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1 .  fejezet 

A pokol kapuja

A világ egyik utolsó ismeretlen vidéke a Honduras belsejében 
elterülő La Mosquitia. A hatalmas, vadregényes területet eső-
erdők, mocsarak, lagúnák, folyók és hegyek borítják. A térké-
pek korábban a Portal del Inferno, azaz a pokol kapuja néven 
említették  a  vidéket, mivel  olyan  félelmetes volt.  Ez  a  világ 
egyik  legveszélyesebb  területe, az embereknek  több száz év 
alatt sem sikerült bejárniuk és megismerniük. Még most, a 21. 
században is több száz négyzetkilométernyi őserdő vár tudo-
mányos feltárásra.
Mosquitia szívében sűrű őserdő borítja a néhol kétezer mé-

teres magassághoz  közelítő  óriási  hegyláncokat,  amelyeket 
mély  szurdokok, magas  vízesések,  zúgó  folyamok  szabdal-
nak. Az évi átlagos csapadék mennyisége eléri a háromezer 
millimétert, ezért gyakoriak a hirtelen áradások és  földcsu-
szamlások. Helyenként az összegyűlt sártenger elevenen nye-
li el az erre tévedőt. Az aljnövényzetben mérges kígyók, jagu-
árok vadásznak, és olyan kúszónövények találhatók, amelyek 
kampós tüskéikkel megtépázzák az ember húsát és ruháját. 
Itt még egy tapasztalt felfedezőkből álló, bozótvágókkal, fű-
részekkel jól felszerelt csapat sem tud napi négy-öt kilométer-
nél többet haladni.
Ráadásul Mosquitia  felfedezőire nem csak a  természet ve-

szélyei leselkednek: Honduras „büszkélkedhet” a világ egyik 
legrosszabb  gyilkossági  statisztikájával.  A  Dél-Amerikából 
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az  Egyesült Államokba  tartó  kábítószer  nyolcvan  százaléka 
Hondurason keresztül  jut a felhasználókhoz, és ennek jelen-
tős része áthalad ezen a vidéken. A környékbeli falvakat, vá-
rosokat többnyire drogkartellek tartják az ellenőrzésük alatt.  
Az amerikai külügyminisztérium nemrég megtiltotta, hogy az 
Egyesült Államok állampolgárai Mosquitiába, sőt egyáltalán 
Gracias a Dios megyébe utazzanak, mert hiteles információk 
alapján nagy az esély arra, hogy megtámadják őket.
Ez a félelmetes izoláltság különös dolgot eredményezett: az 

évszázadok során egy, az emberek képzeletét folyamatosan iz-
gató legenda alakult ki Mosquitiáról. Eszerint valahol ebben az 
áthatolhatatlan vadonban állt egy fehér kőből épült, azóta elve-
szett város, amelyet a helyiek Ciudad Blanca, azaz Fehér Város 
néven emlegetnek, de sokszor a Majomisten elveszett városá-
nak hívják. Egyesek szerint a maják, mások szerint egy isme-
retlen, letűnt nép építette több ezer évvel ezelőtt.

2015. február 15-én egy konferenciateremben ültem egy meg-
beszélésen. A helyszín a Honduras Catacamas nevű városá-
ban található Hotel Papa Beto. A csapat pár nap múlva indul 
helikopterrel egy eddig feltáratlan völgybe, amelyet csak első 
célterületként, T1-ként emlegetünk, és amely mélyen bent fek-
szik Mosquitia hegyei között. A helikopter egy névtelen folyó 
partján tesz majd le bennünket, hogy aztán az őserdőben épít-
sünk magunknak egy kezdetleges tábort. Ez lesz a bázisunk, 
miközben megpróbáljuk felkutatni az ismeretlen város romja-
it. Mi vagyunk az első kutatócsapat, amely Mosquitia ezen ré-
szére merészkedik. Fogalmunk sincs, mivel fogunk találkoz-
ni a sűrű dzsungelben, ebben az érintetlen vadonban, ahol ki 
tudja, milyen régóta nem járt ember.
Catacamasban leszállt az est. A konferenciateremben az ex-

