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Borsi Kálmán Béla

Kis futballtörténeti 
családnév-etimológia

Nincs olyan magyar férfi  és n�, aki ne hallott volna az „aranycsapatról”, és ma 

is igen sokan vannak, akik álmukból felébresztve is hibátlanul felsorolják annak 

mitikus névsorát. Tehát: Grosics – Buzánszky, Lóránt, Lantos – Bozsik, Zaka-

riás – Budai II, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor. Tegyük gyorsan hozzá: ezt 

az összeállítást annak idején Magyarországon kívül is sokan kívülr�l fújták, és 

világszerte sokan tudják ma is, legfeljebb egyes neveket rosszul ejtenek, mint-

hogy hollandok, angolok, franciák, brazilok, vagy éppen tanzániaiak…

Ez eddig „rendben” is volna, része kollektív emlékezetünknek, nemzeti tu-

datunknak, belénk ivódott. Kitörölhetetlenül.

De elgondolkozott-e valaki azon, hogy ezek az immár patinás magyar 

családnevek milyen etnikai származást takarnak, kivált ha zárójelben melléjük 

írjuk az eredeti változatot is?

Ezt kapjuk: Grosics – Buzánszky, Lóránt (Lipovics), Lantos (Lindenmeyer) 

– Bozsik, Zakariás (Zakarjan) – Budai II (Bednarik), Kocsis, Hidegkuti (Kal-

tenbrunner), Puskás (Purczeld), Czibor.

Vagyis, írd és mondd: a mitikus tizenegy csupán két tagja visel „echte” magyar 

családnevet: Kocsis és Czibor! Ámbár még erre sem vehetünk mérget, mert egy 

nemrégiben megjelent nyelvészeti tanulmány ez utóbbit olyan ragadványnévként 

azonosítja, amely föltehet�en a ’cibula’ [hagyma] szlovák szóból eredeztethet�…1

A többiek? A Grosics családnév nyilvánvalóan délszláv (horvát vagy bunye-

vác) eredet�; a  Buzánszky név minden valószín�ség szerint lengyel �sökre 

utal; Lipovics szintén horvát; Lindenmeyer német (sváb)! A Bozsik családnév is 

valamilyen délszláv felmen�ket feltételez, feltehet�en szerbeket (vagy sokáco-

kat); a Zakarjan idióma talán magyarországi (vagy erdélyi) örményeket sejtet; 

a Bednarik név szlovák (tót) származásra vall; a Kaltenbrunner2 és a Purczeld 

família pedig ugyancsak német (sváb) eredet�, s csupán az a kérdés, hogy a 

német történetírásban Der Grosse Schwabenzug néven ismert, a  történelmi 

Magyarország a végvári harcok idején lepusztított régióiba irányuló masszív 

német népmozgás (migráció) melyik hullámával érkeztek új hazájukba.3 S mi-

vel, mint ismeretes, az „aranycsapat” gy�jt�fogalom, ha az 1950–1956 közötti 

b�vebb keretben is körülnézünk, további „idegen” neveket találunk: Szojka 

(valószín�leg szlovák); Bundzsák (vö. mundzsák~muncsak ’drágak�, nyakék’, 

török/tatár, talán „�seredeti” kun?); Machos (föltehet�en cseh); Várhidi (Vinko-

1 Vö.: Bauko János, Diákragadványnév-vizsgálatok magyar–szlovák kétnyelv� környezetben 

(forrás: www.niton.sk/documents/2-129-4387-regdialekt_bauko_janos.pdf)
2 ?!?
3 Feltehet�en még Mária Terézia vagy II. József uralkodása idején: 1740 és 1790 között.
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vics, szerb-horvát); Tichy (szlovák); Mátrai (Magna, talán macedo-román?). Az 

állandó, bármikor bevethet� csatár-tartalék – Palotás Péter – eredeti neve: Po-

te leczky Péter. Róla sokan tudták, noha ez az ötvenes/hatvanas évek futball-öl-

töz�iben, hál’ istennek, egyáltalán nem volt „téma”,4 hogy óbudai zsidó család-

ból származik, akárcsak – bár erre egyértelm� adatot nem találtunk – Grosics 

Gyula „dubl�re”, az 1953. november 25-i legendás londoni 6:3-as mérk�zésen 

is (csereként) pályára lépett vessz�si születés� Gellér Sándor.5

Mit jelent ez a zavarba ejt� sokszín�ség, amely annyira természetes, hogy 

nem is gondolunk rá? Ismét rövidre zárva, pusztán annyit: igenis magyar „ol-

vasztótégely” (hungarus melting pot) is létezett: az etnikailag rendkívül kevert 

népesség� régi (történelmi) Magyarországon évszázadokon át a legnagyobb 

spontaneitással zajlott az összeházasodás, keveredés, egymásba olvadás. Ma-

gyarok elegyedtek kunokkal, palócok szlovákokkal, székelyek beseny�kkel s 

kés�bb románokkal, magyarok vendekkel (szlovénekkel), cipszerekkel, f�ként 

a felvidéki bányavárosokban vagy az észak-erdélyi só-vidékeken. S erre „jött rá” 

a „török világ” után a bécsi településpolitika következményeként az er�teljes 

német (sváb) bevándorlás, amely szinte mindenütt (persze leginkább a temesi 

Bánságban, Tolnában, Baranyában, a  Bácskában, Pest-Buda környékén, de 

Szatmárban is) mindmáig érezteti hatását. A „minta”, az elérend� státus pedig, 

ismételjük, a sajátos magyar viszonyok között kialakult „úriember/úrin�” volt.

Végképp nincs terünk rá, ezért csupán jelezzük: bármennyire igaz is, hogy 

a futball nem elkényeztetett „úrfi k” („úri fi úk”) sportja, ellenkez�leg: világszerte 

az „alsóbb néposztályok” kitüntetett csapatjátéka (s  szociológiailag releváns 

terepe), az sem vonható kétségbe, hogy a társadalmi (fel)emelkedés, a min-

denkori elitbe való „betörés” fontos emelty�je – mindenütt és mindmáig, amely 

képzeletbeli felvonó gyanánt röpítette a „jobb körökbe” a legkiemelked�bb 

futballsztárokat. Netán (mint Puskást és Bozsikot, majd Pelét és Maradonnát, 

kés�bb Zinédine Zidant, s újabban a brazil Romáriót)6 egyenesen a hatalom 

4 A  származás felemlegetése legföljebb viccel�dés („zrika”) tárgya volt az öltöz�kben, eset-

leg ragadványnév lett bel�le. Köztudott, hogy Puskást „Sváb”-nak szólították legközelebbi 

kispesti barátai. A  „Kuksi” becenev� Kubala László, aki 1948-as „disszidálása” miatt nem 

szerepelhetett az „aranycsapatban”, teljesen kétnyelv� volt kisfi ú korában, szülei otthon „tó-

tul” beszéltek. (Lásd err�l b�vebben: Gyöngyösi Balázs, Az elfeledett futball-legenda. Miért 

nem lett Kubala László népi h�s? Heti Válasz, 2010. január 28., 58–60.) Még érdekesebb 

Pecsovszky József esete, aki Perényi néven háromszor is játszott (kit�n�en) a negyvenes 

évek elején a magyar nemzeti tizenegyben, majd csaknem ötvenszer a román válogatottban. 

Az � édesapja Gölnicbányáról Temesvárra keveredett tót kovács volt, édesanyja pedig bán-

sági sváb n�. A híres futballista ennek ellenére mindig magyarnak érezte és vallotta magát, 

mint önérzetesen maga mondta: „� tudja, hogy miért”… (Lásd err�l b�vebben: Oroszhegyi 

