdűnéről	csúsztunk	le	az	üregbe,	nem	törődve	vele,	ki	tudunk-e	jönni
onnan	még	valaha.	B.	úr	meggyújtott	egy	gyertyát,	és	akkor	megpillantottuk	azt,
amit	2000	éve	emberi	szem	nem	látott:	Ramszeszt	mint	Oziriszt,	a	halottak	istenét,
nyolc,	háznál	nagyobb	példányban.	Végigmentünk	a	hegy	belsejében	lévő

hosszú	úton,	raktárakat	és	melléktermeket	találtunk.	Ön	pedig	nem	félt,	emlékszik,
Belzoni	asszony?

Miközben	a	férfi	beszélt,	Lucie	alaposan	szemügyre	vette,	hogy	kiderítse,	nem	egy
őrült	áll-e	előtte.

Iszmain	szörnyen	izgatottan	beszélt.	Tekintetét	néha	színpadiasan	a	plafon	felé
emelte,	ami	egyértelműen	elárulta,	mindezt	valóban	átélte.

Mivel	az	öregembert	nem	tudta	meggyőzni	róla,	ki	ő	valójában,	cigarettára	gyújtott,
hálóruhában	az	ágyra	ült,	és	hallgatta.

	Mióta	dohányzik?		kérdezte	Iszmain	megbotránkozva,	de	megbékélt,	amikor
hallotta,	hogy	a	hölgy	már	legalább	10	éve	cipeli	ezt	a	terhet.	Akkor	most		közölte	
Lucie	öltözzön	fel	és	menjen	vele,	elviszi	B.

úrhoz.

	De	hát	Belzoni	több	mint	40	éve	halott!		kiáltott	fel	lady	Gordon.		Ha	jól	tudom,	egy
Niger	menti	expedíció	során	halt	meg.

Iszmain	halkan	kuncogott	magában,	és	megismételte:
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	Öltözzön	fel,	és	jöjjön!

Növekvő	kíváncsiság	és	bölcs	értelem	diktálta	óvatosság	között	ingadozva	Lucie
azon	gondolkodott,	mit	tegyen.	Az	öreg	talán	csapdába	akarja	csalni?

	Itt	nem	maradhat,	Belzoni	asszony		mondta	Iszmain	,	mindenki	önre	vadászik,	a



gurnai	régészek,	a	francia	konzul,	Drovetti	és	az	angol	konzul,	Henry	Salt!

Biztos,	hogy	őrült,	gondolta	lady	Duff	Gordon,	ez	a	férfi	biztosan	őrült!	Mindenki
tudja,	hogy	Henry	Salt	halott.	A	diplomata	és	gyűjtő	úti	beszámolói	eltűntek,
hagyatékát	a	Sotheys	árverezte	el	egy	hétnapos	aukció	során.

	Miért	keres	Salt	és	Drovetti?		kérdezte	Lucie.

Iszmain	kifordította	a	tenyerét:

	Tudja,	Belzoni	asszony,	B.	úr	sikeres	régész.	Egy	év	alatt	több	mindent	tárt	fel,	mint
előtte	több	generációnyi	régész	együttesen.	Abu	Szimbel,	Széthi	sírja	a	Királyok
Völgyében,	a	Khephrén	piramis	sírkamrái,	és	minden	alkalommal	sok	pénzt
keresett.	A	pénz	azonban	ellenségeket	szül,	Belzoni	asszony.

Jöjjön,	mielőtt	megvirrad!

Hogy	időt	nyerjen,	Lucie	így	szólt:

	Nem	tudnánk	a	szökést	holnapra	áttenni?	Még	egyáltalán	nem	készültem	fel!

Iszmain	vizsgálódva	nézte	a	ladyt,	mintha	azt	akarná	mondani:	Nem	bízik	bennem,
Belzoni	asszony?

	végül	nem	szólt,	felállt,	az	ajtóhoz	ment,	megfordult	és	megjegyezte:

	Nos,	jó.	Holnap	ugyanekkor.	De	ne	hagyja	el	a	házat.	Veszélyes,	hisz	tudja

Az	éjszaka	további	részét	lady	Duff	Gordon	félálomban	töltötte.	Újra	és	újra	azon
gondolkodott,	hogy	is	áll	ez	a	dolog	az	öreg	Iszmainnal.

Másnap	reggel	a	templomkastély	belső	udvarában	közösen	elköltött	reggelinél
Lucie	beszámolt	az	éjszakai	látogatásról.	Mariette	elnézést	kért,	hogy	a	hölgyet	nem
figyelmeztették.	Iszmain	97	éves,	bölcs	öregember.	A	legidősebb	fia	akkor	született,
amikor	a	franciák	Napóleon	vezetésével	bevonultak	Luxorba.	Ő

vezetőként	szolgált	Belzoni	mellett,	és	az	összes	nagy	kutatót,	kalandort	ismerte:
Burckhardtot,	Champolliont,	Lepsiust.	Ám	sajnos	az	emlékezete	50	évvel	ezelőtt
kihagyott,	és	ma	már	csak	olyan	dolgokra	emlékszik,	melyek	több	mint	50	éve
történtek.	Zaklatta?

	Nem,	nem		bizonygatta	Lucie	,	el	voltam	bűvölve	a	látogatásától!	De	hogy	tudom



megmagyarázni	neki,	hogy	nem	Belzoni	asszony	vagyok?

Szaíd	pasa	hadserege	és	a	vitatott	Szuezi-csatorna	megépítése	Egyiptomot	az
összeomlás	szélére	sodorta.	Azt,	hogy	erre	nem	került	sor,	az	alkirály	kizárólag	az
Amerikai	Egyesült	Államoknak	köszönhette.	1860-ig	az	amerikaiak	biztosították	az
európai	gyapotszükséglet	80%-át,	az	egyiptomi	gyapotért	pedig	keveset	fizettek	a
nemzetközi	brókerek.	Ám	amikor	az	amerikaiak	a	polgárháború	idején	nem
szállítottak	gyapotot	Európába,	óriási	lett	a	kereslet	az	egyiptomi		ráadásul	nagyon
jó	minőségűnek	bizonyuló		gyapot	iránt.	1862	nyarán	az	ár	a	négyszeresére
emelkedett,	és	mielőtt	a	republikánus	Abraham	Lincoln	a	polgárháborút	megnyerte,
a	Nílus	mentén	volt	egy	szerencsés	nyertes:	Szaíd	pasa.	A	megművelt	földek
egyötöde	az	övé	volt,	és	Egyiptomban	ideális	feltételek	uralkodtak	az	egynyári
mályvafélék	termesztéséhez.	A	kediv	egyik	dekrétuma	néhány	év	óta	engedélyezte	a
fellahoknak	a	magánbirtokot,	és	amikor	rájöttek,	mennyi	pénzt	kereshetnek	a
gyapottal,	a	termelés	kezdett	meredeken	felfelé	ívelni.

Szaíd	pasának	nem	adatott	meg,	hogy	e	fejlődés	gyümölcsét	élvezze.	1863
januárjában	tuberkulózisban	meghalt.	Unokaöccse,	Iszmail	lépett	a	helyére,	de	a
kediv	cím	nélkül.	Még	azok	sem	gondolták	volna,	akik	ismerték,	hogy	Iszmailból,	a
francia	neveltetésű	és	akadémiai	iskolázottságú	kozmopolitából	keleti	nagyúr	válik.
Bármihez	nyúlt,	pompásabb	és	hatalmasabb	lett,	mint	elődje	öröksége,	és
hamarosan	megkapta	a

Hatalmas	nevet.

Iszmail	legfőbb	vágya	az	volt,	hogy	Kairó	érje	el	vagy	szárnyalja	is	túl	egy	európai
metropolisz	színvonalát.	Még	mielőtt	Párizs	sétányait	gázlámpák	világították	volna
meg,	a	turbános,	galabiás	kairói	lámpagyújtogatók	sötétedéskor	már	rótták
köreiket.	Kedvenc	vállalkozásai	közé	tartozott	az	operaház,	egy	kairói	színház	és	a
paloták,	paloták,	paloták	építése.	Minden	embernek	megvan	a	maga	hóbortja	

magyarázta	,	az	enyém	az	építőkő	és	a	habarcs.

Mohammed	Ali	egyszer	azt	mondta	a	kairói	fellegvár	palotájáról:	Az	utódaim	addig
uralkodnak

Egyiptom	felett,	amíg	birtokolják	a	citadellát.

Ez	a	palota	azonban		mint	székhely		túl	lelakottnak	és	régimódinak	tűnt	Iszmail
számára.

Megépíttette	hát	az	Abdin-palotát,	s	ettől	kezdve	ez	működött	a	Nílus	menti



alkirályok	rezidenciájaként.
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Emellett	elkészült	az	Insha-palota,	a		mind	közül	a	legnagyobb	parkkal	rendelkező	
Iszmain-palota,	egy	másik	a	Gesira-szigeten,	a	Giza-palota,	a	Zaaferan-palota
Kairótól	keletre,	a	sivatag	peremén,	és	egy	kisebb,	de	elegáns	palota	Sharkiában,	az
ország	keleti	részében,	ahol	Iszmail	mindössze	4	órát	tartózkodott	csak.

A	pasa	azonban	a	vidéket	sem	hanyagolta	el.	Hidakat,	csatornákat	és	cukormalmokat
építtetett.

Uralkodása	alatt	vált	Alexandria	a	Földközi-tenger	legnagyobb	kikötőjévé.	Felső-
Egyiptom	vasúti	csatlakozást	kapott,	és	Szudánig	telegráf-vonalat	fektettek	le.

Kairótól	délkeletre,	a	sivatagban,	a	Mokatam-hegység	oldalában,	Heluán	mellett,
egy	impozáns

gyógyhely	nőtt	ki	a	homokból.	Ősidők	óta	kénforrások	buzogtak	itt	és	ígértek
gyógyhatást.	Termékeny	földet	hoztak	a	Deltából,	négyszögletes	utcahálózatot
alakítottak	ki,	és	a	Côte	dAzur	egyik	gyöngyével	azonos	színvonalú,	hatalmas	hotel
épült.	Mivel	a	hazai	és	külföldi	fürdővendégeket	meg	akarták	kímélni	a	30

kilométeres	tevegeléstől,	Iszmail	közvetlen	vasútvonalat	fektetett	le	Heluánig.	Az
ősöreg	települést	fás,	árkádos,	modern	utcák	szelték	át,	és	egyértelmű	volt,	hogy	ez
a	párizsi	Rue	de	Rivoli	Pate	mintájára	készült.

Végül	30	000	munkás,	mindössze	három	hónap	alatt,	egy	nyílegyenes,	a
piramisokig	vezető	sétálóutcát	fektetett	le	a	sivatagi	homokba.

Iszmail	pasa,	elődjéhez,	Szaídhoz	hasonlóan,	nyitott	volt	a	csatornavállalkozás
ügyében,	bár	voltak	megszorításai.	A	csatorna	mindkét	oldalán	egy	keskeny
földsávot	a	csatornatársaság	birtokolt.	Ez	a	pasa	szemében	éppolyan	szálka	volt,
mint	annak	a	35	000	munkásnak	a	kifizetetlen	bére,	akiket	a	csatornaépítésnél
alkalmaztak.

Az	új	alkirály	követelései	éppen	akkor	érték	a	Companie	Universelle	du	Canal-
Maritime	de	Sues	t,	amikor	amúgy	is	pénzügyi	gondokkal	küszködött.	Ha	még	a
több	ezer	munkást	is	ki	kell	fizetnie,	az	csőddel	fenyegette	volna	a	vállalkozást.

Ferdinand	de	Lesseps,	a	zseniális	szervező	és	üzletember	azonban	most	is	talált
kiutat	a	válságból.



Meggyőze	III.	Napóleon	császárt,	hogy	a	csatorna	Franciaország	nemzeti	érdeke,	és
így	84	millió	frankos	pénzinjekciót	kapott.

Lesseps	a	világ	minden	tájáról	hozatott	szakmunkásokat.	Amikor	Franciaországból	
hajón		óriási	markolókat	és	gépeket	is	hozatott,	melyek	a	lusta	munkásokat
helyettesítették,	a	társaság	hirtelen	6000

emberrel	is	beérte.	A	Timsah-tótól	Port	Szaidig	terjedő	első	szakasz	megnyitása
pedig	az	utolsó	kétkedőket	is	meggyőzte.

A	munkások,	akikre	a	csatornaépítésnél	hirtelen	nem	lett	szükség,	árvízként
árasztották	el	Kairót.

Elszegődtek	a	számos	állami	építkezés	egyikére	jó	pénzért,	amit	azután	két	kézzel
szórtak	el	ruhára,	hasisra	és	nőkre.	A	nemes,	fehérbőrű	kirgiz	rabszolganőkért
hihetetlen	árakat	fizettek,	bizsuval	aggatták	őket	tele	és	vezették	haza	győzedelmesen
a	szülőfalujukba.	Ugyanakkor	Kairóban	és	Alexandriában	üzletelők,	spekulánsok,
bankárok	és	csalók	új	rétege	alakult	ki.	A	Nílus	partjára	betört	a	vasút-	és
gőzhajótársaságok,	a	gyárszindikátusok	és	bankok	kora.	Egyiptom	a	korlátlan
lehetőségek	hazája	lett.

Ám	a	gyapotüzlet	éppoly	gyorsan	lecsengett,	ahogy	jött.	Iszmail	pasa	azonban	nem
szabadult	az	érzéstől,	hogy	a	világ	közepén	áll.	Befektetett,	termelt,	és	messze
túllépte	a	kereteit.	Európai	bankok	kölcsönöztek	neki	pénzt.	Az	őt	körülvevő	keleti
pompa	elég	biztosítéknak	számított.	A	zömök	pasa	török	sambouliban,	sötét,	végig
gombos	szalonkabátban,	keresztbe	tett	lábakkal,	díványán	ülve	fogadta	az	európai
pénzarisztokrácia	ajánlatait.	Goschen,	Bischofsheim,	Oppenheim	és	Rothschild
adtak	államkötvényeket.	Úgy	tűnt,	Iszmailnak	csak	meg	kell	dörgölnie	a
csodalámpást,	és	mindig	újabb	csoda	válik	valóra.

Az	egyetlen	dolog,	ami	ennek	az	országnak	még	nem	volt	meg,	az	a	múltja	volt.
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V.

A	lopakodó	halál

Lepsius	professzor	mutatóujjával	követte	a	hieroglifákat,	és	szinte	észrevehetetlenül
mozgatta	az	ajkait.	Asszisztense	nem	merte	félbeszakítani,	még	az	elpusztított	kígyót
sem	merte	eltüntetni.	Az	volt	az	érzése,	Lepsius	valami	hihetetlenül	fontos	dologra
bukkant.



rugsch,	mon	ami!		kiáltotta	Mariette,	csak	úgy	zengett	az	egész	peron.

Az	alexandriai	vonat	csikorogva,	prüszkölve	futott	be.	Utasok,	várakozók,	hordárok
és	kereskedők	vad	Bösszevisszasága	uralkodott.	Közöttük	két	férfi,	aki	könnyes
szemmel	ölelte	át	egymást.

	Nem	megmondtam		ismételte	Mariette	újra	és	újra	,	nem	megmondtam,	hogy	vissza
fog	jönni!?

Brugsch	zavartan	bólintott,	maga	elé	tolta	öccsét,	Emilt,	és	halkan	így	szólt:

	Ő	Mariette,	a	barátom.

Az	óriás	mindkettőjükkel	fájdalmasan	kezet	rázott,	és	a	mellette	álló	asszonyhoz
fordult:

	Éléonore,	a	barátom,	Brugsch,	a	felesége	és	a	testvére,	Emil.

A	francia	néhány	kézmozdulattal	eligazította	a	seregnyi	lakájt,	akik	a	frissen
érkezettek	csomagjaival	törődtek.	Amikor	a	pályaudvar	nyüzsgésébe	beléptek,	ahol
egy	kizárólag	számukra	feldíszített	kocsi	várakozott,	Mariette	Paulinához	fordult:

	Milyen	jó,	hogy	elkíséri	a	férjét,	ön	nélkül	nem	sokáig	bírná.

	Nem	volt	egyszerű	Paulinát	erre	rávenni,	minden	rábeszélő	képességemre
szükségem	volt		szólt	közbe	Brugsch	,	még	azt	is	megígértem,	hogy	lemondok	az
ásatásokról

Mariette	a	barátja	szavába	vágott:

	De	hát	ezzel	kapcsolatban	még	nem	ez	volt	az	utolsó	szó!	Ha	Brugsch	asszony	látja
a	piramisokat,	Luxort	és	a	Királyok	Völgyét,	meg	fogja	változtatni	a	véleményét.

Paulina	igyekezett	mosolyogni.	Brugsch	hozzátette:

	Feltéve,	hogy	a	hivatalom	hagy	rá	időt.

A	hivatal,	melyről	beszélt,	tiszteletreméltó	volt,	és	Heinrich	Brugsch	egy	pillanatig
sem	tétovázott,	amikor	felajánlották	neki:	vegye	át	a	porosz	konzulátust	Kairóban.
Berlinben	mindent	felszámolt,	és	várható	éves	fizetése	azt	sugallta,	jól	élnek	majd	a
feleségével	és	Emillel.		Brugsch	legalábbis	ezt	gondolta.



	Persze,	hogy	sok	dolga	lesz		hagyta	jóvá	Mariette.		Egyiptom	nagyon	megváltozott
a	távolléte	alatt.

A	gyapotláz	a	világ	minden	részéről	spekulánsokat	csábított	az	országba.	Most,
hogy	az	ügy	lecsengett,	mindenki	megpróbálja	túllicitálni	a	másikat.	Nem	fogja
elhinni,	a	kairói	árak	alig	maradnak	el	a	berliniektől!

Korábban,	hisz	tudja,	piaszterekkel	fizettünk,	és	a	nagyobb	kiadások	kerültek
néhány	egyiptomi	fontba.	Ma	azt	hihetné	az	ember,	a	hivatalos	pénz	napóleonokból
és	angol	fontból	áll.

	Különösen	a	lakásbérleti	díjak	értek	el	rekordösszeget		erősítette	meg	Brugsch,
miközben	feleségét	a	kocsiba	segítette.		A	konzulátusért,	ami	egy	öt	szobás	lakás,
átszámítva	3370	tallért	és	20	fillért	kellett	letétbe	helyeznem.

	Megőrült?		kiáltotta	Mariette.		Minek?

	Ilyen	lakáshiány	mellett	ma	senki	sem	üríti	ki	önként	a	házát,	feltéve,	ha	az	illető
kész	ún.	kauciót	fizetni.		Brugsch	megvonta	a	vállát.

A	kocsi	az	Esbakija-kerthez	közeledett.

	Vannak	egész	utcák,	melyeket	nem	lehet	felismerni!	Hol	van	a	régi,	egzotikus
Kairó?		Feleségéhez	fordult:		Nézd,	Paulina,	szinte	olyan,	mint	Berlin,	nem?	Azt
hiszem,	jól	fogod	itt	érezni	magadat.		Paulina	azonban	hallgatott.
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A	bérelt	konzulátus	a	Sharia	el-Muskin,	egy	olyan	előkelő	ház	első	emeletén	volt,
mely	több

külkereskedelmi	cég	irodájának	is	helyet	adott.	Az	oszlopokkal	szegélyezett	porta
mögött,	üvegezett	elejű

fafülkében	libériás	portás	ült,	aki	a	ki-	és	bemenőket	felügyelte.

	Én	nem	ilyen	elegáns	környezetben	lakom,	mon	ami		szólt	Mariette	csúfondárosan,
amikor	a	porosz	mögött	a	kovácsoltvas	korlátos	márványlépcsőn	felfelé	lépdelt.	
Cserébe,	a	bulaki	kis	házikónk	előtt	most	bájos	kert	növekszik,	pálmákkal,	agavéval
és	kaktuszokkal,	Éléonore	büszkeségeivel.

Mariette	felesége	megragadta	Paulina	kezét	és	így	szólt:



	Már	holnap	meg	kell	bennünket	látogatnia.	Most,	a	langyos	őszi	estéken,	amikor	a
gázlámpák	a	pálmák	között	világítanak,	valóban	csodás.	Ugye,	eljön?

	Hát	persze		ígérte	meg	Paulina	,	kíváncsi	vagyok	Jahhotep	királyné	kincsére.	Az
egész	világ	erről	beszél

	Fel	fogom	őket	önre	tenni		ígérte	Mariette	,	és	úgy	fogja	érezni	magát,	mint	egy
egyiptomi	királyné	több	mint	háromezer	évvel	ezelőtt.

Emil,	Brugsch	15	évvel	fiatalabb	testvére,	el	volt	ragadtatva	az	óriási	franciától.
Heinrich	azért	hozta	magával	Egyiptomba,	hogy	felügyelet	alatt	tartsa.	A	kis
Brugsch		ahogy	mindenütt	nevezték		ugyanis	fél	lábbal	állandóan	börtönben	volt.
Tanult	kereskedő	létére,	átláthatatlan	csalási	ügyletei	miatt	Dél-Amerikába
vándorolt,	és	színészként	tartotta	el	magát.	Szóval	életművész	volt.

A	Brugsch	család	lakása	tágas	és	kényelmesen	berendezett	volt.	A	legnagyobb
helyiség,	közvetlenül	az	entrée	mellett,	szolgált	konzulátusi	irodaként.	Brugschra
pazar	íróasztal	várt.	Miközben	a	lakájok	a	koffereket	és	ládákat	felhordták,

Brugsch	és	Mariette	nekitámaszkodott	ennek	az	íróasztalnak,	és	nem	fáradtak	bele
az	emlékek

felidézésébe.

	Ha	visszagondolok	az	első	egyiptomi	éveimre		nevetett	Mariette	,	ma	sem	értem,
hogy	bírtam	ki	egy	szál	magam,	a	sivatag	közepén.

A	porosz	is	jól	szórakozott:

	De	hiányos	komfortra	nem	panaszkodhatott!	Ha	például	a	sivatagi	zuhanyozásra
gondolok

	és	a	vacsorára	a	bikaszarkofágban

	és	a	hálófülkémre,	Haemuaszet	múmiája	mellett

A	férfiak	a	térdüket	csapkodták	jókedvükben,	nevetésük	betöltötte	a	termeket,	és
eltartott	egy	darabig,	míg	megnyugodtak.

A	követ	nem	hagyta	magát	lerázni,	bár	Omar	megfenyegette,	hogy	lehajítja	a
Maison	lépcsőin.



	A	hakimának	el	kell	jönnie,	azonnal,	lent	vár	a	kocsi!

Mióta	lady	Gordon	a	mudir	egyik	feleségét	kigyógyította	a	lázból	kinintablettával,
hakimának,	azaz	orvosnőnek	nevezték,	és	szinte	mágikus	képességeket
tulajdonítottak	neki.	A	legközelebbi	orvos	és	kórház	60

kilométere,	Kenában,	a	vidéki	fővárosban	volt.

Bár	már	későre	járt,	Lucie	visszafogta	a	szolgáját,	és	megkérdezte	a	követ	óhaját.

	Kérem,	hakima,	jöjjön	gyorsan!		könyörgött	a	férfi	,	Juszuf	sejk	kisfia	összeesett!
Nyitott	szemmel	és	szájjal	fekszik,	az	ajkai	kékek,	a	keze	hideg.	Ha	ön	nem	jön,	meg
fog	halni!	Kérem!

Kolera!	Lady	Duff	Gordon	nem	kételkedett	benne.	Bár	ő	sem	tudta,	hogy	lehetne	a
kis	Juszufon

segíteni,	felkapta	házipatikával	teli	táskáját		kincset	érő	dolog	ezen	az	istentől
elhagyatott	vidéken.	Ő	maga	is	páni	félelmet	érzett,	hogy	valami	kiszámíthatatlan
fertőzésnek	eshet	áldozatul,	és	sok	erejébe	került,	hogy	beszálljon	a	kocsiba.

A	kocsis	ostorral	a	szamár	hátára	csapott,	és	az	elhagyatott	utcákon	át	ügetett.	Mit
tegyen?

A	kolerának,	mely	harminc	évenként	újra	és	újra	terjeszkedni	kezdett	Indiából
Nyugat	felé,	és	százezreket	ragadt	magával,	nem	volt	ellenszere.	Legtöbbször
mekkai	zarándokok	hurcolták	be	a	járványt.	A	kinin,	ez	a	kínakéregből	nyert	fehér,
kristályos	csodapor	volt	az	egyetlen	gyógyszer,	mely	Lucie	rendelkezésére	állt.
Évtizedek	óta	ezzel	kezelték	a	maláriát,	a	szívritmuszavarokat	és	a	tüdőgyulladást.

Juszuf	sejk	megcsókolta	az	angol	nő	kezét,	sírt,	és	azt	dadogta:

	Nem	szabad	meghalnia,	hakima,	nem	szabad	meghalnia!	A	földjeim,	az	állataim,
minden	legyen	az	öné,	de	Juszufnak	nem	szabad	meghalnia!

Lucie,	aki	ridegnek	tettette	magát,	hogy	érzékeny	lelkét	elrejtse,	nyelt	egyet.	A	sejk
kétségbeesése	a	torkát	szorította.
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Amikor	a	vánkoson	fekvő,	görcsösen	összekuporodott	kisfiút	megpillantotta,	lady
Duff	Gordon	azonnal	tudta,	hogy	már	minden	segítség	későn	jönne.	Az	eltorzult



arcvonások	nagy	fájdalomról	árulkodtak.	Lucie	megmérte	a	pulzusát.

Először	semmit	sem	érzett,	majd		végre		szabálytalan	szívveréseket.	Az	ütések
közötti	szünetek	egyre	hosszabbak	lettek,	végtelenül	hosszúak.	Bármelyik	az	utolsó
lehetett.

Juszuf	és	a	fiú	anyja	a	szőnyegen	térdelt	és	halkan,	éneklő	hanghordozásban
imádkozott,	homlokukat	keményen	a	padlóhoz	verve.	Lucie	tanácstalanul	nézett
körül,	majd	felkapott	egy	félig	üres	teáspoharat.	A	táskájából	kivett	egy	laudanum
feliratú	papírzacskót,	a	porból	egy	keveset	a	pohárba	szórt,	és	a	gyógyitalt	a	kis
Juszuf	szájába	töltötte.	Juszuf	gurgulázott,	nyelt,	a	maradékot	kiköpte,	de	néhány
pillanat	múlva	testében	a	görcsök	feloldódtak.	Az	ópiát	megtette	a	hatását.

Az	idős	sejk	térden	kúszott	oda	Lucie-hoz,	és	megpróbálta	megragadni	a	kezét,	de	ő
elhúzta.

	Juszufon		mondta	,	Juszufon	már	nem	lehet	segíteni.	Nézz	rá	a	fiúra!	Kis	teste	kék,
nincs	több	remény	ez	a	kolera!

Juszuf	bólintott,	és	elfordította	a	fejét.	A	fiú	anyja	tovább	imádkozott.	Bár	nem	tudta,
mit	tehetne	még,	Lucie	nem	mert	elmenni.	Hármasban	guggoltak	a	haldokló	fiúcska
körül,	és	sovány,	sötétre	színeződött	mellkasát	lesték,	mely	már	alig-alig	emelkedett
és	süllyedt.

Talán	két	órát	ültek	így,	amikor	Lucie	megriadt.	A	kis	test	nem	mozdult	többé.	Lucie
felugrott,	a	fiú	csuklója	után	kapott,	majd	szó	nélkül	a	sejkre	nézett.

	Hakima!		kiáltotta	a	férfi.		Hakima!

A	hölgy	bólintott.	Szó	nélkül	vette	az	orvosi	táskáját,	és	kiment.	A	ház	előtt
rágyújtott	egy	cigarettára,	és	a	fehér	füstöt	az	éjszakába	fújta.	A	kocsis	várt.	A
lámpák	égtek.

	Meghalt		mondta	lady	Gordon,	miközben	a	kocsiba	szállt.		Már	nem	tudtam	rajta
segíteni.		A	kocsis	nem	szólt.	Lucie	úgy	szívta	le	cigarettája	füstjét,	mint	egy	értékes
gyógyszert.		Közben	azt	mondják	

kezdte	újból	,	a	kolera	minden	Nílus	parti	települést	elkerül,	és	a	Nílus	vize	a
legjobb	megelőzés	a	fertőzés	ellen.	Vigyél	haza!		Lucie	behunyta	a	szemét.

Mivel	a	kocsis	nem	reagált,	előrehajolt,	meglökte	a	kocsist	és	rászólt:



	Hé,	öreg,	indulj!

A	test	lassan,	hangtalanul	csuklott	össze	előtte,	lecsúszott	a	bakról,	és	lezuhant	a
földre.	Eltartott	egy	darabig,	míg	lady	Gordon	megértette,	mi	történt.	Kiugrott	a
kocsiból,	a	mozdulatlan	kocsist	a	hátára	fordította,	és	belenézett	az	eltorzult,	kékes
arcba.	A	férfi	halott	volt.

Mintha	ő	okozta	volna	a	halálát,	lady	Gordon	kétség-beesetten	nézett	körül,	vajon
látta-e	valaki	az	esetet,	majd	felkapta	a	táskáját	és	elrohant.	Az	éjszaka	nyugtalan
volt	a	máskor	álmos,	vidéki	Luxorban.	A	távolból	kiáltások	szálltak,	beburkolódzott
alakok	siettek	valahová.	Néhány	ház	ajtaja	előtt	tűz	égett,	mely	szörnyű	bűzt
árasztott.

Félelem	és	gyanakvás	terjengett	a	levegőben.	Minden	idegent	azzal	gyanúsítottak,
hogy	magában	hordozza	a	fertőzést,	és	továbbadja.	Az	ajtókat	eltorlaszolták,
gerendák	zárták	el	a	lakások	bejáratát.

Lucie	kifulladva	érte	el	a	Maison	t	Félretolta	a	lépcsőház	máskor	nyitott	ajtaján	a
zárat,	fáradtan	a	falnak	támaszkodott,	és	a	rácsos	ablakon	keresztül	a	furcsa
éjszakába	fülelt.	Fáradtan	vonszolta	fel	magát	a	meredek	lépcsőn.	A	sötét
előudvaron,	ajtaja	előtt,	a	lépcsőn	egy	férfi	feküdt.	Lucie	megdermedt	a	rémülettől,
izzadság	verte	ki	a	homlokát,	az	egész	teste	remegett.	A	járvány	már	elért	az	ő
küszöbéig	is?

Lábujjhegyen	közelebb	ment,	kikerülte	a	földön	fekvő	alakot	és	éppen	el	akart	tűnni
a	szobájában,	amikor	meghallotta	az	öreg	Iszmain	hangját:

	Jó	estét,	Belzoni	asszony,	vártam	önre

Sehol	nem	tombolt	annyira	a	kolera,	mint	a	milliós	nagyvárosban,	Kairóban.	A
koporsókészítők	nem	győzték	a	megrendeléseket	teljesíteni,	fogytán	volt	a	fa.
Amikor	már	a	boltokban	sem	lehetett	ládákat	kapni,	a	vagyonos	halottakat	is
leplekbe	tekerték,	és	százasával	tömegsírba	temették.	Mésszel	szórták	le,	és
nyomorúságosán	földelték	el	őket.	A	város	felett	bűzlő	felhő	volt,	mely
megborzongatta	a	túlélőket.

Az	európaiak	tömegesen	kezdtek	menekülni.	Alexandriában	az	Európába	tartó
hajókra	szóló	jegyek	árát	aranyban	mérték.	A	előkelő	társaság	tagjai,	akik
megszokták,	hogy	szolga	húzza	le	a	cipőjüket,	most	harmadosztályú	helyekért
marakodtak.	A	csatornatársaság	barakkjainak	munkásait	a	Lesseps	által	szervezett
orvoscsoport	sem	tudta	megnyugtatni.	Vakon	rohantak	a	sivatagba,	ahol
biztonságban	érezték	magukat	a	járványtól,	de	ahol	gyakran	éhen	és	szomjan



vesztek.
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Heinrich	Brugsch	konzul	nyugtalanul	fel-alá	járkált	az	irodában,	miközben	az	orvos
a	mellette	lévő

helyiségben	feleségének,	Paulinának	adott	be	injekciót.	Dr.	Sachs,	a	nyugalmazott
katonaorvos,	aki	barátságban	volt	Brugschsal,	kilépett	az	ajtón	és	bólintott:

	Ne	aggódjon	Brugsch,	a	felesége	kiváló	egészségnek	örvend,	ez	csak	az	izgalom.
Borzasztóan	fél	a	kolerától.

	Nem	csoda		mondta	Brugsch	,	az	alig	harmincéves	titkárom	és	a	török	kavaszunk
néhány	napon	belül	meghalt,	és	a	levantei	tolmács	fejvesztve	menekült.	Ki	tudja,	él-e
még?	Ez	egy	kicsit	sok	Paulinának.

Dr.	Sachs	szándékosan	halkan	beszélt:

	Csak	el	kell	vele	hitetnie,	hogyha	hajlamos	lenne	a	kolerára,	már	rég	megkapta
volna.	Ez	valójában	nem	igaz,	de	talán	megnyugtatja,	és	kissé	serkenti	az	életkedvét.

Brugsch	íróasztala	szélére	ült,	és	mély	levegőt	vett:

	Doktor,	mikor	lesz	ennek	a	szenvedésnek	vége?	Hetek	óta	haldokló	honfitársak
ágyához	hívnak,	hogy	feljegyezzem	az	utolsó	akaratukat.	Már	az	első	napokban
harminc	ember	halt	meg	a	kis	német	kolónián	belül.

Először	koporsóból	volt	kevés,	most	már	halottas	kocsit	sem	lehet	szerezni.	Tegnap
egy	kereskedő	holttestét	a	konflisban	keresztben	fektetve	vittem	az	evangélikus
temetőbe.

	Elaludt		mondta	dr.	Sachs,	egy	pillantást	vette	a	szobába	,	az	alvás	jót	fog	neki	tenni.
Most	erősnek	kell	lennünk.

	És	e	szörnyű	járványnak	tényleg	nincs	semmiféle	ellenszere?		kérdezte	Brugsch.

Dr.	Sachs	megrázta	a	fejét:

	Amíg	a	betegség	okozóját	nem	ismerjük,	minden	kezelés	szerencse	dolga.	A
fertőzöttek	70%-a



belehal,	de	az	sem	lesz	immunis	ellene,	aki	túléli.

Kopogtattak.	Vasalli	lépett	be,	és	idegesnek	tűnt:

	Azt	mondták,	dr.	Sachs	itt	van		hebegte.		Mariette	asszonyról	van	szó,	a	főnök
szerint

megfertőződött!	Brugsch	és	Sachs	egymásra	néztek,	majd	felugrottak:		Gyorsan,
egy	konflist!	Egyetlen	percet	sem	veszíthetünk!	Emil,	foglalkozz	a	feleségemmel!

A	bulaki	utazás	kínszenvedés	volt,	az	ember	azt	hihette	volna,	csatatéren	hajt	át.	Az
utcák	mentén	tüzek	égtek.	Az	a	kevés	ember	is,	akit	látni	lehetett,	a	hőség	ellenére
vastagon	beburkolózott.	Mindenki	kerülte	a	másikat.	Voltak,	akik	egyszerűen	az
utcára	feküdtek	le	meghalni.	Nyitott	szemmel	és	szájjal	hevertek	az	úton,	és	senki
sem	tudta,	van-e	még	bennük	élet.	Akik	a	halottakat	szedték	össze,	egyszerűen
felhajították	őket	a	taligára.	Így	sokan	még	élve	kerültek	tömegsírba.

Éléonore	nehézkesen	vette	a	levegőt.	Mariette	fogta	a	kezét.	Fel	sem	nézett,	amikor
Brugsch	és	az	orvos	beléptek.

	Köszönöm,	hogy	eljöttek		mondta	halkan	,	de		hangja	elfulladt.

Dr.	Sachs	azonnal	látta,	hogy	az	asszony	haldoklik.	Éléonore	ajkai	elkékültek,	arca
fakó	volt,	ujjain	apró,	görcsös	rángások	futottak	végig.

	Lázálmában	Oziriszt,	Széthet	és	Íziszt	hívta		mondta	Mariette	fájdalmasan
mosolyogva.		Húsz	év,	az	húsz	év.

Brugsch	barátja	vállára	tette	a	kezét.	Mariette	kérdőn	nézett	dr.	Sachsra.	Ő
megcsóválta	a	fejét.	Mariette	lassan	lesütötte	a	szemét.

	Furcsa		kezdte	,	két	nappal	ezelőtt	még	mindannyian	együtt	ültünk	a	múzeum	előtti
lugasban.

Amikor	besötétedett,	a	bejárat	feletti	párkányon	megszólalt	egy	kis	kuvik,	és
Éléonore	így	szólt:		Talán	az	egyikünket	hívja?	Emlékszik,	Brugsch?

Mialatt	beszélgettek,	Éléonore	anélkül	hunyt	el,	hogy	magához	tért	volna.

A	kolerajárvány	több	mint	fél	éven	át	tombolt.	Tízezrek	haltak	meg.	Egész
családokat,	falvakat	irtott	ki.	Sok	asszony	és	gyerek	csak	hónapokkal	később
merészkedett	ki	a	házból.	Közéjük	tartozott	Brugsch	asszony	is,	aki	Mariette



feleségének	halála	után	sokkot	kapott.	Nem	szívesen	követte	a	férjét	Egyiptomba,
most	pedig	mindent	megtett	azért,	hogy	az	itt-tartózkodást,	legalábbis	a	sajátját,	a
lehető	legrövidebbre	szabja.

Amikor	pedig	Brugsch	megkérdezte	a	feleségét,	nem	akarja-e	elkísérni
Alexandriába	a	török	szultán	fogadására,	határozottan	nemet	mondott.	Alexandriába
már	csak	csomagokkal	megy,	hogy	hazautazzon	Berlinbe.	Semmiféle	kérés	nem
segített.	Így	Brugsch	és	Mariette	kettesben	szállt	fel	a	Delta-vasútra.

Iszmail	pasa	a	történelmi	eseményt	hozzá	méltó	pompával	rendezte	meg.	350	éve
egyetlen	szultán	sem	lépett	Egyiptom	földjére.	Most	szőnyegek	borították	az	utat,
melyen	a	keleti	nagyúr	kocsija	a	kikötőből	a	59

pályaudvarra	hajtott.	Iszmail	pasa	és	az	ország	nagyjai,	köztük	Brugsch	és	Mariette,
az	aranyozott	díszkocsi	két	oldalán	lépdeltek.

	Remélem,	elég	kényelmesen	utazik	a	vastag	szőnyegeken?		csúfolódott	a	porosz,	a
francia	meg	jól	szórakozott	a	szultán	előkelő	viselkedésén:		Csak	nem	alszik	el
nekünk?!

A	pályaudvar	előtt	a	nemesség	alkotott	ünnepi	sorfalat,	melyen	keresztül	Iszmail
pasa	vendégét	a	gőzöshöz	vezette.	Ő	azonban	nem	volt	hajlandó	beszállni.	Abdul
Aziz	még	sohasem	utazott	vonaton.	Mivel	a	lokomotív	nyakasan	ellenszegült	a
szigorú	parancsnak,	miszerint	a	sziszegést	és	fújtatást	hagyja	abba,	a	szultán	ördögi
gépezetnek	nevezte,	és	lovakat	kért.	Abdul	Aziz	csupán	akkor	engedte	magát
vonakodva	a	szalonkocsiba	tuszkolni,	amikor	Iszmail	kijelentette,	hogy	Mohammed
boldog	lett	volna,	ha	a	Mekkából	Medinába	tartó	hedzsrája	alkalmával	ilyen
vasparipa	állt	volna	a	rendelkezésére.

Míg	konstantinápolyi	alattvalói	lesütött	szemekkel	és	összefont	karokkal	fogadták	a
szultánt,	addig	a	kairói	fogadtatás	lenyűgöző	volt.	Bárhol	is	jelent	meg,	az
egyiptomiak	körülvették,	és	hangosan	ünnepelték.

Iszmail	pasa	egymillió	fontsterling	készpénz	és	az	adó	megkétszerezésének	fejében
megszerezte	a	magas	rangú	vendégtől	teljes	függetlenségét,	és	a	vágyva	vágyott
kediv	címet.	Mivel	a	tárgyalások	elnyúltak,	Iszmail	még	egy	arany	étkészletet	és
százezer	font	előleget	is	rátett.	A	szultán	mindezt	azzal	a	keggyel	viszonozta,	hogy
Iszmail	ettől	kezdve	felségnek	nevezhette	magát.

Ennél	sokkal	komolyabb	volt	az	örökösödési	törvény	megváltoztatása,	mely	Iszmail
legidősebb	fiát,	Taufikot	jelölte	ki	utódnak.	A	régi	jog	szerint	Iszmail	testvére,
Musztafa	Fadel	és	nagybátyja,	Abdul	Halim	örökölték	volna	a	trónt.	A	kediv



azonban	az	egyiket	utálta,	a	másiktól	félt.	Most	végre	rend	volt	a	pasa	világában.
Ura,	Abdul	Aziz	az	egyiptomi	Freizi	Gehad	fregatton	indult	haza.	Az	alexandriai
kikötőben	Iszmail	pasa	kellemes	tengeri	utat	kívánt	búcsúzkodó	vendégének,	és
közölte:	a	hajót	természetesen	megtarthatja	emlékbe.

Sehogy	sem	szívelhették	egymást.	Egyszerűen	túlságosan	is	hasonlítottak	egymásra.
No	nem	külsőleg,	úgy	nagyon	különbözőek	voltak.	Mariette	széles	vállú,	sötét	típus
volt,	szögletes	arccal,	áll-	és	pofaszakállal,	aki	ruházkodásában	is	leginkább	egy
arab	sejkre	hasonlított.	Richard	Lepsius	ellenben	sovány,	szinte	törékeny	alkat	volt,
sűrű,	ezüstös	haja	korrektül	hátrafésülve,	orrán	kicsi,	kerek	Schubert-szemüveg.	A
sivatagban	is	állandóan	kifogástalanul	öltözött,	álló	gallért	és	nyakkendőt	viselt	
egyszóval	porosz	volt.

Nem,	a	hasonlóság	a	sorsukban	volt:	mindegyikük	saját	magát	tartotta	a	kor
legnagyobb	ókortudósának,	és	valóban,	mindegyikük	szaktekintély	volt.	Világszerte
ismerték	őket,	császárok	és	királyok	udvarolták	őket	körül,	és	mindketten	egy-egy
mérhetetlen	kincsekkel	teli	múzeum	élén	álltak.	Két	ilyen	tudású	férfi,	úgy	tűnt,	nem
fér	el	Egyiptomban.

Mariette	a	felesége,	Éléonore	halála	óta	visszavonultan,	csak	a	kutatásnak	élt.	A	több
mint	harminc	különböző	helyen	zajló	ásatás,	mely	a	kolerajárvány	idején	leállt,
újból	beindult,	és	ekkor,	1866.	április	2-án	megérkezett	Kairóba	Richard	Lepsius.

Húsz	év	telt	el,	mióta	Lepsius	a	legjobban	megszervezett	és	egyben
legeredményesebb	expedíciót	a	Nílus	völgyében	végrehajtotta.	Neki	és	az
embereinek:	egy	építésznek,	egy	gipszöntőnek,	két	rajzolónak,	két	festőnek	és	egy	
biztos,	ami	biztos		papnak,	sáskajárással,	egérinvázióval,	arab	banditákkal	kellett
megküzdeniük.	A	szomjúság	és	éhség	a	halál	szélére	sodorta	őket,	majdnem
elevenen	elégtek	a	sátrukban.	Az	a	jó	tanács,	hogy	ásatást	nem	szabad	fegyverek
nélkül	végezni,	nem	Mariette-től,	hanem	Lepsiustól	származott,	aki	állandóan	két
töltött	pisztollyal	a	párnája	alatt	aludt.

Először	a	Műkincshivatal	Igazgatóságán	futottak	össze,	ahol	Lepsius,	korrekten,
amilyen	volt,	engedélyt	akart	kérni	a	tervezett	kutatásaihoz.	Mariette	is
hangsúlyosan	lelkiismeretes	volt,	azt	mondta,	az	egész	országnak	megtiszteltetés,	ha
a	nagy	porosz	új	kutatásokba	kezd.

	Hol	van	a	munkacsapata?		érdeklődött.

	Mi	vagyunk	a	csapat,	monsieur!		válaszolta	Lepsius,	magára	és	kísérőjére,	a
rajzoló	Ernst	Weidenbachra	mutatva.



Mariette	hitetlenül	nézett	a	nagy	Richard	Lepsiusra,	egy	pillanatig	nem	is	tudva,
hogy	bolondoznak-e	vele,	vagy	az	igazat	hallja.	Azt	várta	volna,	hogy	a	porosz
asszisztensek,	segédtudósok	és	segédsegédek

hadával	rukkol	elő.	Mariette	nem	vette	figyelembe	a	választ.

	És	most	hol	akar	ásni?		kérdezte,	és	tollat	ragadott.	Lepsius	legkésőbb	most	eszmélt
rá,	hogy	ő

semmi	estre	sem	volt	prussian	de	son	coeur ,	mint	Brugsch,	csupán	egy	átlagos		még
ha	híres	is		régész,	aki	ásatási	engedélyt	kér.
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	Nem	ásni,	kutatni!		válaszolta	Lepsius	hűvösen.		Az	ásatást	örömest	önre	hagyom!
Jó	ideje	a	bibliai	helyekkel	foglalkozom.

	Érdekes!		Auguste	Mariette	hátradőlt	borszékében,	karjait	összefonta	a	mellén,	mint
mindig,	ha	a	beszélgetőpartnert	ellenfélnek	tekintette.		Egyet	már	most	elárulok
önnek,	Lepsius	professzor	úr,	a	régészeti	leletek	külföldre	viteléről	szóló	törvény
most	nem	kerül	hatályon	kívül!	Az	ásatásokat	pedig	hivatalosan	jelenteni	és
engedélyeztetni	kell,	méghozzá	itt,	ennél	az	íróasztalnál!		Ezeknél	a	szavaknál	jobb
keze	középső

ujjával	energikusan	az	asztalra	koppintott.

Mariette	Mohammed	Ali	pasa	egyik	firmájára	utalt,	mely	az	első	expedíciója	során
korlátlan

szabadságot	biztosított	a	porosz	tudós	számára.	Richard	Lepsius	akkoriban	150	000
leletet	vihetett	ki	az	országból,	sőt	a	pasa	még	hajókat	is	küldött	eléje,	hogy	a
leleteket	Egyiptom	déli	határáról	Alexandriába	vigye.	Lepsius	nem	volt	szívbajos.
Tonnás,	színesre	festett	oszlopot	fűrészelt	ki	I.	Széthi	sírjából,	és	négy	építőmunkást
hozatott	Berlinből,	akik	Gizában	három	teljes	sírkamrát	bontottak	szét	köveikre,
melyeket	hajóval	a	porosz	fővárosba	szállítottak.

	Ez	alkalommal		mondta	a	professzor		a	Delta	keleti	részébe	szeretnék	menni.	Még
ha	mások

szkeptikusak	is	a	bibliai	számadatokkal	szemben,	és	ha	kevesebb,	mint	600	ezer
izraeli	férfi,	asszony	és	gyerek	indult	is	neki	az	állataival	Ramszeszből	a	sivatagi
vándorlásnak,	egy	egész	népnek	azért	nyomokat	kellett	hátrahagynia.	Ez	a



Ramszesz-város	nem	tűnhetett	el	teljesen	a	föld	színéről!

Most	Mariette	sértődött	meg.	Ő	már	hat	évvel	ezelőtt	kereste	a	Deltában	Ramszesz-
várost.

	Ha	a	Deltába	megy		jegyezte	meg		vethetne	egy	pillantást	azokra	a	romokra	is,
melyeket	Ferdinand	de	Lesseps	a	csatorna	kiásásánál	bontott	ki.	Én	nem	igazán
tudok	velük	mit	kezdeni.

Lepsius	beleegyezett,	Mariette	pedig	megígérte,	hogy	összeismerteti	a	professzort	a
nagy	mérnökkel.

Szerencsésen	alakult,	hogy	az	éppen	Franciaországból	visszatért	Lesseps	amúgy	is
ellenőrző	utazásra	készült	a	csatorna	területére.	Megtiszteltetésnek	tekintette,	hogy	a
híres	régésznek	megmutathatja	a	csatornáját.

Másnap	reggel	hét	órakor	a	kairói	pályaudvaron	különvonat	füstölt.	Lepsiust,
Lessepset	és	kíséretüket	

összesen	tizennégy	embert		vitte	a	vasútvonal	keleti	végéig,	Zagazigba.	Ott	a
csomagokat	bárkára	pakolták,	s	az	új	édesvízi	csatornán	a	Timsah-tóhoz	hajóztak.	A
csatorna	mindkét	partján	zsíros	föld	fénylett,	és	halványzöld	gabona,	zöldség
növekedett.	A	vasúti	gát,	mely	a	tervek	szerint	egyszer	majd	Timsáig,	azaz
Iszmailiáig	ér,	szakaszonként	készült.	Lepsius	csodálta	a	franciát,	aki	könnyedén,
hozzáértően	csevegett,	és	közben	szeretetreméltó	voltát	francia	szellemességgel
fűszerezte.

	Mit	gondol,	mikor	lesz	kész	a	mű?		érdeklődött	a	porosz.

Lesseps	mély	levegőt	vett,	úgy	válaszolt:

	Tudja	professzor,	ez	elsősorban	pénzkérdés.	A	rendelkezésemre	álló	összegtől
eltekintve	még	százmillió	frankra	van	szükségem.	De	fel	fogom	hajtani!

	Indiszkrét	dolog	megkérdezni,	mennyibe	kerül	összesen	az	építmény?

	Egyáltalán	nem.	A	Compagnie	Universelle	du	Canal	Maritime	de	Suez
részvénytársaság.	A	mérlegkönyvekbe	bárki	belenézhet.	Az	eredeti	tőkénk	200
millió	frank	volt,	500	frankos	részvényekben.

Ebből	80	milliót	francia	tőkések	ellenjegyeztek,	egy	kis	részt	a	németek,	a	maradék
120	milliót	az	egyiptomi	kormány	vállalta	át.



	Kolosszális	összeg		csodálkozott	a	porosz	,	tényleg	kolosszális.

Úgy	három	órát	vitorlázhattak,	amikor	a	bárka	Tell	el-Kebirben,	egy	karcsú	pálmák
és	virágzó	kertek	között	álló	komfortos	házikókkal	teli,	megművelt	helységben
kikötött.	Lesseps	irodákat	rendezett	be	itt	a	társaság	számára.

	Micsoda	történelmi	föld!		szólt	Lesseps,	és	dél	felé	pillantott.		Itt	kellett	feküdnie	a
bibliai	Gósen	földjének,	valahol	itt	zajlott	le	az	izraeliták	kivonulása.

Egy	pillanatra	Lesseps	és	munkatársai	is	elgondolkodtak.	Nekik,	e	vidékre	pillantva
csak	azok	a	köbméterek,	munkaórák	és	milliós	összegek	jutnak	az	eszükbe,	amikkel
ezt	az	óriási	barázdát	a	sivatagba	vájták.	A	német	professzor	egyszerű	szavai
hirtelen	tudatosították	bennük,	hogy	e	vidéknek	sorsszerű	múltja	volt.	Spontán	úgy
döntöttek,	néhány	órára	elfelejtik	a	derékszögeket,	számokat	és	százalékokat,	és
öszvérháton	elkísérik	a	tudóst	a	vádi	határához,	ahol	a	zöldellő	kultúrát	sárga,
sivatagi	homok	határolja.

A	Nap	ferdén	állt	az	égen,	amikor	a	kis	karaván	egy	dombon	megállt,	aminek	a
fellahok	a	Tell	el-Masute		a	Szobrok	dombja		nevet	adták.	Ősidők	óta	találtak	itt
olyan	kis	istenszobrokat	a	homokban,	melyek	a	nagy	Ramszesz	névgyűrűjét
viselték,	és	Lepsius	már	az	utolsó	expedíciója	során	is	talált	Ramszesz-szobrokat.
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	Ha	megtekintik	a	hosszú	árnyékokat		a	földre	mutatott	,	akkor	különböző
körvonalakat	ismernek	fel.		És	valóban,	most	a	franciák	is	látták:	egymást	határoló,
elfedő	négyszögeket.

	A	Pithom	név		folytatta	a	professzor		gyaníthatóan	az	óegyiptomi	Per-Atumból
származik,	ami	annyit	tesz:	Atum	háza.	Ezért	a	sok	lelet	Atum,	a	Napisten	képével.
Ásni	kellene,	és	egy	Atum-templomot	keresni.	Ha	megtalálnánk	egy	ilyen	építmény
romjait,	meglenne	a	bizonyíték

Ha	kezdetben	Lepsius	csodálta	a	dinamikus	mérnököt,	most	Ferdinand	de	Lesseps
volt	elragadtatva	az	ókorkutató	munkájától.

Az	éjszakát	a	társaság	az	Utazók	Hoteljában,	Iszmailiában	töltötte.	A	helység,	mely
ott	feküdt,	ahol	az	édesvízi	csatorna	a	tengeri	csatornába	torkollott,	már	4000	lakost
számlált.	Négy	évvel	ezelőtt	itt	még	egyetlen	ház	sem	állt.	Most	a	boltok,	hivatalok
és	vállalati	irodák	között	homokos	utcák	húzódtak.	Mint	egy	az	aranyláz	idejéből
való	város,	ahol	a	nappal	megkeresett	pénz	éjszakánként	a	kocsmárosok,	kaszinó
tulajdonosok	és	stricik	zsebébe	vándorolt.	A	jobb	negyedek	körül	már	most



létrejöttek	az	arabok	nyomornegyedei.

	Furcsa		jegyezte	meg	Ferdinand	de	Lesseps	vacsora	közben	a	hotelban	,	mindketten
ugyanabban	a	homokban	ásunk,	csak	fordított	perspektívával.	Az	ön	tekintete	a
múltba	mélyed,	az	enyém	a	jövőt	vizslatja.

A	mai	napig	úgy	hittem,	nincs	fontosabb	a	csatornavállalkozásnál.	Mióta	önt
meghallgattam,	kétségeim	támadtak.

Richard	Lepsius	kissé	zavartan	mosolygott:

	A	jövő	majd	megmutatja,	kettőnk	közül	melyikünk	választotta	a	fontosabb	részt,	ki
vált	nagyobb	hasznára	az	emberiségnek.

	Ön	kételkedik	a	csatorna	hasznosságában?

A	porosz	igyekezett	diplomatikus	választ	adni:

	Monsieur	le	directeur,	a	hajók	évszázadokon	át	a	Jóreménység	Fokát	megkerülve
mentek	Indiába.

Most	hirtelen	miért	ne	tennék	ezt	többé?

Lesseps	komoly	arcot	öltött:

	A	vitorlásokat	leváltják	a	gőzösök.	A	Távol-Kelettel,	Indiával,	Kínával	és	Japánnal
való	kereskedelem	egyre	nagyobb	méreteket	ölt.	A	gőzhajóknak,	a	nagy	kiadások
miatt	kell	a	rövidebb	utat	választaniuk.

	Tegyük	fel,	hogy	önnek	van	igaza.	Akkor	is	kérdéses,	vajon	a	csatorna	bevételei
behozzák-e	valaha	is	az	építési	költségeket?