pedíció  logisztikai vezetője tartotta az eligazítást, egy And-
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rew Wood nevű korábbi katona, akit mindenki csak Woody-
nak hívott. Azelőtt a brit hadsereg különleges egységének, a 
Special Air Service-nek (SAS) a törzsőrmestereként szolgált, 
és mivel sokat harcolt dzsungelben, a szakértője lett ennek a 
hadviselési módnak. Azzal kezdte a beszédét, hogy az ő fel-
adata igen egyszerű: meg kell védenie az életünket. Azért hív-
ta össze ezt a tanácskozást, hogy meggyőződjön róla, kellő-
képpen tisztában vagyunk-e a völgy felfedezése során ránk 
leselkedő veszélyekkel. Azt akarta, hogy mindannyian meg-
értsük és fogadjuk el – még az expedíció névleges vezetői is –,  
hogy az ő csapata  fog  irányítani minket a vadonban: kvázi 
katonai rend szerint kell működnünk, és szó nélkül teljesíte-
nünk kell a parancsaikat.
Ez volt az első alkalom, hogy az expedíció tagjai mindany-

nyian  találkoztak egymással: különböző szakterületen dol-
gozó tudósok, fényképészek, filmproducerek, régészek és én, 
az  író. Mindenki  rendelkezett  bizonyos  tapasztalatokkal  a 
vadonról.
Woody határozott, brit stílusban sorolta a ránk leselkedő ve-

szélyeket. Már az indulás előtt is nagyon óvatosnak kell len-
nünk. Catacamas veszélyes hely, amelyet egy igen agresszív 
drogkartell irányít; senki sem hagyhatja el a szállodát fegyve-
res kíséret nélkül. Senkinek sem szabad elfecsegnünk, miért 
vagyunk itt, és egymással sem beszélhetünk erről a hotel al-
kalmazottainak a jelenlétében. Nem hagyhatunk az úttal kap-
csolatos papírokat a szobánkban, nem telefonálhatunk mások 
előtt. Az épületben egy hatalmas széf áll rendelkezésre a do-
kumentumok, a pénz, a térképek, a laptopok és az útlevelek 
biztonságba helyezésére.
Ami az őserdő veszélyeit illeti, a lista élén a mérges kígyók 

álltak.   Woody  elmondta,  hogy  a  közönséges  lándzsakígyót 
errefelé barba amarilla, azaz „sárga szakáll” néven emlegetik. 
A szakemberek szerint ez a  legveszélyesebb a gödörkésarcú 
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viperák között, és sokkal több embert öl meg az Újvilágban, 
mint bármely más kígyófajta. Éjszakai életet él, nagyon vonzza 
az ember és a különféle mozgások. Rendkívül agresszív, inger-
lékeny és gyors. Megfigyelések szerint képes közel két méterre 
lövellni a mérgét, és a legvastagabb bőrbakancsot is átharap-
ja. Előfordul, hogy támad, aztán visszavonul, majd megint le-
csap; és úgy el tudja lökni magát a talajtól, hogy térd fölött is 
megmarhatja az embert. Ha az áldozata nem hal meg azonnal 
agyvérzésben, akkor később jó esélye van rá a vérmérgezés-
nek köszönhetően. Ha pedig mégis túléli a támadást, a meg-
harapott végtagot általában le kell vágni, mert a méreg hatá-
sára teljesen elüszkösödik. Olyan területen leszünk, amelyet 
éjszaka vagy rossz időben nem lehet megközelíteni helikop-
terrel, így ha valakit megmar egy kígyó, akkor lehet, hogy na-
pokig kell várnia, mire elszállítják. Állandóan viselnünk kell 
a kevlár lábszárvédőket, mondta  Woody, még akkor is, ha csak 
vizelni megyünk éjszaka, sőt akkor a leginkább. Figyelmezte-
tett, hogy ne lépjük át a kidőlt fákat, tuskókat, ne tegyük le a 
lábunkat arra az oldalra, ahová nem látunk, hanem előbb lép-
jünk fel, aztán a túloldalon le.  Woody barátját, Steve Rankint – 
Bear Grylls producerét – így marta meg egy kígyó Costa Ricá-
ban, amikor helyszínt kerestek egy műsorhoz. Rankin viselte 
a lábszárvédőt, de a lándzsakígyó, amely egy tuskó túloldalán 
rejtőzött, az alatt harapott belé, és a fogai úgy hatoltak bele a 
bőrbakancsba, mint kés a vajba.
– És ez lett belőle – mondta  Woody, és körbeadta az iPhone-

ját.
A képen Rankin  lába volt  látható műtét közben. A  lábfeje 

nagy része annak ellenére elüszkösödött, hogy azonnal meg-
kapta a méreg elleni szérumot, és az elhalt húst csontig el kel-
lett távolítani. Végül megmentették a lábfejét, de a combjából 
kellett kivenni egy darabot, hogy kipótolják a húst a tátongó 
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seb helyén.* A völgy, ahová készültünk, tökéletes élőhely a lán-
dzsakígyó számára.
Végignéztem  a  társaimon:  valahogy  eltűnt  az  a  kedélyes 

