
Sziasztok, Ervin vagyok, köszönöm a sok jókívánságot és érdeklődést. Már elég jól

vagyok, ahhoz, hogy visszatérjek a szürke hétköznapokba, viszont előtte még volt

egy elintézettlen ügyem, amit most szeretnék veletek megosztani. 

Sokan kérdeztétek, mi lesz a motor sorsa. Kaptam sokféle ötletet, többek között azt

is, hogy hagyjam ott Kazahsztánban (főleg olyanoktól, akik nem motoroznak). Nah,

én ezt nem tudtam megtenni egy hű „baráttal”. Ezért is voltam mindig azon, hogy

valahogy  hazakerüljön.  Köszönöm  azoknak,  akik  segítettek  utánajárni  a

hazaszállíttatás költségeinek. Mivel a motor és a benne lévő cucc a töredékét éri az

árajánlatokban  kapott  összegeknek  a  legkifizetődőbbnek  azt  láttam,  ha  magam

megyek érte. No meg az sem volt utolsó szempont, hogy így még egyszer eljutok

Kazahsztánba. :)

Viszont  arra  gondoltam,  ha  visszamegyek  Bolkáért,  akkor  már  nem  egyedül

teszem,  ezért  is  nyaggattam Krisztit,  hogy próbálja  meg az  első  lehetetlent,  és

intézzen magának szabadságot. Kapott:  7 szabadnapot. Örültem is meg nem is,

mert  ezzel  lett  egy második lehetetlen,  ami  teljesíthetetlennek látszott....  12 nap

alatt meg kell tennünk több, mint 8000 km-t. Sőt, ha ezt a majd két hetet nem csak

autókázással akarjuk tölteni, hanem látni is akarunk valamit, akkor a nem nézelődős

napokon több mint 1000km-t kéne haladnunk. Sebaj: JAK AZÉRT IS!

Augusztus 3.

Próbáltam minél tovább aludni, hogy a 0. napon is a lehető legtöbbet haladjunk,

akár mélyen az éjszakába nyúlóan is. Nem sikerült … . Olyan izgatott voltam, hogy

már  korán  reggel  kidobott  az  ágy.  Úgy  terveztük,  hogy  amint  Kriszti  hazaér  a

munkából,  már  indulunk  is  Tirolból  és,  hogy  spóroljunk  az  idővel,  kifulladásig

akartunk menni. Eközben apósomék elhozták Budapestről, a Rusturizm Irodájából,

Kriszti  orosz vízummal  aznap bővült  útlevelét.  Köszönjük  nekik.  16 órakor  tövig

nyomtuk a gázpedált, Győrben magunkhoz vettük az addig még hiányzó iratokat, és

irány tovább kelet. A 0. napi tervből, ami szándékosan eltúlozva az orosz határig

szólt, még az ukrán határátkelés sem valósult meg. Sebaj, így is sikerült 950 km-t

megtenni,  és  az  autópálya  egyik  pihenőjében  megvetettük  az  ágyunkat  a

csomagtartóban. 

Augusztus 4.

A Nappal  keltünk,  s  hamar  a  beregsurányi  határátkelőhöz  értünk,  ahol  minden

zökkenőmentesen ment. Nah de utána volt elég zökkenő … szegény Toyota. Bár mi

volt  ez  ahhoz képest,  ami  Kazahsztánban várt  rá? Az orosz határig  lőttünk pár

képet, de egyébként eseménytelen utunk volt. 



A határ ukrán oldalán egy bódéban kötöttünk orosz kötelezőt az autóra, ahol ott

felejtődött  a  kocsi  európai  zöldkártyája.  Hogy  véletlen-e,  vagy  volt  benne  némi

szándékosság, azt döntse el mindenki a következők után. Egy határőr még a határ

előtt félreállított minket, hogy van-e Oroszországra érvényes kötelező biztosításunk.

A nemleges válaszra betessékelt minket ebbe a bódéba. Később ugyanez a határőr

kopogott be az autó ablakán, és mutatta, hogy mi van nála. Sajnos kiderült, hogy

nem csupán figyelmességről van szó, mindenképpen akart érte valamit cserébe.

Nem kívánunk senkinek rosszat, de azt a csomag kekszet magunknak szántuk a

hosszú útra. Aztán arra is rá kellett jönnünk, hogy van ennél lejjebb is és a vámos

kollégák még sokkal rosszabbak. Csak egy üveg bor volt nálunk, amit ajándéknak

szántunk. A vámos úgy gondolta, hogy neki, és már vitte is magával. Mentségére

szolgáljon, hogy legalább megkérdezte, hogy az övé-e. Bár a válasz, hogy nem,

nyilvánvalóan nem érdekelte. A jó édes #ää]€íłłŁ$ß%\|¤×÷@{}<łŁ$ … 

Amikor végre beállhatunk az orosz oldali belépő sorba, megismertünk egy érdekes

üzletágat.  2000 rubelért  vásárolhattunk magunknak 100 méter  előnyt.  :)  Néhány

helybéli beáll a kocsisorba autójával, és jó pénzért eladja a helyét annak, aki siet.

