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A „Magyarok a világ nyolcezresein” történeti falinaptára

Társainkra emlékezünk

A Mount Everest Tibet felől

Az északi oldal, a legszélsőségesebb érzelmeket felkavaró emlék. A hegyoldal, mely 
egyik pillanatban tud szikrázó napsütéses, töretlen mászást nyújtani, reményt adni 
minden lehetségesre,  máskor  pedig életet követelő szélviharral és monumentális 
jégormok összeomlásával szertefoszlatni mindent.  Megmutatva,  mennyire törékeny 
a vonal  lét és nemlét között a hegyen.

Ugyan Anita

“Egy ősöreg várban, a legbüszkébb tornyok 
legtetején, van egy apró szoba, ahová soha 
ember még be nem tette a lábát...
Ebben a szobácskában őrzik a költészetet, az 
álmokat, a reményeket és illúziókat, 
mindazokat a gyönyörű és haszontalan dolgokat, 
melyek nélkül az élet fabatkát sem ér.
De hol találjuk meg mindezt?” 

Dino Buzzati



GASHERBRUM II. 
(8035 m – Karakorum)

Résztvevők:  Erőss Zsolt, Kollár Lajos, 
Mécs László,  Ács Zoltán, Csíkos József, 
Csollány Katalin, Klein Dávid, 
Nedeczky Júlia, Dr. Rigó István, Ugyan 
Anita, Várkonyi Beáta, Várkonyi László, 
Vörös László
Csúcsmászók: Erőss Zsolt, Nedeczky 
Júlia, Klein Dávid, Mécs László, Ugyan 
Anita, Ács Zoltán, Csollány Katalin, 
Csíkos József, Vörös László

A távoli magas hegyek felemelő, 
ugyanakkor kegyetlenül egyszerű 
világában felülről és letisztultan 
látszódnak dolgaink:  az igazán 
lényeges kiemelkedik, a lényegtelen 
eltörpül. 
                                                                             
Nedeczky Júlia

Január



K2 
(8611 m – Karakorum)

Résztvevők:   Erőss Zsolt, Kollár Lajos, 
Mécs László, Csollány Katalin,  
Dan Borcea (Románia), 
Jaro Dutka (Szlovákia), Markos Huba,

A K2 a hegyek „Nagyasszonya”, és 
bátran mondhatjuk, hogy minden 
hegymászó álma. Az óriási kihívást 
nem csak a hegy magassága, 
szélsőséges időjárása jelenti, hanem 
rendkívüli technikai nehézségei is. 
A K2 sokakat fordított vissza csúcs 
nélkül, és sok kiváló mászó élete, 
pályája is itt ért véget.

Csollány Katalin
                                                                             

Február



DHAULAGIRI  
(8167 m – Himalája)

Résztvevők: Erőss Zsolt, Kollár Lajos, 
Mécs László, Babcsán Gábor, 
Szendrő Szabolcs, Ugyan Anita 
Csúcsmászó: Erőss Zsolt

A hetedik legmagasabb csúcs és 
egyben a magyarok hetedik sikeres 
expedíciója a világ nyolcezresein. 
Technikailag nehéz hegy, az 
akklimatizációra szánt idő viszont 
rövid a zavaros politikai helyzet miatt. 
A csapatban csupa „régi arc”, a 
magashegy- és sziklamászás nagy 
nevei. Komoly ambíciók, tervek és egy 
kis rivalizálás. Megtiszteltetés volt, hogy 
60 évesen a részese lehettem 
mindennek.
                                                                                         
Szendrő Szabolcs

Március



HIDDEN PEAK – G I.  
(8068 m – Karakorum)

Résztvevők: Erőss Zsolt, Kollár Lajos, 
Mécs László, Csíkos József, Csizmadia 
Péter, Csollány Katalin, Juhász Bálint, 
Sterczer Hilda, Tarjányi István, 
Ugyan Anita, Vörös László
Csúcsmászók: Mécs László, Erőss 
Zsolt, Tarjányi István, Csizmadia Péter, 
Csollány Katalin, Sterczer Hilda, 
Ugyan Anita

Igazi magashegyi expedíció volt: 
rengeteg hóval, lavinaveszéllyel és 
pusztító lavinával, folyton elromló 
időjárással, várakozással, kételyekkel, 
veszéllyel, véget nem érő, 
tüdőszaggató és vádligyilkos  
hólejtőkkel – sziszifuszi, magányos 
nyomtaposással a csúcstámadásnál. 
Felejthetetlen élmény - egy jó 
csapattal egy gyönyörű hegyen.
                                                                            
Mécs László

Április



BROAD PEAK   
(8047 m – Karakorum)

Résztvevők: Erőss Zsolt, Kollár Lajos, 
Mécs László,  Csíkos József, Csollány 
Katalin, Juhász Bálint, Sterczer Hilda, 
Tarjányi István, Ugyan Anita, 
Vörös László
Csúcsmászók: Erőss Zsolt, Sterczer 
Hilda, Ugyan Anita, Csollány Katalin