hangulat, amelyet napközben éreztem, amikor a hotel meden-
céje körül sörözgettünk.
Ezután  azok  a  rovarok  kerültek  terítékre,  amelyek  külön-

böző betegségeket, fertőzéseket hordozhatnak: a moszkitók,** 
a  legyek,  az  atkák,  a  kullancsok,  a  csókolózóbogarak  (azért 
ez  a nevük, mert  jellemzően az  arcot  csípik meg),  a  skorpi-
ók, a pisztolygolyóhangyák, amelyek csípése olyan fájdalmas, 
mintha egy golyó fúródna az emberbe. A vidék talán legször-
nyűbb fertőző betegsége a mucocutan leishmaniasis, a fehér 
lepra,  amelyet  fertőzött  lepkeszúnyogok  terjesztenek. A  be-
tegség kórokozói az orr és az ajak nyálkahártyájára vándorol-
nak, majd egyszerűen felzabálják azt, és végül csak egyetlen 
fájdalmas sebhely marad az arc helyén.  Woody hangsúlyozta, 
hogy rendszeresen tetőtől talpig be kell fújni magunkat rovar-
riasztóval, a ruházatunkat is, és alkonyat után jól fel kell öl-
töznünk.
Aztán beszélt a skorpiókról és a pókokról, amelyek éjjel be-

másznak a  cipőkbe, még akkor  is,  ha  lefelé  fordítva  akaszt-
juk fel őket a földbe szúrt botokra, úgyhogy sohase felejtsük 
el  reggelente kirázni  a bakancsokat. A  félelmetes vöröshan-
gyák ott nyüzsögnek az aljnövényzetben, és az ágak legkisebb 
rezdülésére is tömegével zúdulnak a hajunkba és a nyakunk-
ba, iszonyúan csípnek, és olyan mérget fecskendeznek belénk, 
amelyet  azonnal  el  kell  távolítani  a  szervezetből.   Woody  fi-

*  A fotó könnyen megtalálható az interneten, de erős gyomor kell hozzá.
**  Mosquitia nem a moszkitókról kapta a nevét, hanem arról a kevert, partvidéki nép-

csoportról, akiknek az ősei között indiánok, európaiak és afrikaiak egyaránt talál-
hatók, és akik évszázadokkal ezelőtt puskákat – spanyolul mosquetes – szereztek, és 
miszkitó, mosquito vagy „puskás” népként kezdték hívni őket. Mások szerint azon-
ban a név bennszülött eredetű.
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gyelmeztetett, hogy nagyon körültekintően fogjunk meg min-
den egyes  faágat, növényszárat vagy  fatörzset. Ne akarjunk 
csak úgy megindulni a sűrű növényzetben, mert nemcsak a 
rovarok, a fán élő kígyók okozhatnak bajt, hanem sok tüskés 
növény  is,  amelyek  könnyedén  felszakíthatják  a  bőrünket. 
A dzsungelben végig kesztyűt kell viselnünk, ha lehet, olyat, 
amilyen a búvároknak van, mert az jobban megvéd a tüskék-
től.  Woody arról is beszélt, hogy az őserdőben nagyon könnyű 
eltévedni, gyakran annyi is elég, ha négy-öt méterre eltávolo-
dunk a csapattól. A tábort soha senki sem hagyhatja el egye-
dül, és a dzsungelben végig együtt kell maradnunk. Bárhová 
is indulunk a táborból, a hátizsákunkban kell lennie enniva-
lónak, víznek, ruhának, rovarriasztónak, zseblámpának, kés-
nek, gyufának, esőkabátnak, hátha eltévedünk, és a szabadban 
kell töltenünk az éjszakát egy víztől csöpögő fa alatt. Kapunk 
sípokat is: amint úgy érezzük, eltévedtünk, fújjuk meg a sípot, 
és ott várjunk, amíg értünk jönnek.
Nagyon figyeltem az elhangzottakra. Ott ültünk a biztonsá-

gos teremben, és nyilvánvaló volt:  Woody igyekszik ránk ijesz-
teni, hogy azok is inkább túlzott óvatossággal járjanak el, akik 
még  tapasztalatlanok  az  őserdő veszélyeiben. Csak hárman 
voltunk, akik helikopterről már megnéztük a völgyet, ahová 
készültünk. Odafentről úgy nézett ki, mint egy napfényes, tró-
pusi paradicsom, nem pedig egy veszélyes, nyirkos, betegsé-
gekkel és kígyókkal teli dzsungel, ahogy azt  Woody lefestette. 
Minden rendben lesz. 



