
Reggel hét körül már nehezen járható az
M0-ás. Ballószög felé araszol az öttagú
társaság, s titkon mindenki azt várja,

hogy folytathassuk az alvást. A Kecskemét
melletti községben Szabó Péter, egy pick-up-
felépítményeket gyártó cég vezetője vár min-
ket, aki felajánlott egy vízhatlan, zárható rak-
tértetőt. Támogatja az ambiciózus fiatalokat –
mondja, s míg hátsó kertjében szunnyadunk,
csapatával felszereli pick-upunkra a csomago-
kat védő üvegszálas fedelet. Délután háromkor
indulunk tovább. Nem izgulunk – 200 kilomé-
tert már megtettünk a kilencezerből… 

Két keréken gyorsabb
Nagylakon sokan várnak az átlépésre, főleg,
mert madárinfluenzától retteg Európa. Sebaj,
a hazai rántott hús eltereli figyelmünket, s szin-
te észre sem vesszük, hogy elfogytak előlünk
az átvizsgálásra váró autók. Határőr honfitár-
saink végtelenül kedvesek, s román kollégáik

sem sokat váratnak bennünket. Egy óra múlva,
öt körül már az erdélyi tájakon haladunk, egye-
nesen Calafat felé, ahol a dunai komp várja a
Bulgáriába igyekvőket. Időközben lemegy a
nap, a társaság pedig egyöntetűen a megállás-
ra voksol. Legyen hát! A Béli-hegység zöldellő
rétjei mintha minket vártak volna. Csend van.
Itt már nem hallatszik a kamionok hangja, csu-
pán madárcsicsergés és tücsökciripelés, a tá-
bortűz köré telepedő társaságot badacsonyi
muskotály, villányi kékfrankos, no meg egy kis
szatmári szilva segíti hozzá a „nyaralás érzésé-
hez”, s mire a milliárdnyi csillag megmutatja
magát, a többség már hálózsákjában szuszog.
Elindultunk – morfondírozom magamban, de
mire elkalandozhatnék, elnyom az álom.

Hiába a hajnali ébredés, nem látom a fá-
radtság jeleit barátaimon. Kulturális antropo-
lógia szakos húgom már a környék építészeti
remekműveiről mesél valamit, miközben a
csapat geológusa a mészkőhegység fehér szik-
lái között matat. Nekem marad a pakolás, de
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Zökkenőmentes  n�
2004-es szíriai motoros túránk al-

kalmával (AM 2005/3, 4) idő hiá-

nyában csak Törökország nyugati

részét érintettük, így nem volt kér-

déses, hogy következő célpontunk

a keleti, kurd vidék lesz. Az Ararát

és környéke embert és járművet

próbáló vidék, ezért nem volt egy-

szerű feladat ideális partnert talál-

ni. Hosszas tanakodás után a Maz-

da B2500-ra esett a választás. 

Egy hónapos kalandtúránk során

négy országban, húsz különböző

minőségű gázolajat tankoltunk a

japán pick-upba, nyúztuk autópá-

lyán, szerpentinen és kietlen kősi-

vatagban. Kilencezer kilométer

alatt 1035 liter gázolajat égetett el,

ami 11,5 literes átlagfogyasztást

jelentett. 

A túra legfontosabb kelléke a Mazda B2500 volt



világ zajától távol, egy elhagyatott bolgár erdő-
ben rophatunk. Éjfél körül jár, mire „ágyba” bú-
junk, immár morfondírozni sincs energiám. 

Hajnalban kutyaugatásra ébredek, de az
éhes négylábúak szerencsére messze elkerül-
nek. A többiek még szunyókálnak, nekem
azonban izzik a fényképezőgép a táskámban.
Menni kell. Tökéletesek a fények, s talán vala-
mi téma is akad. Kapkodva veszem fel cuccai-
mat, hiszen októberben már hidegek a regge-
lek. Elég pár száz métert sétálnom, hogy érde-
kességet találjak. Focipályányi rét ezernyi har-
mattól csillogó pókhálóval. Kár, hogy a nap túl
magasan áll. Mire rájövök, hogy lekéstem az
ideális viszonyokat, már Ella Fitzgerald hang-
ja töri meg a csendet – felkeltek a társak is, jö-
hetnek a reggeli fekvőtámaszok.

