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Guilford nyugtalanul aludt, s mikor reggel nagy nehezen kikászálódott a függőágyából, 

érezte, hogy láza van. Alig bírt megállni a lábán – mintha még a fedélzet is táncot járt volna a 

lába alatt –, s a készülő reggeli illatától rátört a hányinger. Délre már olyan betegnek érezte 

magát, hogy az expedíció orvosát, Wilson Farrt is fölkereste, aki kontinentális lázat állapított 

meg nála.  

– Meg fogok halni? – kérdezte Guilford.  

– Hát egypárszor lehet, hogy bezörget majd a Mennyek kapuján – nézett rá keskeny lencséjű 

szemüvege mögül Farr unottan –, de nem hinnem, hogy beengednék.  

Késő délután – mikor már Guilford egész testét, arcát, karját és lábát is lázrózsák borították – 

Sullivan is meglátogatta. A botanikus mindent elkövetett, hogy megpróbálja elterelni Guilford 

figyelmét a betegségéről, de a fotográfus olyan rosszul volt, hogy néha követni sem bírta az 

idősebb férfi szórakoztatónak szánt, a darwiniai életről szóló eszmefuttatásait.  

Végül Sullivan is belátta, hogy nem bölcs dolog tovább fárasztani a fiatalembert, de mielőtt 

magára hagyta volna, hogy pihenjen, még föltett neki egy érdekes kérdést. 

– Itt hagynék önnek egy talányt, Mr. Law, hogy legyen min törnie a fejét üres óráiban. Ez a 

kontinentális láz egyértelműen darwiniai betegség. De akkor hogy lehet, hogy ez a sehol 

máshol nem található mikroba a mi szervezetünket is képes megtámadni és megbetegíteni? 

Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy mégsem különbözik ez annyira sokban, 

mondjuk… az influenzától.  

– Lehetséges – motyogta Guilford, aztán a fal felé fordult, és legszívesebben meghalt volna.  

 

 

Ahogy a láz mind jobban elhatalmasodott rajta, sokszor már maga sem tudta, hogy álmodik-e, 

vagy ébren van. Egy ilyen lázas víziójában katona volt, aki egy levegőtlen, poros csatatéren 

bóklászott, a holtak közt, a láthatatlan ellenség támadására várva.  

Időnként letérdelt, és valami pocsolyából poshadt vizet kortyolt. A víztükörből saját, 

megfáradt szeme nézett vissza rá, ami mintha időtlen titkok tudója lett volna.  

Aztán ahogy a láza elkezdett lemenni, az álom is szertefoszlott, szédülésnek és hasogató 

fejfájásnak adva át a helyét.  

Legalább két nap kellett hozzá, hogy kilábaljon a betegségből, és képes legyen szilárd 

táplálékot is fogyasztani. Eddigre már mélyen a szárazföld belsejében jártak, s ahogy 

fölbotorkált a fedélzetre, teljességgel ismeretlen táj fogadta.  

Farr doktor, hogy kedveskedjen neki, Finch legelismertebb művét, Az Özönvíz és Noé korának 

spirituálföldrajzát ajándékozta neki, és Guilford ráérő idejében bele-bele olvasott a súlyos és 

végtelenül száraz műbe.  

Finch a Föld egymást követő korairól írt, s arról, hogyan formálta át az Özönvíz az addig 

ismert világ arculatát. Véleménye szerint ennek mind a mai napig fellelhető nyomai voltak, 

mint például a Grand Canyon és azok a megkövesedett állatok, melyeket a világ 

legkülönbözőbb pontjain és legkülönbözőbb mélységeiben föl lehetett lelni És szerinte ez a 

napnál világosabban bizonyította, hogy az Özönvíz magát az Édenkertet is maga alá temette.  

Mindannak, amit leírt, itt is, ott is fellelhető tudományos alapjai voltak, de Finch – legalábbis 

Guilford véleménye szerint – olyan, hajuknál fogva előráncigált érvekkel próbálta 

alátámasztani a gondolatait, melyekben rengeteg volt az ideológia, s szinte csak elvétve 

fordult elő bennük némi tudomány.  