	Ezzel	kapcsolatban,	kedves	professzorom,	megnyugtathatom.	Feltéve,	hogy	az
angolok	nem

bojkottálják	a	csatornát	és	hosszú	távon	ezt	nem	engedhetik	meg	maguknak	még	ha
a	hajók	alacsony	díjat	is	fizetnek,	a	tőkéseink	akkor	is	bőségesen	meg	lesznek
elégedve.
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6-9.	Egyiptom	kedivjei	(balról	jobbra,	fentről	lefelé)	Mohammed	Ali	(1805-1849),
Szaíd	pasa	(1854-63),	Iszmail	pasa	(1863-79),	és	Taufik	pasa	(1879-92)
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10.	A	Hatsepszut-templomról	készült	legrégebbi	fénykép.	A	romos	torony	arab	kori.
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	Hát	rendben		mondta	Lepsius	,	jó	kívánságaim	kísérjék.	Alapjában	mindkettőnkből
profitál	az	emberiség.	Mi	lenne	az	emberiséggel	jövőkép	nélkül,	és	mi	lenne,	ha
nem	ismerné	a	múltját!

Az	asztal	körül	ülő	férfiak	felálltak	és	koccintottak:

	A	jövőnkre!

	A	múltunkra!

Másnap	Lepsius	professzor	és	asszisztense,	Ernst	Weidenbach,	Lessepsszel	együtt
gőzhajóra	szállt,	hogy	a	csatorna	első	szakaszán	északra	hajózzanak.	A	kiásott
romok	közelebbről	szemügyre	véve	perzsa	kori	maradványnak	bizonyultak,	mert
Dárius	király	is	megpróbálta	a	Földközi-	és	a	Vörös-tengert	csatornával	összekötni.

	Látja		fordult	Lepsius	a	Companie	igazgatójához	,	nem	teljesen	új	az	ötlete,	de
vigasztalódjék,	már	a	perzsa	királynak	is	megvoltak	a	példaképei		nevetett.		Milyen
jó,	hogy	ön	a	csatornatervénél	nem	volt	tekintettel	a	történelemre!

	Nem	értem		mormogta	Lesseps.

A	berlini	professzor	folytatta:

	Ennek	az	országnak	négyezer	éves	története	tanítja	azt	nekünk,	hogy	a	két	tenger
közötti	minden	csatornaásás		a	legnagyobb	igyekezet	ellenére	is		kudarcba	fullad,	és
néhány	évszázad	után	elnyeli	a	homok.

A	természet	még	az	olyan	nagy	királyoktól	is,	mint	Ramszesz	és	Dárius,
megkövetelte	a	magáét.

Ferdinand	de	Lesseps	a	csatorna	partjára	mutatott:

	Ön	azonban	elfelejt	valamit,	professzor!	Sem	Ramszesznek,	sem	Dáriusnak	nem
álltak	ilyen

kotrógépek	a	rendelkezésére,	és	ezek	többet	teljesítenek,	mint	ezer	ember.	Főként
pedig,	víz	alatt	is	dolgoznak.	A	csatorna	elhomokosodásától	ma	már	biztosan	nem
kell	tartanunk.



A	két	ellenfél	Port	Szaidban,	a	csatorna	északi	bejáratánál	vált	el	egymástól
barátságban.	A

terméketlen,	víz	nélküli	dűnéken	hét	évvel	ezelőtt	megalapított	Port	Szaid	időközben
hétezres	lélekszámú	várossá	nőtt.	Mialatt	a	csatornatársaság	igazgatója	a
kilométeres	mólók	építését	ellenőrizte,	Lepsius	és	Weidenbach	felhajtott	egy	kis
tevekaravánt,	amivel	nyugatnak	indultak.	A	célt	San	el-Haggarnak	hívták.

San	el-Haggar	a	Mensaleh-tótól	délre,	sztyeppés	területen	feküdt,	nagyrészt	buja
növényzet	borította.

Ám	e	szinte	áthatolhatatlan	vadon	alatt	hatalmas	kőtornyok,	darabokra	tört	szobrok,
oszlopok	és	obeliszkek	emlékeztették	az	embert	a	görög	Taniszra,	a	bibliai	Zoanra.

Lepsius	és	Weidenbach	a	rommező	szélén	ütötték	fel	sátraikat,	és	nyílt	tűzön	sütötték
meg	a	magukkal	hozott	húst.	A	tevehajcsárok,	tőlük	kissé	odébb,	követték	a
példájukat.	Richard	Lepsius	levette	a	szemüvegét,	bőrtömlőből	vizet	öntött	a	kezébe,
és	élvezettel	törölte	le	az	izzadtságot	a	homlokáról.

	Ezúttal	nem	kell	spórolnunk	a	vízzel		mondta	,	a	készletünk	három	hétre	elég,
amúgy	meg	el	tudjuk	küldeni	a	tevehajcsárokat	Port	Szaidba.

A	fiatal	Weidenbach	mély	levegőt	vett:

	Sok	vízre	lesz	szükségünk.	Késésben	vagyunk,	a	nyári	forróság	már	megkezdődött.

Lepsius	úgy	vélte,	akkor	szakítják	félbe	a	vállalkozást,	amikor	csak	akarják.	Végül
is	most	nem	hajtja	őket	az	eredményfelmutatás	kényszere.	De	Weidenbach	ezt
határozottan	elutasította.

Richard	Lepsius	nagyon	jól	kijött	Ernst	Weidenbachhal.	Ő	volt	az	egyetlen	a	porosz
expedícióból,	aki	1845-ben	önként	jelentkezett	Luxorban,	hogy	Lepsiussal
megkeresse	a	hegyet,	ahol	Mózes	egykor	átvette	a	parancsolatokat.	A	többi	kísérő	a
sivatag	porában,	romok	közt	eltöltött	több	mint	két	év	után	túl	fáradtnak,
kimerültnek	érezte	magát.	Lepsius	Weidenbachhal	és	három	hordárral	kelt	át	az
Arab	Sivatagon,	a	Vörös-tengeren,	és	vette	az	irányt	a	Szináj	felé.

Jó	harminc	évvel	a	porosz	előtt	a	svájci	Johann	Ludwig	Burckhardt	már	átkelt	a
Szinájon,	és

kinyilvánította	azt	a	gyanúját,	hogy	a	törvényadás	helye	nem	a	Dzsebel	Musza,
hanem	a	Serbal-hegység.



Akkoriban	senki	sem	hitt	neki.

Amikor	Lepsius	és	Weidenbach	a	Dzsebel	Musza	lábához	ért,	egy	kolostoron	kívül
csak	köves,	víz	nélküli	sivatagot	találtak.	Honnan	szereztek	volna	itt	az	izraeliták
vizet	és	élelmet	maguk	és	az	állataik	számára?	Mindezt	azonban	bőségesen
megtalálták	a	Serbal-hegység	lábánál.	Itt	víz	és	termékeny	föld	volt,	sőt,	az	ágakon	a
bibliai	manna	csüngött.	Lepsius	zarándokok	ősöreg	sziklafeliratait	fejtette	meg,	akik
régen	még	ismerték	ezt	a	helyet.	Lepsius	és	Weidenbach	1845.	május	4-én,	16
fárasztó	nap	után,	kimerülve	értek	vissza	Luxorba,	ahol	az	expedíció	többi	tagja	várt
rájuk.

Lepsius	a	tüzet	nézte,	melynek	lángjai	hol	vörösre,	hol	sárgára	színezték	ezüstös
haját.

	Tudod,	Weidenbach		mondta	egy	idő	múlva	,	igaz,	hogy	ez	a	Mariette	híres,	de
egyszerűen	ütődött.
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Weidenbach	kérdően	nézett	a	professzorra.

	Arra	használja	a	többé-kevésbé	véletlenül	ölébe	hullott	hatalmát,	hogy	a	hamis
elméleteit

bebizonyítsa.	De	ami	hamis,	az	az	állandó	ismételgetéstől	sem	válik	igazzá.	Hidd	el,
tényleg	ütődött!

A	másik	kedvetlenül	piszkálgatta	a	tüzet,	és	így	szólt:

	A	Taniszt	érintő	elmélete	miatt	gondolja	ezt?

	Pontosan	arra	gondolok		válaszolta	Lepsius.		Egyszerűen	nem	tudom	elhinni,	hogy
Ramszesz-város	ezen	a	sivár	vidéken	feküdt	volna.	Ugyanúgy,	mint	Pithomot,	ezt	is
a	Wádi	Tumilatban	kell	keresnünk.

	Mariette	a	leletekre	támaszkodik

	Ugyan	már!		szakította	félbe	a	professzor.		Csak	mert	talált	ott	néhány	szfinxet	és
szobrot	II.

Ramszesz,	illetve	fia,	Merneptah	nevével,	még	nem	állíthatja	azt,	hogy	a	bibliai
Ramszeszt	fedezte	fel.



Egyiptomban	mindenütt	lehet	Ramszesz-szobrokat	találni,	csak	ásnod	kell	egy
kicsit!

Weidenbach	ásított,	hátradőlt	a	homokba,	és	a	csillagok	tengerét	nézte:

	Oltsuk	el	a	tüzet	és	aludjunk.

Lepsius	szótlanul	bólintott.

Másnap	a	két	kutató	már	az	első	napsugaraknál	kihámozta	magát	a	pokrócokból.	A
tevehajcsárok

addigra	elkészítették	a	teát.	Lepsius	még	a	déli	hőség	előtt	körbe	akarta	egyszer
járni	a	rommezőt,	hogy	pontos	rajzot	készítsen	róla.	A	következő	napokban	a
részletekre	akart	rátérni,	feliratokat	másolni,	melyeket	majd	otthon,	Berlinben	fel
tud	dolgozni.	De	a	dolog	máshogy	alakult.

	Úristen,	professzor!		Weidenbach	megragadta	Lepsius	karját,	és	a	homokra
mutatott,	ahol

hangtalanul	egy	karvastagságú	kígyó	siklott	tova.	Lepsius	az	ásója	után	kapott,	ám
mielőtt	lecsaphatott	volna	vele,	a	hüllő	eltűnt	a	falromot	borító	sűrű	növényzetben.

	Agyon	kell	csapnunk,	különben	ma	éjszaka	kellemetlen	látogatásban	lesz	részünk!

Richard	Lepsius	az	ásóval	óvatosan	félrehajtotta	a	növényeket,	de	a	kígyó	nem	volt
ott.	A	két	kutató	az	ásók	élével	sietve	lecsapdosta	a	tövises	ágakat,	és	hirtelen
meglátták	az	állatot,	amint	fejét	fenyegetően	feléjük	tartja.	Lepsius	félreugrott,
kitért,	és	teljes	erejéből	lecsapott.	Az	éles	penge	kettészelte	a	kígyót.	A	fej	nélküli
rész	felágaskodott.

	Most	az	egyszer	szerencsénk	volt		szólt	Weidenbach,	és	megkönnyebbülten	nézett	a
professzorra.

Az	összehúzott	szemekkel	a	falat	bámulta,	körülményesen	levette	a	szemüvegét,
majd	ismét	feltette,	és	újból	megszemlélte	a	falat.	Most	már	Weidenbach	is
szemügyre	vette	a	két	méter	magas	táblát,	mely	a	bozótban	feküdt	előttük.
Meghökkent.	A	felső	részen	hieroglif	felirat,	az	alsón	görög	szöveg	állt.	Az
asszisztens	sietve	megszámolta	a	sorokat:	37	sornyi	hieroglif	és	76	sornyi	görög
szöveg,	mintegy	80

centiméter	szélességben.



Lepsius	professzor	a	mutatóujjával	követte	a	hieroglifákat,	és	szinte	észrevétlenül
mozgatta	az	ajkait.

Asszisztense	nem	merte	félbeszakítani,	még	az	elpusztított	kígyót	sem	merte
eltüntetni.	Az	volt	az	érzése,	Lepsius	valami	hihetetlenül	fontos	dologra	bukkant.
Perceken	át	nyomasztó	csend	uralkodott,	akkor	a	professzor	felpillantott	a
szemüvege	felett,	és	így	szólt:

	Weidenbach,	ez	az	egyiptomi	istenek	ajándéka!		és	kezét	asszisztense	vállára	tette.

	Kezdetben	kételkedtem	Champollion	elméletében,	amit	a	rosette-i	kő	megfejtésekor
fejlesztett	ki.	Az	évek	folyamán,	amikor	minden	elérhető	feliratot
áttanulmányoztam,	néhány	tévedését	ki	is	javítottam	a	franciának.	Champollion	úgy
gondolta,	a	hieroglifák	kizárólag	rövidítések.	Én	mindig	azt	mondtam,	a
hieroglifák	mögött	hangok	és	szótagok	is	rejtőznek.	Te	tudod,	hányan	szkeptikusak,
kételkedőek	ezzel	kapcsolatban.	A	rosette-i	kő	szövege	azonban	túl	rövid,	hogy
minden	elméletet	alátámasszon.	Most,	Weidenbach,	van	egy	második
összehasonlítási	alapunk	is!

	Szívből	gratulálok,	professzor!

Richard	Lepsius	arcára	kiült	a	felfedezése	miatt	érzett	öröm.	Alig	pillantott	fel,
papír	és	ceruza	után	kapott,	jegyzetelni	kezdett,	és	közben	kommentált:

	A	görög	szöveg	egy	Ptolemaiosz	nevű	királyról	beszél,	akit	a	kanoposzi	Szerapisz
papjai	mély	tiszteletben	részesítenek.	Ha	jól	értem,	volt	egy	naptárreform,	ami
bevezette	a	napévet

Néhány	szóra	mutatott	a	görög	szövegben:

	Ez	itt		mondta		sokat	segít	majd	nekünk.	Eddig	nem	ismertük	Kanoposz,	Szíria,
Fönícia,	Ciprus	és	Perzsia	hieroglif	írását.	Elhelyezkedésük	a	szövegben	azonban
oly	karakteres,	hogy	nem	lesz	nehéz	megtalálni	őket.	Weidenbach,	most	kiderül,
vajon	az	öreg	Lepsiusnak	igaza	volt-e!

A	következő	napokat	a	két	porosz	az	értékes	kő	előtt	töltötte.	Weidenbach
eltávolította	a	maradék	bozótot,	és	utána	azzal	foglalkozott,	hogy	az	egyes
hieroglifa-sorokat	méretarányosan	egy	nagy	ívre	másolta.

Ebben	segítségére	volt	a	déli	forróság,	mert	a	jelek	a	majdnem	merőleges
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vetettek.	Maguknak	egy	primitív	napellenzőt	feszítettek	ki,	ám	az	izzó	homok
alulról	visszaverte	a	forróságot.

A	professzor	és	asszisztense	izzadságban	úszva,	de	felfedezésüktől	elragadtatva
másolta	a	feliratot.	Hihetetlen	mennyiségű	vizet	döntöttek	magukba,	alig	ettek
valamit,	oly	megszállottan	igyekeztek	használható	másolatot	készíteni.

Amikor	a	másolást	befejezték,	Lepsius	újabb	felfedezést	tett:

	Weidenbach,	nézd!		kiáltotta	lelkesen,	és	asszisztensét	oldalra	húzta.	Az	tenyerével	a
homlokára	csapott	és	azt	mondta:		Hogy	ezt	eddig	nem	vettük	észre!

A	szöveg	a	kőlap	keskeny	oldalán	megismétlődött	démotikus,	népi	írással	bevésve.

	Már	csodálkoztam,	hogy	a	hieroglifákat	démotikus	szöveg	nélkül,	közvetlenül
követi	a	görög	

mondta	Richard	Lepsius.

	Most	azonban	már	tökéletes	párhuzamunk	van	a	rosette-i	kővel.	A	kanoposzi
dekrétum	be	fog	vonulni	a	történelembe.

Sűrű	porfelhőt	kavarva,	kelet	felől	lovas	érkezett.	Lepsius	néhány	lépést	eléje	ment.
A	lovas	egy	levelet	lóbált	a	kezében.

	Ön	Lepsius	professzor?

	Igen,	én	vagyok	Lepsius		válaszolta	a	professzor.

	Monsieur	Lesseps	küld	önnek	üzenetet.	Fontos!

Lepsius	feltépte	a	levelet,	átfutotta	a	francia	mérnök	kapkodva	odavetett	sorait,	és
hívta	az	asszisztensét.

	Weidenbach!		mondta	halkan.		Háborúban	állunk!

	Háborúban?

	Moltke	Ausztria	ellen	vonul.	Szászország	és	Bajorország	az	osztrákok	mellé	állt.

Weidenbach	megdöbbent:

	Meddig	tarthat	ez?



Lepsius	megvonta	a	vállát:

	Senki	sem	tudja.	Attól	függ,	a	franciák	mit	tesznek.	A	Szilézia-Holstein
konfliktusból	azonban	akár	még	európai	háború	is	kerekedhet.

Ernst	Weidenbach	megjegyezte,	hogy	át	kellene	gondolniuk,	e	fenyegető	helyzetben
nem	lenne-e	jobb	félbeszakítani	az	expedíciót,	és	Franciaországon	át	hazatérni.
Lepsius	bólintott,	de	hozzáfűzte:



	Visszajövünk!

Iszmail	pasa	magához	rendelte	Auguste	Mariette-et	és	Heinrich	Brugschot,	hogy	az
utolsó	utasítást	átvegyék.

A	Hatalmas	a	fejébe	vette,	hogy	országát	méltóan	képviselteti	az	1867-es	párizsi
világkiállításon.	Ehhez	több	pavilon,	egy	mosé	és	egy	múzeum	kellett,	ahol	Mariette
majd	szarkofágokat	és	Jahhotep	királyné	kincseit	állítja	ki.	A	Műkincshivatal
igazgatóját	bízták	meg	az	építkezés	felügyeletével,	ezért	a	következő	évet	Párizsban
kell	töltenie.	Ám	ő	a	beleegyezését	attól	tette	függővé,	hogy	Brugsch	vele	tart-e.

Az	Abdin-palota	brokáttal	bevont	Vörös	Csarnokában	mindketten	kicsinek	és
elveszettnek	érezték	magukat.	Az	alabástrommal,	velencei	üveggel,	márvánnyal	és
mozaikkal	vastagon	borított,	arab	és	bizánci	stílusú	bútorokkal	telezsúfolt	500	terem
és	csarnok	keleti	díszítése	még	az	európai	hatalmasságokat	is	elbűvölte.

	Egyikünknek	sem	árt		vélte	Mariette,	miközben	aranyozott,	reneszánsz	fotelekben
vártak	a	kediv	érkezésére	,	ha	egy	kicsit	Párizs	szele	fújdogál	az	orrunk	körül.	A
sors	nem	volt	valami	kegyes	hozzánk	a	múlt	évben.

	Mindez	egyszerűen	túl	sok	volt	Paulinának		mondta	Brugsch	,	ő	nem	az	a	nő,	aki
keleten	tudna	élni.

A	szokatlan	emberek,	az	idegen	nyelv,	a	másfajta	életvitel,	és	végül	a	szörnyű
kolerajárvány	megérlelte	benne	a	döntést,	hogy	elváljon	tőlem.

	És	nincs	rá	mód,	hogy	megváltoztassák	a	véleményét?

Heinrich	Brugsch	a	fénylő	ablaküvegek	kékes-vörös	fényébe	bámult:

	Ezt	Paulinától	kell	megkérdeznie,	mon	cher.	Elutazott.

Hallgattak	egy	darabig,	majd	Mariette	folytatta:

	Azt	hiszem,	Éléonore	halála	nagyon	megviselte

	Mindenesetre	attól	fogva	volt	biztos	benne,	hogy	nem	akar	Egyiptomban	maradni.
Attól	félt,	hasonló	sorsra	jut.	Bárhogy	bizonygattam	is,	hogy	nemsokára	feladom	a
konzulságot,	semmit	sem	ért.

	A	döntése	megmásíthatatlan?
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	Mi	mást	tehetnék?	A	konzulság	biztosan	az	egyik	legtiszteletreméltóbb	hivatal.
Viselőjét

büszkeséggel	tölti	el,	különösön	olyan	háborús	időkben,	mint	a	mostani,	ha	egy
nagy	és	hatalmas	állam	képviselője	lehet.	A	reprezentáció	és	a	társadalmi	élet
azonban	komoly	kiadásokat	jelent,	a	fizetés	ezeket	messze	nem	fedezi.	Szaíd	pasa
pénzéből	egykor	a	j	övömet	akartam	felépíteni,	talán	házat	venni	vagy	tanulni.

Ma	be	kell	látnom,	hogy	a	pénz	nemcsak	elfogyott,	hanem	még	adósságot	is
csináltam.	Őszintén	szólva,	azt	sem	tudom,	miből	fizetem	ki	az	utat	haza

Ebben	a	pillanatban	a	Vörös	Csarnok	ajtószárnyai	kicsapódtak,	és	a	kediv,	vörös
libériás	szolgák	hadával	körülvéve,	belépett.	Fekete	bamboulijában	a	kövér,	idősödő
hatalmasság	szinte	idegenként	hatott.

	Éljen	Poroszország!		kiáltotta	franciául,	amikor	felismerte	Brugschot.

Brugsch	elvörösödött.

	Bátor	katonák!		szólt	Iszmail,	és	bal	szemét	elforgatta,	miközben	a	jobb	csukva
maradt.		Königgrätz	a	poroszok	dicső	győzelme!

Heinrich	Brugsch	illendően	megköszönte	a	dicséretet,	és	hozzáfűzte,	hogy
Poroszország	már	Bécs	előtt	áll.	Bismark	azonban	békére	törekszik	Ausztriával	és	a
déli	államokkal.

	Meg	fogja	kapni		mondta	a	kediv,	és	rátért	az	audiencia	okára:		Egyiptom	múlttal	és
jövővel	rendelkező	ország.	Az	egész	világnak	meg	akarom	mutatni	országomat	a
párizsi	világkiállításon.	Mi,	egyiptomiak,	jelentősebbet	akarunk	bemutatni,	mint	a
konstantinápolyi	szultán,	és	művészibbet,	mint	a	tuniszi	bej.	Ebben	pedig	önök	ketten
lesznek	a	segítségünkre	a	saját	területükön.

Egy	szolga	terveket	nyújtott	át,	és	Iszmail	megpróbálta	azokat	elmagyarázni.
Ferdinand	de	Lesseps	a	Szuezi-csatorna	terveit	és	modelljét	adja.	A	Kelet	varázsát
egy	karavánszeráj	és	egyiptomi	kézműves	műhelyek	közvetítik.	Örömmel	fogadta
Mariette	ötletét,	hogy	a	Philae-szigeti	nyugati	templom	modelljét	készítsék	el,	és
belsejében	szarkofágokat	és	Jahhotep	királyné	kincsét	állítsák	ki.	Az	alkirály
megígérte,	hogy	minden	meglesz.	Építészek,	mérnökök	és	kézművesek	állnak
készenlétben,	hogy	Mariette-tel	Párizsba	utazzanak.



	És	ön,	kedves	monsieur	Brugsch		fordult	a	poroszhoz	,	örökre	el	akarja	hagyni
Kairót?

	Sajnos,	felség		mondta	Brugsch	szomorúan.

	Vissza	fog	jönni		szólt	Mariette	,	nem	ez	lenne	az	első	eset
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VI.

A	párizsi	világkiállítás

Az	ember	azt	hihette	volna,	Mariette	egyiptomi	templomát	és	a	kediv	keleti	palotáját
a	technika	rengeteg	csodája	elnyomja	majd.	Am	épp	az	ellenkezője	történt!	A
feltűnést	keltő,	haladó	és	jövőbe	mutató	találmányok	között	az	igazi	szenzációt	az
óegyiptomi	templom	jelentette	Jahhotep	királyné	sírkincsével	és	a	múmiákkal.

mikor	négy	órával	később	a	függöny	végre	lehullott,	az	elkényeztetett	párizsi
operalátogatók	nem	fukarkodtak	a	fújozással.	Az	ezüstös	hajú	karmestert	azonban
leginkább	a	Wagner!	Wagner!

A	bekiabálások	bántották.

Giuseppe	Verdi	udvariasan	meghajolt,	de	közben	elátkozta	a	közönséget	és	az
ügynökét,	aki	rábeszélte,	hogy	Schiller	Don	Carlosából	komponáljon	a	párizsi
világkiállításra	balettel	és	látványos,	felvonulásos	jelenetekkel	ötvözött	operát.

Auguste	Mariette-nek	és	Heinrich	Brugschnak,	akik	az	előadást	egy	oldalsó
páholyból	nézték,

különbözött	a	véleménye.	A	francia	azt	kritizálta,	hogy	a	szövegkönyv	hamisítvány,
és	a	darab	túl	hosszú,	a	német	szerint	pedig	Verdiből	sosem	lesz	Wagner.	Párizsnak
legalább	egy	éjszakára	volt	beszédtémája.

Az	1867.	március	11-éről	12-ére	virradó	éjszaka	a	Kapucinus-boulevardon	fekvő
Grandhotelben,

néhány	lépésre	az	Operától,	Párizs	adott	randevút.	A	700	szobás	hotelpalota	a	60
pincérrel,	30	szakáccsal,	portások,	szobalányok	és	szolgák	hadával,	saját
távíróhivatallal,	postával,	csőpostával,	fodrászszalonnal,	optikussal	és	szabósággal
a	legelőkelőbb	helyek	közé	számított.	Elképzelhetetlen	volt,	hogy	egy	mégoly



vonzó	és	akaratos	hölgy,	aki	miatt	az	idősödő	urak	alkalmanként	Párizsba	utaztak,	a
mellékszárnyas,	öt	emeletes	épület	valamelyik	emeletén	megjelenjen.	Aki	itt	egy
impozáns	hintóból	kiszállt	és	a

perzsaszőnyeggel	borított,	széles	homokkő	lépcsőkön	felment	az	üvegtetejű
csarnokba,	ahol	bársony-arany	és	márvány-mahagóni	mennyezetfreskók
váltakoztak	egymással,	a	világ	legnagyobbjai	közé,	de	legalábbis	a	párizsi	tízezer
soraiba	tartozott.

Mariette	mindegyikbe	beletartozott.	Magabiztosan,	frakkban	és	cilinderben,	barátját,
Heinrich	Brugschot	magával	cipelve,	lépett	a	csarnokba.	Henri	de	Pene	nagy	elánnal
üdvözölte	őket.	A	párizsi	férfit	újságíróként	ismerték,	és	párbajozóként	félték.	A
Gazette	des	Entranges-ot		egy	naponta	megjelenő	szállodai	lapot		adta	ki,	melyet
kora	reggel	a	vendégek	ajtaja	alatt	csúsztattak	be.	Ő	maga	a	Grandhotel	élő
berendezési	tárgyai	közé	tartozott.

	Monsieur	le	Director		hajolt	meg	Pene	udvariasan	,	hogy	van	a	templom?

Mariette,	aki	saját	hatósugarán	kívül	is	szívesen	hívatta	magát	monsieur	le
directeurnek		végül	is	a	Grandhotelben	a	cím	volt	a	lényeg	,	levette	a	cilindert	a
fejéről,	lehúzta	ujjairól	a	glaszékesztyűt,	és	így	szólt:

	A	világkiállítás	hat	hét	múlva	esedékes	megnyitására	teljes	pompájában	fog	állni.

Amikor	észrevette	Pene	hitetlenkedő	mosolyát,	hozzáfűzte:

	Még	akkor	is,	ha	nekem	is	be	kell	állnom	dolgozni.	A	barátomat,	Heinrich
Brugschot,	ugye,	ismeri?

	Sajnos,	nem.	Még	nem	volt	szerencsém

	Akkor	most	van

A	két	úr	a	kölcsönös	bókok	után	a	rosszul	sikerült	operapremierről	beszélt,	végül
rátérték	arra,	ami	a	napokban	első	számú	témának	számított:	a	világkiállítás	építési
munkálatainak	eltolódására.	A	nyomorult	tavaszi	idő	a	világ	minden	tájáról	jött
munkások	számítását	keresztbe	húzta.	A	késői	hó	és	eső	a	Mars-mező

előző	évben	elterített	földjét	iszaptengerré	változtatta,	melyben	a	gyakran	tonnás
súlyokat	szállító	kocsik	bennragadtak,	és	csak	több	órás	ásás	után	tudták
kiszabadítani	őket.	Mariette	különösen	szenvedett	ettől	a	69



szállítási	problémától,	hiszen	a	nyugati	Philae-templom		egy	ház	magasságú
pülonnal	és	tíz	szfinxből	álló	sorfallal		óriási	blokkok	szállítását	igényelte.	A
kiállítás	szervezői	szerencsére	a	Mars-mező	közepéig	vasúti	síneket	fektettek	le,	de
a	helyben	történő	szállítás	is	épp	elég	nehézséget	okozott.

Henri	de	Pene	így	szólt:

	Úgy	hallani,	olyan	szállítóeszközöket	alkalmazott,	mint	az	ókori	egyiptomiak.

	Bolondság	lenne		válaszolta	Mariette	,	ha	ismereteinket	ebben	az	esetben	nem
hasznosítanánk.	A	fáraók	görgőket	használtak,	amikor	tonnás	asszuáni	gránitot
szállítottak	a	Nílustól	a	sivatagba.	Eltekintve	attól,	hogy	kezdetben	nem	is	ismerték	a
kocsit	szállítóeszközként,	a	sivatagi	homokban	amúgy	is	használhatatlan	lett	volna.
A	görgők	segítségével	azonban	hatalmas	kőkolosszusokat	is	átvontattak	a	sivatagon.
A	Líbiai-sivatag	folyós	homokja	és	a	Mars-mező	átázott	talaja	között		technikai
szempontból	

nincs	sok	különbség.

	Ha	jól	emlékszem,	az	egyiptomi	részleg	amúgy	is	kedvező	fekvésű,	a	Quai	d	Orsay
és	a	főbejárat	közelében	van.

	Elégedettek	vagyunk		válaszolta	Mariette	,	a	pasa	palotája	és	a	templom	biztos,
hogy	felkelti	a	közönség	érdeklődését.	Kinek	van	manapság	ideje	és	pénze
Egyiptomba	utazni?

	És	jó	az,	ha	eredeti	múmiákat	és	egy	óegyiptomi	királyné	kincseit	állítja	ki?

	Persze.	A	kincsek	már	Párizsban	vannak.	De	ugye	megérti,	hogy	nem	mondom	meg
önnek,	hogy	hol?

A	beszélgetés	alatt	Brugsch	a	kószáló	esti	nézelődőket	figyelte,	és	viseltes
frakkjában	szegénynek	érezte	magát.	A	férfiak	túlnyomó	többsége	konzervatív
módon,	feketébe	öltözött.	A	hölgyek	ellenben	különösen	divatosan	hatottak	redőzött,
fidres-fodros	estélyi	ruháikban,	melyek	a	legújabb	divatőrület	szerint	már	nem	a
földig	értek,	hanem	néha	bokáig	voltak	megemelve,	és	szabad	pillantást	engedtek	a
vörös	csizmácskákra.	Bizony,	vörösekre,	és	nem	feketére	vagy	fehérre!	A	hölgyek
haja	is	főként	vörös,	vagy	legalább	szökés-vörös	volt.	Egyetlen	társasági	hölgy	sem
engedhette	meg	magának	ezekben	a	napokban,	hogy	barna	vagy	fekete	haja	legyen.
Vörösnek	kellett	lenni,	és	kínai	mintára	kontyba	fogva.	Az	urak	számára	pedig	a
rövid,	spanyol	kecskeszakáll	szinte	kötelező	volt.



Napközben	a	boulevardokon,	kávézókban,	a	Bois-ban	és	Madeleine	körül	a
párizsiak	sokkal

vakmerőbben	jelentek	meg.	Az	urak	szűk,	porosz	szabású	pantallót,	keskeny,	rövid,
derékig	érő	kabátot,	fejükön	orosz	muskikalapot	viseltek.	A	hölgyek,	vagy	azok,
akik	annak	tartották	magukat,	a	sétához	rövid,	szűk,	térd	alatt	rakott
selyemszoknyában	jelentek	meg,	melyből	kilátszott	a	harisnya	és	a	csizmácska.	Ez
utóbbiról	kihívó	bojtok	himbálóztak		micsoda	skandalum!	,	hogy	még	inkább
felhívják	a	figyelmet	a	törékeny	bokára.	Ehhez,	a	szűk	míder	fölé,	csípőig	érő
kabátkát,	széles	kalapot	és	összecsukott	esernyőt	hordtak.

	Hogy	tetszik	önnek	Párizs?		kérdezte	Henri	de	Pene	Mariette	porosz	kísérőjét,
mintha	csak	kitalálta	volna	a	gondolatait.

Brugsch	zavarba	jött:

	Ó,	hát	nagyon.	Párizst	a	diákéveimből	ismerem.	Egy	hozzám	hasonló	berlini
kisebbségi

komplexusokkal	küszködik	Párizsban		nevetett.

	Nem	Alexander	von	Humboldt	mondta	egyszer,	hogy	csak	Párizsban	lehet
dolgozni?

	Így	van		válaszolta	Brugsch	,	de	Humboldt	a	számos	akadémiára,	tudományos
egyesületre,

múzeumra,	könyvtárra	és	intézetre	gondolt,	melyek	oly	sok	tudást	és	ismeretet
egyesítenek.

	És	bizonyára	a	sok	kiváló	férfira	és	tudósra		szakította	félbe	Pene,	aki
körbepillantott	és	jegyzetelt.

	Tudja		mondta,	anélkül,	hogy	felnézett	volna	,	a	hiúság	Párizsban	ünnepli	az	igazi
győzelmét,	és	egy	olyan	krónikás,	mint	én,	nem	másból	él,	mint	a	hiúságból.
Egyetlen	újság	sem	engedheti	meg	magának,	hogy	a	krónikákról	lemondjon.	Aki
estélyt	ad,	megköveteli,	hogy	reggel	minden	újság	tudósítson	róla,	de	főként,	hogy
minden	rangos	látogatót	név	szerint	említsenek,	mindig	azzal	a	megjegyzéssel,
hogy	rien	de	plus	noble	vagy	plus	spirituel.

Heinrich	Brugsch,	aki	az	ilyesmit	Berlinből	nem	ismerte,	csodálkozott:



	De	hisz	akkor	egész	Párizst	név	szerint	kell	ismernie!

	Ez	nem	is	lehet	kérdéses,	mon	cher!	Mindenkinek	egy	üveg	pezsgőt,	akinek	a	nevét
nem	tudom!

A	porosz	ravaszul	körülnézett,	Pene-re	pillantott,	és	végül	két	vagányul	néző	férfit
választott,	akik	egy	tükörfal	előtt	teátrálisan	gesztikuláltak:

	Kik	ezek?

Henri	de	Pene	megvető	kézmozdulatot	tett:

	Két	őrült	festő.	Az	idősebbiket	Gustave	Courbet-nak	hívják.	Eredetileg	pap	lett
volna,	de	festeni	kezdett.	Az	utolsó,	1855-ös	világkiállításon	száz	képet	akart
kitenni,	és	amikor	ezt	elutasították,	maga	épített	70

egy	pavilont	és	de	Réalisme-nek	nevezte	el.	Azóta	forradalmárnak	érzi	magát,	és	azt
követeli	a	kormánytól,	hogy	a	15	000	zsákmányolt	ágyúból	öntött	austerlitzi
oszlopot	döntse	le		egy	őrült.

	És	a	másik?

	Őt	Edouard	Manet-nek	hívják.	Az	öreget	akarja	utánozni.	Egy	festőklikkhez
tartozik,	akik	a	Café	Guerbois-ban,	az	Avenue	Clichyn	találkoznak.	Főként	pikáns
képeket	fest.	Egy	meztelen	hölgyet	két	felöltözött	férfival	ábrázoló	képnek	a
Reggeli	a	zöldben	címet	adta.	A	képet	nyilvánosan	is	ki	akarta	állítani,	és	a	meztelen
Olympiáját	ezen	a	világkiállításon	akarta	megmutatni.	Természetes	elutasították.
Most	ő	is	pavilont	épít	magának,	hogy	50	pikáns	képét	bemutassa

	Elismerésem,	monsieur!		szólt	Brugsch.		Úgy	látszik,	az	ön	figyelmét	semmi	sem
kerüli	el,	ami	ebben	a	szédületes	városban	történik.

De	Pene	végigpillantott	az	előkelő	párizsi	élet	képviselőin,	néha	barátságosan
bólintott	a	fejével	és	közben	azt	mondta:

	Tudja,	itt	mindenki	magával	hordja	a	történetét,	és	boldog,	ha	elmesélheti
valakinek.	Én	pedig	nagyon	jó	hallgatóság	vagyok.

A	szomszédos	bálteremből	zene	hallatszott	át.	A	zenekar	Offenbachot	játszott.

	Monsieur	de	Locle,	monsieur	de	Locle!		Henri	de	Pene	egy	apró	férfit	kapott	el	a
karjánál	fogva,	aki	épp	el	akart	surranni	mellette:		Hol	marad	Giuseppe	Verdi?



Camille	du	Locle	megfordult,	Pene-hez	lépett,	és	halkan	azt	mondta:

	A	mester	nagyon	neheztel	a	párizsi	közönségre.	Úgy	döntött,	holnap	kora	reggel
elhagyja	a	várost.	Ő

nem	a	Grande	Boutique		ahogy	az	önök	operáját	nevezi		komponistája.

	Voilà		szólt	Pene	,	ez	aztán	a	szenzáció!

Brugschhoz	és	Mariette-hez	fordulva	így	szólt:

	Megengedik,	hogy	bemutassam	önöknek	Monsieur	du	Locle-t?	Ő	írta	Verdi	Don
Carlosához	a	librettót.

Mariette,	aki	röviddel	előtte	még	kritizálta	az	opera	szövegét,	most	hirtelen	szinte	az
egekig	magasztalta	a	librettót.	Brugsch	jól	ismerte	Auguste	barátját,	és	izgatottan
várta,	milyen	célja	volt	ezzel	Mariette-nek.	A	rejtély	gyorsan	megoldódott.

	Írtam	egy	történetet		jegyezte	meg	Mariette	,	mely	a	fáraók	korában	játszódik.	Aida,
a	királylány,	Radamesz,	a	hadsereg	parancsnoka	iránti	szerencsétlen	szerelméről
szól.	Iszmail	pasa,	akinek	odaadtam	a	művet,	úgy	vélte,	megérné,	hogy	a	legjobb
komponista	ültesse	át	zenébe.	A	kediv	Gounod-ra,	Wagnerre,	esetleg	Verdire
gondolt

	Érdekes		Camille	du	Locle	gondolkodott.		Erre	az	anyagra	csak	egy	zeneszerző
van,	és	azt

Verdinek	hívják.	Meg	kellene	engednie,	hogy	egy	pillantást	vessek	a	kéziratra.

	Az	egyiptomi	alkirály	nagy	operabarát		fűzte	hozzá	Mariette	,	épp	most	épít
Kairóban	egy	nagy	operaházat.	A	Szuezi-csatorna	megnyitójára	kellene	felavatni.
Verdi	világhírűvé	válhatna,	ha	erre	az	alkalomra	egy	egyiptomi	operát	írna,	és
önnek	kellene,	monsieur,	a	librettót	adnia!

Henri	de	Pene	kérdően	nézett	du	Loclera:

	Mit	gondol,	milyen	esély	van	erre,	mon	cher?

A	szövegíró	grimaszolt,	és	kínosan	azt	mondta:

	Ez	természetesen	a	feltételektől	függ



Mariette	a	szavába	vágott:

	A	kediv	nagyvonalúságáért	kezeskedem.

Az	ókorkutató	kérdő	arckifejezését	látva	de	Pene	így	szólt:

	Azt	hiszem,	adósai	vagyunk	monsieur	Mariette-nek	és	berlini	barátunknak	egy
magyarázattal.

Tudniuk	kell,	hogy	minden	operaháznak	megvannak	a	saját,	íratlan	törvényei,
melyeket	a	zeneszerzőknek	tiszteletben	kell	tartaniuk.	A	párizsi	operának	pedig
különleges	törvényei	vannak.	Wagner	megtagadta,	hogy	átdolgozza	a	Tannhäuser	t
és	a	balett	a	második	színben	lépjen	fel.	Az	eredmény:	a	Tannhäuser	megbukott	és	a
harmadik	előadás	után	le	is	vették	a	színpadról.

Heinrich	Brugsch	a	fejét	csóválta:

	Már	miért	kellett	volna	Wagnernek	a	balettet	a	második	színbe	áttenni?

	Monsieur		felelte	de	Pene	,	még	akkor	is	tudja	meg,	ha	ön	minket,	párizsiakat
frivolnak	és	dekadensnek	tart,	az	ok	a	következő:	Párizsban	számos	befolyásos	klub
van.	Ezek	közül	is	a	leghatalmasabb	a	Jockey-club,	tele	gazdag	üzletemberekkel	és
hivatalnokokkal.	Közöttük	az	a	szokás,	hogy	balerinát	tartanak	

jobban	mondva		kitartanak.	Egy	premier	előtt	az	urak	még	alaposan	be	szoktak
vacsorázni,	és	legtöbbször	71

csak	a	második	felvonásra	érkeznek	meg	az	operába.	Ha	a	kedvencük	éppen	akkor
lép	fel,	az	opera	sikere	biztos.

	De	hát	ez	lehetetlen!		Mariette	keresztbe	fonta	a	karjait	a	mellkasán.

Brugsch	inkább	jól	szórakozott	rajta.

De	Pene	folytatta:

	Mit	gondolnak,	miért	volt	Verdinek	annyira	sikeres	az	első	párizsi	operája,	a
Szicíliai	vecsernye?

Csak	azért,	mert	tartotta	magát	a	játékszabályokhoz.

	Hát,	ebből	a	szempontból	kezeskedem	Iszmail	pasáért		szólt	Mariette.		Nem



lennének	művészi	kikötései	a	megbízással	kapcsolatban,	ha	a	mester	tartja	magát	a
szövegemhez.

Megbeszéltek	egy	kairói	találkozót		amennyiben	lehetséges,	Giuseppe	Verdi	is	jelen
lesz	,	majd	vacsorázni	mentek	a	nagy	Labdaterembe.

1867.	április	1-je,	a	nap,	melyen	a	császár	ünnepélyesen	megnyitja	majd	a
világkiállítást,	egyre	közeledett.	Az	időjárás	azonban	esős	és	hideg	maradt,	és
minden	reményt	meghiúsított,	hogy	az	évszázad	műve	még	időben	elkészülhet.	A
Mars-mező	elől	gőzhajtású	markolók	hordták	el	a	Trocadero-dombot,	és	a	kiállítás
helyét	földdel	terítették	el.	Reggeltől	estig	hatalmas	úthengerek	jártak	fel-alá
sziszegve,	fújtatva,	hogy	az	építkezés	területét,	az	utcákat	és	ösvényeket	ledöngöljék.
Az	elsőnek	elkészült	pavilonok	máris	megrepedtek,	mert	az	alapok	belesüllyedtek	a
kátyúba.	Ám	a	kiállítás	területén	és	a	városban		ahol	a	számos,	ideutazott	kiállító
szállást	keresett	magának		uralkodó	káosz	valahogy	illett	ehhez	a	városhoz,	és	senki
sem	izgatta	magát	emiatt.	A	párizsiak	a	világ	középpontjának	érezték	magukat.

A	politikai	helyzet	feszült	volt.	Néhány	újság	azt	jósolta,	hogy	a	világkiállítást	meg
sem	lehet	majd	nyitni,	mert	a	Poroszország	és	Franciaország	közötti	konfliktus	nem
odázható	el	tovább.	Poroszország	Ausztria	feletti	győzelme	után	Hollandia	királya
III.	Napóleonhoz	fordult,	és	felajánlotta	neki	Luxemburgot,	ha	garantálja	a
hollandok	szuverenitását.	Ebbe	azonban	Poroszország	nem	akart	beleegyezni.	A
politikai	megoldást	végül	Hollandia	semlegesítése	jelentette.	Emile	de	Girardin,
Párizs	legfelkapottabb	újságírója,	aki	addig	a	leghangosabban	csörgette	a	kardját,
lapjában	most	újból	a	legendás	Brisse	báró	haute-cuisine	receptjeit	közölte	le:
kotletteket,	omletteket,	szarvasgombát,	fácánt	és	pástétomokat.	Az	ételbáró
összegyűjtött	tanácsait	pedig	jutalomként	ajánlotta	fel	előfizetőinek.	Girardin,	aki
olcsóbb	és	színesebb	volt	konkurenseinél,	még	a	tiszteletre	méltó	Figaró	t	is	rávette,
hogy	a	lapba	vegye	fel	a	naponta	megjelenő	Causeries	du	Baron

című	ételtudósítást.

Ezekben	a	napokban	ellenséges	katonák	helyett	csinos	balerinák	lepték	el	a	várost.
Vonattal	érkeztek	a	Gare	du	Nordra,	egy-két	napig	Párizsban	maradtak,	majd
néhányuk	továbbutazott	Le	Havre-ba.	A	Jockey-club	tagjai	nem	értették,	mi	az	oka	a
szépségek	hirtelen,	tömeges	áramlásának,	míg	Henri	de	Pene	meg	nem	fejtette	a
titkot:	egy	amerikai	színházigazgató,	aki	az	előző	évben	egy	zenés	darabbal	600	000
frankot	keresett	New	Yorkban,	lányokat	toborzott	a	La	Biche	au	Bois	című	új
produkciójához.	Ügynöke	irodát	nyitott	Párizsban,	ahol	a	lányoknak	a	mellüket	és
lábaikat	kellett	megmutatniuk.	Gyakorta	száz		Biche 	is	állt	az	iroda	előtt,	akik
Londonból,	Berlinből,	Szentpétervárról,	Odesszából	és	Konstantinápolyból



érkeztek.	Az	elutasított	lányok	csalódottsága	nemegyszer	akkora	volt,	hogy	olyan
férfi	karjaiba	zuhantak,	akivel	éjszaka,	au	gaz,	azaz	lámpafényben	futottak	össze	a
Montmartre-on.

Brugsch	és	Mariette	abból	a	konflisból	nézte	a	sort,	mely	Poissyból		ahol	az
igazgató	egy	kertes	villát	bérelt	személyzettel		vitte	őket	a	Mars-mezőre.	Mióta
Párizst	ellepték	az	idegenek,	a	konflis	hiánycikk	lett.	A	sárga	számmal	ellátott
kocsik	hajtói,	akik	addig	1	frank	50-et	kaptak,	most	a	dupláját	követelték.	Az
előkelőbb,	vörös	számozásúak	vasárnap	25	frankot	is	kaptak	egy	Bois	de
Boulogne-beli	útért.

	Megházasodnál	még	egyszer?		kérdezte	a	sok	csinos	lányt	látva	Mariette	Heinrich
Brugschtól.

A	német	bátortalanul	pillantott	maga	elé,	és	végül	azt	kérdezte:

	És	te?

	Éléonore	csodálatos	asszony	volt		mondta	Mariette		nem	hiszem,	hogy	bárki	is
pótolhatná.

	Paulina	elhagyott	engem		merengett	Brugsch	,	és	néha	nem	is	tudom	rossz	néven
venni	tőle.	Azt	hiszem,	a	hozzánk	hasonló	férfiaknak	nem	való	a	házasság.

Mariette	hallgatott,	és	érdeklődéssel	szemlélte	a	szembejövő	ruhát,	jobban	mondva
a	benne	lévő	előkelő

hölgyet,	aki	biztos,	hogy	a	St.	Germain	negyedből	jött,	és	mexikói	özvegy		így
nevezték	az	elegáns	kokottokat		volt.	Ezek	a	hölgyek,	vörösre	és	kékre	színezett
pudlijukat	sétáltatva,	szívesen	panaszkodtak	a	szokatlan	egyedüllét	miatt:	Tudja,
férjuram	elesett	a	háborúban.
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	A	mögöttünk	lévő	konflisban	ülő	alakok	már	Poissy	óta	követnek	minket		morogta
Mariette.	

Lehet,	hogy	tévedek,	de	mintha	már	láttam	volna	ezeket	az	arcokat.

Brugsch	körülnézett,	és	megvonta	a	vállát:

	Párizs		mondta	váratlanul	,	mennyire	megváltoztál!	Hol	vannak	a	Champs-Elysée



árnyas	útjai?

Boulevardokká	és	hotelekké	változtak,	kövek,	állványzatok,	mészgödrök,	talicskák
és	lárma.	A	két	kardinális,	a	klasszikusok	és	a	nagy	uralkodók	Párizsa

A	francia	egy	sóhajjal	válaszolt:

	Párizsnak	1850	évre	volt	szüksége,	hogy	egymillió	lakosa	legyen.	A	második
millióhoz	már	csak	tizenhat	év	kellett.	Párizs	nem	megnőtt,	hanem	szétrobbant.
Amerre	a	szem	ellát,	új	épületek	állnak.

Tizennégy	év	alatt	17	000	régi	házat	bontottak	le	és	építettek	újra.	El	tudod	ezt
képzelni,	Henri?	A	párizsiak	szinte	betegesen	vágyakoznak	az	új	épületekre.	Inkább
laknak	az	ötödik	emeleten	gáz	és	víz	nélkül	A	konflis	bekanyarodott	a	Pont	dJenára,
és	a	lovacskák	ügetésbe	fogtak.	A	mögöttük	lévő	kocsis	is	gyorsította	az	iramot.	A
Mars-mezőt	számtalan	deszkabódé	és	barakk,	primitív	étterem	és	büfé	vette	körül,
ahol	a	világ	minden	tájáról	érkezett,	több	ezer	munkás	hazai	ételeket	ehetett.	Az
idegen	illatok,	egzotikus	ételek	és	soha	nem	hallott	nevek	csak	megerősítették	a
párizsiakban	azt	az	érzést,	hogy	itt	kutyákat	és	macskákat	darabolnak	fel	és
szervíroznak	különlegességként.

Mariette	kifizette	a	kocsist,	és	a	Porte	Rapptól	az	egyiptomi	részlegre	siettek.
Eközben	elmentek	a	francia	kiállítás	mellett,	mely	a	teljes	park	felét	vette	igénybe,
és	alig	terjedt	tovább,	mint	a	külföldi	kiállítók	pavilonjai,	akiké	e	mellett	állt.	A	Rue
de	Flandre	és	a	vele	párhuzamosan	futó	Rue	de	France	egyenesen	a	Jardin	Centralra
vezettek,	ahol	az	ipari	palota	már	majdnem	teljesen	kész,	gigantikus
vaskonstrukciója	állt.

Egy	háromhajós,	modern	bazilika,	melynek	csak	a	középső	hajója	236	méter
hosszú,	80	méter	széles	és	40

méter	magas.	Egyben	az	egész	majdnem	kétszer	akkora	volt,	mint	a	Notre	Dame.
Mögötte	a	külföldiek	dolgoztak	a	saját	művükön:	balra	Hollandia	és	Belgium,
mellette	Poroszország,	Dél-Németország,	Ausztria,	Svájc,	Spanyolország,
Portugália,	Oroszország,	Olaszország,	a	Vatikán,	a	Dunai	Fejedelemségek,
Törökország,	Sziám,	Kína	és	Egyiptom.

A	kínaiak	már	majdnem	befejezték	a	színházukat,	az	oroszok	festői	lakóházakat
emeltek,	a	törökök	fürdője	már	elkészült,	és	az	osztrákok	parkjában	két	hatalmas
lokomotív	állt	a	bécsi	Fink&Sigltől.	Külön	pavilonban	mutatták	be	Wertheim
páncélszekrényeit,	valamint	egy	eredeti,	bécsi	sütödét.



A	pülon,	melyen	keresztül	az	egyiptomi	kiállításra	be	lehetett	lépni,	kattogó	gépek,
oda-vissza	járó	gőzösök,	nyikorgó	fűrészek	és	zajos	gőzkalapácsok	között,
idegenül	hatott	e	tájon.	Egyedül	az	utca	túlsó	oldalán	álló	török	mosé	minaretje,
félholdjának	messzire	fénylő	aranya	közvetítette	azt	a	benyomást,	hogy	az	ipar
mellett	a	kultúra	is	kiállításra	méltó.	A	templomhoz	vezető	hatalmas	szfinxek,
melyeket	még	időben	kőlapokra	helyeztek,	sikerrel	dacoltak	az	elmúlt	hetek	rossz
időjárásával.

	Nézd	csak,	Henri		szólt	Mariette,	és	oldalba	bökte	Brugschot	,	azok	az	alakok	most
is	követnek	minket!

A	porosz	kételkedett	benne,	hogy	a	konflisról	való	két	férfi	lenne	az.	Ma	messziről
a	férfiak	kilencven	százaléka	ugyanúgy	néz	ki.

A	templom	belsejében,	mely	néhány	lényegtelen	apróságtól	eltekintve	készen	volt,	a
munkások	a	világításhoz	szükséges	gázvezetékeket	fektették	le.	Mariette	korrigálta
az	egyes	világítótestek	helyét,	vörös	keresztet	tett	a	falra,	és	a	terveket	megbeszélte	a
francia	munkavezetővel.

Az	elején	még	nem	zavarta,	hogy	Heinrich	Brugsch	hirtelen	felszívódott.	Azt	hitte,
porosz	barátja	önszorgalomból	tűnt	el,	hogy	szemügyre	vegye	az	ezer	font	értékű
lőporhoz	hozatott	és	az	előző	napon	vasúton	befutott	500	mázsás,	esseni	Krupp-
ágyút.	Beesteledett.	A	Mars-mezőn	felgyulladtak	az	első	fények,	fantasztikus
építményeket	világítottak	meg,	fénycsóvákat	és	lánggyűrűt	képeztek	a
házmagasságú	gépek	körül.	Mariette	most	már	aggódott.	Mióta	az	újságok
beszámoltak	Jahhotep	királyné	kincsének

megérkezéséről,	úgy	érezte,	követik.	Az	újságokban	az	állt,	hogy	csak	két	férfi
tudja,	hol	a	kincs	Párizsban:	Auguste	Mariette	és	Heinrich	Brugsch.	A	világkiállítás
megnyitásának	közeledtével	Párizst	ellepték	a	gyanús	alakok,	akiket	a	készülődő
esemény	vonzott	ide.	Sosem	volt	még	ennyi	zsebtolvaj,	strici	és	más	bűnöző	ebben	a
városban.	Csak	nem	rabolták	el	Brugschot?

A	templom	sötétjében	Mariette	egy	sovány	alakot	vett	észre.	Mielőtt	azonban	bármit
is	mondhatott	volna,	az	alak		egy	húsz	év	körüli	fiatalember		kilépett	az	árnyékból,
és	odament	hozzá:

	Bocsásson	meg,	monsieur		szólt	az	ifjú	,	régóta	várok	erre	a	pillanatra.	Tizennégy
éves	korom	óta	álmodozom	arról,	hogy	egyszer	találkozom	önnel

	És	mit	vár	ettől	a	találkozástól?		kérdezte	Mariette.



A	fiú	így	válaszolt:
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	Már	annyit	hallottam	önről	és	a	felfedezéseiről,	hogy	csak	egy	kívánságom	volt,
ókorkutató	legyek,	mint	ön!

Mariette	végigsimított	a	szakállán,	összeráncolta	a	homlokát	és	azt	morogta:

	Szóval	így	áll	a	helyzet.

	Gaston	Masperónak	hívnak		mutatkozott	be.		A	szüleim	Milánóból	származnak,	én
azonban	már	Párizsban	születtem.	Itt	is	jártam	gimnáziumba,	és	azóta	foglalkozom
egyiptomi	történelemmel,	főként	hieroglif	szövegek	fordításával.

	És	milyen	eredménnyel?

	Ma	már	minden	szöveget	nehézség	nélkül	el	tudok	olvasni.

	Akkor	ön	ügyesebb,	mint	én		válaszolta	Mariette	,	mert	nekem	a	hieroglifa-
szövegek	néha	komoly	fejtörést	okoznak.

	Ha	csak	egyszer	segíthetnék	önnek

Mariette	gyanakvóan	nézte	a	fiatal	férfit.	Egyáltalán	nem	tűnt	álmodozónak.

	Tudja	mit,	Gaston?		mondta	végül.		Kísérjen	el	Poissy-ba,	ahol	lakom,	és	én
szívesen	adok	önnek	két	szövegrészletet.	Akkor	megmutathatja,	mit	tud!

	Köszönöm	monsieur		kiáltotta	Maspero	boldogan,	és	megpróbálta	Mariette	kezét
megragadni.

	Jól	van,	jól	van!		mondta	ő.		Jöjjön,	megpróbálunk	szerezni	egy	konflist.

