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A szoba nem volt rossz a maga 3 méteres belmagasságával, de a 

recepciós ritka undok volt. Semmi más nem érdekelte csak a tévé 

sorozata. Az esti vezetékes telefonon történő beszélgetést csak a 

recepcióról tudtam megoldani, ugyanis a szobámban lévő telefon 

kagylójának a vezetéke el volt szakadva. Mikor lementem a recepcióra 

reklamálni, hogy „látod, ezért nem tudod felkapcsolni a szobába a 

hívást” a hölgy már hallani sem akart semmiféle telefonálásról, és 

különben is hagyjam békén, mert nem hallja a helyi „barátok közt-

öt…”. Az érzéseimet inkább nem ragoznám tovább… Persze a kagyló 

vezetékét én akkorra már kicseréltem, egy a hotelban talált másik 

telefon vezetékével, de ezt már nem tudtam elmagyarázni, mert a 

recepciós már rám sem nézett… Ekkor csörrent meg a telefon. A 

kezembe nyomta a kagylót egyetlen szó nélkül… Gondoltam 

„bocsánat, hogy létezem….” Beszéltem a párommal, majd irány aludni. 

Végre kipihentem magamat.  

Reggel felpakoltam a motort és elhagytam a szállodát:

 

Az 50 dolláros árban persze nem volt reggeli, így éhesen vágtam neki 

az aznapi etapnak. Pár km után egy kis boltban vásároltam 

harapnivalót, majd a motor melletti kis padon el is fogyasztottam. 2 

percet sem ültem ott, a szomszéd házból már ott is volt a festő 

szakember egy FF-re.   



 

Aznapra nem volt hosszú szakasz betervezve. Balkanabat és Asgabat 

közé, így volt időm fényképezni. A sivatagi aszfaltos út mindkét oldalán 

homokdűnék: 

  



  

  

 



Motors barátokra leltem a pálya szélén. Az egyiküknek hátsó defektje 

volt. Felajánlottam, hogy nálam van szerelő szerszám és foltkészlet, 

segítek, ha szeretné, de mutogatta, hogy a szomszéd faluból már jön 

érte a „maschine”. FF, majd búcsúztunk.  

 

Asgabat irányába rákeveredtem egy  mellékútra, ahol legalább 100 

kamion verte fel a port. Valamit nagyon nagy intenzitással építettek. 

 



 

 

Itt kaptam egy SMS-t, így megálltam, hogy elolvassam, és ránézzek a 

navira, hogy hol is tértem le a főútról. (Ezen a környéken nem nehéz 

összetéveszteni a főutat egy földúttal…) SMS elolvasva, (Gratula a 

sikeres államvizsgához ;) ) és a főútra vezető utat is megtaláltam!  

Asgabatba értem: 

 

Mivel Türkmenisztán fővárosában nem akartam sátorozni, így 

nekiestem a szálláskeresésnek. Az első próbálkozás kudarcba fulladt, 

ugyanis egy elég kétes kinézetű udvarba vezényelt a navi. Másodikra 

már célba találtam egy viszonylag jó hotelhez. 



 

A motorral közvetlen a bejáratnál a kamera előtt kellett parkolnom. 

Naná, hogy mindenki körbejárta…   A hotel kaktusz bárjában ettem 

egy finom vacsorát és fogtam egy cenzúrázott internetet. 

 

A türkmének alapban tiltják a facebookot és egyéb közösségi oldalakat 

is. Szerencsémre a honlapkezelő oldala nem volt korlátozva így közzé 

tudtam tenni az előző blog-ot. Jót aludtam, így kipihenten vágtam neki, 

az aznapi célomnak, Derwezenek! 
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 Reggel indiai üzletemberek vártak a motornál. Beszélgettünk az útról, 

majd FF. Búcsúztak, én pedig végigmotoroztam Asgabaton. Nem volt 

rossz idő dél környékén:  

 

Körforgalom a türkmén fővárosban: 

 

  



Egy boltos emberke sorolt mellém az úton és felemelt hüvelyk újjal 

jelezte, hogy tetszik neki, amit csinálok, majd 70-nél átnyújtott egy fél 

literes ásványvizet, amit én szívesen elfogadtam. Továbbra is 

mellettem maradt, és kanalazott, hogy meghív ebédre. Pont egy 

benzinkút mellett haladtunk el, ahol én előrehúztam és kisoroltam, 

úgyis tankolnom kellett. Kijött Ő is. Megtankoltam, addig Ő várt, majd 

odagurultam mellé. Egy kenyeret, még két ásványvizet és előre 

csomagolt croassont nyomott a kezembe. 

