
Körkép

hirdetések

6. oldal |  2011. június 1., szerdahargitanépe

A hegymászáshoz nem elég a ki-
tűnő fizikai erőnlét, fontosak az 
egészségügyi ismeretek, az orvos 
jelenléte és a tűrőképesség: fog-
lalta össze tömören tapasztalatait 
Sükös József csíkszeredai hegy-
mászó, aki múlt pénteken ért haza 
Tulit Zsomborral a Cho Oyu-csúcs 
meghódítására szervezett expe-
dícióról. A Székelyek a magasban 
másik két tagja ma érkezik.

darvas Beáta
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Ma ér haza a székely ud varhelyi 
Tóásó István és Szabó Zol-
tán, a Cho Oyu 2011 ex-

pedíció két tagja, társaik, a sepsiszent-
györgyi Tulit Zsombor és a csíkszere-
dai Sükös József már pénteken itthon 
voltak. A Székelyek a magasban nevű 
hegymászóprojekt résztvevői öröm-
mel vegyes csalódottsággal vallanak az 
expedícióról: a Tibet és Nepál határán 
fekvő 8201 méteres csúcs, a Himalája 
hatodik legnagyobb nyolcezresének 
meghódítása csak félig sikerült.

Bevárják egymást
„Engem és Tulit Zsombort ko-

rábban evakuáltak a Cho Oyuról, 
és mi úgy döntöttünk, nincs miért 
Katmanduban, Nepál fővárosában 
töltsük az időt – előrehoztuk repülé-
sünk időpontját. Az is közrejátszott, 
hogy 28-ára ígérték Katmanduban 
az alkotmánymódosítás kihirdetését, 
amit persze elnapoltak, így zavargá-
sokra és utcai harcokra lehetett szá-
mítani, ez nehezítette volna a kiju-
tásunkat. Nekünk fontos volt, hogy 
biztonságban hazaérhessünk” – tud-
tuk meg előrehozott hazajövetelük 
okát Sükös Józseftől, akinek két társa 
ma érkezik haza.

A Székelyek a magasban expedíció-
sorozat keretében a Cho Oyu bevéte-
lére Tulit Zsombor 2009-ben tett már 
egy próbálkozást, amely egészségi álla-
pota miatt volt sikertelen, 2010-ben 
Erőss Zsolt is megpróbálta a csúcs-
támadást mindjárt a balesete után, ő 
viszont a lavinaveszély miatt kellett 
visszaforduljon. Ezekre az előzetes 
kísérletekre alapozva indult neki az 
idén április 18-án a négyfős csapat – 
Tóásó István, Tulit Zsombor és Sükös 
József együtt indultak, Szabó Zoltán 
Katmanduban várta be őket.

Vittünk szalonnát és kolbászt
A kezdeti elvárásokhoz képest 

érte a csapatot kellemes és kellemetlen 
meglepetés is. „Az elszállásolási körül-
mények javultak Tibetben, viszont az 
ellátás, élelmezés katasztrofális higi-
éniai körülmények között történik. 
Amikor harmadik héten is rizst és főtt 
zöldséget eszik az ember, kezd unal-
mas lenni” – mesél a kezdeti benyo-
másokról Sükös József. Az expedíció 
csíkszeredai tagja elmondta, vittek 
itthonról szalonnát és kolbászt, hiszen 
az mindig jó útitárs, és rendszeresen 
fokhagymát fogyasztottak vérhígító 
és fertőtlenítő hatása miatt. 

Barátságtalan Barátság-híd
„Katmanduba repültünk, ez Nepál 

fővárosa, innen átmentünk a kínai ha-
táron, az úgynevezett Barátság-hídon 
egyes sorba állítva, fegyveres kísérettel, 
nagyon is barátságtalan körülmények 
között” – meséli Sükös. A Tibeti-
fennsíkon terepjárókkal jutottak a 
közel 4000 méteren fekvő Nyalam 

és Tingri településekhez, ahol Sükös 
szerint még viszonylag civilizált kö-
rülmények között voltak elszállásolva, 
ágyban aludtak és asztalnál étkeztek. 
„Ezekről a településekről nem lehet 
eldönteni, hogy falvak vagy városok, 
az biztos, hogy mélyszegénység jel-
lemzi őket, rongyos, piszkos emberek, 
lepattant épületek és szeméthalmok, 
amiket a szél sodor ide-oda. Lehango-
ló volt. Biztos, hogy vannak Tibetnek 
szép részei is, de ez nem azok közé 
tartozik.” Pár napos akklimatizálódás 
után terepjáróval folytatták útjukat. 
Miután magashegyi környezetbe ke-
rültek, állomásaikon sátrat vertek, a 
végén pedig gyalog folytatták, hátu-
kon csomagjaikkal érkeztek az 5700 
méteren lévő előretolt alaptáborba.