A	város	sétálóutcái	fényben	úsztak.	Párizsban	40	000	gázlámpa		aranyflitterek
végtelen	sora		volt,	mely	minden	idegent	elkápráztatott.	Elérkezett	a	szent	vacsora
ideje.	A	párizsi	ínyencek	célpontja	ilyenkor	nem	a	számos		két	és	öt	frank	közötti	
fix	áras	éttermek	egyike	volt.	Nem	választottak	a	sok	külföldi		mint	az	amerikai
Peterse,	vagy	a	német	Zöhls	a	Rue	de	Rougemonton,	közvetlenül	a	Positioniére	út
melletti	

étkezde	közül	sem.	Ők	az	olyan	első	osztályú	éttermeket	keresték	fel,	mint	a	Maison



Dorée,	a	Café	de	Foy,	a	Café	Riche	vagy		természetesen		a	Café	Anglais	az	Olasz
boulevard-on	és	a	Fréres	Provencaux	a	Palais	Royalban.	Itt	tükrök	és	gázlámpák
között,	fehér,	gyakran	földig	érő	terítővel	borított,	hosszú	asztaloknál	étkeztek,
vagyis	inkább	lakomáztak	az	emberek.	A	hosszú	abrosz	bizony	megnehezítette	a
kokottok	munkáját,	akik	aprócska	lábaikkal	az	asztal	alól	igyekeztek	elcsábítani	a
szemben	ülő	férfit.	Egyes	külföldiek,	akik	egy	ilyen	előkelő	helyre	tömött
pénztárcával	léptek	be,	hogy	éhségüket	csillapítsák,	és	Bismarckról	vagy
Palmerstonról	társalogjanak,	néhány	pillanat	múlva	már	egy	ilyen	nővel	ültek
szemben.	Nem	tudták	tőle	megtagadni	az	osztrigát	és	szarvasgombát,	teljesen
kiköltekeztek,	sőt	gyakran	a	clinchyi	adósok	börtönében	landoltak.

	Aggódom	a	barátom,	Heinrich	Brugsch	miatt		mondta	Mariette,	miközben	a	konflis
átgurult	a	Pont	dJenán	,	eltűnt.

Azt	már	nem	árulta	el,	miért	aggódik.	Gaston	Maspero	azzal	próbálta	megnyugtatni,
hogy	biztosan	hazament.	Ez	azonban	hamis	reménynek	bizonyult.

A	Salle	Valentinóban	a	lányok	gyorsabban	kapták	fel	a	lábukat,	mint	ahogy	a
zenekar	az	aranyozott	szélű	pódiumon	játszott.	Szoknyájukat	felrántva	szívesen
megvillantották	a	hússzínű	trikójukat,	ami	sokkal	frivolabb	dolognak	számított,
mint	a	fodrokkal	borított	nadrágocska.	Mindeközben	magas	hangon	felsikoltottak.
Negyven	évvel	korábban	ez	a	kánkán	még	egy	kellemes,	társasági	tánc	volt.	Az
olyan	táncosnők	azonban,	mint	Rigolboche,	műsort	csináltak	belőle,	Párizs	pedig
bolondult	a	kánkán	után.

Korábban,	amikor	még	erkölcsösebb	idők	jártak,	minden	tánclokálban	volt	egy
őrmester,	aki	az	extázisba	esett	táncosnő	vállára	koppintott,	és	halkan	így	szólt:
premier	fois.	A	második	figyelmeztetés	után	a	lányt	kirúgták.

Heinrich	Brugsch	a	tomboló	lokál	egyik	sarkában	üldögélt,	és	ha	szabad	kilátása
volt,	a	vad	táncosnők	szoknyája	alá	bámult.	Már	az	ötödik	abszint	állt	előtte.
Nehezére	esett	nyitva	tartania	a	szemét,	amikor	egy	kicsi,	törékeny	lány,	szőke
hajában	vörös	szalaggal	mögéje	lépett,	két	kezével	eltakarta	a	szemét,	és	pimaszul
megkérdezte:

	Kukucs,	ki	vagyok?

A	porosz	elhúzta	arca	elől	a	kicsi	porcelánujjakat,	és	megfordult.

	Ne,	ne	velem,	mademoiselle!		mondta	fáradtan.

A	lány	hangosan	felnevetett:



	Hát	ilyen	nincs,	ugye,	te	is	berlini?

A	hazai	dialektus	felélénkítette	Brugschot,	összekapta	magát,	igyekezett	udvariasan
felállni,	és	mély	meghajlás	közben	mormogta:

	Johannis	utca,	szolgálatára.

	Wedding.	Örvendek.		válaszolta	a	lányka,	és	jólnevelten	hozzáfűzte:		Tildácskának
hívnak.
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	Na,	Tildácska		szólt	Brugsch	,	inkább	menj	a	szomszédos	asztalhoz.	Én	örülök,	ha	a
saját

abszintemet	ki	tudom	fizetni.

	Ugyan	már!		szólt	a	szőke	lány	elgondolkodva.		Egyáltalán	nem	úgy	nézel	ki!	Te
valami

komolyabb	embernek	látszol.

	Valami	komolyabb	ember!		Brugsch	kínosan	nevetett.		Talán	tényleg	az	vagyok,	de
abból	még	nem	tudok	megélni.

	Na,	mondd,	mit	csinálsz?

	Egyetemi	magántanár	vagyok		válaszolta	Brugsch,	de	felállni	már	nem	mert.

A	lány	úgy	elfintorította	rikítóra	festett	arcát,	mintha	a	férfi	valami	különösen
gusztustalan	dolgot	tett	volna,	majd	megjegyezte:

	Ó,	hisz	nem	is	nézel	ki	olyannak!	Akkor	doktorátusod	is	van,	igaz?

Brugsch	bólintott.

	Jól	van,	azért	nem	kell	mindjárt	szégyellned	magadat!		próbálta	Tilda
megvigasztalni.		A

doktorátus	ellenére	is	lehetsz	még	tisztességes	ember 

	Csakhogy	a	tisztességből	nehezen	lehet	megélni		szólt	Brugsch	és	felkiáltott:	
Pincér,	egy	abszintet	a	hölgynek!



	Á,	hagyd!		hárította	el	a	szőkeség.		Egy	ilyen	szegény	akadémikustól	csak	nem
fogok	kérni	valamit,	nem?

	Ugyan!		mondta	Brugsch,	és	Tilda	helyet	foglalt	mellette:		Na,	akkor	ráérek.

Brugsch	most	először	nézte	meg	alaposan	a	kicsikét.	Csinos	volt,	mi	több,
túlságosan	is	az.

	Szabad	partit	keresel?		kérdezte	végül.

Tilda	tiltakozott:

	Hé,	mit	képzelsz!	Én	nem	egy	olyan	vagyok,	amire	te	gondolsz!	A	balett-társulatnál
kerestem	munkát.

	És?

	Most	hazautazom,	és	elmegyek	a	gombgyárba.	És	te?

Brugsch	megrántotta	a	vállát:

	Én	a	világkiállításon	dolgozom,	az	egyiptomi	templom	építésénél.	A	templom	áll,
én	meg	néhány	nap	múlva	újra	utcára	kerülök.

	Micsoda,	te	mint	akadémikus?		Tilda	a	szót	legalább	három	i-vel	mondta.

	Tudod,	kicsikém,	ha	negyvenévesen	még	nincs	talaj	a	lábad	alatt,	sosem	fog
sikerülni.	Fiatalon	Egyiptomban	kószáltam	régészként,	a	tekintélyért,	a	hazáért	és	a
tudományért.	Utána	Kairóban	voltam	konzul,	csak	a	címért,	mert	az	utolsó	félretett
pénzem	is	ráment.	Most	boldog	vagyok,	ha	valahol	tarthatok	egy	előadást,	vagy
esetleg	egy	kutatási	megbízatást	kapok.	Ez	a	sorsa	egy	porosz	akadémikusnak.

	Szegény	ember!		próbálta	Tilda	megvigasztalni	a	sírás	szélén	álló	doktort.		De	ami
még	nem	volt,	az	még	lehet.	Nős	vagy?

Heinrich	Brugsch	nem	válaszolt.

A	lány	gondolkodott	egy	darabig:

	Ó,	szóval	így	áll	a	helyzet.

	Van	szállásod?		kérdezte	végül.



	Nem,	leányka		válaszolta	Brugsch	,	nem	tudlak	magammal	vinni.	Én	egy	előkelő
villában	lakom	Poissyban,	egy	barátomnál,	ahol	szobalány	és	szakácsnő	van.

	Értem		Tilda	bólintott.		Az	illendőség	miatt,	igaz?	De	te	velem	jöhetsz,	ha	akarsz.
Igaz,	a	szállás	a	Lateríg	negyedben	nem	egy	villa,	de	azért	aranyos	hely.	A
portásnak	meg	csak	egy	frankot	kell	adnod.

	Pincér!		kiáltotta	Brugsch.		Még	két	abszint!

Mariette	számára	egyértelmű	volt,	hogy	Brugschot	elrabolták.	Biztosan	gengszterek
akarják	megzsarolni,	hogy	a	fáraói	kincs	rejtekhelyét	elárulja.	Ezen	az	éjszakán	a
francia	semmit	sem	aludt.	Úgy	döntött,	másnap	reggel	mindenesetre	szól	a
rendőrségnek.

Reggel	azonban	a	villa	előtt	egy	konflisból	dr.	Heinrich	Brugsch	szállt	ki,	és
elmagyarázta	megrendült	barátjának,	hogy	az	éjjel	abszintba	fojtotta	a	bánatát.
Mariette	azonnal	megértette	keserűsége	okát.	A	világkiállítás	előkészületei
befejeződtek,	Brugsch	gyakorlatilag	munkanélkülivé	vált.

Mariette	ezért	kieszközölt	Emmanuel	de	Rougé	államtanácsosnál		a	Collège	de
Francé	professzoránál	és	a	Louvre	restaurátoránál		egy	beszélgetést.	A	gróf	fiatal
kora	óta	ismerte	Brugschot.	Még	Berlinben	is	75

meglátogatta,	amikor	hírét	vette,	hogy	egy	csodagyerek	az	egyiptomi	nyelvről	ír
tankönyvet.	A	találkozás	szívélyes	volt.

A	professzor	azt	javasolta,	Brugsch	tartson	előadásokat	a	démotikus	írásról	és
irodalomról	a	Collège-

ében,	ő	pedig	évi	12	000	frankos	professzori	fizetéssel	honorálja	ezt.	Napóleon
császár	beleegyezését	megelőlegezve,	Brugsch	ezáltal	életre	szóló	munkát	kap.	Úgy
tűnt,	a	porosz	sorsa	rendeződik.

Madame	Cornus,	a	császár	tejtestvére		aki	meggyőződéses	republikánus	létére
állandó	vendég	volt	a	császári	esti	teázásnál		közbenjárására	Heinrich	Brugschot
audienciára	hívták.	Napóleon	egy

ablakmélyedésben	állt,	németül	beszélt,	a	kutató	életéről	és	sorsáról	tett	fel
kérdéseket,	mielőtt	kedvenc	témájáról,	Julius	Caesarról	és	Alexandria
meghódításáról	kezdett	volna	beszélni.	Végül	közölte,	már	egyévnyi	franciaországi
tartózkodás	után	megadja	Heinrich	Brugschnak	a	francia	állampolgárságot.
Normális	esetben	ez	tíz	évbe	telik.



Bármilyen	boldog	volt	is	Brugsch	a	felajánlástól,	meg	is	rémítette	az	ügy
gyorsasága,	ezért	két	hét	gondolkodási	időt	kért,	és	Berlinbe	utazott.

III.	Napóleon		a	terveknek	megfelelően		1867.	április	1-jén	nyitotta	meg	a
világkiállítást,	bár	a	legtöbb	pavilon	nem	volt	kész,	és	sok	látványosságot	még	ki
sem	csomagoltak.	És	megtörtént	a	csoda:	a	hetekig	tartó	esőzés	után	hirtelen	kisütött
a	Nap.	A	Mars-mezőn	naponta	55	000	látogató	tolongott	szenzációra	éhesen,	amiből
nem	kevés	akadt.	Egy	frankért	be	lehetett	szállni	Giffard	rögzített	ballonjába.	A
ringatózó	léghajó	16

embernek	adott	helyet.	A	társaságot	egy	húsz	lóerős	gőzgép	húzta	vissza	drótkötél
segítségével	a	földre.	A	felajzott	emberek	szédelegve,	hányva	tántorogtak	kifelé,	de
úgy	érezték,	repültek.

A	különösen	bátrakat	az	eduxi	felvonó	gépezet		egyfajta	lift		húzta	fel	az	ipari	palota
tetejére,	mely	ugyan	kevésbé	magas,	de	így	is	épp	elég	izgalmas	út	volt.	A	lépcső	
ahogy	teli	torokból	harsogták		a	19.

századdal	elavul,	és	a	Belle	Etage	a	jövőben	a	negyedik	vagy	ötödik	emeleten	lesz,
ahová	lift	visz	majd	fel.

Ennél	sokkal	látványosabb	volt	az	éjszakánként	tűzjelét	égre	író	francia
világítótorony,	melyet	a	kiállítás	után	lebontanak	majd,	de	Bretagne-ban,	a	Roche-
Douvres	csúcsán	újra	felállítanak.

A	tulajdonképpeni	ipari	palota,	Pont	dJenára	néző	homlokzatával,	egy	hatalmas,
ellipszis	alakú	

üveggel	és	nem	hengerelt	cinkkel	domborúan	lefedett		öntöttvas	váz	volt,	mely	egy
növényekkel,	szökőkutakkal	teli	kert	és	egy	villa	fölé	borult.	Ez	utóbbiban	a
különböző	nemzetek	pénzérmeit	és	súlyegységeit	állították	ki.

Az	ember	azt	hihette	volna,	Mariette	egyiptomi	templomát	és	a	kediv	keleti	palotáját
a	technika	rengeteg	csodája	elnyomja	majd.	Ám	épp	az	ellenkezője	történt!	A
feltűnést	keltő,	haladó	és	jövőbe	mutató	találmányok	között	az	igazi	szenzációt	az
óegyiptomi	templom	jelentette,	Jahhotep	királyné	sírkincsével	és	a	múmiákkal.
Technikával	már	mindenütt	lehetett	találkozni,	de	Egyiptom	és	a	múltja	még
elérhetetlen,	rabul	ejtő	és	egzotikus	volt.	Az	emberek	hosszú	sorokban	álltak	előtte.

A	kiállítás	vonzereje	a	külföldi	hatalmasságokra,	politikusokra,	koronás	főkre,
Oroszország	cárjára	és	Poroszország	királyára	is	hatott.	Egy	napon	az	újságokban
az	állt:	Még	az	unokák	is	erről	fognak	beszélni!	Az	Oszmán	Birodalom	szultánja



jön!	Az	iszlám	törvényei	szerint,	írták	a	lapok,	a	szultán	sohasem	hagyhatja	el	a
birodalmát,	kivéve,	ha	egy	győzedelmes	hadsereg	élén	áll.	Csodás	dolgokat
suttogtak	a	Kelet	fejedelméről.

Állítólag	hihetetlenül	gazdag,	hetvenkarátos	briliánsokat	visel,	minden	napra	más
asszonya	van,	kegyetlen	és	hihetetlenül	csúnya.

A	világkiállítás	döbbenetesen	megnövelte	a	párizsiak	üzleti	szellemét.	Ha	a	fáradt
turistáknak	eddig	két	sou-ért	árulták	a	széket,	most,	a	szultán	fogadására	minimum
két	frankért	adták	ki	az	ablakaikat.	Persze,	csak	ha	azok	arra	az	útra	néztek,	melyen	a
kocsi	végigmegy.	A	Rue	de	Rivolitól	a	Tuillériákig	emberek	lógtak	a	drágán
megvett	ablakokban,	maguk	barkácsolta	állványokon	és	létrákon	álltak,	és	a
gázlámpákért	dulakodtak.

Mindenütt	zászlók		vörös	alapon	fehér	félhold		lobogtak,	de	az	orosz	és	a	porosz
színek	is	jelen	voltak,	mert	illendőségből	minden	olyan	ország	zászlaját
kiakasztották,	melynek	az	uralkodója	már	ellátogatott	ide.

A	lökdösődő,	tolakodó	tömeget	az	út	mindkét	oldalán	katonák	tartották	vissza.	A
meghirdetett

időpontnál	két	órával	később	végre	közeledett	az	ulánus	gárda	és	a	színpompás
százak	gárdája.	Mögöttük	jött	a	középmagas,	sápadt	arcú,	fekete	szakállú,	sötét
szalonkabátos,	fején	vörös	fezt	viselő	Abdul	Aziz	szultán	egy		ó,	mily	kiábrándító!	
egyszerű,	kétlovas,	nyitott	kocsin,	jobbján	Napóleon	császárral.	Vele	szemben
Napóleon	herceg	és	a	török	külügyminiszter,	Fuad	pasa	ült.	Őket	seregnyi	kíséret
követte	nyolc	udvari	kocsin.

Az	illusztris	vendéget	Eugénie	császárné	nyolc	vörös	libériás	udvaronc	sorfala
között,	négy	égszínkék	ruhás	ceremóniamester	közreműködésével	köszöntötte	a
Tuillériák	nagy	főlépcsőjén.	A	menet	a	Tuilléria-parkon,	a	76

Place	de	la	Concorde-on	és	a	Champs-Elysée-n	keresztül	vonult	az	Elysée-palotához
	korábban	Alexander	császár	lakott	itt	,	ahol	a	szultán	megszállt.

A	Moniteur	azt	írta:	az	ún.	ezüst	teremben,	melynek	berendezése	még	I.	Napóleontól
származik,	felállítottak	egy	szökőkutas	márványmedencét	a	napi	mosdáshoz,	melyet
az	iszlám	hit	a	szultánnak	előírt.

A	béke	ünnepeként	meghirdetett	nagy	szenzáció	másnap	vette	kezdetét	a	kiállítás
ipari	palotájában.



Húszezer,	rangja	és	személyes	érdemei	alapján	kiválasztott	ember	várta	izgatottan	a
szultánnal	való	találkozást,	aki	egy	békehimnusz	hangjára	lépett	be,	melyet	800	fős
zenekar	játszott.	Pax	sur	la	tera	

csendült	fel	600	énekes	torkából,	amikor	a	vascsarnok	íves	üvegtetejéről	a
résztvevő	nemzetek	zászlait	kibontották.

Abdul	Aziz	szultán	Eugènie	császárnéval	kart	karba	öltve	lépett	be	a	díszes	épületbe,
mögöttük	Napóleon	császár	haladt.	A	szultán	ruhája		éppúgy,	mint	az	előző	napon	
egyszerű	volt:	fekete	felöltő	szűk	nadrággal,	vörös	fez,	bal	oldalán	görbe	kard
arany	hüvelyben.	Abdul	Aziz	még	kesztyűt	sem	viselt.	Eugènie	császárné	atlaszból
és	bársonyból	készült,	gyöngysújtásos,	fehér,	uszályos	ruhája	versenyt	szikrázott	a
hajában	lévő	gyöngyös	diadémmal.	Az	alkalom	tiszteletére	a	híres	koronaékszer-
nyakláncot	viselte,	a	régens-

függővel.	Napóleon	ruházatának	egyszerűsége	vetekedett	keleti	vendégével:	csupán
egyszerű,	sötét	szalonkabátot	viselt.

Hármójukat	Poroszország,	Olaszország	és	Szászország	trónörököse,	a	török
trónörökös,	Napóleon	herceg	és	Iszmail	pasa	követte.	Utánuk	hercegek	és
hercegnők,	udvarhölgyek,	udvaroncok	és	diplomaták	

közöttük	Auguste	Mariette	és	Ferdinand	de	Lesseps		mentek.

	El	tudom	képzelni		suttogta	Mariette	a	szomszédjának	,	hogy	Iszmail	pasa	sápad	az
irigységtől,	ahogy	ezt	a	pompás	menetet	szemléli.

	Legalábbis	hatással	lesz	rá.	A	kediv	is	tervezett	ezt-azt	a	csatorna	megnyitójára,	és
európai	útján	szorgosan	osztogatta	a	meghívókat.	Napóleon	császár	már	igent	is
mondott.	Nem	csodálnám,	ha	Iszmail	pasa	igyekezne	a	mai	eseményt	árnyékba
szorítani.

Mariette	kételkedve	morogta:

	Egyiptom	nem	Párizs.

	De	Párizs	sem	Egyiptom		mondta	Lesseps.

	Lehet,	hogy	igaza	van		hagyta	rá	Mariette.		A	megnyitóra	készülő	opera	ötlete
amúgy	tökéletes	volt.	Verdi	megírja.

	Az	ön	javaslatai	szerint?	Gratulálok!



	Du	Locle	dolgozza	át	az	Aida-történetemet	szövegkönyvvé.

	Be	fog	vonulni	a	zenetörténetbe,	mon	cher!		vigyorgott	Lesseps.

Mariette	tiltakozott:

	Én	azzal	is	megelégednék,	ha	Egyiptom	történetének	felfedezésével	szereznék
nevet	magamnak.	De	

és	ez	maradjon	titok		tudja,	mit	kér	a	mester?	150	000	aranyfrankot!	A	kedivnek	a
párizsi	Rothschild	Banknál	kellett	letétbe	helyezni	az	összeget.	A	kairói	bemutató
után	pedig	a	világjog	Verdire	száll	vissza.

	Zeneszerzőnek	kéne	menni		mondta	Lesseps	halkan.

A	császár	a	tomboló	tapsot	és	kiabálást	érzelmes	békeszónoklattal	szakította	félbe,
melynek	zárószavai	a	következők	voltak:	A	gondviselés	mindig	azokat	áldja	meg,
akik	jót	akarnak.	A	sokezres	hallgatóság	folytonos	ovációja	felébresztette	a	szultánt
is,	aki,	mint	egyesek	gyanították,	elaludt	a	császári	beszéd	alatt.

Az	ezt	követő	kitüntetés	átadáson	Ferdinánd	Lesseps	megkapta	a	parancsnoki
keresztet.	Mariette	a	maga	46	évével	még	túl	fiatal	volt	az	ilyen	megtiszteltetéshez.	A
feltűnést	három	német	keltette:	a	fehér	szakállú,	essem	acélgyárosnak,	Alfred
Kruppnak,	a	császár	lovagkeresztet,	a	történelmi-képfestő	Wilchelm	von
Kaulbachnak	és	a	zsánerképfestő	Ludwig	Knausnak	pedig	a	tiszti	keresztet
adományozta.

	Hol	van	az	ön	porosz	Brugsch	barátja?		kérdezte	a	csatornaigazgató.

	Ó,	ez	a	porosz!		szidta	Auguste	Mariette.		Már	minden	tökéletes	volt!	Napóleon
megadta	volna	Brugschnak	a	francia	állampolgárságot,	professzor	lett	volna	a
Collège	de	France-on.	De	ő	mindent	tönkretett!

Egy	porosz	nem	adja	fel	a	hazáját.	Jobb	éhező	porosznak,	mint	nem	porosznak
lenni.	Szegény	Henri!
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11.	A	karnaki	templom	nagy	oszlopcsarnoka	az	ásatás	előtt
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12.	Az	angol	kutató,	Henry	Salt	Seven	Hatkor	nevű	nílusi	hajója

13.	Philae,	a	nílusi	sziget,	ahogy	Ludwig	Borchardt	rátalált	Nofertiti

szobrára
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VII.

Ahmed	a	sírrablók	királya

A	látszólagos	ajtók	és	árnyékba	húzódott	alakok	közelebbről	nézve	már	szikláknak
bizonyultak.

Harminc	métert	tehetett	csak	meg,	de	itt,	a	Deir	el-Bahari-i	sziklahegység	mélyén
mégis	úgy	érezte,	mintha	órák	óta	úton	lenne.	Állandó	bizonytalanság	és	félelem,
hogy	a	padló	megnyílhat	alatta	és	elnyeli,	a	falak	ráomolhatnak	és	betemetik,	vagy
egy	hatalmas	kőtömb	lezuhan	a

plafonról	és	agyonnyomja.

gy	tűnt,	a	gurnai	Ahmed	Abd	el-Rassult	Egyiptom	istenei	különösen	szerették.
Szülei	házának,	mely	a	Luxorral	szembeni	faluban	épült,	különös	pincéje	volt:	egy
21.	dinasztiabeli	tágas	sír.	Az	Abd	el-

ÚRassulok	mindig	is	konokul	állították,	hogy	a	házépítés	idején	már	ki	volt	fosztva.
Elképzelhető.	Az	viszont	tény,	hogy	a	legtöbb	gurnai	háznak	értékes	reliefekkel	és
régi	festményekkel	díszített	pompás	pincéje	volt.

A	három	testvér	közül		akik	közösen	ideális	sírrabló	csapatot	alkottak		Ahmed	volt	a
középső.	A	legidősebb,	Mohammed,	Musztafa	Aga	Ajat	szolgálatában	állt
Luxorban,	a	legfiatalabb	pedig	orgazdaként	és	műkincscsempészként	kereste	a
kenyerét.	Ahmed	főként	azzal	töltötte	az	idejét,	hogy	egy	szál	magában	a	Királyok
Völgyét	járta,	leellenőrzött	minden	sziklarepedést	Der	el-Bahariban,	és	ókori	építési
törmelékek	között	vájkált	Deir	el-Medinében.

Ez	utóbbit	Gurna	lakosai	generációk	óta	a	saját	privilégiumuknak	tekintették,	hisz
más	ésszerű	oka	nem	is	lehetett	volna	annak,	hogy	ezt	a	falut	éppen	itt,	a	sivatagban
építsék	fel.

Nem	nézték	hát	jó	szemmel,	ha	egy-egy	tudós	erre	kóborolt,	akikből	pedig	az



utóbbi	időben	egyre	több	lett.

Ahmed	Abd	el-Rassul	pontosan	tudta,	hogy	az	istenek	megizzasztják	az	embert	egy
felfedezés	előtt.

Azzal	is	tisztában	volt	azonban,	hogy	a	legnagyobb	régészeti	felfedezések	nem	a
tudósoknak,	hanem	a	véletlennek	köszönhetők.	Volt	egy	harmadik	alapelve	is:
minden	sziklakiugrás,	homokdűne	és	kőhalmaz	

bármennyire	is	nem	úgy	nézett	ki		egy	mérhetetlenül	gazdag	kincseskamra	bejárata
lehetett.

Nem	volt	hát	véletlen,	hogy	egyik	reggel	Ahmed	elhatározta,	megmássza	a	Líbiai-
hegység	szikláit,	melynek	Nílus	felőli	oldalában	a	Hatsepszut-templom	romjai
álltak,	a	másik,	meredek	fele	meg	a	Királyok	Völgyére	nézett.	A	sziklákat	csak	a
Völgy	felől	lehetett	megmászni,	ám	még	így	is	életveszélyes	dolog	volt.

Ahmed	egy	csomós	botra	támaszkodva	ment.	Minden	lépése	alatt	kövek	indultak
meg,	hangosan

zuhanva	alá	a	néma	völgybe.	Néhány	keselyű		Nechbet,	a	védő	istennő	szent	madara	
röppent	fel	rémülten.

Felérve	megállt,	és	Kelet	felé	tekintett,	ahol	az	égen	párába	burkolódzva,	tejsárgán
jött	fel	a	Nap.	Lassan	előbukkant	a	Nílus	termékeny,	zöld	partja	és	Luxor,	a	világ
minden	részéből	érkező	felső	tízezer	

álomvillákkal	és	mesebeli	palotákkal	teli		téli	találkozóhelye.

Itt	mutatkozott	be	Luxor,	Ezeregyéj	szakába	illő	ünnepségeket	rendezve.	Amit	ott
egyetlen	este	elpocsékoltak,	egy	évre	elegendő	lett	volna	egész	Gurnának.	A
társasági	szórakozás	középpontja	Musztafa	Aga	Ajat	konzul	villája	volt,	ahol
Ahmed	testvére,	Mohammed	szolgált.

Egy	sziklakiugrás	felkeltette	Ahmed	érdeklődését,	megállt	és	töprengeni	kezdett.
Nem	a	leesés	veszélyét	latolgatta,	hanem	azon	gondolkodott,	vajon	ezen	a	fenyegető
sziklaormon	lehetett-e	valaha	sírt	építeni.	Tudta,	hogy	ez	igazából	lehetetlen,	és	ez
épp	elég	ok	volt	arra,	hogy	alaposabban	szemügyre	vegye.

A	szikla	60	méterre	magasodott	a	völgy	fölé.	Egyetlen	rossz	lépés	a	málló	kőzeten,
és	Ahmed



döbbenten	torpant	meg:	kétségtelen,	ott,	a	szilatörmelék	között,	egy	talán	két	méter
széles	lyuk	tátongott!	A	hegygerincről	ezt	nem	lehetett	látni.
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Ahmed	óvatosan	közelítette	meg	a	lyukat.	Végtelen	mély	nyílásba	nézett	bele.	A
lehajított	kő

koppanása	messziről	jött.	Ahmed	megismételte	a	kísérletet,	és	a	visszhang	egy
nagyobb,	föld	alatti	teremre	utalt.	Allahra,	mit	talált?

Egy	fáraó	sírját?	Aligha.	Tudta,	hogy	a	tudósok	még	egy	sor	fáraósírt	keresnek,
közöttük	III.

Tothmeszét,	Hatsepszut	királynőjét,	Horemhebét	és	Tutanchamunét.	De	egyáltalán	itt
temették	el	őket?	A	völgy	szolgált	utolsó	nyughelyéül	minden	tizennyolcadik,
tizenkilencedik	és	huszadik	dinasztiabeli	fáraónak.

Azonkívül	a	veszélyes	sziklakiszögellés	e	titokzatos	nyílása	túl	messze	feküdt	a
Királyok	Völgyétől.	Biztos,	hogy	nem	fáraósír.

Akkor	mit	rejt	a	titokzatos	akna?	Talán	egy	különc	nemes	végső	nyughelye,	aki	itt,
egymagában	akart	pihenni?	A	kérdés	tehát	az	volt:	ő,	Ahmed	volt-e	az	első,	vagy
mások	már	felfedezték	előtte	a	messzi	rejtekhelyei?	Úgy	jár	majd,	mint	Giovanni
Belzoni,	aki	több	mint	50	évvel	ezelőtt	óriási	összegből,	rengeteg	emberrel	túrta	I.
Széthi	sírját,	és	egy	napon	az	üres	szarkofág	előtt	állt?

Ahmed	nyugtalanul	fordult	vissza,	izgatottan	visszamászott	a	szikla	tetőre,	majd
bizonytalanul	hátrapillantott:	tényleg	nem	lehet	innen	látni	a	sír	bejáratát?	Miután
meggyőződött	róla,	hogy	nem,	leszaladt	a	keskeny,	hegyi	ösvényen,	mely	a
sziklacsúcsot	nagy	ívben	megkerülve	vezetett	Gurnába.

Amint	beért	a	faluba,	igyekezett	palástolni	izgatottságát.	Tisztában	volt	vele,	hogy	a
felfedezés	annál	értékesebb,	minél	kevesebben	tudnak	róla.	Tehát	kényelmesen
hazaballagott.	Szulimán	azonban	azonnal	megérezte,	hogy	szokatlan	dolog	történt
vele.	Kérdően	nézett	a	bátyjára,	mintha	azt	akarná	mondani:

	Valami	bajod	van?

Ahmed	ravaszul	vigyorgott,	és	mutatóujjával	a	levegőbe	bökött:

	Fent,	a	szikláknál!



Szulimán	meghökkent,	majd	türelmetlenül	kérdezte:

	És?

	Semmi		válaszolta	Ahmed	,	egy	legalább	tíz	méter	mély	lyuk	a	sziklában.

Szulimán	csalódottnak	tűnt.	Természetesen	ő	is	tudta,	hogy	ez	nem	lehet	egy
királysír	bejárata.	A	királysírok,	szerkezetüktől	függetlenül,	mind	ugyanarra	a
sémára	épültek:	lépcsők	vezettek	a	három,	egymás	mögötti	vagy	egymásba	nyíló
folyosóba,	és	a	tulajdonképpeni	sírkamra	ezekhez	kapcsolódott.

Egy	függőleges	akna	lehetetlenné	tette	volna	a	temetési	szertartást,	melyen	a	papok	a
múmiával	lementek	a	sírba.	Akkor	meg	minek	készítettek	egy	ilyen	mély	aknát?	A
nemesi	síroknak,	melyekből	több	százat	találtak,	egyszerű,	elfalazott	bejárata	volt,
mögötte	a	sírkamrával.	Ki	gondoskodott	tehát	ekkora	felhajtással,	ilyen	hihetetlenül
szokatlan	körülmények	között	az	öröklétéről?

	Legalább	húszméteres	kötélre	és	néhány	faggyúgyertyára	lesz	szükségünk	
szakította	félbe	Ahmed	a	testvére	gondolatait.

Alapos	mérlegelés	után	úgy	döntöttek,	azonnal	elindulnak.

Két,	ásatási	eszközökkel	felszerelkezett	férfi	Gurnában	nem	szúrt	szemet,	hisz	az
egész	falu	sírrablással	foglalkozott.	Így	Ahmed	és	Szulimán	feltűnés	nélkül	tudtak
feljutni	a	sziklákra.

Szulimán,	szemét	kezével	leárnyékolva,	erőlködve	lesett	le	az	aknába.	Eközben
Ahmed	a	közeli

sziklákat	vette	szemügyre,	vajon	elég	erős-e	valamelyik,	hogy	köréje	tekerje	a
kenderkötelet,	melyen	a	mélybe	akart	ereszkedni.	Ez	a	vállalkozás,	még	egy	olyan
férfi	számára	is,	mint	Ahmed,	aki	nem	félt	az	elhunytak	szellemeitől,	veszélyeket
rejtett.

Sok	sírban	lapultak	kígyók	és	skorpiók,	s	a	sírrablók	nagyon	féltek	a	mérgektől	és
csapdáktól	is,	melyeket	évezredekkel	ezelőtt	a	papok	raktak	ki.	Újra	és	újra	az
életével	fizetett	valaki	közülük	a	tettéért.

400	kilométerrel	északabbra,	Szakkarában,	Memphisz	halotti	városában,	a
régészeknek	egyszer

egytonnás	követ	kellett	arrébb	gördíteniük,	hogy	a	díszes	sírkamra	bejárata



szabaddá	váljon.	Odabent	két,	jól	láthatóan	nem	mumifikált	emberi	csontváz	hevert.
Alapos	vizsgálatok	után	a	régészek	rájöttek,	hogy	a	sírrablók	a	földalatti	helyiségbe
belépve	olyan	mechanizmust	indítottak	be,	melytől	a	kőkolosszus	lezuhant	a
mennyezetről,	ők	pedig	nyomorúságos	véget	értek.

Az	óegyiptomi	sírépítők	sok	sírt	elláttak	rablók	elleni	óvintézkedésekkel.	Mély
aknákat	ástak,	és	a	fölöttük	átvezető	hidat	a	király	temetése	után	lebontották.
Álfolyosókat,	álajtókat	és	sírkamrának	tűnő

helyiségeket	készítettek,	miközben	a	király	valódi	sírkamrája	az	ellenkező	irányban
volt.

Mindez	megnehezítette	ugyan,	de	meg	nem	akadályozta	a	betörők	munkáját.	Az
arany	utáni	sóvárgás,	annak	az	esélye,	hogy	egyetlen	felfedezéssel	egy	életre
bebiztosítják	magukat,	hihetetlen	energiákat	szabadított	fel	bennük,	és	elfeledtette	a
halálos	rizikókat.	Akár	az	Abd	el-Rassul	fivéreknél.

Ahmed	a	kötél	egyik	végét	egy	sziklatömb	köré	csomózta,	a	másikat	a	mellkasa
körül	rögzítette,	majd	óvatosan,	kezeivel	és	lábaival	kitámasztva	magát,	háttal
leereszkedett	az	ismeretlen	sötétségbe.
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Lassan	ment,	hihetetlenül	lassan.	Szulimán,	aki	markában	szorosan	tartotta	a	kötelet,
óvatosan	körülnézett.	Nem	a	Műkincshivatal	ellenőreitől	tartott.	Attól	félt,	hogy	a
falubeliek	veszik	őket	észre,	az	pedig	a	zsákmányon	való	osztozkodást	jelentette
volna.

Mariette	őreinek	ugyan	puskájuk	volt,	de	Gurna	lakói	macska-egér	játékot	űztek
velük.	Jelzőrendszerük	tökéletesen	működött:	minden	alkalommal,	ha	a	Luxorból
érkező	csapat	komppal	átkelt	a	Níluson		sosem	választottak	más	utat		hírnök	ment
Gurnába	és	tovább,	a	Királyok	Völgyébe.	A	csapatok	félbehagyták	a	keresést	és
ásást,	hazarohantak,	és	amikor	a	rend	őrei	megérkeztek,	ők	kecskét	fejve,	kosarat
fonva	a	felső-

egyiptomi,	vidéki	élet	képét	nyújtották.

Az	az	idő,	amikor	a	sírrablókat	halállal	büntették,	rég	elmúlt.	A	fáraók	idejében
voltak	sírrablási	perek,	melyek	szövege	papiruszra	jegyezve	fennmaradt.	Így	nyolc
kőfaragó	és	templomi	szolga	panaszos	vallomása	is,	akik	a	20.	dinasztia	idején,	úgy
1100	évvel	Krisztus	születése	előtt,	korbácsolás	közben	elmondták:	behatoltak	a
király	piramisába,	feltörték	a	szarkofágot	és	kivették	a	fáraó	múmiáját.	A	halott



királyt	szinte	beborították	az	arany	amulettek,	ékszerek,	és	a	koporsók	mindkét
oldalának	is	arany-	és	ezüstborítása	volt.	A	betörők	minden	aranyat	és	ezüstöt
letéptek,	amit	később	nyolc	részre	osztottak.	Az	eljárás	nyolc	kivégzéssel	végződött.

Szóval,	a	sziklaüreg	peremén	álló	Szulimán	kevésbé	félt	a	törvény	kezétől,	mint	a
rivalizáló	sírrabló	bandáktól.	Ilyen	esetekben	ugyanis	a	lövöldözés	sem	volt	ritka,
ahol	a	gyengébbek	hullákként	maradtak	a	sírban.

Ahmed	eközben	leért	az	akna	aljára.	A	sziklába	vájt	függőleges	üreg	úgy	10-12
méter	mély	lehetett.

Koromsötét	volt.	Leoldotta	a	melle	köré	csomózott	kötelet,	és	ruhájából		azaz	az
ágyéka	és	csípője	köré	csavart	rongyból		elővett	egy	faggyúgyertyát.	A	gyertya
fényénél	igyekezett	tájékozódni.	A	hely	szűk	volt,	két	méter	átmérőjű,	nem
szélesebb,	mint	a	bejáratnál.	Óvatosan,	mintha	az	egészet	összedönthetné,	Ahmed
végigtapogatta	a	sziklát.	Az	egyik	oldalon	egyértelműen	épített	falat	érzett.

	Szulimán		kiáltott	fel	arra,	ahol	egy	kis	fénypont	jelezte	az	eget	,	húzd	fel	a	kötelet,
és	engedd	le	a	vésőt!	De	óvatosan,	hallod!

Szulimán	felhúzta	a	kötelet,	a	másfél	méter	hosszú	vésőt		minden	sírrabló
legfontosabb	felszerelési	tárgyát		fejénél	fogva	ráerősítette,	és	a	szerszámot
óvatosan	leengedte	az	aknába.	Veszélyes	manőver	volt,	mert	a	himbálódzó	véső
könnyen	kiüthetett	volna	az	omlékony	falból	egy	követ,	és	Ahmednek	esélye	sem
lett	volna	a	lezuhanó	sziklák	elől	kitérni.

Minden	simán	ment.	Ahmed	a	számtalan	próbálkozás	során	szerzett	rutinnal	látott
munkához.

Óvatosan,	a	vésőt	mindig	ugyanabba	a	fugába	ütve,	meglazította	az	első	tömböt.
Amikor	egy	kő	kilazult,	a	többi	már	szinte	magától	követte.	Kitartóan	dolgozott,	bár
a	levegő	egyre	fogyott.	Mi	rejtőzhet	a	fal	mögött?

A	fáraók	aranya	vagy	egy	jelentéktelen	egyiptomi	nyomorúságos	csontváza?

A	földön	égő	gyertya	annyira	szórt	fényt	adott,	hogy	Ahmed	nem	is	látta	a	fugát,
amit	teljes	erejéből	megdolgozott,	csak	érezte,	ha	a	vas	talált.	Egyik	ütés	a	másik
után,	egyformán,	mint	egy	gép.	Egyszer	csak		a	dübbenés	elárulta		sikerült!	A	kő
kilazult.

Vigyázva,	mintha	egy	ékszeres	ládikát	emelne	ki	a	széfből,	Ahmed	kiszedte	a	követ
a	falból.	Átlesett	a	lyukon,	de	semmit	sem	látott.	Fogta	a	gyertyát,	maga	elé	tartotta,



de	bárhogy	is	erőltette	a	szemeit,	semmit	sem	lehetett	látni.

További	köveket	tört	hát	ki.	A	falban	nemsokára	egy	akkora	lyuk	tátongott,	amin
már	át	tudta	préselni	magát.	Fogta	a	gyertyát,	átdugta	rajta,	és	egy	fél	méter	széles,
de	csak	80	centi	magas	folyosó	vált	láthatóvá.

Bemászott.

Az	alacsony	járat,	melyben	Ahmed	négykézláb,	a	gyertyát	maga	előtt	tolva	haladt
előre,	úgy	hét	méter	után	váratlanul	magasabb	lett,	élesen	balra	fordult,	és
beleveszett	a	sötétségbe.

Ahmed	újból	felegyenesedve	tudott	továbbmenni.	Óvatosan	lépdelt,	lába	alatt
színtelen	por	kavargott,	mely	behatolt	az	orrába,	a	szájába,	még	jobban
megnehezítve	a	légzést.	A	gyertyát	maga	elé	tartva	botorkált	előre	a	végtelennek
tűnő	folyosón.	Egyik	kezét	a	láng	elé	tartotta,	hogy	az	előtte	megjelenő
körvonalakat	jobban	ki	tudja	venni.

A	látszólagos	ajtók	és	árnyékba	húzódott	alakok	közelebbről	nézve	már	szikláknak
bizonyultak.

Harminc	métert	tehetett	csak	meg,	de	itt,	a	Deir	el-Bahari-i	sziklahegység	mélyén
mégis	úgy	érezte,	mintha	órák	óta	úton	lenne.	Állandó	bizonytalanság	és	félelem,
hogy	a	padló	megnyílhat	alatta	és	elnyeli,	a	falak	ráomolhatnak	és	betemetik,	vagy
egy	hatalmas	kőtömb	lezuhan	a	plafonról	és	agyonnyomja.

Ekkor	azonban	fantáziájában	aranyak,	ékkövek	és	értékes	edények	jelentek	meg.
Hová,	merre	vezet	e	végtelen	folyosó?	Csapdába	esett,	melyet	évezredekkel	ezelőtt
vallásos	sírásók	készítettek?	Vagy	ez	lesz	élete	legnagyobb	fogása?	Ahmed
megtorpant.
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Allahra,	néhány	méterrel	előtte,	a	gyertya	fényétől	hátborzongató	megvilágításban
egy	alak	támasztotta	a	falat!	Ahmed	zavarodottan	dörgölte	meg	a	szemét.
Megemelte	a	gyertyát,	és	az	alak	árnyéka	összement.	Egy	múmia	volt	a	falnak
támasztva,	egy	álló	múmia,	fakoporsóban.

Nem	maradt	ideje	az	emberi	porhüvelyt	alaposan	szemügyre	venni,	mert	mögötte,
az	árnyékban,	egy	nyitott	szarkofágot	pillantott	meg.	Föléje	tartotta	a	gyertyát,	és
visszariadt.	Itt	egy	másik	holttest	feküdt,	mellén	keresztbe	rakott	karokkal,
összeaszalódott	tagjain	értékes	ékszerekkel,	mellén		számára	olvashatatlan



	hieroglifákkal.

Ahmed	felpillantott,	és	tekintetével	végigpásztázta	a	sötét	termet.	A	látványtól
megzavarodva	kételkedni	kezdett	a	józan	eszében,	levegő	után	kapkodott.	A	sötétben
nem	kettő,	hanem	tíz,	húsz,	harminc,	talán	még	több	múmiát	látott.	Egyeseket	teljes
ornátusban,	másokat	értékes	ruházatuktól	megfosztva,	széttépett	rongyokban,	nemes
arcvonásokkal,	ureusz	kígyóval		a	fáraók	szimbólumával		homlokukon.

Ez	túl	sok	volt	a	behatolónak.	Ő,	aki	úgy	ismerte	a	Királyok	Völgyének	kirabolt
sírjait,	mint	a	saját	tenyerét,	akinek	egyetlen	üreg	sem	volt	túl	szűk,	egyetlen	folyosó
sem	túl	mély,	a	több	tucat	halottat	megpillantva	összeomlott.	Megfordult,	átrohant	a
poros	folyosón,	átpréselte	magát	az	alacsony	járaton,	és	az	akna	végénél	elkapta	a
lelógó	kötelet.

	Szulimán!		üvöltötte,	miközben	végét	a	mellkasa	köré	tekerte.		Szulimán,	húzz	fel!

Teljesen	kimerülve,	a	szűk	üreg	falához	támaszkodva,	testvére	kötelének
segítségével	közeledett	a	napfényhez.	Az	akna	szélén	zsákként	rogyott	össze,	és
szemét	lehunyva,	mozdulatlanul	feküdt.

	Szulimán		dadogta	újra	és	újra	,	kíséreteteket	láttam,	kísérteteket!

Az	először	nem	értette.	Ahogy	azonban	Ahmed	állandóan	ezt	az	egy	mondatot
ismételte,	Szulimán	lassan	felfogta,	hogy	jól	hallotta.	Amilyen	gyorsan	csak	tudott,
fölrohant	a	sziklán,	és	biztos	távolságban	leülve	figyelte	a	földön	még	mindig
kimerülten	fekvő	testvérét.

Szulimán	tudta,	hogy	Ahmed	nem	viccelt,	és	nem	gyáva.	Ha	reszket	a	félelemtől,
annak	alapos	oka	lehet.

Ahmed	felült.	Ám	heves	integetéssel	sem	tudta	az	öccsét	rávenni,	hogy	visszajöjjön.
Feltekerte	a	kötelet	és	elindult.	Szulimán	félve	indult	feléje.	Ahmed	gyaloglás
közben	mesélte	el,	mit	látott.	Szulimán	csak	a	fejét	csóválta.

	Fáraómúmiák	voltak,	amiket	odalent	láttál?		kérdezte.

	Igen		válaszolta	a	bátyja.

Úgy	látta,	mintha	néhányuk	királyi	kígyót	viselt	volna	a	homlokán,	és	e	hatalmi
szimbólum	csak	a	királyoknak	járt	ki.

	De	egyszerre	több	király	is	egyetlen	sírban?



Ahmed	megvonta	a	vállát.	Ő	sem	tudta,	mit	gondoljon	erről.	Több	király	egyetlen
sírban,	ilyen	még	nem	volt.	Mariette	már	sok	tömegsírt	talált,	de	a	halottak,	akik	ott
feküdtek,	legtöbbször	nem	is	voltak	mumifikálva,	ékszernek	és	értékes
sírmellékletnek	meg	nyoma	sem	volt.	Miféle	dolog	ez	a	fáraótömegsír?

Ha	Mariette	vagy	egy	másik	tudós	talált	volna	rá	erre	a	leletre,	gyorsan	megoldották
volna	a	rejtélyt.

Papiruszról	ugyanis	már	tudtak	a	különös	körülményekről,	csak	a	rejtekhelyei	nem
ismerték.

Több	mint	3000	évvel	korábban	a	Nílus	menti	országban	III.	Ramszesz	fáraó
uralkodott.	Állandóan	idegen	népek	betörései	ellen	kellett	védekeznie,	és
országában	észrevehetőek	voltak	a	széthullás	jelei,	a	bűntények	megsokasodtak.	A
Királyok	Völgyében,	ahol	a	sziklák	a	fáraók	sírjait	rejtették,	rablóbandák
garázdálkodtak.	Egyik	sírt	a	másik	után	fosztották	ki.	Maguk	az	őrök	sem	tudták	ezt
megakadályozni,	mert	hidegvérrel	lemészárolták	őket.	Amon	papjai,	a	halál	utáni
élet	egykor	nagyhatalmú	őrzői,	elveszítették	önállóságukat.

Azért,	hogy	a	fáraók	múmiáit	megvédjék	a	hullarablóktól,	Amon	papjai		valamikor
III.	Ramszesz	idején		hihetetlen	tervet	eszeltek	ki.	Jó	pénzért	megvásárolták	egy
maroknyi	munkás	hallgatását.	Fejedelmien	meg	kellett	őket	fizetniük		valószínűleg
életük	végéig	járadékot	kaphattak	,	mert	a	terv	elárulása	minden	résztvevőnek	egy
vagyont	hozott	volna.	Az	is	lehet	azonban,	hogy	különösen	hívő	sírmunkásokról
volt	szó,	akiknek	a	nyelvét	a	túlvilági	fizetség	lehetősége	kötötte	meg.

A	csapat	mindenesetre	éveken	át	titokban	készítette	azt	a	rejtekhelyei,	melyet	Ahmed
Abd	el-Rassul	csak	3000	évvel	később	fedezett	fel.	Máig	érthetetlen,	hogy	egy
ekkora	vállalkozás	miként	maradhatott	titokban.	Erre	csak	egy	magyarázat	létezik:	a
rejtekhely	kívül	esett	a	Királyok	Völgyén.	A	kószáló	sírrabló	bandák	figyelme
pedig	elsődlegesen	erre	a	sivatagi	völgyre	irányult,	hisz	köztudott	volt,	hogy	a	18-
20.

dinasztia	fáraóinak	utolsó	nyughelye	itt	található.	Bár	a	Nílustól	nyugatra,	a
sivatagban	is	számos	sír	feküdt,	azok	legtöbbje	régi	korok	magánembereinek	
kivitelezésükben	a	királysírokhoz	képest	szegényes	

nyughelye	volt.
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Ilyen	megfontolások	késztethették	Amon	papjait,	amikor	ezen	az	érintetlen



sziklaormon	egy	tizenegy	és	fél	mély,	két	méter	átmérőjű,	függőleges	aknát	vájtak	a
sziklába.	Az	aljától	kiinduló	járat	7,4	méteren	át	egyenes,	80	cm	magas	és	1,4	méter
széles	volt,	utána	balra	fordult,	és	hatvan	méter	után	egy	terembe	torkollott.

Maga	az	építési	munka	évekbe	telhetett,	és	szintén	éveket	vehetett	igénybe,	amíg	a
földalatti,	titkos	helyet	fel	lehetett	használni.	Az	emberiség	történetének	egyedülálló
eseménye	volt.

A	kegyes	atyák	éjszakánként	fáklyafénynél	vonultak	át	a	Királyok	Völgyén,	és
törték	fel	egyik	sírt	a	másik	után.	A	régiek	már	feledésbe	merültek,	és	ilyenkor,	a
sírrablókhoz	hasonlóan,	a	papoknak	is	végig	kellett	kopogtatniuk	a	sziklákat,
tonnányi	követ	ellapátolniuk,	és	a	bejárat	után	kutatniuk.	Mindezt	titokban,
észrevétlenül.

A	koporsókat	kihozták	a	sírkamrából,	vagy	ha	túl	nagyok	és	nehezek	voltak,
kiemelték	belőlük	a	múmiát,	és	az	évtizedekkel,	évszázadokkal	korábban	meghalt
királyokat	a	sötétben,	a	meredek	sziklákon	felmászva	az	aknához	vitték.	Ott
köteleken	leeresztették	őket	a	rejtekhelyre,	ahol	már	biztonságban	voltak	a
nyughatatlan	sírrablók	elől.

Megtörtént	a	hihetetlen:	az	Amon-papok	titkos	csapata	egyetlen	éjszaka	alatt
kinyitotta	a	királysírokat,	és	a	halott	királyokat,	legértékesebb	vallási
sírmellékleteikkel	együtt,	a	Deir	el-Bahari	fölötti	labirintusba	vitték.	A	papok,	akiket
kizárólag	csak	a	túlvilági	élet	zavartalansága	érdekelt,	nem	törődtek	az	egyes
uralkodók	nevével	és	jelentőségével.	Úgy	gondolták,	a	végső	nyugalmat
mindegyikük	megérdemelte.	Így	történt,	hogy	végül	40	király		jelentéktelenek	és
olyan	történelmi	személyiségek,	mint	III.	Thotmesz,	I.

Széthi	és	a	fia,	II.	Ramszesz		feküdt	a	rejtekhelyen.

A	terem	azonban,	melyet	a	fáraómúmiák	tárolására	kivájtak,	hamarosan	kicsinek
bizonyult.	A	papok	ezért	a	legutolsókat	kiemelték	a	koporsójukból,	a	falnak
támasztották,	és	minden	halott	király	személy-azonosságának	megőrzésére	egy
névtáblát	akasztottak	a	nyakába.

Az,	hogy	akkoriban	nem	találtak	meg	minden	a	Királyok	Völgyében	eltemetett
fáraót,	és	nem	vitték	a	rejtekhelyre,	:aligha	a	papok	felületességén	múlt.	Nekik
ugyanis	rendelkezésükre	álltak	a	királylisták.

Pontosan	tudták,	mely	királynevek	hiányoztak.	Amon	szent	emberei	sokkal	inkább
úgy	gondolták,	hogy	amit	ők	az	évekig	tartó	keresés	alatt	nem	találtak	meg,	azt	a
völgyben	találomra	keresgélő	rablóbandák	sem	fedezik	fel.



Elhatározták	hát,	hogy	az	utolsó	király	odavitele	után	elfalazzák	a	rejtekhely
bejáratát,	és	az	akna	tetejére	sziklákat	halmoznak.	Mindezt	akkora	gonddal	végezték
el,	hogy	a	hely	3000	évig	rejtve	maradt		míg	jött	Ahmed	Abd	el-Rassul!

Ő	természetesen	nem	tudta,	mit	fedezett	fel.	Elképzelni	sem	tudta,	miért	temettek
egyetlen	sírba	több	királyt,	és	kiket	fedezett	fel.	Ő	csak	egyet	tudott:	a	múmiák
kincse	egy	vagyont	ért.	Annyit,	hogy	neki,	Mohammednek	és	Szulimánnak	soha
többé	nem	kell	dolgoznia.	A	felfedezés	értéke	valójában	sokkal	több	volt,	mint
ahogy	azt	Ahmed	gyanította.	A	Deir	el	Bahari	feletti	sziklalabirintusban	nyugvó
negyven	király	az	egyiptomi	történelem	addigi	legjelentősebb	múmialelete	volt.
Pénzbeni	értékét	nem	is	lehetett	kifejezni.

Ahmed	minden	hájjal	megkent	sírrabló	volt.	Ebben	az	izgalmas	helyzetben	a
legfőbb	parancs	a

hallgatás	volt.	Csak	a	legidősebb	fiút	avatták	be.

Mohammed	nem	akarta	elhinni,	amit	Ahmed	és	Szulimán	mesélt.	Egy	sír	több
királymúmiával?	És

éppen	ez	maradt	évezredekig	rejtve	a	banditák	elől?

Bár	többször	is	felkeresték	hármasban	a	sziklába	vájt	aknát,	egyikük	sem	mert	ismét
lemenni.	Újból	és	újból	megtanácskozták,	mit	kéne	tenni.	Végül	megegyeztek,	hogy
senkinek	sem	árulják	el	a	titkot.

