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1 Nincs se címoldal, 
se szerzőoldal, 
se tartalomjegyzék, 
se névmutató, se függelék 
az egész tokban. Semmi, 
csak az Archivista gyakori 
kulcsponti értelmező 
kommentárjai, illetve 
az alábbi alapvetés, amely 
afféle „előszóként” 
funkcionál az első „szakasz” 
előtt – TP

2 Itt-ott csupa nagybetűvel 
van írva a szöveg – mint 
az előbbi „aláírás” –, 
de gyakrabban írógéppel, 
és első látásra felettébb 
valószínű, hogy e jegyzetek 
mind egy kéztől származnak. 
A gépelt passzusokat 
alighanem ugyanazzal 
a mechanikus írógéppel, 
feltehetően egy Corona 
Super G-vel írták, 
ami egy népszerű, könnyű 
táskaírógép volt, a hetvenes 
évek elejétől gyártották.
Ezután egyszerűen 
elkezdődik az első 
dokumentumsorozat. – TP

A  D O S S Z I É

ALAPVETÉS:1

Egy bölcs embertől egyszer azt hallottam, 
hogy a rejtély az élet legalapvetőbb alkotórésze, 
a következő okból: a rejtély csodát teremt, 
ami kíváncsiságot kelt, az viszont megalapozza 
bennünk a vágyat, hogy meg akarjuk érteni, kik 
és mik is vagyunk igazából.

Ha az élet mélyén lévő értelem után kutatunk, 
egy örök talány fölötti elmél kedéshez jutunk. 
A rejtélyek – történetek, amelyeket azért mesélünk 
egymásnak, hogy vitába szálljunk az élettel, amely 
nem hajlandó kielégíteni a válaszok iránti 
vágyakozásunkat. Rejtélyekből nincs hiány. 
A földrészünk, a hazánk, a saját földi eredetünk, 
mind tele van velük, a rejtélyek képezik létezésünk 
alapjait, időben korábbiak a „történelemről” 
alkotott megannyi gyermekes fogalmunknál. 
A mitológia előbb volt, mint hogy történelmi vagy 
tudományos tényekhez hozzá tudtunk volna jutni, 
és mint azóta már tudjuk, nagyon hasonló funkciót 
töltött be a korábbi civilizációk számára (értelemmel 
szolgált, nem úgy, mint a könyörtelen és közömbös 
világegyetem), ám ha nincsenek tudományosan 
bizonyítható tények, akkor a mitológiát 
és a történelmet egy és ugyanazon valaminek kell 
tekintenünk.

Tehát legjobb, ha az elején kezdjük.

Alulírott, eskü alatt: 

Az ArchivistA
2
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1 Megerősítem – ez valóban 
a közismert, kiadott naplóból 
való. A papír és a jelek 
szerint lúdtollal fölvitt tinta 
passzol a korszakhoz. Ez vagy 
egy nagyon figyelemreméltó 
fakszimile az eredeti 
naplóból, William Clark 
hiteles kézírásával, vagy 
maga az eredeti. Ez ügyben 
kapcsolatba léptem 
a Nemzeti Archívummal, 
és várom 
az állásfoglalásukat. – TP

2 Ez a rész Clark első 
találkozását írja le a később 
számunkra nez-percék vagy 
átfúrt orrúak néven ismertté 
vált törzzsel, akik jelentős 
számban éltek arrafelé. 
Nevüket még francia 
prémvadászoktól kapták, 
ugyanis előszeretettel 
viseltek az orrukban 
ékszereket és más díszeket.
 A találkozásra nem sokkal 
azt követően került sor, 
hogy az expedíció elérte 
a mai Washington állam 
keleti részeit, kissé délre 
attól a helytől, ahol ma 
Twin Peaks terül el. Másnap 
ugyanezek a férfiak egy 
másik főnökhöz vezették el 
Clarkot, a folyó egy távolabbi 
partszakaszára. Ezt a főnököt  
Csigás Hajnak hívták. – TP

