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MOLNÁR CSABA 

M
armaristól kelet felé hajózva az el-
sõ nagyobb öblöt tanácsos messzi-
rõl elkerülni, ha nem akarunk ten-

gelyt akasztani a török haditengerészettel.
De túlságosan messze ne távolodjunk el a
parttól, mert a következõ öböl, az Ekincik
Limani két pompás kikötõt is kínál. Mi a
bejárat jobb oldalára esõ My Marinát vá-
lasztottuk. Rengeteg ókori emlékhez szo-
kott szemünk már szinte észre sem vette a
parton álló, növényekkel körbeültetett ro-
mokat – de ezt jól is tettük, mert hamaro-
san kiderült, hogy mindössze mesterséges
dekorációról van szó. Az égbe nyúló, hara-
goszöld hegyoldalak tövében megbúvó
kishajókikötõ mindössze pár éve épült,
viszont igényes szolgáltatásaival (étterem,
vendégház, üzletek, zuhanyozó, szelektív
hulladékgyûjtõ!) és tájba illeszkedõ kialakí-
tásával gyorsan levett minket a lábunkról.
Késõbb, a közel negyvenfokos hõség

enyhülésével lelkesen jártuk be minden
zegét-zugát.

Ez a kikötõ ideális kiindulóállomása a kö-
zeli Dalyan folyó deltavidékére vezetõ kirán-
dulásoknak. A Dalyan folyó vitorlások szá-
mára járhatatlan, így kisebb vízitaxit kell bé-
relni a kíváncsi turistáknak. Mi a sok ajánlko-
zó közül egy értõ kalauzolást ígérõ, ifjú de-
likvenst választottunk, hamarosan már a fe-
dett csónakjában ülve siklottunk aznapi úti
célunk felé. Kezdetben az értõ kalauzolás
mindössze horgászatból állt, de mikor az vá-
ratlanul sikeresnek bizonyult, megrázó ese-
ménysorozat vette kezdetét. A hal nagyobb
volt a vártnál, így kiemelése vágóhorgot,
jobb létre szenderítése pedig jelentõs csap-
kodást igényelt. E kettõnek viszont egyenes
következménye volt, hogy a hajócska hátsó
részét rövidesen vérfoltok és haldarabok bo-
rították. Nem tudom, hogy a többiekre ez
hogyan hatott, én mindenesetre csak rizzsel
töltött zöldségeket kértem vacsorára…

A hajó lepucolására viszont maradt még idõ,
mivel közel félórás út után értük csak el a
folyótorkolatot. A torkolat elõtt aranysárga
homokkal borított félsziget húzódik, ez a
földközi-tengeri cserepes teknõs egyik leg-
nagyobb tojásrakó helye. (A közeli városká-
ban sok teknõsös pólót lehet kapni, a követ-
kezõ elgondolkoztató felirattal: „Mi 100 mil-
lió éve itt vagyunk. És te?”) A félsziget mö-
gött keskeny vízi utakkal szabdalt, sok négy-
zetkilométer kiterjedésû nádrengeteg veszi
kezdetét, itt valóban csak a területet jól isme-
rõ helyiek igazodhatnak el. Ekkora már túl
voltunk a horgászélmény okozta megráz-
kódtatáson, és örömmel lestük ki a nádas
életét, gyönyörködtünk a számtalan vízima-
dárban. Egy kósza pillanatra még egy tek-
nõst is sikerült látnunk. Egyre feljebb halad-
va dombok közé értünk, majd megálltunk
egy ókori városlátogatás erejéig. A római
kori Kaunos romjai ugyan kicsit magasabban
feküdtek, de egy élelmes helyi vállalkozó