Ahmed	véleménye	az	volt,	hogy	sem	a	múmiákat,	sem	az	ékszereket	nem	szabad
egyben	eladni.	A

fáraók	kincseire	keverve	kell	vevőt	találni.	Nem	sejtette,	hogy	éppen	ez	a	különösen
rafináltnak	tűnő	terv	buktatja	le	az	üzletet,	tíz	évvel	később.

Nem	tartott	sokáig,	és	már	az	eladás	módján	veszekedtek.	Ahmed	másodszor	is
lemerészkedett,	és	válogatás	nélkül	tépett	le	néhány	ékszert	a	múmiákról.	Amit	a
mélyből	elsőre	felhozott,	annyira	megdöbbentette	Mohammedet,	hogy	kétségei
támadtak,	vajon	a	helyi,	luxori	orgazdáknak	van-e	egyáltalán	annyi	pénzük,	hogy
akár	egyet	is	megvásároljanak	ezek	közül.	Végül	is	értelmetlen	lenne	a	drága
kincseket	néhány	fontért	elkótyavetyélni.	Ez	világos	volt.

Csak	néhány	embernek	jutott	eszébe,	vajon	Ajaték	hogyan	válhattak	Luxor	egyik
leggazdagabb



családjává.	Miért	nevelkedett	a	legfiatalabb	fiú	előkelő	angol	internátusban,	és	ki
fizette	azokat	az	ünnepségeket,	melyeken	a	Nílus	nyugati	partján		II.	Ramszesz
halotti	templomának	közelében		álló	villát	ezeregyéjszaka	beli	palotává	változtatták.
A	fizetés,	melyet	agaként		körülbelül	kormányzói	rangnak	felel	meg		és	választott
konzulként	kapott,	ehhez	vitathatatlanul	kevés	lett	volna.	Az	agának	azonban	olyan
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kapcsolatai	voltak,	amilyenekkel	mások	nem	rendelkeztek,	így	történhetett	meg,
hogy	még	magas	rangú,	tiszteletreméltó	urak	is	a	kegyeit	keresték	és	az
ünnepségein	táncoltak.

A	férfi,	aki	ilyen	alkalmakkor	a	vízipipát	felszolgálta,	Mohammed	Abd	el-Rassul
volt.	Minden	egyes	vendéget	szemügyre	vett:	vajon	a	jelenlévők	közül	kit	érdekelne
fáraókincs?	Ki	volna	kész	a	világ	legdrágább	ékszergyűjteményét	megvenni?

Mohammed	méregette	őket.	A	helyiek	kiestek,	közülük	senkit	sem	érdekelt,	és
pénzük	sem	volt.	Az	üzletembereket	nem	ismerte,	nem	tudta,	kivel	találná	szemben
magát.	A	helyzet	kétségbeejtő	volt.	Az	Abd	el-Rassulok	ott	ültek	a	legnagyobb
régészeti	kincsen,	amit	valaha	is	találtak.	Krőzusok	voltak,	de	a	vagyonukat	nem
tudták	pénzzé	tenni.	A	három	testvér	napokon,	éjszakákon	át	vitatta,	mi	lenne	a
teendő.	Komplikált	módszereket	kreáltak,	melyeket	később	mégis	elvetettek,	mert
túl	rizikósnak	találtak.	Végül	arra	jutottak,	hogy	elkerülhetetlen	az	aga	bevonása,
neki	ugyanis	megvannak	a	tapasztalatai	és	a	kapcsolatai	a	műkincs	kereskedelemben.

Az	orgazda	először	túlzásnak	tartotta	az	Abd	el-Rassul	fivérek	beszámolóját.	Ha
csak	a	fele	is	igaz	lenne,	mondta,	mindegyikük	élete	végéig	jól	élne.	Erre
Mohammed	azzal	a	feladattal	küldte	Ahmedet	a	Deir	el	Bahari	feletti	aknához,	hogy
hozzon	bizonyítékokat.

Ahmed	erőt	vett	félelmén,	amuletteket	tépett	le	a	múmiák	melléről,	gyűrűket	az
ujjaikról	és

papiruszokat	is	magához	vett.

Másnap	Mohammed	és	Ahmed	a	poros,	sivatagi	úton	az	aga	házához	tartott.
Mindegyikük	egy

rongytekercset	vitt	a	hóna	alatt,	úgy	ahogy	a	fellahok	még	ma	is	szállítják	a
holmijukat.	Musztafa	Ajat	nem	hitt	a	szemének,	amikor	mindketten	kinyitották	a
csomagjaikat.

	Allahra!		kiáltott	fel		ilyet	még	soha	életemben	nem	láttam!



Az	aga	minden	egyes	darab	ékszert,	balzsamos	edényt,	sőt	egy	papiruszt	is
gondosan	megvizsgált.	Ez	utóbbi	különösen	felkeltette	az	érdeklődését.

	Rendben		szólt	Musztafa	,	elosztjuk	a	zsákmányt:	négyötöde	az	enyém,	egyötöde	a
tiétek.

Mielőtt	a	két	testvér	tiltakozhatott	volna,	hozzáfűzte:

	Ez	még	mindig	több,	mint	amennyit	el	tudnátok	költeni.

A	két	testvér	tanácstalan	volt,	Ellenkezni	értelmetlen	volt.	Az	aga	ismerte	a	titkukat,
most	mit	tegyenek?

Bármilyen	szemtelen	is	volt	az	aga	osztozkodási	módszere,	igaza	volt.	A	Deir	el-
Bahari-i	lelet	hihetetlen	összegeket	hozna	az	Abd	el-Rassuloknak,	a	probléma	már
csak	az	volt,	miként	magyarázzák	majd	meg	környezetüknek	hirtelen
meggazdagodásukat?

	Ami	itt	előttünk	fekszik		mondta	az	aga	,	egy	évre	elegendő.	Addig	a	többi	kincs	a
barlangban	marad,	megértettétek?	Ez	egyértelmű,	íratlan	törvény	volt	a	sírrablók
között.
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VIII.

A	Szuezi-csatorna

A	Szuezi-csatorna	akaratlanul	is	az	ókortudomány	segítségére	sietett.	A	milliókat
elnyelő,	gigantikus	építkezés	mellett	Mariette	kiadásai	fel	sem	tűntek.	Biztos,	hogy
ezek	is	tékozlóan	magasak	voltak,	a	csatornavállalkozáshoz	viszonyítva	azonban
mégis	eltörpültek.

gizai	nagy	piramisok	lábánál	színesen	felszerszámozott	lovak,	kocsik,	szamarak	és
dromedárok

várakoztak.	Kheopsz	örökkévaló	építménye	hosszú,	esti	árnyékot	vetett	a	szürkés-
sárga	sivatagi	A	homokra.	Ekkor	délen	végre	feltűnt	a	várt	lovascsapat.	A	hatalmas
célt	maguk	előtt	látva,	izgatottan	lármázva	száguldottak	a	sivatagon,	és	a	lobogó
szakállú,	vakmerő	lovasok	inkább	hasonlítottak	egy	vad,	sivatagi	törzs	fiaihoz,	mint
egy	császári	küldöttséghez.



Az	első,	aki	a	dombra	feljutott	és	a	ló	farára	csapva	leugrott	a	nyeregből,	Ferenc
József,	Ausztria	császára	és	Magyarország	királya	volt.	Őt	a	kistermetű,	fekete,
göndör	hajú	és	hegyes	szakállú,	hetykén	körbepillantgató	Andrássy	Gyula	gróf,	a
magyar	miniszterelnök,	és	kettéfésült	szakállával	császárának	hű

képmása,	Wilhelm	Tegetthoff	admirális	követte.	Csak	amikor	már	minden	kísérő
leugrott	a	lováról,	érkezett	meg	az	utolsó	lovas:	Heinrich	Brugsch.

	Hát	ön	is	itt	van,	professzor	úr?!		szólt	a	császár	jóindulatú	mosollyal,	miközben	a
szakállát	igyekezett	rendbe	szedni.

Brugsch	csodálva	mondta:

	Kolosszális,	felség,	valóban	kolosszális	a	lovagló	tudománya!		Ha	megenged
nekem	egy

megjegyzést	őszintén	szólva,	égnek	állt	a	hajam,	ahogy	felséged	a	lóval	átugratott	a
kútaknákon.

	Ugyan	már!		válaszolta	a	császár.		Ez	nem	művészet!	Andrássy	gróf,	ő	jó	lovas!	Ő
nyeregben	jött	a	világra.	Én	csak	közepesen	lovagolok.

Brugsch	a	császárt	és	kíséretét	egy	büféhez	invitálta,	melyet	a	kediv	szakácsai	a
Kheopsz-piramis	előtt	felállítottak.	Ferenc	József	volt	az	első,	aki	a	Szuezi-csatorna
felavatására	Egyiptomba	érkezett.	Iszmail	pasa	a	magas	rangú	vendéget	a	Nílus
nyugati	partján,	a	kairói	Gesira-palotában,	Mariette	múzeumával	szemben
szállásolta	el.	Heinrich	Brugschot	egyfajta	előkelő	idegenvezetőként	osztották	be	a
császár	mellé,	aki	több	nyelven	beszélő	felesége,	Erzsébet	nélkül	érkezett.

Brugsch	közben	harmadszor	futott	neki,	hogy	Egyiptomban	megvesse	a	lábát.
Ezúttal	egyiptomi

hivatalnokként,	pontosabban	az	újonnan	alapított	európai-keleti	főiskola
igazgatójaként.	Most	az	alkirály	alkalmazásában	állt.

A	párizsi	professzorsággal	ellentétben	ehhez	az	álláshoz	nem	kellett	feladnia	porosz
állampolgárságát,	sőt,	így	a	porosz	oktatási	rendszer	is	hírnevet	szerezhetett
magának	Keleten.	A	porosz	király	pedig	szívesen	elengedte	Brugschot.

Heinrich	Brugsch	újból	megnősült.	A	kiválasztottat	Antóniának	hívták,	és	több
megértést	tanúsított	a	Nílus	menü	kalandos	élet	iránt.	Brugschék	Mariette-től	nem
messze,	egy	régi	mamelukpalotában	laktak,	melynek	termei	egyben	a	12	tanuló



előadótermeiként	is	szolgáltak.	A	magas,	fehér	falú	és	gyümölcstől	roskadozó
datolyapálmákkal,	szederfákkal	és	ciprusfákkal	teli	kerttel	körülvett	keleti	palotához
	miként	illett

	egy,	most	használaton	kívül	lévő,	rácsos	ablakú	hárem	is	tartozott.	A	kert	egyik
sarkában	egy	bekötött	szemű	bivaly	rótta	a	köreit	reggeltől	estig,	hogy	a	nyikorgó
vízikerék	a	trópusi	kertet	és	Antónia	nagy	gonddal	ápolt,	házi	zöldségkertjét	is
ellássa	vízzel.	Brugsch	életében	először	gondtalanul	élt.

Antónia	hihetetlen	gyorsan	leszámolt	a	házban	a	patkányokkal,	denevérekkel	és	a
kertben	tanyázó	kígyókkal.	Emil,	a	fiatalabb	testvér	Mariette-nél	dolgozott,	a
Műkincshivatal	fényképészeként	tevékenykedett.
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	Ha	megengedi	a	kérdést		fordult	Brugsch	az	osztrák	császárhoz	,	hogy	tetszenek
felségednek	a	piramisok?

Ferenc	József,	bal	kezében	egy	csirkecombbal,	jobbjában	egy	darab	lepénnyel,
rágcsálás	közben	válaszolt:

	Tudja,	kedves	professzorom,	teljesen	paff	vagyok,	egyszerűen	teljesen	paff.	Az
ember	csak

csodálkozik,	egyfolytában	csodálkozik	lenyűgöző!		A	császár	gyönyörködve
tekintett	a	hatalmas	építmény	csúcsára.

	Felséged	a	fentről	nyíló	kilátást	sem	fogja	elfelejteni.	Ha	megenged	egy
megjegyzést,	hamarosan	fel	kell	mennünk,	különben	a	lejövetelnél	ránk	sötétedik,
és	benn	vagyunk	a	pácban.

	Benn	vagyunk	a	pácban!		Ferenc	József	nevetve	csóválta	fejét	a	szavakon.		Akkor
ben	vagyunk	a	pácban!	Nos	hát:	induljunk!

A	turistákat	általában	úgy	vitték	a	Kheopsz-piramis	tetejére,	hogy	két	beduin
kezüknél	fogva	húzta	fel	őket	kőről	kőre,	miközben	egy	harmadik	hátulról	tolta.
Ferenc	József	császár	nem	kért	az	ilyen	segítségből,	mondván,	ő	jó	hegymászó,	és	a
tiroli	zergevadászatokon	is	az	elsők	között	van.	Az	út	felénél	azonban	őfelsége
kimerült,	és	Brugschnak	minden	rábeszélőképességére	szüksége	volt,	hogy	a
császárt,	a	különleges	kilátásra	emlékeztetve,	mégis	felvigye.	Végül	szuszogva
értek	fel	a	kicsi,	10x10	méteres	platóra,	és	Ferenc	József	kipihenhette	magát.



Andrássy	gróf	a	hosszú	csendet	egy	viccel	próbálta	feloldani.	Lepillantott	a	mélybe,
és	Napóleon	híres	mondatát	utánozva	így	szólt:

	Uram,	e	piramis	lábánál	negyven	kocsiról	figyelik	önt.

Bár	az	odalent	álló	kocsik	játékszernek	tűntek	e	hihetetlen	távolságból,	a
lószerszámok	minden	csördülését,	a	kerekek	minden	nyikordulását	hallani	lehetett.

	Mondja,	professzor	úr		érdeklődött	a	császár	,	mikor	élt	tulajdonképpen	ez	a
Kheopsz	király?

	Annyit	tudunk,	hogy	a	negyedik	dinasztia	második	királya	volt		válaszolta	Brugsch
,	de	hogy	mikor	élt	és	uralkodott		Brugsch	megvonta	a	vállát	,	erről	nagyon	eltérnek
a	vélemények.	Auguste	Mariette	és	Lepsius	professzor	évszámai	között	több	mint
ezer	év	van.	Egyikük	szerint	a	Krisztus	előtti	ötödik,	másikuk	szerint	a	negyedik
évezredben.

	És	ez	az	építmény	valóban	csak	sírként	szolgált	Kheopsz	király	számára?

	Igen,	felség.	Eddig	legalábbis	nem	találtak	másra	is	utaló	nyomokat.	A	belsejében
lévő	sírkamrából	ugyan	szellőzőnyílások	vezetnek	az	ég	felé,	de	mivel	a	király	már
halott	volt,	amikor	idehozták,	ezeknek	csak	a	lélek	túlvilágra	repülésében	volt
szimbolikus	jelentőségük.

	Érdekes		jegyezte	meg	a	császár	,	és	a	fáraó	koporsója?

	Üres	volt,	mint	minden	királyszarkofág,	amit	eddig	felfedeztünk

Ferenc	József	a	homokdűnéken	át	a	piramis	lábánál	félig	homokba	temetett	Szfinxre
és	a	Memphisz	felőli,	távolabbi	piramisokra	tekintett,	melyek	belevesztek	a	homok
okker	színébe.	Keleten	a	Nílus	sötétzöld	oázisa	és	a	városig	nyílegyenesen	húzódó
új	piramisút	emelkedett	ki	a	homoktengerből.	Ez	utóbbi	volt	a	pasa	büszkesége,
három	hónap	leforgása	alatt	fektették	le	a	Szuezi-csatorna	felavatására	a	világ
minden	részéről	érkező	vendégeknek	a	sivatagban.

Kleopátra,	az	utolsó	fáraónő	óta	nem	élt	meg	a	Nílus	menti	ország	ilyen	ünneplést.
Iszmail	pasa	mindent	előkészített	egy	olyan	ünnepre,	amilyet	még	nem	látott	a	világ.
A	hivatalos	eseményt	1869.	november	16-ára	tűzték	ki.	De	már	hetekkel	korábban
más	sem	történt,	csak	baj	és	baj.

A	kairói	operaház	éppen	csak	elkészült,	de	Verdi	az	Iszmail	pasa	által	megrendelt
Aidával	késett,	így	a	házat	a	Rigolettóval	nyitották	meg.	Az	Aida-premierre	csak	két



év	múlva	került	sor.	Néhány	nappal	a	felavatás	előtt,	Saluf	közelében	egy	ötméteres
sziklatömböt	vettek	észre	a	csatornaágyban.	A	robbantásnál	beomlott	a	parti	rézsű.
Port	Szaidban,	ahol	a	szertartás	majd	lezajlik,	november	15-én	tűz	ütött	ki,	átterjedt
a	raktárra,	ahol	az	ünnepségre	hozott	pirotechnikai	dolgokat	tartották,	és	majdnem	a
levegőbe	repült	az	egész	város.	Az	ünnepség	előtti	napon	a	díszvendégek	számára
készített	pódiumot	elárasztotta	a	víz,	s	ugyanaznap	este	egy	egyiptomi	fregatt		30
kilométerrel	Port	Szaidtól	délre		megfeneklett	a	csatornán.	A	megnyitó	csak	nagy
nehézségek	árán	jött	létre.

1869.	november	16-án,	tizenegy	óra	körül,	Port	Szaid	előtt	feltűnt	a	francia
császárné,	Eugènie	jachtja,	a	LAigle.	A	kikötőben	horgonyzó	hajók	felhúzták	a
zászlóikat,	a	fregattok	díszlövést	adtak	le.	Az	alkirály	helyet	foglalt	a	trónusán,	mely
a	rakparton	felállított	három	pavilon	közül	a	zászlókkal	körülvett	és	félholddal
koronázott	középsőben	állt.	A	császári	jacht	Alexandriából	érkezett,	ahol	még
felvették	Ferdinand	de	Lessepset	és	két	fiát.	Lesseps	ugyanis	a	császárné	egyik
unokatestvére	volt.
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Eugènie	egyedül	utazott,	mert	férje,	Napóleon	sem	egészségileg,	sem	politikailag
nem	érezte	magát	úgy,	hogy	országát	elhagyja.	Ez	volt	a	fő	oka	annak,	hogy	Ferenc
József	osztrák	császár,	aki	a	messzi	utazásokat	gyűlölte,	útra	kelt	a	távoli	Keletre.	A
császárné	kísérőjének	szerepe	különben	a	jelenlévő	porosz	trónörökösre,	Frigyes
Vilmosra	hárult	volna,	és	így	Poroszország	az	egész	világ	előtt	demonstrálni	tudta
volna	egyenrangúságát	Franciaországgal.

Eugènie	császárné	50	haditengerész	gyűrűjében,	szoborként	állt	hajója	orrában.
Hosszú,	testre	simuló,	világos	bordó	bársonyruhát	viselt,	magasra	tűzött	haját
ékköves	tiara	koronázta.	A	francia	jachtot	az	osztrák

Greif	gőzös	követte,	fedélzetén	Ferenc	József	császárral,	Andrássy	gróffal	és
Friedrich	Ferdinand	von	Beust	miniszterelnökkel.	A	sárga	felsőbe	és	szürke
nadrágba	öltözött	osztrák	császár	és	magyar	király	kegyes	integetéssel	válaszolt	a
rakpartról	jövő	éljenzésre.

A	protokoll	előírásai	szerint	a	Greifnek	a	Friedrich	Wilhelm	trónörököst	és
feleségét	szállító	Grille

nevű	porosz	jacht	után	kellett	volna	következnie.	Két	osztrák	kísérőhajó	azonban
megelőzte	a	porosz	trónörököst,	akit	Hollandia	hercegének	és	hercegnőjének,	majd
a	konstantinápolyi	angol	követnek,	Sir	Henry	Elliotnak	a	hajója	követett.



A	díszvendégek	helyet	foglaltak	a	rakparti	pavilonokban.	Az	államfők,	miniszterek
és	diplomaták	mellett	olyan	művészek	és	tudósok	is	jelen	voltak	Európából,	mint
Émile	Zola,	Théophile	Gautier,	Henrik	Ibsen,	Giuseppe	Verdi,	Richard	Lepsius,
Auguste	Mariette	és	Heinrich	Brugsch.	Iszmail	pasának	sikerült	a	világsajtó
figyelmét	felkeltenie	a	csatorna	felavatására.	Először	részesült	egy	jelentős	esemény
világraszóló	visszhangban,	és	először	álltak	a	hotelok,	kocsik,	vonatok	és	gőzösök
ingyen	az	újságírók	rendelkezésére.	Ez	egy	olyan	gesztus	volt,	mely	hamarosan
iskolát	teremtett.

A	sokezres	vendégsereget	a	színes	büfékben	hidegtálak,	egzotikus	gyümölcsök	és
pezsgőtől	roskadozó	asztalok	várták.	Az	alkirályi	udvar	nagy	létszámú	személyzete
sem	volt	elég	az	elkényeztetett	társaság	kiszolgálásához,	ezért		természetesen	jó
pénzért		minden	rendelkezésre	álló	alexandriai	és	kairói	európait	gyorsan	libériába
vagy	frakkba	bújtatva		pincérként		Port	Szaidba,	Iszmailiába	és	Szuezbe	irányítottak.

Brugsch	összefutott	egy	potsdami	cipésszel,	aki	úgy	töltögette	a	vendégeknek	a
pezsgőt,	mintha	mást	sem	tett	volna	életében.

Dörrentek	a	díszlövések,	a	frissítő	szél	több	ezer	zászlót	lobogtatott,	vörös	szőnyeg
jelezte	a	kikötőtől	a	pavilonokhoz	vezető	utat.	A	kediv	a	császárné	elé	ment.
Túláradó	lelkesedéssel	üdvözölték	egymást:		Egész	életemben	nem	láttam	ilyet,
micsoda	csodás	fogadtatás!

Őfelségeik	végre	helyet	foglaltak,	elhalkult	a	harsonaszó	és	éljenzés.	Az	iszlám,
zsidó,	katolikus	és	evangélikus	méltóságok	áldásukat	adták	a	csatornára,	Iszmail
pasa	és	Ferdinand	de	Lesseps	fennkölt	szavakat	mondott,	számos	hölgy	széles
karimájú	kalapjával	igyekezett	a	felindultság	könnyeit	elrejteni.

Az	építési	munkálatokra	eredetileg	200	milliót	szántak.	Az	évezred	építménye	végül
454	milliót	nyelt	el.

Mindemellett	a	méretek	nem	ütötték	meg	a	beharangozott	értékeket.	A	csatorna,	22
méteres	szélesség	mellett,	csak	a	közepén	érte	el	azt	a	nyolcméteres	mélységet,	ami
a	mélyfekvésű	hajók	közlekedéséhez	kellett.	Lesseps

	anyagi	okokból		még	a	tervezett	kitérőhelyekről	is	lemondott.	100	méteres
szélesség	kellett	volna	ahhoz,	hogy	két	hajó	elférjen	egymás	mellett.	Egy	40
kilométeres	szakaszon	azonban	a	csatorna	csak	60	méter	széles	volt.

Ezen	a	november	16-án	senki	sem	gondolt	e	hibákra	és	a	duplájára	növekedett
költségekre.	A	64	éves	Lessepset	az	emberiség	jótevőjeként	ünnepelték.	A	francia
mérnököt	a	technikai	csoda:	a	sivatagi	homokot	és	sós	vizű	tavakat	161	kilométer



hosszan	átszelő	víziút	az	ország	koronázatlan	királyává	tette.	A	kupolás,	oszlopos,
fehér	épület,	mely	Port	Szaid	kapujában	maga	és	a	csatornatársaság	számára	épült,
inkább	hasonlított	mesebeli	palotához,	mint	egy	pénzügyi	vállalkozás	székhelyéhez.

Auguste	Mariette	korán	felismerte	e	férfi	jövőbeli	jelentőségét,	ügyes	sakklépés
volt	részéről,	hogy	Ferdinand	de	Lesesepset	a	Műkincshivatal	alapító	tagjai	közé
vette.	A	közben	amúgy	világhírűvé	vált	francia	ugyan	az	új,	technikai	szellemet
képviselte,	mégis	előre	kifogta	a	szelet	azoknak	a	kritikusoknak	a	vitorlájából,	akik
a	költséges	ásatásokat	gyakran	feleslegesnek	nevezték.

A	Szuezi-csatorna	akaratlanul	is	az	ókortudomány	segítségére	sietett.	A	milliókat
elnyelő,	gigantikus	építkezés	mellett	Mariette	kiadásai	fel	sem	tűntek.	Biztos,	hogy
ezek	is	tékozlóan	magasak	voltak,	a	csatornavállalkozáshoz	viszonyítva	azonban
mégis	eltörpültek.	Most,	hogy	a	világ	nagyjai	eltaláltak	Egyiptomba,	az	antik
dolgokkal	foglalkozó	tudomány	és	kutatás	is	érdekelni	kezdte	a	nagyközönséget.
Pontosan	70	év	telt	el	azóta,	hogy	Napóleon	a	fáraók	földjét	újra	visszahozta	a
köztudatba.	Az	addigi	egyszerű	érdeklődés	most	mániává	vált.

88

Az	újságok	és	úti	beszámolók	hatására	roham	indult	az	egyiptomi	kultúra
megtekintésére.	Akinek	a	pénze	és	státusa	megengedte,	a	telet	Luxorban	vagy
Heluánban	töltötte.	Mariette,	Brugsch	és	Lepsius	voltak	a	nap	hősei.	Még	a	koronás
fők	is	törték	magukat,	hogy	valamelyikük	vezesse	őket	végig	az	ásatási	helyeken.

Az	egyiptomi	irodalom	volt	a	sláger.	Berlinben	egy	27	éves	egyiptológus,	Georg
Ebers,	aki	még	sosem	látta	a	piramisokat,	Egy	egyiptomi	királylány	címmel
dagályos	regényt	írt,	és	világhírű	lett.

Az	uralkodók	az	éjszakát	komfortos	hajóikon	töltötték,	és	díszlövésekre	ébredtek.
Pontban	nyolc	órakor

	a	jelenetet	a	felkelő	őszi	nap	aranyozta	be		kilométeres	hajósor	indult	útnak	a
Szuezi-csatornán.	Az	élen	Eugènie	császárné	Aigle-ja	haladt,	melyet	Iszmail	kediv
Mahroussa	yachtja	követett,	összesen	60	színes	zászlóshajó.	Ugyanekkor,	161
kilométerrel	délebbre,	Szuezben,	a	Vörös-tengernél	egyiptomi	yachtok	és
kereskedelmi	hajók	konvoja	indult	észak	felé.

A	csatorna	gátjainak	mindkét	oldalán	az	ünnepségre	meghívott	delegációk
országainak	zászlói

lobogtak.	A	színes	ruhákba	öltözött	emberek	integettek,	és	kilométereken	át	a	hajók



mellett	futottak.

Tevegelők	álltak	csodálkozva	a	parti	rézsűn.	Néhányan	csodának	hitték,	másoknak
nem	tetszett	a	vízi	út,	mely	nyílegyenesen	vezetett	át	a	sivatagon,	és	csak	néhány
helyen	lehetett	komppal	átkelni.	A	hatalmas	kotróhajók,	toronymagas,	ferde
futószalagjaikkal	még	mindenütt	ott	álltak,	és	a	zászlódíszek,	színes	kendők	ellenére
sem	hagytak	kétséget	afelől,	hogy	itt	még	a	legutolsó	pillanatban	is	dolgoztak,	sőt	a
munka	még	most	is	folyik.

Az	éjszaka	már	ráborult	a	sivatagra,	amikor	az	ünnepi	kivilágítású	hajók
megérkeztek	a	Timsah-tóhoz	és	a	kikötővároshoz,	Iszmailiához.	A	kikötőt	és	a
széles,	kimondottan	a	megnyitóra	épült	palotához	vezető

díszutcát	tízezer	csillogó	utcai	lámpa	vonta	meseszerű	fénybe.

Az	Ezeregyéjszaka	meséje	itt	valósággá	vált.	Iszmail	pasa	oly	módon	akart
ünnepelni,	amilyet	a	világ	még	nem	látott,	és	a	jelenlévő	előkelőségek	között	még	a
legelkényeztetettebbek	sem	kételkedtek	egy	pillanatra	sem	abban,	hogy	ez	sikerült	is
az	alkirálynak.	Értékes	szőnyegeken	álló,	különleges	finomságokkal	megrakott
asztalok	hívogatták	a	márványpalota	csillogásától	elvakított,	a	világ	minden
részéről	érkezett	vendégeket.	Az	csak	kevesekben	merült	fel,	vajon	a	költségek	nem
lépték-e	túl	az	egyiptomi	uralkodó	lehetőségeit.

A	bankett,	melyre	a	kediv	hivatalosan	800	személyt	hívott	meg,	oly	tékozlóan
bőséges	volt,	hogy	az	a	több	ezer	vendég	is	bőven	jóllakott,	aki	Iszmail	előkelő
palotájába	hívatlanul	állított	be.	A	francia	császárné,	Eugènie	asztalszomszédjaként
Ausztria	császára,	Ferenc	József	jelent	meg,	mindenféle	spekulációnak	adva	ezzel
táptalajt.	Az	osztrákok	igyekeztek	a	császárnét	a	porosz	trónörököstől	távol	tartani,
és	ők	maguk	is	kerültek	minden	beszélgetést	a		néha	közvetlenül	mellettük	ülő	
poroszokkal.	Amikor	Ferenc	József	császár,	aki	irtózott	a	tömegtől,	az	Außi	möcht
ich!	szavak	kíséretében	távozott,	Metternich	hercegnő	csatlakozott	a	francia
császárnéhoz.	Azt	javasolta,	nézzék	meg	együtt	a	palota	előtti	egyik	ünnepi	sátorban
a	méhtáncot.	Ez	a	kritikusok	szerint	nem	női	szemeknek	való	volt,	mert	a	szinte
meztelen	táncosnők	egyértelműen	egy	szerelmi	jelenetet	mutattak	be.

Brugsch	és	Mariette	vidáman	nézték	a	koronás	fők	viselkedését.

	Remélem		mondta	a	francia	nevetve	,	nem	fogják	nekünk	is	megtiltani,	hogy
beszélgessünk!

Heinrich	Brugsch	csóválta	a	fejét,	mintha	azt	mondaná:	ezekben	a	feszült	időkben	az
ember	sosem	tudhatja.	Ő	azonban	nem	csodálkozna	rajta!	De	semmit	sem	mondott,



inkább	nekiesett	a	rákfarkaknak	és	cukorjéggel	bevont	kacsamelleknek.	Kicsit
később,	rágcsálva	így	szólt:

	Ti,	franciák,	aztán	tudtok	főzni,	azt	meg	kell	hagyni!

	Nem	csoda!		szólt	Mariette	,	a	kediv	Franciaország	legjobb	szakácsait	hozatta
Egyiptomba.	III.

Napóleon	eközben	otthon	marhafaggyúból	akar	vajat	készíteni.	A	gusztustalan
dolgot	állítólag	margarinnak	hívják,	és	Párizsban	gyárat	építenek	az	előállításához.
Marhafaggyú!	El	tudod	ezt	képzelni?

A	kifinomult	élethez	nem	szokott	porosz	undorodva	elhúzta	a	száját,	hörpintett
egyet	a	pezsgőjéből	és	vidáman	megjegyezte:

	Ti	a	csigát	is	megeszitek,	akkor	a	marha-faggyúvajat	miért	ne?

	Bárcsak	a	poroszok	legalább	feleannyira	értenének	az	ételekhez,	mint	a
háborúskodáshoz!	

gúnyolódott	Mariette.

Mindketten	nevettek.

Az	ünneplés	a	tetőfokára	hágott.	Elfátyolozott	lányok	táncoltak	át	furulyaszóra	az
illusztris	nézők	között.	Lesseps	és	a	kediv	az	asztaloknál	learatták	a	meghívott
vendégek	dicséreteit,	koccintottak,	kezet	ráztak	velük,	és	sütkéreztek	a	történelmi
pillanatban.

	Aggódom	az	ország	jövőjéért		súgta	oda	Mariette	barátjának	,	a	gyapotüzletnek
vége,	a

mezőgazdaság	parlagon	hever,	állítólag	700	000	állat	hullott	el	egy	járványban.
Miből	akarja	Iszmail	pasa	mindezt	kifizetni?

89

Brugsch	bólintott:

	Közben	itt	mindenki	azt	hiszi,	a	kediv	a	világ	leggazdagabb	embere!

	Iszmail?		szólt	Mariette.		Több	adóssága	van,	mint	amennyit	el	tudunk	képzelni.



Nem	szeretnék	a	bőrében	lenni!

	Úgy	érted,	csődbe	ment?

Mariette	megrántotta	a	vállát:

	Annyi	biztos,	ha	Iszmail	csődöt	jelent,	az	az	ókortudomány	végét	jelenti.

	De	a	csatorna	majd	hoz	pénzt

	Igen,	de	nem	az	egyiptomiaknak,	Henri.	Egyiptomnak	a	csatorna	csak	adósságot
eredményezett,	és	elidegenedést	a	francia	tőke	miatt.	A	csatorna	nem	a	kedivé,
főként	pedig	nem	az	egyiptomiaké,	egyes-egyedül	a	csatornatársaság	tulajdona.	Én
pedig	nem	csodálkoznék,	ha	hamarosan	világpolitikai	viszály	forrása	lenne.

Miközben	beszélt,	keze	görcsbe	rándult.	A	torkához	kapott,	felnyögött,	mintha	nem
kapna	levegőt,	hab	ült	ki	a	szájára,	majd	hang	nélkül	barátja	karjaiba	zuhant.

	Orvost!		kiáltotta	Brugsch.		Nincs	önök	között	egyetlen	orvos	sem?

A	jókedvű	vendégek	az	esetet	tapintatosan	észre	sem	vették.	Azt	gondolták,	a
szerencsétlen	túl	sok	alkoholt	ivott.	Heinrich	Brugsch	a	mozdulatlan	testet	három
összetolt	székre	fektette	sietve,	kétségbeesve	paskolta	az	arcát,	és	egyfolytában
szólongatta:

	Auguste,	Auguste,	hallasz	engem?	Én	vagyok	az,	Henri!	Hallasz	engem?
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IX.

Mariette	halála

El	kell	innen	tűnnünk!		kiáltotta	Heinrich	Brugsch,	észrevéve,	hogy	a	házat	egyre
újabb	és	magasabb	hullámok	árasztják	el.	Mariette	nem	moccant,	meredten	bámult
maga	elé,	mintha

belenyugodott	volna,	hogy	itt,	a	saját	világától	körülvéve	hal	meg.

zért	hívattam,	kedves	Brugschom,	mert	bajban	vagyok.	Az	egész	ország	bajban	van!

Iszmail	pasa	idegesen,	két	kezét	hátratéve	sétált	fel-alá.	Az	aranytól	csillogó	Abdin-
palota



A	fogadóterme	persze	nem	a	mindenfelé	jelenlévő	problémákat	tükrözte.	Sőt,	a
díszes	berendezések,	a	szolgák	és	a	személyzet	létszáma	még	meg	is	nőtt.	A
pompára	szomjazó	kediv	fellépéseit	Tonino	Salomone	

az	egyik	jól	csengő	nevű	hoppmester		a	legapróbb	részletekig	megtervezte.	A
professzor	az	egyik	vörös	bársonyszéken	foglalhatott	helyet.

	Nem	tudom,	hogy	lehetnék	felséged	hasznára		kezdte	Heinrich	Brugsch
sajnálkozva.

A	pasa	azonban	nem	engedte,	hogy	befejezze	a	mondanivalóját,	rögtön	a	tárgyra
tért:

	A	műkincsek,	melyeket	ön	és	Mariette	az	elmúlt	húsz	évben	kiásott,	komoly	értéket
képviselnek.	Úgy	hallani,	országomban	egész	falvak	élnek	meg	a	feketepiaci
kereskedelemből.

	Ez,	sajnos,	igaz		bólintott	Brugsch.

A	pasa	folytatta:

	Allahra,	miért	nem	én	magam	adom	el	a	kincseket?	Hiszen	az	enyémek,	senki
másé!

	Az	egész	országé		szólt	közbe	a	professzor		és	rendkívül	fontosak	Egyiptom
számára!	Nem	adhatja	el	csak	úgy	ezeket	az	értékeket!

	De	nekem	pénzre	van	szükségem,	professzor,	sok	pénzre!	Egyik	kölcsönt	a	másik
után	veszem	fel!

Goschen,	Oppenheim	és	Bischofsheim	adják	egymásnak	a	kilincset	nálam.
Megcsodálják	az	ősrégi

aranykincseimet,	melyek	értéktelenek,	mind	értéktelen,	amíg	nem	tudom	eladni
őket!

	Mariette	ezt	nem	élné	túl		mondta	Brugsch	,	súlyos	beteg,	és	mindez	az	ő	életműve!

A	kediv	hajthatatlan	maradt:

	Hisz	ezért	hívattam	önt.	Ön	a	barátja,	ön	tudja	őt	a	leginkább	befolyásolni.	Önnek
kell	ezt	elmondania	neki!



A	feladat	arculcsapásként	érte	Brugschot.	Ez	a	kutatómunkájuk	végét	jelentette!	A
professzor	azonban	egy	szót	sem	szólt,	mert	a	fizetését	az	alkirálytól	kapta,	és	ha
nem	akarta	az	állását	reszkírozni,	engedelmeskednie	kellett.

Iszmail	pasa,	a	porosz	döbbenetét	látva	megkérdezte:

	Egyáltalán	mi	haszna	van	ennek	az	ókortudománynak?	Jó,	megértem,	hogy	az
egyiptomi	történelem,	az	istenhitek	és	hasonló	dolgok	egyeseknek	szórakozást
jelentenek,	de	a	gyakorlati	élet	számára	ez	a	tudomány	haszontalan	és	halott.	Igen	
fűzte	hozzá	,	ha	ezáltal	megtudhatnánk,	hol	lehet	elrejtett	kincseket	találni	vagy	az
egyiptomiak	honnan	szedték	azt	a	sok	aranyat,	az	más	lenne!	Túl	sok	mindent
elhittem	már	nektek,	európaiaknak!	Ha	jött	valaki	és	azt	mondta,	a	vasút	jó	az
országodnak,	én	síneket	fektettem	le.	Más	azt	mondta,	ismerned	kell	az	országod
történelmét,	hát	engedtem,	hogy	feltúrják	a	talajt.	Ez		egy	köteg	spárgára	mutatott,
mely	egy	asztalkán	feküdt	mellette		ez	a	spárga	mutatja,	hogy	gyakran	voltam
igazságtalan	az	én	egyiptomijaimhoz,	és	mindig	csak	az	európai	dolgokat	engedtem
érvényesülni.

Brugsch	kérdő	pillantására	a	kediv	elmesélte,	hogy	rosszallását	fejezte	ki	a	francia
udvari	kertésznek,	mert	a	magas	kiadások	ellenére	az	alkirályi	ültetvényeken	még	a
spárga	sem	terem	meg.	Közben	a	nyirkosabb	91

Európában	már	régen	van.	Az	udvari	kertész	közölte,	ő	is	tudna	februárban	friss
spárgával	szolgálni,	ha	lenne	üvegháza.	Épített	hát	80	000	frankért	egy	üvegházat.	A
pasa	idegesen	felugrott:

	De	ez	a	spárga	nem	az	üvegházból	való!	Ezt	egy	arab	kerti	munkás	hozta	nekem.
Megkérdeztem	tőle,	hogy	termesztette	ezt	a	kiváló	spárgát	ilyen	időben.
Elmagyarázta,	hogy	az	ágyásokat	hidegben	pálmalevelekkel	fedte	le,	amikor	meg
kisütött	a	Nap,	levette	róluk.	Látja	professzor,	mindig	ezt	csináltam,	és	ez	helytelen
volt!

Heinrich	Brugsch	alig	figyelt	az	alkirály	példájára.	Rájött,	hogy	Iszmail	pasát	csak
csellel	térítheti	el	attól	a	szándékától,	hogy	a	műkincseket	eladja.

	És	ha	én	az	ókortudomány	segítségével	megmutatnám	az	aranybányákhoz	vezető
utat?		kérdezte	váratlanul.

A	pasa	döbbenten	nézett	vendégére.	Nem	igazán	tudta,	vajon	a	professzor	komolyan
gondolta-e	ezt.

	Egyiptomban	nincs	arany		közölte	elutasítóan.



	A	régi	papiruszok	az	ellenkezőjét	állítják		mondta	Brugsch.		Tegyük	fel,	ön
aranytelérre	bukkanna.

Akkor	érintetlenül	hagyná	a	műkincseket?

A	kediv	először	nem	akarta	elhinni,	végül	a	kezét	nyújtotta	professzornak:

	Szavamat	adom	rá,	Brugsch.	Adjon	át	Stone	generálisnak	egy	rövid	leírást,	amiben
minden	adat	benne	van.	Ó	majd	felszereli	az	expedíciót.

Charles	P.	Stone	dandártábornok	a	kediv	bizalmát	élvezte.	Az	amerikai
Connecticutból	származott,	New	Yorkban,	a	West	Pointon	kapott	kiképzést,	és	kétes
szerepet	játszott	a	polgárháború	idején.	Épp	a	megfelelő	ember	az	alkirály	számára,
aki	fel	tud	állítani	egy	ütőképes	egyiptomi	hadsereget.

Mérnökként	és	topográfusként	pedig	kiválóan	alkalmas	volt	az	aranykereső
vállalkozáshoz	is.

A	papirusztekercsek	és	feliratok	fölött	eltöltött,	gyakran	éjszakába	nyúló
tanulmányok	idején	Heinrich	Brugsch	újra	és	újra	találkozott	egy	bizonyos
aranyvölgyre	való	utalással.	Konkrét	helységnevet	természetesen	nem	említettek,	de
az	utak,	távolságok	és	tájleírások	a	völgyet	valahová	a	Nílus	és	a	Vörös-tenger	közé
helyezték.	Brugsch	még	egyszer	lázasan	átvizsgált	minden		az	aranyvölgyre	utaló	
szövegrészt,	hisz	a	tét	nagy	volt.	Mivel	nem	akarta	a	beteg	Mariette-et
nyugtalanítani,	nem	beszélt	neki	az	alkirállyal	folytatott	beszélgetéséről.

Másnap	a	professzor	egy	listát	adott	át	a	tábornoknak	a	területre	utaló	összes
egyiptomi	szövegrész	fordításával.	Ő	maga		írta	Brugsch	a	naplójukba	
valószínűtlennek	tartja,	hogy	az	aranyvölgy	Kena	és	a	Ptolemaiosz-kori
kikötőváros,	Kóser	között	feküdne.	Ott	van	ugyan	egy	sor	sivatagi	völgy,	ahol	az
egyiptomiak	többek	között	gránitot	is	bányásztak,	aranyat	azonban	aligha.	Az
aranybányák	sokkal	inkább	a	Vádi-Hammamátban	lehetnek.

	Mindenestre	vigyen	magával	bányászokat		mondta	Brugsch	a	tábornoknak.		Úgy
értem,

szakembereket,	akik	talajmintát	is	tudnak	venni,	mert	azt	ne	várják,	hogy	a
sivatagban	nyitva	állnak	az	aranybányák	kapui.

A	nagytestű,	izmos	és	határozott	Charles	P.	Stone	megsértődött:		Ha	ezen	a
környéken	van	arany,	akkor	megtalálom,	bízzon	bennem,	mister	Brugsch.	Az
egyetlen	probléma,	amivel	majd	meg	kell	küzdenünk,	az	az	ivóvíz	lesz.	Kena	és	a



Vörös-tenger	között	ugyanis	egyetlen	kút	sincs.	Szükségem	van	egy	vízhordó
tevekaravánra.

	Na,	akkor	sok	szerencsét,	tábornok!		mondta	Brugsch.

Alighogy	kiejtette	a	száján	a	mondatot,	már	rá	is	jött:	ő	az,	akinek	igazából	erre	a
szerencsére	szüksége	van.	Nem	ő	volt	az	első,	aki	a	fáraók	aranybányáira	történő
utalásoknak	utánajárt.	Negyven	évvel	korábban	Linant	de	Bellefond,	a	közköltségek
minisztere		akkoriban	még	csak	mérnök	és	térképrajzoló	Mohammed	Ali
szolgálatában		fésülte	át	a	sivatagot	a	Vörös-tengerig.	Térképeket	és	vázlatokat
készített,	de	a	remélt	aranykincs	nélkül	tért	vissza.	Az	idős	férfi	most	különös
érdeklődéssel	figyelte	a	vállalkozást.

Ezen	az	éjszakán	Brugsch	nem	bírt	elaludni.	Biztos,	hogy	minden	utalást	kiértékelt?
Egyáltalán,	elengedheti	egyedül	Stone-t	az	expedícióra?

Mariette	görcsbe	rándult	testtel	ült	egy	fotelben,	amikor	barátja,	Heinrich	Brugsch
belépett.	Láthatóan	nehezére	esett	üdvözlésre	nyújtania	a	kezét.

	Már	sokkal	jobban	vagyok!		mondta	a	francia.

Brugsch	azonnal	látta,	hogy	ez	nem	igaz.	Mariette	fáradtnak	tűnt,	az	arca	vörös	volt,
a	szemei	beesettek.

	Mit	mondanak	az	orvosok?		kérdezte	a	porosz.
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	Ugyan,	mit	mondanának?		gúnyolódott	Mariette.		A	cukorbetegség	settenkedő
méreg,	ami	lassan	kiszárítja	az	embert.	Iszonyú	mennyiségű	teát	döntök	magamba,
mégis	állandóan	szomjas	vagyok.	A	vádlijaim	borzalmasan	égnek,	minden
mozdulat	megerőltető.	Néha	meg	mindent	mintha	egy	fátylon	át	látnék.

Brugsch	megfogta	barátja	kezét:

	Ne	aggódj,	Mariette,	helyre	fogsz	jönni,	csak	vigyáznod	kell	magadra!

Brugsch	igyekezett	viszonozni	barátjára	nevetését,	mely	egykor	élettel	teli	és
ragadós	volt.	Most	fáradtan,	erőltetetten	csengett,	megrázta	az	embert.

Mariette	karszéke	körül	papír	halmok	feküdtek:	feljegyzések	és	tudósítások	a
különböző	ásatásokról.
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14.	A	törmelék	a	luxori	templom	20	méter	magas

Ramszesz-kolosszusainak	a	válláig	ért
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15.	Mariette	múmiáinak	a	világkiállításon	ezzel	a	felvonószerkezettel,

az	első	lifttel	kellett	felvenniük	a	versenyt
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	Jó	ember	a	te	Emil	testvéred		szólt	váratlanul.		Egyik	ásatásról	a	másikra	utazik,
hogy	nekem	beszámoljon.	Nagyon	elégedett	vagyok	vele,	kontroll	alatt	tartja	az



embereket.

Heinrich	bólintott,	felemelt	néhány	lapot	és	elolvasta,	hol	ástak:	Memphiszben,	Beni
Szuefben,	Abüdoszban,	Mitrahinában,	Tunában,	Esznában,	Edfuban,	Medinet
Habuban,	Deir	el-Bahariban,	a	Királyok	Völgyében.	A	Völgy!	Fájdalmasan	simított
végig	a	darab	papíron.	Akkoriban,	húsz	évvel	ezelőtt		amikor	felváltva	lakott	egy
sziklasírban	és	a	karnaki	templomban		biztos	volt	benne,	hogy	egy	napon	nagy
felfedezést	tesz,	és	megtalálja	egy	fáraó	érintetlen	sírját.	A	szerencse	azonban	nem
állt	mellé.	Szobatudóssá	vált,	biztos	jövedelemmel	rendelkező	professzorrá,	de	az
álmai	szertefoszlottak.

Mariette	a	barátját	figyelte,	és	megkérdezte:

	Még	mindig	azt	hiszed,	hogy	a	Királyok	Völgye	további	sírokat	rejt?

Heinrich	hosszan	Auguste-re	nézett,	majd	némán	bólintott.

	Őszintén	szólva		mondta	Mariette		csak	azért	kutatok	tovább,	mert	meg	vagy	róla
győződve,	hogy	lehet	ott	még	más	fáraókat	is	találni.	Én	magam	már	rég	nem
hiszek	ebben.	Itt		egyik	lapot	a	másik	után	húzta	eléje	az	egyik	halomból		mind
tévedés,	minden	hét	egy	sikertelenség,	semmi,	semmi,	semmi!

	Talán		kezdett	bele	Brugsch	körülményesen		le	kellene	kissé	szűkítened	a
munkáidat.	Úgy	értem,	nem	vagy	túl	jól,	nem	tudsz	már	minden	ásatást	ellenőrizni.
Ezenkívül	a	munkák	iszonyú	pénzeket	nyelnek	el,	és	lehet,	hogy	az	alkirály	ezt	egy
napon	megelégeli.

A	francia	erre	megdühödött,	és	mint	fénykorában,	hevesen	gesztikulálva	kiabálni
kezdett.	Mit	gondol	ez	az	ember,	egy	múmia	áll	előtte?	Ő	még	mindig	elég	erősnek
érzi	magát	ahhoz,	hogy	bárkivel	felvegye	a	versenyt,	még	a	kedivvel	is.

	Az	öreg	Iszmail	csak	csökkentse	a	saját	kiadásait!	Kevesebb	ünnepet,	asszonyt	és
palotát!	Ez	itt	

közben	öklével	a	papírjait	ütötte		mindannyiunk	múltja!	Jogunk	van	hozzá,	és	én
ezért	addig	harcolok,	míg	össze	nem	esek,	Henri!	Érted?

Brugsch	megpróbálta	őrjöngő	barátját	megnyugtatni,	hangsúlyozva,	hogy	a
munkáját	elismerik,	és	senki	sem	tudná	azt	kétségbe	vonni.	Arra	azonban	rájött,
hogy	egyelőre	gondolnia	sem	lehet	arra,	hogy	Mariette-et	az	alkirály	terveibe
beavassa.	Bárcsak	Stone	admirális	sikerrel	járna!



Az	ajtón	Brugsch	testvére,	Emil	lépett	be.

	Jókat	hallottam	rólad		mondta	Heinrich.

Emil	szinte	zavarba	jőve	válaszolta,	hogy	ma,	sajnos,	rossz	hírt	hoz.	Ali,	a
szakkarai	ásatás	munkavezetője	nem	hajlandó	tovább	folytatni	a	munkát,	mert
eredménytelennek	látja.	Mariette	vörös	arca	még	egy	árnyalattal	sötétebb	lett,
nehézkesen	felállt	a	székéből,	bal	kezét	megtámasztotta	a	csípőjén,	jobbjával	pedig
vadul	hadonászott:

	Majd	megismer	engem	az	az	alak!	Megtanítom	neki,	ki	hozza	itt	a	döntéseket!	Emil,
a	lovamat!

A	két	testvér	közösen	igyekezett	meggyőzni	Mariette-et,	hogy	legyen	tekintettel	az
egészségére,	és	nyugodjon	meg.	Heinrich	Brugsch	felajánlotta,	hogy	maga	utazik
Szakkarába	és	téríti	észre	a	munkavezetőt.

Mindez	céltalannak	bizonyult.	Mariette,	aki	az	előbb	még	sajnálatra	méltóan	ült	a
karszékében,	most	fellendült	a	lovára,	és	elszáguldott,	nyomában	a	fiatal
Brugschsal.

Iszmail	kediv	eközben	egyik	kölcsönt	a	másik	után	vette	fel.	Már	rég	nem	épített
pompás	palotákat.	Egyedüli	célja	adósságai	kamatának	kiegyenlítése	volt.	A	kediv
tartozása	időközben	kétmilliárd	márkára	rúgott,	melybe	az	is	belejátszott,	hogy	a
török	szultán	1873-ban	teljes	önállóságot		legalábbis	anyagi	téren		adott.	Ebből
alakult	ki	az	egyiptomi	nacionalizmus,	melyet	Anglia	és	Franciaország	érdeklődve
figyelt.	Míg	Palmerston	miniszterelnök	kezdetben	mindent	megmozgatott,	hogy	a
csatornatervet	megtorpedózza,	Anglia

külügyminisztere,	Claredon	earlje,	az	új	víziút	megnyitása	után	már	csak
elismeréseit	fejezte	ki	az	évezred	műve	iránt.

Képzettsége	és	intelligenciája	ellenére	Iszmail	pasa	naiv	volt.	Nem	vette	észre,	hogy
hadseregébe	beszivárogtak	az	angolok.	Pénzügyminisztere,	Iszmail	Szaddik
mesterkedései	is	sokáig	rejtve	maradtak	előle.

Amikor	rájött,	az	már	egy	vagyonnal	megrövidítette,	összecsalt	magának	egy
pompás	palotát,	a	befolyt	adó	egy	részét	pedig	egy	titkos,	londoni	bankszámlára
utalta.	Iszmail	Szaddik	uszító	szónoklatokat	tartott	a	kediv	ellen	Kairó	moséiban,
szemére	vetette,	hogy	eladta	Egyiptomot	az	európaiaknak,	közben	meg	a	saját
pénztárcáját	tömte.



Iszmail	pasa	dühe	későn	csapott	le	rá:	letartóztatta	és	megkötözve,	hajón	a	felső-
egyiptomi	Edfuba	szállíttatta.	Ott	felrakták	egy	tevére	és	közölték	vele,	hogy
Dongolába	küldik	száműzetésbe.	Az		amúgy	alkoholista		leváltott	pénzügyminiszter
erre	nem	volt	hajlandó	enni	csak	konyakot	kért.
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	Adjatok	egy	üveggel		kiáltotta	,	mielőtt	szomjan	halok!

Teljesítették	a	kérését.	Ő	fogta	a	konyakot,	egyetlen	húzásra	megitta,	majd	holtan
fordult	le	a	tevéről.

Iszmail	pasa	még	a	palotája	márványpadlóját	is	feltépette,	hogy	az	elsikkasztott
adópénzekhez	hozzájusson		mindhiába.	A	londoni	bankszámlát	sem	fedezték	fel
soha,	és	Egyiptom	alkirálya	újra	szegényebb	lett	egy	reménnyel.

Az	európai	bankárok	és	hitelezők	nyugtalankodni	kezdtek,	mert	Iszmail	nem	tudta
többé	törleszteni	a	kamatokat.	Ekkor	jött	el	az	angol	miniszterelnök,	Benjamin
Disraeli	órája.	A	konzervatív	kormányfő	1875.

november	17-én	a	következő	tartalmú	telegráfot	küldte	Kairóba	a	konzuljának:	az
angol	kormány	kész	arra,	hogy	az	alkirály	részvényeit	méltányos	áron
megvásárolja,	és	várja	az	igénytámasztást.	Hat	nappal	később	megérkezett
Londonba	az	egyiptomi	alkirály	válasza:	négymillió	angol	font.	Az	ajánlat	48	órán
át	érvényes.

Disraeli	elnök,	aki	maga	sem	igen	hitt	e	politikai	húzás	sikerében,	most
kutyaszorítóba	került.	A	parlament	már	megkezdte	a	nyári	szabadságát,	honnan
vegyen	hát	ilyen	rövid	idő	alatt	ilyen	hatalmas	összeget?

Egész	Angliában	egyetlen	ember	akadt	csak,	aki	egy	ekkora	összegről	kiállított
csekket	többszörös	ellenjegyzés	nélkül	is	alá	tudott	írni:	Lionel	Rothschild,	az
azonos	nevű	londoni	bank	vezetője.	A	miniszterelnök		diszkrécióból		a	saját
magántitkárát	küldte	a	bankár	villájába.	Rothschild	éppen	ebédelt,	amikor	a	sürgős
látogatót	bejelentették	neki.	Felemelkedett,	köszöntötte	az	elnök	titkárát,	és	mielőtt	ő

előhozakodhatott	volna	a	problémájával,	megkérdezte:

	Mennyi?

A	titkár	döbbenten	válaszolt:



	Négymillió	font.

	Mi	a	biztosíték?

	Az	angol	kormány.

Lionel	Rothschild	elővette	a	csekk-könyvét,	és	nevetve	mondta:

	Tessék,	a	pénzük!