Még arra is vette a fáradságot, hogy a paleontológusok által előásott fosszíliákat erőszakkal a 

Noé előtti idő állataiként kategorizálja. És volt egy rendszeresen ismétlődő kifejezés a 

könyvben – a Teremtés előtti idők –, ami minden, a könyvben benne foglalt gondolatot 

esetlegessé tett. Hiszen ennek tükrében, mikor a Teremtés elkezdődött, már minden kipróbált 
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szereplő ott volt a színpadon, s így nem is volt szükség evolúcióra – tekintve, hogy az már a 

Teremtés előtt lejátszódott.  

És ezt a logikát követve lehet, hogy a Teremtés csupán tegnap történt, az Úr friss – ámbár 

korosnak látszó – masztodoncsontokkal szórta tele a világot, melyek semmivel sem voltak 

újabbak vagy régebbiek a hegyeknél, tengereknél. Az emberek pedig – szegény, ostoba 

emberek – csupa hamis emlékkel rendelkeztek, és képtelenek voltak különbséget tenni 

evolúció és csoda között.  

Az egész valahogy olyan zagyvának és szükségtelenül bonyolultnak tűnt Guilford számára, de 

miért is kellene, hogy a világ egyszerű legyen? Hiszen ha akad Valaki, aki képes az egész 

Univerzumot formálni, és minden titkát akár egyetlen képletbe sűríteni – ahogy azzal egy 

európai matematikus, egy bizonyos Albert Einstein is próbálkozott –, hogyan is ne lenne 

képes elhitetni az emberrel, hogy a tegnap történt Teremtés óta már évmilliók teltek el?  

Finch magyarázata szerint az Úr azért adta az emberiségnek az Írást, hogy ennek segítségével 

igazodjanak el ebben a zűrzavaros világban. Guilford kénytelen volt fejet hajtani a tudós 

briliáns költői képei, körmönfont logikai megoldásai és tekervényes magyarázatai előtt, 

melyek együtt hihetőnek tüntették föl a tudós gondolatait. Ő, aki nem volt geológus, nem is 

tudott volna vitába szállni Finch érveivel, bár… a könyv olvasása közben azért többször is 

olyan érzése támadt, mintha az író azért emelne grandiózus katedrálist, hogy elleplezze, az 

alapok futóhomokon állnak.  

Emellett Sullivan kérdése is foglalkoztatta. Hogyan kaphatta el a darwiniai mocsárlázat, ha az 

Új Európa – legalábbis a mostanában divatos elképzelések szerint – a világ többi részétől 

függetlenül, csupán néhány éve teremtetett? És ha már itt tartunk, hogyan képesek az emberek 

némelyik darwiniai növényt és állatot elfogyasztani? Egy részük mérgező volt – a nagyobb 

részük –, de akadt köztük tápláló, sőt még néhány ízletes is. Nem lehet-e hát, hogy mégis van 

a régi és az új világ között egynémely hasonlóság? 

Az emberek java úgy gondolta, hogy a legelső közös pont ugyanaz a Teremtő. Sullivan 

véleménye szerint inkább a közös eredet. Ez utóbbi elképzelés azonban több ponton is 

támadható volt. Mert Darwinia vagy nem létezhetett egy évtizednél régebb óta, és akkor szó 

sem lehet kihalt állatfajokról és törzsfejlődésről; vagy sokkal, de sokkal régebb óta létezett – 

de valószínűleg nem ezen a bolygón.  

Lám, sikerült fölállítania az Új Európa első igazi paradoxonját: ha az ember csodát keres, csak 

történelmet talál; ha viszont a történelmet kutatja, akkor újra és újra a csoda által emelt falba 

ütközik.  

 

 

Már másfél napja esett, és a táj gyöngyházfényű párába burkolózott. A Rajna két partján 

végeláthatatlan rengeteg hullámzott. Csupa magas, széles levelű zsurlóféle, melyek között itt-

ott, a kisebb tisztásokon apró, aranyszínű virágok nyíltak.  

Ahogy az erdő lassan lankás domboknak, majd síkságnak adta át a helyét, egyre többször 

találkoztak ezekkel a parányi, ragyogó növényekkel – Compton fénypöcöknek nevezte őket –, 

melyek a kora ősz árnyalataival festették meg a tájat.  