A végső rohamnál elsőként a 
fagyásveszéllyel kellett megküzdenünk, 
majd „csupán” az oxigénhiánnyal s az 
út „végeérhetetlenségével”. Az előcsúcs 
komoly kísértést jelentett: nem men-
ni tovább, aztán mégis följebb hajtott 
valami a legmagasabb pontig. Utána az 
idő drasztikusan elromlott, csúcstámadó 
táborunkat elvitte a lavina. A csúcsról 
lefelé a hófúvásban, olykor combig érő 
hóban, az útkeresés nehézségeinek 
közepette a gleccserhasadékok között, 
dübörgő lavináktól övezve – különös 
módon – a sérthetetlenség, a végtelen 
szabadság, az élet teljességének érzése 
költözött szívembe.
                                                                                     
Mécs László
 (A csúcs első magyar mászója volt 
2000-ben, Ács Zoltánnal együtt)

Május



MAKALU 
(8463 m – Himalája)

Résztvevők: Erőss Zsolt, Kollár Lajos, 
Mécs László, Sterczer Hilda 
Csúcsmászók: Erőss Zsolt, 
Sterczer Hilda

A Makalun egy dolog volt biztos: a 
bizonytalanság. Sok náció mozgott a 
hegyen, más-más helyeken 
táborozva, különböző stratégiákat 
követve.
Nekem nagy kihívás volt egy 
technikailag nehezebb és magas 
hegyen helytállni. 
A csúcstámadás elhúzódott. Nem 
számoltam, de kiderült: 18 órát 
mentünk csak felfelé. Kiélezett helyzet 
volt - mondta Zsolt, miután az 
alaptábor biztonságában pihentünk. 
Nem értem el a csúcsot, ami 
5700 m-en már irreális döntésnek 
bizonyult. 
Ott, 8460m-en én nem tudtam 
helyesen mérlegelni. Zsolt tudott.

Sterczer Hilda

Június



MANASZLU   
(8186 m – Himalája)

Résztvevők : Erőss Zsolt, Kollár Lajos
Barna Dániel, Dr. Szabó Levente †
Csúcsmászók: Erőss Zsolt, 
Barna Dániel

Az alaptáborban elképesztő hóesés 
kényszerített minket soknapos 
tétlenségre. Naponta többször ástuk 
ki sátrainkat a hó alól, elolvastuk 
egymás könyveit, filozofáltunk és 
aludtunk, amennyit csak lehetett. A 
csúcstámadáskor a 6800 méteres 
táborban nem találtunk meg semmit 
az előrevitt felszerelésünkből, 
betemette a hó.  Elvesztettük 
társunkat, dr. Szabó Leventét.

Barna Dániel

Július



CSO-OJU 
(8201 m – Himalája)

Résztvevők: Erőss Zsolt, Kollár Lajos, 
Mécs László, Gál László, 
Horváth Tibor, Kollmann András, 
Szlankó Zoltán, Wetzl Péter

Sível a Himalájában. Korábban már 
indítottam sikeres lesízést 7500 
méteres magasságból, de ez a csúcs 
különleges kihívásnak ígérkezett. A 
Cso-Oju a megsízhető  nyolcezresek 
közé tartozik, és a síalpinisták egyik 
álma! A vágyakozás engem sem került 
el, hogy kipróbáljam magam a világ 
tetejének közelében, és léceimmel 
nyomot karcoljak a felejthetetlen 
érintetlenségbe.

Wetzl Péter

Augusztus



LHOCE  
(8516 m – Himalája)

Résztvevők: Erőss Zsolt, 
Kollár Lajos, Mécs László, Gál László, 
Horváth Tibor, 
Csúcsmászók: Gál László, Erőss Zsolt

Az akaratommal hadakoztam, nem a 
csúccsal, önmagam győztem le, nem 
a hegyet.
                                                                               
Gál László

Szeptember



ANNAPURNA 
(8091 m – Himalája)

Résztvevők: Erőss Zsolt, Kollár Lajos, 
Mécs László, Földes András, 
Horváth Tibor †

A kudarcot nem tudtuk földolgozni, 
és nem tudtunk úrrá lenni 
önmagunkon sem.

Kollár Lajos 

Október



KANCSENDZÖNGA  
(8586 m – Himalája)

Résztvevők: Erőss Zsolt, Kollár Lajos, 
Jaro Dutka (Szlovákia), Kiss Péter
Csúcsmászók: Kiss Péter †, 
Erőss Zsolt †

A Kancsendzönga a nyolcezresek 
legnehezebben elérhető
csúcsainak egyike. Kiss Péter nemcsak 
első és legfiatalabb magyarként írta be 
magát a történelembe ezen a Hegyen, 
hanem tettével is. A halálzónában saját 
érdekeinek szem előtt tartása helyett 
segített legyengült társán,vállalva 
ezzel kockázatát annak, hogy ő is ott 
maradhat.

id. Kiss Péter

Jókedvünk tavaszát sorsunk tragédiává 
változtatta át…
                                                                                                             
Kollár Lajos

November



Erőss Zsolt első nyolcezresén, a 
NANGA PARBAT csúcsán
(8126 m – Himalája)

