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szSl- teheraut6kat keresik, de r( agyagv6r,mely eg6szen
aludni,6s terepjSr6kba
szem- ehelyettmi hajtunkle az 0t- 1956-ig szolg6lt az er6s
lunk, hogykozelebbr6l
l6lj0k meg a berbereklakta 16l,hogyaz lmlil fel6 vezet6 glaoui torzs kozpontjak6nt.
vid6ket.Marrakeshe$/ik leg- volgglel p5rhuzamosanha- Ez milr a kashb6k0tja, ahol
hatal- az Ounilav6di szdrazvolgiy6r6gebbisz5llod5j5ban,
a Ho- ladjunka Magas-Atlasz
tel Alibanm5rsok vil6gutaz6 mas cs0csai6s kop5rgerin- nek v6g6benfekv6 Ait Benmind
tal5lko- haddoua leghi'resebb
megfor- cei fel6.A Kick-olat6n
6s Afrika-expedici6
a
6s
A
Magas-Atlasz
koztil.
berber
az
els6
f6lnom6d
zunk
recepci6s
0gyet
igy
a
dult,
fekv6
Sarhrod6lre
t6le
parkomajd
a
sluh
ta$aival,
torzs,
el6
vet
az
6p0let
sem
16LandRoverDefender110- magunk mogott hagyjukaz hegys6gkoztelter0l6Ouarza6s a j6l is- zate eredetilegegy francia
es terepj6r6kra.Bezzegmi. Ourika-volgyet
magas hely6rs6gvolt, de hi6ba a
m6ter
2260
mert,
mihogy
Vegre megtudjuk,
is.
A h6- Taourirtkashba,a vSrosta
hag6t
Tizi-n-Tichka
azaz
a
lyen is a Landy-6rz6s,
g6n
az- filmg)/6rtas6s a P6rizs-Datol
m6r
azigazi
legklasszikusabb
,,DCl",
vil6g egyik
kar-ralitarja el. Skour6igegY
kdsivatagainak
Marokk6
az
haszn5lata.
terepj6r6j6nak
Erinkicsit betonOtonutazunk,
koszont
minket.
vil5ga
lbrahim-szurdok
A Moulay
majd 0jra terepen, poros,
uta6s
kopSr
t5jakon
netetlen
az
irSnyt,
fel6 vessz0k
id6
eltehegyvid6kiutakonhaladunk,
6s
nagyon
sok
zunk
faluig
ismeros
a
kem Asni
melyeka 4O71,m6tereslghil
l5tunk.
lik,
amig
aut6t
itt
utakon
t6j. A ny5ribuszos
plaM'Gouncs6cs alatt kanYaTeoluet
D6lut6n
6rkezunk
a
teheraut6k
sz6llunk6t
(1800
rognak.A t6j kietlen,de m6$v6rosk6ba,
ahol
m)
mely
lmlilbe
sz6llit
t0r5nk l6j1ra,
A m6snapiv6rosn6z6
ut5n
is lakott.lmi-n-Oulaoun
6s
megnezmegeb6delrlnk
h6Mohammed
sor6nsajnosnem l6tszanak bennunket,
szdraz
foly6
Ait
Zaghar
kashaz
Elglaoui
zlk
az
itteni
kiinduToubkal-t0ra
h6fodtecs0- z6hoz,a
a Magas-Atlasz
Szemeimm6r a b6t. A kashbaegypalotasze- med16ben barlanglak6sok
csai,de m6r csak egyetkell l6pontj6hoz.

A feriheCUi
repiilGft5renm6g csak
6n seitem, hol$
milyen kaland el6tt
illunk, este a Diemaa
el-Fnafdt6ri
kifdzd6ben falatozva
mir a tiibblek is.
Az utcai klfdzd6k,
a bazir 6s
a mutatvinyosok
litvinya mlndenkit
metlitl6z. Eur6pihoz
szokott
5rz5kszerveinket
vadonat&i 6s intenziv
benyomisokkal
szoktatiuk a marokk6i
vi16g[roz.
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szem az iranyt,de a hatal- 6
L
mas pasztorkuty6k
megfuta-r5
fl
mod6srak6sztetnek,igy6vatosan lehetr5loka dombr6l,rQ
mikozbenfolyamatosana ?L
x
,,Sz6pkutya,okoskutya,nem ltl
harap a kutyal" eletment6
szovegetmormolom.
A Tamtatoucht-h696
ut6n
marsimabbtereoen6r0nka
Todra-szurdok
300 m6ter
magas, f0gg6legessziklafaj6rjuk
lai koz6. Gyalogosan
be a gyonyor[iszurdokot,
melynem hossz0ugyan,de
ann5llatvSnyosabb.
A hatalI