Károly, Csala, a Sz�ke Csoda. Pecsovszky József élettörténete, Pécs, 2000, JK Typo-Stúdió)
5 (Vessz�s, 1925. július 12.] – Budapest, 1996. március 13.)
6 Bozsik és Puskás országgy�lési képvisel�k voltak ’56 el�tt, Pelé egy id�ben hazája sportmi-

nisztereként tevékenykedett, újabban pedig a futballtörténelem egyik „leggólérzékenyebb” 

csatár fenoménja, Romário kacérkodik a politikusi karrierrel. (Megjósolható: kortes beszé-

deinek f� témája a brazil válogatott 2014-es katasztrofális szereplése és a brazil fociban, 

s persze a közéletben különben örök id�k óta kiirthatatlanul jelen lév� „korrupció” lesz…)
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legfels�bb régióiba. Ami pedig az „úriember” státust illeti, megint csak utal-

hatok rá: a két világháború közötti hivatásos magyar labdarúgók hivatalba jár-

tak, öltönyben és nyakkend�ben, valamilyen nagyvállalat (Elektromos M�vek, 

 BESZKÁRT, Weiss Manfréd M�vek stb.) vagy bank irodáiba. „Nyugdíjas állásuk” 

volt, s az akkoriban stabil pénznek számító peng�ben kapták az átlagnál jóval 

magasabb fi zetésüket. Ehhez két megjegyzésem van: a) ebben alighanem a 

földbirtokáról elszorult, hivatalviselésre kényszerült dzsentri életvilág – és stí-

lus – kései hatását kell látnunk; és b) ez a szokás – és a mögötte kitapintható 

„úriemberi” viselkedésnormák, státusszimbólumok a „szocialista” álságosság 

hatására megzavarodott/eltorzult egyvelege – olyannyira rögzült, hogy például 

az FTC immár „sportállásban” lév�7 nagymen�i, s�t a tartalék csapat játékosai 

is még az 1960-as/70-es évek fordulóján is, kevés kivétellel, „elegánsan” (öl-

tönyben és nyakkend�ben) jelentek meg a délutáni gyakorlásokon…

Ezek után senkit sem lephet meg az, amir�l föntebb már volt szó: a magyar 

futball legjobb id�szakában – 1949 és 1956 között – paradox módon (hiszen 

az aranycsapat gyakorlatilag minden tagja8 „alulról” jött: kispolgári, vagy proli- 

családból származott) a magyar társadalomfejl�dés és értékvilág legnemesebb 

hagyományait és törekvéseit jelenítette meg a szimbolikus térben. Ezért vall-

juk/érezzük �ket – persze nem egészen függetlenül az er�sen „sikerhiányos” 

XX. századi magyar történelem baljós fordulataitól – hibáikkal, emberi gyarló-

ságaikkal együtt maradéktalanul a magunkénak.

Szövegváltozat a szerz� Pszeudo-fociesszék cím� leend� kötetéb�l, 

melyben futballal kapcsolatos írásait válogatta össze.

7 Ez azt jelentette, hogy a Kádár-kori „szocialista” álprofi zmus velejárójaként a futballistáknak 

„fi ktív” állásuk volt, csak a fi zetésüket tartalmazó „borítékért” jártak be havonta egyszer a 

munkahelyükre. Egyéb járandóságukat hetente folyósított ún. „kalóriapénz” és „meccspré-

mium” formájában vették fel. A teljes igazsághoz pedig az is hozzátartozik, hogy a nyugati va-

lódi profi -világban az akkori magyar világklasszisoknál jóval gyöngébb képesség� futballisták 

ennek a sokszorosát keresték. (Emez álságos helyzet további lélekromboló következményeit 

plasztikusan ragadja meg Balog Iván tömör recenziója: Mészöly Kálmán�–�Sinkovics Gábor, 

Mészöly Kálmán – A  Sz�ke Szikla életregénye, Budapest, Ulpius-ház Könyvkiadó, 2014, 

elérhet�sége: http://szakirodalom.atlatszo.hu/2015/02/19/az-amator/)
8 Az egyetlen kivétel a szintén Óbudán felcseperedett Hidegkuti Nándor volt, akinek édesapját 

(föltehet�en valamilyen els� világháborús haditettéért) a Horthy-korszak hajnalán felvették a 

vitézi rendbe. Ennélfogva „a Nándi” NB I-es pályafutásának kezdetén „vitéz Hidegkuty” (vagy 

Hidegkuthy) néven szerepelt az Elektromos csapatának kezd� tizenegyében! (Az edz�nek is 

kiváló „hátravont középcsatár” er�sen „kozmetikázott” önéletrajzában ez a tény nem szere-

pel, és persze az sem, hogy édesanyjának a „felszabadulás” el�tt volt egy kis „gázgyára”, 

amelyet 1948-ban ugyanúgy államosítottak, mint a többi „osztályidegenét”. Vö. Hidegkuti 

Nándor, Óbudától Firenzéig, Hidegkuti Nándor feljegyzései alapján írta Fekete Pál, Budapest, 

1961, Sport Kiadó; továbbá: hu.wikipedia.org/wiki/Hidegkuti_Nándor)
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Bakonyi Péter

Képek egy expedíció 
és egy extrém sport 
mindennapjaiból*

Mindketten er�sen köhögünk. Egyi-

künk orvos, ám a helyszín és a hely-

zet nem tesz különbséget: egyfor-

mán védtelenek vagyunk, bár felké-

szültségünk és ismereteink nagyon is 

eltérnek. Futólag ismerjük egymást 

egypár hónapja, pár hete közelebbr�l 

is, s én egyre inkább azt gondolom, 

hogy egy Everest-expedíció orvosá-

nál a lelkiismeretesség egy „hegyi” 

lépéssel még a szakmai hozzáértés-

nél is fontosabb tényez�.

Én nagyon nehezen tudnék kü-

lönbséget tenni. Hogy az ember lelki-

ismerete és szakmaisága ellentmon-

dásba kerülhetne egymással? Az biz-

tos, s  ezen már én is nagyon sokat 

gondolkodtam, hogy az orvos egy 

kicsit mindig átvállal a beteg betegsé-

géb�l. És itt, az Everest alaptáborának 

magasságában, izgatottan készül�dve 

a rajtra, ez fokozottan igaz, mert itt 

már teljesen „egyedül” van ez a kis 

csapat, mert a rendelkezésünkre álló 

id� is nagyon köt és korlátoz bennün-

ket, és mert itt az esély többnyire meg 

nem ismételhet�, a  felel�sség meg 

nem osztható, át nem hárítható. Bár 

igazán éles helyzetünk nem volt még.

Azért hoztam ezt szóba, mert 

úgy látom, te igen lelkiismeretes 

fi ckó vagy. Annyi id�t, amennyit te 

meg én az én itt keletkezett meg 

a  még lehetséges bajaimról, meg a 

múltbeli orvosi ügyeimr�l és beteg-

ségeimr�l már eddig is beszélget-

tünk, annyit az orvosával az ember 

egész életében nem tölt. Azok a 2-5 

perces vizitek teljesen alkalmatlanok 

bármilyen fi zio-pszichológiai megis-

merkedésre.

Azért az én esetem itt más: én itt 

nem orvos vagyok els�sorban, hanem 

a csapat hegymászó tagja, tehát min-

denkinek – legalábbis ezt szeretném 

hinni – többé-kevésbé bizalmas ba-

rátja, akivel óhatatlanul el�kerülnek 

bizalmas orvosi kérdések is, amelyek-

hez én esetleg értek, vagy gondolom, 

hogy értek, s nyilván az ember meg-

próbál tanácsot adni. De ez a viszony 

azért nem egyszer�síthet� le ese-

tünkben a klasszikus értelemben vett 

orvos-beteg kapcsolatra. Nyilvánvaló 

azonban, hogy egy ilyen expedíció 

orvosának lényegesen komolyabb ha-

táskörrel kellene rendelkeznie, mint 

az enyém itt, a  mienknél sokkal ko-

molyabb orvosi felszereltséggel kel-

lene bírnia, és ugyanakkor gyakorla-

tilag egy kissé hidegebb viszonnyal 

magukhoz a hegymászókhoz. Tehát 

bizonyos el�írásokat sokkal szigorúb-

ban kellene keresztülverekednie kvá-

zi egy létez� expedíció-vezet�séggel 

szemben, illetve ilyenek nem is merül-

nének föl abban a helyzetben.

De téged fölkértek mint orvost, 

nem? Hiszen ma egy ilyen túra nem 

indulhat orvos nélkül.

* Két részlet egy készül� könyvb�l: A csúcs félúton van
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Engem meghívtak az expedícióba, 

tudván, hogy orvos vagyok, aki ilyen 

„magashegyi sport”-kérdésekkel szí-

vesen foglalkozom. Az a gyakorlat, 

hogy az expedíciók különféle ked-

vezményekkel próbálják elérni, hogy 

orvos tagjuk is legyen, de most már 

nagyon sok az úgynevezett fi zet�s 

expedíció, s ezeknél 20-30%-os áren-

gedményt is felkínálnak, hogy legyen, 

aki a fölmerül� problémákat is ellát-

ja. De nem nagyon végez szigorúbb 

orvosi munkát, mint amit én most 

csinálok.

Én is játszottam azzal a közhe-

lyes kérdéssel, hogy az írók között 

legyek-e a legjobb hegymászó, vagy 

a hegymászók között a legjobb író. 

A  magyar orvosok között is lehetsz 

te a legjobb hegymászó, avagy a 

hazai hegymászók körében a legjobb 

orvos.

Ez nem ilyen egyszer�. Több orvos 

is van Magyarországon, aki szívesen 

részt vesz különböz� hegyi megmoz-

dulásokon, és csak szerencsés vélet-

len, hogy éppen én lehetek itt, mert 

elé mentem egy kicsit az események-

nek: olvastam a Nemzeti Sportban 

egy cikket, miszerint az expedíció ké-

szül�dik, és nincs orvosa, ezért aztán 

jelentkeztem a tavalyi évben a Pamír-

ba egy expedícióra, ami alatt sikerült 

pár emberrel megismerkednem. Eny-

nyi. Nem megkerülhet� persze, hogy 

én négy éve Ausztriában dolgozom, 

s  azóta igen intenzíven járom a he-

gyeket, s igen intenzíven foglalkozom 

az expedíciós orvoslással: különféle 

tanfolyamokon vettem részt, illetve 

a szakirodalom szintjén is foglalko-

zom az expedíciózással, a  magasság 

biofi ziológiai kérdéseivel és az Alpok-

ban fölmerül� orvosi problémákkal. 