 

 

Egy csomag cigarettát is adni akart, de azt nem fogadtam el. 

Végtelenül kedves ember volt! Kipattant, FF, majd mindenki ment az 

útjára. 

 

 



Véééégre motorok!!! Egy rakat izs-re leltem. Azonnal megálltam 

fényképezni.  Máris ott termett az egyik gazdája. Tüzetesen 

végignéztük a motorokat, majd segített a láncolajozásban… Háát azok 

a szegény izsek.. Hogy mikor kaphattak azok friss olajat??  

 

Jobbra és balra így nézett ki a táj: 

  



 

 

  



Megálltam hideg vizet vásárolni. Na lett nagy sereg hírtelen. FF, FF, FF, 

FF  

 

Elértem a 10.000 km-t. Ugyanis még magyar földön fordult az óra 

30.000-re. Türkmén földön pedig 40.000-re. 

 

 

 

 



A gyenge és elesett itt nem él sokáig:  

  

  

  



Egy emlékhely: 

 

Egy kilátó: 

     

Ilyen labilis lépcsőn természetesen nem mentem fel. (Aszem…. ;) ) 

  



 

 

Fent Kraz sofőrökkel találkoztam, akik tüzetesen megvizsgálták a 

motoromat. Hát mondom, akkor én is had nézzem azt a krazt! 

 

  



 



 

Látták, hogy nagyon érdekel, így elindíthattam és pár métert mentem 

is vele, épp csak megnéztem, hogy milyen is a gáz, ill. a kuplung…  Hát 

a sebességet azt nem találtam meg úgy elsőre sem, meg másodikra 

sem… Volt annak a „botnak” vagy 15 centis holtjátéka minden 

irányba….  

FF: 

  



A helyiek által gázvulkánnak nevezett helyhez értem. Ez a főúttól 7 

km-re fekszik, melyhez egy nem egyszerűen járható út vezet. Mivel a 

sátrazást a „pokol kapujának” nevezett kráter mellett terveztem, azt 

gondoltam, hogy harapok valamit, mielőtt letérek a sivatagi útra.  

Egy helyi ”kávézó”: 

 

A menüm: 

 

  



Elfogyasztottam az étket, majd 3 x 1.5 liter ásványvízzel elindultam a 

kráter felé. Az első 100 méter után láttam, hogy itt lesz homok bőven, 

így 1 bar-ra engedtem le a guminyomást.  

 

Az út ilyen, és ehhez hasonló volt: 

 

Mivel mély homokba nincs sok tapasztalaton, így a hallottak alapján 

igyekezetem előre. Súly hátra és gáz-gáz-gáz…. Nem vesszük el a 

gázt!!! Működik!! 1-2 lóerő azért jól jött volna a megpakolt Ténérébe, 

de így is leküzdöttük a homoktengert gond nélkül! 



 

 

  



Végül megérkeztem a pokol kapujához: 

A látvány egyszerűen lenyűgöző és fenomenális! 

 

 

A gázvulkán a 70-es évek óta létezik, mikor is szovjet bányamérnökök 

próbafúrásokat végeztek. A fúrás során egy kb. 60 méter átmérőjű 

kráter szakadt be, melyből földgáz áramlott a szabadba. Gondolták ezt 

meggyújtják és 2-3 hét alatt  kiég….Több mint 40 éve lángol!!! 

Nem bírtam betelni a látvánnyal, így csak fényképeztem és videóztam. 

Körbemotoroztam balról, majd jobbról, majd újra balról és újra 

jobbról… Kezdett leszállni az est, így elhatároztam, hogy egy 

panorámás sátorhelyet keresek. Miközben a sátorral bíbelődtem egy 

helyi modern, motoros pásztor érkezett hozzám, egy 150-es izzsel: 



Jófajta bágyogszováti pálinkával kínáltam! Ízlett Neki, így egy 

másodikat is elfogadott. 

