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A hostelban folyamatosan cserélődnek a vendégek. Sajnos 20-án 

kaptunk egy horkolós szobatársat…. Grrr, hát egyvalaki aludt jól a 

szobában, és ezt mindenki hallotta is… Nem ébredtem kipihenten, de 

örültem, hogy aznap megjön a csomag. A reggeli után Manucher, a 

tadzsik barátunkkal hívott, hogy az UPS-től keresték, és ha akarjuk, 

akkor a központban átvehetjük a csomagot. Naná, hogy akarjuk, így 

délre a kezemben volt a küldemény.  

 

A hölgy kezében a várva várt csomag, az új dugattyúval és 

tömítésekkel. 

No irány a Bike House, és már estem is neki a motornak. Borisz néha-

néha odajött ellenőrizni, hogy kell-e segítéség. Ha kellett a harmadik 

kéz, mire szóltam volna már ott volt. Végül a helyére került az új 

dugattyú. Én azonnal raktam 

volna össze és már terveztem 

hogy maximum este 9-re pöfög 

a gép, mikor Borisz javasolta, 

hogy csiszoljuk be a szelepeket, 

mert hogy az milyen jó… Oké, 

világos, hogy az sosem árt, de 

nem volt ott semmi rendellenes, 

így én nem láttam indokoltnak.  

Csak-csak erősködött, mígnem 

belementem. Na, hát nem kellett volna. A „nagy szaki”, aki ott volt és 



igazából tényleg Ő volt az, aki a legjobban kiismerte magát a Bike 

House-ban, kikapott a hengerfejből egy szelepet és becsiszolta, majd 3 

órát, (igen három órát) játszott vele, mire vissza tudta rakni. 

 

 A végén már az agyvérzés és az infarktus kettőse kerülgetett, mert 

segíteni nem lehetett Neki. (Borisz közölte, hogy emberünk csak és 

kizárólag egyedül szeret szenvedni….) Hát aznap kapott egy nagy adag 

szenvedést magától én meg már láttam, hogy a másnapi kipihent 

indulásnak lőttek, de hogy hasznosan teljen az idő kicseréltem a már 

fekete benzinszűrőt és kipucoltam a karbit is, ami mondjuk 

szükségtelen volt, de legalább megnyugodtam, hogy a szűrő tette a 

dolgát. 

 

 



Ok, mindegy végül éjfél környékére összeállt a gép és indítottam.  

 

 

A rééégi finom hangja visszajött. Ahhh, imádtam!  Búcsúztam Borisztól, 

ragasztottam egy matricát, rendeztem a számlát, majd indultam vissza 

a hostelba, hogy minél előbb ágyba tudjak bújni.  



 

A tadzsikok, ha nagy túrát terveznek, 

akkor Európába mennek és Győr is az 

útvonalukban van.  

Üzenet várt, hogy a két holland motoros 

Miriam (51) és Hätte (26), reggel 8-kor 

indulnak. Mivel direkt egy napot vártak 

rám, hogy együtt tudjunk indulni, nekem 

is 8-ra készen kellett lennem. Így is lett: 
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Aznapi etapunkat Kalaikhum-ig terveztük. Az M41-en azaz a Pamir 

Highway-en haladva egyre rosszabb lett az út minősége, míg végleg 

eltűnt az aszfalt. Bár nem voltam kipihent élveztem az aznapi 

motorozást. A hostelban megismert bringásokat sorra kerültük le, míg 

nem egy szederfánál egy nagyobb csapat lakmározott. Naná, hogy 

nekiestünk mi is a fának.  



   

Mivel az olajhőmérséklet 100-115 fok között ingadozott, inkább 

jobbnak láttam néha megállni,  hogy visszahűljön a motor az új dugóval 

és az új gyűrűkkel. Lehet, hogy nem a Pamír 3200 méter magas hágója 

a legjobb kezdet az új alkatrészeknek, de ez volt, ezt kellett szeretnie. 