traktorral vontatott kocsijával gyorsan a segít-
ségünkre sietett. Kaunos egykor virágzó ki-
kötõváros volt, de a folyó lassan feltöltötte
kikötõjét, és kialakította a ma látható nádas,
mocsaras vidéket, így jelenleg Kaunos ma-
radványai mindegy 5 km-re vannak a tenger-
tõl. Talán éppen ezért maradtak meg vi-
szonylagos épségben egyes épületei és szín-
háza, izgalmas felfedeznivalót kínálva a mai
turistáknak. Kaunos után újra vízre szálltunk,
hogy továbbhajózzunk a terület másik jelen-
tõs látnivalója, a lykiai sziklasírok felé. Ez a
terület ugyanis egykoron az ókori Lykia ré-
sze volt. A lükök az i. e. V–IV. századokban
jelentõs halottaikat a völgyet övezõ, helyen-
ként függõleges sziklafalakba vájt sírokban
helyezték el, és a sírok bejáratát jón templo-
mok bejáratára emlékeztetõ dombormûvek-
ként alakították ki. A sajátos helyükbõl adó-
dóan a sírokhoz nem lehet felmenni, de a
folyó egyik kanyarulatából kedvünkre meg-
csodálhattuk õket.

Másnap délnyugati szélben nagyszerû
raumban rohantunk kedvenc félszigetem, a
Kapidagi Yamadasi felé. Itt a délnyugati a
nyílt víz felõl fúj, nem csoda hát, ha helyen-
ként háromméteresre is felizmosodtak a hul-
lámok. Szerencsére a csapat elég jól bírta a
kiképzést, bár senki sem bánta, amikor a fél-
sziget takarásába érve kisimult a vízfelszín.
Érdekes módon a szél nem állt el, sõt he-
lyenként a magaslatokról fokozott erõvel zú-
dult le. Eredetileg úgy terveztük, hogy egy
öbölben éjszakázunk, de nem igazán talál-
tunk kellõen szélvédett öblöt, így egészen
Göcekig folytattuk utunkat. 

Göcek viszonylag kicsi település, az elmúlt
évtizedben mégis a törökországi jachtélet
egyik központjává nõtte ki magát. Két mari-
nája is van, sõt a városi partfalról benyúló
három móló mellett is találhatunk kikötõ-
helyet. Mi ez utóbbit választottuk, így kide-
rült, hogy még ehhez is tartozik egy nyilvá-
nos vizesblokk. Ennek színvonalától tartot-
tam ugyan, de meglepetésemre kiderült,
hogy egy úriember folyamatosan takarítja,
így minden tekintetben kifogástalan volt.
Egyre erõsödött bennem az érzés, hogy a tö-
rökök sok tekintetben elõrébb tartanak jó
néhány más mediterrán országnál.

Göcekrõl Fethiyébe vezetett utunk. Mivel
ez a két város viszonylag közel van egymás-
hoz, így kihasználhattuk a napot a környé-
ken levõ kisebb szigetek felfedezésére.
Nagyszámú öböl kínál itt pompás strando-
kat, kellemes éttermeket és biztonságos éj-
szakai horgonyzó vagy akár kikötõhelyeket.
Nappal lévén mi csak a strandokat és a mo-
torcsónakokkal érkezõ jégkrémárusok porté-
káit élvezhettük.

Fethiye a környezõ partszakasz legnagyobb

városa. Eredete szintén Lykiára nyúlik vissza,
az ókori Telmessos néhány emléke mind a
mai napig fennmaradt. Mivel napközben el-
pancsoltuk az idõt, viszonylag késõn érkez-
tünk a város modern marinájába, ahol a már
megszokott segítõkészséggel találkoztunk.
Egy gumicsónakos marinero nemcsak beve-
zetett a helyünkre, hanem még a mooringot
is feladta a hajó orránál, miközben társa a
parton segédkezett. A kikötést követõen
aznap már csak egy kellemes halvacsorára
futotta, mivel erõt kellett gyûjteni a másnapi
kiránduláshoz. Mint késõbb kiderült, nem is
fizikait, inkább lelkit. Taxi vitt el minket a kö-
zeli Kayaköybe, ami egy teljesen elnéptele-
nedett szellemtelepülés. 1923-ig élt itt görög
lakossága, amikor is a török és görög állam
közötti lakosságcsere keretében a falu teljes
népességét kitelepítették. Eredeti elképzelé-
sek szerint Görögországból kitelepített törö-
kök kerültek volna ide, de ez számunkra
ismeretlen okból végül nem következett be.
Kayaköy így lakatlan maradt, megrázó me-
mentójaként a szenvtelen nagypolitika száz-

ezreket érintõ, „racionális” intézkedésének.
Leírhatatlan érzés sétálni a viszonylag épség-
ben megmaradt, kõépületeinek köszönhe-
tõen szinte idõtlen településen, mely kihalt-
sága dacára ma is elevenként hat. Nyomasz-
tó, de nagyon izgalmas is egyben, minden-
képpen megéri a ráfordított idõt.