 

Érkezésekor és  távozásakor is figyeltem hogyan motorozik ezzel a 

rozzant izzsel papucsban és zokni nélkül. Lehet, hogy csak nekem 

akarta megmutatni, hogy uralja a gépet, de szerintem így ezzel a 

felszereléssel simán neki mehetne a Dakar rallynak… és benne is lenne 

az első 10-ben. Ez persze csak vicc, de kiválóan kezelte a motort! Olyan 

kaptatókon reppent fel, amit normális ember inkább elkerül… 

Megszakértettük egymás motorját, majd világnyelven megbeszéltük, 

hogy itt lakik nem messze, és van 5 gyerkőce. A pálinkázás után 

meghívott a házába, hogy aludjak nála és hagyjam a sátrazást.  

Hihetetlen kedves ember volt, de udvariasan visszautasítottam, 

mondván és szeretnék éjszaka felvételeket csinálni a pokol bejáratáról. 

Pásztokunk bólintott, „haraso, haraso” hangzott el, majd a nyája után 

indult.  

  



Dakar pilóta jelölt és a Ténéré. 

 

Tartalék gyűrűk nélkül sehova!!!  

 



 

 

A motor rúgásra nem indult, így emberünk gondosan mindig 

hegyoldalban parkolt. Így tett most is. Búcsúnk után felpattant az orosz 

gépre és   10-15 méter gurulás után éles hanggal beröffent a járgány 

és már húzta is a porfelhőt maga után.  

Én befejeztem a sátorállítást. Íme: 

 

 

 

 

 

 



Pár éjszakai felvétel  Türkmenisztán egyik leglátványosabb helyéről: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Egyszer csak egy terepjáró zúgását hallom. A közeli jurtától jött, ahol 

már korábban is mozgást figyeltem meg. Gondoltam turistákat hoztak 

a helyi idegenvezetők. Hát úgy is volt. Látták a sátramat, és hogy 

egyedül vagyok, gondolták meghívnak egy saslikra és egy türkmén 

vodkára, hogy ne unatkozzak. Szívesen elfogadtam, így már robogtunk 

is természetesen egy toyota terepjáróval a jurtához.  

 

A holland hölgy a helyi utazási iroda tulajdonosa, jobbra Tőle egy 

kanadai turista balra pedig egy innsbrucki férfi, aki ázsiai és afrikai utak 

szervezésével foglalkozik, és most szeretné Türkmenisztánt is bevenni 

a portfóliójába. Mivel mindhárman kiválóan beszéltek németül, így egy 

jó hangulatú este alakult. Bőséges evés ivás után a lelkemre kötötték, 

hogy reggel fél 8-kor jelentkezzek reggelire, mert szeretnék, ha velük 



ennék.  Kész, hihetetlen!!!  A két türkmén Úr sajnos nem sokat értett 

az esti beszélgetésünkből, de angolul velük is tudtam egy kis infót 

cserélni a következő estére tervezett szálláslehetőségekről.  

Jó éjt kívántunk egymásnak, majd bevackoltam magam a panorámás 

helyre állított sátramba.  
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Úgy ébredtem, hogy aludtam volna még… Az éjjel többször is fent 

voltam. Megnéztem, nem aludt-e el a gázvulkán…  7:30, hoppá 

mennem kell reggelizni.  

Kézmosás a jurtánál: 

 

 



Majd terülj-terülj: 

 

A teavíz már melegedett: 

 

Mivel az osztrák Úr nagyon jól ismerte Tádzsikisztánt, így előkaptam a 

Közép-Ázsia térképemet  és kikérdeztem a Pamir környékéről. Már 

mutogatta is hogy ide, ide és ide mindenképpen menjek el, ill. az afgán 

határ mellett húzódó utat válasszam, mert az szebb mint az 

északabbra fekvő. (Megjegyezve)  

A reggeli után sok FF, majd búcsú.  



 

 

 



Pár reggeli tevés, gázvulkános kép után sátorbontás és irány a 

homokozó.  

 

 

A főútra kiérve ismét 2 bar-ra pumpáltam a gumikat, miközben egy 

motoros állt meg mellettem. FF után már fel is ragasztotta a kapott 

HUNomád-os matricát: 



 

A térkép nézegetése után ajánlotta, hogy a közeli kávézóba igyunk meg 

egy kávét. Később kiderült, hogy a családja üzemelteti.  

 

  



A kislányuknak nagyon tetszett a motor, így az engedélyem után már 

mászott is fel rá, majd aláírta: 

 

 

Közben MAZ sofőrök érkeztek ebédelni. Naná, hogy pózolni akartak: 

 

Hát mondom, akkor én is szeretném megnézni az orosz ipar teherautó 

remekét, így már másztam is be a kamionba. 