Musztafa	Aga	Ajat	luxori	házában	féktelen	jókedv	uralkodott.	Az	angol	konzul
Charles	Gordon	tiszteletére	rendezett	fantáziát,	aki	két	amerikai	kísérőjével,
Campbell	őrnaggyal	és	Chaillé-Long	hadnaggyal	most	tért	vissza	egy	szudáni
expedícióról.	Az	ünnepségre	az	aga	minden	európait	meghívott,	aki	a	környéken
tartózkodott.

A	férfiak	egy	szőnyeg	körül	ültek	a	földön,	meleg	raki-pálinkát	ittak,	szívták	a
vízipipájukat,	és	úgy	nevettek	egy	apró,	meztelen	asszony	táncolásán,	hogy	a
könnyük	is	kihullott.	A	pigmeus	nő	rendkívül	jóltáplált,	alig	egy	méter	magas,	és
majdnem	ugyanilyen	széles	volt.	Valahányszor	a	furulya	hangja	megszólalt,
kövérkés	tagjait	leírhatatlanul	tekergette,	vadul	forgatta	a	szemeit,	és	lógó	melleit
himbálta.	A	különös	lényt	Chaillé-Long	hadnagy	vásárolta	Szudánban,	miután
megkérdezte	tőle,	vele	akar-e	menni.

	Igen		hangzott	a	válasz	,	ha	nem	eszel	meg!

Az	amerikai	tapsolt	és	buzdította	a	táncosnőt:

	Táncolj	Ticki-Ticki,	táncolj!

A	körben	ülők	bekapcsolódtak	a	tapsolásba.

	Táncolj,	Ticki-Ticki,	táncolj!		a	pigmeus	asszony	pedig	kimerülésig	vonaglott	és
dobogott.

	Vettem	neki	egy	zsákot,	hogy	felvegye		nevetett	a	hadnagy	,	de	mit	csináljak,	nem
akarja	hordani.

Inkább	meztelenül	jár,	és	a	ruháját	a	hóna	alatt	cipeli.	De	hát	nem	vonulhatok	át
egész	Kairón	egy	meztelen	nővel!

A	vendégek	dőltek	a	nevetéstől,	a	combjukat	csapkodták,	és	az	esti	forróságot



sárgászöld,	ragacsos	gyümölcslevekkel	öblítették	le.

Musztafa	Aga	Ajat	legkülönösebb	vendége	egy	hihetetlenül	csinos,	angol	nő,
Amelie	Edwards	volt,	aki	az	akkori	kutatóúton	lévő	tudósok	között	enfant	terrible-
nek	számított.	Apja,	egy	angol	tiszt,	még	Wellington	alatt	szolgált,	ő	pedig	újságíró
volt,	ami	már	önmagában	is	épp	elég	szokatlan.	Még	különösebbnek	tűnt,	hogy
férfiruhát	hordott,	és	egymagában	vágott	neki	a	veszélyes	utazásoknak,	melyeket
utóbb	a	könyveiben	és	újságcikkeiben	részletesen	leírt.

Egyiptom	annyira	elbűvölte	Amelie-t,	hogy	egy	időre	itt	maradt,	hieroglifákat	és
egyiptomi	történelmet	tanult.	Végül	a	Nílus	menti	ország	átkutatása	mellett	döntött.

	Volt	már	európai	nő	itt	Luxorban		mondta	Musztafa.		A	templom	oszlopain	álló
Maison	de	France-ban	lakott,	és	minden	korábbi	ideutazónál	jobban	szerették.	Lady
Duff	Gordonnak	hívták,	de	nem	volt	rokona	97

a	mi	Charles	Gordonunknak.	Egy	szép	napon	eltűnt.	Később	azt	hallottam,	egy	hajón
halt	meg	Kairóban,	súlyos	tüdőbetegségben.	Szép	nő	volt	ez	a	Lady	Gordon

Mindenki	kínosan	mosolygott,	majd	az	aga	átvezette	a	vendégeit	egy	előszobába,
ahol		elsősorban	szimbolikusan		a	vendégek	megtisztálkodhattak.	A	meghívottak
kezére	két	mezítlábas,	turbános	szolga,	rézkannából,	illatosított	vizet	öntött,	majd
színes	kéztörlőket	nyújtottak	át,	melyek	egyben	szalvétaként	is	szolgáltak.	A
tulajdonképpeni	étkezőben	semmi	más	nem	állt,	csak	egy	színesen	és	rikítóan
megvilágított	kerek	asztal,	törékeny	székecskékkel.	Amelie	hiába	kereste	az
evőeszközöket	és	tányérokat,	helyettük	minden	vendégnek	két	pohara	volt.

	Ma	este		szólt	Musztafa		mindannyian	arabok	vagyunk.	Nílus-vizet	iszunk	és	az
ujjainkkal	eszünk.

Az	első	fogás	egy	fehér	levesből	állt,	melyet	egy	hatalmas	tálban	raktak	az	asztal
közepére,	és	mindenki	kapott	hozzá	egy	nagy	fakanalat.

A	többi,	rizses,	halas	és	húsos	étellel	sem	történt	ez	másképp.	A	szolgák	nagy	tálakat
tettek	az	asztal	közepére,	a	vendégeknek	pedig	nem	maradt	más	választásuk,	mint	az
ujjaikkal	belemarkolni	és	maroknyi	adagokat	kiszedni.	Tányér	vagy	szalvéta	helyett
minden	vendég	egy	szelet	kenyeret	kapott,	melyre	a	saját	adagját	kitette,	hogy	onnan
vegye	a	szájába.

Ez	elég	nehéz	művelet	volt.	Amikor	pedig	a	szolgák	egy	ropogós,	barnára	sült
pulykát	hoztak	be,	és	szó	nélkül	az	asztal	közepére	tették,	Amelie	és	a	többi	vendég
kissé	kétségbeesett	pillantásokat	vetett.	Az	aga	észrevette,	kinyújtotta	a	jobb	kezét,



megragadta	a	nagy	madarat,	gyakorlott	mozdulatokkal	kisebb	darabokra	tépte,	majd
ezeket	nyújtotta	oda	vendégeinek.

A	madárfejből,	tejberizsből,	rizspudingból	és	őszibarackbefőttből	álló	desszert	után
Musztafa	áttessékelte	a	vendégeit	egy	másik	szobába.	Ott	a	jelenlévőket	terebélyes
néger	nők	szórakoztatták	a	táncukkal,	akiknek	a	hegedű,	tamburin	és	tarrabouka
hangjára	minden	porcikájuk	mozgott.	Mindehhez	vízipipát	és	édes	feketekávét
szolgáltak	fel.

Amelie	az	egyik	sarokmélyedésben	foglalt	helyet.	Az	aga	élt	a	lehetőséggel,	és
felhívta	az	angol	hölgy	figyelmét	arra,	hogy	azon	a	díványon	már	a	walesi	herceg
is	ült.	Ezen	az	estén	a	társaság	nem	volt	olyan	előkelő.	Amelie	Edwards	jobb	és	bal
oldalán	a	luxori	telegráfhivatal	igazgatója,	a	kormányzó,	a	porosz	konzul	a	fiával,
és	néhány,	értékes	selyemruhába	öltözött	kereskedő	ült.	Az	egyik	sarokban	az
amerikai	Edwin	Smith	és	a	német	Georg	Ebers	foglalt	helyet.	Szomszédok	voltak,
mert	mindketten	a	Nílus	túlsó	partján,	egy-egy	lakásnak	berendezett	sziklasírban,
magasan	Gurna	falu	fölött	laktak.	Halkan	beszélgettek,	de	azért	hallani	lehetett,	hogy
pénzről	és	egy	papirusztekercsről	esik	szó.

A	férfi,	aki	a	vízipipákat	felszolgálta,	Mohammed	Abd	el	Rassul	volt.	Minden	egyes
vendéget

szemügyre	vett,	és	közben	azt	fontolgatta,	a	jelenlévők	közül	kit	érdekelne	a	fáraók
kincse,	és	ki	lenne	kész	arra,	hogy	a	világ	valószínűleg	legdrágább	ékszer
kollekcióját	megvásárolja?

A	sarokban	ülő	két	férfi	kiesett.	Smith	maga	is	leletekkel	kereskedett,	és	a	tárgyakért
nevetségesen	keveset	fizetett.	A	német	meg	régésznek	nézett	ki,	ez	a	férfi	tehát	még
veszélyes	is!	Az	arabok	eleve	nem	jöhettek	számításba,	mert	nem	tudtak	annyi	pénzt
felhajtani.	A	kereskedőkről	meg	nem	tudta,	kicsodák.	És	a	szép	angol	hölgy?

Ő	tűnt	a	leghozzáértőbbnek.	Országszerte	leleteket	vásárolt,	maga	is	ásott,	kutatott,
feljegyzéseket	készített.	Ez	a	nő	sosem	elégedne	meg	a	rizikós	áru	birtoklásával.
Kezdene	utánajárni,	szólna	a	Műkincshivatalnak,	talán	a	rendőrségnek	is.	Túl
veszélyes!	Mohammed	feladta.

	Sajnálom,	mister	Ebers		szólt	az	amerikai	,	5000	dollárért	nem	tudom	önnek	eladni
a	tekercset.

Tízezer,	és	egy	fillérrel	sem	kevesebb!

	Tízezer	dollár?		döbbent	meg	a	német.		Az	egy	vagyon!



	Igen		válaszolta	az	amerikai	,	de	micsoda	papirusz!	A	világ	összes	múzeuma
irigyelni	fogja	érte.

Amúgy	én	sem	fizettem	sokkal	kevesebbet,	amikor	15	évvel	ezelőtt	megvettem.

Amikor	az	amerikai	észrevette	a	másik	hitetlenkedő	mosolyát,	hozzátette:

	Na	igen,	nem	egészen	annyit,	de	azóta	változtak	az	idők.	Amikor	idejöttem,
egyetlen	angol	fontból	egy	hónapig	meg	lehetett	él.	De	ma!	Soha	az	életben	nem
adnám	el	a	papiruszt,	ha	nem	lennének	anyagi	problémáim.

	Nyolcezer	dollár!		mondta	Eberts.		Ez	az	utolsó	ajánlatom!

Smith	úgy	tett,	mintha	hevesen	küzdenie	kellene	magával,	arca	elé	kapta	a	kezeit,
tenyerébe	fújta	a	levegőt,	majd	mélyet	sóhajtva	így	szólt:

	Rendben,	legyen	az	öné,	mister	Ebers!
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Természetesen	mindketten	ismerték	a	húszméteres,	három	és	fél	évezredes,
hieratikus	írással	telerótt	papirusztekercs	jelentőségét.	Bár	az	amerikai	nem	tanult
egyiptológiát,	évekig	tartó,	nehéz	tanulással	elsajátította	az	olvasást.

A	sűrű	szakállú	Georg	Ebers	szakember	volt.	Későn	kezdte	ugyan,	mert	először
ügyvéd	volt,	majd	rátalált	az	egyiptológiára,	és	Lepsiusnál	tanult	Berlinben.		Veszett
Ebersnek	nevezték,	bár	beteges	és	rokkant	volt,	s	nem	egy	olyan	férfi	benyomását
keltette,	aki	fákat	tudna	kiszaggatni	a	földből.	De,	ahogy	ő

mondta,	az	utószülöttek		így	nevezte	magát,	mert	két	héttel	apja	halála	után	jött	a
világra		a	szerencse	fiai.

Elragadtatva	az	egyiptomi	kultúrától,	a	fiatal	férfi	írt	néhány	romantikus,	a	kor
ízlésének	megfelelő	regényt,	melyeket	a	kiadók	szinte	kitéptek	a	kezéből,	és	nagy
nyereséggel,	16	nyelvre	fordítottak	le.	Szokatlan	egy	egyiptológustól.

Most,	negyvenévesen,	a	Lipcsei	Egyetem	egyiptológia	professzora	volt	és	nem	ez
az	első	egyiptomi	útja.

	Sok	szerencsét	kívánok	önnek,	professzor!		mondta	Smith,	és	ezt	őszintén	is
gondolta,	mert	már	ő	is	megpróbálkozott	az	egyenként	20	soros,	108	bekezdés
lefordításával.	Többé-kevésbé	sikertelenül	



természetesen.	Az	amerikai	tudta,	hogy	ez	a	fordítás	egy	életmű,	és	ehhez	ő	már
öreg	volt.

Ebers	ellenben	a	tekercs	megszemlélésekor	megfejtette	a	bevezető	mondatot:	Itt
kezdődik	a	könyv	az	emberi	test	minden	részére	való	gyógyszerek	készítésével
Tehát	az	ókori	egyiptomiak	egy	orvosi	tankönyve.	Sok	reményt	fűzött	a	nehezen
megfejthető	tartalomhoz,	de	azt,	hogy	ez	a	húsz	méter	hosszú	papirusz	egyszer
világhírűvé	teszi,	ő	maga	sem	sejtette.

Miközben	az	üzletet	kézszorítással	megpecsételték,	az	amerikai	így	szólt:

	Remélem,	nem	zavarja	önt,	ha	elárulom,	hogy	van	a	birtokomban	még	egy	orvosi
papirusz.

Ebers	meghökkent.

	Ez		folytatta	Smith		csak	négy	és	fél	méteres,	de	amennyire	eddig	meg	tudtam
fejteni,	egy	nagyon	korai	sebészi	tankönyv.

Georg	Ebers	nem	volt	ugyan	elragadtatva,	de	most	mérgelődjön?	Az	ő	tekercse	volt
a	legjelentősebb	orvosi	papirusz,	ami	valaha	létezett,	és	ami	ezentúl	az	ő	nevét	viseli
majd:	Ebers	papirusz.

A	jókedvű	társaság	zenéjét	és	beszélgetését	a	kintről	behallatszó,	katonai
parancsszavak	zavarták	meg.

Ticki-Ticki	félve	bújt		amennyire	ez	testméreteihez	képest	lehetséges	volt		hadnagya
mögé.	A	többiek	kíváncsian	meredtek	a	bejáratra,	ahol	egy	tiszt	hatalmas	alakja
jelent	meg,	kezét	sapkájához	emelve,	katonásan	köszönt	és	így	szólt:

	Elnézést	kérek,	uraim,	Stone	generális	vagyok,	és	azt	mondták,	itt	találom	a	kenai
mudirt!

A	kormányzó	felemelkedett	a	szőnyegről:

	Generális!

Stone	még	egyszer	szalutált,	levette	a	sapkáját,	és	letörölte	az	izzadtságot	az	arcáról.
Most	tűnt	csak	fel,	milyen	fáradt.

	Egész	éjszaka	meneteltünk		szólt	a	mudirhoz	fordulva	,	a	Vádi-Hammamátból
jövünk.	Az



embereimnek	ellátásra	van	szükségük,	elsősorban	innivalóra	és	éjszaki	szállásra!

	Azonnal	intézkedem!		szólt	a	mudir.

Amelie	Edwards	egy	poharat	nyújtott	át	a	tábornoknak,	amit	ő	köszönettel
elfogadott,	és	tartalmát	mohón	lehajtotta.

	Hány	embert	hozott?		kérdezte	a	kormányzó.

	Harmincat		válaszolta	a	tábornok	,	a	másik	felét	minden	tartalékkal	otthagytunk	a
vádi	őrzésére.

Holnap	expedíciót	kell	küldenünk	utánpótlással

	Őrség?		csodálkozott	Amelie	,	mi	a	szöszt	akar	ön	a	hammamáti	völgyben	őrizni?

Stone	arcán	győzedelmes	mosoly	futott	át,	majd	így	válaszolt:

	Az	aranybányákat.	Megtaláltuk	az	egyiptomiak	aranybányáit.	Egy	német	professzor
olvasta	ki	a	fekvésüket	a	régi	iratokból.		A	zsebébe	nyúlt,	és	egy	követ	emelt	ki:	
Tessék,	nézze!

A	tenyér	nagyságú,	fekete	követ	egyértelműen	világos	aranyerek	szőtték	át,	mely	a
jelenlévők	áhítatos	csodálkozását	váltotta	ki.	Ebers	egyfolytában	a	fejét	csóválta,	és
azt	mormolta:

	Ördögfattya	ez	a	Brugsch,	egy	ördögfattya!

A	generálist	kérdésekkel	bombázták,	mire	az	aga	közölte,	a	szegény	katonák	sem
állhatnak	odakinn.

Parancsot	adott	a	szolgáknak,	hogy	hozzák	be	őket.	A	rakiból	és	a	rizsből	még
nekik	is	jut.

Stone	elmondta,	hogy	könnyű	volt	a	három	különböző	bányát	felfedezni,	mert	a
professzor	leírása	rendkívül	precíz	volt.	Az	artézi	kutak,	melyeket	a	vádiba	vezető
út	mentén	említett,	megvoltak	ugyan,	de	már	99

évszázadokkal	ezelőtt	betemetődtek.	Az	emberei	egyet	kiástak,	és	néhány	méteres
mélységben	tényleg	nedves	homokra	bukkantak.

Egyedül	Georg	Ebers	ismerte	az	okot,	amiért	ez	az	expedíció	lezajlott.	Tudta,	mi	a



vállalkozás	kockázata,	és	az	öröm	az	arcára	volt	írva:	az	egyiptomi	ókortudomány
egyelőre	megmenekült!

Miközben	Stone	katonái	a	hétnapos	forróságtól	és	szárazságtól	kimerülve	nekiestek
az	aga	ételeinek	és	italainak,	a	zenészek	újból	játszani	kezdtek,	a	lányok	pedig
tovább	táncoltak.	Stone	admirális	megkérte	a	telegráfhivatal	vezetőjét,	azonnal	adja
fel	a	kedivnek	a	következő	táviratot:	Stone	admirális	örömmel	tudatja,	hogy	a	Vádi-
Hammamát-beli	aranybányákat	meglelte.

Ebers	szintén	firkantott	valamit	a	jegyzetfüzetébe,	a	lapot	kitépte	és	a	hivatalnok
kezébe	adta:

	Ha	lenne	olyan	kedves	ezt	a	táviratot	is		Brugsch	professzornak	címezve		feladni!	A
cédulán	két	sor	állt:	Az	aranybányák	megvannak		az	egyiptológia	megmenekült.

Amikor	a	Nílus	kilépett	a	medréből,	az	emberek	az	utcákon	táncoltak.	Minden	évben
ezt	tették,	mert	az	Etiópiai	Felföld-i	esőzések	miatt	júniusban	bekövetkező	áradás
nélkülözhetetlen	volt	a	földjeik	öntözéséhez.

Már	az	ókori	egyiptomiak	is	a	vízállás	alapján	szabták	ki	az	adókat.	De	az	1878-as
év	minden	várakozást	felülmúlt.	Piszkos-barna	víztömeg	hömpölygött	
feltartóztathatatlanul	növekedve		észak	felé.	Elmosta	a	gátakat,	elárasztotta	a
termőföldeket,	a	falvakat,	és	az	ország	belsejében	olyan	területekre	hatolt	be,	ahová
az	ár	emberemlékezet	óta	nem	ért	el.	Az	emberek	tánca	csöndes	imába	csapott	át.
Csak	nem	akarja	a	Nílus	magával	ragadni	az	országot?

A	kairói	hivatalok	nem	törődtek	az	áradás	veszélyével.	A	kediv	hivatali	apparátusa	a
gazdasági	és	politikai	helyzet,miatt	amúgy	is	megbénult.	Hónapok	óta	nem	kaptak
fizetést,	a	káosz	a	tetőfokára	hágott,	ugyan	ki	törődött	volna	ebben	a	helyzetben	egy
áradásról	szóló	figyelmeztetéssel?!

A	barna	víz	napokon	át	nyaldosta	a	város	rakpartját,	és	amikor	az	első	hullámok
átcsaptak	a	sétányon,	lezárták	a	hidakat.	Csupán	elővigyázatosságból,	mondták.	A
legmagasabb	szintet	már	átlépték,	minden	órában	várható	a	vízszint	esése,	semmi	ok
az	aggodalomra.	De	akkor,	a	következő	éjszakán,	tizenegy	óra	körül	még	egy,	még
magasabb	árhullám	csapott	le	az	alvó	városra.

Auguste	Mariette	körül	példátlan	rendetlenség	uralkodott.	Cserepekkel	és	apróbb
tárgyakkal	teli	dobozok	és	ládák	tornyosultak	könyvek,	papírok,	térképek,
feljegyzések	és	számlák	halmazai	fölé.	Bár	a	franciának	házvezetőnője,	szolgája	és
kocsisa	is	volt,	nem	engedte,	hogy	ebben	a	helyiségben	akár	egy	lapot	is
elmozdítsanak,	vagy	egyetlen	porszemet	is	eltávolítsanak.	Ez	az	ő	birodalma,	az	ő



világa	volt.	Itt	dolgozott	gyertyafénynél,	gyakran	késő	éjszakáig.	Felfedezéseket	és
leleteket	jegyzett	fel,	új	utasításokat	fogalmazott	meg,	és	itt	intézte	az	egész
igazgatástechnikai	munkát,	mely	a	Műkincshivatal	működtetésével	járt.

Az	ár	zubogása	egyre	fenyegetőbbé	vált,	egyre	erősebben	lehetett	hallani	a
bugyogást,	sziszegést.

Mariette-nek	csak	nagy	fáradsággal	sikerült	a	munkájára	koncentrálnia.	Annyira
belemélyedt	a	tudósításaiba,	hogy	észrevette	ugyan	a	küszöb	fölött	beszivárgó	vizet,
de	igazából	nem	tudatosult	benne.	Csak	amikor	a	víz	egy	köteg	ásatási	feljegyzést
ért	el,	és	a	száraz	papírok	pillanatok	alatt	felszívták,	riadt	meg	Mariette:	az	ár!

Felugrott,	visszazuhant	a	foteljébe,	kezeivel	felhúzta	magát,	megpróbált	lábon
maradni	

eredménytelenül.	A	lábai	nem	engedelmeskedtek	neki,	ellenálltak	agya
parancsainak.

	Auguste!		mondta	magának.		Fel	kell	állnod!

A	karfákra	támaszkodott,	még	egyszer	megpróbálta,	majd	félúton	megrekedt.

Mi	történt	a	lábaimmal?	Miért	nem	engedelmeskednek	nekem?		gondolkodott
lázasan.	Két	karjával	felhúzta	magát	az	íróasztalra,	maga	elé	tolta	a	gyertyát,	és
hason	fekve,	kétségbeesetten	pillantott	körül	a	szobában.

Most	már	minden	oldalról	áramlott	a	víz	a	helyiségbe,	bugyogva	folyt	át	az	ajtó
alatt,	és	poshadt	szag	terjengett.	A	földön	felhalmozott	térképek	és	lapok
felpúposodtak,	mert	a	víztől	benedvesedtek,	felágaskodtak,	mintha	védekezni
akarnának	az	árral	szemben.

A	magatehetetlen	kutató	íróasztala	szélébe	kapaszkodott.	A	gyertya	lángja
veszélyesen	kezdett	libegni.

Segítség		kiáltotta	Mariette	,	segítség!	Közben	tudta	jól,	hogy	senki	sem	hallhatja.	A
szolgát	hazaküldte,	a	másik	kettő	pedig	amúgy	is	a	házon	kívül	lakott.

Amikor	átnézett	az	asztal	szélén,	látta,	ahogy	a	víz	egész	lassan,	de	folyamatosan
emelkedik	a	bútor	körül,	és	azon	gondolkodott,	meddig	tarthat,	amíg	eléri	őt.	S
ekkor	a	nagy	férfi	sírva	fakadt.	Mariette	szemeiből	a	kétségbeesés	könnyei
záporoztak.



Közben	a	víz	már	térdig	ért,	papírhalmokat	borított	fel,	a	lapok	hajócskák	gyanánt
úsztak	tova,	ládákat	borított	el.	Ez	az	átkozott	ár	el	akarja	pusztítani	az	életművét?	28
évnyi	tudományos	munka	feljegyzéseit?
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Éles	csattanással	kivágódott	az	ajtó.	Mariette	megfordult,	mert	azt	hitte,	segítség
érkezik.	Az	ajtón	azonban	csak	egy	nagy	hullám	zúdult	be,	nekicsapódott	az
íróasztalnak,	és	bűzös	cseppjei	bőrig	áztatták.

Mariette	most	már	az	életét	kezdte	félteni.	Itt	kell	megfulladnom,	az	íróasztalomon?	
suhant	át	az	agyán.

Feltámaszkodott,	ülő	helyzetbe	tornázta	magát,	és	lábait	a	vízbe	lógatta.

A	falnál	álló	nagy	polc,	melyen	több	ezer	feljegyzés	feküdt,	a	hullámok	ritmusára
imbolyogni	kezdett,	vészesen	előredőlt,	nyikorgott.	Mindaz,	amit	Szakkarában,
Abüdoszban,	Beni	Szuefben,	Mendészben	és	Bubasztiszban	megtaláltak	és	kiástak,
itt	feküdt	feljegyezve,	kiértékelésre	várva.	Mindez	nem	pusztulhat	el!

Mariette	a	szemeivel	szuggerálta	a	táncoló	bútort,	mintha	hipnotizálni	akarná:
Maradj	állva,	hallod!	A	ráolvasás	azonban	hatástalan	volt	Egy	nyikordulás,
reccsenés,	roppanás		és	az	akták,	könyvek,	papírok	és	dobozok	egymásra	dőltek,
majd	belezuhantak	a	hullámzó	vízbe,	mely	már	az	íróasztal	lapjáig	ért.

Ekkor	kereső,	könyörgő	hangokat	hallott:

	Mariette!	Mariette!		Ez	Brugsch!	Hangja	kísértetiesen	visszhangzott	a	múzeumon	át.
	Mariette!

Mariette!		Brugsch	átcsörtetett	az	épületen,	az	apróbb	tárgyakat,	melyekben	a	néha
már	hasig	érő	víz	kárt	tehetett	volna,	biztonságba	vitte,	és	el	nem	tudta	képzelni,
Mariette	hol	lehet.

	Henri!		kiáltotta	a	francia	kétségbeesetten	íróasztaláról.

	Itt	vagyok!		fülelt	Brugsch	az	ár	zúgásába.

Válasz	azonban	nem	jött.

A	legnagyobb	igyekezettel	próbálta	menteni,	ami	még	menthető,	majd	hirtelen
megtorpant.	Úgy



hallotta,	mintha	valaki	a	nevét	mondta	volna.	Kétségtelen,	ez	Auguste!	Átverekedte
magát	az	ajtóig,	s	hallgatózott.	A	kiáltás	Mariette	lakásából	jött.	Egyszerre	világos
lett	számára:	Mariette	a	tudományos	feljegyzéseit	menekítette!	Persze,	hogy	is
feledkezhetett	meg	erről!

Az	ajtón	bepillantva	elborzadt.	Mariette	az	íróasztalon	feküdt,	félőrülten	csapkodta	a
piszkos	vizet.

Látta	ugyan	Brugschot,	de	nem	reagált.

	Auguste!		kiáltotta	Brugsch	rémülten.		Mi	történt	veled?

Oda	küzdötte	magát	a	magatehetetlen	férfihoz	és	megragadta	a	vállait:

	Mi	van	veled,	Auguste?

A	beteg	férfi	arcán,	mely	e	pillanatban	egy	aggastyáné	volt,	könnyek	folytak.

	Auguste!

Brugsch,	egyetlen	kétségbeesett	mozdulatból	megértette,	mi	történt.	Mariette	nem
szólt,	csak	merev	lábaira	mutatott,	és	körülnézett	ott,	ahol	minden,	amit	egy	fél
életen	át	megszállottként	összehordott,	megsemmisült.

	El	kell	innen	tűnnünk!		kiáltotta	Heinrich	Brugsch,	észrevéve,	hogy	a	házat	egyre
újabb	és	magasabb	hullámok	árasztják	el.	Mariette	nem	moccant,	meredten	bámult
maga	elé,	mintha	belenyugodott	volna,	hogy	itt,	a	saját	világától	körülvéve	hal	meg.

Ekkor	a	vézna	porosz	megragadta	barátja	kezét,	s	mint	egy	nehéz	zsákot,	a	vállára
vette,	és	úgy	vitte,	vonszolta	a	bugyogó,	fortyogó,	zubogó	vízben.	Ismerve	a	ház
lépcsőit,	küszöbeit,	óvatosan	tapogatózott	előre,	miközben	a	súlyos	teher	minden
pillanatban	lecsúszással	fenyegetett.	Brugsch	egy	pillanat	alatt	látta,	hogy	a
mentőmunka,	amit	a	múzeumban	végzett,	értelmetlen	volt,	mert	a	víz	már	rég
ellepett	mindent.

Félúton	a	testvérével	futott	össze.	A	vízben	állva	a	hóna	alá	nyúltak	az	akarat	nélküli
Mariette-nek,	és	biztonságba	helyezték	a	múzeumkert	mögött.

	Megsérült?		kérdezte	Emil.

Heinrich	a	fejét	rázta:



	Azt	hiszem,	megint	lebénult	a	lába.

	Próbáld	megmozdítani	a	lábaidat!		kiáltott	rá	Mariette-re,	és	egész	közel	hajolt	az
arcához.	Ő

azonban	nem	reagált,	nehézkesen	lélegzett,	és	egy	szót	sem	szólt.

	Biztosan	sokkot	kapott		mondta	Heinrich	Brugsch.		Látta	a	Nílusba	veszni	az
életművét.	Ilyen	bénulást	kiválthat	ez	is.

	De	hát	a	hírneve	nem	süllyedt	el	a	vízben!		értetlenkedett	Emil.

	Hírnév!		mondta	Heinrich	megvetően.		Mindezt	nem	a	hírnévért,	hanem	az	ügyért
magáért	tette!

Érted?	Ezek	a	feljegyzések	pedig	az	ókortudomány	számára	fontosabbak	voltak,
mint	a	hírneve!

Emil	bólintott.	Mariette-et	elvitték	Brugschhoz,	gyapjútakarókba	csavarták,	és
rakipálinkát	itattak	vele.

Mariette	váratlanul	felállt,	köhögni	kezdett,	és	azt	mormogta:

	Köszönöm	nektek,	de	jobb	lett	volna,	ha	hagytok	a	dolgaimmal	együtt	megfulladni.
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Az	újra	felfedezett	bányák	valóban	tekintélyes	mennyiségű	értékes	fémet	adtak,	de
az	államcsőd	szemszögéből	ezek	csak	egy	forró	kőre	hullott	cseppek	voltak.	A
párizsi	Rothschild-bank	utoljára	még	kilencmillió	egyiptomi	font	kölcsönt	adott	a
kedivnek,	melyet	a	pasa	magánvagyonára	terheltek	rá.	Már	az	sem	fordíthatott	a
kormánylapáton,	hogy	egy	angolt	és	egy	franciát	felvettek	a	kabinetbe.	Napok
kérdése	volt,	hogy	Iszmail	és	a	kormánya	mikor	adja	fel.

1879.	július	26-án	két	szokatlan	távirat	érkezett	Kairóba.	A	feladó	a	konstantinápolyi
török	szultán	volt.

Maga	a	címzés	is	elegendő	volt,	hogy	a	vazallus	számára	az	új	helyzet	világossá
váljon.	Az	egyik	táviratot

Iszmail	pasa,	az	egykori	kediv,	a	másikat	Őfelsége,	Egyiptom	kedivje,	Taufik	pasa
címzéssel	küldték.



A	26	éves	Taufik	herceg	Iszmail	pasa	egyik	fia	volt.	Apa	ás	fia	könnyes	szemmel
hullottak	egymás	karjába	az	Abdin-palotában.

	Légy	üdvözölve,	királyom!		szólt	az	apa.		Legyen	több	szerencséd,	mint	apádnak!

A	leváltott	alkirály	négy	nappal	később	Alexandriában	felszállt	a	Mahroussa
jachtjára.	A	kapitány	parancsot	kapott,	hogy	az	Ottomán	Birodalom	határain	belül
nem	léphetnek	partra.	A	Mahroussa	ezért	Nápoly	felé	vette	az	irányt,	ahol	Umberto
király	fogadta	az	egyiptomi	vendéget,	és	a	La	Favorita	palotát	bocsátotta	a
rendelkezésére.	Umberto	atyja,	II.	Emanuel	egykor	nagyobb	összeget	kért	kölcsön
az	alkirálytól,	de	sosem	fizette	vissza.	Umberto	most	kiegyenlíthette	a	számlát.	Ettől
kezdve	az	Egyiptom	szót	kihúzták	a	kediv	szótárából,	és	palotájában	sem
használhatta	senki.

Az	alkirály	leváltásával	az	ország	gondjai	természetesen	nem	oldódtak	meg.	Taufik	
Iszmail	hét	fia	közül	a	legidősebb		azonban	könnyebben	kezelhető	marionett	volt	a
nagyhatalmak	kezében.	1876	óta	a	fontos	döntéseket	a	kabinet	két	külföldi
minisztere	hozta.	Az	angol	sir	Rivers	Wilson	pénzügyminiszter	és	a	francia	M.	de
Blignieres.

Blignieres	egy	napon	behívatta	Mariette-et	a	minisztériumba:

	Kedves	Mariette		kezdte	köntörfalazás	nélkül	,	ismeri	Egyiptom	siralmas	pénzügyi
helyzetét.

Legnagyobb	sajnálatunkra	arra	kényszerülünk,	hogy	a	megszorításokat	az
ókortudomány	területére	is	kiterjesszük.	Az	ön	ásatásai	és	hivatala	százezreket	nyelt
el,	és	ezzel	hozzájárult	az	állami	csődhelyzethez.

	Ez	azt	akarja	jelenti		szakította	félbe	Mariette	,	hogy	a	Műkincshivatal
megszüntetésén	gondolkozik?

A	miniszter	zavartan	megvonta	a	vállát:

	Nem	közvetlenül,	csak	ásatásokat	nem	végezhet	többé.	Ilyen	értelmetlen	kiadásokat
egyszerűen	nem	engedhetünk	meg	magunknak.

	Értelmetlen	kiadások		ismételte	meg	Auguste	Mariette	,	értelmetlen	kiadások,
értem.

Néhány	évvel	korábban	még	tombolni	kezdett	volna,	a	minisztert	szidalmazva,	és
talán	kiutat	is	talál	a	nyomorúságból.	Mariette	azonban	erőtlennek,	szinte



tehetetlennek	tűnt.

	Magánásatásokat	természetesen	jogában	áll	végeznie		szólt	a	miniszter
bocsánatkérően.		Szolgálatai	elismeréseként	kisebb	támogatást	adunk	is,	de	nagyobb
ásatásoknál	már	nem	számolhat	velünk	többé.

Egy	kis	támogatás	Egy	Mariette-hez	hasonló	férfit	semmi	sem	érinthetett	volna
keményebben,

megalázóbban,	mint	ezek	a	szavak.	Köszönés	nélkül	megfordult,	és	elment.

Ugyanekkor	Heinrich	Brugschnak	Rivers	Wilson	pénzügyminiszternél	volt
jelenése.	Az	angol	arrogáns	hangnemben	közölte	vele,	hogy	a	német	főiskola
mostantól	zárva	van,	ő	maga	pedig	a	pénzügyminisztérium	hivatalnoka.	Erre	a
porosz	professzor	közölte,	lehet,	hogy	ő	neves	ókortudós,	hisz	egy	életen	át	ezzel
foglalkozott,	de	pénzügyi	hivatalnok	nem	tud	lenni.

	Mi	ön	tulajdonképpen?		kérdezte	Wilson	mogorván.

	Hű	alattvalója	őfelségének,	Németország	császárának.

	Nem,	nem	úgy	értem.	Mit	tanult,	mire	alkalmas	a	kormány	szolgálatában?

	Tudós	vagyok,	és	hazámban	egyetemi	professzor.

	Itt	nem	tudjuk	hasznát	venni		jött	Wilson	válasza.		Angliában	százával	vannak	az	ön
tudásával	rendelkező	emberek.

Brugsch	egy	szúrást	érzett	a	szívében.	Hazament,	és	beadta	a	lemondását.

A	Királyok	Völgye	kőkalapácsok	és	fejszék	csattogásától	visszhangzott.	A	francia
expedíció	tagjai	pókokként	ereszkedtek	alá	a	sziklacsúcsokról	az	omlékony
kőfalon.	Minden	sziklakiugrást	megvizsgáltak,

megkopogtattak,	minden	repedést	és	lyukat	leellenőriztek.	A	legjobb	technikai
felszereléssel	és	bőséges	pénzbeli	támogatással	rendelkeztek.	A	völgy	minden	zugát
átvizsgálták,	hogy	e	fantasztikus	hely	utolsó	titkát	is	felleljék.	De	hol	feküdt	ez	a
titok?	Hol	temették	el	a	többi	fáraót?
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Az	expedíció	vezetője	Gaston	Maspero	volt.	Az	a	Maspero,	aki	13	évvel	korábban,	a



párizsi

világkiállításon	hieroglif	szövegért	könyörgött	Mariette-nek.	Egyetlen	éjszaka	alatt
lefordította,	és	megkapta	a	Műkincshivatal	igazgatójának	legszívélyesebb	ajánlását.
Hét	évvel	később	a	fiatal	tudós	már	a	filológia	és	egyiptológia	professzora	volt	a
Collége	de	France-ban.	Nem	volt	kérdéses,	hogy	a	kopasz,	széles	arcú	Maspero
egyszer	Mariette	utódja	lesz.

Heinrich	Brugschhoz	hasonlóan	Maspero	is	meg	volt	róla	győződve,	hogy	a
Királyok	Völgyében

további	fáraósírok	vannak,	csak	az	a	kérdés,	hol.	Egyetlen	megfelelő	utalás	sem
volt,	csupán	vakmerő

találgatások	és	azok	az	értékes	sírmellékletek,	melyek	évek	óta	a	nemzetközi
műkincspiacon	felbukkantak:	18-20.	dinasztiabeli	királyok	ékszerei	és	használati
tárgyai.	Ezeknek	pedig	valahonnan	jönniük	kellett!

Maspero	hetekig	tartó,	eredménytelen	szondázás	után	megváltoztatta	elhatározását.
Feladta,	hogy	új	felfedezéseket	tegyen,	inkább	a	már	meglévőkkel	foglalkozott.	A
fiatal	professzor	és	asszisztensei	minden	képet	és	feliratot	lemásoltak	a
királysírokban,	hogy	a	kutatók	szélesebb	köre	számára	is	hozzáférhetővé	tegyék.
Rájött,	hogy	a	titkot,	melyet	a	Völgy	rejt,	csákánnyal	és	vésővel	nem	lehet
megszerezni.	Ezt	csak	évekig	tartó,	íróasztal	melletti	kutatómunka	oldhatja	meg	
vagy	a	véletlen.

	Jöjjön	gyorsan,	Mariette-nek	agyvérzése	volt!

Mariette	szolgája	feldúltan	állt	az	ajtóban.	Heinrich	és	Emil	Brugsch	felugrott,	és	a
Nílus-parton	álló	házhoz	siettek,	mely	még	mindig	az	ár	nyomait	viselte.

	Azt	hittétek,	meghaltam,	mi?		fogadta	őket	Mariette	ágyban	ülve,	a	tőle	szokott,
ironikus

hangnemben.

Arca	azonban	beesett	volt,	a	hangja	tompán	csengett,	nem	úgy,	mint	máskor.	Lassan,
szinte	tétován	beszélt.

Nem	volt	egyedül.	Két	Szakkara	környéki	sejk,	akiket	Heinrich	Brugsch	még	az
első,	Szerapisz-



templombeli	ásatásokról	ismert,	ült	a	betegágyánál.

	Szakkarában	ásnak		mondta	Mariette	,	önként	teszik,	ingyen.	Három	kis	piramis
bejáratát	és	rengeteg	hieroglif	feliratot	találtak.

Heinrich	Brugsch	kérdően	nézett	a	sejkekre:

	A	belsejük?

	Kirabolva		sajnálkoztak	az	arabok.

	Meg	tudnátok	egyszer	közelebbről	nézni	a	felfedezést?		Mariette	hangja	kérőn,
szinte	könyörgőn	csengett,	és	a	két	férfi	nem	merte	a	barát	kérését	elutasítani.

A	Brugsch	testvérek	másnap	reggel	felültek	a	bedrasai	vonatra,	onnan	szamárháton
folytatták,	s	két	óra	múlva	már	Szakkara	nyugati	részében	lévő	piramismezőn
voltak.

A	sivatagi	sejkekkel	közösen	átfurakodtak	a	nyugati	piramis	mélyen	fekvő
bejáratán,	gondosan	figyelve	a	felettük	lógó	kőtömbökre,	melyek	bármelyik
pillanatban	a	legkisebb	érintésre	is	lezuhanhatnak,	és	tonnás	súlyukkal	szétlapítják
őket.	A	sötét	folyosó,	melyen	helyenként	négykézláb	másztak,	néhány	forduló	után
egy	sírkamrában	végződött,	melyet	tetőtől	talpig	hieroglifák	borítottak.

Heinrich	az	egyik	királygyűrűre	mutatott.

	Ez	Pepi		mondta	halkan,	mintha	megzavarhatná	a	fáraó	nyugalmát	,	a	hatodik
dinasztia	királya,	az	Óbirodalom	végén.

	Jelentős	fáraó?		kérdezte	Emil.

Testvére	a	feliratokra	mutatott:

	Ha	megfejtettük,	többet	tudunk	majd.

A	kamra	falánál	egy	vörös	pettyezésű	gránitszarkofág	állt.	A	feliratos	fedelet
félretolták,	és	mellette,	a	földön,	egy	múmia	feküdt.

	Ez	Pepi!		mondta	Heinrich	megindultan.

Mindketten	letérdeltek	és	belepillantottak	a	fiatalon	elhunyt	király	arcába.	A
sírrablók	letépték	a	testéről	a	pólyákat:	minden	ékszert	és	amulettet	elraboltak.	Ettől



eltekintve	azonban	a	múmia	sértetlen	volt.



	Bárcsak	velünk	lehetne	Mariette	ebben	a	pillanatban!		mondta	Heinrich	szomorúan.

	Miért	nem	visszük	egyszerűen	magunkkal	a	múmiát?		kérdezte	Emil.		A
betegágyához	visszük.

Heinrich	tétovázott.

	Miért	is	ne?		mondta	végül.		Biztosan	nagyon	örül	majd	neki.
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A	két	testvér	fogott	egy	egyszerű,	félig	széthullott	koporsót,	melyet	egy	másik
ásatáson	fedeztek	fel.

Belefektették	Pepi	király	múmiáját,	és	az	értékes	kincset	a	járaton	át	kitolták	a
szabadba.	Emil	felpattant	a	szamarára,	és	a	király	koporsóját	keresztbe	fektette	a
combján.

Az	állomásfőnök	közölte,	hogy	a	terjedelmes	csomagot	a	teherkocsiba	kell	rakni,
és	akkor	sem

változtatott	a	véleményén,	amikor	a	Brugsch	fivérek	kijelentették,	hogy	az	első
osztályra	akarnak	jegyet	venni.	Azért,	hogy	a	sivatagi	pályaudvar	fenyegető
embertömegét	kikerüljék,	harmadosztályra	vettek	jegyet,	és	csomagjukkal	együtt	a
tehervagonba	szálltak	fel,	mert	Pepi	fáraótól	nem	akartak	megválni.	A	vonat	az	izzó
délutáni	hőségben	Kairó	felé	döcögött,	ám	fél	órával	a	végállomás	előtt	a	fékek
megcsikordultak,	a	kerekek	lecsúsztak	a	sínekről,	és	a	vonat	fémes	csikorgás,
nyikorgás	közepette	kisiklott.	Megszokott	dolog	ezen	a	szakaszon.

A	jegyszedő,	fűtő	és	mozdonyvezető	izgatottan	fel-alá	rohangászott,	azt	a
benyomást	keltették,	hogy	a	következő	24	órában	innen	nem	mennek	tovább.	A
Brugsch	testvérek	ezért	elöl	és	hátul	megfogták	a	fakoporsójukat,	és	elindultak
Kairó	irányába.	A	Nap	ferdén	állt,	és	a	vasúti	töltés	úgy	verte	vissza	az	izzó
forróságot,	mint	egy	kályha	rácsa.	Pepi	király	percről	percre	többet	nyomott,	azaz
nem	a	fáraó,	hanem	a	fakoporsó	volt	nehéz.	A	férfiak	letették	a	terhet,	letörölték
homlokukról	az	izzadságot,	majd	úgy	döntöttek,	kiveszik	a	múmiát	a	koporsóból,
és	a	nehéz	láda	nélkül	viszik	Kairóba.	Heinrich	a	fejénél	fogta	meg,	Emil	a	lábainál,
és	így	botladoztak	előre.

	Heinrich!		kiáltott	fel	Emil,	bátyja	mögött	futva.		Heinrich,	állj	meg!

De	már	késő	volt,	a	király	múmiája	középen	kettészakadt,	és	a	töltés	fölött	fehér



porfelhő	terjengett.

Ott	álltak	hát,	kezükben	egy-egy	fél	múmiával.	Rémülten	néztek	egymásra,	és	nem
tudták,	vajon	nevessenek	vagy	sírjanak-e	a	helyzeten.	Csak	nehogy	valaki	meglássa!
Ezért	mindegyikük	megfogott	egy	fél	fáraót,	és	lépteiket	felgyorsítva	siettek	a
Kairó	szélén	lévő	pályaudvarig.	Onnantól	konflison	mentek	a	városba.

A	Kasr	el-Nil-i	vámos	gyanakvó	pillantással	méregette	a	fél	múmiákat,	kérdezve,	az
utasoknak	van-e	elvámolnivalójuk.

	Nincs		válaszolta	Heinrich	,	mafisch!

	És	az	ott?		kérdezte	a	hivatalnok.

	Szárított	hal		válaszolta	Heinrich	Brugsch,	és	pénzt	nyomott	a	kezébe.

A	férfi	a	sapkája	mellé	tette	az	érmet:

	Jallah!	Tovább!

Mariette	állapota	gyorsan	romlott.	Halk,	rekedtes	hangon	beszélt,	amikor	a	Brugsch
testvérek

beszámoltak	neki	eredményes	szakkarai	felfedezésükről.

	Tehát	mégis	léteznek	feliratos	királypiramisok!		bólogatott	Mariette	bágyadtan.	
Henri,	azt	hiszem,	még	sok	felfedeznivaló	van!

Barátja	bólintott,	és	körülményesen	magyarázni	kezdte,	hogy	van	egy
meglepetésük,	ugyanis	nemcsak	Pepi	fáraó	sírját	találták	meg,	hanem	a	múmiáját	is.

Mariette	minden,	maradék	erejét	összeszedve	felült,	és	kérdőn	nézett	rájuk.

	Nem	akartuk	őrizetlenül	otthagyni	a	múmiát		szólt	Heinrich	bocsánatkérően	,
magunkkal	hoztuk.

Akarod	látni?

Válaszra	sem	várva,	mindketten	kimentek,	és	büszkén	a	fáraó	egy-egy	darabjával
tértek	vissza.	Mariette	tágra	nyitotta	a	szemét,	levegő	után	kapott,	majd	ájultan
zuhant	vissza	a	párnáira.	Két	nappal	később,	Auguste	Mariette	halott	volt.

1880.	január	17-ét	írtak.
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X.

Hangok	a	második	évezredből

Mindent	megkaphat,	mondta	a	fellah,	akár	egy	egész	múmiát	is.	Persze	annak	már
megvan	az

ára.	Brugsch	tudni	akarta,	ő	lesz-e	a	vállalkozás	főnöke,	és	hányan	tudnak	még
erről.	Az	arab	legyintett.	Nem,	ezzel	nem	kell	törődnie.	Ő,	Ahmed	a	vállalkozás
főnöke,	és	a	leletről	csak	hárman	tudnak.	Emil	Brugsch	sínen	volt.

zt	az	országot		mondta	Gaston	Maspero,	miközben	a	fedélzeti	korlátnál	állt,	és	a
felső-egyiptomi	táj	elsuhant	mellette	,	csak	szeretni	vagy	gyűlölni	lehet.	Köztes
megoldás	nem	létezik.

E	A	régi,	lapátos	gőzhajó	kényelmesen	pöfögött	dél	felé,	és	a	folyami	hajó	felett
lampionként	lebegtek	a	fehér	íbiszek.	A	jobb	oldalt	álló	férfi,	akit	elvakított	a	ferdén
álló	Nap	és	kezét	szemellenzőként	használva	pillantott	a	part	irányába,
visszakérdezett:

	Úgy	érti,	a	politikai	viszonyok	miatt?	Más	okot	ugyanis	nem	látok,	amiért	ezt	az
országot	utálni	lehetne.

Maspero	nem	válaszolt.

A	két	férfi	nemcsak	külsőleg	különbözött	egymástól	erősen,	Gaston	Maspero
alacsony,	jelentéktelen,	fiús	alkat	volt.	A	34	éves,	hegyes	szakállú	férfit	senki	nem
nézte	volna	az	egyiptológia	professzorának.	A	másik,	a	néhány	évvel	idősebb,	szálfa
termetű,	tömött	szakállú	amerikai,	Charles	Edwin	Wilbour,	vakmerő,	feltűnő
jelenség	volt.	Hét	éve	ismerték	egymást.	Wilbour	Masperónál	tanult	Párizsban.	Az
öregebb	a	fiatalabbnál.	Wilbour	viszont	újságíróként	és	üzletemberként	már	karriert
futott	be,	amikor	háta	mögött	tekintélyes	vagyonnal,	elhatározta,	hogy	új	életet	kezd.
Kis	bírósági	tudósítóból	kiadóvá	érését	a	New	York-i	alvilággal	hozták	kapcsolatba,
az	igazság	azonban	sosem	derült	ki.

Miként	az	várható	is	volt,	Auguste	Mariette	helyét	Gaston	Maspero	vette	át.	Az
örökség	nem	volt	könnyű:	a	pénz	kevés	volt,	országszerte	mindenütt	felkelések.
Csak	az	ifjúi	optimizmus	nem	engedte	Masperót	csüggedni.

Asszisztense,	Emil	Brugsch	lépett	oda,	és	jelentette	a	két	úrnak,	hogy	néhány



mérföldre	vannak	Luxortól,	egy	órán	belül	kikötnek.	Maspero	nem	igazán	szerette	a
németeket,	hisz	ők	szégyenítették	meg	a	honfitársait	Sedannál,	és	I.	Vilmost	is	épp
Versailles-ban	kellett	német	császárrá	kikiáltani.	E	tények	tudatában	épp	egy	német
segítségére	kellett	szorulnia	ahhoz,	hogy	értékelje	őt.	És	így	is	történt.

Emil	Brugsch		a	testvére,	Heinrich	Brugsch,	Mariette	halála	óta	az	egyiptológia
méltatlankodva	Berlinbe	visszavonult,	szürke	eminenciása		időközben	elismert
ókorkutatóvá	vált.	A	Kairói	Múzeum	segédkurátora	nemcsak	az	ellenőrzése	alá
tartozó	ásatásokon	örvendett	tekintélynek,	néhány	orgazda	is	tisztelte,	akiknél	néha
már	nem	nézett	oda,	ha	nem	kapitális	leletekről	volt	szó.	Időnként	ő	maga	is
múzeumi	kiállítási	tárgyak	eladásával	javította	fel	a	fizetését.

	Mi	nem	hagyjuk	el	a	hajót		szólt	Maspero	Wilbourhoz	fordulva	,	nehogy	az
emberek	gyanút

fogjanak.	Brugsch	ezt	egyedül	is	elintézi.

A	porosz	bólintott.

	Mióta	tart	ez	a	dolog	a	titokzatos	leletekkel?		érdeklődött	Wilbour.

Maspero	azt	válaszolta,	ezt	ő	maga	sem	tudja	pontosan.	Annyi	biztos,	hogy	neki	egy
angol	tábornok	már	évekkel	ezelőtt	mutatott	egy	21.	dinasztiabeli	papiruszt,	melyet
Luxorban	vett	száz	fontért.	Egy	évvel	később	egy	második,	szintén	ebből	az	időből
való	papirusz	is	felbukkant,	Mariette	pedig	két	közvetítőn	keresztül	két	további
királyi	papiruszt	szerzett	meg.	Mindeközben	egyetlen	ilyen	korból	való	királysírt
sem	találtak.
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	Hogyan	akarja	a	titkot	leleplezni,	mister	Maspero?		kérdezte	Wilbour	szkeptikusan.

	Brugsch	az	egyetlen	ember,	aki	segíteni	tud	nekem		mondta	Maspero.		Ki	kell
derítenie,	ki	áll	a	műkincscsalás	hátterében!

A	kis	Brugsch,	ahogy	a	testvérétől,	Heinrichtől	való	megkülönböztetésképpen
nevezték,	valóban	nem	volt	érintett	ebben	az	ügyben.	Ez	azonban	egyáltalán	nem
könnyítette	meg	a	helyzetét.	Inkább	dühös	volt,	hogy	kimaradt	az	üzletből.

Emil	Brugsch	eddig	mindig	tudta,	hogyan	maradhat	a	háttérben,	ha	orgazdaságról
van	szó.	Ez	most	előnyére	vált,	mert	amikor	Luxorba	érkezett	és	az	azonos	nevű
hotelban	megszállt,	még	hamis	nevet	sem	kellett	megadnia,	mivel	senki	sem	ismerte



itt.

A	hotel,	egy	19.	századi,	mézeskalács-barokk	stílusban	épült	régi	ház,	az
arisztokraták	és	kalandorok,	előkelő	csalók	és	jól	szituált	világjárók	elit
szálláshelye	volt.	De	a	remény,	hogy	a	kis	Brugschnak	rögtön	egy	egész	fáraósírt
ajánlanak	fel	megvételre,	hiábavaló	volt.	Az	első	két	hétben	semmi	sem	történt.

Brugschnak	kellett	hát	kezdeményezni.	A	bazár	kávézóiban	lődörgött,	a	helyiekkel
teázott	és	mindig	tüntetőleg	nagy	bankjegyekkel	fizetett.	Néha	halványan	célzott	rá,
hogy	érdeklik	a	műkincsek.	A	felkínált	darabokat	azonban	az	alapos
szemrevételezés	után	nevetve	adta	vissza:	Nem,	köszönöm!

Első	ránézésre	felismerte	a	luxoriak	által		még	ma	is		készített	másolatokat.	Ez
rendkívül	imponált	a	kereskedőknek,	és	az	idegen	szokatlan	hozzáértése	szájról
szájra	terjedt.

Egy	napon	a	kis	Brugsch	ruhaujját	valaki	megrángatta	a	bazárban:	Look,	mister!
Egy

lerongyolódott,	öreg	fellah	kis	szobrocskát	tartott	a	kezében.	Ezt	a	fajta	szobrot,	az
úgynevezett	szolgaszobrokat	helyezték	százával	a	király	mellé	a	sírba.	Ezeknek
kellett	az	elhunyt	helyett	a	túlvilágon	bizonyos	feladatokat	elvégezniük.

Brugsch	érdeklődve	szemügyre	vette	a	leletet,	azonban	ügyelt	rá,	hogy	semmiféle
reakciót	ne	mutasson.

Semmi	kétség,	a	darab	valódi	volt,	és	királysírból	származott.

	Mit	kér	érte?		kérdezte	Brugsch.

	Öt	fontot		válaszolta	az	öreg.

	Kettőt	adok		mondta	Brugsch.

A	másik	legyintett.	Először	meg	kell	kérdeznie	a	munkaadóját.

Brugsch	tudni	akarta,	van-e	több	ilyen	darabja.	Az	öreg	bólintott.	Brugsch	néhány
papírpénzt	vett	elő	a	zsebéből,	és	a	fellah	orra	elé	tartotta.	Kész	többet	is	fizetni,	ha	a
darabok	jók.	Estére	találkozót	beszéltek	meg	ugyanott.

A	fiatal	porosz	módszere	nem	maradt	hatástalan.	Amikor	Brugsch	a	megbeszélt
időpontban	megjelent	a	bazárban,	újra	megérintette	a	vállát	valaki.	Sosem	látta	a



férfit.	Ő	azonban	mosolygott,	és	tört	angolsággal	közölte,	hogy	mindent	meg	tud
szerezni,	amit	az	idegen	csak	kíván.	Bizonyítékképpen	több	kisebb	tárgyat	húzott	elő
a	ruhája	redői	közül:	szobrocskákat,	amuletteket	és	egy	edénykét.