mas fal ak csaknem
fuggolegesek, 6s
gyakran szi klam aszok vagy Korbi gyakorol rajta. Eb6d0nket m6r a ti ner hir i
p5l maerd6ben f ogyasztjuk,majd irany
a S zahara. A ham mada mi l l i ardnyiap16 kavi cs6b6l 6ll6
kdsivatagan keresztrl l hal adunk eg6szen Merzougasivatagi varos6ba. M6r
itt 6szleljuk a kozel96 homokviharjeleit.
Ez az 0tvonalszin-

i
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lunk fot6zni. amely ut6n kop5r volgyben te minden6vbenszereoela
A korad6lut6- verrinktebort. Nutell6ske- P6rizs-Dakar-rali
0tvonal5ni orakban6r- ny6rb6l6116,
kiad6sreggelink ban,de homokvihart
m6g6k
kez[]nk Ait- elfogyaszt5saut6n 0ttalan- sem nagyonlattak. T0raveYou v6ros6- utakon indulunk tov6bb zet6inkkor6benlegendak6nt
ba, mely a Msemrirfalub6l.Ezis egy6si kering a tort6net az Erg
Dades-szu
r- 0tvonal,melyeta helyinom6- Chebbi homokviha16b6l
kidok fels6, iz- dok rendszeresenhaszn6l- menekitettcsaoatr6l.Mermelletthaladunk
el. A sem- galmasszakasz6nak
a bej6- nak, de az aul6 rug6z6sdnak zougaminthaaz isten h6ta
mib6l el6ker0legy l6tsz6lag rat5banfekszik.A szurdok nemteszj6t. Hatalmas,
gom- mogottvolna, az utols6 latobb sz6z6ves n6ni, az ait felsd v6g6igpr6b6lunk
men- bolyf kovekenegyens0lyo-kott helyekegyikeAlgeria6s
itto torzs helyik6pvisel6je
6s ni, hogya szokv5nyos
turista- zunk, mire el6rjuka 2627 a Szaharakonyortelen
sivaegy homokoz6vodorb6l
toj5- 0tvonallal
szemben,
6szakr6l mCterestengerszintmagas-taga fele. Merzougamellett
sokat5rul.Pigmeusokat
id6- lrkezzink a Todra-szu
rdokba. s6gon fekv6 Tiz-n-Tizgui
h6- emelkednekaz Erg Chebbi
z6termeteellenerehamarki- A vid6krea hammada,
azaza g6t, ahol nemcsak fosz- homoksivatag
l5tv5nyosdf'
jellemz6.
osztja vezetdinket6s nem kdsivatag
A hamma- szfli5kattalalunk,de az ait nei, melyek magassegaa
engeda tojas 5r5b6l.Tal5n da tobbekszerintolyan,mint- atta torzs ta$ait is. E$/iknk 200-300m6tert is el6ri. Elvalamiritka sarkanytojasait ha egy centrifug6ra6llitott szam6rh5traoakolt kiskecs- foglaljukszdll5sunkategy
5rulja,6rveleka n6nimellett. mos6g6penj1rn€tnka vid6- keketvisz a piacra,feles6ge egyszer[i vend6gh6zban,
01raa Magas-Atlaszban
