OJOS DEL SALADO

4500 méteren, a salakos-kôtörmelékes fennsíkon földgyaluval kialakított úton haladunk
… nemzetközi útvonalon, a chilei oldalon, de az argentin határhegyek is ide látszanak. Néhány hete
erre haladt a Dakar-rali több száz jármûbôl álló mezônye, de idôméréses versenyfutamot itt nem mertek rendezni. Felelôtlenség is lett volna, hisz senki
sem alkalmazkodott a nagy magassághoz, így éppen
csak átrobogtak a Puna de Atacama poros magashegyi terepén, hogy az alacsonyabban fekvô sivatagokban folytassák a versengést. Mi viszont innen
csak feljebb mehetünk: elôttünk 25 km-rel – ám
kézzelfoghatóan közelinek tûnve –, de 2400 m-rel
fölöttünk emelkedik a Föld legmagasabb vulkánja,
a 6893 m-es Ojos del Salado csúcsa.

Igazi szélsôséges környezetben járunk. E hegyi
sivatag évente 100 mm-nél is kevesebb csapadékot
kap, a vulkánóriások idônként ugyan behavazódnak, de a hótakaró ma nem hizlal gleccsereket, sôt
állandó vízfolyásokat sem táplál az olvadás során.
A nedvesség gyorsan elpárolog, így hasznosíthatatlan a növények számára, melyeknek hírmondójuk
is alig akad ezen a terepen. Természetesen teljesen lakatlan a vidék. Ivóvizet csak több mint 200 km távolságra lelhetünk…
A hóhatár magasabban húzódik, mint maguk a hegyek, minden lejtôt felaprózódott sziklák törmeléke
borít, de még 6000 méteren is inkább homokot hord
a szél, mint havat. Arcunkat polírozza, az állandó,
viharosan erôs szélben átpréselôdik a síszemüveg szivacsán és persze a sátor szúnyoghálóján is.

Azon azért érdemes elgondolkodni, hogy milyen szempontból lehet hegyünk magassági
listavezetô!? Az ecuadori Chimborazo 6267 m-es magasságával pl. minden más földi kiemelkedésnél
távolabb van bolygónk középpontjától (mivel az Egyenlítô közelében emelkedik, és a Föld észak-déli irányban kellôen lapult, hogy ez a vulkán is rekorder lehessen). A Hawaii-szigetek Mauna Kea óriástûzhányója
pedig meghaladja a 9000 méteres magasságot, ám ennek több mint fele az óceán alatt van, hisz e nagy
pajzsvulkán a tenger fenekérôl emelkedik ki. Ám az Ojos del Salado minden társánál nagyobb tengerszint
fölötti magasságot ér el, talpa, alapja viszont 5000 méteren húzódik. Erre a szintre, vagy e fölé próbálunk most terepjáróinkkal fölkapaszkodni: 5220 m-en vár minket egy festôi, homokfútta táborhely.

Az Ojos del Salado észak (Chile) felôl, a felvezetô útvonallal

4500 m: a Puna de Atacama kôsivataga. 300 km-re vagyunk
a Csendes-óceántól, a chilei—argentin határvidéken járunk.
Az Andok vízválasztó fôvonulatát itt óriásvulkánok alkotják,
ezeken fut keresztül az államhatár is. Középen az Ojos del
Salado, balra a 6488 m-es Cerro el Muerto (A halál hegye)
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Ám a szél nekünk dolgozik. Most fújjon erôsen!
Így napról napra szemlátomást vékonyodik a hóborítás. Persze ez a hideg problémáját nem oldja
meg, de végül is nem Hévízre jöttünk; a magashegységekben természetes az ilyen alacsony hômérséklet. Kérdéses azonban, a gázolaj miként dermed, sûrûsödik majd, és az alacsony légnyomáson
hogyan alakul a gumiabroncsok feszülése. Sok levegôt nem ereszthetünk ki, ahhoz túl sziklás, éles
köves helyenként a terep.

Kezdetben még kétkerék-meghajtással is jól
haladunk

Néhány napja azonban még a chilei vámhivatal sivatagi sorompója zárta el utunkat
Akkora hó- és szélvihar tombolt a környéken, hogy nem engedtek a hegy közelébe. Szíveslátással szállást
ajánlottak viszont az utasellenôrzô épületben, így az errefelé igen szigorúan vett élelmiszer-egészségügyi és
járványügyi nagy átvilágító szerkezet klaviatúráján mustároztuk elsô hegyi virsliadagjainkat.
A gyorsan javuló idô azonban nem hozott hegyi sikereket. Sorban jönnek le a csapatok, lassan két hete
senkinek sem sikerült elérnie a vulkán csúcsát. A hírek derékig érô hóról, szélviharról és –30 ºC-nál is keményebb hidegrôl szólnak.

5500 m: a Föld egyik legnagyobb átlagmagasságú terepének panorámája. Balra a 6067 m-es Vicuña-vulkán magasodik,

A platókon a vastag por alatt nagy hátizsákok lapulnak, de a súly egy része már elfogyott: a kocsinként 200 liternyi ivóvíz felét az akklimatizáció
korábbi napjaiban megittuk.
Homokos medencék jönnek, egyre magasabbra
kapaszkodunk. 5000 m-en kezd levegô után kapkodni a motor, amikor igen mély, puha, süppedôs
homok borította lépcsôre érünk. Elôbb némileg elássuk magunkat, majd kikecmergünk belôle, és az
5200 m-es Atacama-táborig gurulunk. Nem igazán
hisszük, hogy néhány nap állás után itt beindulnak
majd a jármûvek…