Értelemszerűen az árfolyam az előny méretével egyenes arányban nő. Az orosz

oldalon  kedvesen fogadtak,  még az autó ideiglenes  import  papírját  is  kitöltötték

helyettünk, csak nagyon ráérősen dolgoztak, így a vett előnnyel is 3,5 órába telt a

határátkelés.  Ukrajna  hatalmas  ország,  egy  nap  alatt  átsuhanni  rajta  nem  kis

teljesítmény, el is fáradtunk. A határ után pár kilométerrel félreálltunk és felállítottuk

ezüstszínű bádogsátrunkat az út szélén.



Augusztus 5. 

Krisztina  névnap :)  Hasunkra  sütött  a  nap,  amikor  felkeltünk  és  elindultunk,  de

Prohorovkáig meg sem álltunk. 

Ez egy kis kitérővel járt, de mindenképpen akartunk látni is valamit, ha már ekkora

utat  megteszünk.  A  II.  világháborúban  Prohorovka  közelében  zajlott  le  a

világtörténelem  (az  öbölháborúig)  legnagyobb  páncélos  ütközete.  Az

emlékművekről  sugárzik  a szovjet  dicsőség,  annak ellenére,  hogy a csatában a

sokszoros  túlerő  ellenére  a  veszteségeik  is  sokszorosan  nagyobbak  voltak  a

németekénél és a győzelmet csak a szicíliai partraszállásnak köszönhetik. 





fent 1.helyszín, a csata 70 éves évfordulójára épült, lent 2. helyszín

Evolúció: T-34, T-62, T-64, T-72, T80

A legérdekesebb és egyben leghátborzongatóbb látvány az a „kert”  volt,  amit  a

környező mezőkről összegyűjtött tankmaradványokkal rendeztek be. Az embernek

feláll a szőr a hátán, ha belegondol, hogy ezekhez a vasakhoz emberi hús tapad(t). 



összeolvadt fémek



Sok lúd disznót (vagyis tigrist) győz.   

Amikor itt kinézelődtük magunkat, elindultunk Rudkinóba, hogy tiszteletünket tegyük

a  keleti  front  magyar  áldozatai  előtt.  A Don-kanyarnál  harcolt  rengeteg  magyar

katonából  20 000 főnek Rudkinoban van a tömegsírja.  Az ő megemlékezésükre

épült emlékmüvet zárva találtuk, de ha már eddig eljöttünk, nem akartunk rendes

tisztelet tétel nélkül távozni. Hátul, a folyó felőli kerítés alacsonyabb, feltehetően a

jobb kilátás miatt, ezen bemásztunk, és gyújtottunk egy mécsest minden HUNomád

nevében. Szörnyű és szomorú látványt nyújt az a rengeteg név a márványtáblákon,

pedig  ők  „csak”  egy  háború,  egy  helyszínének,  egy  nemzetének  értelmetlenül

elhunyt áldozatai. 



Háttérben a Don



Kissé  gyászos  hangulatban  mentünk  tovább  Dél-Kelet,  azaz  Volgográd  felé.

Voronyezsnél  Kriszti  először szembesült  az orosz nagyvárosi  közlekedéssel.  Hol

jókat  mulatott  rajta,  hol  sikongatva  kapaszkodott.  Azon  viszont  mindketten  sírni

tudtunk  volna,  amikor  a  jól  megtermett  orosz  kátyúkon  kis  túlzással  majdnem

ottmaradt az autó alja. Sajnos a sok nézelődés és megemlékezés sok időt is elvett,

még ha be is volt  tervezve, így bármennyire is akartunk nem jutottunk el  aznap

Volgográdig.  Egy  út  menti  erdősáv  mögött  bújtunk  meg  és  kannákból  locsolva

egymást lezuhanyoztunk alvás előtt.

Augusztus 6.

Sikeresen megérkeztünk Vogográdba, ahol Krisztinek még mindig szokatlan volt az

orosz  vezetési  morál,  és  nem is  vállalta  volna  a  vezetést.  Helyette  a  Mamajev

Kurgan dombon lévő „Hazánk anyja” nevű szobrot figyelte,  hogy hol  bukkan fel,

mert méreteiből adódóan könnyű messziről észrevenni. Amikor már kifelé tartottunk

a városból, rájöttünk, hogy mégis a GPS-től kell útbaigazítást kérni. Az OSM Andro

(navigációs  applikáció)  érdekes  helyei  közt  keresgélve  feltűnt  egy  magyar

emlékművet jelző pont a közelben. Úgy döntöttünk, hogy nem hagyjuk ki, és először

ezt  nézzük meg.  Amerre a navi  vitt  minket,  a  voronyezsi  ízelítő az orosz rossz

utakból, ahhoz képest tükörsima útnak nevezhető. A Volga partján a nádas közepén

ezt találtuk: 



Eszembe jutott, hogy Gáborral dél felől jövet már messziről láttuk a „Hazánk anyját”,

így  nem  bajlódtam  a  navigáció  beállításával,  irány  észak.  Nem  is  kellett,

megtaláltuk. Viszont nagyon éhesek voltunk, és emlékeztem, hogy anno Gáborral a

szobor közelében találtunk egy jó éttermet, így evéssel folytattuk a napi programot.

