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Mi vezetett ezekhez a nagy 
elhatározásokhoz és az 
elhatározások megvalósításához?

Nagyon sok gyerekkori álmom volt, amiket 
szerettem volna valósággá tenni. Ilyen volt már 
az Atlanti-óceán átevezése is, és persze a Déli-
sarkra való eljutás. már tizenhárom évesen el-
kezdtem tervezgetni az életemet, nagy vágyak 
hajtottak. ezek adták a kitartást az életem 
tovább vezetéséhez. ezek közül már többet 
sikerült megvalósítanom, amelyek most mint 
kilométerkövek jelzik életem eddigi útját, és 
persze előttem is a továbbiakat.

Mikor kezdted mindezt?

Tizenhárom évvel ezelőtt eveztem át először 
az óceánt, akkor még párban. Azóta négy 
óceánátvitorlázás, szóló evezés is történt… 
elkezdtem száz-kétszáz kilométereket futni. 
Az elmúlt évben keltem át Grönlandon ke-
let–nyugati irányban. Tehát évek óta ezen az 
extrém téren mozgok. Nyilván egy-két út látvá-
nyosabb, jobb kommunikációt kap, más utak 
pedig nem, vagy csak alig kapnak médianyil-
vánosságot.

A Grönland-átkelés is maradandó élmény szá-
momra, ugyanakkor ez az Antarktisz ugródesz-
kája volt: szükséges volt, hogy megkapjam az 
engedélyeket ahhoz, hogy az antarktiszi expe-
díción részt vehessek.

Jól értettem? Száz-kétszáz kilométer 
futás egy nap alatt?

Noha kétszáz kilométer nekem több mint egy 
napig (24 óráig) tart, a száz kilométer tíz óra 
körül mozog.

Milyen engedélyek kellenek 
az Antarktiszhoz? Nemzetközi terület, 
jogilag egyik országnak sem a birtoka 
mind a mai napig.

Ha valaki csak pingvineket akar nézni egy tu-
ristahajóból, akkor ahhoz nem kell semmifé-
le engedély, legfeljebb sok pénz. Ám ameny-
nyiben valaki másfél hónapnyi időtartam 
alatt be akar gyalogolni a kontinens szélé-
től a sarkpontig, ahhoz komoly engedélyek 
szükségesek, épp azért, hogy az út során ne 
kerüljön bajba, és ne legyen szükség men-
tésre. Jobban mondva legyen olyan profi, 

hogy ez a lehető legminimálisabb eséllyel 
történhessen meg. Idén ezt hét szóló, egy 
kétfős és a mi négyfős csapatunk kapta 
meg, senki más. (rajtam kívül egy angol és 
egy norvég férfi, valamint egy lengyel nő volt 
a csapatunkban.)

Téged hol tettek ki?

egy orosz teherszállító repülőgéppel érkez-
tünk a chilei Punta Arenasból az antarktiszi 
sátortáborba. Innen szokás megmászni a 
Vinson hegyet is, amely az Antarktisz legma-
gasabb pontja (4892 méter). egy kis géppel 
repültünk tovább a selfjégre, onnan kellett 
begyalogolnunk 917 kilométeren keresztül a 
sarkpontig – ez 44 nap alatt sikerült is.

Milyen a Déli-sark? Átlagembernek 
ott életben maradnia lehetetlen…

Fizikálisan valóban embert próbáló. Naponta 
tíznél több órát gyalogolni a fagyos körül-
mények között, és húzni egy 92 kg-os szánt 
a hóban, ellenszélben, emelkedőkön felfelé – 
hiszen a sarkpont 2807 méteres tengerszint 
feletti magasságban van. emellett mentális 
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kihívás is, mert teljesen ingerszegény kör-
nyezetben kell az embernek teljesítenie ezt a 
kihívást.

Milyenek az időjárási viszonyok?

A legmelegebb a partok mentén van, itt mí-
nusz 16 fok várt minket. Az átlaghőmérséklet 
azonban mínusz 20 és 25 fok között volt szin-
te végig. Az utolsó héten pedig – amikor már 
közelítettük a sarkpontot – mínusz 30-ra esett 
le a hőmérséklet. ehhez jött egy erős szél: az 
Antarktiszon a középpont felől áramlik a leve-
gő a part felé. emiatt folyamatos ellenszélben 
kellett végig haladnunk.

Az Antarktisz a Föld legszárazabb kontinen-
se. Vannak olyan részei, ahol becslések sze-
rint ezer éve nem esett hó. ennek ellenére 
sokszor előfordult, hogy hatalmas hóban kel-
lett haladnunk.

