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– Ilyen a mi szerencsénk!
Gus Lafee szárazra törölte a kezét, aztán mogorván a sziklára hajította a törülközőjét. Mélységes lehangoltság kezdett úrrá lenni rajta. Innentől fogva számára szürke lett a világ, és fakóvá vált a Nap aranyszín fénye. Még a friss hegyi levegő sem volt olyan zamatos, mint máskor, a reggel pedig teljesen elveszítette szokásos varázsát.
– Ilyen a mi szerencsénk! – mondta ismét Gus, de ez alkalommal célzatosan vele egykorú, ifjú társának címezte szavait, aki éppen buzgón mosakodott a tó vizében.
– Megtudhatnám, mit morogsz? – Hazard Van Dorn kérdőn kiemelte a vízből szappanhabos arcát. Nem nyitotta ki a szemét. – Mi van a szerencsénkkel?
– Nézz csak oda! – Gus kedvetlenül intett a fejével felfelé. – Valaki megelőzött minket. Csupán arról van szó, hogy learatták előttünk a babérokat!
Hazard kinyitotta a szemét, és egy futó pillanatra ő is meglátta a sziklafal tetején, a fejük felett jó egymérföldnyi magasban bosszantóan lengedező fehér zászlót. Aztán azonnal le is hunyta a szemét, és görcsösen összerándult az arca. Gus odadobta neki a törülközőt, és közönyös arccal nézte, hogyan törölgeti ki a szeméből a csípős szappanhabot. Túlságosan sötét hangulatban volt ahhoz, hogy efféle jelentéktelen apróságok érdekeljék.
Hazard felnyögött.
– Nagyon csíp? – kérdezte Gus ridegen és közömbösen, mintha csupán kötelességből érdeklődne hogyléte felől.
– Meghiszem azt! – felelte a szenvedő ifjú.
– Erős szappan, mi? Nekem is feltűnt már.
– Ez nem a szappan. Hanem… az ott! – Hazard kinyitotta kivörösödött szemét, és az ártatlan, fehér zászló felé intett. – Nekem az fáj.
Gus Lafee válasz helyett elfordult, és nekilátott megrakni a tüzet, meg elkészíteni a reggelit. Annyira úrrá lett rajta a csalódottság és a mélabú, hogy semmi kedve nem volt most beszélgetni. Hazard, aki hasonlóképpen érzett, egyetlen szót sem szólt, miközben megabrakoltatta a lovakat; szokásával ellentétben nem simította hozzájuk az arcát, és nem túrt bele puha sörényükbe. A két fiú rá sem hederített a lábuknál elterülő Tükör-tó szépségeire. Ha elindultak volna a part mentén, száz méteren belül kilencszer láthatták volna a napfelkeltét; kilenc szögből csodálhatták volna meg, miként bukkan elő az egymás mellett sorakozó hegycsúcsok mögül a hatalmas, lángoló korong pereme; kilencszer gyönyörködhettek volna abban, milyen élethűen és színpompásan tükröződik a látvány a víz felszínén. De ebben a pillanatban mit sem számított nekik a természeti tünemény pompája. Megfosztották őket attól az örömtől, amiért elsősorban a Yosemite-völgybe jöttek. Hosszú ideje tervezgették a Kettéhasított Kupola meghódítását, de most olyan csalódás érte őket, hogy mélységes elkeseredésükben meg sem látták a táj szépségeit.
A Kettéhasított Kupola jégszilánkos csúcsa ötezer lábnyira magasodik a Yosemite-völgy fölé. A hatalmas szikla neve már önmagában hajszálpontosan leírja a látványt. Nem több, nem kevesebb, mint egy gigászi, gömbölyded kupola, ami úgy fest, mintha késsel vágtak volna félbe egy almát. Talán szükségtelen is megemlíteni, hogy csak az egyik fele maradt meg – innen a név –, a másik felét féktelen gleccserek cipelték magukkal még a viharos jégkorszak idején. Azokban a kegyetlen időkben az egyik dermesztően hideg folyó roppant árkot vájt a tömör sziklába. Ez az árok most Yosemite-völgy néven ismert. De térjünk vissza a Kettéhasított Kupolához. Ha valaki nekivág az északkeleti oldalán kacskaringózó ösvénynek és a meredek kapaszkodóknak, végül felér a Nyeregre. A Nyereg titáni szikladarabként támaszkodik a Kupolának, és ennek a sziklatömbnek a legvégéről lehet átjutni a gömbölyded lejtőre, ami a csúcsig vezet. A fal éppen csak annyira meredek, hogy segítség nélkül ne lehessen megmászni, és ez az ezer lábnyi táv hosszú évekig meghiúsította a kalandor lelkűek próbálkozásait, akik vágyakozva méregettek lentről a sziklagerincet.