Már  4  napja  az  autóban,  útközben  elfogyasztott  konzerveken,  szendvicseken

éltünk,  jó  volt  végre  valami  főttet,  nyugodt  körülmények  közt  megenni.  A

pincéreknek  nagyon  szimpatikusak  voltunk  és  megkértek,  hogy  írjunk  a

vendégkönyvbe. :) Fáradtan, de jóllakottan vágtunk neki a Mamajev Kurgan domb

emlékmű komplexumának. Ez a sztálingrádi csata egyik legvéresebb színtere. Volt,

hogy egy ellentámadásban egyetlen nap leforgása alatt megsemmisült itt egy teljes

szovjet hadosztály azaz 10.000 ember(!!!). :( 



Kezdett  későre  járni  és  igyekeztünk  kifelé  a  városból.  Vastag  esőfelhők  gyűltek

össze így a szokásosnál hamarabb lett este. Reflektorfénynél eljutottunk Volgográd

és Asztrahán között félútig és mivel Kriszti félt távol a lakott területtől (ami itt elég

ritkán található) táborozni, jobb helyet nem találva, egy temető mellett fejeztük be a

napot.

Augusztus 7.

Nem aludtunk jól. Kísértettek minket az előző-, az aznapi és a szomszédos holtak.

A folyamatos dörgés nélküli villámlás és az eső kaparászása az autó tetején sem

segített. Ehhez még hozzájött a 35 fok az autóban, mivel nem akartunk elázni és

nem nyitottunk  ablakot.  Ennek  ellenére,  vagy pont  emiatt,  elég  későn indultunk

útnak. Szerettem volna megmutatni Krisztinek milyen szép Asztrahán, de erre már

nem  volt  idő.  Gyorsan  átszáguldottunk  rajta.  Eljutottunk  ugyanahhoz  a

pontonhídhoz, amin Gáborral is átkeltünk és akkor azt gondoltuk az áradás miatt

volt ott. Tévedtünk, az mindig ott van. 120 rubelért mi is nekivághattunk. Vicces volt

a  hullámokon  autókázni,  de  örömünk  nem  tartott  sokáig,  a  túloldalon  minden

óvatosságom és igyekezetem ellenére fennakadt a Toyota vonóhorogja. :( A kazah

határ előtt, kb. 500 méteren belül kétszer is megállítottak minket a rendőrök. Addig

semmi jelét nem láttuk, hogy egyáltalán léteznek. Elkérték az iratainkat, rövid ideig

a kezükben tartották és közben minket bámultak. Majd anélkül, hogy egy pillantást

vettettek  volta  a  papírokra,  visszaadták  és  jó  utat  kívántak.  Fura  volt.  A  2.

alkalomnál azt gondoltam, hogy az elsők rászóltak ezekre, hogy: „te, bocs, azt a

Toyotát ellenőrizd már le légy szi’, én elfelejtettem” és azért állítanak meg megint…,

de nem. Ők sem ellenőriztek semmit, csak megkérdezték honnan hova.



60km-re elegendő gázolajunk maradt és a határ túloldalán nem tudtam mi a helyzet

a kutakon. Tengénk sem volt  és emlékeim szerint odaát a bankkártyás fizetések

csak  ritkán  működnek,  ezért  bőszen  kerestem  benzinkutat  az  utolsó  orosz

kilométereken. Jelzőtáblából többet is találtam, de amit jeleztek az nem volt sehol.

Ennek  később  lesz  jelentősége,  akkor,  ott  vállat  vontam.  A határon  beálltunk  a

hosszú  sor  végére.  38  fok.  Nem  volt  szívem  órákon  keresztül  álló  helyzetben

izzasztani az autót a klímával ezért leengedtem az ablakokat és kiszálltam. Abban a

pillanatban állt meg mögöttem két kisbusz és az egyikből a „Hab’n Sie Ihre Papiere

dabei?”  (önnél  vannak  az  iratai?)  kérdés  hangzott  el.  Hátrafordultam,  salzburgi

rendszám. :) „No most Ők biztos azt hiszik, hogy mi tiroliak vagyunk” gondolattal

indultam el  feléjük  és  egyetlen  német  szó  sem jutott  az  eszembe.  Nem tudom

mások, hogy vannak ezzel, de nálam eltart egy darabig, amíg egyik idegennyelvről

átváltok  a  másikra.  Ott  álltam óráknak  tűnő  másodpercekig  és  csak  néztem ki

hülyén a fejemből.  Aztán végül  megismerkedtünk és annyira összebarátkoztunk,

hogy szinte észrevétlenül repült el az az 5 óra, ami alatt átjutottunk Kazahsztánba. 

Váltottunk Tengét és kötöttünk kazah kötelezőt, amit a rendőrök 20 méter megtétele

után  ellenőriztek  is.  Egyikük  az  iratainkkal  a  kezében  átkutatta  az  autót,  a

gumibotjával ráütött a csomag WC papírunkra és hozzátette „dvá stukk” (2db) majd

intett, hogy vigyem utána. Azzal elindult az irodája felé. Egy jót nevettem rajta, mert

budipapírral megvesztegetni a hatóságot elég bizarr dolognak tűnt. :D Visszakaptuk

az iratainkat és elindultunk a kazah pusztába. Korábbi,  motoros tapasztalatokból

tanulva  most  lefordultunk  jobbra  a  főútról.  Arra  tényleg  elég  jó  volt  az  út,  így

szabadon  engedtem  mind  a  126  lovat.  Kár  volt.  Az  útburkolat  minőségének

megváltozását Kazahsztánban ritkán szokás kitáblázni és kb. 20km után elég nagy

sebességgel hajtottam rá egy fekvőrendőr szerű úthibára. Ahogy a hátsó kerekek is

felugrattak rá olyan erővel vágta földhöz az addig még levegőben lévő elejét, hogy 



az első vonószem, ami a motor alatt van, kb. 3 centi mélyen belemart az aszfaltba.