1.  RÉSZLET WILLIAM CLARK  
ÉS MERIWETHER LEWIS EXPEDÍCIÓS 
NAPLÓJÁBÓL. 1805. SZEPTEMBER 20.

A kunyhóktól egy mérföldre három indián fiúval 
találkoztam. Amikor megláttak, elszaladtak 
és elbújtak a fűben. Leszálltam a lóról, puskámat 
és lovamat átadtam egyik emberemnek, átkutattam 
a bozótot, és két fiút megtaláltam. Adtam nekik kis  
szalagdarabokat, és előreküldtem őket a faluba.1

Egy férfi jött elő nagyon óvatosan, és bevezetett 
egy nagy, tágas kunyhóba, amely, ahogy jelekkel 
értésemre adta, az ő nagyfőnökének a kunyhója, 
aki három nappal korábban a nép összes harcosával 
háborúba indult, és tizenöt-tizennyolc nap múlva 
tér majd vissza. A faluban visszamaradt pár 
férfi és a sok nő a félelem jól látható jeleivel 
közelített hozzám, és elégedettnek tűntek. Erősek, 
jó kinézetűek és jól öltözöttek voltak.2
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1 Most kaptam választ 
egy szakértőtől, 
aki egyértelműen igazolta, 
hogy ez William Clark 
kézírása, és a szöveg egy 
ismert részlet az utóbb 
könyvben kiadott naplókból; 
az expedíció két parancsnoka 
pár nappal előbb valóban 
különvált egymástól, 
élelmiszer után kutatva. – TP

2.  RÉSZLET WILLIAM CLARK ÉS MERIWETHER 
LEWIS EXPEDÍCIÓS NAPLÓJÁBÓL. 1805. 
SZEPTEMBER 21.

Csigás Haj egy fehér antilopbőrre nagy vidáman 
rajzolt nekem egy térképfélét a folyóról. Elmondta, 
hogy följebb, jókora távolságra a folyó kettéválik, 
és két hegyen halad át, azon a helyen pedig 
a sziklák között nagy vízesés vezeti tovább 
a folyó vizét. Nem tudtam pontosan megállapítani, 
milyen jelentőséggel bír ez a hely, de soson 
vezetőnk szerint ez is a szellemek iránti sajátos 
vonzódást mutatja, ami gyakran előfordul az itteni 
indiánoknál. Egy embert – Reubin Fieldset – 
visszaküldtem egy indiánnal Lewis százados elé, 
hogy őt is vezesse el hozzánk ebbe a táborba.1
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3.  RÉSZLET MERIWETHER LEWISNAK THOMAS 
JEFFERSON ELNÖKHÖZ ÍROTT LEVELÉBŐL.  
KELT 1805. SZEPTEMBER 25-ÉN
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Miután R. Fields meghozta az üzenetet, sebes haladásra fogtam 
csapatomat, hogy csatlakozzunk Clark századoshoz Csigás Haj falujában. 
A következő néhány napot élelmiszergyűjtéssel és pihenéssel töltöttük 
Csigás Haj táborában. Első este megkérdeztem, milyen térképet rajzolt 
Clark századosnak a tőlünk északra lévő vízesésről és a hegyekről. 
Azt mondta, hogy a vízesés közelében „fehér emberek” éltek, 
és ő három különös tárgyat szerzett tőlük, meg is mutatta őket. 
Egyikünk sem tudta, mik voltak vagy mire szolgálhattak, egyet kivéve.
 A főnök egy kis bőrzacskót hozott elő a kunyhójából, és abból 
vette elő ezt a gyűrűt, egy bőrcsíkra fölfűzve. Ezek az emberek sok 
különleges formájú díszt viselnek, ez azonban olyan finom kézműves-
munkának tűnt, amilyet még nem láttunk bennszülötteknél. A mesterien 
formált gyűrű és a foglalat nemesfémből vagy rézötvözetből készült, 
a kő szépen metszett és csiszolt jáde, ilyet az ember csak igazi 
ötvöstől várna el.
 Ami a „fehér embereket” illeti, akiktől a gyűrűt állítólag 
szerezte, mindmostanáig abban a hitben voltunk, hogy sem amerikaiak, 
sem európaiak nem jártak előttünk a területnek ezen a részén. 
Előzőleg Clark százados is úgy értesült a főnöktől, hogy ők is 
személyünkben találkoztak először amerikaiakkal. Vagyis olyan  
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1 Ez az egész levél 
problematikus. Nincs nyoma 
sem az eredeti L&C 
naplóban, sem a Lewis 
és Jefferson elnök közötti 
terjedelmes levelezésben.
 Az expedíció előtt Lewis 
két évig szolgált Jefferson 
titkáraként, bent lakott 
a Fehér Házban, s az elnök 
egyik legmeghittebb 
bizalmasa lett. Jefferson apja 
üzlettársa volt Lewis 
nagyapjának, így az elnök 
gyerekkora óta ismerte 
Lewist, aki a virginiai 
Jefferson-birtok közelében 
nőtt fel.
 Lewis egész ifjúkorában 
sokat mozgott bennszülöttek 
között, szívélyes 
kapcsolatokat ápolt velük, 
majd gyakran lépett fel 
ügyük szószólójaként, ezért 
Jefferson személyesen 
választotta ki őt a Felfedező 
Alakulat élére. Lewis pedig 
maga nevezte ki 
parancsnoktársául korábbi 
felettesét, a nála katonaként 
és utazóként sokkal 
tapasztaltabb William 
Clarkot.
 Jefferson választását 
titokban tartották, ahogyan 
magát az expedíciót is. 
A tervezés szakaszában 
Louisiana megvásárlása még 
nem történt meg, 
s a Felfedező Alakulat 
ellenséges területre készült, 
amelyet három európai 
hatalom – a franciák, 
a spanyolok és az angolok 
– is kinéztek maguknak 
expanzionista gyarmatosító 
ambícióik számára. 
Az expedíció elejétől 
a végéig vészterhes 
vállalkozásnak számított, 