Ez a nap is az utazásról szól. A jól megter-
helt B2500-as a laprugós futóműve ellenére
stabilan áll. Csak a hátsó ülés lenne puhább –
sóhajt fel néha valaki. Az állandó rendőri je-
lenlét ellenére igazoltatás nélkül jutunk el a tö-
rök határig, ahol egy percet sem kell várnunk,
hogy elkezdődjön az ügyintézés. A „gazete-
cer”, azaz újságíró szóra erőltetett mosoly a vá-
lasz. Belépődíj itt, vízum ott, ideiglenes forgal-
mi amott, szóval fel-le rohangálunk, s egy órán
belül már a kétszer háromsávos török autópá-
lyán (otoyol) suhanunk. 

Célország
Pontosan a ramadán közepén érkezünk Isz-
tambulba, ahol ha lehet, még nagyobb a nyüzs-
gés, mint nyáron. A nem éppen tisztaságáról
elhíresült Anadolu motel tulajdonosa emlék-
szik ránk, így ismét 1200 forintért lakhatunk
az Aya Sofiától ötvenméternyire. Az ezernyi
látnivaló ellenére már másnap továbbállunk,
hiszen a célként kitűzött Ararát még legalább
2000 kilométerre van. Ebből 400 tehető meg
autópályán, s ezt le is „nyomjuk” az első na-
pon. Este a Fekete-tengernél, Bozköy homo-
kos, ám kihalt tengerpartján találunk ideális
táborhelyet. A hűvös őszi időjárás mindenkit
elkergetett a strandról, ezért csendes magá-
nyunkban élvezhetjük a tenger morajlását és a
már-már giccses naplementét. Sátorra itt sincs
szükség, bár a falkába verődött kóbor kutyák
közelsége állandó éberséget követel.

A tengerparti ébredés és a hajnali úszás
egész napunkat bearanyozza. Elhagyjuk az
északi országrészt, s délkeleti irányba haladva
a 14 milliós kisebbség területére, Kurdisztánba
jutunk. A sötétbőrű, szigorú tekintetű kurdok
(törökül a kurd szó farkast jelent) minden hí-
resztelés ellenére kifejezetten barátságosak,
sőt az oktatás egyik fellegvárának tartott
Amasyában – ahol a kultúra legrégebbi emlékei
már 7500 évesek – kedvesebbnek tűnnek, mint
maguk a törökök. Búslakodva és meglehető-
sen hihetően osztják meg velünk népük szo-
morú sorsát, s mi örülünk, hogy nem nekünk
kell eldöntenünk, kinek van igaza az évszáza-
dok óta tartó viszályban. 

Ahogy egyre beljebb megyünk a keleti territó-
riumra, úgy csökken az életszínvonal. A városo-
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ez nem nagy tehertétel. Az idő tiszta, ezért
nem vertünk sátrat, a hálózsákok alá terített
óriásnejlon pedig pillanatok alatt összehajtha-
tó. Egy-két fotó és már indulunk is – az
összkerekes Mazda zokszó nélkül ereszkedik
le a nyomvályús szekérúton, s akkor sem pa-
naszkodik, amikor a frissen barázdált szántóra
hajtunk egy tehéncsorda miatt. 

2,5 literes, 105 lóerős dízelmotorja viszony-
lag könnyen mozgatja a megpakolt karosszéri-
át, a szerpentineken azonban már levegőért
kapkod. Mindegy, úgysem sietünk, a 12 literes
fogyasztás viszont korántsem biztató. Négyre
érkezünk a román kikötővárosba, ahol mintha
megállt volna az idő. A rendszerváltás után
munka nélkül maradt emberek nagy többsége
már Nyugat-Európában próbál szerencsét, akik
pedig nem költöztek el, csupán foltozgatják há-
zaikat. Ettől függetlenül minden rendezett, ré-
misztő figuráknak nyoma sincs. Legalábbis a
határig, de ott sem az ábrázat félemlít meg ben-
nünket, hanem az a tucatnyi papír, amit az át-
kelő bejáratát őrző katona szorongat. Nem hi-
ába. Tranzit-, út-, átkelési- és kompdíjat ró ki
ránk, s mire leereszkedünk a partra, már 100
euró hiányzik a közös kasszából. A Duna hul-
lámait szelve azonban jókedvünk már a régi,
ami kissé szürreálisan hat a bolgár-román kami-
onosok és csempészek miliőjében. Atrocitásról
szó sem lehet. Mindenki kedves és kíváncsi, a
„világnak” nevezett közös ellenség pedig össze-
hozza a véletlen szülte társaságot. 