:) A nagy várakozásban ilyen és ehhez hasonló fotókat csináltunk: 

 

        

 



Volt pár kisebb patakátkelés is, de igazából egyik sem volt mély. Itt 

Miriam a 650-es BMW GS-el ügyeskedik.  

 

Róla azt kell tudni, hogy 51 éves hölgyként, egymaga nekiindult 

Hollandiából Mongóliának, és hogy ne legyen unalmas belevette 

Türkmenisztánt és a Selyem utat is. Sajnos a türkmén homokkal nem 

boldogult, így a pokol kapuját nem látta élőben, de nagyon örült, 

amikor a hostelban megmutattam Neki a képeket és a videókat.   

Gyönyörű tájakon haladtunk:  

 

 

 

 



 

Ebéd, szedres kézzel: 

 

 



A konyha: 

 

Ebéd után irány tovább. Néha kis kitérőt kellett tenni, mert elfogyott 

az út. Mint például itt: 

 

Szegény Miriam egy menet közbeni fényképezés során egy 

nyomvályúba hajtott és  elesett. Jó 10 perc várakozás után vettük 

észre, hogy nem jön, így visszasiettem. Szerencsére semmi baj nem 

történt, de egyedül nem tudta felállítani a motorját. Együtt ezt 

megoldottuk és már mentünk is tovább. 



  

 

Pár km után elérkeztünk egy építkezéshez, ahol egy patak fölé 

építettek egy hidat, de még csak a terepmunka folyt. A forgalmat jó 

20-25 m-re a patak medrébe terelték… Hmm, hát vágjunk neki. Mivel 

én motoroztam elől, enyém volt a megtiszteltetés, hogy felderítsem a 

medret. Volt egy kis torna az állva motorozás közben, de végül 

megúsztam (úszás nélkül) száraz csizmával a dolgot. A holland 

kettősnek sajnos már nem volt ilyen szerencséje, így mindketten 

beleborultak a patakba. Természetesen azonnal rohantam segíteni. (A 

száraz csizma már a múlté lett…  ) 



 

  

 



Közben a helyiek jót mulattak a szerencsétlenül járt turistákon.  A 

hangos nevetések mondjuk nem estek jól, sem a magyarázás… Nem 

kell segíteni, mert ezt senki nem várja el, de a kárörvendés igazán nem 

volt szép… Na mind1. Túléltük.  

Pár ellenőrző ponton áthaladtunk az út során, ahol egy csíkos füzetbe 

bevésik a nevet és útlevélszámot, valamint a motor rendszámát. Hogy 

mire kell ez Nekik???  

 

 

Az egyik ilyen regisztrációs pontnál olaszokkal találkoztunk. Egy 1200-

es GS-el voltak két személlyel, csomagokkal megrakva, (le a kalappal) 

Ill. egy kísérő Toyota terepjáró plusz egy 4x4-es teljesen felszerelt MAN 

kamion. Beszélgettünk, ki honnan merre, majd továbbindultunk. 



 

Felaraszoltunk egyesben ill. kettesben egy 3200 méteres hágóra, ahol 

egy apró gyors zápor kapott el minket. Éppen csak nedvesek lettünk, 

de megérte. Csodaszép dupla szivárvány keveredett a 3000-es hegyek 

közé: 

 

Itt a holland fiúnak nem volt szerencséje. Már ugyancsak délután volt, 

és a fáradtság is közrejátszhatott, hogy hibázott egy gödörnél és 

elcsúszott a 800-as GS-el. A bal koffer leszakadt a motorról, de egy fogó 

segítségével vissza tudtuk egyengetni, így újra a helyére került a 

málha.  



 

 

A csúcson szlovén bicajosok írtak a motoromra.  

 



A legőszintébb elismerésemet adtam át Nekik, hogy bringával oda 

feltekertek. Pedig mennyien megteszik ezt… Kis puhány kényelmesnek 

tartom magamat, hogy én csak húzogatom a gázt, meg néha 

fékezgetek egy kicsit… Ez mind semmi, ahhoz képes, amit ezek az 

emberek a felpakolt bringákkal művelnek! Hatalmas RESPECT!!! 