Háromezer méterre a céltól
„Tulajdonképpen az expedíció itt 

kezdődött, itt már elénk tornyosult 
a cél, 5700-ról felnézve a nyolcezres-
re tulajdonképpen csak 3000 méter 
szintkülönbséget kell legyőzni. A 

himalájai hegyek mérete óriási az Al-
pokhoz vagy az Andokhoz képest, hat 
darab nyolcezer méter fölötti csúcs 
van, hatalmas gleccserek, morénák, 
és értelemszerűen a távolságok is na-
gyok” – meséli Sükös. 

Az alaptáborból felmentek az első 
táborba, 6000 méter fölé, ahonnan 
azonnal visszafordultak, majd két 
nap pihenés után megint felmentek 
és ott is éjszakáztak. Jól választották 
meg az időpontot, mert reggelre a szél 
széttépte a sátrukat. Visszaereszked-
tek az alaptáborba, aztán nekivágtak 
a második tábornak, ami körülbelül 
7100-7200 méteren van. Innen le 
kellett volna vonulniuk, és három nap 
pihenés után úgy nézett ki, hogy 21-
én van csúcstámadásra alkalmas idő, 
az időablak, ahogy ezt a hegymászó-
zsargonban hívják. Az alaptáborba 
való visszavonulás Sükös Józsefnek és 
Tulit Zsombornak rosszul sikerült: az 
átlag hat-hét órás út 12 órásra nyúlt, 
aminek az utolsó részét éjszaka és víz 
nélkül tették meg. 

Vissza kellett fordulniuk
„Az utolsó pihenőnapon a veze-

tőnk, aki elég komoly orvosi ismere-
tekkel rendelkezett, megvizsgált, és 
azt mondta: megszervezi a mentést, 
oxigénpalackkal lehet, hogy le tudok 
gyalogolni az alaptáborig, és onnan 
aztán terepjáróval visznek. Az volt 
a lényeg, hogy minél rövidebb időn 
belül minél alacsonyabbra kerüljek, 
ha túl akarom élni. A tüdőm kez-
dett megtelni vízzel, magashegyi 
tüdőödémát kaptam” – részletezte 
visszafordulásuk okát Sükös József. 
Amint az ilyen esetekben lenni 
szokott, ha van az embernek társa, 
akkor annak fel kell áldoznia magát 
– Tulit Zsombor lekísérte társát a 
hegyről.

A mentés kiválóan volt megszer-
vezve. Katmanduban, ahol közép-
kori állapotok uralkodnak – nincs 
villany, nincs meleg víz, a csatorna 
az út közepén folyik – egy profesz-
szionálisan felszerelt magánklinikán 
magas szintű orvosi ellátásban része-
sültek a hegymászók. 

Megkésett a csúcstámadás
A csapat másik két tagja, akik 

fizikailag jobban bírták a terhelést, 
folytatták az expedíciót. Egy olasz 
mászó eltűnése keltette zűrzavar mi-
att a csúcstámadás az eredeti hajnali 
három óráról reggeli hatra módosult. 
Amikor már eljutottak a technikai 
nehézségek végét jelentő csúcsplató 
szélére, elromlott az idő. 8010–8080 
méter közötti magasságon kupakta-
nácsot tartottak, és úgy döntöttek, 
ilyen körülmények között jobb, ha 
nem folytatják. 

Az első erdélyi magyar 
nyolcezeren
„Kicsit mindannyian csalódottak 

vagyunk. Én, mert egyáltalán meg 
sem próbálhattam, Tóásó István, ha 
lehet, még nálam is csalódottabb, hisz 
a csúcstól karnyújtásnyira volt. Tóásó 
előtt tudomásom szerint nyolcezer 
méteren erdélyi magyar hegymászó 
még nem volt” – összegzett Sükös Jó-
zsef, aki szerint: „Utólag könnyű okos-
nak lenni, arra gondolni, hogy bárcsak 
továbbmentem volna, de az óvatosság 
mindig jobb. Ott van a Cho Oyu, 
megvár, ha alkalmunk lesz, vissza tu-
dunk térni.”
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„A Cho Oyu megvár”
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