A szakvizsgám anesztézia, tehát alta-

tóorvos és intenzív terápiás szakorvos 

vagyok, ezért igen könnyen találok 

rokon problémákat, illetve érzékelem 

a szervezet nagyon hasonló válaszait 

az intenzív osztályon kezelt beteg és a 

hegyet járó ember között.

Akkor te most bizonyos kedvez-

ménnyel veszel részt a „turnénkon”?

Nem, én ugyanolyan áron veszek 

részt a túrán, mint bármelyik másik 

hegymászó, tehát jó sok százezerért. 

S  nagyon jó, hogy ilyesmi nem is 

merült föl, nem kellett rajta gondol-

kodnom: nem örültem volna, hogyha 

„elkötelezetten” kellene ugyanezt a 

munkát végeznem. Így a lelkiismere-

temre hallgathatok minden esetben, 

és nem vagyok lekötelezve anyagilag 

az expedíció felé.

Itt a fi atalok közé számítasz a 

33 éveddel, nem voltál még nyol-

cezres közelében, ez az els� nagy 

expedíciód. Ausztriai munkád miatt 

csak ritkábban láttunk a felkészülési 

id� alatt, de az volt a benyomásom, 

hogy az expedíció tagjai egymást is 

ritkán látták, mivelhogy közös felké-

szülésünk nemigen volt. Ez orvosilag 

hogyan értékelhet�?

A  mi expedíciónk valamiféle ke-

verékét képezi a klasszikus nemzeti 

expedícióknak meg az új id�k csa-

patszervezésének. Valamikor tényleg 

egy nemzet mozdult meg egy-egy 

nagy hegycsúcs elérésének érdeké-

ben. Még különféle hatalmi érdekek is 

érvényesültek annak idején, és az volt 

a szokás, hogy igen jól szervezett, el�-

re összeszoktatott társaságok indultak 

neki különböz� hegyeket meghódíta-

ni. Manapság már az a jellemz�bb, 

hogy úgynevezett kommerciális expe-

díciók állnak össze, ahol a résztvev�k 

befi zetik a részvételi költséget, és 

esetleg csak a hegy lábánál találkoz-

nak (ahogy én is, hiszen volt, akit csak 

itt, Katmanduban láttam el�ször), te-

hát tényleg az utolsó pillanatban jön-

nek össze a résztvev�k.
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S  ez esetben mindenkinek saját 

magára bízatik eldönteni, mennyire 

felkészült?

Így van, pedig alapfeltétele lenne 

egy ilyen esetnek, ha valaki az utol-

só pillanatban csatlakozhat egy 8000 

méteres hegy megmászásához, hogy 

az egész expedícióról, a vele szemben 

támasztott követelményekr�l, illetve 

a felszerelést�l kezdve minden egyéb 

apró, de fontos részletig bezárólag 

megfelel� információval rendelkezzen.

Precíz ember vagy, úgy láttam. 

Például feljegyzel mindent, és gyak-

ran rendszerezel. Háromszor raktad 

át eddig a gyógyszereket. Talán az 

aktuális magasság szerint?

Megvoltak az elképzeléseim, de 

azokat a felkészülés során nem sike-

rült megvalósítanom. Ezeket a gyógy-

szereket Pesten is már szét lehe-

tett volna válogatni a szempontoknak 

megfelel�en, hogy melyik ládára lesz 

szükség az alaptáborban, melyikre az 

el�retolt táborban, a  magas he gyiek-

ben, de tudtam, hogy itt sem lesz kés� 

megcsinálni, bár kétségtelen, hogy 

egy kicsit már az események után 

történt.

Ez hasonlít ahhoz, hogy a fel-

szerelésünket és az élelmezésünket 

sem rendszereztük e szempontoknak 

megfelel�en. Ez ügyben elég sok vi-

tád is van az expedíció vezetésével. 

Habár itt egyszemélyi irányítás van. 

Úgy látom, a viták hátterében az áll, 

hogy bizonyos orvosi szempontok 

érvényesítése ütközik bizonyos pénz-

ügyi lehet�ségekkel. Tudniillik a ko-

rábbi táborhelyünkön az egész banda 

jelent�sen betegebb volt annál, mint 

amit a magasság indokolt.

Nem, ez nem így van. Ez majd-

hogynem tervszer�en zajlott, szóval 

egy 4000 méteres magasságon a pro-

fi  hegymászók 40-50 százaléka is 

különböz� egészségügyi problémák-

kal küszködik. Attól még, hogy egy 

hegymászó nem vallja be, vagy egész 

egyszer�en nem ismeri föl, hogy a 

problémáknak a f� forrása mégiscsak 

a magasság, a  legbanálisabb meg-

betegedés hátterében is az akklima-

tizációs problémákat kell keresnünk. 

De nem tudom, szerencsés-e folyó 

ügyekr�l ilyen értelemben beszélget-

nünk. Vitáim vannak, de remélem, 

ezek el�reviszik az eseményeket. De 

azért egy kicsit nehezen felfogható az 

én számomra is, hogy el�re kiszámít-

ható eseményeket (lásd aktuális fi zikai 

állapotok) mért kell most, már 5000 

méteren, sorscsapásként megélnünk. 

Mindannyian ismerjük az általad em-

lített anyagi gondokat, úgyhogy mi 

most folyamatosan elébe szaladunk 

valamennyire a szükséges vagy orvo-

silag indokolt akklimatizációs id�tar-

tamoknak.

Ez udvarias fogalmazás: a  vitáid 

lényege az, hogy Nagy Sándor expe-

dícióvezet� folyamatosan el�rehajta-

na bennünket, te mint orvos viszont 

állandóan visszatartanál minket ép-

pen a fi zikai állapotunk miatt, a nor-

mális akklimatizációra hivatkozva.

Így van, de talán azért t�nik úgy, 

hogy Nagy Sándor ezeket nem ve-

szi fi gyelembe (nyilván megpróbálja), 

mert számos szükségszer�ség van, 

amelyeknek jelent�s részét mi nem 

ismerjük. Nem tudom, mért nem ren-

delkezünk igazából ilyen irányban is 

megfelel� mennyiség� információval, 

de végül is nem feltételezhetjük, hogy 

Dr. Nagy keresztbe akarna tenni az 

orvosi, vagy egyáltalán, az akklimati-

zációs szempontoknak. Tehát el kell 

fogadnunk, hogy bizonyos szükség-

szer�ségek az expedíciót ebbe az 

irányba mozgatják.

A  nemzetközi tapasztalatok sze-

rint ez mennyire befolyásolja az ered-

ményességet?
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Az eredményesség néhány ember 

esetében statisztikailag nem mérhet�. 

Ami biztos, hogy a kockázatot nagy-

ságrendekkel megnöveli. Így összes-

ségében az oxigénhiány vagy az akkli-

matizáció problémáit nem nagyon tu-

dod külön kezelni, szóval egy baleset 

esetében nem tudod eldönteni, mi lett 

volna, ha az illet� mondjuk jobban 

akklimatizálódik, vagy mi van, ha az 

az illet� esetleg jobb kondícióban van, 

és azon a veszélyes szakaszon pél-

dául gyorsabban keresztülhalad. Vagy 

mi van, ha akkor tisztább fejjel tud 

gondolkodni, és helyesebben méri 

föl a helyzetet? Egyszóval, annyi „ha” 

van egy ilyen nagy hegynél, hogy erre 

a kérdésre igazából számokkal nem 

tudsz választ adni. A nagy magasság-

ban bekövetkezett balesetek 80-90 

százalékában valamilyen formában az 

oxigénhiány, azaz a magasság fele-

l�ssé tehet�. Tehát az a hegymászó, 

aki számtalan, ennél objektíve nehe-

zebb, komolyabb hegyi szituációban 

is jól döntött, helyesen lépett, és nem 

történt vele baleset, az pl. lényegesen 

egyszer�bb, technikailag könnyebb, 

de a magassággal megnehezített fel-

tételek között balesetet szenved. Te-

hát a magasság szerepe egyáltalán 

nem elhanyagolható, mert a balesetek 

dönt� hányadát valamilyen formában 

az oxigénhiány okozza.

Az milyen folyamatokat indukál a 

szervezetben?