Az ingerszegény környezet még azt is jelenti, 
hogy állatok sem voltak sehol. (még a pingvi-
nek számára is csak a partvidékek élhetőek.)

Hogyan voltál képes ilyen extrém 
körülmények között életben maradni? 
Említetted az ingerszegény környezetet, 
a mínusz 20 fok alatti hideget, az erőteljes 
ellenszelet és az emelkedőket… Hogyan 
maradt meg az elhatározás, hogy eléred 
a kitűzött célt? Miért nem adtad fel?

erre fel lehet (és kell is) készülni. emiatt kel-
tem át 29 nap alatt Grönlandon, ami egy hat-
száz kilométeres expedíció volt. Az Antarktisz 
pedig gyerekkori álmom volt. kellő kitartással 
az elménk is edzhető, hogy az elhatározást 
semmiképp ne adja fel. Az emberi elme cso-
dálatos alkotás. Amikor bőven vannak külső 
információk, akkor azokat dolgozza fel; ami-
kor azonban nincsenek ilyenek, akkor befelé 

fordul, és a belső emlékeket veszi elő. mert az 
agynak mindig működnie kell. előfordul persze 
olyan – amikor „lelassul” az agy –, hogy órák 
telnek el, mire az embernek eszébe jut bár-
miféle gondolat. Amikor befelé fordul, akkor 
előjönnek a klasszikus filozófiai gondolatok 
az élet értelméről és ilyenekről. Akár vallásos 
az ember, akár nem, ilyenkor részt vesz egy 
„belső utazáson” is, sokkal jobban megismeri 
saját magát is, mint egy ilyen expedíció nél-
kül. Nagy vonalakban tudnám a spanyolor-
szági el camino-zarándoklathoz is hasonlítani 
a helyzetet, bár az egyáltalán nem nevezhető 
ingerszegény környezetnek.

Megfordult-e a fejedben bármikor, 
hogy feladod? 

úgy gondolom, veszélyes dolog, ha egy pil-
lanatra is felmerül ez az emberben. Ha erről 
elgondolkodik, akkor hamar bajba kerülhet, 
vagy akár jöhet az elhatározás, hogy kimen-
teti magát. számomra sosem opció a feladás, 
mindamellett lehetnek sakk-matt helyzetek.

Milyen felszerelés volt a szánodban?

A felszerelésem 92%-a élelem volt, dehidratált 
formában. (A víz csak a súlyt növelte volna.)

A többi a sátor és a technikai eszközök voltak: 
műholdas felszerelés, telefon, nyomkövető és 
hasonlók. ruhám elég kevés volt. 44 nap alatt 
egyszer cseréltem aláöltözetet és háromszor 
zoknit. zuhanyzásra nincs lehetőség, tisz-
tálkodni is csak fertőtlenítős törlőkendővel 
lehetett. mindezt ilyenkor el kell fogadnia 
annak, aki ennyire extrém körülmények közé 
készül. még benzin volt nálam, hiszen meleg 
ételre is szükségem volt mindennap. (A víz 
minden mennyiségben rendelkezésre állt hó 
formájában.)

Ilyen körülmények között óránként kellett en-
nem, mert hétezer kalóriára volt szükségem 
mindennap. úgy lehet ezt elképzelni, hogy 
mentem a csapattal egy órát, aztán megálltunk 
enni tíz percre. majd ismét egy óra gyaloglás, 
tíz perc evés, és így tovább.

Mennyire volt változatos az étrended?  
Gondolom, ilyen helyen semennyire…

Azt azért nem állítanám, hogy semennyire 
(vagyis hogy mindig ugyanaz), de nem válo-
gathattam akkora választékból sem, mint ott-
hon. reggelire és vacsorára ettünk meleget, ez 
a kettő volt a fő étkezés, napközben pedig (a 
tízperces étkezések alkalmával) csak egy-két 
energiaszelet ment le gyorsan.

Az Antarktiszon eltöltött 44 napod minden 
perce teljes nappali világosságból állt, 
hiszen ilyen a nyár a Déli-sarkon. Ilyenkor  
megváltozhat az ember bioritmusa. 
Követted a 24 órás megszokott napi ritmust  
(valamelyik időzóna szerint), vagy átadtad  
magadat a belső, biológiai órádnak?

A csapatjellegből adódóan nem állhattunk 
le a 24 órás napi ritmusról. muszáj volt 
együtt csinálnunk mindent. De nagyon jó, 
hogy ilyen kalandokban is részem lehetett a 
közelmúltban.
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