Balkán
Szeretnek minket a bolgár testvérek is, de
fizetnünk kell, mint egy katonatisztnek,
sőt, mint egy komplett tisztikarnak. Fertőt-
lenítés, útdíj, külön biztosítás a kocsira és
saját magunkra, környezetvédelmi adó és
mehetünk is, feltéve, hogy a megőrzendő
irathalmot biztonságos helyre tesszük.
Egyébként itt is mintha megállt volna az idő.
Mintha még mindig a szovjet „barát” keze
szorítaná az ország torkát. Az utak állapota
katasztrofális, rengeteg a rendőr, a falvak pe-
dig nagyságrendekkel koszosabbak Damasz-
kusz peremkerületeinél, ahol korábban jár-
tunk. Alattomos patakok folynak erre, melyek
nem szeretik az idegeneket. Egy csörgedező
erecske százméteres, pázsitos földsávot tesz át-
hatolhatatlan masszává, a magunkfajta hobbi-
terepeseket pedig másodpercek alatt foglyul ej-
ti. Pánikra semmi ok. A legközelebbi falu csu-
pán két-három kilométer, s ha minden kötél
szakad, maximum itt éjszakázunk. Szerencsé-
re nincs szükség rá. Harminc perc alatt kerí-
tünk traktort – egy üveg bor és néhány kedves
szó igazán nem nagy ár –, és az elakadást kö-
vetően egy órával ismét önerejéből halad az
aszfaltgumikkal felszerelt Mazda.

Az utazás és kocsitolás fáradalmai egy kicsit
megviselték a csapatot – mintha holdkórosok
lennénk. Előkerülnek a butykosok és egy Sander
Kleinenberg CD, s lassan újra megindul a vérke-
ringés a zsibbadt lábakban. Táncolunk. Kalan-
dos nap áll mögöttünk, s izgató az érzés, hogy a
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Vadregényes kempingezéskor ez is
előfordul – zöld botsáska az ajtózsebben

Mivel a Fekete-tenger nemzetközi víznek
számít, az apró halászbárkákon is lobog 
a török zászló

Bizony a bolgár szakaszon
is sok a szerpentin.  Útköz-
ben Georgi töltőállomásán

jutottunk gázolajhoz

Ez már az Eufrátesz. 
Az északi részen még

apró folyócskának
tűnik...

Reggeli készülődés 
a Béli-hegység lankáin

Múlt és jelen. A klasszikus török fürdő remekül megfér a légkondicionált lakásokkal. 
A tévémánia itt is tombol, de javarészt  helyi sorozatokat néznek az emberek



kon és a négysávos utakon ez nem látszik, de a
falvak és tanyák állapota kissé megzavarja a sta-
bil Törökországról alkotott képünket. Lépten-
nyomon állig felfegyverzett katonákba botlunk, s
lassacskán a tankok látványát is megszokjuk.
Nincsenek zavargások, csupán a megfélemlítés a
cél – vallja egy benzinkutas, aki nem titkolja kurd
származását. S igaza van. Még az olyan települé-
seken sem kell félnünk, mint Erzincan, vagy – a
kurd „főváros” – Diyarbakir, holott az útiköny-
vek többsége nem ajánlja, hogy ide utazzunk. 

Pedig ez már a termékeny vidék, azaz a
volt Mezopotámia, megannyi természeti cso-
dával, no és persze az Eufrátesszel. A generá-
ciók százait tápláló folyó bennünket is tárt ka-
rokkal fogad, de a kitartó horgászat ellenére
halat nem ad. Marad a konzerv, de ez senkit
nem zavar – holnap már az Araráton éjsza-
kázhatunk.