Általános m�ködési zavarod lesz, 

de ami aztán az ilyen esetben dönt�, 

az mégiscsak a központi idegrendszer 

m�ködészavara, tehát a pszichológiai 

tényez�k, vagyis a különböz� érzék-

szervek funkcióinak hibás m�ködése, 

illetve az ezekb�l begy�jtött informá-

ciók alapján hozott döntések. Hogy 

erre megyek-e, vagy nem erre, van-e 

elég id�m, hogy erre menjek, vissza-

érek-e, ha erre megyek. A  megbete-

gedések egy része azonban nem is 

mászás közben jelenik meg, hanem, 

mondhatnám egyszer�en, a  „legké-

nyelmesebb” sátorban. Tehát nagyon 

éles különbséget kell tenned az akk-

limatizációval megszokható magas-

ság és pl. a ránk is váró 7-8000 kö-

rüli magasságok között. A  jelenlegit, 

itt, 5000 fölött, ha megfelel� id�t 

hagysz, a szervezet meg tudja szokni, 

és gyakorlatilag egy minimális, mond-

juk ezer méterenként pár százalékban 

megadható er�csökkenésen, illetve 

kondíciócsökkenésen túl egyéb funk-

ciózavarod nem lesz.

Tehát 5-6 ezer között ez egy nor-

mális abnormalitás.

Meg lehet szokni. De ehhez id�t 

kell hagynod, többet, mint mi tettük. 

Ám ez nem jelenti azt, hogy már egy 

3000 méteres magasságon ne lép-

hetnének fel veszélyes akklimatizá-

ciós megbetegedések, komplikációk. 

De ha a szabályokat betartod, ezek 

legy�zhet�k, az 5000 méter körüli 

magasságban akár tartósan élhet is 

az ember. Csakhogy itt a Himalájá-

ban olyan területekre indulunk, ahol 

csak nagy átlagokról beszélhetünk, 

de az egyes szervezetr�l sosem tud-

juk megmondani el�re, hogyan fog 

reagálni, akárhányszor járhatott már 

korábban is 8000 méter fölötti régiók-

ban. Minden egyes ilyen „kirándulás” 

újabb kérdéseket vet föl: vajon most 

hogyan reagál ugyanaz a szervezet? 

De maradjunk most mégis a nagy 

számoknál. Az igazán komoly, tragi-

kusan végz�dött történetek kilencti-

zed része mégis valamilyen formában 

baleseti halált jelent, s  csak a mara-

dék egytized, ami tisztázatlan. Éppen 

az a jellemz� rá ugyanakkor, hogy a 

hegymászó a rendkívüli magasságok-

ban leginkább egyedül, vagy esetleg 

egy nem sokkal jobb állapotban lév� 

társsal tartózkodik, tehát utána na-
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gyon kevés információval rendelke-

zünk a körülményekr�l. Aztán például 

a következ� ilyen határ a 8000 méter, 

illetve a 72 óra, amit egy emberi szer-

vezet ott még, mondjuk, kibír, illetve 

el tud viselni. Irodalmi ritkaságként 

megemlítem: hét nap múlva is jött 

vissza hegymászó 8000 méter fölötti 

magasságból.

Reinhold Messnert emlegetik mint 

ilyen ritka kivételt, aki minden nyolc-

ezres csúcsot és minden útjába ke-

rül� magashegyet már megmászott, 

éjjel, télen, oxigénpalack nélkül stb., 

miközben, ha egyébként bemenne a 

rendel�intézetbe, lehet, hogy eltilta-

nák a mászástól az egészségi állapo-

ta miatt.

Ez így van, de Messner teljesít-

ményéhez tartozik, hogy annak, hogy 

mindezt élve meg tudja csinálni, még-

hozzá a saját maga által megfogal-

mazott feltételekkel, csak egy száza-

lék körüli esélyt adott a statisztika, 

tehát az él� Messner nagyon fényes 

bizonyítéka a statisztika tévedései-

nek. A  másik oldal a sportorvosi tel-

jesítmény-tesztek kétes érték�sége, 

mert Messner a megfogalmazott Hi-

malája-normáknak az alsó szintjén 

mozogna egy sportorvosi rendel�ben 

mindenképpen, ha elmenne. De aki 

Messner egyetlenegy könyvét is a ke-

zébe veszi, megérti, hogy � minden 

alkalommal az akaratnak, illetve a 

léleknek a test fölötti gy�zelmét fo-

galmazza meg. Az els� mondattól az 

utolsóig ez sugárzik a m�veib�l, ami-

re � maga a bizonyíték.

Ez valószín�leg önismereten alapul.

Igen, Messner gyakorlatilag gye-

rekkorától kezdve hegymászó, és 

minden mondata az önmegfi gyelés-

r�l, a  helyes önismeretr�l, a  helyes 

önértékelésr�l szól. Valójában méri 

magát állandóan, és tervezi a lépé-

seit. A könyveiben így ír: igen, a szer-

vezetem ugyanúgy m�ködik, mint 

ezel�tt négy évvel, ennyi lépést tud-

tam megtenni, ennyi légzésszámmal, 

utána ennyit kellett pihennem, és 

újra ennyit tudtam menni, stb. Tehát 

� minden lépését és minden légzését 

gyakorlatilag kiszámolja, összehason-

lítja a korábbiakkal, és ez adja neki az 

er�t, hogy a következ� hegyre is azt 

merje mondani: én ezt meg tudom 

mászni.

Ahogy például ezt is itt megmász-

ta egyes-egyedül, oxigénpalack nél-

kül, ami után a hegymászóvilágból 

többen is (így mi is) elkezdtek oxi-

gén nélkül mászni. A mi csapatunkra 

azonban az ilyen messneri teljesít-

mény, szakmai eredmény, önismere-

ti szint nem jellemz�.

Én is azt hiszem, bár nem isme-

rem igazából ennyire személyesen az 

expedíció összes résztvev�jét. Hozzá 

kell tennem, hogy nekünk most nem 

is az a feladatunk, hogy itt valami tör-

ténelmi adalékkal szolgáljunk a Mount 

Everest megmászásához, amire én 

amúgy 25 százalék esélyt adok ösz-

szességében az expedíciónak, és ma-

gamnak személyre szabottan is.

Személy szerint milyen hegymá-

szósikereid vannak?

Jegyezhet� igazából nincsen, leg-

alábbis magyar berkekben semmi-

képp, bár az Alpokban tényleg voltam 

már sokfelé. Az egyetlen Pamír-ex-

pedíció volt, a  tavalyi, amikor jártam 

7000 méter fölött, ami igen tanulsá-

gos volt, és igazából egyetlenegy célt 

szolgált: hogy megtudjam, az én szer-

vezetem hogyan reagál a nagy, illetve 

az extrém magasságokra. Amennyire 

visszaemlékszem rá, ott megfelel�en 

m�ködött.

Mi hajt téged, a  kíváncsiság? 

S mit szól a feleséged?

Maga a hegy hajt, a puszta létezé-

se. Ez a viszonyom alakult ki: én rend-
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re megpróbálok fölmenni rá, s ebbe a 

feleségem is már beletör�dött.

Furcsa, de itt a fi úk vagy beletö-

r�dött feleséget mutatnak föl, vagy 

hegymászó feleséget, vagy feleség-

telenséget.

Én szeret� feleséget tudok felmu-

tatni. Persze beletör�dött, hát próbáld 

meg egy feleség helyébe képzelni 

magadat… nyilvánvaló, örömmel tu-

domásul venni nem lehet azt, hogy 

az ember elmegy több hónapra. Amit 

tud, segít, de nem várhatom el, hogy…

Gyerek?

Öt és fél éves kisfi ú, és minden 

sziklán meg akarja mutatni, hogy � is 

hegymászó lesz. Ha velem jön sétálni, 

akkor erre van egy kis lehet�sége, 

ha anyukájával vagy a nagymamával 

megy, akkor az a családi viták forrása, 

hogy én ezt mért engedem meg a 

gyereknek.

Ami azt illeti, ez itt egy elég öreg 

csapat. Más expedíciók is ilyen ko-

rosak? S milyen a kondíciónk? Mi az 

összefüggés az életkor növekedése 

és az elérhet� eredmény között?