Ez volt az első alkalom, hogy Guilford úgy érezte, Darwiniának vonzó arca is van. A 

lelkesedését azonban gyorsan lehűtötte az erdőjáró, aki elmesélte neki, hogy az apró, sárga 

virágok nedve súlyosan mérgező, és elég egy csipetnyi a virágporukból, hogy az ember testét 

végig vörhenyes kiütések borítsák.  

A virágos rét fölött rovarok keringtek – Tom csalánlégynek hívta őket –, melyek félelmetes 

kinézetük ellenére senkit sem akartak megtámadni, s áttetsző testük úgy ragyogott, akár egy 

karácsonyi dísz.  
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A Weston a folyó közepén horgonyzott le, s Guilford Sullivan társaságában csónakkal evezett 

a partra. A botanikus több tucatnyi növényből vett mintát, hogy majd azokat lepréselje vagy 

különféle kemikáliák segítségével tartósítsa.  

Sullivan egy élénk narancsszín virágot mutatott a fotográfusnak, ami a folyóparton 

hajladozott a lágy szélben.  

– Ha a szerkezeti felépítéséből indulunk ki, ez akár az angliai mák rokona is lehetne. 

Csakhogy érdekes módon ez a virág a hím, Mr. Law. A rovarok úgy viszik tovább a növényi 

örökítőanyagot, hogy szó szerint rátapadnak a porzószálra, és végignyalogatják azt. A 

nőnemű növény – látja, az ott! – szinte nem is nevezhető virágnak a szó hagyományos 

értelmében. Sokkal inkább egy mézzel teli kehelynek. Az egész egyetlen hatalmas bibe, 

melyen keresztül egy vezeték juttatja el az örökítőanyagot a növény belsejébe. A rovarok 

gyakran csapdába esnek egy ilyen vulva formájú növényben. Az ilyen kinézetű hím- és 

nőnemű növények gyakoriak Darwiniában, viszont a világ többi részén ilyesfajta felépítésű 

nemzőszervek inkább az emlősöknél fordulnak elő. A fizikai hasonlóság szembeötlő, de 

valószínűleg a véletlen műve. Mintha az evolúció itt is hasonló megoldásokat választott 

volna, csak nem az állatok, hanem a növények világában. Kicsit olyan ez, mint a folyó, 

amelyen eddig haladtunk. Körülbelül ott folyik, mint a régi Rajna, hasonló földrajzi 

tájegységeken halad keresztül, és többé-kevésbé ugyanabba az óceánba folyik, de az 

elágazásai már nagyon mások, mint amik a régi atlaszokban szerepelnek.  

Az örvényekről nem is beszélve – gondolta Guilford.  

A folyó eddig kegyes volt hozzájuk, de nem lehettek benne biztosak, hogy a rovarokhoz vagy 

a virágokhoz hasonlóan a Rajna nem rejt-e újabb veszélyeket.  

Sullivan, Gillvany, Finch és Robinson egész nap a folyó két partján bogarásztak, és 

megszállott lelkesedéssel gyűjtöttek újabb és újabb mintapéldányokat. Aztán ahogy a délután 

alkonyba fordult, Keck, Tuckinan és Burke vették birtokukba a fedélzetet, és szextánsok 

segítségével kezdték fölmérni a csillagfényes éjszakai égboltot.  

Guilford kifejezetten szeretett velük beszélgetni – különösen Keckkel, aki mindig mókás 

válaszokat adott a kérdéseire.  

– Meg tudná mondani, hol vagyunk, Mr. Keck? 

– Hogyne, Mr. Law. A csillagok nem hazudnak! Még néhány mérföld, és a folyókanyar 

mögött hamarosan megpillanthatjuk Düsseldorf fényeit!  

 

 

A Weston egy széles folyókanyarulatban horgonyzott le, amit Tom Compton Katedrális-

öbölnek nevezett. A Rajna innen keletre fordult, és a Bergischland zegzugos folyóvölgyein 

haladt keresztül. Mr. Compton közölte velünk, hogy hamarosan zúgók következnek majd.  

A folyó két partján még mindig látni ecsetfákat, khakiszínű zsályafenyőket és sűrű 

páfrányrengeteget. Száraz időben el sem tudom képzelni, mekkora erdőtüzek tombolhatnak itt!  