Egyszer néhány józan gondolkodású hegymászó úgy döntött, másképpen próbálkozik, és egymástól néhány lábnyira lyukakat fúrtak a sziklába, majd cövekeket vertek a hasadékokba. Amikor azonban tudatosult bennük, hogy a Nyereg fölött háromszáz lábnyi magasságban tapadnak a kétes biztonságú falra, mint a legyek, és mindkét oldalon csupán a tátongó mélység ásít feléjük, cserbenhagyta őket a bátorságuk, és feladták a küzdelmet. Így hát egy vasakaratú skótra, bizonyos George Andersonra hárult a feladat végrehajtása. Ő ott kezdte, ahol a többiek abbahagyták. Egy álló héten át fúrta a lyukakat és mászott egyre feljebb, míg végül feljutott arra az iszonyatos csúcsra, és onnan nézett le a mélybe, ahol majd egy mérföldnyire a lába alatt a Tükör-tó csillogott.
A rákövetkező években számos merész vállalkozó használta azt a hatalmas kötéllétrát, amit Anderson helyezett el a lejtőn; de az egyik télen hó és jég ragadta magával a létrát, a kábeleket és minden egyebet. Igaz, a cövekek nagy része, még ha elgörbülve és kicsavarodva is, de a helyén maradt. Azonban azóta kevesen vállalkoztak a veszedelmes feladatra, és közülük nem egy életét vesztette az álnok magasságban, a csúcsra feljutni pedig senkinek sem sikerült.
De Gus Lafee és Hazard Van Dorn ennek a nagy kalandnak a reményében hagyta ott Kalifornia mosolygós völgyvidékét, és utazott a Sierra csúcsai közé. Ezért volt oly mély és gyászos a csalódottságuk, amikor ébredés után megpillantották a magasban lengedező apró, fehér zászlót.
– Múlt éjjel letáborozott a Nyergen, aztán a hajnal első sugarának fényében elindult felfelé – törte meg a hosszúra nyúlt csendet Hazard, miután elcsomagolták a reggeli maradékait, és elmosogatták az edényeket. Gus bólintott. Mert nem az a világ rendje, hogy a fiatalok sokáig tűrjék a rosszkedv apályát, és lassan az ő nyelve is megoldódott.
– Lefogadom, már le is jutott… most a sátrában hever, és úgy érzi magát, mintha ő lenne Nagy Sándor – folytatta. – Nem is hibáztatom érte. Csak azt kívánom, bár mi lehetnénk a helyében!
– Mérget vehetsz rá, hogy már lemászott onnan – szólalt meg végül Gus. – Az évnek ebben a szakában pontosan odasüt a nap, és hidd el, csuda meleg lehet azon a sziklán. Hiszen emlékszel, mi is éppen ezt terveztük: korán megyünk fel, és korán jövünk vissza. És az, akinek elég sütnivalója van ahhoz, hogy feljusson a csúcsig, kétségkívül még azelőtt mászik le, mielőtt a szikla felhevülne, és a verítéktől csúszóssá válna a keze.
– És állítom neked, nem vitt magával bakancsot. – Hazard elhevert a földön, és lustán bámulta a meredély pereme felett kivillanó, csapkodó zászló szegélyét. – Hóha! – mondta hirtelen, és felült. – Mi lehet ez?
A Kettéhasított Kupola csúcsán fémes fény villant, és ezt hamarosan követte egy második és egy harmadik villanás. Mindkét fiú kitekeredett nyakkal, izgatottan meredt a magasba.
– Micsoda balfék! – kiáltott fel Gus. – Hát miért nem jött le még a hűvösben? Hazard lassan megcsóválta a fejét, mintha a kérdés túlságosan bonyolult lenne ahhoz, hogy hirtelen válaszolni tudjon rá, és ezért egyelőre tanácsosabbnak gondolja, ha várnak még egy kicsit.