Grrr. Innen 300km közlekedési pokol várt ránk egész Atirauig. Anno motorral sem

volt  egyszerű,  pedig  az  csak  egy nyomvonalon  halad,  az  Avensis  meg hosszú,

széles  és  alacsony.  Európai  autópályára  tökéletes,  de  kátyúkerülgetésre  a

legrosszabb. Többször álltam meg és tártam szét a kezem, hogy: na most merre.

Sokszor az út mellett  jobb volt.  Az első vonószem, a kipufogó hátsó része és a

vonóhorog megszámlálhatatlanszor koppant az aszfalton. :(



Jogos a kérdés, hogy ha tudtuk mi vár ránk, akkor miért ezzel az autóval vágtunk

neki az útnak. Sajnos a sok kilométer és a rövid határidő többet nyomott a latba.

Ehhez hozzájött még az az izgalom, amit a határ után az első 30km-en éltünk át. Az

első 4 benzinkúton nem volt gázolaj és nem tudtuk, hogy egyre beljebb haladva a

pusztába lesz-e. Még 30 km-re elegendő maradt, amikor találtunk egy Helios-t, huh,

ott van minden. Nem csak az idő, de a helyzet is meleg volt.

Amikor legutóbb motorral erre jártunk, akkor még az Atirau előtti  80-90km egész

elfogadható volt. Nos, május óta az is leromlott. Így nem csoda, hogy a késői kelés,

a hosszúra sikeredett határátlépés és a rossz út miatt  este 10-re értünk Aliman-

ékhoz, Atiraui vendéglátóinkhoz. 

Ő az a végtelenül kedves néni, aki a balesetem alkalmával annyit segített. Most is

kijött elénk a város szélére és elkísért az Arzu Hosztelig. Neki hoztuk azt az üveg

bort, amit az a Đ$%&#Ł@% ukrán vámos lenyúlt,  de szerencsére Volgográdban

sikerült  pótolni  két  üveg  tokajival  :)  Hagyományos  kazah  étellel  várt  minket  és

kiüríttetett nekünk egy szobát a hosztelében. A fiával megbeszéltük, hogy délelőtt

együtt elmegyünk várost nézni meg strandolni. 



Augusztus 8. első házassági évfordulónk :)

Sajnos neki is összesűrűsödött a programja és csak délben szólt, hogy délután ráér.

:(  Pedig jó korán felkeltünk és ha tudjuk,  akkor nem várunk rá.  Addig az üzbég

szakáccsal és egy vendéggel beszélgetve múlattuk az időt. 

Ebéd után a 43 fokos melegben elindultunk kelet felé, Makatba, Abzal barátunkhoz.

Ezt  a  130  km-es  szakaszt  Gábor  már  úgy  ismeri,  mintha  Győrből  menne

Győrújbarátra.  :)  Én is voltam rajta kétszer:  egyszer motorral,  egyszer egy UAZ

452-es mentővel. Az utolsó 30 km még mindig nagyon rossz. Akkor a fájdalomtól

elsírtam magam, most az autót sajnálva volt sírhatnékom.



A  lábadozásom  alatt  nagyon  sokat  beszélgettünk  Abzallal  és  már  vártuk  a

találkozást. A balesetkor sajna nem igazán volt módunk megismerkedni. Kijött elénk

a város szélére és mutatta az utat hazáig. A húgával, Zsainával volt otthon, a család

többi  tagja  még  dolgozott.  Átadtuk  a  sok  szép  ajándékot,  amit  Gábor  családja

küldött  neki,  amitől  egy  kicsit  zavarba  jött.  Először  anyukája  érkezett  meg  és

elkezdett  készülődni  az  esti  bulira,  ugyanis  nem  rég  volt  a  szülinapja  és  a

kolléganőit  várta  vendégségbe.  Nem  engedte,  hogy  segítsünk,  ezért,  hogy  ne

legyünk láb alatt nekiestünk a motor szétszedésének. Meg egyébként is kíváncsi

voltam,  hogy volt-e  értelme megtenni  ekkora utat  és  be tudjuk-e rakni  Bolkát  a

kocsiba. 



Sikerült, bár az autó elveszített még 5 centit a magasságából, ami bevallom nem

kicsit aggasztott.

Közben megérkezett  Abzal  bátyja is,  majd apukája is aki  egy magyar „jó napot”

köszönéssel üdvözölt minket. Nagyon aranyos, jó fej  ember. Mindig mosolyog. :)

Lehet  hülyén  hangzik,  de  örülök,  hogy  eltörtem  a  kulcscsontomat  és

megismerhettem ezt a családot. :) 



Este ragaszkodtak hozzá, hogy bulizzunk velük. Nagyon jól szórakoztunk. 