Az igazán fi atal hegymászók egy 

kicsit türelmetlenek a nagy hegyek-

kel, tehát az életkor inkább el�nyösen 

szokta befolyásolni az extrém hegy-

mászók teljesítményét, nyilván egy 

optimális határon belül. Ez az optimá-

lis életkor mondjuk 30 és 45 között 

húzható meg, de számos példa van 

45 évnél id�sebb, szenzációs teljesít-

mény� hegymászókra is, illetve hát a 

teljesítményt mindig számos körül-

mény ismeretében kell értékelni, az 

id�járástól kezdve ezeregy apróságig, 

szóval nemigen lehet két hegyet, vagy 

akár egy hegyet kétszer is egymás 

mellé tenni, mert mindig más lesz, 

amit ott a hegymászónak nyújtania 

kell. Viszont a fi úk kondícióját nem 

ismerem igazán. Én csak sz�r�vizs-

gálati tervekr�l tudok, de ilyeneknek 

az eredményét nem láttam. Ez na-

gyon nehéz és nehezen megkerülhet� 

kérdés. Szerettem volna, ha bizonyos 

vizsgálatok történnek ebben az irány-

ban, össze is állítottam egy vizsgálati 

tervet, volt egy felkért kórház, a  f�-

orvosn� és Nagy Sándor telefonálgat-

tak, leveleztek egymással, id�pontok 

is születtek, de aztán az egészb�l nem 

lett semmi, mert ezekért a vizsgálato-

kért a kórház pénzt kért, s  újra visz-

szalyukadunk oda, ahol már voltunk, 

hogy a pénztelenség mégiscsak növeli 

a kockázatát a vállalkozásnak. Volt szó 

például egy autó állomásoztatásáról is 

itt, 5000-en, az alaptáborban, de az 

szintén több ezer dollár költséget je-

lentett volna. Így utólag azt mondom, 

ez talán tényleg kidobott pénz lett 

volna, merthogy azon a pár ezer dol-

láron most itt meg tudnánk szervezni 

a lejutást, mert ha körülnézel, látsz 

dzsipeket is más csapotoknál, tehát 

remélni lehet, hogy egy életveszélyes 

állapotú betegünket le tudnánk juttat-

ni biztonságos környezetbe.

De vajon 8000 felett mennyit ér 

az ember ahhoz képest, amennyit 

tengerszinten ér?

Ha tökéletesen akklimatizálódott 

a szervezete, ezerméterenként egy 

8-10 százalékos teljesítménycsökke-

néssel akkor is kell számolnod. Ez az 

elmélet. De hogy egy emberi szerve-

zet ezt a maradék 20-30 százalékot 

is kihozza magából, és továbbra is 

fölfelé mozogjon, az az akarat gy�-

zelme az egyes izomrostok felett. Na-

gyon nehéz azonban arra a kérdés-

re egyértelm� választ adni, hogy ez 

a folyamat mindenképpen káros-e. 

Biztos, hogy az emberi szervezetet 

nem erre tervezték, ha szabad így 

fogalmaznom, bizonyos mértékig te-

hát nyilvánvalóan káros az emberi 

szervezetre a magasság, különböz� 

elektrofi ziológiai vizsgálatokkal hóna-
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pok múlva is bizonyítható az agym�-

ködés bizonyos elváltozása. De még 

ha esetleg ez a vizsgálat nem is igazol 

funkcióbeli, csak egyszer� elektromos 

eltérést, valamilyen változást minden-

képp kimutat. Az izmok szintjén is egy 

igen jelent�s leépülés, illetve átépülés 

történik, amit aztán a szervezetnek 

hetek, hónapok alatt sikerülhet vala-

melyest korrigálnia, de a magasság a 

szervezetnek mindenképp egy maxi-

mális kihasználását, majdhogynem 

kizsarolását jelenti.

Tehát a magassági mászásnak 

vannak agyi következményei, amint 

a tartós oxigénhiánynak is keringési 

kihatásai.

Olyan következményei, hogy én 

kijelenthetném, hogy ez biztosan ká-

ros, nem bizonyítottak. Látott már a 

világ minisztereket is korábbi hegy-

mászó múlttal, számos orvosprofesz-

szor is megmászott nyolcezres csú-

csokat, tehát ilyen karakterisztikusan 

nem lehet fogalmazni. Különféle vizs-

gálatokkal azonban a szervezetben 

igen komoly változásokat tudunk bi-

zonyítani. Ez persze szorosan össze-

függ az oxigénhiányos helyzetekkel. 

A magashegyi tüneteket érdemes két-

féleképpen csoportosítani, egyrészt 

mindjárt a súlyosságuk szerint: enyhe, 

középsúlyos, illetve rendkívül súlyos 

m�ködészavart jelz� tünetek. Ez egy 

adott lista, nem célszer� most külön 

felsorolni �ket. Ami a lényegesebb, 

hogy a hegyi betegségnek van néhány 

speciális formája, amelyek egyrészt 

azonnali döntést, illetve beavatkozást 

kívánnak, másrészt a következmények 

súlyossága miatt külön kell beszélni 

róluk. Ezek: a  magaslati tüd�ödé-

ma, tüd�vizeny�, illetve a magaslati 

agyduzzanat, agyvizeny�. Ezek igen 

karakterisztikus képpel rendelkez-

nek. A  tüd�vizeny�nél nyilván a lég-

zés elégtelensége uralja a képet, és 

ilyen irányban lesz néhány óra alatt 

életveszélyes az állapot, az agyödéma 

vagy agyduzzanat esetében a központi 

idegrendszer funkcióinak igen rövid 

id�n belüli megsz�nése, s  ezáltal a 

hegymászó teljes mozgásképtelensé-

ge következik be, ami életveszélyes 

állapotot jelent.

Amely esetekben az egyetlen le-

hetséges „gyógyszer” az azonnali 

visszavonulás.

A  terápiás lehet�ség, a  gyógyítás 

lehet�sége ez. Itt tehát pontosan tud-

juk az okot, ami az oxigénhiány, il-

letve a nagy magasság. Ténylegesen 

néhány száz méter már esetleg élet-

ment� hatású lehet, aztán a lehet� 

legrövidebb id�n belül a 2-3000 mé-

terrel alacsonyabb magasságra tör-

tén� szállítás, amit�l remélni lehet, 

hogy mindenféle károsodás nélkül 

segít megszüntetni a kórképet. Eköz-

ben néhány gyógyszert�l remélhet-

jük, hogy pár órára esetleg segítsé-

get nyújtanak. Lehet még beszélni 

az úgynevezett hordozható „hiperbar” 

kamráról, a  Gamow-zsákról, amely 

szintén jelenthet néhány, esetleg 12 

órányi segítséget. Egy légmentesen 

zárt zsákban egy küls� pumpa és egy 

szelep segítségével túlnyomást létesí-

tünk, és ezzel szimulálunk egy, a  lé-

tez�nél 1000-2000 méterrel alacso-

nyabb tengerszint feletti magasságot 

a belezárt hegymászó számára. Ezt a 

kezelést egy óráig célszer� folytatni, 

és 3-4 óránként lehet megismételni. 

Így egy éjszakát sikerülhet nyerni, de 

annál többet nem. Rossz id�járási pe-

riódusban biztosan nem, illetve ha a 

leszállítás bármilyen okból lehetetlen, 

akkor ez sem nyújt tartós segítséget. 

Szó volt róla, s  nyilván ez is növelte 

volna az expedíció biztonságát, hogy 

lesz ilyenünk, de itt a pénztelenség 

újfent kockázati tényez�ként jelent 

meg, mert több száz dollárnyi költ-
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séget jelentett volna. Én is próbáltam 

szerezni, személyes kapcsolatokat is 

igénybe véve. Habár nemzetközi szak-

emberek véleménye az, hogy az el�-

retolt alaptáborból (6400-ról), illetve 

azon az útvonalon le idáig, megfelel� 

leszállítási lehet�sége van, vagyis le-

het egy sérült vagy beteg embernek, 

amennyiben a lejutását megfelel�en 

meg tudják szervezni, tehát ha min-

den dollárral spórolni kell, akkor elte-

kinthet egy expedíció a túlnyomásos 

zsák bérlését�l vagy vásárlásától.

Ez a beszélgetés az 1996-os El-

s� Magyar Mount Everest Expedíció 

második hetében készült, az (5100 

méteres) alaptáborban. Pár hét múl-

va életét vesztette a magyar csapat 

osztrák tagja, Reinhard Wlasich, 8300 

méter magasan, egy sátorban, tüd�-

vizeny�ben és agyödémában, amint 

a következ�kben leírt hangfelvételek, 

rádióadások is beszámolnak róla. Dr. 

Gárdos Sándor (a Doki) öt év múlva 

halt meg a Csomolungmán, a  (má-

sodik) Millenniumi Magyar Mount 

Everest Expedíció idején, közel 8000 

méteres magasságban. Feltehet�leg 

a vihar elsodorta. A  „szerepl�k” kö-

zül Várkonyi László (Konyi) 2010-ben 

halt meg egy jégomlásban a (hatodik 

magyar) Dréher 24 Everest Expedícó 

tagjaként. Er�ss Zsolt 2013-ban t�nt 

el a Kancsenzönga (8596 m) megmá-

szása után…

Bakonyi: Tagoltan megpróbálod 

még egyszer? Vétel!

Zsolt: (érthetetlen rádióadás)

Bakonyi: Ma megpróbáljátok a 

csúcsot? Igennel vagy nemmel! Vétel!

Zsolt: (érthetetlen rádióadás)

Bakonyi: Holnap mentek a csúcs-

ra? Vétel!

Zsolt: (érthetetlen rádióadás)

Balog: (rádióból) Most hívom az 

ABC-t. ABC-t hívja Nyereg. Vétel!