A felvillanások folytatódtak, és mint az hamarosan mindkét fiúnak feltűnt, szabálytalan időközökben követték egymást, de a hosszúságuk sem egyezett. Először több hosszú, aztán egy rövid; néha szörnyen felgyorsultak, míg néha percekig nem látszottak.
– Megvan! – És Hazard arca felderült, amikor fokozatosan megvilágosodott előtte a dolog. – Megvan! Az a fickó odafent beszélni próbál velünk. A zsebtükrével villogtat – pont, vonal; pont, vonal; hát nem látod?
Gus arcán is kezdett szétáradni a felismerés fénye.
– Ohó, értem már! Ilyesmit használnak a háborúban is, üzenetek küldésére. Fénytávírónak hívják, igaz? Ugyanaz, mint a távíró, de ehhez nem kellenek vezetékek. És ugyanúgy pontokat meg vesszőket használnak.
– Igen. a morze-ábécét. Bárcsak értenék hozzá!
– Én is így vagyok vele. De biztosan valami fontosat akar közölni velünk, máskülönben nem erőlködne ennyire.
A felvillanások továbbra is kitartóan követték egymást, míg végül Gus a homlokára csapott:
– Az a fickó bajba került odafent! Valószínűleg megsérült, vagy valami hasonló.
– Ugyan már! – mondta Hazard kételkedve.
Gus előhúzta a sörétest, és háromszor egymás után a levegőbe ürítette mindkét csövet. Még mielőtt a visszhang teljesen elhalt volna, kapkodó, szabálytalan villanások sorozata érkezett válaszképpen. Az üzenet félreérthetetlen volt, és még a kétkedő Hazardot is meggyőzte arról, hogy nyertes vetélytársuk komoly veszélybe került.
– Gyorsan, Gus – kiáltotta –, csomagolj! Én majd gondoskodom a lovakról. Úgy tűnik, mégsem utaztunk hiába. Fel kell kapaszkodnunk a Kupolára, és le kell hoznunk onnan. Hol a térkép? Hogyan jutunk fel a Nyeregre?
– A Vernal-vízesés alatt elhaladó gyalogösvényen – olvasta fel Gus az útikönyvből – a turisták egymérföldes fürge sétával eljuthatnak a világhírű Nevada-vízeséshez. A közelben teljes pompájában és dicsőségében magasodik a Szabadság-csúcs…
– Hagyd ezt! – szakította félbe Hazard türelmetlenül. – Minket az ösvény érdekel.
– Á, megvan! Ha folytatjuk az utat a vízesés melletti gyalogúton, hamarosan elérjük az útelágazást. A baloldali ösvény a Kis-Yosemite-völgybe, a Felhő-pihenőhöz és a többi látványossághoz vezet.
– Folytasd! Ez lesz az. Most találtam meg a térképen – szakította félbe Hazard ismét. – A Felhő-pihenő ösvényétől pontozott vonal vezet a Kupoláig. Eszerint azt a csapást nem használják. Nyitva kell tartanunk a szemünket, ha meg akarjuk találni. Ez egynapi út.
– Ha csak belegondolok, hogy itt állunk a Kupola lábánál! – mondta Gus panaszosan, és sóvárogva bámulta úticéljukat.
– Mindez azért van, mert ez itt a Yosemite, és annál több okunk van rá, hogy szedjük a lábunkat. Gyerünk már! Kicsit élénkebben!
Hozzászoktak már a vadonbéli élethez; percek alatt felpakolták a felszerelést a málháslovakra, és ők is nyeregbe pattantak. Aznap este, napszálltakor egy apró hegyi ligetben pányvázták ki a lovakat, s közvetlenül a Nyereg lábánál főztek kávét és sütöttek szalonnát. Mielőtt még a pokrócaikba burkolóztak volna, megtalálták annak a balszerencsés idegennek a táborát, aki kénytelen volt a Kupola csupasz szikláin tölteni az éjszakát.