Ahogy megfigyeltük itt az a szokás, hogy mindenki mond egy hosszú monológot,

hogy mit kíván az ünnepeltnek. Én magyarul mondtam, hogy „sok boldogságot!”. Ők

kérdezték, hogy „ennyi?” Erre megnyugtattam őket, hogy ebben benne van minden.

„Aha”,  akkor legalább énekeljek valamit.  :)  Én?… Énekeljek?… hááát jó. Halász

Jutka - Boldog születésnapot!, miközben kb. 4 mobil szegeződött rám :) Lehet azóta

Youtube sztár vagyok Kazahsztánban. :) Minden éneklőnek ajándék járt, így mi is

kaptunk. 

Közben Abzal  is hazajött  egy kicsit  a munkából,  hogy este fél  11-kor elmenjünk

bevásárolni a holnapi túrára. Amikor az is megvolt, átkísért minket a már lakatlan

lakásukba,  ahonnan  decemberben  költöztek  át  újonnan  épült  házukba  és

visszament aludni a munkahelyére. Ránk is ránk fért már a pihenés.



Augusztus 9.

Még mielőtt elindultunk volna Kazahsztánba, Abzal megkért nézzek utána néhány

kempingcuccnak. Én egy francia sport-üzlet-láncot javasoltam neki, mivel ár/érték

arányban  szerintem  verhetetlen.  Ő  körülnézett  a  honlapjukon  és  kigyűjtött  pár

dolgot, hogy vegyem meg és vigyem el neki. Én fizetségül cserébe, azt kértem tőle,

hogy vigyen el az Aktolagay-hoz, azokhoz a fehér hegyekhez, kanyonokhoz ahová

menet  a  baleset  ért.  Megegyeztünk.  Az  apukája  barátja  fiának  van  egy  Toyota

LandCruiser Prado terepjárója és vállalta, hogy elvisz minket. Ártyom 10-11 között

ígérte, hogy jön értünk ezért reggel jó sokáig élveztük, hogy vízszintesen lehetünk.

Reggeli,  újabb bevásárlás,  várás,  ebéd,  majd  még több  várás.  Kb.  d.u.  egykor

elindultunk. 

Zsaina felettébb élvezte az utat :)



Az első állomás Akkergesen volt, ahová Gábor is elkirándult Abzallal. 



Most kicsit eltévedtünk és nem találtuk meg a lyukas sziklát. Úgy döntöttünk, hogy

majd visszafelé megkeressük. Sietni kellett, mert Aktolagay még 140km-re volt és a

terep idáig sem volt egyszerű. Ártyom nem az a kímélős fajta, kihozta a Pradoból,

amire tervezték.  Ha nyerek a lottón tuti,  hogy csakis ilyen autót  veszek. Zokszó

nélkül  vette  az  akadályokat.  Most  egy „könnyebb”  útvonalon jöttünk,  nem azon,

amelyiken  májusban  Gáborral  elindultunk.  A  könnyebb  nem  véletlenül  van

idézőjelben.  Felpakolt  motorokkal  ezzel  is  nagyon  meggyűlt  volna  a  bajunk,

nemhogy a másikkal. Fél méter mély csapások, amiket Kamazok gyúrtak ki és amik

sokszor eltűnnek a magas gaz alatt. Néha keresztezi őket egy másik fél méter mély

a gaztól láthatatlan csapás, amitől a Prado többször is majdnem Föld körüli pályára

állt. Rettentő veszélyes és annyira bent voltunk a pusztában, hogy baj esetén még

térerőnk sem lett volna segítséget hívni. Itt már hetek óta 40fok körüli szárazság

van, de látszott a növényzeten, hogy a belvíz nem régen száradt fel. Ami azt jelenti,

hogy májusban erre nagy valószínűséggel nem jutottunk volna át,  a nehezebbik

úton meg biztos.... :( Csak hálás lehetek, hogy olyan közel a civilizációhoz történt a

baleset. A semmi közepén találtunk egy állami védelem alatt álló mauzóleumot, ahol

muzulmán útitársaink elmondtak egy imát.

40 km-rel a cél előtt megláttunk egy fehér csíkot a horizonton. Aktolagay. Májusban

is pont annyiról pillantottuk meg először. Ahogy közeledtünk egyre nőtt az izgalom.

Hatalmas.  Odaérve  felmentünk  a  tetejére  és  mintha  darazsak  lettek  volna  az

autóban,  úgy  téptük  fel  az  ajtókat  és  rohantunk  a  szakadék  felé.  Ott  megállva

hosszú percekig tátott szájjal, szótlanul bámultunk. Lenyűgöző. A képeken is szép,

de élőben… én libabőrős lettem és könnyes lett a szemem. Igaz ennek más oka is

van.



7 órával az ebéd után és mivel a zötykölődő autóban képtelenség inni, mindenki

éhes és szomjas volt, de senki sem tudott betelni a látvánnyal. 3 órát bóklásztunk a

szakadék szélén étlen-szomjan egészen addig amíg ránk esteledett. 







Akkor visszamentünk a táborhelyünkhöz és amíg mi felvertük a sátrakat Ártyom

megterített a kocsiban. Nagyon jól éreztük magunkat. 