19

2 .  fejezet 

Csak annyit mondhatok, hogy  
valahol Latin-Amerikában

Először 1996-ban hallottam a Fehér Városról, amikor a Natio-
nal Geographic megbízásából Kambodzsa ősi templomairól ír-
tam cikket. A NASA csúcstechnológiás radarral szerelt fel egy 
 DC–10-es  repülőgépet,  és azzal  repültek különböző őserdők 
fölé. Azt tesztelték, hogy képes-e áthatolni a radar a lombko-
ronán, és így láthatóvá válnak-e a talajszinten rejlő dolgok. Az-
tán a pasadenai központban egy olyan csapat elemezte ki az 
eredményeket, amelyik korábban az űrből készített felvétele-
ket is vizsgálta. Az adatok segítségével korábban ismeretlen, 
12. századi templomromok kerültek elő a kambodzsai dzsun-
gelből.  Ekkor  kerestem  fel  Ron  Blomot,  a  csoport  vezetőjét, 
hogy néhány részletet megtudjak tőle.
Blom nem úgy nézett ki, mint egy tipikus tudós: szakállas, 

marcona tekintetű, sportos alak volt, pilóta-napszemüveget és 
Indiana Jones-kalapot viselt. Akkor szerzett nemzetközi hír-
nevet,  amikor  az Arab-sivatagban  felfedezte Ubar  elveszett 
városát. Amikor megkérdeztem tőle, hogy milyen egyéb fel-
adatokon dolgozik, egy egész csomót felsorolt: szeretné feltér-
képezni a tömjénkereskedelem útvonalát az Arab-sivatagban, 
keresi  a  régi  Selyemút  pontos  nyomvonalát,  és  feltérképe-
zi azokat a helyeket Virginia államban, amelyeket érintett az 
amerikai polgárháború. Elmagyarázta, hogy ha kombinálják a 
különböző hullámhosszú infravörös fénnyel készített digitális 
felvételeket és a radarképeket, aztán az összes adatot számí-
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tógépre viszik, akkor akár négy-öt méterre beláthatnak a si-
vatagi homokba, vagy bekukkanthatnak a dzsungel áthatol-
hatatlan növénytakarója alá, sőt a képek eltüntethetik a mai 
autóutakat is, és így láthatóvá tehetik az ősi útvonalakat.
A  régi  útvonalak  érdekesek,  de  engem  sokkal  inkább  fel-

csigázott, hogy ezzel a technológiával más, Ubarhoz hasonló, 
eltűnt városokat is fel lehetne fedezni. Amikor ezt megemlítet-
tem neki, egyszeriben köntörfalazni kezdett.
– Csak annyit mondhatok, hogy más területeken is vizsgá-

lódunk.
A tudósok képtelenek bárkit becsapni, így azonnal rájöttem, 

hogy valami komoly munkán dolgozik. Tovább erősködtem, 
és végül kikotyogta:
– Lehet, hogy fontos felfedezés lesz, de nem beszélhetek róla. 

Egy magáncégnek dolgozom, és titoktartási kötelezettséget ír-
tam alá. Az egész egy elveszett városról szóló legendán alapul, 
és  csak  annyit mondhatok,  hogy valahol Latin-Amerikában 
van. A legenda egy nagyobb vidékre teszi, ezért most műhold-
felvételek alapján próbáljuk szűkíteni a célt.
– És megtalálták már?
– Többet nem mondhatok.
– És kinek a megbízásából dolgozik rajta?
– Ezt nem árulhatom el.
Blom belement, hogy az érdeklődésemet továbbítja a titok-

zatos megbízója felé, és megkéri, hogy lépjen kapcsolatba ve-
lem. Azt azonban nem tudta megígérni, hogy az illető meg is 
teszi ezt.
Égtem  a  kíváncsiságtól,  mi  lehet  ez  az  elveszett  város, 

ezért felhívtam néhány ismerős régészt, akik elsősorban Kö-
zép-Amerikával foglalkoztak, és hajlandóak voltak megoszta-
ni velem a tippjüket a lehetséges helyszínekről. David Stuart 
akkoriban a Harvard Egyetem Peabody Museumában a maják 
írását kutató program igazgatóhelyettese volt, egyike azoknak 
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a  tudósoknak,  akik végül megfejtették a maja hieroglifákat. 
David a következőt mondta nekem:
– Elég jól ismerem azt a vidéket. Bizonyos részei még teljesen 