„Felállok a legmagasabban lévő tömbre, 
a Rakiot irányába egy keskeny hósáv lejt, 
a Rupal irányába meredeken leszakadó 
havas gerincek – a csúcson vagyok! 
Ez ugyanaz a hely, csak az idő más! Itt 
állt Hermann Buhl elsőnek, és még jó 
néhány kiváló hegymászó, büszkén 
sorolok közéjük. Az idősíkon tűnődöm, 
szinte látom a múltban erre küzdő 
sorstársaimat. Itt egy pillanatra 
mindannyian nagyon boldogok voltunk. 
Fáradt, fásult vagyok önmagam 
csúcsfotózásához, de erőt veszek 
magamon, és szenvedek vele egy kicsit. 
A tájat is körbelövöm, bár a délutáni 
felhőzet éppen itt gomolyog. Hát, jó volt 
itt, de sietnem kell lefelé, vissza az 
életbe. 
A mászásom során végiggondoltam, 
hogy az a halott hegymászó, ki itt 
sodródik lefele a gleccserek mélyén, 
mennyi mindent élhetett volna még 
meg, ha a hegy nem ragadja magához. 
Mummery vagy Günter Messner, és a 
számomra névtelen sok ideveszett 
ember… Itt érthető, hogy az élettel 
mennyi mindent veszíthetünk. 
A végső nagy kalandig - a halálig úgy 
érzem, csak egy a fontos: élni, élni!”

Erőss Zsolt

December



Programunkról!

A „Magyarok a világ nyolcezresein” elnevezésű expedíciós sorozatot (Kollár La-
jos, Erőss Zsolt és Mécs László) Erőss Zsolt  2002-es, sikeres Everest  mászása után 
indítottuk el azzal a céllal, hogy földünk 14 nyolcezer méternél magasabb hegy-
csúcsát mássza meg magyar hegymászó és az ezzel kapcsolatos életmód-sport 
értékeket népszerűsítse!                                                                                                    

Csapatunk, a „tiszta”, sportszerű mászásra nagy súlyt fektet. Nem használunk 
oxigénpalackot és magashegyi teherhordókat sem, inkább az alapos felkészülést 
részesítjük előnyben! 2003-ban létrehoztuk a „Nők nyolcezer méter felett” prog-
ramot, melynek eredményeképpen négy magyar hegymászónő ért el nyolcezer 
méter feletti csúcsot!  Közülük Ugyan Anita az első magyar aki  elérte az Everest 
csúcsát is!

Minden alkalommal filmet, fotót, előadásanyagot készítünk a magashegyek világá-
ról, emberekről, egzotikus tájakról.

Fontosnak tartjuk, hogy ezeket az ismeretterjesztő dokumentumokat élmény-
beszámolókon ismertessük a sportot, főként az életmód-sportokat kedvelő 
fiatalokkal egyetemeken, főiskolákon, sportklubokban és az élet számos terü-
letén! Eredményeinket példaként állítva az egyszerű kiránduló, túrázó töme-
gek előtt. Ösztönözzünk az utazásra, ismereteink gyarapítására, a mozgásra, 
egészségesebb életmódra, a magyarok megismertetésére távoli földrészeken is! 
Környezetvédelmi programunkban, különös figyelmet fordítunk a hegyek tiszta-
ságának megőrzésére,  természeti értékeket féltő szemlélet kialakítására.

A „Magyarok a világ nyolcezresein” csapata rendkívül fontosnak tartja a tömeg-
sport és életmód sportok népszerűsítését az ország határain belül is,  sportolásra 
és mozgásra felhívó programjaival..

Kiállításaink, élménybeszámolóink, aktív tréningjeink is ezt a célt szolgálják  
sikeres expedícióink példáján keresztül, korosztályra való tekintet nélkül. 

Előadásainkon meglepően sok érdeklődővel találkozunk. Tapasztaljuk, hogy él-
ménybeszámolóink hatására mind többen kezdenek kirándulgatni, túrázni, síelni, 
vagy éppen hegyet, sziklát mászni. Egyszóval: mozdulni!  Utat nyitva ezzel egy 
jobb hangulatú, egészségesebb életformának.                                                                                                        

Sok  energiát fordítunk a médiumokkal való tartós, jó kapcsolat kiépítésére, 
főként a sport, a mozgás, a csapatszellem népszerűsítése érdekében. 
Expedícióink rendszeresen és számottevően szerepelnek a médiában. Műholdas 
kapcsolat-rendszerrel, élő adásban tudunk beszámolni az expedíció munkájáról, 
média-partnereink segítségével. Mindezek mellett, kiadványainkban is (plakátok, 
naptárak, üdvözlő és ismeretterjesztők) népszerűsítjük a „Magyarok a világ 
nyolcezresein” programját és annak támogatóit.

Köszönet  (...)  és  barátainknak e kiadvány létrehozásában való segítségért.

Köszönet minden támogatónknak, akik segítettek expedícióink létrehozásában.

Kollár Lajos   Mécs László

A „Magyarok a világ nyolcezresein” alapítói: Erõss Zsolt, Kollár Lajos, Mécs László
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