Nekem volt még egy dolgom vacsora után. Kb. 2 km-t vándoroltunk a táborhelytől

és pont  akkor kezdett  lemenni  a nap,  amikor elindultunk visszafelé.  Le akartam

filmezni,  de tudtam, hogy vagy most  kezdem el,  vagy lekésem. Felállítottam az

állványt és elindultunk a kocsihoz. Na, vacsi után a korom sötétben vissza kellett

mennem a  kameráért.  :)  Kriszti  elkísért,  ami  azért  volt  „jó”,  mert  folyamatosan

eszembe juttatta, hogy félnem kéne. Fogalmam sincs mitől, de ő félt és egy idő után

rám is rám ragadt.  Igaz,  amikor szinte a lábunk alól  repült  fel  két  fogoly,  akkor

nekem  is  tele  lett  a  pelus.  Egy  marha  nagy  kígyót  (vagy  siklót)  is  majdnem

összegyúrtunk.  A  kamera  ott  volt,  ahol  hagytam,  és  semmilyen  vadállat  sem

támadott  meg,  amíg  visszaértünk  a  sátrakhoz.  Csak  arra  kellett  figyelni,  hogy

sötétben nehogy lesétáljunk a szakadékba.



Augusztus 10.

Reggel Abzal ébresztett, hogy kel fel a nap, amiből egy remek videó lett. 

Mint láttuk Zsaina bárhol képes aludni és rajta kívül csak én aludtam az éjjel. Az

erős  szélben csapkolódó sátorvászon zajába a többiek  mindenféle  más zajokat

képzeltek bele, mint pl. léptek zaját és egész éjjel fent voltak. A legjobb trükk ez

ellen, hogy az ember bedugja a fülét ;)

Az Aktolagay a táborhelyünktől 8-10km hosszan terül el dél felé és 10-15 észak

felé.  Szerintem  gond  nélkül  el  lehetne  tölteni  2-3  napot  a  temérdek  érdekes

sziklaformáció  és  kanyon  megcsodálásával.  Sofőrünknek  viszont  hiányzott  a

családja és reggel 6-kor elindultunk haza. Ártyom még soha nem kirándult sehol. 31

évesen ez volt az első alkalom, hogy nem munka céljából hagyta el Atiraut, amit

nagy részben nekem köszönhet. Ez tök jó érzés, de beárnyékolta, hogy én még

maradtam volna.

A hazaúton egyszer rossz csapást  választottunk és egy rövid időre eltévedtünk.

Ártyom sajnos annyira sietett haza, hogy Akkergesennél sem álltunk meg :( Háááát

jó. Akkor kénytelen leszek visszajönni :) ;)



Makatban jó  hangulatban megettük  a  búcsúvacsorát  és  megtanácskoztuk,  hogy

merre tudjuk kikerülni az Atirau és Asztrahán közti szakaszt. Abzal megkérdezte az

uralszki  biciklis  barátait,  hogy  Szamara  vagy  Szaratov  felé  a  nyerő.  Tőlük

megtudtuk, hogy Szamara felé patyolat az út, Szaratov felé meg most javítják.

Augusztus 11.

Bőséges reggeli és jókívánság után elindultunk haza. Dossorig beigazolódott addigi

félelmem. Elég volt egy enyhe hosszanti púp, hogy a kipufogó köszörülje az utat, a

nagyobb zökkenőknél meg leért minden. :( Már tuti, hogy Uralszk felé kell mennünk.

Atirauban még be akartam köszönni Alimannak, de 2 órát várnunk kellett rá, plusz

elbeszélgettünk  még  1  órát.  Valahogy  elhagyta  Mercije  jobb  első  kerekének  4

csavarját és már csak 1 tartotta a helyén. Emiatt késett. Megismerhettük anyukáját

is, aki diák korában 3 magyarral volt egy kollégiumi szobában Szentpéterváron. :)

Közben  a  hőmérő  higanyszála  felkúszott  43  fokig  és  ideje  volt  elindulnunk.

Uralszkig  kiváló,  nyíl  egyenes  az  aszfalt,  így  volt  lehetőségem  agyalni  és

számolgatni. Szamara felé majdnem 200km-el hosszabb, mint Szaratov felé. Ha a

szaratovi utat javítják, akkor azt, mint általában a legrosszabb résznél kezdték el és

valószínű  vannak  már  kész  szakaszok,  a  többi  meg  nem  lehet  olyan  rossz….

Óóóóó, hogy mikor fogom megtanulni, hogy hallgassak arra, aki tudja???? Szaratov

felé mentünk és igaz nem 300km-t, hanem csak 60-at, de sokkal rosszabb úton,

mint  Asztrahán  felé.  Ennek  eredménye  az  lett,  hogy  ellapult  és  megkopott  a

kipufogó, elhajlottak a vonóhorog kiálló alkatrészei, meg ami nem látszik. :((((( A

határátkelés kb. fél órát vett igénybe, miközben leszállt az este. Az út a határ után

sem lett  sokkal  jobb,  de  mentünk amíg  bírtuk.  Amikor  kifulladtunk  felállítottuk  a

sátrat, mivel a motor mellé már nem fértünk be.



Augusztus 12.

A  sátrat  még  napfelkelte  előtt  összecsomagoltuk  és  elindultunk.  Úgy  éreztük

kipihentük magunkat, de 60km-t sem tettünk meg, amikor kezdett megint elnyomni

minket  az  álom.  Muszáj  volt  félreállni.  1  órás  próbálkozás  az  ülve  alvással

elegendőnek bizonyult. Egészen Kurszkig nyomtuk a gázt. Az utunk a város szélén

vitt és tudtam, hogy itt is van egy emlékmű a kurszki csatáról. Futva néztük meg,

mert már gyülekeztek az esőfelhők. 