A	bemutatott	tárgyaktól	Brugschnak	elakadt	a	szava.	Amit	az	egyiptomi	a	zsebeiből
előhúzott,	egy	vagyont	ért.	Még	izgalmasabbnak	tűnt,	hogy	minden	egyes	darab	egy
másik	fáraó	nevét	viselte,	tehát	nyilvánvalóan	nem	egy,	hanem	egy	egész	tucat
fáraósírt	fedeztek	fel.

	Akar-e	többet	is?		kérdezte	az	arab.

Brugsch	igyekezett	lehetőleg	unott	arcot	vágni:	Igen,	ha	még	jobb	tárgyakat	tud
felkínálni.	Mindent	megkaphat,	mondta	a	fellah,	még	egy	egész	múmiát	is.	Persze
annak	már	megvan	az	ára.	Brugsch	tudni	akarta,	ő	lesz-e	a	vállalkozás	főnöke,	és
hányan	tudnak	még	erről.	Az	arab	legyintett.	Nem,	ezzel	nem	kell	törődnie.	Ő,
Ahmed	a	vállalkozás	főnöke,	és	a	leletről	csak	hárman	tudnak.	Emil	Brugsch	sínen
volt.

Nem	merte	a	fellahot	még	jobban	kikérdezni,	inkább	megígérte,	hogy	másnap,
ugyanabban	az	időben	és	ugyanazon	a	helyen	ott	lesz.	Ahmed	addig	tisztázza,
mennyibe	kerül	egy	királymúmia,	és	akkor	majd	tovább	tárgyalnak.	Ezzel	a	csapda
bezárult.

Amikor	ugyanis	Emil	Brugsch	másnap	találkozott	Ahmeddel,	két	rendőr	bukkant	fel
a	bazárban,	és	letartóztatták	a	fellahot.	Az	a	hájas	feleségei	életére	esküdött,	hogy
semmit	sem	tud	a	leletek	eredetéről.	Egy	ismeretlen	kínálta	fel	neki	egy	kevés
pénzért,	és	ezt	mindenki	tanúsíthatja	Gurnában.

Bár	semmit	sem	tudtak	rábizonyítani,	Ahmed	Abd	el-Rassult	vizsgálati	fogságba
helyezték.	Brugsch	eközben	Gurnában,	a	sírrabló	faluban	végzett	vizsgálatokat.
Holló	a	hollónak	azonban	nem	vájja	ki	a	szemét.

Minden	megkérdezett	a	legjobb	bizonyítványt	állította	ki	Ahmedről:	fecsegő,
istenfélő,	de	főként	őszinte	férfi.

Brugsch	vizsgálatai	azonban	egy	másik	nevet	is	felvetettek:	Musztafa	Aga	Ajat.	Ő
már	többször	is	kínált	megvételre	különleges	leleteket,	bűnösen	sok	pénzért.
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Az	aga	természetesen	kikérte	magának	a	gyanúsítgatásokat.	Ő,	a	tiszteletreméltó
férfi,	mint	orgazda?



Mivel	a	konzul	diplomáciai	védettséget	élvezett,	nem	lehetett	előállítani.	Ahmed	sem
árulta	el	a	titkát,	még	amikor	két	hónapnyi	fogház	után	bottal	vallatták	is.

A	gurnai	Ahmed	Abd	el	Rassul	végül	a	kenai	bíróság	elé	került.	A	bíró,	Daud	pasa,
aki	a	kihallgatást	néha	fürdőkádban	ülve	is	megtartotta,	számos	tanút	hívott	be,	akik
terhelő	vallomások	helyett	a	vádlott	jó	tulajdonságait	dicsérték.	Ahmedet		bizonyíték
hiányában		felmentették.	Brugsch	csalódott	volt,	de	nem	adta	fel.

Lépésről	lépésre	makacsul	követte	az	Abd	el-Rassul	testvéreket,	hogy	idegessé
tegye	őket.	Valóban,	nemsokára	mind	a	hárman	elbizonytalanodtak.	Ahmed	nem
mert	többé	a	fáraórejtekhely	közelébe	menni.

Amikor	maradék	pénzük	is	fogytán	volt,	nyíltan	veszekedni	kezdtek.	Ahmed	azt
követelte,	hogy	tartsanak	ki,	hisz	a	Műkincshivatal	sem	tudja	őket	életük	végéig
figyeltetni.	Mohammed	ellenben	amellett	érvelt,	hogy	árulják	el	önként	a	titkukat,	és
ahogy	Duad	pasa	ígérte,	ez	csökkenti	majd	a	büntetést.

Másnap,	éppen	négy	héttel	a	tárgyalás	után,	Szulimán	Abd	el-Rassul	elrohant	Duad
bíróhoz:

	Mudir,	mindent	bevallók!

	Mit	vallasz	be?		kérdezte	a	bíró.

	Én	voltam	ez,	meg	Ahmed	és	Mohammed!

A	bírónak	csak	most	lett	világos,	miről	szól	ez	a	vallomás.

Daud	pasa	sok	türelemmel	igyekezett	Szulimánból	kiszedni,	mi	is	történt
tulajdonképpen.	A	férfiból	ugyanis	izgalmában	csak	összefüggéstelen
mondatfoszlányok	jöttek	ki:

	Tíz	évvel	ezelőtt	Ahmed	egy	sírt	de	nem	csak	egy	királymúmiát,	rögtön	három
tucatot

Musztafa	Aga	Ajat	konzul	adott	el	mindent	tíz	éve

Duad	pasa,	akinek	megvesztegethetetlenségét	az	egész	vidék	félte,	a	fiatal	Szulimán
vallomásán	csak	mosolygott.	Nem	igazán	hitte	el	a	felfedezés	nagyságát.
Izgalmában	a	fiatal	Abd	el-Rassul	bizonyára	túloz.

Végül	hívatta	Emil	Brugschot,	aki	még	mindig	Luxorban	tartózkodott.	Ahmedet	is



behívatták,	és	ő	is	vallomást	tett.	Igen,	már	tíz	éve	annak,	hogy	ha	pénzre	van
szükségük,	leereszkednek	az	aknába,	kincseket	hoznak	fel,	és	átadják	Ajat	agának
eladásra.	Csak	az	aga	és	ők	hárman	tudnak	a	dologról.

Brugsch	alig	tudta	leplezni	izgalmát,	de	ugyanakkor	kétségei	is	támadtak	a	múzeumi

műemlékgondozónak.	Ez	páratlan	lelet	lenne!

1881.	július	5-én,	tíz	évvel	a	nagy	felfedezés	után,	Ahmed	Abd	el-Rassul	felvezette	a
kis	Brugschot	a	Deir	el-Bahari	feletti	sziklaoromhoz,	ahol	egy	mély	lyuk	tátongott	a
talajban.	Elsőnek	Ahmed	ereszkedett	le,	majd	Brugsch.	Leérve	Ahmed	gyertyát
gyújtott,	és	előremászott	az	alacsony	járatban,	Brugsch	követte.	A	levegő	fullasztó
volt.	A	német	félni	kezdett.	A	nyomasztó	csendben	hirtelen	susogás	hallatszott.	A
gyertya	elaludt.	Brugsch	csattanó	ütést	érzett	az	arcán.

	Denevér,	mister!		suttogta	Ahmed,	és	újra	meggyújtotta	a	gyertyát.

A	járat	véget	ért.	Brugsch	köveken	botladozott	át,	melyek	a	plafonról	hullottak	alá.
Minden	pórusából	izzadság	csurgott.	A	körvonalak	egyszerre	élessé	váltak	a
sötétben.	Múmiák	támaszkodtak	a	falhoz,	mögöttük	nyitott	tetejű	szarkofágok		az
Újbirodalom	összes	uralkodója!	Jahmesz	feküdt	ott,	a	18.	dinasztia	megalapítója,	I.
Amenhotep,	III.	Thotmesz,	a	nagy	hódító,	II.	Ramszesz,	a	hatalmas.	Összesen	40
múmia,	az	ókori	Egyiptom	leghatalmasabb	urainak	konzervált	teste!

Brugsch	szédelgett,	a	sziklafalnak	támaszkodott,	lábai	megroggyantak,	levegő	után
kapkodva	a

centiméteres	porba	ült.	Kezét	arca	elé	kapta,	megrázkódott,	mintha	egy	rémálomtól
akarna	szabadulni.

Percekbe	telt,	míg	visszanyerte	az	önuralmát.	Egész	testében	remegve	indultak
vissza	Ahmeddel.

Emil	Brugsch	azonban	nem	lett	volna	a	kis	Brugsch,	ha	nem	nyeri	vissza	gyorsan	a
lélekjelenlétét.

Már	másnap	reggel	16	főből	álló	csapattal	kelt	útnak.	Megkezdte	a	múmiák
kiemelését,	és	hajót	rendelt	Kairóból.

Viszont	valami	szokatlan	történt:	amikor	a	halott	királyokat	szállító	gőzös	kikötött
Luxorban,	az	asszonyok	sikongatni	kezdtek	a	parton,	a	férfiak	díszlövéseket	adtak
le.	A	felfedezés	híre	futótűzként	terjedt.



Ahmed	Abd	el-Rassult	hősként	ünnepelték,	ő	lett	a	gurnai	sírrablók	koronázatlan
királya.

Ahmed	Abd	el-Rassult	sosem	állították	bíróság	elé.	Ellenkezőleg.	Gaston	Maspero	
a	múmiabarlang	felfedezésével	szerzett	érdeme	elismeréseként		kinevezte	a	Holtak
Városának	felügyelőjévé.	A	Műkincshivatal	igazgatója	úgy	gondolta,	jobb,	ha	egy
ilyen	férfi	az	ő	szolgálatában	áll.	Ahmed	pedig	ettől	kezdve	azzal	kereste	a	kenyerét,
hogy	megpróbálta	a	sírrablásokat	a	Királyok	Völgyében	megakadályozni.

Maspero	legalábbis	ezt	gondolta.
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	Hat	piaszter,	uram!		követelte	a	kis	szamárhajcsár	az	alexandriai	kikötőben.

A	hájas,	máltai	kereskedő	nehézkesen	leszállt	az	öszvérről,	mely	idáig	elhozta,	pénz
után	kotorászott	a	zsebében,	odadobott	a	fiúcskának	öt	piasztert,	megfordult,	és	el
akart	menni.

	Nem,	nem,	uram!		futott	a	szamárhajcsár	a	máltai	után.		Hat	piaszter!	Bal	keze
ujjaival	és	jobbja	mutatóujjával	jelezte:	hat!

	Büdös	kölyök!		üvöltött	rá	a	kövér	férfi	a	fiúra.		Tűnj	el,	vagy	én	adok	szárnyakat!

A	fiú	nem	engedett.	Maga	után	vonszolta	a	szamarát,	és	nem	tágított	a	férfi	mellől:

	Hat	piaszter!

A	kövér	kereskedő	gyorsított,	a	kis	szamárhajcsár	azonban	a	nyomában	maradt:

	Hat	piaszter,	uram!

A	máltai	a	kikötő	sétányán	próbált	a	szamaras,	kiabáló	fiú	elől	eltűnni.	Néhány
járókelő	már	felfigyelt.

A	fiú	elkapta	a	külföldi	ruhájának	egyik	csücskét.	Ekkor	a	máltai	váratlanul
dühödten	megfordult,	jobbjában	kés	csillant	meg.	A	gyerek	bénultan	meredt	a
fegyverre,	és	a	rémülettől	nem	bírta	elengedni	a	férfit,	nem	tudott	elszaladni.	Az
pedig	döfött.	Egy	halk,	kétségbeesett	sikoly,	és	a	kis	szamárhajcsár	a	földre	rogyott.

Oldalából	világos	vér	bugyogott,	mely	vörös	csíkot	húzott	az	utca	porában.



Mindenhonnan	emberek	siettek	oda,	és	körbeállták	a	kupacnyi,	haldokló
nyomorúságot.	Mintha	a

halálára	vártak	volna.	Egy	fiatal	arab	a	fiú	fölé	hajolt,	egyik	kezét	a	feje	alá	tette,	a
másikkal	kisöpörte	a	kócos	hajat	a	homlokából.	Ekkor	a	kis	fej	oldalra	billent	
meghalt.

Kiáltások,	üvöltések,	vad	hadonászás,	amerre	a	keresztény	kutya	elmenekült.
Egyszerre	mindenkinek	fegyver	került	a	kezébe:	kés,	bunkósbot,	vasszerszám.	Arra
futott!	Hogyan	nézett	ki?	Kövér!	Nem,	vékony!

Európai!	Egy	európai,	csapjátok	agyon	az	európaiakat!	Csapjátok	agyon	az
európaiakat!

Az	utcákon	cél	nélkül	hömpölygő	tömeghez	egyre	újabb	és	újabb,	gyűlölettel	teli
egyiptomi

csatlakozott.	Ablakokat	törtek	be,	boltokat	fosztottak	ki,	embereket	tapostak	le,
szúrtak	le,	ütöttek	agyon.

Alexandriában,	a	fővárosban	felkelés	tört	ki.	Este	lett,	mire	az	első	rendfenntartó
erők	megérkeztek.	Addigra	azonban	már	53	ember		zömmel	európai		elvérzett.
Amikor	az	éjszaka	ráborult	Kairóra,	kísérteties	csend	honolt.	Csend,	melyről
mindenki	tudta,	hogy	halált	hozó.	A	lőporos	hordó	kanóca	izzott

Az	1882.	június	11-i	zavargás	valójában	csak	Egyiptom	egyik	sötét	korszakának
előhangja	volt,	mellyel	a	Delta	keleti	részéből,	Zagazigból,	egy	parasztcsaládból
származó	Ahmed	Arabi	neve	forrt	szorosan	össze.

Az	egyiptomi	hadsereg	tisztje	először	a	nemzeti	mozgalom	vezére,	majd	korlátlan
hatalmú	hadügyminiszter	lett.	A	pasává	avanzsált	Arabi	határozottan,	de	nehézkes,
lassú	mozgással	vonult	a	török	császár	és	az	angol-francia	gyámkodók	ellen.

	Nem	vagyunk	rabszolgák!		tiltakozott	minden	idegen	befolyással	szemben.		És	azt
sem	akarjuk,	hogy	úgy	kezeljenek	bennünket!

Az	európai	hatalmak		pénzügyi	befektetéseiket	féltve		gyanakvóan	figyelték	Arabi
pasa

tevékenységét.	A	nemzet	vezére	azonban	értett	hozzá,	hogyan	mozgósítsa	híveit.	A
helyzet	egyre	durvább	lett.



Alig	telt	el	nap	új	zavargás	nélkül.	Az	alexandriai	angol	konzul	utcai	harcban	sérült
meg	a	fővárosban.

Miközben	Franciaország	kivonta	magát	a	konfliktusból,	az	angolok	ultimátumot
adtak	Arabi	pasának:	ha	24

órán	belül	nem	vonul	el	a	kikötőn	át	a	citadellából,	tüzet	nyitnak.

A	feszültséggel	együtt	nőtt	a	lakosság	félelme	is.	Ha	Arabi	pasa	enged,	szétverik	a
nemzeti	mozgalmat,	mielőtt	Egyiptom	bármit	is	elért	volna.

Az	ultimátumot	nem	vették	tudomásul.	A	kikötőt	minden	hajó	elhagyta.	Az	éjszaka
kísértetiesen	csendes	volt.	Pirkadt,	amikor	a	várost	nehéz	dörgés	rázta	meg.	A
párában	az	angol	flotta	állt	fenyegetően	a	partok	előtt,	ágyúit	Alexandriára
irányítva.	Egyik	ágyú	a	másik	után	lőtte	ki	halált	hozó	töltetét	a	városra.

Ember	nagyságú	lyukakat	szakítottak	a	házfalakon,	egy	nagy	épület	azonnal	lángba
borult,	és	a	tűz	átterjedt	más	házakra	is.	A	kikötői	sétány	kiszikkadt	pálmái	hatalmas
fáklyákként	lobogtak.	Közöttük	sikoltozó,	menekülő	emberek,	súlyosan	megrakott
kézikocsik,	egy-egy	lövés.

Az	egyiptomi	hadsereg	elszántan	és	kétségbeesve	harcolt.	A	háború	első	napjának
estéjére	2000

egyiptomi	esett	el,	és	minden	védelmi	állás	romokban	hevert.	Arabi	Kafs	el-Dawar
mellé,	a	sivatagba	vonult	vissza	hadseregével,	és	a	kediv	egyik	sátrában	állította	fel
az	új	főhadiszállást.	A	következő	angol	támadást	sikerrel	verte	vissza.

Katonai	tanácsadók	rohanták	meg,	hogy	vonják	blokád	alá	a	Szuezi-csatornát,	mivel
az	angolok

valószínűleg	a	tenger	felől	támadnak	majd.	Ferdinand	de	Lesseps	azonban
biztosította	a	nemzeti	vezért,	hogy	a	csatornatársaság	semleges,	és	az	is	marad.
Arabi	pasa	hitt	neki.

A	szeptember	13-i	éjszakán	az	angol	Wolseley	admirális	mégis	a	csatornán	át	hatolt
be	flottájával.

Észrevétlenül	partra	szállt	csapataival,	és	Tell	el-Kebirnél	lerohanta	az	egyiptomi
hadsereget.	A	csata	35
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percig	tartott.	Arabi	pasa	katonái	a	szélrózsa	minden	irányába	menekültek,	őt	magát
foglyul	ejtették,	Ceylonra	száműzték,	és	Egyiptomot	angol	csapatok	szállták	meg.
Egyiptom	hivatalosan	angol-egyiptomi	gyarmattá	vált.

Taufik	pasa	ugyan	továbbra	is	alkirály	maradt	és	a	kabinet	is	megtartotta	a	szerepét,
de	Egyiptom	igazi	ura	az	angol	főkonzul,	Lord	Cromer	lett.	Újjászervezte	a
reménytelenül	összekuszálódott	hivatalnoki	rendszert,	és	működőképes
közigazgatást	hozott	létre.	A	mód	azonban,	ahogy	az	angol	érdekeket	képviselte,
kérdéses	maradt.

Ha	eddig	a	franciák	és	a	németek	tekintették	az	ókori	Egyiptomot	és	átkutatását	a
saját	területüknek,	most	új	korszak	látszott	beköszönteni.	A	Nílus-völgyben	hirtelen
angolul	és	amerikaiul	kezdtek	beszélni.

Egy	angol	lord	számára	társadalmi	kötelesség	lett	a	telet	Egyiptomban	tölteni.	A
part	menti	sétány	mellett	épült	Shepardsban		egy	Cote	dAzur-i	hotel	és	egy
fáraópalota	keverékében		szállt	meg,	az	ötórai	teát	a	hotel	teraszán	fogyasztotta	el,
és	eleget	tett	a	művelődésnek	is,	amikor	egy	Thomas	Cook	&	fiai	gőzösre	szállva
délre	hajózott,	hogy	megtekintse	a	Királyok	Völgyét,	ahol	egyre	újabb,
izgalmasabb	felfedezéseket	tettek.

London.	A	British	Múzeum	hosszú	folyosói	éjszaka	még	titokzatosabbnak	tűntek,
mint	nappal.	A	lámpa	fényénél,	mely	hosszú,	táncoló	árnyákokat	vetett,	a	hatalmas
Ramszesz-szobor,	melyet	egykor	Belzoni	hozott	Angliába,	életre	kelt,	a	nevető	száj
megnyílni	és	beszélni	kezdett.	A	reliefek	figurái	elváltak	kő	hátterüktől	és
vándorolni	kezdtek.	Csak	a	múmiák,	melyek	kegyelet	nélkül	feküdtek,	ők	meredtek
maguk	elé.

Ezekben	a	titkoktól	körüllengett	termekben	találkozott	egy	hűvös	márciusi	estén	két
tucat	tiszteletre	méltó	úr	és	egy	ötven	év	körüli	hölgy.	A	neve:	Amelie	Edwards.	A
sikeres	írónő,	akinek	a	kezéből	tépkedték	a	kéziratokat	a	kiadók,	szőke	haját
szigorúan	hátrafésülve,	tarkóján	összefogva	viselte.	Széles	szőrmegalléros
bőrkabátja	a	legújabb	divat	szerint	készült.	Az	itt	összegyűlt	férfitársaság	orvosai,
bankárai	és	egyiptológusai	észrevehető	tisztelettel	kezelték.	Cigarettafüst	szállt	a
homályosan	megvilágított	konferenciateremben,	amikor	miss	Edwards	egy
erőteljes:	Uraim!-mal	csendet	teremtett.

	Összejövetelünk	célja	ismert,	és	azt	hiszem,	nem	kell	sokat	mondanom.	Az	ókori
Egyiptom	kultúrája	mindannyiunk	számára	túl	fontos	ahhoz,	hogy	a	sírrablóknak,	a
dilettánsoknak	és	a	pusztulásnak	engedjük	át!



A	férfiak,	közöttük	Anglia	összes	neves	ókortudósa,	egyetértően	bólintott.	Az	egyik
zsidó	bankár	megkérdezte,	nem	keverednek-e	a	franciák	által	kisajátított
Műkincshivatallal	összeütközésbe,	ha	a	műkincsekkel	most	hirtelen	az	angolok
kezdenek	törődni.

	Mi	semmit	sem	akarunk	elvenni	monsieur	Masperótól,	a	Műkincshivataltól,	az
egyiptomiaktól!	

szólt	közbe	sir	Erasmus	Wilson.		Maspero	pénzügyi	forrásai	rendkívül	szűkösek,
amúgy	pedig	egy	angol	alapítvány	támogatása	nagyon	is	jól	jön	neki.

Sir	Erasmus	elismert	sebész	és	egyetemi	professzor	volt.	Egy	évvel	korábban,	72
évesen	nősült	először.

Az	idős	ember	minden	szenvedélye	fiatal	feleségének	és	az	ókori	Egyiptomnak
szólt.	Ezért		az	akkori	viszonyok	között	hihetetlen	összegnek	számító		10	000	fontért
egy	egyiptomi	obeliszket	hozatott	hajón	Londonba.	Az	alapítvány	számára	ennél	is
nagyobb	összeget	helyezett	kilátásba.

A	zsidó	bankárok	is	késznek	mutatkoztak,	adományaikat	azonban	a	bibliai	helyek
felkutatásától	tették	függővé.

Reinald	Stuard	Poole	régész	és	a	British	Museum	érmerészlegének	a	vezetője
kiváló	alkalmat	látott	ebben,	hogy	végre	a	Nílus-völgyben	is	tudományos
kutatásokat	végezhessen.	Ezen	a	bolháktól	hemzsegő

területen	eddig	úgyis	csak	néhány	ásatás	történt	Mariette	és	Lepsius	alatt.

Wallis	Budge	múzeumi	asszisztens	önként	jelentkezett,	de	visszautasították,	mert	rá
Mezopotámiában	várt	feladat.	Budge	beleegyezett.	Flinders	Petrie,	egy	fiatal
charltoni	tudós	is	önként	vállalta,	hogy	kutat	a	bibliai	Ramszesz-város	után.	Nőtlen,
és	ha	óhajtják,	már	holnap	útnak	indul.	Az	idős	urak	örömmel	nyugtázták	a	29	éves
férfi	tettvágyát,	ám	ők	másvalakit	szemeltek	ki:	a	Biblia-tudós	és	egyiptológus
Edouard	Naville-t.	Az	eredetileg	svájci,	Genfből	származó	férfi,	aki	Lepsiusnál
tanult	Berlinben,	elsődlegesen	a	King

Collège-on	végzett	régi	szövegek	fordításával	szerzett	magának	nevet	Londonban.
Végül	megegyeztek,	hogy	Naville-t	és	Petrie-t	küldik	el	ásni	a	Delta	különböző
helyeire.

A	vállalkozásnak	most	már	csak	névre	volt	szüksége,	ezt	pedig	hamar	megtalálták:
Egypt	Exploration	Fund		Alapítvány	Egyiptom	Átkutatására.



Az	elnök	Sir	Erasmus	Wilson,	a	vállalkozás	titkára	pedig	Amelie	Edwards	és
Reginaid	Poole	lett.

	A	jövőben		mondta	Poole	miss	Edwardsnak,	miközben	a	konflis	átdübörgött	velük
az	éjszakai

Londonon	,	a	jövőben	minden	nagy	felfedezést	Anglia	fémjelez	majd!
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Miss	Edwards	felnevetett:

	Kedves	Reginald,	ne	legyen	túl	mohó!	Anglia	az	egyiptomi	ókortudomány
területén	ma	még

elmaradott	ország.	Világbirodalmunk	egyetemein	még	egy	tanszék	sincs	ehhez	a
szakhoz!

Poole	bólintott:

	Ez,	sajnos,	valóban	igaz.

Amelie	Edwards	végigsimított	kezével	a	teleírt	papíron.

	De,	azt	hiszem,	tudok	valakit

Délután	17	óra	körül,	amikor	a	vonat	befutott	Felső-Egyiptomból,	a	kairói
pályaudvar	egy

boszorkánykonyhához	hasonlított.	Hordárok,	szamárhajcsárok,	újság-	és
mogyoróárusok	veszekedtek	színes	egyenruhás,	vasúti	hivatalnokokkal	és
elfátyolozott	asszonyokkal	egy	jobb	helyért	a	peronon.	Amikor	a	lokomotív	füstje
végre	feltűnt,	az	ezres	tömeget	már	nem	lehetett	visszatartani,	a	tüzes	monstrum	elé
rohant,	hogy	az	utolsó	száz	méteren	végigkísérje	a	csikorgó,	nyikorgó	vonatot.	Bár
ez	az	esemény	nap	mint	nap	megismétlődött,	mindig	különös	varázsa	volt.

Alighogy	a	vonat	megállt,	a	várakozók	megrohanták	a	mozdony	mögötti,	első
osztályú	kocsikat,

melyekből	ünnepi	ruhába	öltözött	emberek,	széles	kalapot	viselő	hölgyek,
szalonkabátos	urak,	üzletemberek	és	külföldi	turisták	szálltak.	Ők	ugyanis	pénzt
hoztak	a	városba.	Arra,	aki	a	harmad-	és	negyedosztályú	kocsikból	kászálódott	ki,



senki	sem	figyelt,	így	a	fehér	galabiás,	vörös	fezt	viselő	férfi	sem	tűnt	fel
különösebben,	amikor	a	kijárat	felé	tülekedett.	Egy	a	vidéki	fellahok	közül.

Amikor	azonban	a	peronon	a	lokomotív	mellé	ért,	összeütközött	egy	hordárral,	aki
nagyon	sietett.	A	fellah	elbotlott,	feltápászkodott,	de	közben	bő	ruhája	redői	közül
kicsúszott	egy	tetőcserép	nagyságú	agyagtárgy,	és	darabokra	tört	a	peron	fekete-
fehér	kőkockáin.

Az	ijedten	körbepillantó	fellahot,	aki	zavartan	bámult	a	lábainál	heverő	cserepekre,
azonnal	kíváncsian	bámuló	emberek	gyűrűje	vette	körül.	A	legnagyobb,
szürkésbarna	töredéken	ismeretlen	írásjelek	voltak,	és	a	tömegből	egyszer	csak	egy
hang	kiáltott	fel:	Kadim!	Ez	régi!

A	vidéki	férfi	úgy	érezte,	rajtakapták,	sarokba	szorították,	ezért	félrelökött	egy
öregembert,	elrohant,	és	eltűnt	a	tömegben.	A	színhelyet	két	rendőr	lezárta,
lefoglalták	a	cserepeket,	és	elkészítették	a	jelentést.	Ezzel	indult	meg	a	lavina.

Az	alacsony,	zömök,	ravasz	szemeit	keskeny	nikkelszemüvege	mögé	rejtő	Wallis
Budge	a	Luxor	Hotel	előcsarnokában	ült,	minden	arrajárót	kritikusan	szemügyre
vett,	barátságosan	rámosolygott	a	hölgyekre,	és	élvezettel	fújta	szivarja	füstjét	a
levegőbe.	Wallis	Budge		legalábbis	az	egyszerű	emberek	szerint		a	legkedvesebb
ókorkutató	volt	egész	Egyiptomban.	A	hivatalokban	azonban	már	kétes	hírnévnek
örvendett,	és	valahányszor	a	londoni	múzeumi	asszisztens	partra	szállt
Alexandriában,	a	vámhivatalok	riadót	fújtak,	a	cornwalli	kutató	legnagyobb
élvezetére.

Budge-ot	azért	szerették	az	egyiptomiak,	mert	sosem	tett	fel	kérdéseket,	ha	valaki
ásatási	leleteket	vagy	papiruszokat	kínált	fel	neki.	Ezenkívül	tisztességes	árat	fizetett,
és	ez	köztudott	volt.

Most	azonban,	és	ezt	a	ravasz	angol	azonnal	észrevette,	valami	nem	stimmelt.
Tettetett	közönnyel	szemlélte	a	vendégeket	a	mozgalmas	csarnokban,	mely	nemcsak
recepcióként	és	tartózkodási	helyként,	de	a	külföldi	turisták	utazási	irodájaként	is
szolgált.

E	hotel	légkörébe	két	férfi	nem	illett	bele:	két	európai	ruhát	viselő	egyiptomi,	akik
félig	az	oszlopok	mögé	húzódtak.	Egyikük	még	egy	angol	újsággal	is	takarta
magát,	a	másik	pedig	folyamatosan	egy	tükrös	ajtót	bámult,	és	őt	figyelte.	Wallis
Budge	morfondírozott:	talán	meglesték	éjszaka,	amikor	csónakon	átkelt	a	Níluson,
és	a	Királyok	Völgyébe	szamaragolt?	Lehetetlen!

Budge	az	éjszaka	egy	húsz	méter	hosszú	papiruszt	vett	egy	ismeretlen	embertől.



Amennyire	a

barlangban,	gyertyafénynél	fel	lehetett	ismerni,	egy	Ani	nevű,	királyi	írnok	imáiról
és	a	Túlvilágra	vezető

úthoz	való	útmutatásokról,	az	ún.	Halottak	Könyvéről	volt	benne	szó.

Az	ötvös!	Budge	lázasan	gondolkodott.	A	luxori	bazár	egyik	ötvösénél	rendelt	egy
rézdobozt,	és	előre	fizetett.	A	férfi	talán	azon	morfondírozott,	mit	akarhat	ő	ebben
szállítani?	Idegesen	felugrott,	fel-alá	járkált	a	csarnokban,	s	ekkor	egy	fekete
galabiás	arab	meglökte.

	Mister!		mondta,	miközben	oldalt	fordult.		Mohammed	bej	házát	figyelik,	nem	tud
eljönni.	De	ha	akar,	ön	a	sötétedés	beállta	után	felkeresheti,	és	használja	a	hátsó
bejáratot.		Az	arab	köszönés	nélkül	eltűnt,	az	angol	pedig	visszavonult	a	szobájába.
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Az	ablakon	kipillantva	azonnal	látta,	hogy	nem	tévedett.	A	két	férfi,	aki	korábban
feltűnően

érdektelenül	várakozott	a	csarnokban,	most	a	megvilágított	szobája	ablakát	nézte.
Budge	még	magasabbra	állította	a	lámpa	kanócát,	majd	a	lépcsőn	leosonva,	a	hátsó
bejáraton	át	elhagyta	a	Luxor	Hotelt.

Mohammed	Muhassib	régi	jó	barátként	üdvözölte	az	angolt,	miközben	először
látták	egymást.

Mohammed		egykor	lady	Duff	Gordon	háziszolgája		számított	a	legjobb
orgazdának.	Konkurense,	Musztafa	Aga	Ajat	megöregedett	és	betegeskedett.

A	ház	ura	összecsapta	a	tenyerét,	mire	egy	szolga	melokiát		egyiptomi	nemzeti	ételt	
szolgált	fel.

Mohammed	hallható	élvezettel	szürcsölte	a	levest.	Wallis	Budge	félbeszakította	a
csámcsogást,	és	megkérdezte,	mi	az	oka	a	szokatlanul	szigorú	őrségnek.

Mohammed	nevetett:

	Ha	azt	hiszi,	mindez	ön	miatt	történik,	sajnos,	ki	kell	ábrándítsam,	Sir.	A
Műkincshivatal	szinte	minden	héten	razziát	rendez	egy-egy	műkincskereskedőnél.
Embereket	tartóztat	le,	akiket	másnap	általában	el	kell	engednie,	mert	semmit	sem



tud	rájuk	bizonyítani.	Ezen	a	héten	éppen	én	vagyok	soron.	De	ez	ne	zavarja,	sir.

Mohammed	még	hidegvérűbbnek	tűnt,	mint	ő.	Budge	jóízűen	ette	a	rizzsel	és
melokia-levelekkel

kevert,	főtt	kacsahúst,	amikor	a	szobába	egy	vézna	fellah	lépett	be.	Arabul	pár	szót
váltott	Mohammeddel,	és	a	ház	ura	elmondta,	az	öreg	néhány	lelettel	jött,	melyeket
szeretne	megnézetni,	sőt,	ha	lehet,	el	is	adni.

	De	hát	egyáltalán	hogy	jött	be?		kérdezte	az	angol	csodálkozva.

Ekkor	Mohammed	széles	arcán	grimasz	jelent	meg,	széttárta	a	karjait,	és	így	szólt:

	Allah	csinálni	melokia	nem	csak	neked	és	nekem,	Allah	csinálni	ezt	mindenkinek.
Őrök	enni	melokia	a	konyhán.

Budge	hirtelen	abbahagyta	a	nevetést,	amikor	a	fellah	egy	agyagtáblát	tartott	az	orra
alá.

	Kadim?		kérdezte	az	öreg.		Régi?	Vagy	jadid,	új?

Az	angol	tudós,	aki	mezopotámiai	útját	egy	egyiptomi	tipp	alapján	szakította	meg,
azonnal	felismerte,	hogy	ezek	babiloni	ékírásos	jelek.	Kinézete,	formája,	színe	és
szerkezete	alapján	nyugodtan	össze	lehetne	vetni	az	ismert	darabokkal.	Mindez	a
táblácska	eredetisége	mellett	szól.	Az	a	tény	azonban,	hogy	Budge	a	Nílus	partján,
és	nem	valahol	az	Eufrátesz	és	a	Tigris	között	volt,	ellentmondott	ennek.

Fejét	csóválva	igyekezett	beleolvasni	a	szövegbe.	Ekkor	a	látogató	egy	második	és
harmadik	darabot	is	mutatott	neki,	végül	összesen	hat	került	elő.	Budge
csodálkozott.	Tehát	a	hír,	melyet	Alexandrián	átutazva	kapott,	igaz.	Amikor	leszállt
a	hajóról,	egy	kisfiú	cédulát	nyomott	a	kezébe,	melyen	hibás	angolsággal	az	állt,
utazzon	Luxorba.	Ott	jelentős	felfedezés	várja.	Wallis	Budge,	a	londoni	múzeum
alkalmazottja	rendkívül	fogékony	volt	az	ilyenfajta	üzenetekre.	Ezen	az	úton-módon
szerzett	már	elsőrangú	kincseket	múzeuma	számára.

Minél	tovább	forgatta	keze	között	a	táblácskákat,	összehasonlította	és	nézegette,
annál	inkább	arra	a	meggyőződésre	jutott,	hogy	háromezer	éves	ékírásos
dokumentumok	vannak	előtte.	Közben	egyre	közönyö-

sebbnek,	érdeklődését	vesztettnek	tűnt.

	Azt	akarod	állítani,	hogy	a	holmit	a	Királyok	Völgyében	ástad	ki?		Budge	jobb



keze	mutatóujjának	körmével	az	egyik	táblácskára	koppintott.

Az	idegen	látogató	megrázta	a	fejét.

	El	Haggar	Quandilból	jött		szólt	közbe	Mohammed	,	egy	falu,	félúton	Luxor	és
Kairó	között.

Budge	abban	reménykedett,	hogy	az	idegen	további	magyarázattal	szolgál,	ő
azonban	ugyanarra

gondolt,	és	még	mindig	nem	válaszolt.

	Tudod,	hogy	ezek	nem	hieroglifák,	igaz?		mondta	Budge,	anélkül,	hogy
felpillantott	volna.

Az	idegen	bólintott,	és	azt	mondta,	épp	ezért	jött,	hisz	az	angol	írásszakértő.

Amikor	Wallis	látta,	hogy	így	nem	jut	előbbre,	olyat	tett,	amire	még	sosem
ragadtatta	magát,	s	feltette	a	kérdést:

	Honnan	van	a	holmi?

A	fellah	nem	akart	válaszolni.	Csak	azután	mesélte	el,	hogy	Mohammed	néhány
bátorító	szót	mondott	neki	arabul:	egy	El	Hagg	Quandil-i	parasztasszony	szebah,
vagyis	trágyázáshoz	kiváló	márga	után	kutatott	a	földben,	mely	bőségesen	akadt	a
falu	környékén.	Eközben	bukkant	a	több	mint	300	ilyen	agyagtáblát	rejtő

helyre.	Először	nagy	felfedezésnek	hitte,	míg	azt	nem	mondták	neki,	nem	is
egyiptomi	írásjelek	vannak	rajta.

Ekkor	továbbadta	egy	falujabelinek,	aki	tíz	piasztert		két	kenyér	árát		fizetett	érte.	Ez
az	akasztófavirág,	Allah	legyen	irgalmas	gaz	lelkéhez,	tíz	egyiptomi	fontért
elkótyavetyélte	egy	arra	járó	műkincskereskedőnek.

Annak	azonban	komoly	problémát	jelentett	a	továbbadása,	miután	egy	ókortudós	azt
állította,	ékírásos	jelekről	van	szó,	és	ékírásos	jeleket	pedig	sosem	találtak
Egyiptomban.	Ezért	baksisért	továbbadta.
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	Mindet?



Az	idegen	bólintott.	Neki	már	csak	ez	a	hat	van,	a	barátjának	azonban	még	további
77.	Pontosabban	csak	76	darab.	A	legnagyobb	tábla	a	kairói	pályaudvaron	kicsúszott
az	idióta	galabiájából,	és	összetört.	Azóta	az	egész	országban	körözik.

	De	ez	a	bizonyíték	arra,	hogy	a	táblák	értékesek!		kiáltotta	a	fellah.

	Az	attól	függ		szólt	Wallis	Budge	,	feltéve,	ha	valódiak!

	Hol	van	a	barátja,	Hassan?

	Lenn	a	konyhában,	a	zabálógép!	A	rendőrökkel	eszik.

Mohammed	az	ajtóhoz	ment,	valamit	érthetetlenül	kiabált,	és	a	következő
pillanatban	megjelent	Hassan,	karja	alatt	két	csomaggal.	Lerakta	az	angol	elé	a
földre,	miközben	zavarában	ruhaujjával	megtörölte	a	száját.	Budge	kinyitotta	az
egyik	szövetköteget,	és	óvatosan	kicsomagolta	az	összekötözött	táblákat.

Miközben	egyiket	a	másik	után	a	kezébe	vette	és	megvizsgálta,	színlelt
nyugalommal	közölte:

	Az,	hogy	valódi-e	vagy	hamis,	nehéz	kérdés.	Ennek	a	megállapítása	hetekig	is
eltarthat,	és	annak	a	valószínűsége,	hogy	Egyiptomban	eredeti	ékírásos	szöveget
találjunk,	tulajdonképpen	a	lelet	ellen	szól	Budge	elnémult.	Már	a	Hassan	által	eléje
tett	csomagból	elsőnek	kiemelt	táblán	egyértelműen	a	A-na	Ni-ib-mu-a-ri-ja	
Nibmuarijának	jelek	voltak	felismerhetőek.	Ki	volt	ez	a	Nib-muarija?	Ott	pedig:
Ihar	matu	Mi-is-ri		Egyiptom	királya.

Budge	hirtelen	megértette	az	összefüggést.	Ezek	a	döbbenetes	táblák	egy	egyiptomi
királynak	címzett	levelek	voltak,	így	hihetetlen	történelmi	jelentőséggel	bírtak.

	Bárhogy	is	végződjön	a	vizsgálat		ismételte	meg	az	angol	,	rendes	áron	veszem
meg	tőletek	a	táblákat.

A	két	egyiptomi	gyanakodva	nézett	rá.

	Talán	hallottatok	már	az	ellenkezőjéről?		kérdezte	Budge.		Akkor	vigyétek
magatokkal	a	holmit,	törjétek	szebahhá,	hogy	a	földjeitek	termékenyebbek
legyenek!

Ezekkel	a	szavakkal	visszarakta	az	agyagtáblákat	a	kupacba.

Ó,	nem!	A	fellahok	tiltakoztak	az	angol	szándéka	ellen.	Teljesen	megbíznak	benne,



tartsa	csak	meg	a	táblácskákat,	és	vizsgálja	meg,	eredetiek-e.

	Efendi!	Efendi!		Mohammed	szolgája	esett	be	kifulladva	a	terembe.		A	rendőrség
körbevette	a	kincsesházat,	és	lezárták	a	bejáratot!

	A	kincsesházat?		Mohammed	aggodalmas	arcot	vágott.

A	falu	közepén,	a	Luxor	Hotel	háta	mögött	volt	egy	régi,	romos	pajta,	melyről
senki	sem	tudta,	hogy	mit	tárolnak	benne,	és	kié.	Ebben	a	lerobbant,	ablak	nélküli,
de	vaskos,	méteres	falú	épületben	tárolták	az	orgazdák	a	kincseiket,	mindegyik	a
sajátját.	Innen	egyetlen	gyöngy	sem	tűnt	el,	ez	becsületbeli	kérdés	volt.

	Valaki	elárult	minket!		mondta	Mohammed	dühösen.		De	miért	zárták	le	az	ajtaját?

	A	rendőrség	parancsba	adta,	hogy	meg	kell	várni	a	Műkincshivatal	gőzösét		mondta
a	szolga.

Most	már	Budge	is	ideges	lett.	Ő	is	ebben	a	számtalan	sírrablás	kincseivel	telis-teli
raktárban	őrizte	a	legújabb	szerzeményeit:	papiruszokat,	több	ládányi	apróbb
értéktárgyat,	évezredes	koponyákat,	melyeket	egy	angol	anatómiaprofesszor
részére	vásárolt,	és	egy	múmiát,	szarkofágostól.

Mohammed	megparancsolta	a	szolgájának,	menjen	a	kincsesházhoz	egy	üveg
konyakkal,	és	töltsön	egy	pohárkával	a	rendőröknek.	A	lakáj	azonban	eredmény
nélkül	vissza.	Az	őrök	veréssel	fenyegették	meg,	hozzá	sem	nyúltak	a	konyakhoz.	A
helyzet	égető,	komolyabb	intézkedésre	van	szükség.

Budge	a	hátsó	bejáraton	át	elhagyta	Mohammed	házát,	és	a	hotelba	sietett,	ahol	újra
a	hátsó	bejáratot	használta.	Röviden	vázolta	a	hotel	menedzserének	az	őt	és	a	luxori
orgazdákat	érintő	kínos	helyzetet,	majd	beavatta	a	terveibe.	Gyorsan	kellett
cselekedni.	A	Luxor	Hotel	előtt	lármás	tömeg	jelent	meg.	Gyönyörű

hastáncosnők	riszálták	széles	csípőjüket,	furulyások	csaltak	ki	hangszerükből	éles
hangokat,	és	a	dobosok	úgy	verték	a	dobjaikat,	hogy	a	hotel	legutolsó	vendége	is
felébredt,	az	utcára	sietett	és	velük	tapsolt.

Ugyanakkor	a	hotel	parkjában	egy	gyakorlott	sírrabló	csapat	feltörte	a	kincsesház
hátsó	falát.	Miközben	a	muzsikusok	és	táncosnők	fel-le	vonultak	az	utcán,	a	férfiak
egyik	követ	a	másik	után	emelték	ki	a	sötétben	

hangtalanul		a	falból.	A	számtalan	sírrablás	során	megszokták	ezt	a	fajta	munkát.



Az	értékes	sírtárgyakat	egymás	után	átemelték	a	lyukon,	és	eltűntek	velük	a	sötétben.
Wallis	Budge	a	saját	kincseit	hotelszobája	szekrényében	rejtette	el,	de	a	szarkofágot
a	múmiával	ott	kellett	hagynia.	Úgy	gondolták,	a	Műkincshivatal	kezére	is	jusson
egy	kevés	zsákmány,	különben	tovább	kutatnak.	Amúgy	az	orgazdák	megígérték,
hogy	azonnal	új,	jobb	múmiát	szereznek	neki.

Budge	száz	fontot	fizetett	a	táblákért,	és	a	fellahok	elégedettek	voltak.	Az	angol
kutató	bezárkózott	a	szobájába,	és	kitartóan	igyekezett	megfejteni	az	évezredes
dokumentumokat.	Minél	inkább	elmélyült	az	112

agyaglevelekben,	itt	és	ott	egy-egy	nevet,	szót,	számot	és	fogalmat	sikerült
megfejtenie,	annál	jelentősebbnek	tűnt	a	lelet.

Királyok	alkudoztak	asszonyokért,	hozományért,	barátságért,	és	háborúval
fenyegetőztek.	Budge	előtt	csak	az	maradt	rejtve:	ki	írt	kinek.	Egy	biztos	volt:	ezek	a
második	évezredből	szóló	döbbenetes	hangok	rövid	időn	belül	nagy,	fehér	foltokat
töltenek	majd	ki	Egyiptom	történetében.

Az	angol	kutatni	kezdett	a	többi	tábla	után	is,	értesített	három	kairói	kereskedőt,	és
keserű	élményben	volt	része.	Egyikük	jó	tucatot	egy	ismeretlen	magángyűjtőnek
adott	tovább,	a	másik	17	táblát	vizsgálatra	átadott	a	múzeumnak,	ahol	azonnal	el	is
kobozták	azokat,	és	Ali	Abd	el-Haj,	a	harmadik,	több	mint	száz	táblát	egy	bécsi
szőnyeggyárosnak	adott	el.	De	neki	sem	hozott	sok	szerencsét	a	vásárlás,	és	a
kincset		nyereséggel

	továbbadta	a	berlini	Egyiptomi	Múzeum	egyik	felvásárlójának.

Ott	közben	az	ókorkutatók	új	generációja	nőtt	fel.	Lepsius	halott	volt	és
múzeumigazgatói	posztját	Adolf	Erman	vette	át.	A	németek	pedig	nem	voltak
hajlandók	az	ókori	Egyiptomot	csak	az	angolokra	és	franciákra	hagyni.
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XI.

Tell	el-Amarna	titka

Aha,	szóval	azt	hittétek,	az	öreg	Brugsch	már	letette	az	ásót,	igaz?		szólt	a	berlini
csipkelődve.

Nem,	nem,	amíg	a	második	hazámat	nem	jártam	be	még	egyszer,	utoljára.	Összesen
negyed



évszázadot	éltem	itt	le	életem	különböző	korszakaiban.	Ezt	nem	lehet	csak	úgy
elfelejteni	Tell	el-Amama-i	síkság,	250	kilométerre	Kairótól	délre,	mindig	is	oly
köves,	poros	és	riasztóan	barátságtalan	volt,	hogy	még	az	ókorkutatók	is	nagy
ívben	elkerülték,	annak	ellenére,	hogy	a	síkság	A	szélén	található	sziklasírok	és	az
elszórtan	előforduló	leletek	dicső	múltra	utaltak.	A	sírokat	azonban	már
évszázadokkal	korábban	kifosztották,	skarabeuszok	és	szobrok	pedig	kevésbé
taszító	helyeken,	a	civilizáció	közelében	is	napvilágra	kerültek.

Egy	napon	Der	Mauas	város	lakóival	mégis	megtörtént	az	elképzelhetetlen:	a	kairói
vonat	megállt	a	kicsi,	lepusztult	pályaudvaron,	és	angolok	rakodtak	le	róla
pléhkoffereket,	utazóládákat,	szerszámokat,	élelmiszert,	majd	hajót	béreltek,	mely
átvitte	őket	a	Nílus	keleti	partjára.	Útközben	munkaerőt	toboroztak,	a	fellahok
egymást	tépték	a	helyekért.	Az	angol	vezető,	Flinders	Petrie	ugyanis	tíz	piasztert
fizetett	egy	napra.

Legtöbbjük	kettőért	is	munkába	állt	volna.

Petrie-t,	miután	első	ásatási	feladatát	a	Deltában	elvégezte,	az	Egypt	Exploration
Fund	két	asszisztenssel	Tell	el-Amarnába	küldte,	hogy	vizsgálja	meg,	milyen	titkot
rejt	ez	a	domb.	Pontosabban	szólva,	a	feladatot	Wallis	Budge-nak	köszönhette.
Budge	mind	a	82	tábláját	magával	vitte	Mezopotámiába,	ott	egy	indiai	fejedelem
csomagjába	rejtve	felcsempészte	egy	angol	hajóra,	és	végül	szerencsésen	Angliába
vitte.

Nagy	tekintélyt	szerezve	ezzel	a	British	Múzeumnak,	mivel	Berlinben		ahová	200
tábla	került		az	írásszakértők	már	lefordították	az	ékírásos	szövegeket,	és
döbbenetes	felfedezést	tettek:	a	táblákon	egy	fáraó	Elő-Ázsia	királyaival	folytatott
külpolitikai	levelezése	állt.

A	puszta	sivatag,	ahol	a	parasztasszony	a	táblákat	kiásta,	egyszerre	sokat	ígérő
ásatási	területté	változott.

Az	első	napokat	Petrie	és	asszisztensei	azzal	töltötték,	hogy	köveket	és	téglákat
hordtak	össze,	ezekből	primitív	kunyhókat	építettek,	melyeket	náddal	fedtek	le.

	Efendi!	Efendi!	Look!		a	munkavezető	egy	gipszből	préselt	halotti	maszkot	tartott
Petrie	orra	alá.

	Vályogtéglát	bontottam	el		mesélte	büszkén	,	és	ott	hevert	a	homokban.

Flinders	Petrie	minden	oldalról	szemügyre	vette	a	leletet.	Az	arc	ismerősnek	tűnt.
Nem	az	a	rejtélyes	Ehnaton	fáraó,	aki	oly	sok	helyen	hagyta	hátra	a	nyomait



Egyiptomban?	Akinek	kirabolt	sírját		legalábbis	úgy	gondolták		megtalálták	a
területet	szegélyező	hegyekben,	és	akiről	oly	keveset,	szinte	semmit	sem	tudtak?

	Hol	találtad?	Mutasd	a	helyet!		mondta	Petrie.

A	munkavezető	egy	hosszú,	kétségkívül	nagyobb	palota	külső	falához	vezette	a
kutatót.	Az	ékírásos	táblák	innen	egy	kőhajításnyira	kerültek	elő.

	Itt	kezdünk!		közölte	Petrie,	egyik	lábát	birtoklóan	a	falra	téve.		De	óvatosan!	Ez
mind	törékeny	nílusi	iszaptégla,	nem	bírja	a	csákányt!

Ami	oly	sikeresnek	indult,	az	a	következő	napokban	tévedésnek	bizonyult.	Petrie	a
munkásai	szájába	rágta,	hogy	minden	cserepet,	apróságot	szedjenek	fel	és	tegyenek
a	kosárba.

A	fellahok	kelletlenül	engedelmeskedtek,	mert	nem	látták	értelmét	e	munkának.
Végül	is	Petrie	volt	az	első,	aki	így	járt	el.	Sem	a	franciák,	sem	a	németek	nem
fektettek	hangsúlyt	ásatásaikon	az	agyagcserepekre.
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A	feliratokra	és	a	szobortöredékekre	igen,	de	az	agyagcserepekre	nem.	Abból
amúgy	is	túlontúl	sok	volt	a	Nílus-völgyben.

Petrie	abból	indult	ki,	hogy	a	cserepek	a	művészeti	korszakok	hagyatékai,	és
egyazon	helyen	gyakran	több	réteg	is	fedte	egymást.	Azok	a	cserepek,	melyeknek
anyaga	és	megmunkálása	bizonyos	stílusbeli	egységet	mutatott,	megfelelő
osztályozás	után	érdekes	információkkal	szolgáltak.	Már	a	különböző	cserepek
mennyisége	is	utalást	tartalmazott:	a	nagyobb	szám	hosszabb	időszakra	utalt,	ha
csak	kevés	volt	belőle,	a	korszak	gyaníthatóan	nem	volt	olyan	hosszú.

Egyheti	ásatás	után	Flinders	Petrie	még	mindig	csak	cserepeket	talált	Tell	el-
Amarnában.	Cserepeket,	melyek	osztályozásánál	azonban	számos	évszámot	fedezett
fel.	A	fáraó	uralkodásának	ötödik	évében	

lehetett	például	olvasni.	Ezek	nyilvánvalóan	összetört	tároló	korsók	voltak.
Egyvalami	azonnal	feltűnt:	a	megadott	évszámok	egy	és	tizenhét	között	mozogtak.
Úgy	tűnt,	ez	a	titokzatos	fáraó	csak	tizenhét	évig	uralkodott.

Flinders	Petrie	munkába	mélyedve	egy	fiatalos,	angol	hangot	hallott:

	Elnézést,	uram!	Uram!



Megfordult:	egy	magas	fiatal	férfi	állt	előtte,	bal	kezében	személyes	holmijának
csomagjával,	jobbjában	néhány	rajztömbbel.

	Lord	Tyssan-Amhers	ajánlásával	jövök,	és	szeretném	magam	az	Egypt	Exploration
Fund	ásatásain	hasznossá	tenni.

Petrie	leporolta	a	homokot	a	kezéről,	egy	lépéssel	közelebb	ment	a	fiatalemberhez,
és	így	szólt:

	Először	is,	Isten	hozta	Amarnában.	Flinders	Petrie	vagyok.

	Howard	Carter		dadogta	a	másik	félszegen,	és	igyekezett	meghajolni.

	Tehát	Tyssen-Amherst	küldött,	művészetünk	nagy	támogatója.	Ismered?

	Felületesen		válaszolta	Carter.		Azt,	hogy	itt	állok	ön	előtt,	tulajdonképpen	a
feleségének	köszönhetem.	Lady	Amhersttel	Diglintonban	találkoztam.	Ott	festettem.
Úgy	gondolta,	reliefek	és	szövegek	másolásával	hasznossá	tehetném	magamat.

Petrie	valami	hozzá	nem	értésről	és	buta	nőkről	mormogott.	A	fiatal	férfi	sietett
hozzátenni,	hogy	a	lord	komoly	apanázzsal	látta	el,	tehát	biztos,	hogy	a	csapat
pénztárcáját	nem	fogja	megterhelni.

	Mik	a	feltételek?		kérdezte	Petrie.		Gondolom,	őlordsága	bizonyos	elvárásokhoz
köti	ezt	a	vállakózást,	nem?

Carter	bólintott,	és	csak	nehezen	nyögte	ki:

	Számára	kell	ásnom

	Á,	tehát	így	áll	a	dolog!		szólt	Petrie,	és	szavaiból	nem	éppen	lelkesedés	áradt.		Na
igen,	akkor	először	is	helyezkedj	el	nálunk		és	a	két	régészházra	mutatott.

Dühítette,	hogy	a	lord	konkurenst	küldött	a	nyakára,	ezért	elsőre	a	külső	falnál	lévő
területet	adta	Carternek,	melynek	földjét	ő	az	emberivel	már	minden	jelentősebb
eredmény	nélkül	átszitálta.

A	fiatal	Howard	Carter	tartózkodó	és	félénk	volt,	csak	akkor	beszélt,	ha	kérdezték.
Egyszál	magában	lapátolt	a	számára	kijelölt	helyen.	Petrie	szégyellte	magát	az
asszisztensei,	Haworth	és	Kennard	előtt,	akik	átláttak	az	igazságtalan	játékon.