A Régi Európában itt jókora barnakőszén-lelőhelyek húzódtak, és Compton szerint a 

telepesek, akik ezen a környéken próbáltak szerencsét, a próbafúrások során szintén találtak 

szenet.  

A rengetegben itt is, ott is irtásterületeket látni, kanyargó utakat és egyszer-egyszer füstöt. Ha 

Isten is úgy akarja, lesz itt kőszén és nyersvas, különösen, ha az Egyesült Államoknak sikerült 

eddig kitolni a határait!  

Sullivan szerint a kőszén a legkézzelfoghatóbb bizonyíték arra, hogy Darwinia nem tíz éve 

létezik csupán. A Régi Európában a kőszén – a Rajna-fennsíkkal együtt – a harmatkori 

kőzetlemezek mozgása során került a felszínre. A kérdés már csak az, hogy Darwinia 

geológiai felépítése vajon megegyezik-e a régi Európáéval. Ez már csak azért is lényeges, 
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mert ha ez az Európa csupán főbb vonásaiban egyezik meg a régivel, akkor könnyen 

elképzelhető, hogy ott, ahol keressük, nem találunk hágót az Alpokon.  

S ez esetben szégyenszemre fordulhatunk vissza, hogy meg se álljunk Jeffersonville-ig.  

Az idő jó, az ég kék, a folyó sodrása itt valamivel erősebb.  

 

 

Guilford is tudta, hogy a szerencséjük nem tarthat ki a végtelenségig. Túl szép is lett volna, 

hogy a folyó mindig lágyan kanyarogjon, csupa veszélytelen rovarral és állattal találkozzanak, 

s a csillagos ég mindig olyan ragyogó legyen, mint Montana fölött.  

Ahogy a Weston folytatta útját, a folyóvölgyek mind meredekebbé és fenyegetőbbé váltak, és 

egy idő után már nem is lett volna olyan nehéz elképzelni a középkori német legendák teuton 

hadurainak erődjeit ezeken a sziklákon. Guilford szinte várta, hogy a csipkés hegygerincen 

egyszer csak föltűnnek a szarvakkal és tollbokrétákkal ékített sisakú, germán harcosok.  

De ez nem a Régi Európa volt, s erre nap mint nap ezernyi bizonyítékot kaptak: a parthoz 

közeli sekélyesben jókora tüskés halak úszkáltak, a zsályafenyők pedig (természetesen semmi 

közük sem volt a fenyőfához, csupán az ágak spirális elrendeződéséből adódott némi 

hasonlóság) fahéjtól bűzlöttek. Az éjszaka pedig ismeretlen lények huhogásától és 

kuruttyolásától volt hangos. 

Ezeken a földeken ugyan járt már ember – időnként prémvadászok csapdáira és apró 

kunyhóira bukkantak –, de igen ritkán. És volt ebben a végtelen magányban valami vonzó 

Guilford számára. A tudat, hogy hamarosan olyan vidéken járnak, ahol emberi lény még 

sohasem, s miután távoznak, a vidék hamarosan minden nyomát eltünteti annak, hogy valaha 

is ott voltak.  

És Guilford tudta, hogy a Weston hamarosan visszafordul, ők pedig megtudják, mit is jelent a 

magány ebben a csupa fa, csupa szikla világban.  

 

 

Elértük a Rajna zúgóit. Compton azt mondta, hogy ennél messzebb még ő sem merészkedett, 

bár állítólag néhány prémvadász már egész a Boden-tóig eljutott. A prémvadászok azonban 

hajlamosak a tódításra.  

A Niagarához képest a zúgók nem különösen látványosak, ettől függetlenül sikerült remek 

képeket készítenem róluk. Az erdővel borított sziklák fölött folyton vízpára gomolyog, a folyó 

végtelen zöld kígyóként tekereg a sziklák közt, melyek minden hasadékában moha és apró 

fehér virágok telepszenek meg.  

Miután mindent megvizsgáltunk, feljegyeztünk és lefényképeztünk, tanácskoztunk Tom 

Comptonnal. Ő állítólag ismer egy kereskedőt, akitől vásárolhatnánk teherhordó állatokat.  