A kurszki csatában elhunyt vasúti dolgozók emlékére

(ha jól értelmeztem)



Zsukov Marsall



Ahogy kiértünk a városból leszakadt az ég és be is esteledett.  Kezdtünk megint

elfáradni,  így  táborhelyet  kerestünk.  Viszont,  kopott  nyári  gumival  és  így

megrakodva nem mertem letérni a felázott földutak egyikére sem. Na meg szakadó

esőben sátrat állítani nem nagy élmény, így szimplán megálltunk az út szélén és

engem a volán mögött ülve elnyomott az álom.

Augusztus 13.

Az éjszakai próbálkozás az alvással minden volt csak pihentető nem, de nem volt

mit  tenni  menni  kellett.  Viszonylag  hamar  arra  a  határátkelőre  értünk,  amit  a

salzburgiak ajánlottak, hogy ott milyen kedvesek. Az oroszokkal megint csak nem

volt semmi baj, pedig az út során tőlük tartottunk a legjobban. Az ukránok viszont

megint  kitettek  magukért.  A  sorompónál  megkaptuk  a  szokásos  cetlit  a

rendszámmal és a bent utazók számával. Erre kell gyűjteni a pecséteket, hogy a

másik  oldalon  lévő  sorompónál  leadva  kiengedjenek.  Megálltunk  az

útlevélellenőrzés fülkénél és egy oldalt álló, nagy darab határőr kiszúrta a motort a

kocsiban. Itt meg kell említem, hogy a kazahok és mind a kétszer az oroszok, amint

meglátták  csak  mosolyogtak  és  az  addig  megszokott  nagyon  alapos  ellenőrzés

helyett  csak  úgy  tessék-lássék  nyitogattatták  az  ajtókat  és  egy-egy  táskába  a

kamera  kedvéért  belenéztek.  A @đä$ß%#  ukránok?  „Az  egy  motor?”  Dá,  etá

mátácikl. Majd 70 decibellel hangosabban egy hosszú monológ, aminek az volt a

lényege, hogy takarodjak innen, vegyem ki, rakjam össze és úgy jöjjek vele vissza.

(4-en  férfiak  raktuk  be  derült  ég  alatt,  itt  ketten  voltunk  rá  Krisztivel,  szakadó

esőben) „Já nye mágu” (nem tudom) erre olyan műsort csinált, hogy odajött még

kettő és akkor már 3-man ordibáltak velünk. Az egyikkel a következő párbeszéd

zajlott le:

-ggye taloncsik? (hol van a cetli, amit akkor még nem tudtam, hogy úgy hívják)

-sto? 

-taloncsik

-sto etá taloncsik? (mi az a taloncsik?)

-taloncsik…. 30decibellel hangosabban: TALONCSIK, TA-LON-CSIK

-???

-taloncsik, talon, talon, talon, talon, talon….

-ha még százszor elmondod akkor sem fogom érteni mit akarsz b+

erre meglepődött és egy négyzetet rajzolt az ujjaival a levegőbe

-ááááá a cetli kell, ott van a kezedben te idióta - és rámutattam.

Erre láthatóan zavarba jött és még hangosabban ordibált, hogy hol a motoré. 



Akkor  odaért  egy  vámos  „hölgy”  is  és  feltehetően  észrevette,  hogy  még  nem

süketültem meg teljesen és mindenkit  túlharsogva ordított  velem,  hogy ezt  nem

lehet, ez Ukrajna, takarodjak innen és vegyem ki a motort a kocsiból. Akkor már

kezdtem azt érezni az a legnagyobb bűnöm, hogy nem beszélek anyanyelvi szinten

oroszul. Ezért kiosztottam őket angolul, németül, meg magyarul és láss csodát kuss

lett. Lehet elszégyellték magukat, bár ezt magam sem hiszem el. Akkor fennhangon

maguk közt kezdték el beszélgetni, hogy ezt nem lehet, majd félreállítottak. Akkor

az útlevélellenőrzős csávó megelégelte és elkezdett  velük veszekedni.  Amennyit

megértettem és amit a gesztusaikból kikövetkeztettem a mi pártunkat fogta, hogy

mire  jó  így  szemétkedni  velünk.  Akkor  megjelent  egy  másik  vámos  és  angolul

elmagyarázta, amit addigra már a többitől megtudtam: ez Ukrajna, ezt itt nem lehet,

menjek vissza vegyem ki, rakjam össze és csak azzal kelhetek át a határon. Kriszti

addigra elsírta magát. Ez az új vámos mondta, hogy látni szeretné a motorszámot.

Mivel  a  pulcsim az ajándék sörben ázott,  mert  a sok zötykölődéstől  kilyukadt  a

doboza,  pólóban vacogtam a  13  fokban,  de  ott  egy  pillanat  alatt  leizzadtam.  A

felcsillanó  reménysugár,  hogy  ennek  talán  van  esze  és  kitalált  valami  okosat,

azonnal eloszlott. Mert úgy emlékeztem, hogy a motor bal oldalán van a szám és

hát persze, hogy azon az oldalán fekszik. Ha látni akarja ki kell vennünk… Huhh,

óriási megkönnyebbülés, a jobb oldalán van. Ő elég csalódottnak látszott, amiből

megértettem, hogy mire ment ki  ez a játék is. Bár ő legalább nem kiabált.  Majd

észrevette, hogy Kriszti  sír és eloldalgott  azt  mondva, hogy várnunk kell.  Várni?

