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Dél-Tunézia
� Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS
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Egy ország másik arca
TUNÉZIÁRÓL A LEGTÖBB EMBERNEK CSUPÁN HIRDETÉSEK SZLOGENJEI JUTNAK ESZÉBE: NAPFÉNY, TEN-

GERPART, CHARTER, SIVATAG, TEVE. KALANDTÚRÁKON EDZÕDÖTT UTAZÓKNAK AZONBAN EZ KEVÉS.

ÕK PONT NEM ERRE VÁGYNAK, DE HA ELFELEJTIK A JÓL HANGZÓ REKLÁMSZÖVEGEKET, ÉS AZ ORSZÁG

TURISTÁK ÁLTAL NEM JÁRT VIDÉKEIRE INDULNAK, NEM FOGNAK CSALÓDNI.
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JJuugguurrtthhaa  hheeggyyee
LE KEFBÕL INDULUNK délre, az algériai
határral párhuzamosan futó fõúton. A
francia katonai vezetés kedvelhette a hû-
vösebb, dombvidéki klímát és a jó tunéziai
borokat, állapítjuk meg, miközben egy ha-
talmas táblahegy felé autózunk, immár
egyenesen az algériai határ felé. Jugurtha
táblája, mely 1 271 méteres tengerszint
feletti magasságával remekül kiemelkedik
a környezõ pusztaságból, egy numidiai ki-
rályról kapta a nevét, aki idõszámításunk
kezdetén a rómaiak elleni harcban bázis-
ként használta a jól védhetõ és stratégiai-
lag remek helyen fekvõ táblahegyet. 

HIÁBA A RÓMAI hadsereg által alkalma-
zott korai sziklamászók, a hegyet csak egy
helyen lehet megmászni, tehát lényegében
bevehetetlen. Jól tudták ezt már a környé-
ken élõ berber törzsek is, akik évezredek
óta itt találtak menedéket a külsõ támadá-
sok elõl. A nagy felületû platón több ezer
ember talált biztos helyet saját maga és
jószágai részére. Még a vízrõl is gondos-
kodtak a sziklába vájt víztározók formájá-
ban. Manapság csak a helyi turisták és
zarándokok keresik fel, a nemzetközi ide-
genforgalom szerencsére elkerüli. Talán
ennek is köszönhetõ, hogy a hegy lábánál
szinte minden második kõ alatt találok egy
skorpiót, és az égen szabadon repkednek
a sólymok.

GAFSÁTÓL DÉLRE kezdõdik a Szahara, itt
már könnyebb belefutni a turistákat szállí-
tó terepjárókba. A környék hírnevét a
„Csillagok Háborúja” címû filmsorozat
alapozta meg, és sokan csak azér t láto-
gatnak el ide, hogy lefotózzák magukat a
filmforgatás híres helyszínein.

A NEGYEDMILLIÓ pálmafájáról híres
Tozeur város környéke hemzseg a látniva-
lóktól, így mielõtt nekivágnánk a sivatagi
túrának, mi is ezeket keressük fel. A
Negeb-hegység a római seregek védvona-
lát jelentette a támadó szaharai törzsekkel
szemben, így ér thetõ, hogy a hegyvidéki
oázisok az idõszakos vízmosások miatt
többnyire csak délrõl közelíthetõek meg. 
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Tunéziában nem csak a tengerpart nyújthat kikapcsolódást.
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SSttaarr  WWaarrss  vviilláágg
MANAPSÁG a turistákból élõ berberek lak-
ják ezt a csodaszép vidéket. Szinte minden-
ki sivatagi rózsát, ezt a furcsa alakú és for-
májú gipsz-kristályt árul, a pár centistõl a
méteres példányokig széles a választék.
Chebika hatalmas pálmaerdei, a tapasztott
agyagból épült Tamerza áradás által elmo-
sott óvárosa, és Midés, a mély szurdokok-

kal körülvett település egy nap alatt bejár-
hatók, de ha szánunk rá idõt és megalszunk
a kisvárosok vendégházainak egyikében,
egy teljesen más világba csöppenünk. 

MAGUNK MÖGÖTT hagyjuk az oázisokat,
és Ong Jemal felé vesszük az irányt. Ezt a
fantasztikus sivatagi képzõdményt min-
denki láthatta, aki megnézte az „Angol Be-

A tevefejre emlékeztetõ szikla mellett
szinte eltörpülnek terepjáróink.

A Jugurta
táblahegy

bevehetetlen
tömbje mára

a ritka
sólymok köl-

tõhelye

VV
IILL

ÁÁ
GG

TT
ÁÁ

JJ



V IL ÁGJ Á R Ó  UTA Z Á S I  MAGA Z I N 35

teg” címû filmet. A tevenyakra emlékezte-
tõ szikla több film hátteréül szolgált, töb-
bek között itt „rendezték” a Csillagok Há-
borúja fogatversenyeit is. Pár kilométerrel
odébb, a rajongói honlapokról letöltött
GPS koordináták, és a tapasztalt helyi so-
fõrök segítségével könnyen megtaláljuk
Mos Eisley települést, mely a filmbõl jól
ismert ûrkikötõre emlékeztet. 1978 óta
forgatási helyszín, és annyira hiteles, hogy

nem lepõdnénk meg akkor sem, ha éjsza-
ka két Holdat látnánk az égbolton. A mind-
össze tizenkét perces filmrészlet kedvéért
a stáb több mint négy hónapot töltött itt,
míg felépítették a díszletet, és leforgatták a
jeleneteket. 