Mire a hajnal nappallá világosodott, a ziháló ifjak már a Nyereg csúcsán hevertek és elkezdték kifűzni bakancsaikat. Ebből a hatalmas magasságból úgy látszott, mintha a világ tartó gerendáján kucorognának, és jelenlegi helyzetükhöz képest még a Sierra hósipkás csúcsai is alacsonyabban voltak. Közvetlenül alattuk az egyik irányban a fél mérföld mély Kis-Yosemite-völgy nyújtózott, a másik oldalon pedig a mérföldnyi mélységű Nagy-Yosemite-völgy. Habár a két kalandor ifjút buzgón melengették a napsugarak, a két széles hasadékban még az éjszaka sötétje hömpölygött. A fejük felett pedig már nem magasodott más, csak a napfényben fürdő csúcs fenséges kupolája.
– Hát ez meg minek? – kérdezte Gus, és a bőrbevonatú kulacsra mutatott, amit Hazard éppen az inge zsebébe csúsztatott.
– Egy kis bátorságnövelő, mi más lenne? – érkezett a válasz. – Minden merészségünkre szükség lesz a feladathoz, sőt annál még egy kicsit többre is, és… – jelentőségteljes mozdulattal megpaskolta a kulacsot – ez az a kis többlet.
– Jó ötlet – ismerte el Gus.
Hogy miképpen fészkelte magát a fejükbe ez a képtelen ötlet, nehéz lenne megmondani; de még fiatalok voltak, rengeteg olvasatlan oldal várt rájuk életük könyvében. Ráadásul komolyan hitték, hogy a whisky hatékony gyógyír a kígyómarásra, ezért kiadós adagot vittek magukkal az itókából a gyógyszeres dobozukban is. És eddig még hozzá sem nyúltak.
– Egy kortyot indulás előtt? – kérdezte Hazard.
Gus lepillantott a mélységbe, majd megcsóválta a fejét.
– Várjunk vele, amíg magasabbra jutottunk, és nehezebb lesz mászni.
Az első vascövek úgy hetven lábnyira a fejük felett állt ki a sziklából. A télvíz idején felgyülemlett jég meggyötörte, és addig hajlítgatta, míg mostanra mindössze másfél hüvelyknyire emelkedett ki a kövek közül – ekkora távolságból hihetetlenül nehéz feladatnak bizonyult eltalálni lasszóval. Hazard kénytelen volt újra meg újra próbálkozni: cowboy stílusban összecsavarta a kötelet, majd ismét nekiveselkedett a feladatnak, de a ravasz cövek csak kifogott rajta. Gus sem járt több szerencsével. A felület egyenetlenségeit kihasználva húsz lábnyit kapaszkodtak felfelé, ahol meg tudtak pihenni egy sekély, vízmosta hasadékban. Olyan közel kerültek a Kupolát kettéhasító szakadékhoz, hogy a függőleges perem mögül kikukkantva majdnem kétezer láb mélységig leláttak a tükörsima falon. Lejjebb még túlságosan sötét volt.
Most ötven lábnyira lehettek a cövektől, de a fal itt már teljesen sima volt, és majdnem ötven fokban megdőlt. A fiúk és a cövek közötti szakaszon egyetlen hely sem akadt, ahol megpihenhettek volna. A hegymászó kénytelen megállás nélkül haladni felfelé, vagy lecsúszik. Megállni nem tud. Ha azonban csúszni kezd, a Kupola gömb alakja miatt nem a kiindulási pontra, a Nyereg csúcsára esik vissza, hanem dél felé, a Kis-Yosemite irányába. Ez fél mérföldes zuhanást jelentett.
– Megpróbálom – mondta Gus egyszerűen.
Összekötötték a két pányvát, és ezzel több mint száz láb hosszú kötélre tettek szert. A fiúk megragadták egy-egy végét, és a derekukra kötötték.
– Ha elkezdek csúszni – figyelmeztette Gus a társát –, markolj rá a kötélre, és vesd meg a lábad jól! Ha nem így teszel, te is jössz utánam, azt elhiheted!
– Egen, egen – jött a magabiztos válasz. – Nincs kedved inni egy kortyot indulás előtt?
Gus a felkínált kulacsra pillantott. Jól ismerte magát, tisztában volt a képességeivel.
– Várjunk vele, amíg elérem az első cöveket, és te is feljössz. Minden rendben?
– Egen.