Aznap a kayaköyi kirándulás miatt csak
egy rövid délutáni hajózásra futotta az
idõnkbõl, így éjszakára megálltunk a közeli
Bestas-öbölnél. A viszonylag gyorsan mélyü-
lõ víz miatt mediterrán horgonyzási módot
választottunk, azaz horgonyzó hajónk farát
kikötöttük a part két fájához. Ezzel azért el-
kínlódtunk egy kicsit, de a jól végzett mun-
kát legalább nyugodt alvás követhette.

Másnap a laza elõzõ nap után egy hosz-
szabb út várt ránk, közel 50 mérföldet kellett
a Kekova-szigetig lehajóznunk. Szerencsénk-
re a nyugati szél már kora délelõtt megjött,
így ismét raumban haladhattunk. Irányunk
tekintetében ugyan helyenként a pillangó
ideálisabb lett volna, de a hátulról jövõ hullá-
mok idõnként annyira megbillegtették
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Marmaristól keletre
Elõzõ számunkban Marmaris és Bodrum között jártuk be a török
tengerpartot, ezúttal a Marmaristól keletre fekvõ partszakaszra
kalauzoljuk el a kedves olvasót.
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a hajót, hogy spinnakerbumm nélkül egy-
szerûen nem lehetett huzamosabb ideig tar-
tani a génuát. A nagyvitorla bummját persze
lekötöttem egy preventerrel, de így is bizton-
ságosabb volt raumolgatni.

Összességében olyan jól haladtunk, hogy
még délután megérkeztünk Kekovához, ahol
a fõ látnivaló egy víz alá került ókori város
maradványa. Sajnos a megtekintés nem egy-
szerû, mivel a búvárkodást, sõt a sznorkelin-
get is szigorúan tiltják, de némi szemtelenség-
gel mégis meg lehet találni a kibúvót. Egy-
részt a bociból kilógva, másrészt a fürdõlétrá-
ba kapaszkodva búvárszemüveggel nézhet-
jük a tengerfeneket, ha mégis ránk szólnak,
akkor legfeljebb kicsit pironkodnunk kell. En-
nek a szigorúságnak az oka, hogy a korábbi
látogatók rendszeresen megdézsmálták az
ókori leleteket. Most nem a látogatók felügye-
lete, hanem a totális tiltás van napirenden, de
bízzunk benne, hogy a hatóságok idõvel
megtalálják az arany középutat. Sajnos olyan
szolgáltatót sem találtunk, aki üvegfenekû
csónakkal a rendelkezésünkre állt volna, ma-
radt tehát a fentebb említett szemtelenség…

Estére a Kekova-szigettel szembeni
Kaleköy városka egyik éttermének mólójá-
hoz álltunk, engedve a tulaj nyájasan csa-
logató integetésének és szavainak. Nem is
kellett csalódnunk. Miután nehezen értet-
tük a különféle török ételneveket, beinvi-
tált minket a konyhába, ahol lábasról lá-
basra, tepsirõl tepsire járva bemutatta és
megkóstoltatta a kínálatot. A bemutató
végére szinte jóllaktunk, de aztán mégis

mindegyikünk kiválasztotta a kedvencét, s
becsülettel végig is ettük a vacsorát. Mind-
ez után fizettünk fejenként 12 eurónak
megfelelõ összeget, igaz, meg kellett ígér-
nünk, hogy a reggeli teánkat is nála fo-
gyasztjuk majd el.

Ez nem is esett nehezünkre, így legalább
világosban megnézhettük az étterem mel-
letti dombon emelkedõ középkori várat, il-
letve már-már unott pillantást vethettünk a
félig víz alatt lévõ lykiai sírokra. Itt nem
sziklafalba vájt sírkamrák, hanem talapza-
ton álló szarkofágok vannak. Mivel ezeket
félig ellepi a tenger, számos pajkosan fürdõ-
zõ kisgyerek úszkál, fröcsköl és kergetõzik
körülöttük. Elképesztõ összefonódása ez a
múltnak és a jelennek.