feltevés ez, melyet újabb vizsgálódásnak kell 
alávetnünk. Meglehet, a főnök csak túloz, 
és a gyűrűt valami erre járt francia prémvadásztól 
vették vagy cserélték.
 Csigás Haj egész izgatott lett, amikor nógattam, 
hogy mondjon többet a dologról. Rámutatott 
a gyűrűn lévő jelre, lefelé fordította és valamit 
mondott, amit a mi soson vezetőnk képtelen volt 
pontosan lefordítani, de arra vonatkozott, hogy 
abból a szögből nézve a jel mintha egy bagolyra 
emlékeztetne. Ennél többet nem tudtam kihúzni 
belőle. Kicsivel később a vezető bizalmasan 
megsúgta, hogy a főnök valami összefüggést 
emlegetett a gyűrű és az itteniek által szentként 
tisztelt „szellemvilág” között. Ez a „szellemvilág” 
az ő pogány hitrendszerük része, és amit eddig 
megtudtam innen-onnan, aszerint nincs köze a mi 
keresztény Istenünkhöz; például, ha jól értem, 
ők egy állatot, mondjuk, egy baglyot is képesek 
bizonyos szempontból isteninek látni. Úgy hiszem, 
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a biztonság tehát mindennél 
előbbre való volt, és minden 
perc számított.
 Lewis titokzatos 
megjegyzésének 
a Jeffersonnal folytatott 
magánbeszélgetésről még 
alaposabban utána kell 
nézni. Bár a következő 
részben ő maga is kissé 
többet mond róla. – TP

2 Ránézésre úgy tűnhet, 
hogy ez a levél az igényes 
hamisítás iskolapéldája… 
és a vizsgálat mégis azt 
erősíti meg, hogy 
ez majdnem teljesen 
biztosan Lewis kézírása. 
Lévén ez a kevés „eredeti” 
dokumentum egyike 
a dossziéban, elküldtem 
független szénizotópos 
kormeghatározásra és vegyi 
elemzésre, hogy mind 
a papírból, mind a tintából 
állapítsák meg, hogy valóban 
a XIX. század elejéről 
származik-e az irat.
 A közreadott naplóban 
egyébként arról sem történik 
említés, hogy ebben 
az időpontban Lewis 
bármilyen kitérőt tett volna. 
A hivatalos naplóban 
azonban a következő hat 
napból nincs bejegyzés, sem 
Lewistól, sem Clarktól.
 A Lewis-kutatók mindig is 
úgy értelmezték, hogy 
ez a hat nap a kenuk 
építésének, a pihenésnek 
és a felépülésnek az ideje 
volt, ugyanis eddigre már 
az expedíció legtöbb tagja 
maláriaszerű 
bélrendellenességgel 
küzdött. – TP