A hágó másik oldala sem volt csúnyább, mint a felfelé vezető szakasz: 

 

 

Még sötétedés előtt Kaliakhum-ba érkeztünk, ahol a turista vadász 

szállásadók már fogadtak. Az egyik ajánlott Nekünk szállást 5 dollárért 

és további 3-ért reggelit is. Belementünk.  

  



Íme a reggeliző teraszunk:  

 

Ill. az előző esti vacsorázó asztalunk: 

 

A patak csodaszépen szaladt alá a hatalmas hegyek között. 

Fantasztikus zúgással tudatta a víz hatalmas erejét! Lenyűgöző volt. 

Fekvés alvás! (éjjel fél 2.  Valaki kikapcsolná a patakot????? ) 
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Kelés, igen a patak látatlanul is megvan, ezt hallja mindenki… majd 

reggeli, amit ez a szorgos tadzsik kisfiú szolgált fel: 

 

 

Gyors láncfeszítés, matricaragasztgatás: 

 

Majd go! Az aznapi cél Khorog, ami erős 300 km.   

  



A tankok üresek voltak, így megitattuk a járgányokat tadzsik módra: 

 

 

Nemsokára egy regisztrációs ellenőrzőpont következett: 

 



Ahol észrevettem, hogy az első gumim  tök lapos. Áhhhh, már megint 

kezdődik, ami üzbégben volt… 

 

Ez a kedves tadzsik kisfiú azonnal ott teremett és segített, amiben csak 

tudott. Meglepően jól ismerte a gumiszerelés folyamatait. Pumpált, 

szappanozott, szerintem egymaga is meg tudta volna csinálni. Nagyon 

kis szorgos volt. A segítségéért adtam Neki egy kevés kis szom-ot ill. 

egy matricát.  Nagyon boldog volt, na meg persze én is, hogy a gumi 

újra kemény. A lyuk egyébként ugyan ott volt, ahol a korábbi. A 

vulkanizálás mellett engedte a levegőt. Hát nem mertem volna 

fogadást kötni a vulkanizálásra félig ráragasztott foltra…. 

 



 

Közben a kofferom legalsó pontján 15W50 jelent meg. 

 
Igen, így van. Ez pontosan azt jelentette, hogy a kofferba beletett 

literes olajos kanna   kilyukadt. Miiiinden olajozottan mozgott ezek 

után! Nem volt se nyikorgás se kopás. Minden olajos lett én meg 

„boldog”…Ok mind1. Dáváj!  A köves úton egyfolytában az járt az 

eszemben, hogy az első gumi vajon meddig bírja majd. Hát sajnos 

bevonzottam a következő defektet… 



 

Ekkor már annyira rossz volt az agyonfoltozott gumi, hogy csak ekkora 

folttal tudtam próbálkozni. 

 

De a vulkanizált folt szélére ragasztani?? Ahhh. Nem lett jó, 

eleresztette a levegőt.  Hätte felajánlotta a 19-es belsőjét, hogy rakjuk 

bele a 21-es kerékbe… Hmm, hát nem volt egyszerű, de beleerőltettük. 

Felajánlotta, hogy összeszereli. Kicsípte, de nem kicsit… Végül 

előkerült Miriam 21-es tartalék belsője, amit féltve őrzött, merthogy 

ilyet itt nehéz venni. Ha nem fogadom el nem tudok tovább menni 

addig, amíg valaki más ki nem segít. Az én 21-es belső gumim Makat-

ban maradt, mondván az elsőt majd megfoltozom, ha baj van… Ok, 

végül összeraktam, majd gumiprobléma kilőve. 