Reménye,	hogy	újabb	ékírásos	táblákat	talál,	nem	teljesedett	be.	El	Hagg	Quandil



lakói	már	rég	felásták	az	egész	környéket.	Egyetlen	újabb	tábla	sem	került	elő.
Cserébe	viszont	a	palota	területének	szondázása	közben	csodás	padlóra	bukkant:
elsimított	gipszre	festve	vízimadarak	szálltak	a	nádasban,	peckesen	járkáltak	az
egzotikus	virágok	között.	A	színek	oly	üdék	voltak,	mint	a	legelső	napon.

	Kennard		szólt	Petrie,	és	elégedetten	fonta	keresztbe	karjait	a	mellkasán	,	hozza
nekem	ide	a	fiatal	Cartert!

Amikor	Carter	odaért,	egy	apró	szobrot	tartott	a	kutató	elé.	A	mester	kérdő
pillantását	látva	a	fiatalember	a	palota	falához	mutatott.	Ott	találta,	alig	fél	méterrel	a
föld	alatt.

	Egy	királynő		morogta	Petrie,	és	a	női	szobor	királynői	fejfedőjére	koppintott.	
Előtoppan	nekem	a	semmiből,	és	egy	királyné	szobrát	ássa	ki.

	Több	is	van	belőle		közölte	Carter	,	de	sajnos,	mind	csak	töredék.

Amikor	ezen	az	estén	a	kunyhó	durván	ácsolt	asztala	körül	ültek,	Petrie	félretette	a
személyes	ellenszenvét.	Tudta	ugyanis,	hogy	Howard	tehetséges,	s	mindenekelőtt
megszállott	régész.	Carter	pedig	fenntartás	nélkül	csodálta	tanítómesterét.

Együtt	ásták	végig	a	téli	szezont.	Petrie-t	elsősorban	a	hely	szerkezete	érdekelte.
Konkrét	ásatáshoz	a	terület	egyszerűen	túl	nagy	volt,	ezért	csak	az	egyes	építmények
nagyságát	és	kiterjedését	állapították	meg	szondázással.	Carter	alaprajzokat
készített,	és	lemérte	a	területet,	miközben	gyakran	napi	50	kilométert	is	115

megtett.	Hetekig	tartó	munka	után	Howard	Carter	büszkén	mutatta	be	az	első
térképet	Tell	el-Amarná-ról,	a	háromezer	évvel	korábbi	Ahet-Atonról.

	Fantasztikus		kiáltott	fel	Petrie.		Ezzel	elismerést	nyer	a	neved!	Küldd	el	a	rajzokat	a

Műkincshivatalnak	Kairóba.

A	mappát	küldönc	vitte	a	Der	Mauas-i	postára,	Carter	azonban	hiába	várt	az
elismerésre.	Ekkor	levél	érkezett	Londonból:	az	Egypt	Exploration	Fund
visszarendelte	Petrie-t	és	a	csapatát.	Jelenlétük	nélkülözhetetlen	Luxorban.	A
Királyok	Völgyében	elszabadult	a	pokol.	A	régész	tombolt	az	értelmetlen	rendelet
miatt,	melyet	valamelyik	londoni	íróasztalnál	eszeltek	ki.

Carter	tanácstalanul	nézett	Flinders	Petrie-re.	Az	megveregette	a	vállát:

	Howard,	te	is	velünk	jössz,	hisz	hozzánk	tartozol!



Miközben	visszafelé	tartottak	a	házakhoz,	Petrie	így	szólt:

	Ne	félj,	visszajövünk	ide.	Nem	engedek,	amíg	e	hely	titkát	meg	nem	fejtem

	Titkot?		kérdezte	Carter	kíváncsian.

	Igen.	Ez	a	hely	titkot	rejt,	érzem.	Ha	az	utóbbi	hetek	minden	ásatását	és	leletét
szemügyre	veszem,	úgy	érzem,	mintha	egy	teljesen	önálló	kultúra	tárulna	elénk,
mely	egyáltalán	nem	illik	bele	az	ókori	Egyiptom	képébe.	Mindenesetre	nem
hiszem,	hogy	Amenhotep		a	negyedik	fáraó	e	néven		csak	öt	évig	uralkodott,	és	ez
az	Ehnaton	váltotta	le.

	De	az	összes	cserép	ezt	a	dátumot	adja	meg!

Petrie	sóhajtott:

	Tudom.	De	nem	lehet,	hogy	Amenhotep	ás	Ehnaton	egy	és	ugyanazon	személy?

	Az	sem	elképzelhetetlen,	hogy	ez	a	fáraó	bizonyos	okból	megváltoztatta	a	nevét.

	Milyen	oka	lehetett	volna	erre?

	Például	vallási.	A	római	pápák	is	új	nevet	kapnak,	ha	megválasztották	őket.

Carter	bólintott,	Petrie	pedig	folytatta:

	Amenhotep	azt	jelenti:	Amon	kegyes.	Ehnatont	ellenben	úgy	lehetne	lefordítani:
Akit	Aton	kedvel.	A	két	isten	azonban	kizárja	egymást.	Amon	az	istenek	királya	volt,
Atont	egyetlen	istennek	tekintették

	Úgy	érti		vágott	közbe	Carter	,	hogy	ez	a	fáraó	feladta	a	régi	istenhitet	és	egy	új
vallás	felé	fordult?

Petrie	megvonta	a	vállát:

	Egyelőre	ez	az	elméletem.	De	hát	az	ókortudomány	már	csak	elméletekből	él,
legalábbis	egyelőre.

Luxor	partján	nyüzsögtek	a	hajók.	Előkelő	jachtok	napozóval,	fürdőkabinnal,	és
festői	dahabiják,	nílusi	hajók	hegyes,	háromszögletű	vitorlával,	melyeket	az	angol
utazási	ügynök,	Thomas	Cook	60	és	100	font	között	adott	bérbe	egy	hónapra.	Ha
valaki	megengedhette	magának,	egy	kutató	vagy	utazást	kedvelő	milliomos	



némelyikük	mindkettő	egyszerre	,	vett	magának	egy	ilyen	nílusi	vitorlást,
komfortos	lakóhajóvá	alakíttatta,	mely	az	ásatás	vagy	a	szórakozás	helyének
közelében	lebeghetett	a	vízen.

A	legszebb,	fehér,	magas	oldalablakokkal	ellátott	lakóhajó	Henry	Sayce-é	volt.	Az
üvegezett	farban	több	mint	2000	kötetes	szakkönyvtárt	helyeztek	el.	Charles	Wilbour
az	angol	kolléga	kényelmét	látva	vált	maga	is	hajótulajdonossá.	Jacques	Jean	de
Morgan	gyors	gőzösén	tárgyaló-	és	munkaszoba	is	volt.	Canaqa	kapitány	a
Műkincshivatal	új	igazgatóját	három	nap	alatt	el	tudta	elvinni	Alsó-Egyiptomból
Felső-

Egyiptomba.

A	többi	dahabija	kivétel	nélkül	amerikai	tulajdonban	volt.	Idővel	úgy	nézett	ki,
mintha	Amerika	fedezte	volna	fel	Egyiptomot.	Ezt	a	fáradhatatlan	Amelie	Edwards
Egyesült	Államokbeli	előadó	körútja	váltotta	ki.	A	hölgy	ekkor	alapította	meg	az
Egypt	Exploration	Fund	amerikai	tagozatát	is,	melybe	éppoly	befolyásos,	mint
gazdag	tagokat	toborzott.

A	postahajó	tompán	tülkölt,	és	csak	nehezen	sikerült	a	túlzsúfolt	kikötőben	kikötnie,
ahol	Morgan	már	várta.	A	nagy	nyüzsgéstől	zavartan	Flinders	Petrie	és	kísérői
segélykérőén	néztek	körül	a	fedélzetről.

Petrie	bemutatta	a	főnöknek	két	asszisztensét,	Haworthot	és	Kennardot,	végül	pedig
Howard	Cartert.

	Tehetséges	fiatalember		mondta	Petrie	,	ő	készítette	el	Amarna	alaprajzát.	De	hát
megkapták,	nem?

Morgan	közölte,	ő	nem	tud	az	Amarna-tervekről.	Kairóba	legalábbis	nem	érkeztek
meg.

Petrie	Carterre	nézett:

	Vagy	van	egy	ellenséged,	aki	irigyli	a	sikereidet,	vagy	sírrablók	vannak	a
nyomunkban.	Ha	a	rajzok	az	ő	kezükbe	kerülnek,	IV.	Amenhotep	városát
elfelejthetjük!

	Elfelejthetjük?	Hogyhogy	elfelejthetjük?		kérdezte	Jacques	de	Morgan.
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	Monsieur		szólt	Petrie	gúnyos	felhanggal	,	mister	Carter	rendkívül	lelkiismeretes
fiatalember.

Nemcsak	lemérte	Ahet-Atont,	de	a	rajzon	bejelölt	minden	épületrészt	és	lelőhelyet,
melyet	eddig	megtaláltunk.	A	gengsztereknek	már	csak	oda	kell	menniük	ásni.

Morgan	törni	kezdte	a	fejét,	majd	azt	mondta:

	Igaza	van,	Petrie,	a	tervek	eltűnése	nem	a	véletlen	műve.	Azonnal	táviratozom
Míniába,	hogy	küldjenek	rendőröket	Amarnába.	Ezeknek	a	gazembereknek
elsózzuk	a	levesét!

Menet	közben	még	odakiáltotta	az	egyik	kísérőnek:

	Törődjön	az	angol	urakkal!	Este	látjuk	egymást	a	fedélzeten!

A	parton	horgonyzó	hajók	színes	kivilágítása	ünnepi	csillogást	varázsolt	az	éjszakai
Nílus	fölé.	Az	esti	forróságot	szellő	váltotta	fel.	A	vendégeket	Canaqa	kapitány		aki
szívesen	nevezte	magát	a	hajó	parancsnokának		köszöntötte	és	vezette	a	lambériázott
konferenciaterembe,	ahol	több	mint	húsz	személyre	terítettek	ünnepi	vacsorához.	A
hajókonyha	nyitott	ablakain	át	erősen	fűszerezett	birkaragu	illata	szállt.	Sayce,
Wilbour	és	Budge	magával	hozta	a	feleségét	is,	akik	nélkül	sosem	utaztak.	Általános
feltűnést	Marguerite,	Edouard	Navilles	fiatal	felesége	keltett.	Az	egyik	Pourtalés
gróf	lánya	nemcsak	különösen	szép	volt,	de	sokat	értett	az	egyiptológiához	is,	és
okosan,	szakértő	módjára	társalgott.	Budge	asszonynak	ellenben	csak	a	hangereje
volt	figyelemre	méltó.	Flinders	Petrie	és	Victor	Loret,	a	legfiatalabb	régészek	a
körben,	még	nőtlenek	voltak,	és	asszisztenseik	kíséretében	érkeztek.	Utolsóként
Howard	Carter	foglalt	helyet	a	hosszú	asztal	alsó	végében.	Morgan	jobbján	mintha
véletlenül	maradt	volna	üresen	a	szék.

	Na,	ide	még	jön	valaki!		jegyezte	meg	Wallis	Budge	a	tőle	megszokott,	száraz
modorban.

Morgan	ügyesen	hárított:

	Ha	végignézek	ezen	az	előkelő	társaságon,	a	legnagyobb	még	hiányzik!

Morgan	felemelkedett,	a	lengőajtóhoz	ment,	és	belökte.	Az	ajtóban	Heinrich
Brugsch	állt.	Fehér	hajjal,	megöregedve,	szájának	meggörbült	szegletében
fájdalmas	mosollyal.	E	férfi	arcán	erősen	nyomot	hagyott	a	kemény	élet.

	Brugsch	pasa!		hangzott	a	csodálkozó	kiáltás	szinte	egyszerre,	minden	szájból.



	Aha,	szóval	azt	hittétek,	az	öreg	Brugsch	már	letette	az	ásót,	igaz?		szólt	a	berlini
csipkelődve.	

Nem,	amíg	a	második	hazámat	nem	jártam	be	még	egyszer,	utoljára.	Összesen
negyed	évszázadot	éltem	le	itt	életem	különböző	korszakaiban.	Ezt	nem	lehet	csak
úgy	elfelejteni

A	meglepetés	sikerült.	Az	egyiptológia	híres	nagy	öregje		akinek	az	alkirály	a
tiszteletbeli	pasa	címet	adományozta		a	kezét	csodálva	megrázó,	vállát	barátságosan
megveregető	fiatal	kollégák	gyűrűjében	vonult	a	helyére.	Egy	sötét	bőrű	szolga
megkérdezte,	mit	kér	inni.

	Vörös	burgundit		válaszolta	Heinrich	Brugsch	gondolkodás	nélkül,	és	kuncogva
tette	hozzá:	

Tudom,	hogy	minden	francia	régész	csomagjában	lapul	burgundi!

Ezután	elmesélte	első	találkozását	Mariette-tel,	és	azt,	hogyan	vacsorázott	vele	egy
hatalmas	bikaszarkofágban	és	ivott	vörös	burgundit.

	Ilyen	jól		kiáltott	fel	és	nézett	körül		nekünk	nem	ment	akkoriban.	Terített	asztalt	és
lambériás	konferenciatermet	gyakran	fél	évig	sem	láttunk.

Brugsch	mindenkit	szemügyre	vett	az	asztalnál.	Akit	ismert,	ahhoz	szólt	néhány
barátságos	szót.	Wallis	Budge-nál	nem	tudta	kihagyni	a	megjegyzést,	hogy
Berlinben	több	mint	kétszer	annyi	amarnai,	ékírásos	táblácskát	lehet	megtekinteni,
mint	Londonban.	Budge	azzal	replikázott,	hogy	ő	még	sosem	alkalmazott	illegális
módszereket	a	műkincsek	megszerzésekor,	és	ezzel	nagy	nevetést	váltott	ki.

Suttogóra	fogva,	mintha	Morgan	nem	hallhatná,	Brugsch	így	szólt:

	Lehet,	hogy	még	üzletet	is	tudunk	kötni.	Én	ugyanis	nem	a	saját	szórakozásomra
utazgatok.	A	Berlini	Királyi	Múzeumok	fizetik	az	utazásomat,	és	néhány	olcsóbb
tárgyat	kellene	vásárolnom.	Egy	öreg	főiskolai	tanár	nem	engedheti	meg	magának
a	drága	utazásokat.

A	jelenlévők	hitetlenkedve	csóválták	a	fejüket.	A	Föld	minden	kulturált	országa
örülne,	ha	a	nemzet	dicsőségére	egy	olyan	kutatót	alkalmazna,	mint	Heinrich
Brugsch.

	Ajaj		kuncogott	Brugsch	,	a	haza	dicsősége	érdekes	dolog.	A	haza	még	mindig	azt	a
dicsőséget	szereti	leginkább,	ami	semmibe	sem	kerül.	Ezért	járom	még	mindig,



mint	vándorprédikátor,	egész	német	hazámat

	Előadásokat	tart?

	Jól	tudom,	néhány	tudós	a	fejét	csóválja	a	döntésem	miatt,	hogy	az	egyiptomi
titkokat	profán	szemek	elé	tárom.	A	bölcsesség	jól	megfizetett	papjai	pedig
ironikusan	beszélnek	a	vándorlásaimról.	Nekem	azonban	117

épp	ellenkező	a	véleményem.	Számomra	egyetlen	tudományos	ismeret	sem	lehet
olyan	bonyolult,	hogy	egyszerű	formában,	tudós	körítés	nélkül	is	meg	ne	érthetnék
a	be	nem	avatottak	is.	Ez	a	múlt		Brugsch	az	asztalra	ütött		mindannyiunk	múltja,	az
angoloké,	franciáké,	németeké,	és	mindenkinek	joga	van	megismerni.

	Bravó!		kiáltotta	Morgan.

Néhány	férfi	tapsolt,	mások	döbbenten	meredtek	maguk	elé.

	De		folytatta	Brugsch		ez	csupán	egy	öregember	fecsegése.	Most	tőletek,	fiataloktól
akarom	hallani,	mi	újat	adott	a	föld?	Mi	van	az	én	szeretett	Völgyemmel?

Miközben	az	illatozó	fogást	feltálalták,	Jacques	de	Morgan	beszámolt	a	Királyok
Völgyében	zajló	ásatásokról.	Naville	és	Loret	különböző	feltárásokat	szeretnének
végezni,	de	a	szondázás	eddig	nem	vezetett	eredményre.

Az	öreg	Brugsch	a	fejét	csóválta:

		Hát	nem	groteszk?	A	legnagyobb	felfedezéseket	nem	a	kutatómunkánknak,	hanem
a	véletlennek	köszönhetjük!

	A	sírrablókról	se	feledkezzünk	el!		szólt	közbe	Wilbour.

Edouard	Naville	elmesélte,	hogy	az	egyik	ásatási	munkás,	akit	különösen	a	szívébe
zárt,	arra	utalt,	hogy	a	gurnaiak	egy	új,	figyelemreméltó	leletre	bukkantak.
Közelebbit	azonban	nem	tud.	Budge	is	arról	számolt	be,	hogy	hallott	erről	a
felfedezésről.	De	csak	annyit	tud,	hogy	egyértelműen	problémát	jelent	a
feketepiacon	eladni,	akkora.

	Ha	a	segítségükre	lehetek		szólt	közbe	Brugsch	Morganhoz	fordulva	,	elég	jól
ismerem	a

gurnaiakat.	Éveken	át	közöttük	éltem.



Az	igazgató	szívesen	elfogadta	az	ajánlatot,	és	a	találkozót	kora	reggelre	beszélték
meg,	mielőtt	a	forróság	egy	ilyen	kirándulást	kínszenvedéssé	tenne.

Másnap	reggel	Ahmed	Abd	el-Rassul,	a	Völgy	őre	a	Memnón-kolosszusoknál	várt
Morganra	és	Brugschra,	majd	a	látogatókat	szívélyes	üdvözlés	után	a	köves	úton
Deir	el-Medinébe	kísérte.	Ahmed	büszkén	mutatott	Gurnára,	ahol	egy	újonnan
épített,	fehér	épület	tűnt	ki	a	többi	közül.

	Az	én	házam		közölte	Ahmed		Gurna	legszebb	háza!

Brugsch	szemügyre	vette	a	házat,	ide-oda	billentette	a	fejét,	és	gúnyos	mosollyal
egészen	közel	lépett	Ahmedhez.

	Szép	házat	építettél,	Ahmed.	De	a	domboldal	az	egyik	legrosszabb	hely	egész
Gurnában.

Ahmed	zavartan	vonta	meg	a	vállát.

Brugsch	tovább	fúrt:

	Egyetlen	fellah	sem	építi	a	házát	a	domboldalra,	ha	a	síkságon	is	van	még	hely.
Ugyan	ki	cipeli	fel	önként	a	vizet	a	dombra?

Ahmed	meg	sem	szólalt.

	Kivéve		folytatta	a	porosz	,	ha	az	építési	teleknek	valamilyen	előnye	van.

	Szép	onnan	a	kilátás		mondta	Ahmed	nyájasan.

Brugsch	felnevetett:

	Az	is	lehet	persze,	hogy	csak	azért	emeltek	itt	házat,	mert	már	volt	egy	kész	pince,
például	egy	művészien	elkészített	sír 

Ekkor	az	öreg	az	ég	felé	emelte	a	karjait:

	Allah	a	tanúm.	Csak	az	építkezés	alatt	vettem	észre,	hogy	a	ház	alatt	sír	van,	és
amikor	felnyitottam,	már	üres	volt.	Allahra!

	Akkor	nézzük	meg	azt	a	sírt	közelebbről!		javasolta	Brugsch.

Ahmed	ekkor	térdre	esett	előtte,	jajgatva	kérte,	hogy	kíméljék	meg	ettől	a
szégyentől.	Ezt	nem	élné	túl,	és	három	felesége	meg	tizenkét	gyereke	maradna



eltartó	nélkül.	A	jobb	kezére	esküdött,	hogy	ez	volt	az	utolsó	üzlete,	és	életében	soha
többé	nem	hallgat	el	egyetlen	leletet	sem.	Elvezeti	őket	ahhoz	a	helyhez	is,	ahol
négy	héttel	korábban	egy	csodás	felfedezést	tettek,	és	egész	Gurna	érintett	benne,
csak	ne	jelentsék	fel.

Jacques	de	Morgan	és	Heinrich	Brugsch	szótlanul	néztek	egymásra,	végül	a	francia
kérdezte	meg:

	Miféle	kincs	az,	amiről	mindenki	beszél?

Ahmed	Abd	el-Rassul	főellenőr	vallomást	tett:

	Monsieur,	megverhet,	de	van	ott	még	egy	sír 

Az	igazgató	sóhajtott:

	Fáraósír?
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	Nem		válaszolta	Ahmed		azt	hiszem,	nemesek,	hivatalnokok,	esetleg	papok
múmiáinak	a

rejtekhelye.	A	sír	túl	nagy,	egyszerűen	túl	sok	a	múmia.	Sosem	tudtuk	volna	egyedül
kipakolni.

	Hol?		kérdezte	Brugsch.

Abd	el-Rassul	egy	olyan	kicsi,	fekete	sátorra	mutatott,	amilyet	a	kecskepásztorok
szoktak	a	napfény	ellen	kifeszíteni.	Egy	sziklakiugrás	mellett	állt,	és	nem	tűnt	fel,
mert	a	környéken	sok	ilyet	lehetett	látni.

Felérve	Ahmed	meghúzta	a	zsineget,	amire	a	vásznat	kifeszítették.	A	sátor
összerogyott,	és	egy	falazott,	földalatti	lejárat	vált	láthatóvá.	A	főellenőr	előrement,
a	két	kutató	pedig	követe.	Bent	gyertyát	gyújtottak.	A	magas,	keskeny	folyosó
azonnal	hatalmas	terembe	vezetett.

Brugsch	sok	mindent	megélt	már	életében,	de	ez	a	látvány	belefojtotta	szót.	Szépen
sorba	rakva,	akár	egy	klinikán,	153	pap	múmiája	feküdt	ott.	Néhányuk	díszes
szarkofágban,	mások	egyszerű	fakoporsóban,	a	legtöbben	pedig	csak
múmiapólyába	csavarva.	A	professzor	levegő	után	kapkodott.



Visszatérve	a	napfényre,	Brugsch	így	szólt	Morganhoz:

	Semmi	kétség,	itt	is	utólagosan	elkészített	rejtekhelyről	van	szó.	A	halott	papokat	a
sírrablóktól	tartva	hordták	ide	és	temették	el		egyértelműen	betörésbiztosan	
másodszor	is.	Nem	csodálkoznék,	ha	a	többi,	ez	idáig	nyoma	veszett	fáraó	is	egy
ilyen	helyről	kerülne	elő.

	Rendben,	monsieur		szólt	Jacques	de	Morgan	,	ezennel	kiadom	önnek	a
koncessziót,	hogy	a

Királyok	Völgyében	kutasson	további	fáraórejtekhely	után.	Teljes	régészcsapatot
állítok	ki	önnek.	Ha	óhajtja,	már	holnap	hozzákezdhet

Brugsch	egy	szót	sem	szólt,	szeme	könnybe	lábadt,	felpillantott	a	Deir	el-Bahari-i
sziklacsúcsra,	mely	mögött	a	Királyok	Völgye	feküdt.	Anélkül,	hogy	egyetlen
pillantást	is	vetett	volna	franciára,	így	szólt:

	Nem,	nem,	hagyja	csak	igazgató	úr!	Életem	álma	volt,	hogy	a	Völgyben	áshassak,
és	egy	fáraó	érintetlen	sírját	megleljem.	Ez	nem	adatott	meg	számomra.	Ez	egy
fiatalembernek	való	feladat.	Tudja,	maga	a	felfedezés	még	nem	elég,	épp	oly	fontos
a	tudományos	feldolgozás	is,	az	pedig	akár	egy	életen	át	is	tarthat.

	Ön	rendkívül	lelkiismeretes		mondta	Morgan	,	régésznek	talán	túlságosan	is.

	Tudom		válaszolta	Brugsch	,	mindig	azt	csodáltam	Mariette-ben,	hogy	nem	voltak
aggályai.	Nála	mindig	a	felfedezés	állt	az	előtérben.	A	kizsákmányolás,	nem	a
felhasználás.	Vele	összehasonlítva	én	mindig	is	csak	egy	kis	szobatudós	voltam.

	Egy	nagy	tudós!		javította	ki	Morgan.		A	valaha	élt	egyik	legnagyobb	ókor	kutató!

	Á,	hagyja	csak,	Monsieur!		nevetett	Brugsch.		Boldog	lehetek,	ha	száz	év	múlva
valaki	még	emlékszik	majd	az	öreg	Brugschra.

Beszélgetés	közben	nekivágtak	a	Hatsepszut	sziklatemplomához	vezető	útnak,	ahol
már	várt	rájuk	Naville.

	Na,	nézd	csak,	ez	nem	az	a	fiatal	Carter,	akit	Petrie	hozott	magával?

Naville	eléjük	ment,	a	porosz	pedig	elmesélte,	hogy	ő	is	ásott	már	itt	Mariette-tel,
csak	akkor	sínek	még	nem	álltak	a	rendelkezésükre.	Deir	el-Bahariban	és	a
Királyok	Völgyében	most	síneket	fektettek	le,	és	Loren	azon	szállította	el	a
törmeléket	az	ásatási	helyszínekről.	Ez	hihetetlenül	megkönnyítette	a	munkát,	és



kevesebb	munkás	is	elegendő	volt.

	Hol	van	Flinders	Petrie?		érdeklődött	Brugsch.

Naville	Jacques	de	Morganra	nézett.	Ő	kissé	feszengve	közölte:

	Tegnap	este	volt	egy	kis	nézeteltérésünk.	Azt	mondta,	nem	óhajtja,	hogy
dirigáljanak	neki,	sem	a	Műkincshivatal,	sem	az	Egypt	Exploration	Fund.	Ott	akar
ásni,	ahol	jónak	tartja,	ez	pedig	most	Amarnában	van.	Amikor	elmagyaráztam	neki,
a	londoni	és	kairói	igazgatóságok	abban	egyeztek	meg,	hogy	a	kutatást	Thébában
folytatják,	közölte:	akkor	az	igazgatók	is	vegyenek	ásót	a	kezükbe.	Ma	reggel
mindkét	asszisztensével	elutazott,	csak	a	fiatal	Cartert	hagyta	itt.

Brugsch	pasa	bólintott:

	Petrie-nek	igaza	van.	Minden	ókortudomány	halálát	az	íróasztalok	és	akták	jelentik.
	Morgan	döbbent	arcát	látva,	hozzáfűzte:		Persze,	ezért	még	nem	kellett	volna
rögtön	elmenekülnie.

Ez	volt	Heinrich	Brugsch	utolsó	egyiptomi	útja.	A	nyarat	feleségével,	Antonie-val
egy	fiatalkori	barátja	vadászházában	töltötte	a	Harz-hegységben.	Megérezhette,
hogy	nemsokára	elmegy,	mert	a	halálról	beszélt	és	az	esti	Nap	ragyogásáról,	mely
minden,	életében	elszenvedett	nehézségért	kárpótolja.	Azt	mondta,	a	Nap	visszaadja
elveszett	bátorságát,	megtört	erejét,	hogy	újból	bevethesse	őket	az	igazságért.	Az
utolsó	pillanatig	megszállottan	dolgozott.	Régi	szövegeket	fordított	le,	és
kommentárral	látta	el	kutatási	eredményeit.	A	hieroglifákról	és	a	démotikus
nyelvről	készített	lexikonja	nem	kevesebb,	mint	3146	oldalt	tett	ki.	Csillagászati,	119

földrajzi	és	mitológiai	szöveggyűjteménye	1578	oldalas	volt.	Az	ókori	Egyiptom
földrajzi	tankönyve	1420

oldalból	állt		s	ez	csupán	három	a	rengeteg	mű	közül.

Heinrich	Brugsch	professzor	1894.	szeptember	9-én	hunyt	el	Berlinben.	Párizsban
ekkor	rendezték	meg	az	első,	nemzetközi	autóversenyt,	New	Yorkban	a	nők
hatnapos	futást	szerveztek,	Szentpétervárott	meghalt	III.	Sándor	cár,	Berlinben	német
birodalmi	kancellárrá	nevezték	ki	Hohenlohe	herceget.	Brugsch	halálhírének	ezért
csak	egy	kis	újságcikk	jutott.

Heinrich	Brugschsal	az	egyiptológia	az	egyik	legnagyobb-ját	veszítette	el.	Bár
egyetlen	templomot	sem	fedezett	fel,	egyetlen	fáraó	sírját	sem	ásta	ki	és	egyetlen
papirusznak	sem	adta	a	saját	nevét,	mégis	felbecsülhetetlen	érdemeket	szerzett



tudománya	számára.	Brugsch	maga	egy	darab	egyiptológia,	az	első

napok	hőse,	az	úttörő	generáció	legkésőbb	elhunyt	tagja.

A	Nílus-völgyben	tovább	folyt	az	élet.	Az	új	kediv,	II.	Abbász	Hilmi	már	semmiféle
politikai

hatalommal	nem	bírt	az	angol	főkonzullal,	lord	Cromerrel	és	az	egyiptomi
hadsereg	új	főparancsnokával,	lord	Kitchenerrel	szemben.	A	luxori	templomot,
melynek	tetején	néhány	évvel	korábban	még	házak	álltak,	megszabadították	a
hatalmas	törmelék	halomtól,	és	turistákat	ejtett	ámulatba.	Flinders	Petrie	visszatért
Londonból,	és	nekilátott	Ramszesz	Gurna	lábánál	álló	halotti	templomának
kiásásának.	A	Kairói	Múzeumot	

mely	a	nílusi	árvíz	óta	életveszélyes	volt		Bulakból	a	gizai	kediv	palotába
költöztették	át.	A	lambériázott	teremben,	ahol	egykor	Iszmail	pasa	háremhölgyei
szórakoztak,	most	az	ókori	Egyiptom	leghíresebb	fáraóinak	múmiái	feküdtek.

Mariette	holttestét		akit	egykor	a	kairói	evangélikus	temetőben	temettek	el	
exhumálták,	és	egy	gránitszarkofágban	a	múzeum	főbejárata	elé	helyezték	át.	A
porosz	pasát,	Heinrich	Brugschot	minden	különösebb	felhajtás	nélkül	a
charlottenburgi	temetőben	helyezték	végső	nyugalomba.	Valahogy	már	életükben	is
világok	választották	el	őket	egymástól.
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XII.

Nyomok	a	Királyok	Völgyében

Vörös	és	zöld	rakéták	szálltak	az	ég	felé,	és	másodpercekre	keleties	hangulatot
árasztó	fényárba	borították	az	éjszakai	völgyet.	A	meredek	sziklafalak	felizzottak,
majd	a	következő	pillanatban	halványzöld	fénybe	merevedtek.	A	világ	minden
részéről	érkezett	ókorkutatók	így	búcsúztatták	az	évszázadot	a	Királyok	Völgyében.

elyiek	és	turisták,	fellahok	szamaraikkal,	elfátyolozott	anyák,	karjukon
kisgyermekükkel,	ugató	kutyák	és	nagy	kerekű	kocsit	húzó	öszvérfogatok
Mindannyian	a	Dirá	Abu	1-Naga-i	dombot

H	megkerülő,	délnyugat	felé	vezető,	poros	úton	rohantak	a	Királyok	Völgyébe.	A
sok	száz	siető,	lármázó,	tülekedő	ember	letaposta	az	elbotlottakat,	mindenki	első
akart	lenni.



Egy	birkapásztor	vitte	lélekszakadva	a	hírt	Luxorba:	Loret	fáraót	talált!	A	pletyka
valósággá	vált,	aranykincsekről,	földalatti	aranyhegyről	beszéltek.	Micsoda	fickó	ez
a	Victor	Loret!

A	fegyveres	őrök,	látva	a	közeledő	üvöltöző	tömeget,	gyűrűt	vontak	a	bejárat	köré,
mely	pontosan	azzal	a	völgyoldallal	feküdt	szemben,	ahol	80	évvel	korábban
Belzoni	a	Széthi-sírt	felfedezte.	Az	izgatott	tömeg	közeledtével	az	egyik	őr	a
levegőbe	lőtt,	mire	a	következő	pillanatban	a	hisztériás	kiabálás	elnémult,	és	az
emberek	csak	a	nyakukat	nyújtogatták	kíváncsian:	egy	fáraó!

A	tömegből	kivált	egy	alak.	A	legtöbben	ismerték:	Flinders	Petrie	volt	az.
Felmászott	a	meredek	dombra,	és	az	őrök	készségesen	átengedték.	Egy	nagy
sziklatölcsér	peremén	állt	meg,	melynek	alján	fekete	lyuk	ásított.	Petrie	a	tölcséren
lecsúszva	egy	erősen	elkopott	lépcsőn	landolt,	megállt,	majd	óvatosan	lefelé	kezdett
araszolni	a	meredek	fokokon.	Néhány	lépés	után	a	napfény	eltűnt,	ekkor	megállt	és
hallgatózott.

Mintha	végtelen	mélységből	hallana	elmosódott	hangokat.

	Loret!		kiáltotta	az	angol	teljes	erejéből.		Loret,	én	vagyok	az,	Petrie!

Semmi	válasz.	Ekkor	a	fal	mentén	tapogatózva	haladt	tovább.	Reliefeket	és	hieroglif
jeleket	érzett.

Megrémült,	hogy	valamibe	még	belenyúlhat.	A	hangzavar	erősödött.

	Loret!		kiáltotta.

Semmi.	Továbbment.	A	fal	hirtelen	elfogyott,	Petrie	a	levegőt	markolta,	megszédült
és	elveszítette	a	tájékozódóképességét.

	Loret!		kiáltotta	segélykérőn,	és	fülelt.

Ekkor	lépések	közeledtek.

	Loret!		kiáltotta	ismét.

Meghallották!	Valahol	fény	táncolt,	mögötte	egy	árnyék.

	Jézusom,	ne	mozduljon!

Ez	Loret	hangja!



	Ne	menjen	tovább!

Petrie	csak	most,	a	lámpa	szórt	fényénél	vette	észre,	hogy	egy	tíz-tizenkét	méter
mély	akna	peremén	áll.

Loret	létrát	támasztott	a	szemközti	falhoz,	ezen	egy	másikat	fektetett	keresztbe,	mely
az	akna	bal	falában	lévő,	szűk,	embermagasságú	bejárathoz	vezetett.	A	francia
óvatosan	egyensúlyozott	a	billegő	létrahídon,	és	a	kezét	nyújtotta	Petrie-nek.

Egy	folyosón	keresztül	négyoszlopos	terembe	jutottak.	Loret	felemelte	a	lámpát,	de
semmit	sem	szólt.

A	sötétkék	mennyezetről	sárga	csillagok	ragyogtak.	Az	oszlopokon	a	fáraó	a
halottak	istene	előtt	állt.

Emögött,	egy	homokkő	szarkofág	mellett	kilenc	múmia	feküdt.	Loret	még	mindig
nem	szólalt	meg.	A	felfedezés	okozta	büszkeség	vagy	a	pillanat	okozta
meghatódottság	vette	el	a	hangját?
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Petrie	kivette	Loret	kezéből	a	lámpát,	és	a	sápadt	múmiák	fölött	a	lábához	nézett.
Amulettek	és	művészi	hieroglifák	díszítették	a	pólyákat,	melyek	alatt	emberek
körvonalai	rajzolódtak	ki.	Petrie	szemügyre	vett	minden	egyes	múmiát,	újból
kezdte,	majd	még	egyszer	megismételte	az	eljárást.	Végül	a	fényt	egyiktől	a	másikig
vitte,	és	elragadtatott	hangon	olvasta:	Thotmesz,	Amenhotep,	Merneptah,	Sziptah,
Széthi!

Most	Loret	vette	ki	a	lámpát	az	angol	kezéből,	megvilágította	a	homokkő
szarkofágot,	és	azt	mondta:

	És	itt:	II.	Amenhotep.

Egy	keskeny	résre	mutatott	a	fedélnél.	Loret	a	súlyos	fedelet	egy	feszítővas
segítségével	tolta	arrébb,	hogy	be	lehessen	látni	rajta.

A	múmia	teljesen	ép,	minden	ékszer	és	amulett	rajta	van!

Flinders	Petrie	érezte,	hogy	remeg	a	keze.	Jobbját	nyújtotta	Loretnek,	és	nem
szégyellte

meghatódottságát:



	Gratulálok,	Loret!		mondta	halkan.		Sok	szerencsét	kívánok	önnek	az	ókor	egyik
legnagyobb	felfedezéséhez!

Eközben	pedig	az	öreg	Brugsch	szavaira	gondolt,	aki	mindig	egy	második
rejtekhelyről	beszélt.

A	rejtekhely	1898-as	felfedezése	éppen	akkor	történt,	amikor	megint	abba	akarták
hagyni	a	Völgyben	a	munkát.	Erman,	a	német	egyiptológia	vezető	személyisége
Berlinben	teli	torokból	hirdette,	hogy	a	felfedezések	kora	véget	ért.	Victor	Loret,
aki	meg	volt	róla	győződve,	hogy	a	területen	további	leletek	is	léteznek,	hónapokon
keresztül	eredménytelenül	ásott.	Hivatalok	és	tudományos	társaságok	vetették	a
francia	szemére,	hogy	ilyen	értelmetlen,	költséges	ásatásokat	végez.	Még	csak	egy
éve	volt	a	Műkincshivatal	

néhány	éven	belül	már	negyedik		igazgatója.	Elég	alkalmatlannak	tűnt	azonban	a
feladatra,	mert	nem	szobatudós	alkat	volt.	Önfejűségével	pedig	mind	az	egyiptomi
hivatalokat,	mind	az	európai	régészeket	az	ellenségeivé	tette.	Ez	a	felfedezés	tehát
most	az	ő	malmára	hajtotta	a	vizet.	Biztos,	hogy	Loret	nem	a	kor	legnagyobb
ókorkutatója	volt		az	orgonista	fia	időnként	több	érdeklődést	mutatott	a	zene	és	a
botanika	iránt	

,	de	ez	a	lelet	egy	csapásra	a	századforduló	legismertebb	kutatójává	tette.

Loret	az	Amenhotep-sírban	talált	kilenc	fáraómúmiát	Kairóba	vitette.	Amenhotep	
megtalálója

kérésére		a	szarkofágjában	maradt.	A	francia	úgy	gondolta,	hogy	azt	a	fáraót,	akit
érintetlenül	leltek	meg	a	szarkofágjában,	bűn	lenne	elmozdítani	végső
nyughelyéről,	és	egy	múzeumba	vinni.

A	sír	bejárata	elé		több	ezer	turista	zarándokhelye		ezért	súlyos	vasrács	került,	és
éjjel-nappal	fegyveres	őrök	vigyázták.	Loret		az	időközben	már	24	éves,
lelkiismeretes	régészt	és	kiváló	rajzolót		a	fiatal	Howard	Cartert	nevezte	ki	a	felső-
egyiptomi	műkincsek	felügyelőjének.

Az	emberek	nem	igazán	szerették	Howard	Cartert,	aki	felfegyverzett	őrök
csapatának	parancsolt,	és	maga	sem	járt	soha	fegyver	nélkül.	De	ez	nem	is	volt
csoda,	hisz	a	helyi	fellahok	most	szigorú	ellenőrzés	alatt	álltak,	és	a	többségében
nála	idősebb	régészeket	is	idegesítette	az	ellenőrzéseket	vezető	fiatal	angol.	Carter	a
nappal	vagy	éjszaka	bármely	időpontjában	és	bármelyik	helyen	felbukkanhatott,	ezt-
azt	feljegyzett,	majd	újra	eltűnt.	Egy	primitív	kunyhóban	lakott	Dirá	Abu	1-Naga	és
Tarif	között,	és	mindent	észrevett.



1899.	október	3-án	Howard	Carter	sötétedéskor	szamaragolt	ki	Karnakból.	A	Luxor
előtti

templomegyüttest	az	utóbbi	években	kissé	elhanyagolták.	Izgalmas	felfedezések	itt
ugyan	nem	akadtak,	a	feladat	azonban		egy	már	ismert	dolgot	feltárni		elég	komoly
volt,	és	száz	éve	zajlott.

Carter	kikötötte	szamarát,	elővette	fegyverét,	és	az	első	pülonon	keresztül	belépett
az	Amon-

templomba.	Belépéskor	odapillantott	a	napóleoni	hadsereg	francia	tudósainak
felirataira.	Ők	kezdték	el	több	mint	száz	évvel	ezelőtt	a	legnagyobb	egyiptomi
templom	kiásását,	de	még	mindig	nem	volt	remény	arra,	hogy	a	munka
befejeződjék.	Aranyfényű,	esti	ég	borult	a	nagy	udvar	fölé,	a	kétoldalt	sorfalat	álló
kos-szfinxek	a	nappali	forróságot	pihenték	ki.	A	második	pülonon	Ramszesz	lépett
előre	hatalmas	terpeszben.

Valahányszor	ezen	a	pülonon	át	tartott	a	nagy	oszlopcsarnok	felé,	mindig
megborzongott	e	mérhetetlen	nagyságtól:	134	oszlop,	mindegyik	tíz	méter	átmérőjű
és	húsz	méter	magas!	Erőteljesen	éreztették	vele	saját	apró	mivoltát,	egyre	kisebbé
és	kisebbé,	szinte	jelentéktelenebbé	tették.

Carter	megriadt.	Távoli,	megmagyarázhatatlan	mennydörgésre	lett	figyelmes.
Miközben	az	esti	csöndbe	fülelt,	remegést,	vibrálást	érzett	a	lába	alatt.
Elbizonytalanodva	nézett	körül	a	gigantikus	oszloperdőben.	Ott!

A	homlokához	kapott,	azt	hitte,	álmodik,	fantaziál:	az	egyik	hatalmas	oszlop		a
szeme	láttára		egész	lassan	oldalra	dőlt.	Kőszilánkok	pattogtak	le	a	talapzatról,	mely
a	rárakott	súly	nyomására	másodpercek	alatt	meghasadt.	Az	egyensúlyából	kibillent
oszlop	a	mellette	lévőnek	dőlt,	az	megremegett,	oldalra	billent	és	elzuhant,	neki	a
következőnek.	Hatalmas	porfelhő	lövellt	az	esti	ég	felé,	és	pokoli	dördülés
közepette	láncreakció	indult	be,	melynek	összesen	11	masszív	kolosszus	esett
áldozatul.

A	por	fojtogatta	Cartert,	köhögött,	szeme	könnybe	lábadt.	Bár	a	rengés	épp	oly
gyorsan	véget	ért,	ahogy	elkezdődött,	menekülve	hagyta	el	a	templomot.
Visszarohant,	nekifutott	egy	falnak,	feltápászkodott,	és	az	első
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pülonon	át	kirohant	a	szabadba	a	szamarához,	mely	borzasztó	panaszhangokat



hallatott.	Leroskadt	egy	oszlopcsonkra,	megtörölte	az	arcát,	mintha	le	akarná	rázni
magáról	a	rémálmot.	Jó	darabig	eltartott,	míg	tudatosult	benne,	hogy	mindezt	nem
álmodta.	Nem	földrengés	rázta	meg	a	Nílus-völgyet,	hanem	egy	oszlop	lábazatának
törékeny	köve	váltotta	ki	e	szörnyű	láncreakciót.	Egy	pillanatra	az	volt	az	érzése,
mintha	a	múlt	felágaskodott	volna	a	jelen	előtt,	mely	minden	titkától	meg	akarta
fosztani.

Az	áradás	három	éve	kimaradt.	Ősszel		amikor	a	víz	ki	szokott	lépni	a	partra,	hogy
a	völgyet	termékeny	iszappal	borítsa	el		a	vízszint	alig	volt	magasabb	az	éves
átlagnál.	Egyre	fogyott	az	élelmiszer.	A	kormány	tervbe	vette,	hogy	építtet	Asszuán
fölött	egy	gátat,	mely	rendszeres	öntözést	biztosít	a	földeknek.

A	világ	legnagyobb	völgygátjának		a	gátfalat	két	kilométer	szélesre	tervezték	
technikai	kivitelezése	azonban	nyílt	összetűzéshez	vezetett	Anglia	és	Franciaország
között.	Előbbi	Egyiptom	gazdaságáért	érezte	magát	felelősnek,	a	másik	kezében	a
kultúra	volt.	A	Műkincshivatal	tiltakozott	e	tervek	ellen,	mert	ezzel	pusztulásra
ítélték	volna	Philae	pótolhatatlan	Ptolemaiosz	és	római	kori	templomait.	A	világ
hadat	üzent	a	tervnek.

Sir	William	Garstin	helyettes	államtitkár	végül	angol,	francia	és	német	mérnököket,
illetve	régészeket	hívatott	Asszuánba,	hogy	a	helyszínen	mérjék	fel	a	lehetőségeket.
Váratlanul	az	ókorkutatók	és	a	francia	főkonzul	is	beleegyezett	a	gát	megépítésébe,
de	három	feltétellel:	minden	philaei	templomot	teljes	renoválásnak	vessenek	alá,
egy	sziget	körüli	gát	védje	a	régi	templomokat	a	víztől,	és	a	kormány	tegyen
ígéretet	a	gátkorona	megemelésére.

A	mérnökök	között	volt	egy	fiatal	berlini	geodéta,	aki	szakmájának	első	éveit	utcák
és	birkahodályok	építésével	töltötte	Kelet-Poroszországban.	Ludwig	Borchardt
szenvedélye	azonban	az	ókori	Keletnek	szólt,	és	valahányszor	csak	lehetősége
adódott	rá,	a	Berlini	Múzeum	egyiptomi	részlegén	tette	hasznossá	magát.

Másodszor	is	beült	a	padba,	a	piramisok	építéstörténetét	kutatta,	és	az	egyiptomi
építészet	specialistája	lett.	A	Berlini	Tudományos	Akadémia	szerint	ő	volt	az	ideális
ember	Philae	szigetének	megmentésére.

Ludwig	Borchardt	azonban	nem	csak	elméleti	ember	volt,	az	Abu	Gora-i	ásatáson
jól	forgatta	a	lapátot	is.	Kairótól	délre,	az	ötödik	dinasztiabeli	Neuszerré	Nap-
templomát	ásta	ki,	és	a	fennmaradt	faltöredékek	alapján	figyelemreméltó
rekonstrukciót	készített.	Leglátványosabb	lelete,	a	királyi	jubileum	reliefképei	

megegyezés	szerint	felosztva		a	kairói	és	a	berlini	múzeumba	vándoroltak.



Ludwig	Borchardt	merőben	más	volt,	mint	a	többi	német	ókorkutató.	A	franciák	és
angolok	akkoriban	csúfolódtak	az	ún.	Német	Iskolán,	mely	főként	íróasztal	melletti
munkából	állt,	éles	ellentétben	a	Francia	Iskolával.	A	németek	az	ókori
feljegyzéseket	kutatták	és	elemezték,	majd	ezek	alapján	végeztek	célirányos
ásatásokat.	A	franciák	ellenben,	bár	nem	éppen	cél	nélkül,	de	találomra,	a	tudomány
segítsége	nélkül	dolgoztak.	Az	eredmény:	utóbbiaké	volt	a	látványos	felfedezés,	az
előbbiek	szolgáltatták	az	értékesebb	kutatómunkát.	Már	Mariette	és	Brugsch	is	jól
példázta	a	kutatómunka	ily	különböző	felfogását.

1899-ben	Borchardt	visszatért	Berlinbe,	de	nem	akart	a	birodalmi	fővárosban
maradni.	Szíve	a	fáraók	földjére	húzta.	Miközben	a	múzeumi	és	hivatali	körök	a
tettvágytól	buzgó	kutató	hasznossá	tételén	törték	a	fejüket,	ő	egy	levéltárban	ült.	A
Kahun	melletti	ásatásról	származó	papirusztekercseket		egy	templomi	levéltár
iratgyűjteményét		fordította	le,	és	rendszerezte.

Közeledett	az	éjfél,	amikor	Borchardtnak	látogatója	érkezett.	A	kutatót	egy	fiatalabb
kollégája,	Kurth	Sethe	akarta	az	egyik	sarki	kocsmába	csábítani	húspogácsára.

	Hagyj	békén		morogta	Borchardt	kész	akarok	végre	lenni	ezzel	a	vacakkal!

	De	hát	ráér	az	holnap	is		mondta	a	fiatal	Sethe	senki	sem	veszi	el	tőled	a	munkát!

Borchardt	felnevetett:

	Azt	elhiszem!	Nem	valami	nagy	szórakozás	templomi	birtokok	teheneit	és	bikáit,
szántóit	és	kertjeit	összeszámolni.

	Tehát	jöhet	a	fasírt?

	Felőlem!

Borchard	felállt,	és	arrébb	tolta	az	előtte	fekvő	papiruszt.	Ekkor	egy	hihetetlenül
széttöredezett	darab	került	elő,	mely	eddig	elkerülte	a	figyelmét.

	Na,	lássuk,	mi	ez	itt?

Borchard	átfutotta	a	sorokat,	majd	újból	kezdte,	most	már	lassabban	olvasva.
Sethére	nézett	és	megkérdezte:

	Mikor	esett	egybe	az	egyiptomiaknál	a	csillagászati	és	a	polgári	időszámítás?

Sethe,	akinek	most	sokkal	inkább	a	húspogácsa	és	a	fehérbor	járt	az	eszében,
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	Könnyebbet	is	kérdezhetnél

Borchardt	nem	engedett:

	Az	egyiptomiak	új	éve	a	Nílus	áradásával	kezdődött.	Ez	elég	rendszeresen,	365
naponként

következett	be,	és	addig	tartott	az	óév.	De	akkor	jöttek	a	csillagászok,	és	számolni
kezdtek

	és	észrevették,	hogy	a	csillagászati	napév	minden	negyedik	évben	egy	nappal
eltolódik,	mert	a	Szóthisz-csillag,	a	mi	Sziriuszunk,	négyévente	egy	nappal	később
kelt	fel.

	Így	van		értett	egyet	Borchardt,	és	néhány	számot	firkantott	egy	fecnire.

	De	ez	azt	jelenti,	hogy	minden	1460-adik	Szóthisz-év	és	Nílus-év	kezdete	egybe
esik!

	Világos,	négyszer	365	az	1460.	Na	és?

Borchardt	Sethe	orra	alá	tartotta	a	fecnit:

	Itt!	Itt	az	áll,	hogy	ezen	a	napon	kelt	fel	a	Szóthisz-csillag	és	kezdődött	a	Nílus-év.
Ezzel	megvan	az	egyiptomi	történelem	első,	abszolút	évszáma!

Másnap	Borchardt	tanácsot	kért	egy	csillagásztól.	A	hihetetlen	naptárjegyzet
segítségével	ki	lehetett	számolni	az	abszolút	évszámot,	azt	a	fix	pontot,	melyből
kiindulva	más	évszámok	is	kiszámíthatóvá	váltak.

Ekkor	derült	ki,	hogy	az	ókorkutatás	Egyiptom	történetét	több	mint	ezer	évvel
korábbra	tette	a	valóságosnál.

Vörös	és	zöld	rakéták	szálltak	az	ég	felé,	és	másodpercekre	keleties	hangulatot
árasztó	fényárba	borították	az	éjszakai	völgyet.	A	meredek	sziklafalak	felizzottak,
majd	a	következő	pillanatban	halványzöld	fénybe	merevedtek.	A	világ	minden
részéről	érkezett	ókorkutatók	búcsúztatták	így	az	évszázadot	a	Királyok	Völgyében.
Howard	Carter	felügyelő	bevezettette	az	elektromos	áramot	a	Völgybe,	mely
felbecsülhetetlen	könnyebbséget	jelentett	a	földalatti	munkánál.	Az	elektromosság
azonban	ezen	az	éjszakán	a	Széthi-sír	színes	díszkivilágítását	szolgálta,	melynek



oszlopos	termében	fehér	terítővel	borított	asztalokat	állítottak	fel.	A	falakon	a
Napisten	utazott	éjszaka	a	Halottak	Birodalmán	át,	és	Széthi	király	állt	halott
sápadtan	Ozirisz	és	Hathor	előtt.	A	zöld-vörös	fényben	úszó	reliefek	Hóruszt	és	a
négy,	akkoriban	ismert	emberfajtát	ábrázolták:	az	egyiptomit,	az	ázsiait,	a	négert	és
a	líbiait.

Az	1899-es	szilveszter	publikuma	rendkívül	előkelő	volt,	és	olyan	országokból,
földrészekről	érkezett,	melyekről	az	egyiptomiaknak	Széthi	király	idején	még
fogalmuk	sem	volt.	Charles	Wilbour,	akit	dús	szakálla	miatt	a	helybeliek	Abu
Dingnek,	Szakáll	úrnak	neveztek	el,	és	a	dúsgazdag	rézmágnás,	Theodore	M.	Davis,
akinek	az	egyiptológia	volt	a	vesszőparipája,	Amerikából	jött.	Franciaországból	a
Műkincshivatal	régi-új	igazgatója,	Gaston	Maspero,	Svájcból	Edouard	Naville,
Angliából	Flinders	Petrie,	Henry	Sayce	és	Howard	Carter	felügyelő	érkezett.
Németországból	pedig	Emil	Brugsch,	Maspero	jobbkeze.	Csak	ő	és	Howard	Carter
jelentek	meg	női	kísérő	nélkül.	A	félénk	Carter	meggyőződéses	agglegény	volt,
Brugsch	pedig	az	asztalnál	panaszolta	el	szomorú	sorsát,	hogy	fél	év	alatt	asszonyát
és	vagyonát	is	elvesztette.

	Megérdemelte		szólt	Maspero	,	az	ember	nem	csábíthatja	el	büntetlenül	a	kediv
egyik

háremhölgyét!	De	hogy	még	el	is	akarja	venni	feleségül,	az	már	a	hülyeség	határát
súrolja,	uram!

	De	a	fekete	szemei!		jajongott	a	kis	Brugsch.		Látta	valaha	a	fekete,
kifürkészhetetlen	szemeit?

	A	világ	legszebb	szemei	sem	érik	meg,	hogy	az	ember	elpazarolja	a	vagyonát	arra
a	nőre,	akit	birtokol!		közölte	Maspero.

A	francia	elmagyarázta	a	többi	jelenlévőnek,	hogy	a	pasa	háremhölgye	csak	akkor
akart	beleegyezni	a	házasságba,	ha	Brugsch	ráíratja	kairói	házát.	S	amikor	ez
megtörtént,	kidobta.

	Pontosan	így	történt		erősítette	meg	Brugsch.

	Húsz	évig	gyűjtögetett,	hogy	házat	tudjon	venni	magának.	Most	megint	semmije
sincs,	még	jó,	hogy	Heinrichnek	mindezt	nem	kellett	megélnie.

Petrie	megszorította	fiatal	felesége,	Hilda	kezét,	mintha	azt	akarná	mondani:	Ilyet	te
nem	tennél	velem.	De	hát	még	csak	rövid	ideje	házasodtak	össze.



Abu	Ding	arról	érdeklődött	Petrie-nél,	hogy	halad	az	abüdoszi	ásatása,	és	hol	akar	a
jövő	évben	dolgozni.	Az	angol	azt	válaszolta:	egyelőre	tíz	lóval	sem	húzhatnák	el
Abüdoszból.	Végre	egyszer	szeretne	befejezni	egy	ásatást,	és	nem	akarja,	hogy	egy
aktakukac	máshová	küldje.

Davis,	aki	Sayce-szal	érkezett	Luxorba,	annak	Istár 	nevű	dahabijáján,	izgatottan
beszélgetett	Howard	Carterrel.	Azt	mesélte,	élete	álma,	hogy	egyszer	a	Királyok
Völgyében	áshasson,	és	erre	az	álomra	hajlandó	sok	pénzt	is	elkölteni.

	Ez	kidobott	pénz	lenne!		szólt	közbe	Maspero.		A	Völgyben	egy	kő	sem	akad,	amit
legalább

háromszor	meg	ne	forgattak	volna	már.	Tudok	ennél	gazdagabb	vidéket	is	a	földön.