Utóirat Caroline és Lily részére: Mindketten nagyon hiányoztok, s úgy érzem, ezeken a 

lapokon Hozzátok is szólok, bármilyen messze is vagytok!  

 

 

A kereskedőről kiderült, hogy egy Erasmus nevezetű, elvadult amerikás német, aki a vidék 

legfurcsább állatait, hatalmas, szőrös kígyókat tenyésztett egy karámba zárva.  

A szőrös kígyók – amint azt megtudták – a kontinens legsokoldalúbban hasznosítható állatai. 

Csordában élő, növényevő lények, melyek a felföld mezőin ugyanúgy megtalálhatóak, mint a 

keleti sztyeppéken. Sőt, Donnegan állítólag még a Pireneusok lábánál is látott belőlük 

néhányat, úgyhogy valószínűleg egész Európában előfordulnak.  

Guilfordot annyira lenyűgözte a lehetőség, hogy közelről lefényképezhet pár ilyen különleges 

élőlényt, hogy még a szőrös kígyók bűze sem zavarta.  
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Erasmus az általa kraallnak nevezett hosszúház mögött tartotta az állatokat egy karámban. 

Guilfordot leginkább jókora, hatlábú lárvákra emlékeztették – hosszú, hengeres test, sápadt 

bőr, jókora, tehénszerű szem, s amiről a nevüket kapták, sűrű, gubancos szőr. 

Gyakorlatilag olyanok voltak, mint egy élő Sears-Roebuck-katalógus: a szőrükből és a 

bőrükből ruhát lehetett készíteni, a húsuk ehető volt, a zsírjukat pedig minden olyan célra föl 

lehetett használni, mint a növényi olajokat. 

Állítólag a kígyószőr már az amerikai piacon is megjelent, s a felső tízezer ezeknek a 

lényeknek a prémjéből készíttetett magának kabátot. Guilford feltételezte, hogy a kikészítés 

során valahogy sikerül elvenni a szőr bűzét, máskülönben a New York-i sznobok nem fizettek 

volna érte kisebb vagyonokat.  

S ami még fontosabb, ezek az erős, teherbíró állatok ki fogják bírni az Alpok hidegét. Preston, 

Finch és Erasmus már le is ültek, hogy megtárgyalják, mennyibe kerülne tizenöt vagy húsz 

állat megvásárlása. A vita azonban kezdett elfajulni – legalábbis az egyre hangosabb 

szóváltásból erre lehetett következtetni.  

Aztán Finch egyszer csak föltépte az ajtót, és kiviharzott.  

– Micsoda egy lehetetlen alak! – füstölgött. – Partizánszimpatizáns! Kizárt, hogy én ezzel 

egyezkedjek! 

A hajó legénysége a Westonon maradt, s elkezdték fölkészíteni a visszaútra. Bepakolták az 

összegyűjtött mintákat, feljegyzéseket és leveleket, hogy azokat eljuttassák a címzettekhez. 

Guilford Sullivan, Keck és Tom Compton társaságában ücsörgött a folyóparton, és egy-egy 

jókora tányér marhapörköltet lapátoltak befelé.  

– Az a baj Preston Finchcsel – magyarázta Sullivan két falat közt –, hogy sohasem tudja, 

mikor kellene kompromisszumot kötni.  

– Hát Erasmus se tudja – csámcsogta Tom Compton. – És függetlenül attól, hogy mit 

gondolnak róla, nem partizán. Viszont egy seggfej. Három évig élt Jeffersonville-ben, ahol 

bőrökkel kereskedett, de aztán onnan is kiutálták. Egyszerűen nem alkalmas rá, hogy 

huzamosabb időn keresztül emberi lények társaságában éljen. 

– Az állatai viszont érdekesek – jegyezte meg Guilford. – Olyanok, mintha Burroughs egyik 

regényéből, A Mars hercegnőjéből származnának. Pont, mint a thoatok.  

Aztán az értetlen pillantások láttán hozzátette:  

– Marsi öszvérek. 

– Ó, hát, ha ennyire tetszenek – forgatta a szemét Tom Compton –, miért nem készít róluk pár 

képet? 
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