 



A szerelés közben is volt miben gyönyörködni: 

 

 

Boldogság és öröm, a kerék újra menetkész lett. A lélegzetelállító úton 

tovább haladva ilyen, és ehhez hasonló járművek is szembe jöttek: 

Csak ámultam és 

bámultam, hogy 

ezen a burkolat 

nélküli egysávos 

murvás, kavicsos 

úton ilyen teher-

forgalom köz-

lekedik.  



Egyszerűen hihetetlen, hogy a szűk, szakadék melletti utakra még 

nyerges kamionokkal is felmerészkednek.   

 

A határfolyó túloldalán Afganisztán. A GPS-es nyomkövetőm a hegyek 

közötti rossz vétel miatt néha tévesen jelezte a pozíciómat. Nem, nem 

keveredtem át Afganisztánba! Egy internetes fórumban korábban   

olvastam, hogy német turisták a poén kedvéért átúszták a Panj 

határfolyót, hogy afgán földre léphessenek. Az 1 percesre tervezett 

látogatásukat az afgán hatóságok  3 napos elzárással jutalmazták. 

Lehet, hogy nem érte meg? A völgy túloldalán Afganisztán: 

 

  



Az afgán oldalon az út még szűkebb és még rosszabbnak tűnik: 

 

 

Sajnos Hätte BMW-jének üzemanyag szivattyúja továbbra is 

rosszalkodott, így egy órás szereléssel egybekötött kényszerpihenőt 

tartottunk: 

    

 



A motor végül tünetmentes lett és újra útra kerekedtünk. Egy ujabb 

ellenőrző ponton a magyarhoz hasonló tadzsik zászlók sora fogadott: 

 

A adatok bevésése után már nyeregben is voltunk és haladtunk 

Khorog felé. Sajnos Hätte 800-as BMW-je megmakacsolta magát és 

egy orosz Zil-re kéredzkedett fel. 

 



  

Nem volt egyszerű művelet a billencs teherautóra a közel 220 kg-os 

motort felküzdeni, de végül sikerült. Este 10 óra lett, mire az 50 km-es 

Khorog-ig hátralévő szakaszt 20-30 km/órás sebességgel magunk 

mögé tudtuk.  

 

A Pamir Lounge Hostelban összeszaladt a nép és 6-8 ember „kapta le” 

a motort a Zil-ről.  Az ugyancsak nagy étvágyunkat egy késő esti 

vacsorával csillapítottuk: 
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8 órai ébredés után a kofferok újrapakolása és  olajtalanítása volt a 

program, majd egy kis láncolajozás után elfogyasztottuk a tojásból 

készült reggelit.  Holland útitársaimtól búcsút véve egyedül vágtam 

neki a Pamír legmagasabb hágójának mely felé ilyen és ehhez hasonló 

látvány fogadott: 

 



 

 Az első 4200 méteres magaslaton ezt a képet készítették rólam, a már 

korábban megismert olasz utazók. 

 



 

A következő 4000 méter feletti hágón készült képek: 

  

 

 



Egy kedves tadzsik kecskepásztor, aki a 4000 méter magas legelőkre 

hajtotta ki az állatait, elkérte a „markert” egy FF-re.  

 

Várnak a magaslati kilométerek: 

 

 

Ismét egy nem kis túrára vállalkozó holland-német párossal 

találkoztam, akik Hongkongból Hollandiába tekertek, és 9000 km-t 

tudtak már maguk mögött. Aznap erős szembeszél és emelkedő 

nehezítette a dolgukat, így vízzel és édességgel kínáltam Őket.    

 

 



 

FF: 

 

Kati, Reni, ez kifejezetten a Ti kedvetekért készült !!!!! 

 

 „JAK Azért is!!!” 

             

 



Murgabig pár fotó: 

 

 

Mielőtt a következő településre értem volna, összefutottam egy 

nagyon-nagyon nem mindennapi svájci utazó  párossal. 

Egy fotó a Toyotájuk óraállásáról: 

 



Most kapaszkodjon meg Mindenki!!! Ezt a közel háromnegyed millió 

kilométert szünet nélkül, 1984 óta kergetik a Toyotába, mellyel egy 

világrekordot felállítva már több, mint 186 országot megjártak. Emilről 

és Lilianaról a www.worldrecordtour.com oldalon olvashattok.  