va- ket. Mindenesetremeg6ri, csak szimol5nb6m6szkodik.majd teveh6tonindulunka
gyunk,6s a ,,r6zsAkvolgy6- mert 0tkozben kulonleges R6glatott errefel6feherem- dfn6k felfedez6s6re.
nek" is nevezett
QalatM'Go- form6j0szikl5k6s kashb5k bert, pl6neaut6val.Fot6z5si Esik az es6 (!), Qy ardnyun sz[ik volgy6benutazunk, mellett haladunkel, majd c6lb6l6s n6prajzi6rdekl6d6- lag konnyenhaladunka d[ide kozbena 7834 m6terma- mandula6s f0gef5kkoztuta- sem kiel6gi't6s6rea kozeli
gas Tatrarate-plat6n6l
megal- zunktovabbMsemrirfaluig, dombonall6 satrukfel6 ve-
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menten autozzunk.A z Oued katl an. Fura hangulat avan,
Rheris folyo felszaraz med- ami eleg meggyozoentitkrozi
16n 5tkel ni nem ki s mutat- a sivatagierzest.
l mmaron a sz€les Dr aav6ny, 6s magenyosautosok
nem sok esel l Y el ki serl i k volgybenautozunk.aml egyszaharai
meg. Mi ntha a D una ki sza- koron a legnagYobb
radt medret keszul nenk6t- foly6 lehetett. Mar latjuk a
szelni egyik rakparttol a m6- Zagora-oAzist, ami Ouarza'
si ki g. K oz6pens6s i szap. a zate varosS hoz hasonl6an
m6sodi k auto bel e i s s0l Y - csup5n egy helyorsegvolt a
lyed, de kitoljuk. lgaz, koz- francia gyarmatiidokben,de
ben t6rdi g sul l Y ed0nk az m5ra egy kb. sz6z kilom6ter
i szapban.U tunk l ei rhatatl a- hosszan elnyOl6 oazist rejt
nul sz6p hegyek es giganti- magaban. A tel e Pules az
kus kanyonok kozt vezet: a utobbi ertizedekbenfejl6dott
videk valobanColoradotajai- fontos o6zisv6ross6.A gYOra eml6keztet.D6l korul egY nyorr.ip6lmaerd6ketelhagyva
ol yank0tn5leb6del unk,ami t 5thal adunka dr5mai hat as0
m6g a kimondottanszaharai Ti zi -B eni -S el man e hag6n'
bolyong5sokrakiadott terke- maj d megerkezu nk O ulad
$
pek sem j el ol nek.N emsok6- Driss v5ros5ba. A klsv6ros
egy
id6zi. Nem v6letten teh6t, ra egy v6rromhoz 6runk, legfobb nevezetess6ge
kibenne
a
6s
kasbah
ki
sebb
Oubahl
ou
hangzatos
a
mel
y
hogynCheny6ve itt forgattak
a
m
elY
muzeum,
al
aki
tott
l
a6s
tel
j
esen
vi
sel
i
,
nevet
film
a M0miacimf amerikai
eletebe
nePek
el6
korny6ken
jelenet6t.
NaPfelkelsz6mos
enged bepillantdst.Meglepea csaosszeszedjuk