Ráértünk nézelõdni, mert esti kikötõnk,
Finike nem volt túlságosan messze. Finike
egy modernek mondható kisváros, melynek
domináns része a korszerû marina. Itt álltunk
mooringra, hogy aztán az elmúlt napok sûrû
történelmi programját felváltsa egy kis esti
séta és kávéházi ücsörgés. Utóbbi egy fan-
tasztikus csokikrémes sütikölteménynek kö-
szönhetõen különösen jól sikerült. Még sze-
rencse, hogy nem vagyok édesszájú.

Utolsó napunkon ismét egy hosszabb me-
net várt ránk, így már reggel 6-kor útra kel-
tünk. Dacára a forró nyárnak, hajnalban ki-
csit hûvös volt az idõ, s a páralecsapódástól
vizes és csúszós volt a fedélzet (na ezért kell
békésen aludni legalább nyolcig). Mindez
azonban csak múló kellemetlenségnek szá-
mított, mert másfél óra múlva már újra tom-

bolt a nyár. De hát hova is rohantunk ennyi-
re? Antalyába, de útközben mindenképpen
szerettünk volna megállni Ciraliban, ahol
újabb világraszóló látványosság várt ránk: a
lángoló kövek világa, azaz sziklák közül elõ-
törõ kicsiny gázszivárgások, melyek sárgás
fénnyel világítanak a nap minden órájában.
Sajnos a fényük nappal kevésbé látványos,
jó lett volna éjszaka idelátogatnunk, de hát
erre nem volt lehetõségünk. Nappal lévén
viszont láthattuk a kovácsisten, Hephaisztosz
egykori templomának maradványait is. Az
egész kirándulás egyébként nem hajósoknak
van kitalálva. Cirali hosszú, homokos, apró-
köves tengerpartja elõtt csak jó idõben lehet
horgonyozni, és akkor is célszerû valakit a
biztonság kedvéért a fedélzeten hagyni. A
partraszállás bocival történhet. Ezután keríte-
ni kell egy taxit, aki elvisz minket a hegység
lábához, pontosabban a természeti védelem
alatt álló terület bejáratához, ahol le kell
szurkolni a belépõjegy árát. Ezt követõen
kerülhet sor a jó egy kilométeres kaptatóra,
mely során nagyrészt sziklákon lépdelve jut-
hatunk el az említett lángocskákhoz. Kicsit
fárasztó, de bõven megéri. Éjjel még izgal-
masabb lehet, már csak azért is, mert sehol
sincs az út kivilágítva…

Tüzes kirándulásunk meglehetõsen elvitte
idõnket, pedig még jó harmincöt mérföl-
dünk volt hátra Antalyáig. A korábban me-
netrendszerûen megérkezõ szél aznap meg-
lehetõsen gyengén muzsikált, így motorunk-
ra kellett hagyatkoznunk. Sajnos ezzel sem
sikerült sötétedés elõtt elérnünk a kikötõt,
pedig nagyon szerettem volna mihamarabb
ott lenni. Tartottam ugyanis a korlátozott ki-
kötési lehetõségektõl, mivel Antalyában csak
városi kikötõ van, az is elsõsorban a napi ki-
rándulásokat nyújtó guleteknek van fenntart-
va. Sötétedés után esélytelenek éreztem ma-
gunkat, de a jó szerencsénk – vagy a törö-
kök vendégszeretete – megsegített. 

Nem volt ugyan szabad kikötõhely, de lát-
ván tanácstalanságunkat, egy török hajós
kolléga megszánt, és odaköthettünk a guletja
oldala mellé.

Antalya nem a jachtosok Mekkája, de egy
nagyon izgalmas város számtalan látnivaló-
val. Ami a legfontosabb, ide nyáron rendsze-
res járata van fapados légitársaságnak, így
ideális helyszíne lehet egy utascserének. Hi-
szen a hajót nem volt elég ide elhozni, de
valakiknek vissza is kell vinni Marmarisba,
de az már az õ történetük lesz. Lehet, hogy
izgalmasabb, de biztosan nem szebb, mint a
miénk volt.
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