Legnagyobb örömünkre másnap elérjük
Dogubeyazitot és a város tőszomszédságában
hatalmasodó vulkanikus hegyet. Ez már az irá-
ni határ, így nációk sokaságát fedezhetjük fel.
Bábeli zűrzavar – élőben! Törökök, kurdok,
örmények és arabok tömege hömpölyög az ut-
cákon, csupán mi és a kissé megtépázott pick-
upunk lóg ki a sorból. Egyenesen a helyi hegy-
mászószövetség lelakott irodájába vezet
utunk, de – korábbi információinkkal ellenté-
tes – rossz híreket kapunk. Öt embernek kere-
ken kétszázezer forint a mászóengedély, és ve-
zetőt is fogadnunk kell, a határ melletti ötven
kilométeres szakasz ugyanis szigorúan őrzött
katonai terület. Sajnos a 330 forintos (!) lite-
renkénti gázolajár mellett erre már nincs pén-
zünk. Mosolyogva bólogatunk, mint akik bele-
törődtek sorsukba, de már az egész csapat sej-
ti, hogy az illegális megoldást választjuk. Az-
nap kivételesen szállodában töltjük az estét,
így nyugodt körülmények között készülhetünk
titkos akciónkra. Napkelte előtt talpig „dísz-
ben” csapat, s mire felbukkannak az első nap-
sugarak, már úttalan utakon próbálunk köze-
lebb jutni a hegy lábához…

Kovács Zsigmond
Fotó: Kovács Éva, Láng Olivér, Márton Attila 

és a szerző
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A rémisztő távolság ellenére egyáltalán
nem volt ördöngösség összeszedni a túra
tartozékait. Vízummal nem kellett bajlód-
nunk, hiszen Romániában és Bulgáriában ví-
zummentességet élvezünk, a török „belé-
pő” pedig megvásárolható a határon (20 Ř). 
Első és legfontosabb tételként természete-
sen a ruhák említhetők, főleg, hogy az eny-
he kontinentális éghajlatú területek mellett
a hegyekben várható hidegre is fel kellett
készülnünk. Ennek megfelelően a fürdő-
nadrág éppúgy helyet kapott a hátizsák-
ban, mint a jégeralsó vagy a polárdzseki.
Egy hónapos utazásra érdemesebb mosó-
port vinni, mint a teljes ruhásszekrényt. Az
élelmiszereket illetően felesleges túlvállalni
magunkat, a helyenként 30 fokos meleg és
a kopár részekre jellemző nagy hőingado-
zás ugyanis alaposan rontja az ételek el-
tarthatóságát. Hosszú távon kolbászra,
szalámira és konzervekre alapoztunk, a
rántott hús és egyéb nyalánkságok már az
első héten elfogytak. Gyógyszereket csak
kis mennyiségben, eredeti dobozokban vit-
tünk, tekintettel arra, hogy a határőrök nem
szeretik az ismeretlen tablettákat. Hasfogó
(Lopermid), lázcsillapító (Amidazophen) és
kötszerek – ezek a legfontosabbak, de jó
szolgálatot tehet a védőoltás is. A műszaki
felszerelés nagy részét a fototechnika tette
ki, de jelentős helyet foglalt a vészhelyzet
esetére tartalékolt csomag is. Vittünk egy
garnitúra villás- és csőkulcskészletet, csa-
varhúzót, kalapácsot, baltát, vontatóköte-
let és sodronyt, bikakábelt, no meg minden-
kinek volt saját fej- ill. zseblámpája, valamint
használható méretű bicskája. Ezek mellett
néhány pokróc, egy strapabíró nejlon (5x6
m), egy gázpalack és két sátor utazott ve-
lünk, fontos azonban, hogy a kedvező időjá-
rásnak köszönhetően ez utóbbiakat csak
egyszer kellett elővennünk.

A kalandtúra kellékei

Úti batyu
A Kék Mecset tornyai között feszülő üzenet
jelentése - éljen a muzulmán egység!

Cikkünk következő epizódjában az
Ararát-misszió és a hazautazás
körülményei elevenednek meg
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Hordárok és batyuik Erzincanban

A fejkendő nem csak az idősek privilégiuma

A kurd kisiskolások szeretik a külföldieket