cs6rok 6s 6n m6r a sot6tben
g ya l oglunkde
, a m in d o s s z e
ot kilom6teres t5vot rendesen megszenvedj0k.Diiner6l
l e , d [in6r e f el t or o n Yi ra n t. te ut6n
Kezdetben a GPS, majd a patot, 6s tev6kkelvisszateTobben
csi l l agok v ez 6r elne k . Ko ra r0nk Merzougaba.
kovehajnalbanegy rovid t0ra ke- fagylaltotes Jegkremet
ret6ben felgyaloglunkaz Erg telnek...A reggeliutan be6s
C h e bbi egy ik legm a g a s a b b , sz6llunkterepj6r6inkba,
kozel szAz mtlter magas dul- Taouzo5zis6nak6rint6s6vel
n e j 6 r e. A f inom ho m o k b a n magunkmogotthagyjuka cinem konnyr.ifelfe16 kaPasz- vilizaciot.Elhagyjukaz uIa-

kat es a lakott telePul6seket, hogy az alg1riai halar

,
I

kodni, de a f6radtsagotmindenk6PPen meg6ri a t0ra,
mert egy fantasztikussivatagi napfelkelteletvanyatcsod 6 l hat juk m eg. Na g Ys z e r(i
t6 j k6p bont ak oz ik k i e l 6 ttu n k, s z int ea S z aha rak e l l 6 s
kozePen erezhetjuk magunkat. A diinek form6ja, nagYS6ga6s szine egYarlnl az at
g6riai nagyhomoktengereket
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teskent egy g/onyor0 kem- franci6kbelefutottak
a rali 0tpingbenalhatunk.
vonal6ba,6s a rengetegkeReggelegr csoportk6pked- reknyom megzavarta6ket.
v66rtmeg6llunk
az ErgLihodi Innent6l6k szivlitka port,
homokdfn6kn6l,
rnajdM'Ha- mogottunk.Az iddszakoslrimid o6zisbanfeltankoljuk
ivd ki-s6st6 medre term6szetevizk6szleteinket,
6s a Szaha sen csontsz6raz,
de ez Husra egyiklegna$/obb
6s legsz6 seint cseppetsem t6ntorftja
lesebbv5dij5ban,a Draa ki- el attol, hogr ffiben-f5ban
orsz6radtmedr6benhaladunk vossagotkeressen.Hamarotov6bb. A term6kenyfolyo- san tal5l is pdr sz€xazk6r6t,
volgyt6lnehanysz5zm6terre melyelmond5sa
szerintkiv6eltavolodvam6r a konyorte- l6analkalmasa gerincf5jdallen kdsivatag
6s p6r ak5ciafa mak es az ezzel szorosan
veszi5t a datolyapSlm6k
he osszefugg6
impotenciakezely6t.52 napt6vols5gnyira
va les6re.En a szaritott6s oorgrunk a Malibanfekv6Tim- 16 6rolt szop6seg6rre
eskubuktuv5ros6t6l- tev6vel... szom,de a tapasztaltberber
A Draa folyo kisz5rad6 ,,patikust"nem lehet megmedr6benvezet6 utat csak gyozni. lgazll bizonyitand6,
taoasztaltvezetdink
ismerik. k0lonboz6
tornamutatv6nyokHiabaa ker6knyomok,
az 0l kal szorakoztatjaa csapat
tobbszor el6gazik. ltt m6g lenytagait.
lsm6ta Dakar-rali
ezerreleloza franciaturist5k 0tvonal6nhaladunk,ami ab6ltal vezet6 nelkul b6relt b6l latszik,hogy a kor6bbi
vadi0jToyotaLand Cruiser. egy kereknyomb6lhirtelen
szazlett. Enduromotorosok
el6znek,akiktal6nm6r a jov6 janu6ri futamra k6sz0lnek. Foum-Zguid
vArosel6tt
ponton
egy katonaiellen'6r26
haladunkkereszt0l.Hi6ba,
k6zel az algir hat6r. Ez mlr
az Anti-Atlasz,
6s nemsok5ra
felkapaszkodunk
a 2092 m6ter magasTizi-n-Test
h6g6ra,
hogyvisszat6rlink
a MagasAtlasz 6szaki oldal6ra.A
Nfiss-volgy6ben,
a Toubkal
regio feny6erdeibenhaladunk eg6szenAsni faluig,
ahol mar megfordultunk
tirank elej6n.Egyrejobb utakonterunkvisszalassana ciRohognek,mi szivjuka port. viliz6ci6ba,
azaz Marrakesh
Sofdrunk csak mosolyog,6 v5ros6ba.
F5radtan,
de 6lm6m5r tudja, mi6rt. A Chagaga nyekkeltele gy6zkodj0ka
homodfn6k kozti 6tkel6st ko- kozleked6sirend6rt, hogy
vetoen egy plat6 mellett ha- engedjebe aut6inkata Hotel
lad va d o bben0nk 16, ho g y Ali el6, majd ir6ny a f6t6ri
egy hajdanitenger alj6n aut6- kif'62de...
k6zunk. Mindent elborft a DeHi6ba vagyunkarab orvon kori fekete m6szk6, ben- sz6gban,utaz5sunksor6n
ne a hajdan 6lt tengeri 6lla- csakmosttal5lkozunk
ism6t
tok fosszili6inakezrei. Nem arabokkal,
hiszena berberek
bi4uk ki, meg6llunk gyfjto- a hegyekben6s a Szahar6getni, TAvolbanterepj5r6v5- banlaknak...
rakozik,de m6g sok5ig f6nek
Buz6sBal5zs
a n a p o n , mir e elindulunk A
.
a Barakat1ravezet1ie
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