hogy nem csak a főnök titkolta el előlem a mélyebb 
tudnivalókat, mert részletesebb magyarázatra 
a saját vezetőm sem volt hajlandó.
 Elnök Úr, azt hiszem, e tárgykör kapcsolatban 
állhat azzal az üggyel, amelyet távozásom előtt 
Ön és én megvitattunk.1

 Vezetőnkkel és néhány kiválasztott emberrel 
szándékomban áll elmerészkedni észak felé, hogy 
megtaláljuk és megvizsgáljuk a Csigás Haj által 
rajzolt térképen lévő körzetet. Clark százados 
a csapat másik részével itt marad, kenukat 
fognak építeni, új módszerrel, amit a főnöktől 
és embereitől tanultunk. A főnöktől megkaptam 
az útra az említett gyűrűt, de erőteljes 
gesztusokkal figyelmeztetett, hogy ki ne vegyem 
a zacskójából, és semmilyen körülmények között 
ne húzzam fel.

Szívélyesen üdvözli barátja és hű szolgája,2

Meriwether Lewis
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1 Már előre szögezzük le, 
hogy ez a szöveg nem 
található a hivatalos 
elnöki iratok között, 
említés sem esik róla, 
ám a papír és a tinta 
vegyelemzése, illetve 
a kézírás ismét azt 
sugallja, hogy Thomas 
Jefferson művéről 
van szó.
Miközben megpróbáltam 
kideríteni, honnan 
származik ez a levél, egy 
egész kis titkos raktárra 
bukkantam, egy vegyes 
és vélhetően „elveszett” 
írásokból álló, 
feldolgozatlan kézirat-
gyűjteményre, amelyet 
1870-ben, a monticellói 
archívumban fedezett föl 
az elnök legidősebb élő 
fia, Thomas Randolph 
Jefferson. A „raktár” 
körülbelül abban az idő-
ben került át a Külügy-
minisz térium gondozá-
sába, egy dobozban, ezzel 
a felirattal: „Magán- 
jellegű – feldolgozatlan”.
Kikértem a gyűjteményt 
– az 1940-es években 
áttették a Kongresszusi 
Könyvtár maximális 
biztonsági igényű 
hozzáféréssel védett 
részlegébe –, és őszintén 
megdöbbentem. Számos 
írás azért nem került 
nyilvánosságra, mert 
bennük az elnök egy sor 
furcsa, egymástól nagyon 
eltérő és ezoterikus 
tárgyról elmélkedik, 
többek között a szabad-
kő művességnek 
az alapító atyák életében 

játszott szerepéről, 
a fiatal köztársaságot 
és a szabadkőművességet 
magát is fenyegető „valós 
és közvetlen veszélyről”, 
Adam Weishaupt bajor 
illuminátusairól 
– a paranoia elnyűhe-
tetlen összeesküvési 
mumusairól – vagy 
a bennszülött mitológia 
természetfeletti elemei 
iránti rajongásáról.
Jefferson és Lewis 
mindketten magas rangú 
szabadkőművesek voltak, 
régi követői a XV. 
században kibontakozott 
testvériségi mozga-
lomnak. A szervezetek 
eredeti funkciója 
a szabályozás lehetett, 
szakmai minőségi 
elvárásokat határoztak 
meg a kőművesek 
számára, egyúttal 
közvetítő szerepet is 
játszottak a megrendelők 
vagy a hatóságok felé, 
szinte akár egy modern 
céh vagy szakszervezet. 
A századok során 
a szabadkőművesség 
világméretű testvéri 
közösséggé vált, 
tagságával immár messze 
túlnyúlt a mesterem-
bereken, elért egész 
a „közjó mestereiig”, sőt 
a kormányok alapjaiig, 
Amerika kormányát is 
ideértve, s eközben 
mindig titokzatosság, 
sőt misztikum lengte 
körül a közösséget. 
Szigorúan őrzött rituáléi 
és szimbolizmusa révén 
az emberi történelem 