Fantasztikus az út, ami mögöttük van. (74 évesek, de még nincs vége!) 

 

Közel fél óra beszélgetés után Murgab-nak vettem az irányt, mert 

kezdett megszomjazni a Ténérém. A tábla turista matricák 

gyűjteményhelye lett, így a miénk ill. a szülőfalumé sem hiányozhatott. 

 

Tankolás után egy gyors újratervezés következett, mivel az aznapi 

etapot Murgab-ig terveztem. A délután 4 órai napsütés még felcsalt a 

hegyekbe, így azt gondoltam, hogy a Karakul tóig még belefér 

sötétedés előtt. Így is lett. 

http://www.worldrecordtour.com/


A táj leginkább a Holdra emlékeztetett, így  egyedülálló élmény volt 

végighajtani rajta: 

 

 

 



 

4500 méter felett már kezdett egészen hűvös lenni, így előkerült az 

aláöltöző és a fejkendő is.  

 

 

 

Majd felértem a 4655 méteren fekvő Ak-Bajtal hágóra, ami a selyemút 

legmagasabb pontja. 

 

 



 

Itt már ugyancsak alacsonyan járt a nap, így igyekeznem kellett az 58 

km-re lévő Karakul tóhoz, amely a 4000 méter tengerszint feletti 

magasságával a világ legmagasabban fekvő tava.  A tó a kínai határ 

mentén fekszik, így volt, hogy az árnyékom már majdnem Kínában 

motorozott. 
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A Home Stay rögtönzött magánszállás melletti  tavat, gyönyörű havas 

hegycsúcsok veszik körül.  

 

A szállásadó csintalan, de édes gyermekei már rá is csaptak a filcre.  

  

A magyar Rubik kocka Tádzsikisztánban nyakban viselendő.  

 



Szlovén utazók írtak az enyémre:  

 Így én is írtam az Ő VW 

buszukra.  A közös reggeli 

után a kirgíz határ felé vettem 

az irányt, amely egy 4300 

méteres hágó tetjén található nem messze ettől a helytől: 

 

A kirgiz határállomás irodájában végre találtam egy magyar matricát 

is, amely Turucz Tibi nem mindennapi túrája során került oda. 

  



A határátlépés teljesen formális volt, mely 15 percet vett igénybe 

mindenféle csomagellenőrzést mellőzve.  

Pár km megszokott rossz minőségű út után, jó pár km szokatlanul 

sima és gödörmentes szerpentinen motorozhattam a hegyekkel 

jócskán ellátott Kirgizisztánban. 

 

Az ország csodaszép, a kirgiz emberek nagyon kedvesek. Gyakoriak az 

út széli jurták, melyek nagy részénél kumiszt és egyéb tejből készített 

élelmet lehet vásárolni.  

 

Osh-ba beérve bank automatát kellett keresnem, mert nem volt Kirgiz 

szomom. Ezt a feladatot gyorsan magam mögött hagyva egy mosóban 

landoltam, ahol a tulajdonos saját maga térítésmentesen lemosta a 

motorom blokkját. Enyhe olajszivárgást észleltem a motoron, ezért 



pontosan tudni akartam, hogy honnan is könnyezik a kenőanyag. Hát 

a hengertalptól. Nem számottevő a dolog, így nem foglalkozom vele.  

  

Mivel igyekeztem Almatiba a lehető leggyorsabb úton Biskeknek 

vettem az irányt.  Elhaladtam jó pár eperföld mellett, így megkívántam 

egy kis falatozást. A tulaj közölte, hogy 3 kg mennyibe kerül, mire én 

elmutogattam, hogy nem szeretnék vásárolni, csak annyira van 

szükségem, amennyit ott helyben megeszek. Jaaaaa???? Az nem kerül 

semmibe –mondja- és egy kézmozdulattal betessékelt az eperföldre. 

