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Sagarmatha Nemzeti Park és az Everest völgye 

„Because it’s there” George Mallory 

Két évvel ezelőtt az 1953-as Everest expedíció eredeti útvonal{t gyalogoltam be a 

Khumbu völgy bej{rat{ig. Anno ez az útvonal volt az egyetlen módja, hogy a nagy 

csúcsokhoz bejussanak az expedíciók, ami közel 6-8 napi j{róföldet jelentett, több 

h{góval tarkítva. Ez idő alatt tökéletesen akklimatiz{lódhatnak a hegym{szók, 

napjainkban m{r a turist{k is. A 2008-as utamon lemaradtam az Everest északi 

oldal{nak vizsg{lód{s{ról a pekingi olimpiai l{ng felvitelének csúcskísérlete miatt, 

ezért úgy döntöttem, hogy egy m{s ir{nyból vetek szemet a Sagarmatha (Mount 

Everest nep{li neve) lank{ira. 

  

Ezen túr{n a Mera csúcs (6462m) megm{sz{s{n keresztül jutottam el ehhez a 

fantasztikus földrajzi területre. Egy nagyon különleges vil{g t{rult elém a maga 

kontrasztjaival, melynek elemei sajnos környezeti k{rosító hat{sok seregét vonultatta 

fel. L{thattam az élővil{g pusztul{s{t, az energiahordozók felhaszn{l{s{nak 

következményeit, de a turizmus negatív hat{sai is mély nyomot hagytak bennem.  



   

Hazaérkezésem ut{n éreztem, hogy hamarosan újra l{thatom a Himal{ja csúcsait, 

tal{n egy újabb tanulm{nyút keretében. 

A 2010-es felfedező expedícióm sor{n a klasszikus Everest alapt{bor túr{t és a 

Sagarmatha Nemzeti Park területeit tekintettem célpontoknak. A kihív{st és a 

tudom{nyos kutatómunk{t, valamint a szemlélődés értékét csak emelte, hogy utam 

végén teljesíthettem az évente megrendezendő Everest Marathont. A verseny az 

1953. m{jus 29.-ei első sikeres hegym{szó expedíció (Tenzing Norgay és Sir Edmund 

Hillary) megemlékezéséhez kötődik.  

 

Mivel m{r több éve tanulm{nyozom a magaslati élettani hat{sokat ezért ez a 

nagyszerű lehetőség egyfajta megkoron{z{sa volt az eddigi munk{mnak és 

életvitelemnek. Természetesen nemcsak tudom{nyos kutat{st folytattam a túra alatt, 

hanem egy nagyon komoly fizikai kihív{ssal is meg kellett birkóznom. 

Összességében a r{m zúduló élmények sokas{g{t nehéz szavakba önteni. Valój{ban, 

ha csak a dimenziókat írjuk le, akkor az {télt élmények, egy 1 éves terv, 7 hetes 

kivitelezése volt, amit ak{r nevezhetnénk „7 hét Nep{lban” kalandnak is. 

A v{ndorl{som alatt több híres 8000m-es csúcs (Cho Oyo, Makalu, Lhotse, Everest) 

l{tv{nya, valamint megannyi helyi étel, kultur{lis elem és népi motívum töltötte ki 

heteim, napjaim és ór{im pillanatait. A gyűjtött anyagok sz{momra, az élményeken 

túl értékes etnológiai és geogr{fiai gyűjtéseket is jelentettek.   



 

Igyekeztem minél több területet és falvat felfedezni, hogy egy összegző képet tudjak 

alkotni a „sherpa” és a Khumbu-völgyi emberek életéről a kalandturizmus 

{rnyék{ban, mely az utóbbi 3 évtizedben ar{nytalanul elhatalmasodott. Rengeteg 

kérdés fogalmazódott meg bennem, melyekre a v{laszokat is kerestem a kint 

tartózkod{som alatt. Remélhetőleg a jelen és a jövő nemzedéke {tl{tja majd, hogy a 

természeti értékek megóv{sa, még itt ezen a csod{latos helyen is a létünk alapja. 

Tal{n egyszer gondolataimat is meghallgatj{k majd, és néh{ny javaslatommal 

hozz{j{rulhatok e p{ratlan természeti szépségek megóv{s{ban.  

 

 

Csak egy csokor a kérdésekből és a gondolatokból: 

- Hoz-e annyi nyereséget az expedíciós turizmus hogy fedezze a 

negatív környezeti hat{sok mentesítését és helyre{llít{s{t? 

- Nyugodtak lehetünk-e ha fizetünk a szemétsz{llít{sért az Everest 

alapt{borban, akkor azt valóban elsz{llítj{k? Kinek a dolga lenne a 

helyszínen a hulladék kezelése?  Kezelés vagy prevenció? 

-Hov{ tűnnek a rododendron erdők, és honnan lesz fűtőanyag, energia 

a Khumbu völgyben? 

-Vajon mennyi jót tanulnak a helybéliek a nyugati turist{któl, avagy a 

pénz és attitűd hat{sa a helyi kultúr{kra.  



-Expedíciós hegym{sz{s: Szponzor vagy saj{t kútfő és forr{s? 

Elv{r{sok vagy élvezet? Pénzt vagy életet?  

-Mi az a magass{g, amihez az ember még tartósan alkalmazkodni tud? 

-Fenti kérdéseimre (és még sz{mosra) következő ír{saimban prób{lok 

magyar{zatokat keresni és v{laszokat adni.  
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