Gus úgy szökkent előre, mint egy macska, mindkét kezével és lábával kapaszkodva iparkodott felfelé; társa óvatosan eresztette utána a kötelet. Kezdetben szép sebességgel haladt felfelé, de fokozatosan lassulni kezdett. Először tizenöt lábnyi távolság választotta el a cövektől, aztán tíz, aztán nyolc, de jaj, milyen lassú! A hasadékban álló Hazard felpillantott társára, és sajnálat, csalódottság ébredt benne. Olyan könnyűnek tűnt. Gust most már csak öt láb választotta el a cövektől, majd némi kínkeserves erőlködés után mindössze négy. De amikor már csak egyetlen métert kellett volna megtennie, megállt – pontosabban, nem megállt, hanem elkeseredetten kapaszkodva tapadt a sziklához, mint mókus a mókuskerék falához.
Nyilvánvalóan kudarcot vallott. Most már csak az volt a kérdés, hogyan tudja kivágni magát onnan. Macskaszemen fürge, hirtelen mozdulattal elengedte a falat, megpördült, sarkát megtámasztotta egy apró, csészealjnyi kiszögellésen, és felült. Aztán elhagyta a bátorsága. A napfény végre lejutott a völgy legaljára, és a fiút teljesen megdermesztette a rettenetes mélység látványa.
– Gyerünk, csináld! – parancsolta Hazard, de Gus csak a fejét ingatta.
– Akkor gyere le!
Ujabb fejcsóválás. Iszonyatos próbatétel lehetett ez a számára; dermedten és bizonytalanul kucorgott a roppant szakadék peremén. De Hazard, aki egyelőre biztonságban hevert a hasadékban, szintén számíthatott egy próbatételre, még ha teljesen más természetűre is. Ha Gus hamarosan elkezd csúszni lefelé – ez elkerülhetetlennek látszott –, vajon ő, Hazard képes lesz-e megvetni a lábát, amikor a kötél megfeszül a szakadék mélye felé zuhanó társa súlyától? Nem valószínű. Itt hever, látszólag biztonságban, de valójában magával a halállal van összebéklyózva. És felébredt benne a kísértés. Mi lenne, ha leoldozná a derekáról a kötelet? Akkor teljesen biztonságban lenne. Egyszerűen megúszná a dolgot. Miért szükségszerű, hogy mindkettőjüknek el kell pusztulnia? De az efféle kísértés nem ingathatta meg büszkeségét, mint ahogy a becsületét sem. Így hát maradt a kötél a derekán.
– Gyere le! – parancsolta. De Gus mintha kővé dermedt volna odafent.
– Gyere le – mondta fenyegetően –, különben lecibállak onnan! – Szándéka komolyságát bizonyítandó, rántott egyet a kötélen.
– Ne merészeld! – nyögte ki Gus összeszorított fogakkal.
– Dehogynem merem! Ha nem jössz… – És ismét megrántotta a kötelet.
Gus torkából elkeseredett nyöszörgés szakadt fel, és minden erejét összeszedve elaraszolt a meredély szélétől. Hazardnak minden idegszála megfeszült – habár rendkívüli módon örült annak, hogy képes volt megőrizni a hidegvérét –, és fürge mozdulatokkal elkezdte felcsévélni a kötél lazán lógó részeit. Amikor a pányva feszülni kezdett, megvetette a lábát. A rándulás félig így is kirántotta a mélyedésből; de szilárdan kitartott, és végig a kör középpontja maradt, a pányva pedig a kör sugara, amikor Gus szabályos ívet leírva átvitorlázott a levegőben, és a Nyereg legdélibb szegélyén landolt. Néhány perccel később Hazard már a kulacsot kínálta neki.
– Igyál inkább te! – mondta Gus.
– Nem, te. Nekem nem kell.
– Nekem pedig már nincsen szükségem rá. – Gus láthatóan nem bízott sem a kulacsban, sem a tartalmában.
Hazard zsebrevágta a flaskát.
– Helyén van a szíved? – kérdezte. – Vagy inkább feladod?
– Soha! – tiltakozott Gus. – Igenis helyén van a szívem. Egy Lafee sem dobta még be a törülközőt. És ha odafent el is veszítettem a bátorságomat, az csupán pillanatnyi gyengeség volt, olyasmi, mint a tengeribetegség. Most már remekül érzem magam, és fel fogok mászni arra a csúcsra.