Elképesztô terep vesz körül
Mintha a Marson járnánk: finomra aprózódott
kôtörmelék fedi a tájat, nagyobb, magányos sziklák
hevernek szanaszét, kopár sziklafalak magasodnak,
homokleplek terpeszkednek. Ráadásul jókora homokfodrok, hosszú dûnemezôk is hullámzanak körülöttünk. E fennsíki szintbôl minden irányban hatalmas, 6000 méternél magasabb vulkáni kúpok
emelkednek ki: a Három kereszt, A halott öszvérek
hegye, A halál hegye. Szerencsére a mi tûzhányónk
neve csak ennyi: A sós vidék szemei. Szemmel is
tartjuk a hegyet: kitörésétôl ugyan nem kell félni,
már vagy egy évezrede szunnyad, ráadásul a nagyobb lávafolyásai és utolsó erôsebb robbanásos kitörései kb. 30 ezer éve zajlottak. Esô és mállás híján
azonban minden forma rendkívül ép, éles, frissnek
tûnô. Mintha csak mostanában kígyóztak volna le a
lávaárak a hegyoldalakon, nôtt volna tucatnyi mellékkráter a lejtôkre. A csúcsra tartók idônként kénfeltörések szagát érzik (az egyébként is igencsak ritka
levegôben külön nehezítésként 6700-6800 m körül,
a felsô kráter belsejében haladva).
A hóviszonyokat szemléljük. Francia csapat érkezik vissza, 6400 méterig jutottak, túl mély volt a hó.
Mások sikertelensége nem kedvetlenít el, az évente
400 próbálkozóból átlagosan 80-an jutnak föl…

középen az Atacama-tábor sátrai látszanak. A magashegyi sivatag keresztirányú dûnéi ettôl jobbra sorakoznak

Hajnali fél 4-kor didergôs indulás
Rettentô hidegben és szélben, lassan kapaszkodva,
négy órán át lessük a Nap érkeztét. Fent van! Nem
történik semmi. Ugyanolyan hideg marad, a hó viszont egyre mélyebb. Elérjük a nagy kráter szegélyét,
de itt, 6750 m-en, a nyár közepi, déli verôfényben is
–20 ºC van, jókora, arrébblendítô széllel.
Másfél óra múlva négyen a legmagasabb kráterperemen ülünk-kapaszkodunk. Az utolsó 20 méternyi sziklamászás már dübörgô szélben, kötéllel
biztosítva, sziklákhoz lapulva zajlik, s szó sincs felállásról a csúcson sem. Hasalva, nyújtózkodva, kôtömbök közt feszengve fotózunk. Az elsô zászlót
azonnal kitépi a kézbôl a szél, és messze repíti az argentin oldalra. Hoztunk magunkkal még kettôt.
A Száraz-Andok összes vulkánja alattunk van.
Szabályos kúpok, lenyesett tetejû süvegek, szélesen tátongó kráterek, havas tûzhányóroncsok mindenfelé.
A Föld egyik legnagyobb átlagmagasságú terepét
látjuk: 4000 m alá sehol sem ereszkedik a táj. Nemhogy a hegyek – a völgyek, medencék, fennsíkok sem.

A homokba mélyülô lábnyomokat könnyen eltünteti a szél, de a keréknyomokkal nem bír
Azt még buldózer alakította ki, amikor a 80-as
években 6000 m-en lezuhant egy helikopter, és a
mentésre igyekvôk egyetlen esélye a földgyalus felmenetel volt. Ezen az úton viszont két, vas szántalpakra szerelt konténert is fel lehetett vonszolni a
magasba, így született az 5830 m-en álló Tejos-tábor épülete. És az oda vezetô utat használta 3 évvel ezelôtt a máig érvényes autós magassági rekord
párosa: a chilei sofôrök kicsiny Suzuki dzsipje nagy
ballonkerekekkel kapaszkodva, óriási szerencsével
6688 méterig jutott!
A konténerekben chileiekkel együtt fagyoskodunk. Az idôjárási kilátások a következô napra jók,
felhô nincs, szél és hideg persze annál inkább, indulni kell. Ráadásul utánunk érkezik egy friss, sikeres Aconcagua- (6962 m) mászással bemelegített
horvát csapat, nekik adjuk majd át a magaslati
szálláshelyet.

Jéghideg homokviharban gyaloglunk
a vulkán alsó lejtôjén, 5400 m-en. Akár a Marson
is lehetnénk: körülöttünk csak sziklák,
kôtörmelék és homok, ivóvíz pedig sehol

6893 m: a második zászlóbontás már sikeres. A kráter
szegélyérôl a hó java már
eltûnt, sziklák közt ülünk
a dermesztô szélben

Mindentôl távol, embertelen, lakhatatlan tájon uralkodnak
a szél- és fagymarta, száraz, szunnyadó vulkánóriások
Másnap több érkezô chilei is visszafordul a lejtôkön, és az elsô horvát
csúcsmászás is meghiúsul, a hidegben-szélben feladják a menetet.
Az autóink persze nem indulnak. Sejtettük, hogy így lesz, és korábban egy chilei hegyi vezetô is ezt jósolta. Kevés az oxigén, hideg van,
és minden telement homokkal. Ráadásul épp egy igazi homokvihar kellôs közepén küzdünk. Ám jósunk elôre szólt, hogy ô egyébként autószerelô is. Rádión hívjuk, odagyalogol, hófehér füstöt gerjesztve hosszan
próbálkozik, természetesen sikerrel. Vulkánokat kerülgetve, az egyik
legszürreálisabb földi környezettôl búcsúzva, lassú sivatagi ereszkedésbe
kezdünk. Már csak 250 km a legközelebbi vízcsap, hogy lemossuk az
út porát…
OJOS DEL SALADO

17