4. A THOMAS JEFFERSON ELNÖK 
SZEMÉLYES IRATAI KÖZÖTT TALÁLT 
NAPLÓ RÉSZLETE.  
KELTEZETLEN: 1805 VÉGE(?)1

( folytatás a 25. oldalon)
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Több hétig semmi hír Lewistól, tudniillik április óta küldeményei előbb 
a különféle és rendszertelen folyami hajóforgalom könyörtelen szeszélyeinek 
kitéve, onnan pedig St. Louisból tovább keletre, postakocsin érkezhetnek.
És erre a ma kapott csomagban ez. Hogyan értsem?
Csak azt lehet föltételezni, hogy a következővel áll valami 
összefüggésben: a Felfedező Alakulat fő és nyilvánosan bejelentett feladata 
mellett, az én bizalmas utasításomra L[ewis]-nek arra is ügyelnie kell, 
adódik-e véletlenül valami lehetőség, melynek révén betekintés nyerhető 
az északnyugati törzsi népek (akikkel L. találkozik) spirituális vagy 
sámánisztikus hagyományaiba.
Utasításom részben onnan ered, hogy közösen tanulmányoztunk 
az AFT könyvtárában található bizonyos műveket, melyek azt 
sugallták, hogy amennyiben túlmegyünk a Louisiana Territórium  
nyugati határán, Oregon feltáratlan földjére, úgy ott rendhagyó 



és különleges, titkos geológiai  arkánumokra bukkanhatunk. Úgy tűnik, 
ebben az esetben L. veszélyes mértékben áthágta e másodlagos megbízatása 
utasításait.
Miután ma reggel fél tucatszor is elolvastam küldeményét, szilárd 
meggyőződésem, hogy azt csak valami lázroham közepette írhatta, talán 
egyenesen valami gyógyfüves vagy más növényi vegyület bevételét követően, 
amelyre talán véletlenül, talán valami ismeretlen bennszülöttektől 
kényszerítve került sor.
Mi más magyarázhatná e zavaros és gyakran összefüggéstelen szóáradatot?
Az elején többé-kevésbé értelmesen le van írva, hogy az Alakulat nagyobb 
része három napon át haladt észak felé, egy „bizonyos helyre”, melynek 
térképét egy bennszülött rajzolta le Lewisnak. Innentől kapok egész sor 
csapongó leírást, ezek kategóriába nem sorolhatók, pl.:
Fények az égből… a szférák, az ezüstös szférák… mintha mennyei kórus 
zengne… a tűz, mely ég, de el nem emészt … soha nem látott és soha el nem 
képzelt színek áradnak mindenből… arany, minden arany, csillog, ragyog…
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Sietős firkálással írva az egész. Egyes szavakat ki sem lehet olvasni. 
Majdnem egy oldal őrült szóömleny „a vörös szín mélyén rejtező titokról”. 
Zavarba ejtő utalások klasszikus szoborművekre, fekete vonalak, majd 
végtelenül zavaros elbeszélés valamely „misztikus erőről, amelyre B. 
Franklin bukkant rá”. Végül többször is szinte lázbéli álomként emleget 
egy rejtelmes találkozást egy „néma férfival”.
Utolsó mondata  ebben a tónusban, mellyel L. mintha irányt váltana 
és evezne vissza a józanságnak vizeire: Hallgatnom kellett volna 
a figyelmeztetésére. Majd arról ír, hogy a bennszülött által rajzolt 
térképet megsemmisítette, amint az út minden egyéb nyomát is.
Milyen figyelmeztetésre, kérdezem magamban, és kiére? Csigás Hajéra, 
az indián főnökére? Vagy a „néma férfiéra”?2

A következő levelében – melyet, hozzá kell tennem, több hónapos késéssel 
kaptam kézhez – L. így ír:
„Újra együtt Clarkkal, október 3-a. Minden emberünk jobban lőn,  
és dolgoznak a kenukon. Hamarosan haladunk tovább, nyugatnak.  