Mire? Magától nem fog kiszállni a motor és összerakni magát. Ha várni kell az azt

jelenti,  hogy van megoldás, ami sokba kerül és nem az állam profitál  belőle. Az

útlevélellenőrző  mit  sem  törődve  a  többi  kollégájának  hangos  ellenkezésével

odajött,  mondta,  hogy a sorompónál  állíttassunk ki  még egy cetlit  a  motorra és

jöjjünk vissza hozzá. Megtörtént. Pecsét az útlevelekbe, pecsét a taloncsikokra és

mutatta,  hogy mehetünk a vámellenőrzésre.  Ott  a  fent  említett  „hölgy”  „várt”  és

láthatóan nem lett nyugodtabb. Hozzám vágta a motorhoz kapcsolódó iratokat és

vérben forgó szemmel zavart el. Aztán elkezdte beléptetni az autót. Kénytelen volt

visszahívni, mert Kriszti nem létező orosztudásával nem sokra ment. Ha nem lettem

volna annyira dühös rá még viccesnek is találtam volna azt a sok csapkolódást,

örjöngést, amit a fülkéjében rendezett valahányszor nem értettem elsőre valamit.

Amikor túl voltunk az autón és látta, hogy Kriszti még mindig sír, mintha mi sem

történt volna kedvesen rám nézett és elkezdett activity-zni. Fogjam az útlevelem,

üljek be az autóba, tegyek bele valamit és hozzam vissza. Elsőre is értettem, de

vagy  hatszor  eljátszattam vele.  Já  nye  pányemáju.  Akkor  elővett  egy  papírt  és

rajzolt rá egy dollár jelet. Ezt már nem tudtam nem érteni. Szkolka? (mennyi?) Erre

rajzolt  mellé  egy  100-ast...  Miközben  kétségbevontam  az  ő  és  édesanyjának

erkölcsiességét  és  felemlegettem  minél  több  felmenőjét  és  azok  testrészeit



„megvettem”  az  utolsó  hiányzó pecsétünket.  A „hölgy”  kedvesen integetett,  üdv.

Ukrajnában. Jé akkor ezt itt mégis lehet? 

Kievig,  majdnem  300km-en  feladtuk  a  leckét  a  lengéscsillapítóknak.  Folt  a  folt

foltjában. Kiev és a lengyel határ között viszont tükörsima az út. Viszonylag gyorsan

oda is értünk, ahol 800 méteres sor várt ránk. Felkészültünk, hogy ma már nem

jutunk át. Azt hallottuk nem szabad előzgetni, mert azért büntetnek és csak néztük a

mellettünk elhaladó egy-két autó után, hogy milyen bátrak. Amíg jött egy határőr és

előre küldött minket. Gondoltam itt is lesz talon és elindultam ahhoz a határőrhöz

akit  5  civil  állt  körül.  Úgy  látszott  még  eltart  egy  darabig  a  diskurzus  így

megfordultam, hogy visszaülök a kocsiba. Erre rám kiáltott, hogy enyém-e a Toyota.

Jajj  ne már megint.  Mondom igen.  Akkor  álljak félre.  Kaptunk talont,  röhögött  a

motoron és intett, hogy ennyi, mehetünk. Itt a vámvizsgálat volt előbb minden gond

nélkül átjutottunk rajt. Az útlevélellenőrzésnél viszont pont az orrunk előtt csukták be

az ablakot, hogy műszakváltás. Remek. Volt időnk nézelődni és feltűnt egy plakát,

amire még magyarul is rá volt írva, hogy: Ukrajna korrupciótól mentes. A kenőpénz

bűncselekménynek számít. Aha, hát persze… Az uniós, vagyis lengyel oldal kb. 3

percig tartott. Este 11-re megérkeztünk Lublinba, Ákoshoz a bátyámhoz.

Augusztus 14.

Ez a nap rokonlátogatással  és  Bolka összeszerelésével  telt.  A tervek  szerint  itt

találkozunk majd Gáborékkal és az utolsó részt együtt tesszük meg.



Augusztus 15.

Az utolsó 1200km-el este negyed 11-kor végeztünk. Megcsináltuk! Teljesítettük a

lehetetlent  és  közben  csodálatos  élményekkel  is  gazdagodtunk.  8730km 10nap

alatt, plusz 560km az Aktolagay-hoz 2 nap alatt. Kemény volt.

Ha nincs a balesetem,

akkor a kis feleségemet nem tudom elvinni ezekre a helyekre.

akkor valószínű én sem jutok el ezekre a helyekre.

akkor nem ismerem meg Alimant,  Abzalt  és családját (és Zhannát, akivel  

most nem tudtam találkozni, mert Brazíliában volt).

akkor Abzal sem ismeri meg Aktolagayt.

akkor Ártyom ki tudja mikor megy el életében először kirándulni.

Minden rosszban van valami jó, ebben több is. :)