HIÁBA, TUNÉZIÁBAN lépten-nyomon a le-
gendás Star Wars epizódok helyszíneibe
botlik az ember. A relikviagyûjtõk ellen egy

A végtelen homoksivatag méreteit legjobban a levegõbõl érzékelhetjük.

Mides hegyvidéki oázis szurdoka számos filmrendezõt megihletett már.
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itt ragadt statiszta védi a „települést”,
mely ér thetõ, hiszen az épületek egy-egy
darabjáér t a fanatikus gyûjtõk több száz
dollárt is megadnának.

SSóó--  ééss  hhoommookkssiivvaattaaggoonn  áátt
A HATALMAS sós sivatagon – a Chott el-
Jeriden – Nefta felõl szeretnénk átkelni, de
sofõrünk nem vállalja a kiszáradt sós ta-

von átvezetõ rögös utat, így marad az asz-
falt, mely 100 kilométeren keresztül szeli
ketté a Chott el-Jerid és Chott el-Fejej
sólepárlóit.  Az úton megjelentek a ho-
mokfodrok, a távolban sivatagi vihar van
kibontakozóban. Az útszéli boltban kóla,
sivatagi rózsa, gazellabõr és szárított vipe-
ra kapható.

DOUZE SZINTÉN a turisták kedvelt cél-
pontja, a város szélén több száz teve
várja a buszokkal érkezõ csoportokat,
akik büszkén öltik magukra a berberek
által varr t csíkos „rabruhát”, hogy így
pózoljanak egymás kamerái elõtt. Per-
sze a homokvihart nem bírnák, tevege-
lésük nem tar t tovább pár percnél. Mi
mindezt már egy ultrakönnyû, motoros
sárkány fedélzetérõl szemléljük, majd a
vihar közeledtével pánikszerûen lando-
lunk a homokos kifutópályán. Marad a

A csillagközi ûrkikötõ, „Mos Eisley” díszletei a sci-fi filmek rajongóinak zarándokhelyévé vált. 

A Csillagok
Háborúja epi-
zódok statisz-

tái jelenleg
„Mos Eisley”

díszleteinek
õrzõi.
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négykerekû cross-autó, mely annyira
zajos, hogy csak rallyzáshoz használha-
tó, állatlesre még süket tevék között is
alkalmatlan.

ÉJSZAKA MI IS tevékre szállunk, és a ha-
talmas sivatag háborítatlan részére indu-
lunk, az immár teljes erejébõl tomboló ho-
mokviharban. Ritka alkalom belefutni egy

valódi homokviharba, igazi élmény, amely
feldobja a tevegelés monotonitását. A tá-
volból fény dereng, tábor tüzünknél már
készül a sivatagi lepény, igazi hamuban
sült pogácsaként szolgálva a sivatagi va-
csora mellé. 

HOMOKKAL TELESZÓRT vacsoránkat hát-
rahagyva a környék felfedezésére indulok,

„Mos Eisley” díszleteit a szaharai népek házainak stílusában építették.
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mert a tüskés bokrokkal benépesült dûne-
rendszer remek állatos terepnek ígérkezik.
Nem is kell sokat gyalogolni, hogy meg-
lássam az elsõ szkarabeuszt és a kisebb
fajtársaira vadászó sivatagi gekkókat. A
tábor felõl énekszó harsan, sivatagi veze-
tõink rögtönzött dobszólóval kísért éneklé-
se a lassan kitisztuló égbolton a horizont-
tól-horizontig tar tó csillagos ég felé repíti
fantáziánkat. Filmjelenetek és Rejtõ-regé-
nyek figurái kavarognak gondolatainkban,
s csak tevéink hortyogása zökkent vissza
a valóságba.

MMaattmmaattaa  bbaarrllaannggllaakkáássaaii
TEREPJÁRÓVAL a tevéknél gyorsabban
jutunk ki az újra feléledõ viharból, és meg
sem állunk a Dahar-hegységben fekvõ
Matmata kisvárosig, amely sziklába vájt
barlanglakásairól híres. Persze ez is csak
a Csillagok Háborúja filmek óta ismert, és
a díszletül szolgáló lakás azóta a Sidi

Driss Hotel nevet viseli. Konyhája falán
George Lucas köszönete és áldása a he-
lyiekre: „Az Erõ legyen veletek!”

A szállodába folyamatosan jönnek a bá-
mészkodó vendégek, gyorsan lelépünk és
egy, a sofõr által ismert család lakását lá-
togatjuk meg. Csak az asszonyok vannak
otthon, akik a tunéziai emberek természe-
tes vendégszeretetével fogadnak bennün-
ket, és a lakás minden zugát megmutat-

ják. A föld alá vagy dombokba vájt házak
eredete több okra vezethetõ vissza: a kül-
sõ támadásoktól védték lakóikat, hiszen a
lakás láthatatlan volt az ellenséges erõk
számára. A tíz méterrel a föld szintje alá
süllyesztett ház komfortfokozatát illetõen
egyszerû, de kitûnõen véd a nyári hõség
és a téli fagyok ellen.

A REPÜLÕTÉR FELÉ vezetõ út Monastirnál
ér véget, ahol már egy másik világ fogad
bennünket. A helyiektõl hermetikusan el-
zár t üdülõkomplexumban valóban csak a
tenger és a napfény élvezhetõ, az igazi Tu-
nézia nem itt van.                           ���

A Matmata környéki földalatti lakások nem
díszletek, hanem ma is a berber családok ott-
honául szolgálnak.

A filmbeli Luke Skywalker matmatai szülõháza
ma már szállodaként üzemel.
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