Bakonyi: Hallunk, igen, vétel!

Balog: (rádióból) Tehát: a Zsolték 

fáradtak, ezért egy napot várnak, és 

csak holnap mennek a csúcsra. Ez 

volt az � adásuk lényege. Nem találták 

meg azt a sátrat, amit nekik ígértek, 

ezért beköltöztek egy indián sátorba. 

Vétel!

Bakonyi: Értettük. Veletek mi 

van? Vétel!

Balog: (rádióból) Mi itt ülünk fönn 

a nyeregben, jól érezzük magunkat és 

fújtatunk. Az a kérdésem az ABC-hez, 

hogy ki akar ma följönni ide? Vétel!

Bakonyi: A  Dokiék még nincse-

nek itt a sátorban, mert még pihen-

nek, de �k mennek ma fel. Konyiék 

terve? Vétel!

Balog: (rádióból) Konyiék 10 óra 

tájban fölnyomulnának a 2-es tábor-

ba. Vétel!

Bakonyi: Jó, rendben, akkor egy-

el�re ennyi.

Május 16-a, csütörtök. Délig sem-

mi, vegetálás. Mindenki keresi a he-

lyét az utolsó „körre”. Zsolt és Rein-

hard már 7800 fölött jár, és ez az, 

amiért a tudósító, mindennek elle-

nére is a helyén marad. Soha meg 

nem ismételhet� és semmivel sem 

helyettesíthet� élményeket szerez, 

de kérlek, ne irigyeljétek ezért. Se 

a forró sátrat, ahol a híreket vaksin 

egy hajó-telexgépbe kopogja, és fél-

ájultan vár órákon át egy-egy m�-

hold-kapcsolatra; se azt a 12 kilót, 

amit a súlyából elveszített, a  másfél 

hónap mosdatlanságot, az átverg�-

dött éjszakákat, a  felégett arcb�rt, 

a  száraz köhögést, a  sípoló tüd�t, 

a  120-ra szaladozó pulzust, a  b�r-

gombát, az aranyeret, a mellét�l na-

pok alatt a háta közepéig húzódó, 

ismeretlen eredet� tompa fájdalmat 
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vagy a másfél hónapossá lett boka-

szalag-szakadás éles nyilallásait. De 

kérlek, ne is szánakozzatok! A tudósí-

tó mindezeket maga választotta.

Balog: (rádióból) Itt a Nyeregtá-

bor, itt a Nyeregtábor! ABC, vonalban 

vagytok? Vétel!

Vörös: Igen, vonalban vagyunk. 

Vétel!

Balog: (rádióból) ABC, meséljetek 

a terveitekr�l. Vétel!

Doktor: Itt Gárdos, szervusz, Gé-

za. Miként tegnap megbeszéltük, mi 

Szabolccsal szeretnénk fölmenni, és a 

hétezres táborban aludni ma, holnap 

pedig továbbmenni 7800-ra. Vétel!

Balog: (rádióból) Oké. Kettes szá-

mú tervvel az a probléma, amit már 

nyilván hallottatok, hogy a Zsolték ma 

nem indultak el a csúcs felé. Vétel!

Doktor: Ez nem tudom, hogy a 

mi terveinket mennyiben befolyásol-

ja? Vétel!

Balog: (rádióból) Ez annyiban be-

folyásolja, hogy mivel 8300-on nincs 

is igazából sátorhely (Zsolték is vala-

mi idegen sátorba kéredzkedtek be), 

7800-on pedig csak kett� darab sátor 

van, és Konyiék is ma elindulnak föl-

fele, akkor ez torlódást fog okozni. 

Vétel!

Doktor: Hát Konyiék, ha ma föl-

mennek 7800-ra, akkor holnap nyil-

ván csinálnak valamit: mozdulnak, 

vagy fölfelé, vagy lefelé. Szóval ezt a 

szanatóriumosdit be kell fejezni, hogy 

az ember minden tábort egypár napig 

elfoglaljon. Ez nem megy így tovább, 

hát mindjárt vége az expedíciónak. 

Vétel!

Balog: (rádióból) Hát, ebben tel-

jesen igazad van, és tulajdonképpen 

itt a legnagyobb baj az, hogy ugye a 

csúcstámadások csúsznak, és ezál-

tal torlódott föl a dolog. Ez az egyik 

probléma, a másik probléma meg az 

lesz, hogy nekünk nem lesz tovább itt 

rádiónk, tehát nem fogjuk tudni, hogy 

�k hol vannak. Vétel!

Doktor: Jó, de ez a csúszás egy-

kett�re a teljes kudarcát fogja jelen-

teni mindenféle támadási kísérletnek. 

Vétel! Mik a ti terveitek, Géza? Vétel!

Balog: (rádióból) A  mi tervünk 

pontosan ugyanaz, mint a tietek, hogy 

holnap elindulunk vagy elindulnánk 

fölfele.

Doktor: Hát ez a ti tegnapi följu-

tásotok azért egy pár következtetésre 

mégiscsak alapot kellene, hogy adjon. 

Vétel!

Balog: (rádióból) Figyelj! Ez a mi 

ritmusunk, mi sehol nem voltunk en-

nél sokkal gyorsabbak. Vétel!

Vörös: Ezzel a ritmussal nem érsz 

sehova.

Este Zsolt rádión jelenti, hogy 

nem találták meg 8000-en a szlové-

nek sátrát a megvásárolt oxigénpa-

lackokkal, s emiatt elveszítettek fent 

egy újabb napot. Fáj a torka, alig le-

het érteni, amit mond. Becsaptak vol-

na bennünket ország-szomszédaink? 

Vagy elsodorta a vihar a fenn hagyott 

sátrakat? Ellopta valaki a palackokat? 

Gyilkos tolvajlás lenne.

Várkonyi: Zsolték felé is van kap-

csolatod? Vétel!

Balog: (rádióból) Lehet, hogy 

�k már kiléptek. Amit én Zsoltékról 

tudok, az annyi, hogy fönn vannak 

a 3-asban, bizakodnak még abban, 

hogy ha jó az id�, akkor holnap föl 

tudnak menni. Vétel!

Várkonyi: Jó, rendben van, esti 

rádiózás lesz. Most Elli akar valamit 

mondani neked.

Elisabeth: Hi, Géza. Please, tell to 

Reinhard and Zsolt, that the moment 

not norvegian go to the summit, but it 

so stormy, they cannot go, and I think 
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it’s better they go down. Too stormy 

also tomorrow. Coming!

Balog: (rádióból) Oké, I under-

stand, Elli, and I will send your mes-

sage to Zsolt and Reinhard, only at 

evening. Over!

Elisabeth: Yes, but I think it’s bet-

ter they come down today. They slept 

two nights in 7800, and now are the 

second night in 8300, and I think it’s 

too much. It’s not possible to rest in 

8300 meter! Over!

Balog: (rádióból) (érthetetlen, 

majd:) Zsolt said they are very tired 

now. Over!

Elisabeth: Yes. Please, said all 

two people, that when they now tired, 

tomorrow they will be much more 

tired, and may be they cannot go 

down. Over!

Balog: (rádióból) Konyi! Én nem 

tudok többet tenni, mint amennyit 

most tettem. Mondd meg Elisabeth-

nek, hogy tény és való, lehet, hogy jobb 

lenne most leereszkedni, de az is igaz, 

hogy reggel, délel�tt kicsit csende-

sebb, tehát biztonságosabb. Most na-

gyon viharos már itt fönn a szél. Vétel!

Várkonyi: Figyelj! Ha a Zsolték 

nem jönnek le, tehát holnap nem 

csinálnak csúcskísérletet vagy nem 

jönnek le, akkor föl kell menni értük, 

érted, mert akkor valószín�leg már 

egy kicsit olyan eufóriába kerültek, jó? 

Oké? Vétel!

Balog: (rádióból) Tökéletesen ér-

telek, Konyi, mi ennek megfelel�en 

most nekiállunk zabálni, hogy er�nk 

legyen. Vétel!

  

Doktor: (rádióból) Hétezres tábor 

hívja ABC-t! Vétel!

Várkonyi: Itt vagyunk, hallottuk. 

Valószín�leg meg tudjuk oldani, hogy 

holnap délután 2-3 körül négyen-öten, 

de inkább csak négyen, föl tudunk 

menni a nyereg fölé jóval, tehát 7500-

7600-ra, tehát a hónyelv végéig. Vétel!

Doktor: (rádióból) Ha le kell hoz-

ni Reinhardot, akkor az egy igen ko-

moly akció lesz, egyel�re várnunk 

kell. Vétel!

  

Doktor: (rádióból) A gyógyszerek 

közül a leghatásosabb az Oradexon, 

ami nálad van. Azt kellene szedni, 

8 tablettát 6 óránként. Vétel!

Zsolt: (érthetetlen rádióadás)

Doktor: (rádióból) A mi gyógyszer-

dobozunkat nem vittétek föl? Vétel!