  



 

A sofőr elmondása szerint, ha „haraso” azaz jó az út, akkor 137 km/h a 

végsebessége és sokkal jobb, mint a kamaz.   

 Motors barátunk közben egy másik látványosságot kezdett emlegetni, 

hogy 5 km-re vissza van még egy beszakadt kráter. Intett, hogy menjek 

utána, megmutatja. Mivel a „türkméngáz” vállalatnál volt operátor, így 

gondolom elég jól ismerheti a terepet. Hát meg is lett a második kráter, 

melyből szintén gáz áramlott ki. 

 

Hangosan bugyborékolt az iszapból a gáz, pár méterrel odébb pedig 

lángolt a víz teteje. Több kis tűzforrás volt a kráter alján, de nem annyi, 

mint a pokol bejáratánál. Erősen érezhető volt a levegőben a gázszag.  

Emberünk elmondása szerint 7 km-rel visszább van egy harmadik, 

nagyobb kráter is, de arra már nem szántam időt. Indulni akartam az 



üzbég határ irányába. Az idegenvezetésért 40 Manatot szeretett volna 

az operátor, de mivel ezt előre nem közölte így 8-at (kb 1000 HUF) 

adtam neki. Kézfogással búcsúztunk, így mindenki elégedett volt!   

 

Nekivágtam az aznapi 200 km-es utamnak. Mentem volna többet is, de 

nem volt értelme sietni, mivel az üzbég vízumom, csak 13-tól érvényes, 

a türkmén pedig 12-én lejár… Ebből lehet, hogy a határon éjszakázás 

lesz… Ezt egy kicsit jobban át kellett volna gondolni… Mind1. Ez van! 

 100 km-t motoroztam hol nagyon kátyús aszfalton, hol a párhuzamos, 

murvával előkészített második sávban. Néha a murván jobban tudtam 

haladni, bár figyelni kellett, mert az autók kerekei már kezdték 

nyomvájusra gyúrni az utat… Volt egy meleg helyzet 100 km/h 

környékén… 

Kezdtem megéhezni így egy kis boltba tértem be uzsonnát vásárolni: 

Incselkedő türkmén 

gyerekek fogadtak 

és végig meg-

figyeltek míg ettem. 

Egyszer csak 

felkaptam az egyiket 

és felültettem a 

motorra. Azonnal 

cimborák lettünk  



 

Konye-Urgench-be érkezve megtankoltam, majd egy szállóhelyet 

kerestem, ahová pont ivóvizet hoztak: 

 

Megegyeztünk a szobaárban és már pakoltam is be az 5 ágyas szobába, 

ahol én alszom egyedül. Tegnap sátor, ma 5 ágy… Van kontraszt…  



 

 

  



Sajnos a mai utam során a fényképezőm töltője újra megadta magát, 

így szerelés következett. 

 

A svájci bicskával szétszedtem, a benzinfőzőt felpumpálva, majd  a BG 

kés tűzkövével begyújtottam és a már ismert rögtönzött pákával újra 

megforrasztottam a töltőt. Most már jó kell, hogy legyen! 

 

Sajnos ma nem csak a töltő adta meg magát. A sisakom plexijének a 

bal oldali nyitómechanikája már Grúziában eltörött. A jobb oldali 

Kazahsztánban… Sebaj, ezeket ragasztószalaggal teljesen jól meg 

tudtam patkolni, de ma letörött a nyitó „kilincs” is.  



 

Ma egész nap úgy vettem le, ill. vettem fel a nyitható sisakot, hogy 

nem tudtam kinyitni. Ha valaki próbált már ilyen kinyitható sisakot így 

használni, akkor tudja, hogy miről beszélek…. Szegény füleim… 

Itt már a ragasztószalag nem segített, így az emberiség egyik 

legnagyobb találmányát voltam kénytelen bevetni, ez pedig a 

kábelkötözőőőőő!!! 

Trallaaaa, na eeez nem fog elszakadni!  

 

 

  



A javítások után a rögtönzött irodámban bepötyögtem a blog-ot, 

most pedig lefekszem remélve, hogy a kimosott zoknik reggelre 

megszáradnak. :) 

 

G8. 

 

 