	De	mister	Carter 		vetette	közbe	Davis
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	Mister	Carter	egy	nagy	tehetségű,	ifjú	ember		mondta	Maspero	gőgösen	,	de	azt
hiszem,	még	tapasztalatlan.	A	Völgy	utolsó	sziklahasadékát	is	átkutatták	már,
higgyen	nekem!

Carter	mérgesnek	tűnt:

	Bocsásson	meg,	uram,	de	ezt	állította	már	Belzoni	és	Erman	is.	S	mi	minden	történt
azóta!	Ha	összehasonlítjuk	az	abüdoszi	és	karnaki	királylistákat,	még	legalább	fél
tucat	király	hiányzik!

	Rendben,	rendben,	mister	Carter!	Van	valami	kiindulópontja?		mosolygott
Maspero.

Ez	nem	volt	tőle	tisztességes	húzás,	mert	természetesen	pontosan	tisztában	volt	vele,
hogy	Carter	semmiféle	információval	nem	rendelkezik	egy	újabb	rejtekhelyről.
Carter	bedühödött,	és	azzal	vágott	vissza,	hogy	Loretnek	sem	volt,	mégis	tíz	fáraót
fedezett	fel.	Maspero	nem	szerette,	ha	a	tanítványára,	Loretre	emlékeztették,	aki	mint
a	Műkincshivatal	igazgatója,	nem	vált	be,	de	sikeres	régész	lett	belőle.	Ezért
egyáltalán	nem	tetszett	neki,	amikor	Carter	azt	javasolta,	hogy	ő	és	Theodore	Davis
együtt	végezzenek	új	szondázásokat	a	Völgyben.

Eközben	a	többi	vendég	érdeklődéssel	figyelte	a	vitát.	Főként	Sayce	és	Wilbour
erősködtek,	hogy	a	francia	adja	ki	a	koncessziót.	Végül	is,	ha	a	vállalkozás
sikertelen	lesz	is,	nem	jelent	majd	anyagi	veszteséget,	hisz	a	költségeket	Davis	állja



a	saját	zsebéből.	Maspero	úgy	érezte,	sarokba	szorították.	Pontosabban,	nem	volt	rá
semmi	oka,	hogy	ezt	az	ásatást	megtiltsa.

	Efendi,	efendi!

A	fellah,	aki	hajnalban	Carter	ajtaját	verte,	izgatott	volt.	Carter	álomittasan	tolta	el	a
retesz	nyelvét,	és	felismerte	Juszufot,	az	egyik	ásatási	munkását.

	Támadás!	Támadás!		üvöltötte	Juszuf.		Jöjjön	gyorsan!

Howard	Carter	beleugrott	a	ruhájába,	és	a	munkással	felrohant	a	Völgybe.	Juszuf
útközben	elmesélte,	mi	történt.	Az	éjszaka	közepén	gengszterek	támadták	és
kötözték	meg	őket,	majd	kirabolták	II.	Amenhotep	sírját!	Micsoda	gyalázat!

Carter	megrémült,	amikor	Juszuffal	együtt	meglátta	a	feltört	sírt.	A	szarkofág
súlyos	tetejét	lelökték,	a	király	múmiáját	kirángatták.	A	széttépett	pólyák	arra
utaltak,	hogy	a	holttestet	azokon	a	pontokon	kutatták	át,	ahová	az	ókori	egyiptomiak
az	értékes	amuletteket	szokták	helyezni.	Carter	nem	tudta,	hogy	II.	Amenhotep
múmiáján	voltak-e	ilyenek,	mert	a	régészek	a	felfedezés	után	érintetlenül	hagyták	a
szarkofágban.

	Hány	bandita	volt?		kérdezte	Carter.

	Nem	tudom		válaszolta	Juszuf	,	talán	három	vagy	négy,	minden	olyan	gyorsan
történt!

	Hol	a	barátod,	a	másik	őr?

	Otthon,	őt	leütötték.

	Gyere!		Carter	megragadta	Juszuf	ruhaujját,	és	magával	vonszolta	,	itt	már	nincs
mit	őrizni!

	Hová	megyünk?		kérdezte	Juszuf	a	Gurnába	tartó	meredek	úton.

Carter	azt	válaszolta,	ki	akarja	kérdezni	a	másik	őrt	is	arról,	mi	történt.

	Ő	még	kevesebbet	látott,	mint	én		esküdözött	Juszuf	,	nem	kell	megkérdezned,
efendi!

A	reggeli	szürkületben	a	másik	férfi	jött	velük	szemben.



	Ó,	micsoda	szerencsétlenség	az	egész	ország	számára!	Kirabolták	a	halott	királyt!
Micsoda

szerencsétlenség!

	Megsérültél?		kérdezte	Carter.

	Allahnak	legyen	hála,	nem!	El	tudtam	menekülni!

	Tehát	nem	is	ütöttek	le.

Juszuf	esküdözött,	hogy	látta,	amint	a	kollégáját	leütötték,	csak	utána	menekült	el.

	Azt	hittem,	a	banditák	megkötöztek	benneteket

	Nem		válaszolta	Juszuf	,	el	tudtunk	menekülni.

Amikor	észrevette,	hogy	azok	ketten	ellentmondásokba	keveredtek,	Carter
hazaküldte	őket,	és

visszament	a	feltört	sírhoz.	A	reggeli	Nap	ferde	sugarainál	lábnyomokat	látott,
melyek	azonban	a	legkevésbé	sem	utaltak	kézitusára.	Sokkal	inkább	olybá	tűnt,
mintha	a	zárat	egyetlen	rabló	törte	volna	fel	szép	kényelmesen,	és	vitte	volna	véghez
a	bűntettet.	De	hol	voltak	az	őrök	ezen	az	éjszakán?

Luxorban	élt	egy	ősöreg	nyomolvasó,	aki	tudományát	a	vadászoknak	árulta.	Carter
elhívatta,

lerajzoltatta,	lemérette	és	végül	kinyomoztatta	vele	a	lábnyomokat.	A	férfi	egy
fehér,	gurnai	ház	előtt	állt	meg.

A	ház	tulajdonosa	Ahmed	Abd	el-Rassul	volt.
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XIII.

Férfiak,	álmok	és	riválisok

Borchardt,	a	higgadt	tervező	és	építész	későn,	jóval	éjfél	után	még	mindig	a	királyné
nemes,	makulátlan	profilú,	életszerű	szobra	előtt	üldögélt	szobájában,
gyertyafénynél.



Az	ajkak	mintha	megmozdultak	és	egy	kérdést	formáltak	volna:	Miért	nem	hagytál
békén	ott,	az	évezredes	törmelék	között?	Borchardt,	ébrenlét	és	álom	között	lebegve,
szinte	áhítatosan	válaszolt:	Mert	az	embert	boldoggá	teszi,	ha	a	múltat	kutatja.	Ha
nem	ismerjük	a	múltunkat,	nem	értjük	meg	a	saját	életünket.	Kultúránk	pedig	innen,
e	földről	származik.

lacsony,	zömök	és	izmos	volt,	az	erős	dohányosok	ideges	kézmozdulataival.	Ám
telve	energiával,	és	amit	egyszer	a	fejébe	vett,	azt	véghez	is	vitte.	Ő	pedig
elhatározta,	hogy	a	Királyok	Völgyében	fog	A	ásni,	ha	kell,	akár	tíz	méter	mélyre
is.

Vagy	nevetséges	idiótaként	vonulok	be	a	történelembe		dörögte	magabiztosan
Theodore	Davis	,	vagy	nagy	felfedezőként	fognak	ünnepelni.

A	sikeres	üzletember,	aki	az	életben	semmit	sem	bízott	a	véletlenre,	természetesen
ezt	a	vállalkozást	is	a	legapróbb	részletekig	kidolgozta.	Minden	lehetőséget	neves
tudósokkal	vizsgáltatott	meg,	és	végül	arra	a	meggyőződésre	jutott,	hogy	a	Völgy
jó	pár	meglepetést	rejt	még,	csak	hihetetlen	erőket	kell	bevetnie.

Háromszor	olyan	mélyre	kell	ásnia,	mint	minden	eddigi	kutatónak,	és	olyan
helyeket	kell	kiválasztania,	melyekre	eddig,	a	technikai	nehézségek	miatt	senki	sem
vállalkozott.

Davis	különleges	koncessziót	szerzett	Masperótól.	Northampton	márkija	és	Sir
Robert	Mond,	az	angol	vegyigyáros,	akik	évek	óta	önállóan,	saját	ásatásukat
végezték,	zavarták	a	kis	amerikait	a	tervében.	Néhány	száz	munkást	és	három	angol
szakembert,	a	23	éves	Arthur	Weigallt,	valamivel	fiatalabb	kollégáját,	Edward
Ayrtont	és	Howard	Carter	felügyelőt	szerződtette.

II.	Amenhotep	sírjának	titokzatos	kifosztása	óta	Carter	helyzete	nem	volt	könnyű.	A
felügyelő

sziklaszilárdan	meg	volt	róla	győződve,	hogy	az	összeesküvés	hátterében	az	Abd
el-Rassulok	állnak.	A	nyomok	azonban	mind	ködbe	vesztek	Gurnában.	Cartert	pedig
azóta	kerülték	a	helyiek,	és	a	gyerekek	köveket	dobáltak	utána.

Howard	Carter	éppen	a	megfelelő	ember	volt	a	kilátástalannak	tűnő	feladatra,
melyet	Davis	maga	elé	tűzött.	De	hol	kezdje?	Ott,	ahol	előtte	már	tucatnyian
feladták,	vagy	ott,	ahová	mások	a	táj	kietlensége	miatt	eddig	nem	is	merészkedtek?

Az	önfejű	angol		támogatója	nagy	bánatára,	akinek	az	volt	a	véleménye,	hogy	kissé
lejjebb	kevésbé	piszkolná	be	a	cipőjét		a	Völgy	meredek,	déli	oldala	mellett	döntött.



Davis	pedig	nem	szólt	bele	a	szakember	dolgába.	Carter	már	három	nap	után	egy
elfalazott	bejáratra	bukkant,	közvetlenül	a	hegyen	át	Deir	el-Bahariba	vezető	út	alatt,
melyen	már	mindenki	több	százszor	végigment.	Theodore	Davis	el	volt	ragadtatva,
azt	hitte,	a	világ	legnagyobb	felfedezését	teszi,	és	meghívókat	küldött	Amerikába
sírja	felnyitására.	Carter	azonban	nem	zavartatta	magát,	és	egy	héttel	később
megnyitotta	a	sírt.	Az	ókorkutatás	ugyanis	nem	színházi	előadás,	közölte.

Sajnos,	azt	kellett	állapítania,	hogy	a	sírt	már	az	Ókorban	kirabolták.	Kialakítása	és
mérete	alapján	egy	rövid	ideig	uralkodó,	jelentéktelen	királyé	lehetett.	A	feliratok
IV.	Thotmeszről	beszéltek,	aki	nyolc	évig	uralkodott	Egyiptom	felett,	és	Sutarnának,
Mitanni	királyának	a	testvérét	vette	feleségül.

Egy	kocsitól	és	néhány	apró	bútortól	eltekintve	a	sírrablók	mindent	magukkal
vittek.
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Theodore	Davis	nem	tudta	elrejteni	csalódottságát,	és	a	régészt	pénzbeli	jutalommal
igyekezett	motiválni.	Carter	azonban	büszke	volt	a	felfedezésére,	és	megnyugtatta	az
amerikait,	hogy	ez	még	csak	a	kezdet.

	Hol	óhajt	a	továbbiakban	ásni?		érdeklődött	a	66	éves	férfi.

Carter	egy	néhány	lépéssel	arrébb	lévő	gödörre	mutatott	a	talajban.

	Tudni	akarom	végre,	hová	vezet	ez	a	járat!

Ayrton	és	Weigall	óva	intették	a	felügyelőt	ettől	a	vállalkozástól.	A	régészek	már
több	mint	száz	éve	próbálkoznak	ezzel	a	betemetett	sziklatárnával.	Napóleon	26,
Lepsius	46	méter	után	adta	fel.	A	gyilkos	munka	eredményeként	mindketten	egyetlen
felismerésre	jutottak	csupán:	a	végtelennek	tűnő,	lefelé	vezető	járat	az	óra	járásának
megfelelően	kanyarodott	el.

	Sem	Napóleon,	sem	Lepsius	nem	támaszkodhatott	elektromos	megvilágításra	
védte	Carter	a	tervét.

	Ennél	a	sírnál	pedig	éppen	a	megvilágítás	jelenti	a	legnagyobb	problémát.	Amúgy
rejtély	számomra,	hogy	a	sír	készítői	miként	birkóztak	meg	munkájukkal.
Naptükröket	nem	tudtak	használni,	a	fáklya	meg	elszívta	volna	az	oxigént.

Ayrton	megkérdezte,	miért	épp	ennek	a	sírnak	van	nem	egyenes,	hanem	kanyargós
lejárata.	Carter	közölte,	hogy	a	kőzet	közelebbi	vizsgálatából	ez	egyértelművé	válik.



A	kőfaragók	már	az	első	tíz	méter	után	rájöhettek,	hogy	a	szikla	mállik,	omlékony,
így	megmunkálásra	és	festésre	alkalmatlan.	Jobb	minőségű

kőzetet	keresve	lefelé	vették	hát	az	irányt.

	Bizonyíték	természetesen	nincs	a	kezemben		mondta	Carter	,	de	azt	hiszem,	ha
jelentéktelen	fáraóról	lett	volna	szó,	már	40	méter	után	elkészítették	volna	a
sírkamrát,	és	ott	temetik	el.	Itt	azonban	a	király	sem	a	pénzt,	sem	a	fáradságot	nem
sajnálta,	ez	pedig	jelentős	személyiségre	utal.

	Carternek	igaza	van		közölte	Theodore	Davis,	aki	látható	érdeklődéssel	követte	a
vitát	,	ha	még	Napóleon	is	feladta,	akkor	annál	nagyobb	a	valószínűsége,	hogy	a
sírrablók	sem	hatoltak	le	a	belsejéig.

Weigall	nyugtalankodni	kezdett:

	Melyik	fáraóról	lehet	szó,	mister	Carter?

	Én	találgatásokba	nem	megyek	bele		közölte	Carter	élesen.		Miként	láthattuk,
néhány	fáraót	az	elődje	vagy	utódja	sírjában	találtak	meg,	ezenkívül	mindig	újabb
királyokat	fedezünk	fel,	akiket	valamilyen	okból	nem	neveztek	meg	a	királylisták.
Gondoljanak	csak	a	titokzatos	Ehnaton	királyra	vagy	Tutanhamonra,	akiről	a	luxori
templomban	van	szó.

Az	amerikainak	egyre	inkább	tetszett	a	terv.	Az	az	elképzelés,	hogy	ő,	Theodore
Monroe	Davis,	Newport-Rhode	Island-ről,	találhat	meg	egy	olyan	királysírt,	mely
előtt	még	Napóleon	is	kapitulált,	megtáltosította.

	Belevágunk!		közölte	Davis	határozottan.

1903.	február	28-át	írtak.

Az	elektromos	világítás	beszerelése	bonyolultabb	lett,	mint	várták,	de	a	férfiak
addig	gyertyafénynél	végezték	az	izzasztó	munkát.	Már	a	legelső	napon	kiderült,
miért	adta	fel	minden	régész:	ezt	a	tárnát	nem	egyszerűen	kilapátolni	kellett.	A	víz
ugyanis	utat	talált	a	málló	kőzetben,	s	az	évezredek	folyamán	betonná	változtatta	a
mésztartalmú	törmeléket,	melyet	így	Carternek	és	embereinek	ki	kellett	vésniük.

Ötven	méter	után	egy	kamrára	bukkantak,	de	a	falakon	nem	volt	dísz.	A	régészek
ekkor	úgy	tíz	méterrel	voltak	a	talajszint	alatt.	Davis	már	csak	kétnaponta
ereszkedett	le,	mert	légzési	nehézségei	voltak.



	Nem,	ez	nem	lehetet	a	sírkamra		erősködött	Carter		mindenféle	faldísz	és	felirat
nélkül!

	De	hol	folytatódik?		szuszogott	Davis.		Sehol	sem	lehet	áttörést	látni	a	falon!

Howard	Carter	megdobogtatta	lábával	a	padlót.

	Itt!		mondta.		Azt	hiszem,	lefelé	folytatódik!

	Melyik	oldalon	akarja	elkezdeni?

Carter	megvonta	a	vállát.	Ekkor	Davis	egy	tízpiaszteres	érmet	vett	elő	a	zsebéből:

	Ha	írás,	a	bal	oldalon,	ha	fej	jobb	oldalon.		Feldobta	a	pénzt,	felemelte,	és
megmutatta	a	régésznek:	

Fej!

Carter	a	jobb	sarokban	kezdett	lefelé	ásni,	és	valóban,	egy	ferde	folyosóra	bukkant.
A	csapat	most	már	száz	méter	mélyen	lehetett	a	talaj	szint	alatt.	A	levegő	egyre
fogyott,	a	gyertyák	megolvadtak	a	hőségtől,	a	munkások	sztrájkoltak,	és	még
mindig	nem	volt	elektromos	világítás.	Április	15-én	Carter	megszakította	a	munkát.
Közölte,	hogy	az	emberei	nem	hajlandók	addig	a	lapáthoz	nyúlni,	amíg	a	világítás
nincs	megoldva.

A	következő	nyári	szünet	alatt	végre	lefektették	a	vezetéket,	a	luxori	tűzoltók	pedig
csöveket	vezettek	le	a	tárnába,	melyen	át	fentről	levegőt	lehetet	a	sírba	pumpálni.
Carter	október	15-én	kezdett	neki	újból	a	munkának.
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Az	első	napok	sikeresnek	ígérkeztek.	Ekkor	azonban	a	helyzet	drámaira	fordult.

	Sir,	ez	kilátástalan		közölte	Carter	a	mecénással	,	a	gyerekek,	akik	a	törmeléket
hordják	fel,	egymás	után	esnek	össze.

	Vegyen	fel	felnőtt	férfiakat,	fizesse	a	kétszeresét.

	A	munkások	is	teljesen	kimerültek.	Az	orruk	és	a	szájuk	összeragad	a	portól,	és
már	levegőt	sem	bírnak	venni.

	Háromszor	annyi	pénzt	adok	önnek.	Osszon	be	15	perces	műszakokat,	annyit	ki



lehet	bírni!

A	megszállott	rézmágnás	kérlelhetetlen	maradt,	s	ekkor	a	véletlen	a	segítségére
sietett.	Carter	már	az	ereje	végén	volt,	amikor	hatvanméternyire	az	elsőtől	egy
második,	szintén	díszítetlen	kamrára	bukkant.

Tudatosan	a	padló	jobb	oldalán	kezdett	ásni,	és	rábukkant	a	következő	lépcsőre.
Innentől	a	folyosó	balra	kanyarodva	haladt	lefelé.

A	szikla	nemhogy	keményebb,	de	egyre	mállékonyabb	lett.	Olykor	egész
kocsirakományra	való	zuhant	le	belőle	és	borította	be	a	munkásokat,	akiket
mentőcsapatnak	kellett	kiszabadítania.	Davis	külön	jutalmakat	fizetett.	Ekkor,	1904.
január	26-án	felbukkant	a	harmadik	kamra	is,	tele	törmelékkel.

Howard	Carter	néhány	pillanatra	elbizonytalanodott.	Ez	lenne	a	sírkamra?	Már	200
méter	mélyen	volt	a	hegy	belsejében.	Ez	a	tárna	nem	vezethet	a	végtelenségig	lefelé!
Carter	átlósan	szondázta	végig	a	kamrát,	és	a	lépcsőt	ismét	jobboldalon	lelte	meg.	A
férfiak	fokról	fokra	haladtak	lefelé.	A	lépcső	alján	fal	zárta	el	az	utat.

Úgy	nézett	ki,	mintha	beomlott	volna.

	Ó,	ne!		Carter	a	fejét	fogta,	mert	a	falon	egy	kocsikerék	méretű	lyuk	volt.

	Mondja,	hogy	nem	igaz!		kiabálta	az	öreg	Davis	újra	és	újra,	miután	Carter	a
mélybe	vonszolta.	

Mondja,	hogy	nem	igaz!

	De,	sajnos	az!		dadogta	az	angol	kétségbeesetten.

Ő,	a	szegény	kensingtoni	alak,	aki	egy	éven	keresztül	egy	vagyonba	került	az
amerikainak,	most	szégyellte	a	kudarcot.	A	sírkamrában	ugyanis,	melynek	porózus
plafonját	három	oszlop	tartotta,	csak	két	üres	szarkofág	és	egy	fedél	feküdt.	Amúgy
mindenütt	csak	törmelék,	poros,	koszos,	utálatos,	haszontalan	törmelék.

Carter	szemét	a	düh	és	a	kétségbeesés	könnyei	borították	el.	A	szarkofágon	lévő
hieroglifák

elmosódtak,	s	eltartott	egy	darabig,	míg	újra	tisztán	álltak	előtte.	A	hieroglifák
megfejtése	amúgy	sem	volt	könnyű	feladat	az	autodidakta	férfi	számára.

Davis	türelmetlenkedett:



	Na,	ki	ez?

	Úgy	érti:	Ki	volt?		kérdezte	Carter	keserűen.

Ujjával	egy	cartouche-ra	mutatott,	és	tagoltan	olvasni	kezdte:	Hatsepszut
Hnemetamun.

	És	az?		Davis,	fejével	a	másik	szarkofág	felé	intett

	Thotmesz		közölte	Carter	halkan.		Apa	és	leánya.

Ezután	levegőért	kapkodva	mindketten	visszatértek	a	felszínre.

	Vajon	hová	kerülhetett	Thotmesz	és	Hatsepszut?		töprengett	Theodore	Davis,
amikor	felérve,	fáradtan	egy	napernyő	alá	ültek.

	Úgy	érti,	hol	vannak	ma?

Davis	némán	bólintott.

	Kairóban		mondta	Carter	szárazon	,	pontosabban	Gizában.

Az	amerikai	értetlenül	nézett	a	régészre.

	Igen		válaszolta	Carter.		Thotmesz	azon	királymúmiák	között	volt,	melyeket	az
öreg	Abd	el-Rassul	talált	meg.	Az	egyik	faládán	pedig	Hatsepszut	neve	állt,
csakhogy	két	női	múmia	feküdt	benne.	Az	egyikük	valószínűleg	Hatsepszut	lesz.

Theodore	Davis	számára		akit	a	Hatsepszut-sír	körüli	izgalmak	nagyon	megviseltek
	ezzel	lezárult	az	ásatási	történet	egy	fejezete.	Weigall	és	Ayrton	másutt	fogtak
szondázásokba.	Carter	még	hetekig	lejárt	a	mély	aknába,	és	megpróbálta	egyedül
felásni	a	sírkamra	padlóját.	Senki	sem	tudott	erről	a	titkos	vállalkozásáról.

Senki	sem	sejtette,	hogy	gyakran	késő	éjszakáig,	végkimerülésig	ásta	a	padlót,	és
hegynyi	követ	mozgatott	meg.	Egyszerűen	nem	akarta	elhinni,	hogy	a	sírrablók	213
méter	mélyen	semmit	sem	hagytak	hátra.

Március	végén	feladta		semmit	sem	talált.

A	Gezíra-szigeten	álló	széles,	oszlopos	kapujú	ház	hosszú	ideje	az	egyik	legjobb
címnek	számított	Kairóban.

Politikusok,	diplomaták,	művészek,	de	főként	a	világ	minden	részéből	érkezett
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szívesen	találkát.	A	ház	ura,	Ludwig	Borchardt,	hivatalosan	a	kairói	német
konzulátus	tudományos	attaséja	különleges	címet	viselte.	Azért	volt	ez	különleges,
mert	e	munkakört	számára	hozták	létre.

	Na,	és	hogy	érzi	magát	nálunk,	Kairóban,	monsieur	Borchardt?		kérdezte	Gaston
Maspero.

Borchardt	körbepillantott	a	neves	kutatókon,	és	kuncogott:

	Ugyan,	uram,	itt	otthon	érezheti	magát	az	ember.	Elismerem,	Kairó	nem	Berlin,	de
nem	is	egy	Isten	háta	mögötti	falu.	Az	elmúlt	héten	láttam	itt	az	első	automobilt.
Persze	egy	Edward	király-féle	szerelésbe	öltözött,	őrült	angol	vezette.

Flinders	Petrie	zavartan	köhécselt:

	Őfelsége,	VII.	Edward	a	világban	mindenütt	sportos	és	modern	példaképnek	számít.
Amit	az	Önök	Vilmosáról	nem	igazán	lehet	elmondani

	Ugyan,	uraim		szólt	közbe	Maspero	,	csak	nem	akarunk	császáraink	és	királyaink
modem

divatkellékeiről	vitázni?

	Ezzel	mi	úgysem	tudunk	lépést	tartani!		nevetett	az	amerikai	Theodore	Davis.	
Roosevelt	mint	divatos	király!	Nagyon	jó!

Kurt	Sethe	mint	mindig,	most	is	morcosán	nézelődött,	arcizma	sem	rándult.
Borchard	szinte

bocsánatkérően	közölte,	hogy	a	barátjának	problémája	van	a	szomszédjával.

	A	szomszédjával?		nézett	mindenki	kérdőn	Borchardtra.

	Egyszerűen	nem	bírja	elviselni	ezt	a	Naville-t.	Úgy	utálják	egymást,	mint	a	pestist.
Pedig	egymás	mellett	ásnak	Deir	el-Bahariban.	Azt	hiszem,	még	egyetlen	szót	sem
váltottak	egymással.

	Azzal	az	úrral	én	csakis	írásban	érintkezem!		közölte	Sethe,	majd	felemelkedett,	és
hátratett	kézzel	az	ablakon	át	a	Nílusra	pillantott	,	és	ha	ma	itt	lenne,	akkor	az	én
jelenlétemről	kellene	lemondaniuk!



	Már	jó	pár	éve	így	megy	ez		magyarázta	Borchardt	,	azért,	mert	Hatsepszut
királynő	életének	néhány	részletében	nem	tudnak	egyetérteni.	Bolond	dolog	ez,	csak
azt	tudom	mondani,	bolond	dolog!

Egyikük	sem	hagyna	ki	egy	lehetőséget	sem,	hogy	a	másikat	a	nyilvánosság	előtt	le
ne	járassa.	Mint	a	kisgyerekek.

Sethe	sértődötten	közölte:

	Akár	össze	is	csomagolhatom	a	koffereimet,	ha	kívánják

	Szó	sem	lehet	róla!		igyekezett	Maspero	beleszólni.		Ez	az	évszázad	olyan	sokat
ígérőén	indult	számunkra,	minden	emberre	szükségünk	van!

Borchardt	a	legújabb	eredményekről	érdeklődött,	és	Maspero	büszkén	számolt	be
róla,	hogy	az	olasz	Ernesto	Schiaparelli	megtalálta	Nofertari,	a	nagy	Ramszesz
feleségének	sírját.	Kirabolva	ugyan,	de	csodás,	jó	állapotban	lévő	faliképekkel!

	Hogy	is	van	ez	tulajdonképpen,	mister	Petrie?		kérdezte	Borchardt.		Szándékában
áll	Amarnában	tovább	ásni?

Az	angol		igyekezve	kitérni	a	válasz	elől		közölte,	hogy	a	Delta	teljesen	lefoglalja,
de	később,	talán	egyszer	újra

	Csak	azért	kérdezem		szakította	félbe	Borchardt	,	mert	mi,	németek,	szívesen
dolgoznánk

Amarnában.	A	már	feltárt	ház-	és	palotafalak	arra	az	ötletre	sarkalltak,	hogy	e	hely
építészetével	foglalkozzunk.	Mi	a	véleménye,	monsieur	Maspero?

Ő	kérdőn	nézett	Petrie-re,	és	amikor	az	angol	nem	reagált,	azt	mondta:

	Semmi	ellenvetésem,	dicséretre	méltó	szándék!

	A	Deutsche	Orientalgesellschaft	átvállalná	a	költségeket.	Egy	bőkezű	támogató	áll
mögötte.

	Ha	olyan	eredményes	lesz,	mint	Philae	megmentésénél,	akkor	már	most	gratulálni
lehet	önnek,	monsieur!	Sokan	azt	mondják,	a	gát	megépítése	óta	a	templomsziget
még	szebben	mutat,	mint	valaha!

	Jó	csapatot	állítok	össze.	Úgy	száz	munkásra	gondoltam.



	Száz	munkásra?	Az	igen	sok.	Mik	a	feltételei?

	Nincsenek.

	De	ugye	tudja,	hogy	az	első	osztályú	leleteket	már	nem	szabad	kivinni	az
országból?!

	Nem	kincsek	után	kutatunk.	Mi	az	egyiptomi	építészetet	akarjuk	tanulmányozni.	De,
ha	közben	egykét	apróbb	dolog	előkerülne,	amit	az	adományozónknak
átnyújthatnánk

	Rendben,	Borchard.	Megkapja	a	koncessziót,	de	az	elsőrangú	leletek	a	gizai
múzeumba	kerülnek.	A	másodrangúaknál	az	osztozkodás	megállapodás	szerint
történik	majd.

	Rendben!		kiáltotta	Borchardt.

Maspero	felemelte	a	poharát:	A	sikerre!
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Edouard	Naville	kötélen	himbálózva	kopogtatta	végig	a	Deir	el-Bahari-i	meredek
sziklafalakat.	Az	egész	Völgy	az	éles	kalapácsütésektől	visszhangzott.	A	veszélyes
vállalkozás	célja	az	volt,	hogy	a	sziklában	mesterséges	megmunkálás	nyomait
fedezze	fel.	A	kövér	Naville	minden	hasadékba	beleütötte	a	szerszámot,	mire	a
falból	kőszilánkok	váltak	le	és	zuhantak	a	mélybe.

	Hé,	ott!		kiáltotta	Naville,	és	jelzett	a	templomban	dolgozó	munkásoknak,	hogy
menjenek	a	másik	oldalra.

Egy	hatalmas	sziklaorom	különösen	felkeltette	a	kutató	érdeklődését.	A	kő	valahogy
úgy	nézett	ki,	mint	egy	hatalmas	dugó,	melyet	egy	nyílásra	helyeztek.	Naville
belevágta	a	kalapács	hegyét	egy	oldalsó	hasítékba,	de	amikor	ki	akarta	húzni,	az
bennszorult.

A	kötélen	lógva	mindkét	lábával	megtámaszkodott,	és	teljes	erejéből	megpróbálta
kitépni	a	kalapácsot.

Egy	rándítás,	és	már	a	kezében	is	volt.	De	ugyanekkor	levált	egy	malomkő
nagyságú	szikla	is,	elzúgott	a	csípője	mellett,	és	a	sziklafal	mentén	a	mélybe	zuhant.
Egy	kiszögellésen	megpattant,	felugrott	és	hatalmas	ívben,	a	templom	első	galériája
fölött	egyenesen	arra	az	árnyat	adó	fakunyhóra	zuhant,	melyet	Naville	egy	kirabolt



sír	fölé	emelt	magának	és	a	feleségének.

Naville	előre	látta	a	szerencsétlenséget.	Hang	azonban	nem	jött	ki	a	torkán.	De
felesleges	is	lett	volna	kiáltani,	mert	az	egész	csak	pillanatokig	tartott.	Amikor	a
súlyos	kőtömb	áttörte	a	kunyhó	bádogtetejét	és	hangos	csattanással	eltűnt	a	recsegő-
ropogó	gerendák	és	deszkák	között,	Naville	egy	pillanatra	lecsukta	a	szemét.
Amikor	újból	kinyitotta,	az	egész	völgy	felett	piszkos	porfelhő	úszott.

Olyan	sebesen	ereszkedett	le	a	kötélen,	hogy	elégett	bőre	bűzlött,	majd	a
munkásokat	félretolva	az	elpusztult	kunyhó	felé	rohant.

	Marguerite!	Marguerite!		üvöltötte	kétségbeesetten.

A	portól	nem	látott,	elbotlott	egy	keresztben	heverő	törmeléken,	feltápászkodott,	és
ekkor	egy	kis	alak	állt	előtte,	karjaiban	Marguerite-tal:	Sethe.

	Semmi	baja	sem	lett!		köhögött	Sethe.		Megnyugodhat!

Naville	a	kezével	törölte	le	Marguerite	könnyeit,	és	leporolta	a	ruháját.

	Semmi	sem	történt!		dadogta	ő	rémületében.		Semmi	sem	történt!

Izgatottságában	Naville	teljesen	elfeledkezett	Aliról,	a	helyi	szakácsról.

	Istenem!		kiáltotta	hirtelen.		Hol	van	Ali?

A	ház	romjaihoz	rohant.

	Ali!		ismételgette.		Hallasz	engem?

Mintha	válaszoltak	volna.

	Ali!		kiáltotta	újból.

Néhány	munkás	odasietett,	segítettek	a	gerendákat,	romokat	arrébb	pakolni.

	Ez	Ali	hangja	volt!

	Lent	a	pincében!		mondta	Naville.

A	férfiak	óvatosan	eltávolították	a	gerendát	a	sírba	vezető	lépcsőről.	A	szikla
átütötte	a	tetőt,	és	Alit	minden	konyhai	felszerelésével	együtt	a	mélybe	rántotta.	Ott
ült	nevetve,	bal	szeme	alatt	egy	kis	karcolással.



Amikor	Marguerite	a	katasztrófa	egészét	felmérte,	tombolni	kezdett.	Naville	és
Sethe	közösen	a	német	házához	vezették.

	Haza	akarok	menni!		kiabálta	Marguerite.		Nekem	kedvesebb	az	életem,	mint	ez	az
istenverte	Hatsepszut-templom!

Naville	igyekezett	megnyugtatni	a	feleségét.	Ám	alighogy	meggyőzte,	hogy	ez
baleset	volt,	és

szerencsétlenség	mindenütt	érheti	őket,	az	asszony	megkérdezte:

	És	hol	fogunk	lakni?

Sethe	nyelt	egyet.	Látni	lehetett	rajta,	hogy	valami	fontosat	akar	mondani.	Végül
kibökte:

	Itt	is	maradhatnak,	ha	akarnak.	A	házban	van	elég	hely.	Csak	egy	feltételem	van:
sosem	beszélünk	Hatsepszutról!

Naville	megragadta	Sethe	kezét,	és	megrázta.

Theodore	Davis	tovább	ásott	a	Királyok	Völgyében,	de	már	Howard	Carter	nélkül.
Ő	annyi	ellenséget	szerzett	magának	a	fegyveres	őrei	miatt,	hogy	alig	tudott
munkaerőt	toborozni.

	Carterrel?	Nem!		mondták	a	fellahok.
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Masperónak	nem	maradt	más	választása,	mint	hogy	áthelyezze	Alsó-Egyiptomba.
Így	most

Szakkarában	őrizte	a	földalatti	Szerapisz-templomot.

Luxorban	James	Quibell	lépett	a	helyébe,	és	ásott	tovább	Weigallal.	Quibellnek
szerencséje	volt.

Közvetlenül	a	Völgy	bejáratánál	egy	kőlépcsőt		csalhatatlan	jele	egy	sír	bejáratának	
fedezett	fel.	Néhány	méteres	mélységben	fal	zárta	el	az	utat,	de	nagy	volt	a	csalódás:
a	falban	lyuk	tátongott.

Úgy	döntöttek,	először	a	legfiatalabb	teherhordót	engedik	le	lábainál	fogva	a



nyíláson,	hogy	megnézze,	mi	rejtőzik	a	fal	mögött.	A	fiú	rettenetesen	sikoltozott	és
félt,	de	amikor	Weigall	felhúzta,	egy	művészien	díszített	botot,	egy	skarabeuszt	és
egy	pár	szandált	tartott	a	kezében.	Több	is	fekszik	még	lent,	közölte,	de	nem
vállalkozott	rá,	hogy	még	egyszer	rendelkezésre	álljon	egy	ilyen	műveletnél.

A	tényállás	szokatlan	volt.	Eddig	legtöbbször	olyan	sírt	találtak,	melyet	kiraboltak
és	utána	a	látszat	kedvéért	betemettek.	Itt	a	betörés	kívülről	látható	volt,	belseje
azonban	ismeretlen	kincseket	rejtett.

	Nekem	nagyon	úgy	tűnik		közölte	Maspero,	aki	másnap	Davissel	együtt
elszamaragolt	a	Völgybe	,	hogy	a	rablókat	megzavarták	munka	közben.

	Nem	sokat	hagyhattak	hátra		mondta	Davis	,	különben	biztosan	másodszor	is
visszatértek	volna.

Maspero	nevetett:

	Ki	tudja?

A	fal	megtekintése	után	Davis	és	Maspero	leszállt	az	aknába.	Néhány	méter	után	a
második	falat	könnyedén	áttörték,	s	ekkor	megbizonyosodhattak	róla,	hogy	a
sírrablóknak	nem	volt	lehetőségük	mindent	elvinni.	A	nehezen	mozgatható	bútorok
és	az	edények	ottmaradtak.

A	falfeliratokból	a	régészek	már	ismerték	a	sír	tulajdonosait:	Juját	és	Tuját,	III.
Amenhotep	apósát	és	anyósát.	Davis	a	két	faládára	mutatott.	Maspero	bólintott.
Mindketten	ugyanarra	gondoltak.	Maspero	óvatosan	felemelte	az	első	fedelét.
Előttük	egy	aranyszarkofág	csillogott.	Amikor	azt	is	felnyitotta,	egy	idős	férfi
komoly	arcába	pillantott.	A	magas	homlok	körül	vékony,	fehér	haj	tekergett,	a
szemek	zárva	voltak,	mint	egy	bensőséges	imánál.	Maspero	még	sosem	látott	ilyen
élethű,	pólya	nélküli	múmiaarcot.	A	másik	faládában	sem	volt	ez	másként.	Abban	a
hosszú,	hamvasfakó	hajú,	törékeny	arcvonású	Tuja	feküdt.

Hosszú	tanácskozás	után	Maspero	és	Davis	arra	jutott,	hogy	a	sírmellékleteket	és	a
két	múmiát	a	gizai	múzeumba	viszik.	Mint	már	kiderült,	túl	kockázatos	lett	volna	a
sírban	hagyni	őket.	Az	előkészület	és	az	elcsomagolás	három	hetet	vett	igénybe.	A
szállítás	előtti	napon	Quibell	egyedül	volt	a	sírban,	amikor	kintről	hangokat	hallott.
Franciául	beszéltek.	Amennyire	ki	tudta	venni,	egy	férfi	felségnek	szólított	egy	idős
hölgyet.	Ekkor	hirtelen	egy	előkelő,	80	éves,	botjára	és	szolgájára	támaszkodó
hölgy	állt	előtte.

	Madame!		mondta	Quibell	udvariasan.		Ezt	a	sírt	csak	most	fedezték	fel,	és	még



nem	bocsátották	a	nyilvánosság	rendelkezésére.

	Tudom,	tudom!		válaszolta	a	határozott	hölgy	egy	pillantást	vetve	a	művészi
kidolgozású	ókori	székre,	melyet	Quibell	épp	elcsomagolni	készült,	azt	mondta:	
Nagyon	kedves	öntől,	monsieur!

Fogta	az	értékes	széket,	és	mielőtt	az	angol	bármit	is	szólhatott	volna,	szusszanva
ráült.

Miközben	az	előkelő	hölgy	két	kezével	a	botra	támaszkodva	körbepillantott,	Quibell
a	pótolhatatlan	székre	meredt,	és	görcsösen	azon	törte	a	fejét,	hogy	vehetné	rá	az
asszonyt,	hogy	felálljon	róla.

	Utoljára	a	Szuezi-csatorna	felavatásán	voltam	itt	a	völgyben		kezdte	mesélni	,	de	ön
valószínűleg	akkor	még	meg	sem	született.	Nekem	pedig	kevesebb	ráncom	és	több
hódolóm	volt.	Ó,	az	az	Iszmail	kediv!	

magában	nevetgélt.		Akkoriban	az	én	jachtom	volt	a	legszebb	a	Földközi-tengeren,	s
ma	örülhetek,	ha	jegyet	kapok	egy	menetrend	szerinti	gőzösre.	Ismerte	Mariette-et
és	Brugschot?	Remek	fickók	voltak!

Quibell	megrázta	a	fejét.	Egyszerre	mintha	hályog	hullott	volna	le	a	szeméről:
Eugènie,	a	francia	excsászárné	ült	előtte.	A	sedani	vereség,	és	férje,	III.	Napóleon
fogságba	esése	után	Angliába	menekült.	Azóta	Pierrefonds	grófnő	néven	élt	ott.

	Persze	nem	is	ismerhette	őket!		folytatta	az	egykori	császárné.		De	én	ismertem
mindkettőjüket!

Remek	fickók	voltak,	én	mondom	önnek!

A	grófnő	felemelkedett,	elegáns	fejbiccentéssel	elbúcsúzott,	és	eltűnt.	A	lépcsőn
lépkedve	Quibell	még	hallotta:

	Remek	két	fickó!

Maspero	mindkét	kezével	az	asztalra	csapott:

	Mi	a	fenéért	olyan	makacs?	Bocsánatot	kér	a	francia	konzultól,	és	már	el	is
felejtettük	az	ügyet.

Howard	Carter	komolyan	nézett	rá:



	Nem	tudom,	miért	kérnék	bocsánatot.	A	kötelességemet	tettem,	semmi	mást!
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	Carter		mondta	Maspero	nyomatékkal.		Ön	az	egyik	legtehetségesebb	emberünk,	ezt
ön	épp	olyan	jól	tudja,	mint	én.	Nagy	jövő	vár	önre	ebben	az	országban.	De	ha	nem
egyezik	bele,	hogy	bocsánatot	kérjen	a	konzulnál,	komoly	problémáim	lesznek.
Akkor	nincs	más	lehetőségem,	el	kell	önt	küldenem.

Néhány	nappal	korábban	részeg	francia	turisták	hordája	próbált	meg	belépő	nélkül
bejutni	a	Szerapisz-templomba.	Vitába	keveredtek	az	őrökkel.	Ők	Carter	felügyelőt
hívták	segítségül,	aki	felszólította	őket,	hogy	védekezzenek.	Az	ezt	követő
verekedésben	az	egyik	franciát	leütötték.	Amikor	kijózanodtak,	panaszt	tettek	a
főkonzulnál	az	udvariatlan	bánásmód	miatt.	A	konzul	hivatalos	hangon	közölte:
bocsánatkérést	követel.

	Az	iskoláját!		szidta	Maspero.		Akkor	nincs	más	választásom!	Ezennel	elbocsátom
az	állásából.	A	papírt	majd	később	megkapja.

Carter	megrántotta	a	vállát,	megfordult	és	köszönés	nélkül	távozott.	Különösebben
még	szomorú	sem	volt.	Alsó-Egyiptomot	ugyanis	nem	szerette.	Ő	csak	a	Völgyet
szerette.

Ludwig	Borchardt	nagy	erőkkel	jött.	Hermann	Ranke	régészt,	két	berlini	állami
építészt,	egy	állami	építőmestert,	egy	geodétát,	egy	szakácsot,	egy	képzett
munkavezetőt	és	száz	segédmunkást	hozott	magával.	A	régészház	előtt,	melyet
Borchardt	még	az	előző	évben	építtetett,	felhúzták	a	fekete-fehér-vörös	zászlót.	Tell
el-Amarna	szilárdan	a	németek	kezébe	került.

Még	ha	Flinders	Petrie	óta	nem	is	tévedt	régész	Tell	el-Amarnába,	a	kutatás	nem	állt
le.	Főként	a	város	alapítási	dokumentumát	tartalmazó,	szétszórtan	elhelyezkedő
sziklafeliratok	vezettek	arra	a	kényszerítő

felismerésre,	hogy	Ahet-Aton		ahogy	a	várost	régen	nevezték		egykor	Egyiptom
fővárosa	és	a	király	rezidenciája	volt.	Ehnaton	a	vallási	reformmal	együtt	egy
várost	is	emelt	a	sivatag	közepén,	mely	egy	generáción	át	volt	a	főváros.	Halála
után	a	metropoliszt	minden	lakója	elhagyta,	és	az	néhány	év	alatt	elpusztult.

Borchardt	munkásai	már	az	első	nap	szondázása	során	egy	szokatlan
mészkőszoborra	bukkantak.	A	nyers	és	félbehagyott	mű	felvetette	a	kérdést,	vajon
nem	egy	szobrász	lakására	találtak-e	rá.	Egy	aprócska	elefántcsont	fedélen	ugyanis
az	a	felirat	állt:	főszobrász	Thotmesz.



	Na,	akkor	nézzük	meg	azt	a	házat	közelebbről	is!		közölte	Borchardt.

Úgy	rendelkezett,	hogy	folytassák	a	terület	szondázását.	Néhány	napon	belül
előbukkantak	az	alapok	a	homokból,	melyek	nappalira,	hálóra	és	munkateremre
utaltak.	Mivel	egyre	több	edénycserepet,	szerszámot	és	portrémaszkot	találtak		a
föld	tehát	a	vártnál	gazdagabbnak	bizonyult	,	Borchardt	mélyebbre	ásatott,	mint
amennyire	az	alapok	feltárásához	szükséges	lett	volna.

A	legérdekesebb	helyiségnek	egy	apró,	tíz	négyzetméternél	alig	nagyobb	kamra
tűnt.	Kis	modellek,	Ehnaton	király	és	szép	felesége,	Nofertiti	gipszből	megmintázott
kezei	kerültek	innen	elő.	Egyértelműen	a	művész	lakásának	modellezőkamrája	volt.

Nem	sokkal	13	óra	után		Borchardt	épp	sziesztázott		egy	fiú	érkezett	futva,	és	egy
cédulát	nyújtott	át	neki,	melyen	az	állt:	Sürgős!	Életnagyságú,	színes	mellszobor	a	P
47-es	házban!

A	kutatók	négyzethálósán	osztották	fel	Tell	el-Amarnát:	balról	jobbra	betűkkel,
fentről	lefelé	számokkal	jelölték	az	egyes	részeket.	Thotmesz	főszobrász	lakása	a
P47-ben	volt.	Borchardt	elindult.	Ranke	professzor	némán	fogadta,	és	egy	tölcsérre
mutatott	a	talajban.	Méteres	mélységben	egy	nő	karcsú	nyaka	állt	ki	a	törmelékből.

Borchardt	lecsúszott	a	gödörbe,	és	megpróbálta	a	különös	leletet	kihúzni	a	földből.
Nem	sikerült.	Ekkor	óvatosan,	csupasz	kézzel	kotorta	arrébb	a	törmeléket.	Egy
vékony	áll,	egy	száj,	egy	arc	elevenedett	meg,	de	a	mellszobrot	még	mindig	nem
lehetett	megmozdítani.	Nem	csoda,	hisz	a	fejet	egy	hatalmas	fejfedő,	egy	tipikus
királynői	fejfedő	koronázta.	Aggódással	teli	percek	következtek,	míg	ezt	sikerült
kiszabadítani.	Ekkor	Ludwig	Borchardt	kiemelte	az	értékes	darabot	a	homokból.
Semmi	kétség,	ez	ő	volt,	Ahet-Aton	királynéja,	Nofertiti.

Feltűnés	nélkül	a	régészházba	vitték.	Borchard,	a	higgadt	tervező	és	építész	későn,
jóval	éjfél	után	még	mindig	a	királyné	nemes,	makulátlan	profilú,	életszerű	szobra
előtt	üldögélt	a	szobájában,	gyertyafénynél.	Az	ajkak	mintha	megmozdultak	és	egy
kérdést	formáltak	volna:	Miért	nem	hagytál	békén	ott,	az	évezredes	törmelék
között?	Borchard,	ébrenlét	és	álom	között	lebegve,	szinte	áhítatosan	válaszolt:		Mert
az	embert	boldoggá	teszi,	ha	a	múltat	kutatja.	Ha	nem	ismerjük	a	múltunkat,	nem
értjük	meg	a	saját	életünket.	Kultúránk	pedig	innen,	e	földről	származik.

	Mi	az	a	kultúra?

	A	kultúra	testi,	lelki	és	szellemi	adottságaink,	képességeink	ápolása,	javítása	és
nemesítése.



	Ez	tesz	benneteket	boldoggá?

	Ez	az	élet.
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Borchadt	maga	is	épp	egy	kérdést	akart	megfogalmazni,	amikor	felébredt	álmából,
és	visszazuhant	a	valóságba.	Holnap,	jött	rá,	holnap	jelenteni	kellene	a
Műkincshivatalnak	ezt	a	fontos	leletet.	Akkor	küldöncök	vinnék	magukkal,	és	ő
örökre	elveszítené	az	ő	Nofertitijét.

Ekkor	a	kutató	fogta	a	mellszobrot,	és	óvatosan,	mint	egy	szeretett	lényt,	a	mellette
lévő	raktárba	vitte.

Rongyokba	tekerte,	kinyitott	egy	faládát	és	belefektette.	A	csomag	fölé
edénytöredékeket	és	más	leletek	darabkáit	szóra.	A	doboz	tetejére	vörös	krétával	azt
írta:	Berlin,	Királyi	Múzeumok.	Töredékek.	Ezután	lefeküdt,	de	ezen	az	éjszakán
már	nem	tudott	elaludni.

A	Völgyben	Davis	egyik	sikert	érte	el	a	másik	után.	Régésze,	Edward	Ayrton
felfedezte	IV.	Thotmesz	és	Sziptah	király	sírját.

	Nézze	csak!		mondta	Ayrton,	aki	épp	egy	lyukból	mászott	elő,	és	a	szilák	csúcsára
mutatott.	Howard	Carter	biztos	távolságból	figyelte	a	völgyben	zajló	eseményeket.

	Szegény	ember!		morogta	Davis,	és	lábával	elnyomta	a	cigarettáját.	
Tulajdonképpen	miből	él?

Ayrton	megrántotta	a	vállát:

	Elég	pocsék	a	helyzete.	Az	emberek	azt	beszélik,	abban	a	sírban	lakik,	ahol	már	az
öreg	Brugsch	is	élt,	és	a	Völgyről	fest	akvarelleket,	azokat	árulja	a	turistáknak.

Davis	integetett	a	kezével,	hogy	Carter	jöjjön	le.	Az	megértette.

	Nem	valami	biztató		mondta	Ayrton,	és	a	tölcsérre	mutatott.		Egyik	sírt	fedezzük	fel
a	másik	után,	de	már	mindegyiket	kifosztották.	Nem	hiszem,	hogy	még	egyszer
megadatik	számunkra,	hogy	egy	érintetlen	királysírt	találjunk.

	És	ez	a	Horemheb	fáraó?		Davis	a	földben	lévő	lyukra	mutatott.		Jelentős	király
volt?



	Nem,	biztos,	hogy	nem		válaszolta	Ayrton	,	legalábbis,	amennyire	ezt	a	sír
méreteiből	ki	lehet	következtetni.

Miközben	Carter	a	hegygerincről	lejött,	Ayrton	eltűnt	az	újonnan	felfedezett	sírban,
melyben	már	50

métert	haladt	előre	ferdén.	Egy	tíz	méter	mély	akna	állta	el	az	útját.	Ezt	a	most	maga
után	vonszolt	létrával	akarta	áthidalni.	Tíz	percnél	tovább	azonban	senki	sem	bírta	a
fojtogató	levegőt	odalenn.

	Mister	Carter!		Theodore	Davis	barátságosan	üdvözölte	egykori	ásatásvezetőjét.	
Hogy	telnek	a	napjai?

Ő	kedvetlenül	legyintett	és	azt	mondta:

	Inkább	rosszul,	mint	jól.	De	az	ember	nem	hagyhatja	el	magát!	Visszaemlékeztem	a
tanult

szakmámra,	és	színes	képecskéket	festek	a	turistáknak.

	És	hogy	megy	az	üzlet?

Carter	elhúzta	a	száját:

	Ha	őszinte	akarok	lenni,	nyomorultul.

	Nekem	is	festene?	Úgy	értem,	egész	privát,	néhány	látképet	a	Királyok	Völgyéről.
Senkinek	sem	kell	róla	tudnia!

Howard	Carter	megértette.	Az	idős	Davis	együttérzésből	cselekedett,	de	nem	akart
összeütközésbe	kerülni	Masperóval.	Legszívesebben	elutasította	volna	az	ajánlatot,
de	akkor	arra	gondolt,	egyszer	megint	ennie	kellene	valamit,	és	megígérte,	hogy
néhány	nap	múlva	hoz	néhány	képet.

	De	nem	akarom,	hogy	Maspero	meglássa!		szólt	Theodore	Davis.

Carter	bólintott	és	eltűnt.

Ayrton	szuszogva	jött	elő	a	lyukból.	Davis	kérdően	nézett	rá,	de	ő	megrázta	a	fejét.
Horemheb	sírjában	sem	volt	már	mit	felfedezni.

Egy	kődobásnyira	onnan,	a	durva	kövek	alól	egy	akna	bukkant	elő,	melyet	az



évszázadok	alatti	téli	esők	sárral	töltöttek	fel.	Mivel	Davis	emberei	mindent
megvizsgáltak,	fáradságos	munkával	ezt	az	aknát	is	kiásták.

Nyolc	méteres	mélységben	egy	széttörött	ládikát	találtak,	benne	három	vékony
aranylappal.	A	lapokra	hieroglifákat	véstek.	Ayrton	Tutanhamon	és	fiatal	felesége,
Anheszenamon	nevét	olvasta	fel.	Általános	volt	az	értetlenség.	Az	akna	sziklába
ütközött.	Sírról	szó	sem	lehetett.

Két	nappal	később	úgy	tűnt,	a	régészek	közelebb	jutottak	a	megoldáshoz:	néhány
méterrel	odébb,	egy	másik	gödörből,	egyszerű	edények,	agyagkorsók,	kiszáradt
girlandok	és	mumifikálásnál	használt,	nátronnal	teli	zsákocskák	kerültek	elő.	Egy
darab	vásznon,	mellyel	az	egyik	korsó	tetejét	fedték	le,	az	a	felirat	állt:

Tutanhamon	6.	uralkodási	éve.

	Szabad	gratulálnom?

Davis	megfordult.	A	tölcsér	szélénél	Carter	állt.
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	Festettem	önnek	néhány	képet		mondta	zavartan,	amikor	az	ásatás	szegényes
eredményét

megpillantotta.

	Gratulálni,	mihez?		kérdezte	Davis	mogorván.		Véletlenül	rábukkantunk	ennek	az
elfeledett	fáraónak		hogy	is	hívják?		Tutanhamonnak	a	sírjára.

	Ez	a	gödör	az?		Carter	megdöbbent.

Davis	megrántotta	a	vállát:

	Annyi	bizonyos,	hogy	jelentéktelen	fáraó	volt.	A	királylistákon	nem	is	szerepel	a
neve.

	De	ez	itt		szólt	közbe	Carter		soha	az	életben	nem	volt	királysír.

	Mi	más	lett	volna?		kérdezte	Ayrton.		A	korsók,	girlandok,	a	nátron,	mind	tipikus
sírmellékletek!

	Attól	tartok		szólt	Theodore	Davis	,	hogy	a	Királyok	Völgyét	már	mindenestül



átkutatták.

Ayrton	megrémült:

	Ez	azt	akarja	jelenteni,	hogy	feladja?

	Mi	az,	hogy	feladom?	Mindent	felfedeztünk,	amit	lehetett!	Tizenhat	sírt		közöttük
hetet	felirattal	

hat	év	alatt!	Komolyan	azt	gondolja,	hogy	ez	a	völgy	még	rejthet	titkokat?

Carter	körbepillantott.	A	meredek	sziklafalak,	a	végtelen	kőhalmok,	a	fullasztó
levegő,	az	izzó	forróság

	mindez	az	otthonává	vált.	Tudta,	hogy	ettől	a	helytől	soha	az	életben	nem	szabadul
már	meg.

VÉGE
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