Zsolt: (érthetetlen rádióadás)

Doktor: (rádióból) Gyorsan so-

rold föl, hogy milyen gyógyszerek 

vannak Reinhardnál, és utána vagy a 

norvégoktól, vagy a britekt�l kellene 

segítséget kérni. Szteroid gyógyszerre 

lenne szükség, ez a kulcsszó: szte-

roid. A szteroid, ez a doppingszer, és 

ez a szervezetben mozgósítja az utol-

só tartalékokat. Vétel!

Zsolt: (érthetetlen rádióadás)

Doktor: (rádióból) Akkor menj 

a norvégokhoz vagy a britekhez, és 

nagyon fontos lenne minél hamarabb 

minél lejjebb jönni. Vétel!

  

Doktor: (rádióból) Zsolt, az oxi-

gént feltétlenül használnia kellene, per-

cenként 2-3 litert adjál neki. Egy. Kett�: 

az ABC-ben a mieink már voltak a 

norvégoknál, a norvégoknak az orvosa 

fönn van a 3-as táborban, vagy nagyon 

rövid id�n belül, a csúcsról visszatérve 

ott fölbukkan. Feltétlenül beszélj vele, 

vidd oda Reinhardhoz! Vétel!

  

Május 19-e, vasárnap. Éjfélig kár-

tyáztunk a csöpp lámpa fényénél, 

vártunk, ki tudja mire, hiszen Zsolték 

rádiója néma volt egész délután, az-
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tán lefeküdtünk. Kés�bb felriadtam 

valami zajra, Várkonyi kiabált a rá-

dió ba valamit, de aztán, hogy senki 

se szólt, újra elaludtam. Úgyhogy 

csak hétkor tudtam meg (olyan nagy 

volt a csend odakinn, hogy érezni 

lehetett a súlyát), hogy éjjel kett�kor 

Zsolt jelentkezett, s  beleordította a 

készülékbe: Reinhard meghalt. Csak 

ennyire tellett az akkumulátortól, az-

tán újra néma csend. Várkonyi még 

csak ellen�rizni sem tudta, jól hallot-

ta-e, amit hallott, hogy vajon Zsoltot 

nem valamilyen felindultság, csalóka, 

érzéki játék, téves diagnózis vezeti-e. 

Nem volt 100%-os a hír, csak 99. 

Ezért hát nem mondtuk meg a fele-

ségének, Elisabethnek. Kegyetlen két 

óra következett. A  csapat maradéka 

mentésre készül�dött…

Várkonyi: …le kell hozni Reinhar-

dot, lehet, hogy addigra Zsolt is be-

krepál, tehát minél többen mennénk, 

annál jobb.

Bakonyi: Ha egy százalék igaz 

ebb�l…

Várkonyi: Ha egy százalék igaz 

ebb�l. Ennyi. És akkor menni kell. 

Ákos öltözik.

Bakonyi: A  holttestet is le kell 

hozni, énszerintem ez nem kérdéses.

Várkonyi: Az nem kérdéses. De, 

de, értitek, szóval most, most, most… 

Nem viszünk semmiféle cuccot, szóval 

csak jégcsákány, hágóvas meg meleg 

ruha kell, fönt a nyeregben szeles id� 

van…

És aztán kilenckor, a  ment�ex-

pedíció indulásának perceiben Zsolt 

hirtelen bejelentkezett. Mi csak re-

csegést hallottunk, de a Doktor fenn 

a nyeregben vette az adást:

Zsolt: (érthetetlen rádióadás)

Bakonyi: Ez Zsolt!

Doktor: (rádióból) Szervusz, 

Zsolt, itt Gárdos. Vétel!

Zsolt: (érthetetlen rádióadás)

Doktor: (rádióból) Zsolt! Ma reg-

gel volt a norvég orvos Reinhardnál? 

Vétel!

Zsolt: (érthetetlen rádióadás)

Doktor: (rádióból) Mert most on-

nan lentr�l elkezdték a serpákat meg 

a Gamow-zsákot meg mindent szer-

vezni, hogyha Reinhard mégis ment-

het� állapotban lenne. Vétel!

Zsolt: (alig érthet� rádióadás) …

az éjjel meghalt…

Doktor: (rádióból) 100 százalékig 

biztos, hogy valamikor 2 óra körül 

Rein hard meghalt. Vétel!

Várkonyi: Megyek, megmondom 

neki. Kész. Figyelj, én akkor nem álta-

tok senkit tovább. Megyek Ellihez, és 

megmondom, hogy mi van…

A hír gyorsan elterjedt a táborban. 

Többen is jöttek részvétüket kife-

jezni, köztük az indiai f�nök, akinél 

én is jártam, amikor az � emberei 

meghaltak. Felajánlotta, hogy ad há-

rom serpát a holttest leszállításához. 

Megköszöntük, de mindenki tudja, 

a  feladat, hogy az Everesten 8300 

méterr�l lehozzanak valakit, legalább 

hat szállítót, de inkább nyolcat kö-

vetel. Ha nekünk volna olyan embe-

rünk, aki még ebbe a magasságba 

fel tud hatolni, akkor akár egy újabb 

csúcstámadásban is hinni kezdhet-

nénk. Tárgyaltunk az oroszokkal, az 

indiaiakkal, az angolokkal és a nor-

végokkal is, akiknek emberei jöttek a 

csúcsról visszafelé, de hiába: sehogy 

sem lehetett összeállítani, összehan-

golni egy nyolcf�s szállítócsapatot. 

Végül Elisabeth döntött: „Maradjon 

odafent, hiszen mindig oda vágyott.” 

Csak azt kérte: Zsolt hozza le Rein-

hard karóráját és személyes tárgyait. 

Május 20-a, hétf�. Zsolt 11 óra 30-kor 
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érkezett vissza hozzánk, meglehet�-

sen megrendülten, de azért még volt 

benne er�. Jövetben lesodródott a 

hátizsákja a nyereg túlsó felén, benne 

a fényképez�gépek, a  rádió, minden 

ruhája. Az a nap sokáig a legemlé-

kezetesebb lesz számára, hiszen a 

halállal egy társaságban töltött egy 

rémületes éjszakát.

Zsolt: (köhög) Mi az oxigént azért 

terveztük, hogy ne haljunk meg, men-

tésre. Oxigénnel együtt nem ért sem-

mit az egész. Beteg lett mondjuk dél 

körül, és én négy óra körül adtam 

neki oxigént. Egész hirtelen a teste 

túl nehéz lett neki, csak a kezét és 

a lábait tudta kicsit mozgatni. De ez 

kimerültség amúgy, mert el�z� nap, 

amikor felmentünk, annyira kimerül-

ten érkezett fel, hogy nem evett, nem 

ivott semmit, bed�lt az els� sátorba, 

és kész.

Bakonyi: Mért nem akkor vett 

oxigént?

Zsolt: Akkor nem volt. De reggel 

még fi tt volt, reggel kiment, hozott 

havat, f�ztünk, minden, és dél körül 

kiakadt. Mikor mondtam neki, hogy 

át kéne rendezni a sátrat, mert így 

kényelmetlen, nem tudott megmoz-

dulni. Ezzel fedeztem fel, dél körül. 

Akkor nem volt hova szaladgálni, ha-

nem f�ztem. Adtam neki minél több 

folyadékot, mindenfélét. És utána el-

mentem az angolokhoz, kaptam oxi-

gént t�lük, akkor neki adtam oxigént, 

utána hívtam a norvég orvost. �  a 

csúcsról jött, teljesen kiakadva, csa-

pattal. Szóval nem lehetett csak úgy, 

hogy na, gyere, dokikám, mert baj 

van! Szóval � beadta azt az injekciót, 

ami a vésztartalékokat izéli. Rendes 

volt a doki, és ott volt órákon át. És 

Reinhard annyira kivolt, hogy nem 

nagyon ismerte meg, és addig, míg 

élesztettük, addig már megismerte, 

meg minden, és bizakodtunk, hogy 

pozitív lesz a…

Bakonyi: Nem panaszkodott sem-

mire?

Zsolt: Nincs mire panaszkodj, 

teljesen kivagy. Úgy halt meg, egy 

hang nélkül. Elaludt. Semmi fájda-

lom, semmi.

Balog: A legszebb halál.

Zsolt: Hát, nekem elég csúnya 

volt. És akkor arra ébredtem, hogy 

nincs meg a hang, mert a légzése is 

nehéz volt, meg az oxigénnek is volt 

hangja. Próbáltuk éleszteni, meleg 

volt, teljesen meleg.

Bakonyi: Az orosz segített, Kolja?

Zsolt: Persze. Nem tudom a ne-

vét. Nemcsak az: lehet, hogy lent hely-

rejöhetett volna egy élesztéssel, de 

abban a magasságban ki jön helyre? 

Egy jelet ha adott volna, tudod, hogy 

életben van… akkor nem hagyjuk ab-

ba reggelig. De semmi. Szar dolog. 