Egy szót sem szóltam róla, mit éltem át a vízesésnél. Akik velem voltak, 
azok közül sem emlékszik senki semmire. Nekem is időnként szinte kicsusszan 
az emlékezetemből, miképp egy hal ezüstösen megcsillan és eltűnik 
a folyóban. Visszaadhattam volna a főnöknek, de úgy döntöttem, egyelőre 
megtartom.”3

Igen kevéssé értem, hogy mire gondol itt L. De egyébként úgy tűnik, már 
újra kitisztult fejjel cselekszik, amint azt elkövetkező levelei alapján 
is bízvást megállapíthattam, melyek csak most, majdnem egy évvel később 
jutottak el hozzám.
Nem tudom, mi esett meg L. „kitérője” során, de több hónapos megterhelő, 
és gyakran fölösleges ide-oda gyaloglásokat követőn, visszatérte után 
néhány nappal az expedíció csalhatatlan bizonyossággal folytatta 
útját nyugat felé. Alig pár nap alatt gyorsan és biztonságban elérték 
a Columbia folyót, és pár héten belül kijutottak a Csendes-óceánhoz. 
Most, az indulástól számított majdnem két és fél év elteltével épségben 
visszaértek St. Louisba.
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egyik legrégebbi „titkos 
társaságává” lett.
Az expedícióra készülve 
Lewis az elnök utasítására 
igen sok időt töltött 
a Benjamin Franklin – maga 
is rangos szabadkőműves 
– által alapított Amerikai 
Filozófiai Társaság 
könyvtárában, Philadel-
phiában. Heteken át 
tanulmányozott 
az expedícióhoz különféle 
fizikai tudományokat 
és ki tudja még, micsodát. 
Állítólag egész Észak-
Amerikában ebben a könyv-
tárban volt a legnagyobb, 
évszázadokat felölelő 
ezoterikus könyvgyűjtemény, 
például az alkímiával, 
a „transzmutációval” 
és hasonló okkult témákkal 
foglalkozó művekből.
A következő dokumentumnak 
azonban egyetlen másolatát 
sem tudtam fellelni 
az említett magán- vagy 
nyilvános archívumok 
egyikében sem. Amiből 
az a nem hétköznapi 
feltételezés adódik, hogy 
a dossziéban lévő példány 
egy korábban nem ismert 
eredeti lehet. – TP

2 Aztán egy szomszédos 
oldalon a következő új 
információ, de ha az elnök 
szavának hiszünk, akkor 
az körülbelül egy évvel 
későbbi bejegyzés. – TP

3 Vajon a „visszaadhattam 
volna” a gyűrűre vonatkozik, 
amelyet Lewis korábbi 
bejegyzésében leírt 
és le is rajzolt? – TP

4 Lewis kormányzóságáról 
még két további tétel 
található a dossziéban. – TP

ARCHIVISTA JEGYZETE:

A Felfedező Alakulat parancsnokai 1807-ben tértek 
vissza Washingtonba, ahol hősként üdvözölték őket. 
A magukkal hozott hatalmas mennyiségű növény- 
és állatgyűjtemény évekre ellátta a tudósokat 
kutatnivalóval. Égi és földi megfigyeléseik 
fölkerültek a hamarosan az Egyesült Államok nyugati 
országrészévé váló vidékek térképére. Az expedíciót 
mindenki látványos sikernek könyvelte el.

Többéves szolgálatai azonnali elismeréseként 
Jefferson 1807-ben a Felső-Louisiana Territórium 
kormányzójává nevezte ki Lewist, aki így visszatért 
St. Louisba. Két nyugtalanító és nehéz év 
következett.

Erről az időszakról két eltérő beszámoló forog 
közkézen. Az egyik szerint Lewis meredeken süllyedni 
kezdett az alkoholizmus és a kezdődő elmebaj felé, 
a másik szerint nagy hatalmú ellenségei, akik máris 
megvetették a lábukat a fejlődő nyugati területeken, 
jól kidolgozott és hatékony összeesküvést szőttek 
ellene, hogy megingassák a pozícióit.4