feltáratlanok a régészet előtt. A helyiek sokszor mesélték ne-
kem, hogy vadászat közben hatalmas romokat, szobrokat lát-
tak az őserdőben. Ezek a történetek a legtöbbször igazak, hi-
szen olyan emberek mondják őket, akiknek semmi okuk nincs 
rá, hogy hazudjanak.
Aztán még hozzátette, hogy a maja szövegek is tartalmaz-

nak homályos utalásokat olyan nagyobb városokra és temp-
lomokra, amelyeket nem lehet a már ismert területekkel azo-
nosítani. Ez a vidék az egyik utolsó még ismeretlen terület a 
világon, amely egy prekolumbián korban virágzó, évszázadok 
óta érintetlen várost rejthet.
Gordon Willey, a maja kultúra – azóta már elhunyt – szak-

értője, aki a Harvard Egyetemen dolgozott, rögtön felvetette a 
Fehér Város legendáját.
– Emlékszem, hogy amikor 1970-ben Hondurasban jártam, 

sokat hallottam a Ciudad Blanca, azaz a Fehér Város nevű hely-
ről, amely állítólag a tengerparttól távolabb, a szárazföld belse-
jében feküdt. Persze ezek amolyan kocsmai beszélgetések vol-
tak helyi nagyszájúakkal, és arra gondoltam, biztosan valami 
fehér mészkősziklákról van szó. – Mindenesetre, Willey-t érde-
kelni kezdte a dolog, és szeretett volna utánajárni. – De sosem 
kaptam engedélyt, hogy kutathassak. – A hondurasi kormány 
nagyon ritkán engedélyezett régészeti feltárást a dzsungelben, 
mert túlságosan veszélyesnek tartotta.
Aztán egy héttel később felhívott Blom megrendelője. Steve 

Elkinsnek hívták, és azt állította magáról, hogy egy filmes ka-
landor, aki rendkívül kíváncsi. Nagyon szerette volna tudni, 
miért kérdezősködtem Blomnál.
Azt mondtam, írnék egy rövid cikket a legendás város ke-

reséséről a New Yorkerbe, és nagy nehezen belement az interjú-
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ba, de csak azzal a feltétellel, hogy nem írom meg a helyszínt, 
sőt az országot sem, ahol a várost sejtik. A riportban nem em-
líthettem meg, de végül négyszemközt elismerte, hogy a Fe-
hér Várost keresik, amelyet egyébként a Majomisten elveszett 
városának is neveznek. De nem akarta nyilvánosságra hozni, 
amíg valóban meg nem találják a helyet.
– Csak annyit írjon, hogy valahol Közép-Amerikában van, 

de ne említse Hondurast, mert akkor nekünk lőttek!
Ő maga helyiektől és európaiaktól is hallott a Fehér Városról, 

amely a mendemonda szerint fejlett, gazdag település volt, ki-
terjedt kereskedelmi hálózattal, Mosquitia megközelíthetetlen 
őserdejének a mélyén, és évszázadok óta érintetlenül, ugyan-
olyan állapotban van, mint amikor a lakói elhagyták. Elkins 
szerint óriási jelentőségű régészeti felfedezés lenne.
– Úgy gondoltuk, hogy a műholdképek elemzésével be tud-

nánk határolni néhány célterületet, és az ígéretesebbnek tűnő-
ket alaposabb vizsgálat alá vetnénk – magyarázta.
Blom és a munkatársai megjelöltek egy nagyjából két és fél 

négyzetkilométernyi területet, amelyet első célterületnek, rö-
viden T1-nek neveztek el, ahol úgy tűnt, emberi építmények 
látszanak. Elkins azonban semmi mást nem volt hajlandó el-
árulni.
– Sajnos nem mondhatok többet, mert az űrfelvételeket bár-

ki megvásárolhatja, és megelőzhet bennünket. És akkor az is 
előfordulhat, hogy a területet kifosztják. A saját szemünkkel 
is meg kell néznünk, mi van ott. Tavaszra tervezzük az uta-
zást, és remélhetően addigra már a nyilvánosság számára is 
lesz egy fontos bejelentenivalónk.* 

*  A fent említett cikk a New Yorker 1997. október 20-i és 27-i számaiban jelent meg.