Szerintem a túlél�nek a legszarabb 

mindig.

Május 22-e, szerda. A Mount Eve-

rest csúcsáról jövetben egy pravo-

szláv orosz és egy protestáns an-

gol hegymászó temette el a kato-

likus osztrákot tegnap, egy sátor-

lapba csavarva, nagy törmelékkövek 

alá. Egyébként ezekben a napokban 

nyolc embert vezettek le a hegyr�l 

lábfagyás, hóvakság, elgyengülés, 

ödéma vagy oxigénhiányos sokk-ál-

lapot miatt. Nyüzsög az egész tábor. 

A  m�holdas rádiócsatornán érkezett 

a hír a táborba, talán az angolokhoz, 

hogy ebben a „szezonban” körülbelül 

85-en érték el az Everest csúcsát a 

két oldalról összesen. Nálunk négy 

ember volt a veszteség, a  túlsó hó-

mez�kön hét. Abban a bizonyos vi-

harban történt az is, hogy egy párost 

összefagyva talált a ment�csapat, 

s mint halottakat, ott is hagyták �ket 
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a hóban, túlél�k után indulva. De 

az egyik „halott” néhány óra múl-

va, elfagyott végtagokkal ugyan, de 

megjelent a táborban. Az életereje 

feltámasztotta. Egy másik hegymá-

szópárra, akik szintén a csúcsról me-

nekültek a hóviharban lefelé, viszont 

élve találtak rá a ment�k a gerincen, 

de három ember csupán egyetlen 

tehetetlent vihetett magával, ezért 

hát el kellett dönteniük, hogy a két 

haldokló közül melyiknek lehet több 

esélye, melyiknek legyen esélye az 

életben maradásra. A tajvani megme-

nekült, az amerikai ottmaradt.

Na de hát micsoda élet-felad-

ványok, milyen létkérdések ezek? 

Birtokba vette a fi lozófi a a Himalája 

hágóit és ormait? Körbejárok a sát-

rak között, de úgy látom, hogy a 

bázistábornak nincsen már ideje élet 

és halál kérdéseivel foglalkozni. Ezek 

a fél napok az utolsó csúcstámadá-

sok, hegymenetek, elvonulások órái. 

Senkit sem érdekel már, hogy egy új- 

zélandi fi únak sikerült a viharban élve 

lejönnie a csúcsról, zavarodottságá-

ban azonban nem vette észre a tábor 

sátrait, és a túlsó oldalon belesétált a 

szakadékba. Nem kérdezi már senki, 

hogy ezeket az emberáldozatokat ki 

vagy mi követeli t�lünk, és kés� már 

föltenni itt azt a kérdést is, hogy vég-

s� soron mit akarunk önmagunktól, 

hogy csapatostul újra és újra eljö-

vünk ide, ehhez az égig ér�, szigorú, 

havas homlokú sziklaóriáshoz.

Novák Valentin

Túrdöfranc*

– Folytatom, no! Szóval bele lehet helyezkedni a tárgyak, a  tereptárgyak, az 

épületek, a néz�k, a környék fl órája és faunája lelkébe. Ott állsz évtizedek óta 

templomtoronyként, s mikor a túrdöfranc arra surran, titkon megkondul a ha-

rangod. Nem a pap kérésére húzta meg a kötelet a harangozó, hanem a francia 

lélek pedzi meg a felfüggesztett rézmozsarat. Persze elnyomja mindezt a kísér� 

autók és motorok, meg a közvetít�k alapzaja… Ilyenkor megelevenedik min-

den. Még az aszfalt is emlékezik. Egész évben arról álmodik, hogy végigsurrog-

jon rajta az a számos virslikerék, és megnyugodva szolgál tovább, mikor túl van 

a megérdemelt érintésen. A kamionok sem zavarják, mert tudja, � kivételezett, 

nála jelent�sebb utak sem részesülnek a túrdöfranc érintésének kegyében… 

És zöldebben bólingatnak a fák, és árnyékosabb az árnyékuk is, mert azokra a 

percekre, míg a kerékpárkígyót erny�zik, tökéletesítik lombkoronájukat. A ma-

darakról nem is beszélve, akik tisztelettel elnémulnak, mintha napfogyatkozás 

lenne, mikor meglátják ezeket a két keréken gördül�, domesztikált, szarvas 

állatokat. A certamen birotariorum megváltoztat mindent és mindenkit. A föld 

jó er�i körbeölelik a versenyz�ket, s  átlényegítik �ket. Mindahány egyesül a 

gépével, s beleolvad a természetbe. A kétkerek� panteisták, akár egy szerves 

egész, egy lélegz�, egyet akaró organizmus gördülnek a cél felé. Egyet akará-

suk: a célba érés, amely egységet kovácsol az egyéni érvényesüléssel szemben 
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is. Talán láttatok már többezres madárrajokat. Ott vannak például a Badacsony 

seregélyei. Egy test, egy lélek a sz�l�-akarás tekintetében. Egy óriás állat az 

égen, mely együtt mozog, bárhány darabkából is épül fel. A lemaradókat, el-

tekerg�ket is visszavárja a tömeg, az együtt repülés vonzása, ahogy az embert 

alkotó sejteket, atomokat is keretben tartja a megtestesült egyéni akarat. De a 

jó er�ket mindig faragja a gonosz. Mert hiába ez a jóhiszem� kerékpárkígyó, 

ha autók, motorok, reklámok, szenzációhajhászok (újságírók, fotósok), doppin-

gok rágják a húsát, gyengítik. És ott vannak a negatív véletlenek. A bukások, 

az ütközések, a szívrohamok… Mindent magához vonz a túrdöfranc. Miért ne 

vonzaná a komikus jeleneteket, a szinte észrevétlen hallucinációkat, melyeket 

a „mindenképp kerékpárt látni” opcióra állított tudat produkál.

– Most meglógott valaki. Azért nem ártana tudni, ki �…

– Mit akadékoskodsz? Majd elolvasod holnap a Sportban, ha tényleg érde-

kel. De sokkal érdekesebb, hogy aki ott integet a szalagkorlát mögött, és egy 

német feliratú sört lóbál a másik kezében (mellette letámasztott robogó), mit 

keres ott, és valójában � kicsoda? S ki az a tiritarka ruhás piperk�c, aki most 

lép be egy ház ajtaján, szemmel látható közönnyel a túrdöfranc iránt? Vagy 

ki lesz abból a kissrácból, aki segédkerekes biciklijén megfeszülve száguld a 

szalagkorlát túloldalán, mígnem ereje fogytán, pihegve integet a bácsik után? 

Vagy miért röppent lepke az egyik versenyz� sisakjára, s  miért szell�zteti 

szárnyalját a menetszélnek csapva, és miért épp most búg az út aszfaltján a 

galamblegény az el�le totyogó tojó után, amikor négytekerésnyi id� múlva 

menthetetlenül kettényírja szerelmüket az els� virslikerék? És miért e percben 

oson ott az a macska, amelyik levadászható sáskát vett észre az aszfaltkígyó 

hátán? Vagy miképp lehet, hogy annak a díszes épületnek az ornamentikája 

forgó kerek� bicikliket ábrázol? Vagy mit jelent az a csoda, hogy cangaver-

senyt rendeznek a pockok egy közeli d�l�úton, amit mutat ugyan a kamera, 

de csak egy húsz centi magas, távolodó porvihart látsz? Mert a kamera csal. 

Azt mutatja, amit láttatni akarnak… Megannyi érdekfeszít� kérdés… Megannyi 

lényegesebb dolog, mint hogy ki lesz az els�… Mert ott van az a német sört 

szorongató ember, aki három év múlva eladja a robogóját, áttér a muszlim 

hitre, s  felháborodva egy újabb európai Mohamed-gyalázáson, méregdrágán 

vásárolt bambusz kerékpárján ülve, egy vad, arab diszkóslágert fütyörészve, 

tet�t�l talpig robbanóanyagba bugyolálva, amit még elrejt a b� ing és tunika, 

beleteker egy álmos elzász-lotaringiai városka piacforgatagába. Vagy ott az 

erejében csalódott helyi kisfi ú, akib�l sikertelen kerékpáros válik, pont ezért a 

kívülr�l bohókásnak t�n�, de számára tragikus, pár méternyi, fölösleges küz-

delem miatt… S az életét kísér� kiábrándulás és sértettség politikai letipróme-

z�kre vezérli, s számos nép sanyargatója lesz mint diktátor… Vagy ott a lepke, 

mely alakítója és lezárója lehet egy tudatformáló regénynek, ha végre rászánja 

magát, s  beleröppen. Hogy a macskáról és a versenyz� pockok világalakító 

szerepér�l már ne is beszéljünk…

* Részlet az Álomtourbina cím�, a Hungarovox Kiadó gondozásában 2016-ban megjelent ke-

rékpáros regényb�l