– Remek! – biztatta Hazard. – Most te maradsz itt a hasadékban, én pedig megmutatom neked, milyen könnyű is ez.
De Gus nem tágított. Kitartott amellett, hogy sokkal egyszerűbb és könnyebb, ha ő próbálkozik ismét. Azzal érvelt, hogy az ő ötvenkét kilójával kevésbé nehéz megmaradni a sima sziklán, mint Hazardnak, aki hetvennégy kilót nyom; ráadásul egy nehezebb ember könnyebben megállítja a mélybe csúszó, kisebb testsúlyú társát. Sőt, mi több, ő már másodszorra megy fel. Hazard belátta, hogy barátjának igaza van, és végül engedett, bár nem túl lelkesen.
A siker aztán igazolta Gus eltökéltségét. Amikor második alkalommal is úgy tűnt, hogy lecsúszik a magasból, egy emberfeletti, utolsó erőfeszítéssel megragadta az áhított cöveket. Hazardnak nem volt nehéz dolga, hamar feljutott a kötélen. A következő cövek úgy hatvan lábnyira lehetett innen; de a ködös múltban gleccser vájt sekély árkot a sziklába, és ebben meg lehetett tenni a távolság felét. Gusnak így egészen könnyű dolga volt. És úgy tűnt – amúgy teljes joggal –, hogy innentől kezdve a vállalkozás legnehezebb részét maguk mögött tudhatják. A lejtő ugyan jó hatvan fokos meredélyben folytatódott felettük, de a fiúkat viszonylag sértetlen cöveksor várta. Már nem kellett használniuk a lasszót. Ha valamelyikük ráállt az egyik cövekre, onnan már gyerekjáték volt áthajítani a kötélhurkot a következőre, felmászni rajta pedig még könnyebbnek bizonyult.
A csúcson bronzbamára sült, szakállas férfi várta őket, és szívélyesen megszorongatta a kezüket.
– Hát ennyit a helyi Mont Blancról! – kiáltott fel, amikor a köszöngetést félbeszakítva szemrevételezte a gyönyörű kilátást. – De akkor sincs a Földön ehhez hasonló látványosság! – Aztán erőt vett magán, és köszönetet mondott, amiért a segítségére siettek. Nem, nem sérült meg, az égvilágon semmi baja. Egyszerűen a saját óvatlanságát okolhatja mindenért: amikor előző nap felért a csúcsra, elejtette a mászókötelét. Természetesen enélkül képtelenség leereszkedni innen. Megértették a fénytávíró üzenetét? Nem? Hát ez igazán furcsa! Akkor hogyan jöttek rá, mit akarok?
– Ó, sejtettük, hogy valami gond van – szakította félbe Gus –, abból, ahogyan villogtatni kezdett, miután elsütöttem a puskát.
– Nagyon hideg volt az éjjel takarók nélkül? – tudakolta Hazard.
– Az már szentigaz! Még most sem olvadtam ki.
– Igyon egy kortyot! – Hazard a férfi felé nyújtotta a kulacsát.
Az idegen egy darabig komoly tekintettel méregette, aztán megszólalt:
– Drága cimborám, látja azokat a cövekeket? Mivel feltett szándékom igen röpke időn belül lemászni innen, kénytelen vagyok nemet mondani. Nem, azt hiszem, nem kérek, de nagyon szépen köszönöm!
Hazárd kurta pillantást vetett Gusra, aztán zsebretette a flaskát. De amikor az utolsó cövekről is leszedték a dupla kötelet, és végre a Nyereg szikláján álltak, ismét előhúzta az itókát.
– Most, hogy leértünk, nem lesz rá szükségünk többé – jelentette ki kurtán. – És arra a következtetésre kellett jutnom, hogy ez az egész dolog a bátorságpótlékokkal egyszerűen ostobaság. – Tekintete felvándorolt a Kupola hatalmas ívére. – Nézd, mire voltunk képesek nélküle!
Néhány másodperccel később a Tükör-tó partján ácsorgó turistáknak a szavuk is elakadt, amikor szokatlan jelenségként egy whiskysflaska zuhant le eléjük a tiszta égből, mint egy üstökös; és egész úton a szállóig azon álmélkodtak, milyen csodálatos is a természet – különösen a meteoritok.