Hááát, jóllaktam….  

 

 

  



Ilyen és ehhez hasonló tájakon motoroztam Karakolig, ahol egy 

turista hotelben megszálltam. A 10 dolláros ár (reggeli nélkül) baráti 

volt, így a sátrazást aznapra kilőttem. A képek és videók archiválása 

után ágynak estem. Jól aludtam! 
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Éhesen ébredtem, így a legelső „magazin” felé vettem az irányt. 

Bizalomgerjesztő sajtot és felvágottat találtam, így némi gyümölccsel 

és a szomszédos péknél vásárolt friss kenyérrel ez lett a reggelim, 

amit egy buszmegálló padján fogyasztottam el.  

 

Közben persze volt két FF is, és a svájci késemet is el akarták tőlem 

kérni, mert hogy micsoda szuper bicska az. Tudattam, hogy igen és 

pont ezért meg kívánom tartani….  



Biskekig aznap közel 400 km volt a napi etap, szuper jó utakon. 

Gyorsan, problémamentesen odaértem, miközben ezeket a hegyeket 

bámultam: 

 

 

Egy tankolás alkalmával kirgiz srácok szólítottak le, és miután 

megtudták hogy magyar vagyok, azonnal elkezdtek a foci témát. 

Kiderült, hogy egytől-egyig mindenki a magyar csapatnak szurkolt, és 

az összes meccset látták! Nagyon-nagyon magyar barátok voltak és a 

történelmi szálainkat is elkezdték boncolgatni. A kék pólós fiú, a nevét 

is ráírta a motoromra: 



 

Igen!!! Úgy hívják, hogy MAGYAR!!! 

A benzinkutasok sem kímélték a filcet . 

 

Egy kis hegyi pataknál tartottam egy pihenőt.  

 

  



A toktoguli hegyi hágó: 

 

Körülbelül d.u. 5-re Biskekbe értem, ahol egy kellemes szálláshelyet 

találtam. Felajánlották, hogy  6 euróért kimossák az össze ruhámat… 

Így a túra közel felénél a már ugyancsak koszos motoros ruhám is 

megtisztult vagy inkább csak jó illatú lett????   

 

Az udvarra felállított jurtaváz keretein belül elfogyasztottam a 

tradicionális kirgiz vacsorát, majd elkezdtem blogot írni. Az éjszaka 

nyugalmasan telt, csak az a gondolat foglalkoztatott, hogy a ruháim 

nem fognak reggelre teljesen megszáradni. Áhh, majd a napsütés segít 

motorozás közben, gondoltam, majd álomba szenderültem.  
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A napsütés nem fog segíteni a száradásban, ugyanis reggel esőre 

ébredtem, ami egészen Almatiig elkísért. Közel 250 km-t motoroztam 

hol csepergő, hol szakadó esőben. A határátkelés teljesen 

bonyodalommentese volt. Semmiféle csomagellenőrzés nem volt. A 

határőröket a motor és a sok iromány érdekelte. Mire Almatiba értem 

az eső végre eldöntötte, hogy mit akar. SZAKADT! 



A volt kazah főváros felett olyan felhőszakadás támadt, hogy az autók 

10 cm-es vízben gázoltak a kasznitól nem védett motorosokat néha 

rendesen beterítve…. Az égzörgés egy másodperccel lemaradva 

követte a villámokat. Ilyen felhőszakadást már rég láttam, így 

„örültem” neki. Végül is ritka esemény átélője lehetek…  Jó fél órás 

bóklászás után megtaláltam Dávid barátunk címét, akivel már 

korábban interneten sokat egyeztettünk a várva várt találkozásról. 

Vacsorázni és sörözni mentünk, közben jót beszélgettünk. A delegáció 

pedig már a bécsi majd a kijevi reptéren várta a csatlakozást: 

 

A repcsi hajnali 4 órakor landolt Almatiban, így már csak pár óra 

választott el minket. Nyugtalanul vártam!!!!!  


